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Kolejny numer DTS ukaże się 27 sierpnia

NADJEŻDŻAJĄ!
Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy numer DTS, niemal w całości poświęcony największej kolarskiej imprezie
w Polsce, która przez dwa dni będzie gościć w Nowym Sączu. W tym wydaniu wszystko kręci się wokół roweru.
REKLAMA
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Pierwsi w Nowym Sączu
godz. Nawet dzisiaj taka średnia
musi budzić uznanie, a wyobraźmy
sobie, że ponad sto lat temu szosy –
czy raczej drogi - nie przypominały
w niczym dzisiejszych, po których
można pędzić rowerem bez ograniczeń. A przy okazji - jaką prędkość
odnotują rowerowe liczniki uczestników Tour de Pologne w środę, 5
sierpnia, na finiszowych metrach w
Nowym Sączu? Obstawiamy, że będzie to ponad 60 km/h.

FOT. ARCHIWUM MUZEUM OKRĘGOWEGO

Za początki kolarstwa sądeckiego uznaje się datę 27 maja 1903 r.
Wówczas to odbył się przejazd cyklistów z Krakowa do Nowego Sącza przez Niepołomice, Brzesko i
Czchów. Była to jazda rozstawna depeszę z pozdrowieniami od prezesa Sokoła krakowskiego dla swojego odpowiednika w Nowym Sączu
wieźli cykliści zmieniając się co 10
km. 110 km pokonali w 3 godz. i 20
min ze średnią prędkością 33 km/

A TO CIEKAWE

Na rowerze po muldach

To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników terenowej jazdy na rowerze. Przy ul. Piłsudskiego w bliskim sąsiedztwie mostu 700-lecia rozpoczęła się budowa czterech torów rowerowych, które mają zapewnić dobrą zabawę początkującym i profesjonalistom.

Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Ma zostać otwarty przed końcem wakacji.
Pumptrack będzie miejscem zabawy dla najmłodszych i początkujących. Dla tej kategorii rowerzystów
po stronie zachodniej powstają dwa tory, które będą
służyć młodym użytkownikom - amatorom jazdy terenowej na rowerze. Długość obu torów to ponad 150
m. Problemu z poruszaniem się po trasach nie będą
mieli również miłośnicy deskorolki, rolek czy hulajnogi. Wszystko w bezpiecznej formie dla każdego, kto
będzie miał ochotę na odrobinę szaleństwa. Obok zostanie zlokalizowany plac z przeszkodami terenowymi
do jazdy rowerem. Jego powierzchnia to ponad 200 m
kw., a wśród przeszkód znajdziemy kładki drewniane i równoważnie.
Tor typu pumptrack umożliwia również organizację
zawodów dla bardziej zaawansowanych. Będą to oddzielne pętle, połączone górą startową. Długość toru
do zawodów to 115 m, natomiast tor profesjonalny będzie miał 210 m. Na obu torach pojawią się tzw. muldy
napędzające.
(UMNS)

LUDZIE

Trener z dyplomem
Arkadiusz Kogut, jako jedyny Polak, został certyfikowanym trenerem kolarstwa UCI. Były zawodnik m.in. hiszpańskiej grupy
Azysa Cetya-Conor ukończył kurs
w szwajcarskim Aigle, w światowym centrum Międzynarodowej
Unii Kolarskiej.
Kurs trenera kolarstwa odbywa się w ramach programu Coach Development Programme
(CDP), który jest cyklem szkoleń
skierowanych do osób zajmujących się rozwojem kolarzy. Pochodzący z Barcic Arkadiusz Kogut
uczestniczył w najwyższym, trzecim stopniu kursu, tzw. UCI Coaching Diploma, do którego przystępuje rocznie zaledwie 10 trenerów z całego świata. Wraz z Kogutem kurs kończyli trenerzy ze
Szwajcarii, Słowenii, USA, Izraela
czy Finlandii. Zajęcia prowadzili szkoleniowcy z British Cycling,

współpracujący m.in. z zawodową
grupą Sky, gdzie ścigają się Bradley
Wiggins oraz Christopher Froome,
zwycięzcy Tour de France.
Podczas kursu należy wykazać
się doskonałą znajomością metod szkoleniowych, m.in. treningu opartego o pomiar mocy oraz.
Należy również stworzyć własny
projekt przygotowań dla konkretnego zawodnika (w sumie ok. 60
stron), w którym rozpisuje się plan
treningowy, wyznacza cele, sporządza plan roczny, opracowuje terminy oraz protokoły testów
wydolnościowych i terenowych,
a także przedstawia analizę poszczególnych jednostek treningowych. Podczas 4 tygodni zajęć nauka i praca własna zajmują ok. 250
godzin, czyli 9-10 godzin dziennie.
Chciałbyś skontaktować się
z Arkiem w sprawie treningu? Napisz na: arek.kogut@veloart.pl (AIW)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

W towarzystwie Klio
Na rynek księgarski trafił właśnie
przewodnik rowerowy autorstwa
Leszka Migrały „Z Nowego Sącza na
rowerze w towarzystwie Klio”. Na
dwóch kółkach w takim towarzystwie? Tak, bo przewodnik ten jest
rzadkim połączeniem pasji do roweru i miłości do historii.
Autor tak zaplanował dziesięć
swoich wycieczek, by połączyć frajdę jazdy rowerem z ciekawością
wszystkiego, co mijamy po drodze. Kolarskie wycieczki wytyczone
przez Migrałę nie są ani przesadnie
forsowne (od 20 do 60 km), ani nie
wymagają nadzwyczajnej kondycji
w celu pokonywania górskich podjazdów. Wystarczy odrobina wolnego czasu, dobrych chęci i ciekawości świata. A Leszek Migrała każdą
ciekawość jest w stanie zaspokoić
swoim przewodnikiem.
Już same tytuły poszczególnych
etapów intrygują: wycieczka leniwa, wspinaczkowa, mediewistyczna, powtórzeniowo-uzupełniająca, na poły legendarna, legionowa,
wielowątkowa, kolejowo-koneserska, długodystansowa, wyjazdowocerkiewna. Tak więc autor najpierw
zaciekawia kolarza-turystę, a kiedy ten już ruszy w trasę sypie jak z
rogu obfitości datami, informacjami

i opowieściami, ale przede wszystkim anegdotami – pysznymi, zabawnymi i elegancko podanymi. W
końcu – jak głosi tytuł – podróżujemy w towarzystwie Klio, wioząc
ją, według uznania, na dodatkowym
siodełku, na bagażniku, w sakwie
lub plecaku. Pozostaje mieć nadzieję, że nikt, kto wybiera się w trasę
zaopatrzony w przewodnik Leszka
Migrały nie dał się wciągnąć aż tak
bardzo w lekturę, by czytać go podczas jazdy, bo ta szybko mogłaby
zakończyć się w najbliższym rowie.
(CYK)
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Jedziemy we właściwym kierunku
P

rzez kilka najbliższych dni,
w Nowym Sączu i całym regionie wszystko będzie się kręcić
wokół rowerów. W tym tygodniu
rower jest najważniejszy! Chcemy
jednak - kiedy Tour de Pologne
zniknie za horyzontem - aby zainteresowanie rowerem, nie
tylko wśród naszych Czytelników,
nie osłabło. Wręcz przeciwnie –
chcemy, aby ten wyścig pomógł
kreować modę na rower i kolarstwo pod każdą postacią.
Tour de Pologne, przyjeżdżając
do Nowego Sącza na dwa dni, jest
dla nas pretekstem, by na wszystkie możliwe sposoby pisać dzisiaj
o rowerze. Rywalizacja kolarzy
najlepszych światowych ekip
rozgrywać się będzie na naszych
oczach. Przejadą obok nas najsławniejsi zawodnicy. I właśnie
kolarstwu zawodowemu poświęcamy dzisiaj najwięcej miejsca.
O randze Tour de Pologne i jego
sile promocyjnej nikogo dzisiaj
przekonywać nie trzeba. Być może
i u nas będzie kiedyś podobnie jak
we Francji, gdzie kolarska anegdota głosi, iż przeciętny obywatel może nie znać nazwiska
aktualnie rządzącego premiera, ale
nie ma prawa nie znać zwycięzcy
ostatniego Tour de France. Ziarno
prawdy musi w tym być, bowiem
dzisiaj takie nazwiska jak Rafał
REKLAMA

Majka czy Michał Kwiatkowski
znane są pewnie wszystkim
Polakom.
Daleko nam jeszcze do tak „zroweryzowanych” (co za słowo?,
nieudolny odpowiednik zmotoryzowanych) krajów jak Holandia,
gdzie rowerów jest więcej niż
ludzi, albo Włochy, gdzie w weekend można odnieść wrażenie, iż
kolarstwo amatorsko uprawia
co drugi mężczyzna w wieku od
15 do 80 lat. Jeszcze odstajemy,
ale już jedziemy we właściwym
kierunku. Jedziemy oczywiście
rowerem, bo… rower jest najważniejszy! Bo rower – udowodniono
naukowo – to najskuteczniejszy
antydepresant i najlepszy antyoksydant – pomaga na bóle duszy
i ciała. Wystarczy 45 minut jazdy
dziennie, by pobudzić w naszym
organizmie nie tylko przemianę
materii, ale i wydzielanie hormonu szczęścia, który będzie
nas unosił nad ziemią przez wiele godzin.

W maju 1985 r. stałem wraz
z tłumem gapiów w Chrzanowie
przy nieoddanej jeszcze do użytku
autostradzie A4, którą „pod prąd”
mknął Wyścig Pokoju. Na jednym
z pierwszych miejsc w żółtej koszulce
jechał lider i późniejszy zwycięzca wyścigu, a myśmy skandowali na całe gardło jego nazwisko:
Lech Piasecki! Na drugie osobiste
spotkanie z tym kolarskim mistrzem
świata musiałem czekać równe trzydzieści lat, aż do ubiegłego czwartku,
czyli do konferencji prasowej w sądeckim ratuszu, gdzie Lech Piasecki
wystąpił tym razem w roli dyrektora
sportowego Tour de Pologne. I właśnie ta impreza, jak kiedyś Wyścig
Pokoju, zaczyna elektryzować
kibiców w całym kraju. Podobnie
jak we wspomnianym 1985 r. ludzie na długo przed przejazdem kolumny wyścigu szukają przy drodze
miejsca, które wydaje im się najlepsze, żeby obserwować kolarzy. Rozkładają turystyczne krzesełka, piknikują (to główna różnica pomiędzy

tamtym a dzisiejszym wyścigiem)
i tak kiedyś, jak i dzisiaj, zupełnie
im nie przeszkadza, że rozpędzony
peleton oglądają przez kilkanaście
sekund. Najważniejszy jest dreszczyk oczekiwania i napięcie sięgające zenitu, kiedy pojawią się pierwsi
piloci, zawyją policyjne syreny
i zapachnie atmosferą prawdziwego wyścigu.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszym wydaniu DTS? 1. O tym, że
rower pasjonował ludzi w Nowym
Sączu już na początku XX wieku
i pierwsi kolarze mknęli tu w 1903 r.
I to z jaką prędkością! 2. O promocyjnych walorach TdP, czyli
aspekcie czysto komercyjnym,
i o tym, co to daje, że Nowy Sącz pokaże się przez dwa dni w milionach
telewizorów; 3. O tym, że niektórzy
sądeczanie z rowerów zrobili niezły biznes – jedni rowery produkują, inni nimi handlują i reperują, inni
trenują zawodników-amatorów,
a jeszcze inni szyją specjalne ciuchy, bez których żaden szanujący

się kolarz nie wyjedzie z domu;
4. O turystycznych walorach roweru
i o tym, że Sądecczyzna, Gorlickie
i cała Małopolska to świetne miejsca, które warto zwiedzać na rowerze, przy okazji obcując z przyrodą;
5. O kolarskich herosach, naszych
dwóch wielkich gwiazdach: Rafale
Majce (nie pojedzie, choć wygrał w ubiegłym roku) i Michale
Kwiatkowskim (pojedzie i chce
wygrać w tym roku); 6. O tym,
że kilkadziesiąt lat temu rower
był dobrem luksusowym i budził
zazdrość; 7. O słynnym Janie
Magierze, legendzie sądeckiego
kolarstwa, o tym, że żaden sądeczanin tyle co on w kolarstwie nie
osiągnął i jeszcze długo nie osiągnie; 8. O tym, że naszych dzielnych kolarzy zastąpiły dzielne
kolarki i że to już nie faceci, ale
delikatne kobiety, siostry Skalniak
odnoszą dzisiaj największe sukcesy wśród reprezentantów naszego regionu; 9. No właśnie – i piszemy jeszcze o wielu, wielu innych sprawach, choć niemal wszystkie one związane są z rowerem
i jego magią.
Dobrej lektury, a zaraz po
przeczytaniu DTS i obejrzeniu
Tour de Pologne – wszyscy idziemy na rower!

WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Każda złotówka wydana na Tour de Pologne zwraca się wielokrotnie
Rozmowa
z GRZEGORZEM MIRKIEM,
dyrektorem Miejskiego
Zarządu Dróg w Nowym
Sączu, miejskim koordynatorem organizacji
Tour de Pologne.
- Wokół organizacji Tour de Pologne
w Nowym Sączu pojawiły się kontrowersje - czy impreza jest warta zainwestowania pół miliona złotych. Ta
decyzja się broni?
- Ci, którzy mieli kiedykolwiek
do czynienia z organizacją tak dużych imprez, nie mają wątpliwości
– broni się. Tour de Pologne to piąta
impreza sportowa kolarska na świecie, czwarta w Europie i chyba jedyna tak duża impreza w Polscy w
sierpniu. Bardzo medialna, mocno
nagłaśniana. Jej kampania reklamowa rozpoczęła się już podczas Tour
de France. Nowy Sącz, który gości
i start, i metę wyścigu, jest już promowany. Ludzie związani z kolarstwem przyjeżdżają do Nowego Sącza chociażby po to, żeby zobaczyć
trasę, sprawdzić w których miejscach będzie najlepiej widać przejeżdżających kolarzy. Każda złotówka
wydana na Tour de Pologne zwraca
się 10-15 razy jeśli chodzi o kampanię promocyjną. Na trasie wyścigu w
całej Polsce przewija się ponad trzy
miliony ludzi, 300 milionów ogląda transmisje telewizyjne. Z każdego etapu mamy ponad 90 minut relacji na żywo. Ponadto, jeśli chociaż
jedna osoba, która po tym wyścigu,
wsiądzie na rower, uratuje swoje
zdrowie, zmieni swój tryb życia, to
już będzie bardzo dużo. Popularyzacja tego sportu - drugiego po bieganiu najbardziej dostępnego - jest
bardzo ważna. A tego już nie da się
przeliczyć na złotówki.
- O Nowym Sączu będzie głośno?
- Nowy Sącz będzie promowany podwójnie – choćby dlatego, że
impreza gości tu przez dwa dni. Kolarze będą jeździć po Nowym Sączu
prawie godzinę, wśród naszych zabytków, mieszkańców, którzy, mam
nadzieję, przygotują się do przywitania zawodników.
- Tour de Pologne, a Tour de France
to inna skala, ale tam miasta, które
mają ambicje być miastami etapowymi, ustawiają się w kolejce do organizatorów ze swoimi ofertami. Jest już tak
w Polsce?
- W Polsce jest podobnie. Ponad dwadzieścia miast chciałoby gościć w Tour de Pologne w przyszłym
roku. Ta lista jest mocno ograniczona, bo trasa rozplanowana jest na
siedem dni.
- Tour de Pologne zagości w Nowym
Sączu jednorazowo, czy na stałe?
- Chcielibyśmy, żeby to była impreza cykliczna i dlatego dokładamy wszystkich starań, żeby wrażenia z Nowego Sącza - organizatorów,
kolarzy i gości - były jak najlepsze
i żeby Tour de Pologne mogło znów

u nas zagościć. Niestety nie tylko
Nowy Sącz o tym decyduje.
- Wraz z kolarzami przyjeżdża do
Nowego Sącza cała kolumna towarzysząca wyścigowi.
- Każda ekipa, a jest ich 18, ma jeden autobus, tira, cztery wozy techniczne. Są jeszcze sędziowie, więc w
całej kolumnie jest około 150 samochodów. Oprócz tego masażyści,
mechanicy. Kolarstwo dziś znacznie się różni od tego sprzed 30 lat,
kiedy zawodnik jeździł przepasany dętką – był mechanikiem i kolarzem jednocześnie. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy z
godziny na godzinę przybywa sponsorów, osób zainteresowanych wyścigiem. U nas rozpoczyna się wyjątkowy etap – górski. Kolarze wjadą do Nowego Sącza od strony Limanowej przez Wysokie, przed granicą
z Nowym Sączem skręcają w stronę
Chochorowic. Wyjeżdżają na górską
premię dosyć ostrym podjazdem.
- To dobre miejsce, żeby ustawić się do
oglądania wyścigu, bo kolarze będą najwolniej jechać.
- Dokładnie tak i miejmy nadzieję, że towarzyszyć będą temu widoki
jak z Tour de France czy Giro d'Italia,
gdzie wszędzie na jezdniach pojawiają się napisy związane z imprezą, sponsorami, nazwiska ulubionych kolarzy...
- Nowy Sącz będzie przez dwa dni
„miastem zamkniętym”?
- Można tak powiedzieć, ale na
pewno nie przez całe dwa dni. 5 sierpnia od 5.30 na pewno będzie wyłączona z ruchu ulica Prażmowskiego
i część Królowej Jadwigi, czyli ten ostatni kilometr dojazdowy
do mety. Od godziny 13.30 będą
wyłączane z ruchu kolejne ulice,
na których będą odbywać się imprezy towarzyszące, na przykład
MiniTour de Pologne. To równie
ważne imprezy. Z MiniTour wywodzi się przecież Michał Kwiatkowski...
- Michał Kwiatkowski co prawda wycofał się Tour de France, ale potwierdził start w Tour de Pologne i zobaczymy go w Nowym Sączu.
- Zapowiedział, że będzie walczył o zwycięstwo. Jeśli już startuje, to chce wygrać.
- Z numerem jeden miał wystartować
Rafał Majka...
- Chyba go nie zobaczymy, chociaż na pewno ciekawa byłaby rywalizacja pomiędzy nim a Kwiatkowskim.
- Jak będzie wyglądać pętla wyścigu
w Nowym Sączu. Kolarze wjeżdżają do
miasta od strony Chełmca około godziny 17 przez most heleński na Bulwary Narwiku...
- …Następnie ulicą Kilińskiego aż do ronda pod Białym Klasztorem, gdzie skręcają w prawo w
ulicę Królowej Jadwigi. Na skrzyżowaniu z ulicą Nawojowską jest
nawrót i kolarze podążają w dół w
kierunku ulicy Prażmowskiego.
Tam przejeżdżają linię mety i zaczynają trzy rundy, skręcając w
ulicę Lwowską do Rynku, dalej
Piotra Skargi i znów na Bulwar Narwiku.

- Kto będzie miał niedosyt, może przyjść
następnego dnia oglądać start wyścigu.
- Następnego dnia kolarze wystartują z Rynku około godziny 12.40
i pojadą w kierunku Starego Sącza.
- Złośliwi komentatorzy mówią, że dobrze, iż Tour de Pologne będzie w Nowym
Sączu, bo przynajmniej niektóre ulice
zostaną wyremontowane.
- Złośliwi mogą zauważyć wszystko, a ulice remontowane są czy jest
wyścig, czy go nie ma. Nie jest tak,
że po Tour de Pologne asfalt zostanie zwinięty. Zostaje dla wszystkich.
- Po Tour de Pologne sądeczanie mogą
liczyć na więcej ścieżek rowerowych?
- One cały czas powstają. Kilka
lat temu wyszliśmy od zera. Mieliśmy 400 metrów ścieżki przy ulicy
Piłsudskiego i 200 w okolicach Reala,
a teraz mamy dziewięć kilometrów.
Ścieżki powstają teraz tam, gdzie są
nowe inwestycje – chociażby dwa
kilometry przy obwodnicy północnej. Jesteśmy też w trakcie projektu
ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż
Kamienicy przy MOSiR i za kładką
czy EuroVelo – ścieżki wzdłuż wałów
Dunajca w kierunku Starego Sącza.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
OPRAC. (KG)
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
ROZMOWY DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ,
PRZEPROWADZONEJ NA DWA
TYGODNIE PRZED TOUR DE POLOGNE.
REKLAMA
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Włosi jeżdżą na sądeckich rowerach
stanowiskach pracują tu monterzy pod okiem szefa produkcji Antoniego Siwulskiego. Jego
żona odpowiedzialna jest za
sprzedaż i kontakt z klientami:
- Produkowana przez nas
marka Skilled ciągle bardziej
znana jest w innych regionach
Polski, niż na Sądecczyźnie
– przyznaje Katarzyna Siwulska.
– Cieszymy się, że z każdym
miesiącem zdobywamy nowe
rynki. Telefony od nowych kontrahentów odbieramy kilka razy
dziennie – cieszy się Siwulska.
W biurze firmy w Olszance telefon faktycznie dzwoni

FOT. (BICI)

REKLAMA

Antoni Siwulski, szef produkcji rowerów z Olszanki
C Z Y W I E S Z , Ż E ...Sądecczyzna
słynie już z produkcji lodów, bram
automatycznych, okien dachowych
i wyrobów z kurczaka. Od kilku lat
również z rowerów własnej marki.
W Olszance (gmina Podegrodzie) od
kilku lat działa montownia rowerów.
Docelowo może wyjeżdżać stamtąd
rocznie nawet 20 tys. jednośladów.
Przypomnijmy tę historię.
Kiedy Antoni Siwulski w 1993 r.
wyjeżdżał do Włoch, był przekonany, że spędzi najwyżej dwatrzy lata spawając ramy w fabryce rowerów Fabrizio Focariniego
w Canavaccio di Urbino. Siwulski
chciał zarobić na budowę domu
w Olszance i nawet mu przez
myśl nie przeszło, że do rodzinnej miejscowości przywiezie kiedyś… fabrykę rowerów.

Fabrizio Focarini przed laty
montował już rowery w Polsce.
W Nowym Targu był współwłaścicielem firmy Italbike. Tamten
eksperyment skończył się niepowodzeniem. Przez kilkanaście lat
Focarini nie myślał o prowadzeniu tu biznesu. Jego włoska fabryka wypuszcza rocznie na rynek ok. 70 tys. rowerów. Od najprostszych, niezbyt zaawansowanych technicznie dla niedzielnych kolarzy, po sprzęt z najwyższej półki, dla wymagających
zawodowców. Kiedy więc jeden
z jego najlepszych pracowników
zaczął przebąkiwać o konieczności powrotu na stałe do kraju,
u Fabrizio Focariniego odżył sentyment do Polski.
- 14 lat we Włoszech z małą
przerwą szybko przeleciało

– przyznaje Antoni Siwulski.
–W tym czasie żona zajmowała
się domem i wychowaniem córek, które potrzebowały ojca. Decyzja o moim powrocie musiała
w końcu zapaść.
W tym samym momencie
w głowie włoskiego przedsiębiorcy zapadła decyzja, by
produkować rowery również
w Polsce. W cały kraju szukał
odpowiedniego miejsca, gdzie
mógłby ulokować montownię. Ostatecznie wybór padł
na… Olszankę w gminie Podegrodzie, rodzinną miejscowość
Siwulskich. Tu stała odpowiedniej wielkości pusta hala. Dzisiaj, obok stanowisk monterskich, zabudowana jest po dach
regałami wypełnionych nowymi
rowerami. W sezonie na ośmiu

REKLAMA

– i już wygrałeś
PRODUCENT ROWERÓW
SKILLEDBIKE SP. Z O.O.
OLSZANKA 109
33-386 PODEGRODZIE
tel. 784 010 088

nieustannie. Co druga rozmowa zaczyna się od „pronto”. To
Agnieszka Zbożeń kontaktuje się
z centralą firmy w Canavaccio
di Urbino. Wcześniej siedem lat
przepracowała we włoskiej fabryce. Z przyszłym mężem poznała się, oczywiście przy produkcji rowerów, jeszcze w Nowym Targu. Zaczynała od oklejania ram, potem przechodziła przez różne stanowiska, a jeśli trzeba, to potrafi zmontować
również prostszy model roweru. Dziś odpowiedzialna jest za
finanse i księgowość.
(BICI)
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Sądeckie i gorlickie – z siodełka roweru

Wielka spektakularna impreza rowerowa, jaką jest Tour de Pologne, budzi
mnóstwo emocji zaledwie przez kilka dni, ale jej wpływ na styl życia widać w dłuższej perspektywie. Pasja do
dwóch kółek przekłada się na sposób
podróżowania i spędzania wolnego
czasu. Na Sądecczyźnie w tegorocznym Tour de Pologne zawodnicy pokażą się na dwóch etapach: w czwartym z Jaworzna do Nowego Sącza i w
piątym, z Nowego Sącza do Zakopanego. Z pewnością zwrócą uwagę na
piękno krajobrazu, ale czy będą mieli czas zastanowić się nad atrakcjami tych okolic ? Docenią je na pewno
ci, którzy oglądają zmagania kolarzy.
Przemierzając trasy Beskidu Sądeckiego i Niskiego spotykamy perełki

Szlaku Architektury Drewnianej, których nagromadzenie w tym rejonie
jest wyjątkowe. To tu, w subregionie gorlicko – sądeckim, znajduje się
6 spośród 8 drewnianych świątyń z listy dziedzictwa kultury UNESCO. Nie
zapominajmy, że z kolei spośród 34
takich obiektów w naszym kraju, 14
należy do Małopolski. Jesteśmy więc
potentatem turystycznym na tle innych regionów.
Wśród wielu innych sposobów
podróżowania, zwiedzanie okolic z
wysokości siodełka rowerowego należy do ulubionych form aktywności. Stąd popularność licznych rajdów rowerowych, których trasa łączy pobliskie atrakcje turystyczne.
Małopolska Organizacja Turystyczna,

skarby kultury, ale możliwości aktywnego wypoczynku. Zgodnie z
trendami w turystyce, dzisiejszy turysta poszukuje miejsc, gdzie znajdzie te wszystkie atuty łącznie. Bogactwo tradycji otwierają przed gośćmi muzea na wolnym powietrzu,
w tym Sądecki park Etnograficzny z
Miasteczkiem Galicyjskim i "Skansen Wsi Pogórzańskiej" w Szymbarku, podobnie jak Muzeum Lachów
Sądeckich w Podegrodziu oraz zagroda Maziarska w Łosiu. Wielokulturowość to wartość pozwalająca na
kreowanie wielu atrakcji dla mieszkańców i turystów. Lokalne święta:
festyny i festiwale nawiązują do tradycji. Przyjezdni z innych regionów
podziwiają charakterystyczną architekturę, wzory na strojach regionalnych i specyfikę lokalnej kuchni, nie
mającej sobie równych.
Kulinarne i kulturowe symbole przypisane do miejscowości i do
obiektów zachęcają do odwiedzenia miejsc na „Małopolskiej Trasie
Smakoszy”. Łącko – stolica sadów

rowerowych, siłownie „pod chmurką”, trasy nordic-walking.
Rajdy rowerowe połączone są
często z wydarzeniami takimi, jak
Otwarcie Sezonu Turystycznego ( w
ostatnich latach w Muszynie i Krynicy – Zdroju) lub z koncertami „Muzyka Zaklęta w Drewnie”, odbywającymi się w letnie niedziele w drewnianych skarbach architektury. Tego
roku MOT zaprasza na rajd, którego termin, przewidywany w końcu
września, zbiegnie się w Wysowej ze
„Świętem Rydza”. Ta kulinarna impreza jest już dobrze znana nie tylko ze względu na walory smakowe,
ale na piękne położenie uzdrowiska
Wysowa i jego otoczenie. Podobnie,
jak jabłko rozsławiło Sądecczyznę,
tak rydz staje się symbolem okolic
Wysowej. Folklor Łemkowszczyzny,
poprzez wspaniałą kuchnię, muzykę,
stroje i legendarne historie maziarzy
przemieszczających swoimi wozami
drogi „starej Europy” jest doceniany za wyjątkowość i wciąż żywe tradycje. Blisko stąd do kolebki prze-

owocowych i słynnych destylatów,
Kamianna i Stróże – ambasadorzy
pszczelarstwa i apiterapii, Bobowa –
międzynarodowe centrum koronki
klockowej, Piwniczna – perełka Doliny Popradu, Stary Sącz – najbardziej
klimatyczne miasteczko, Sękowa –
historyczne pole frontu I wojny światowej. Takie etykietki noszą najpopularniejsze turystycznie miejsca w
naszym subregionie. Najlepiej zwiedzać je na dwóch kółkach, a szczególnie atrakcyjne szlaki otaczają uzdrowiska małopolskie, z których większość leży na ziemi sądecko-gorlickiej. Kuracje wodami mineralnymi
wspomagane są przez aktywności,
których w kurortach nie brakuje.
Powstało tu sporo ścieżek i szlaków

mysłu naftowego w okolicach Gorlic, do miejsc, gdzie ginące zawody
dziegdziarza, łyżkarza czy gonciarza są podtrzymywane dla zachowania tradycji i urozmaicenia oferty turystycznej.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE.
OBIERZ KIERUNEK.
WWW.OBIERZKIERUNEK.PL,
WWW.GORLICKIE-SADECKIE.PL

dbająca o rozwój turystyki w regionie i promocję jego walorów w kraju
i za granicą, często organizuje rajdy
rowerowe w taki sposób, by uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kościółkami i cerkwiami na Szlaku Architektury Drewnianej. Uczestnicy
na starcie otrzymują mapki rajdu, a
w obiektach czeka na nich przewodnik, który przed postawieniem stempla potwierdzającego obecność, opowie o historii i wskaże fascynujące
detale zabytkowych wnętrz. Dodatkową zachętą są degustacje lokalnych
przysmaków, warsztaty i naklejki, za
skompletowanie których wręczane
są nagrody.
W subregion gorlicko-sądecki turystów sprowadza nie tylko natura i

Projekt „Lokalne inicjatywy na
rzecz rozwoju regionalnego
powiatu gorlickiego i sądeckiego”
współfinansowany ze SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej.

Meta i start

Przeżywam drugą młodość

L E C H P I A S E C K I , mistrz świata,
zwycięzca Wyścigu Pokoju,
a dziś dyrektora sportowy
Tour de Pologne:

Czesław Lang jest twarzą i nazwiskiem przedsięwzięcia pt. Tour
de Pologne, ale przede wszystkim
stworzył sprawny zespół o jakże
wymownej nazwie – Langteam.
A drużyna Langa (w tym żona i córka)
dzieli i rządzi w polskim kolarstwie,
organizując m.in. cykl wyścigów MTB
i zawodów szosowych dla amatorów.
Setki, jeśli nie tysiące, osób w całej
Polsce zdecydowało się wyścigować
na rowerach z innymi ludźmi tylko
dlatego, że drużyna Langa stworzyła im taką możliwość. Bez zbytniej
przesady i uderzania w zbędny patos, można powiedzieć, że to właśnie
Lang wykreował w Polsce modę na
spędzanie wolnego czasu na rowerze, w dodatku ścigając się z innymi
i stając na prawdziwym podium. Langa kolarstwo ciągle nie nuży, ani przez
moment nie wydaje się wypalony
wieloletnią pracą w świecie rowerów.

FOT. ARCHIWUM LANGTEAM

Nie byłoby Tour de Pologne w obecnym
kształcie – i wielu innych
kolarskich imprez – gdyby nie
Czesław Lang. Lang to w rodzimym
kolarstwie człowiek instytucja
– pierwszy polski kolarz zawodowy,
a od ponad 20 lat organizator
narodowego touru. Niedawno
Czesław Lang doczekał się nawet
z tej okazji pierwszego pomnika
– w Bukowinie odsłonięto tablicę,
upamiętniającą zasługi Langa i jego
wyścigu dla tej miejscowości.

- Przeżywam drugą młodość.
Zmieniłem dietę, sam pomykam na
rowerze. Biorę udział w wyścigach
i nieźle mi idzie – opowiadał niedawno w „Przeglądzie Sportowym”.
– A w głowie wciąż mam mnóstwo pomysłów. Do tego wokół siebie stworzyłem fantastyczny zespół ludzi.
Lang jest jak zwykle bardzo
skromnym człowiekiem, więc skoro dzisiaj, w wieku 60 lat, cieszy
się, że „nieźle mu idzie” na rowerze, to co powiedzieć o czasach
kiedy „nieźle mu szło” w wymiarze światowym. Przypomnijmy
więc tylko, że Lang był m.in. wicemistrzem olimpijskim z Moskwy,
medalistą mistrzostw świata, o krajowych tytułach nie wspominając. Wygrał też – w 1980 r. Wyścig

Dookoła Polski – który dzisiaj jako
Tour de Pologne sam organizuje. Nie
ukrywa, że praca nad wyścigiem,
a potem emocje związane z rywalizacją na trasie ciągle sprawiają mu
niesłabnącą satysfakcję.
- Tour de Pologne jest produktem, który wyszedł poza granice
Polski – mówił w PS. - I pojawiają
się nowe pomysły. Trzeba to organizować z wyprzedzeniem. Teraz
mocno zaangażowana jest Chorwacja, ale na razie zostajemy
w kraju. Chcemy promować Polskę
poprzez sport. Nie mamy się czego
wstydzić, wręcz przeciwnie. Cieszę
się zainteresowaniem miast, także tych, które na razie nas nie gościły. Ale tam ludzie też widzą, jak
korzystają inni.
(ICZ)

Niewiele jest miast
goszczących metę i start
Tour de Pologne. Nowy Sącz
jest pod tym względem wyróżniony:
będzie tu meta czwartego etapu,
a następnego dnia start etapu piątego.
Tour de Pologne jest w gronie 27 najważniejszych światowych kolarskich wyścigów.
Są w niej Tour de France i Vuelta
a España. Oprócz wyścigów wieloetapowych mamy wyścigi jednoetapowe: Milano-San Remo czy Paryż –
Roubaix. Przyjeżdżają na nie drużyny
Pro Tour, których jest na świecie osiemnaście, a każda z nich
skupia najlepszych zawodników świata. W drużynie jest
od 25 do 30 kolarzy. W naszym
wyścigu startuje po ośmiu zawodników.
Jeśli chodzi o start Polaków,
oprócz osiemnastu drużyn Pro Tour,
można zaprosić pięć dowolnych drużyn na tak zwaną „dziką kartę”.
- W tym roku wystartuje drużyna
CCC Sprandi Polkowice i drużyna narodowa. Wystartuje trzech Polaków:
Maciej Paterski, Marek Rutkiewicz
i Bartłomiej Matysiak. Drużyny skupiają towarzystwo międzynarodowe. Z innych drużyn wystartują:

7
z Tinkoff-Saxo - Maciej Bodnar
i Paweł Poljański, a z drużyny EtixxQuick Step – Michał Gołaś i Michał
Kwiatkowski, który w ostatnim
tygodniu walki wycofał się
z Tour de France. To była
dobra decyzja, bo nie miał
dobrej formy. Z drużyny
Lampe Merida wystartuje Przemek Niemiec, a z
drużyny Vacansoleil-DCM
- Tomasz Marczyński, aktualny mistrz Polski.
Tegoroczny Tour de Pologne startuje 2 sierpnia w Warszawie. Etap
rozgrywa się na dwunastokilometrowej rundzie w centrum miasta.
W kolejnym etapie startujemy
z Częstochowy, meta jest w Dąbrowie
Górniczej. Trzeci etap - start z Zawiercia, meta w Katowicach. Czwarty, przyjeżdżający do Nowego Sącza,
startuje w Jaworznie. Jest to jeden
z najdłuższych etapów wyścigu, liczy
220 kilometrów. Wjeżdżamy na teren
miasta, mamy trzy rundy po sześć,
siedem kilometrów. Meta będzie na
ulicy Prażmowskiego przy Centrum
Handlowym Gołąbkowice. Myślę, że
rundy rozgrywane w końcówce są
ciekawym elementem, bo kibice mogą
oglądać przemieszczających się ulicami miasta zawodników przez kilkanaście minut. Trasa rundy w Nowym
Sączu jest niezwykle widowiskowa.
Wyścig drugiego dnia rozpoczniemy na sądeckim Rynku, etap liczy 223
kilometry. Wyjedziemy do Starego
Sącza, potem będziemy się kierować
w kierunku Zakopanego. Meta będzie
pod Wielką Krokwią, a cały wyścig
zakończy się w Krakowie.

T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Wieści z gminy Podegrodzie

Duma gminy i jej serce

Ten obiekt, położony w samym sercu Podegrodzia rozwiązał wiele problemów, z którymi nasi mieszkańcy borykali się
od dłuższego czasu – mówi wójt
Małgorzata Gromala. – Pod jednym dachem od jesieni zeszłego
roku znajdują się żłobek, przedszkole, gminna biblioteka czy filia
Muzeum Lachów Sądeckich. Jest
to doskonale wyposażone centrum życia kulturalnego i społecznego gminy.
Budynek powstał w technologii pasywnej, czyli energooszczędnej, który nie emituje
do środowiska dwutlenku węgla, a ogrzewany jest poprzez

system pomp cieplnych i solary.
Od chwili otwarcia jest często odwiedzany, dodajmy z zazdrością
przez przedstawicieli władz samorządowych z całej Małopolski.
Obiekt na miarę XXI wieku jest
jednym z najnowocześniejszych
nie tylko w województwie, ale w
całym kraju.
Jak mówi Alicja Grzesik,
administrator budynku i dyrektor
żłobka – do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Przedtem placówka
zajmowała ciasne pomieszczenie
w remizie strażackiej. Ze żłobka
korzysta z kolei 29 maluchów. Ponadto mamy do dyspozycji nowoczesną kuchnię.

Budynek ma ponad 2 tys. metrów kwadratowych i znaczną jego
powierzchnię zajmuje gminna biblioteka. Jej księgozbiór wraz z filiami w Olszanie, Gostwicy i Brzeznej wynosi ponad 35,5 tys. woluminów. Łącznie w sieci zarejestrowanych jest ponad 1800 czytelników, ale liczba korzystających
z powyższych placówek w ubiegłym roku przekroczyła 25 tys.
osób. Na nasze pytanie skierowane
do dyrektor biblioteki Marii Szewczyk, czy w dobie internetu młodzi
ludzie czytają książki w odpowiedzi słyszymy, że dominującą grupą czytelniczą stanowią
właśnie uczniowie. Oprócz tego,

w obiekcie stworzono specjalny
kącik dla dzieci, bogato wyposażoną salę komputerową czy konferencyjną, z której korzystają różne
organizacje i stowarzyszenia.
Jeśli nasz Szanowny Czytelniku znajdziesz się w Podegrodziu to koniecznie musisz odwiedzić filię Muzeum Lachów
Sądeckich im. Zofii i Stanisława
Chrząstowskich, należącą do
Muzeum Okręgowego w Nowym

Sączu. Do jesieni ub. roku placówka znajdowała się w Gminnym Ośrodku Kultury, do którego dostęp był nieco utrudniony. Teraz w nowym obiekcie jest
znakomicie przygotowana wystawa poświęcona kulturze Lachów.
Polecamy gorąco stałą ekspozycję.
Placówka jest czynna od środy do
piątku w godz. 9 – 15 zaś w soboty
i niedziele w godz. 10 – 18.
WOJCIECH KANIA

FOT. KRZYSZTOF WITOWSKI
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Tutaj wykuwa się prawdziwy kolarski charakter
Rozmowa z RAFAŁEM MAJKĄ, kolarzem grupy Tinkoff-Saxo, zwycięzcą ubiegłorocznego Tour de Pologne.

- Rafał, powiedz szczerze, nie jest Ci
żal, że nie wystartujesz w tegorocznym Tour de Pologne, w którym jechałbyś z numerem 1 czyli obrońcy
ubiegłorocznego tytułu?
- Rzeczywiście, po ubiegłorocznym starcie nabrałem wielkiego sentymentu do naszego narodowego Touru i bardzo chciałbym w nim ponownie wystąpić.
W tym roku niestety nie będzie
to możliwe, nie obronię zwycięstwa wywalczonego w ubiegłym
sezonie. Mam jednak nadzieję, że
to pozostali kolarze z Polski będą
walczyli o końcowy triumf.
- Myślisz, że Michał Kwiatkowski będzie w stanie powalczyć o zwycięstwo w rozpoczynającym się wyścigu?
- Jestem pewien, że Michała
stać na wygraną. Jeździ bardzo
mądrze taktycznie, będzie miał za
sobą mocną drużynę. Dodatkowo
wycofał się przed końcowymi, alpejskimi etapami Tour de France
w ostatnim tygodniu. Wiem, że
była to dla niego ciężka decyzja,
ale dzięki temu powinien być w
formie w Polsce.
- Ty przejechałeś całą Wielką Pętlą,
21 długich etapów. Jeden z nich wygrałeś. Nie czujesz się zmęczony? W
końcu od początku sezonu jechałeś
już kilka wyścigów etapowych, a teraz jeszcze czeka Cię hiszpańska
Vuelta?
- Trudno ukryć, że mam w
tym sezonie już sporo kilometrów wyścigowych w nogach.
Mimo wszystko trzeba pamiętać,
że nie jechałem w Tour de France
REKLAMA

FOT. TINKOFF-SAXO

Zwycięzca etapu na Tour de France
nie ma chwili wytchnienia. Rafała
łapiemy w przerwie po powrocie
z Francji, między krótkim wypoczynkiem w rodzinnych Zegartowicach
(przez które jedzie tegoroczny TdP),
a wylotem na zgrupowanie do
Włoch. Rafał Majka nie zna słowa
„wytchnienie”. A przynajmniej
nie w trakcie gorącego sezonu
kolarskiego.

Rafał Majka podczas tegorocznego zwycięskiego etapu na Tour de France
na maksimum swoich możliwości. W pierwszej części oszczędzałem siły, tak aby móc pomagać Alberto Contadorowi, liderowi Tinkoff-Saxo w klasyfikacji generalnej, w wysokich górach. Tak też się stało, do tego
miałem wolną rękę na jednym z
etapów, co wykorzystałem i wygrałem swój trzeci etap w Wielkie
Pętli. Niestety sam Contador nie
był na tyle mocny po Giro d`Italia,
aby móc walczyć o zwycięstwo
we Francji.
- Wróćmy ze światowego ścigania na nasze krajowe podwórko. Jak
oceniasz tegoroczną trasę Tour de
Pologne, szczególnie dwa etapy sądeckie? W końcu to Twoje codzienne
trasy treningowe.

- Bywam w okolicach Nowego
Sącza dosyć często, zwłaszcza na
rowerze. Mieszkam pod Dobczycami, więc jeśli mam do przejechania 6 czy 7 godzin na treningu,
to zdarza mi się zahaczać o różne
miejsca naszego województwa. Z
pewnością etap z Nowego Sącza do
Zakopanego będzie jednym z najciekawszych, bo jest selektywny
– na trasie znajduje się kilka podjazdów, a do tego odcinek jest długi. Na pewno warto będzie śledzić
ten etap, bo to właśnie tutaj może
dojść do rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej.
- Nie wszyscy pamiętają, ale bywałeś
też w naszych okolicach w ramach
zgrupowań kolarskich klubu WLKS
Krakus bbc Czaja. Przypomnijmy, że

krakowski klub kolarski prowadzony
jest przez Zbigniewa Klęka, Twojego
pierwszego trenera. Jak wspominasz
obozy w Zawadzie czy Rytrze?
- Wspominam bardzo dobrze!
Przyjeżdżałem tutaj na zgrupowania gdy miałem 16-17 lat. Wówczas ścigali się też ze mną pochodzący z tego regionu kolarze,
m.in. Marcin Ziemianek (dzisiaj
właściciel firmy szyjącej odzież
kolarską RASO – przyp. red.),
Arkadiusz Kogut (dzisiaj trener
kolarstwa, prowadzi też fanpage
Rafała Majki na Facebooku –
przyp. red.), a także kolarze z
Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów. Tereny są tutaj bardzo wymagające i tak jak lubię – trudne, górzyste, nie dające chwili

wytchnienia. To właśnie w takim
górskim otoczeniu często rodzą się
kolarskie talenty. Tutaj wykuwa
się prawdziwy kolarski charakter.
- Co chciałbyś przekazać kibicom tegorocznego Tour de Pologne?
- Wspierajcie gorąco wszystkich kolarzy jadących w tym
wspaniałym wyścigu, a przede
wszystkim naszych rodaków!
Podczas jazdy często słyszymy
Wasze okrzyki i chociaż nie możemy odpowiedzieć, to taki rodzaj
wsparcia jest dla nas bardzo cenny. Pozdrawiam wszystkich obecnych na trasie, i choć w tym roku
nie będę na niej rywalizował, to
na pewno będę myślami na szosach Tour de Pologne!
ROZMAWIAŁ: (CZIK)
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Kolejny numer DTS ukaże się 27 sierpnia

W dwustuosobowym peletonie
Tour de Pologne będzie z pewnością
najbardziej charakterystycznym zawodnikiem, którego bez problemu
rozpozna każdy kibic. Pojedzie w tęczowej koszulce mistrza świata, a taka
koszulka jest tylko jedna i trudno ją pomylić z jakąkolwiek inną. On sam po
cichu pewnie marzy, by w tym tygodniu jednak zamienić ją na inną – żółtą koszulkę lidera. A taka jest również
tylko jedna w tym wyścigu.
Jedno jest pewne – Michał
Kwiatkowski będzie tym kolarzem, na
którym spoczywa największa presja
podczas Tour de Pologne.
- Jestem pewien, że od pierwszego
etapu będę miał ciarki na plechach –
Kwiatkowski przyznał się w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” do
ogromnych emocji towarzyszących
temu startowi.
Od tych emocji i oczekiwań
Michał Kwiatkowski - w Polsce zwany
„Kwiatkiem”, a w międzynarodowych
wyścigach znany jako „Flowerman”
– nie uwolni się już do końca kariery. Mistrzostwo świata, które zdobył
w ub. roku w hiszpańskiej Ponfferadzie
zobowiązuje. Kibice i komentatorzy
oczekują, że najlepszy kolarz na świecie
stanie się maszynką do wygrywania od
wiosny do jesieni. A to jest w tej dyscyplinie sportu po prostu niemożliwe. Kolarzowi grupy Etixx-Quick Step
z pewnością nie brakuje ogromnego serca do walki, zmysłu taktycznego i talentu, ale presja opinii publicznej
REKLAMA

FOT. SZYMON GRUCHALSKI/LANG TEAM

Poczuję ciarki na plecach

może okazać się największym wrogiem
w rozwoju tej fantastycznie zapowiadającej się kariery 25-latka z Torunia.
Kiedy więc niedawno Michał
Kwiatkowski wycofał się po
dwóch tygodniach z tegorocznego
Tour de France, zanim wyścig wjechał
w Alpy, dało się słyszeć głosy rozczarowania. Wtajemniczeni chwalili go
jednak za mądrą decyzję – skoro forma nie przyszła we Francji, to może
nawet i dobry znak, bo w takim razie
nieco spóźniona (czyli dla nas w samą
porę!) powinna przyjść podczas Tour
de Pologne. To dobry prognostyk, tym
bardziej, że w Polsce „Kwiatek” będzie
miał do pomocy niezwykle silną drużynę, w której wszystko będzie podporządkowane jednemu celowi – zwycięstwu Kwiatkowskiego w polskim narodowym wyścigu.

Zwycięstwo było blisko w 2012 r.
kiedy ledwie o 5 sekund lepszy okazał
się Włoch Moreno Moser. Teraz przychodzi okazja do rewanżu, ale wraz
z nią również wspomniana już presja.
Sam Michał o swoich szansach wypowiada się raczej ostrożnie i raczej kurtuazyjnie:
- Start na polskiej ziemi w koszulce mistrza świata to coś wyjątkowego
– powiedział „Przeglądowi Sportowemu” Kwiatkowski. - Trasa tegorocznego Tour de Pologne jest bardzo ciekawa. Są nowości, ale sądzę, że wyścig rozegra się na ostatnich etapach
– przede wszystkim w Bukowinie
Tatrzańskiej i podczas jazdy indywidualnej na czas w Krakowie. Postaram się być przygotowanym
w stu procentach i pojechać Tour jak
najlepiej.
(MICZ)

Organizacja ruchu 5 sierpnia
▯ Od godz. 5.30 zamknięcie ruchu
ul. Prażmowskiego i Kr.
Jadwigi od ul. Lwowskiej do ul.
Klasztornej.
▯ Objazdy będą prowadzone ulicami:
Z kierunku Krynica: ul. Nawojowską – Długosza – Rejtana - Husarska
– Kilińskiego – Bulwar Narwiku.
▯ Z kierunku Kraków: ul.Tarnowską – Bulwar Narwiku – Kilińskiego – Bulwar Narwiku – Husarska –
Rejtana – Długosza – Nawojowska.
▯ Na kierunku Kraków – Grybów będzie odbywał się ruch ze
skrętem z ul.Nowochruślickiej
w ul.Lwowską.
▯ Od godziny 5:30 będą zamknięte wyjazdy na ul. Prażmowskiego z następujących ulic: Długoszowskiego, Nadbrzeżnej, Jamnickiej oraz wyjazdy na ul. Królowej
Jadwigi z Emilii Plater i ul. Klasztornej.
▯ Od godz. 13:00 zamknięte będą
dla ruchu ulice: Prażmowskiego,
Lwowska na odcinku od Prażmowskiego do Rynku, Rynek, ul.
Piotra Skargi, Bulwar Narwiku,
Kilińskiego, Krańcowa i Królowej Jadwigi.
▯ Objazdy na kierunku Kraków –
Krynica będą prowadzone ul. Nawojowską, ul.29 Listopada, Wyspiańskiego, Zieloną, Piramowicza, Wegierską, Obwodnicą Starego Sącza, Papieską, Marcinkowicką do Obwodnicy Północnej, Obwodnicą Północną do skrzyżowania z ul.Tarnowską / Witosa.

▯ Od ok. godz. 16:20 zamknięte będą
dodatkowo dla ruchu ul. Krakowska i Legionów.
▯ Otwieranie poszczególnych ulic oraz
przywrócenie ruchu będzie realizowane na bieżąco po zakończeniu wyścigu. W pierwszej kolejności otwarte będą ulice: Krakowska
i Legionów.
▯ Koniec zamknięcia ulicy Prażmowskiego – Królowej Jadwigi nastąpi
ok. godz. 23:00.
Organizacja ruchu 6 sierpnia
▯ Od godz. 5:00 nastąpi wyłączenie
z ruchu sądeckiego Rynku oraz ul.
Lwowskiej na odcinku od Matejki
do Rynku, a także ul. Piotra Skargi.
▯ Od godziny 8:00 nastąpi wyłączenie z ruchu ul. Kazimierza Wielkiego na całym odcinku. Objazdy będą
prowadzone ul.Bulwar Narwiku, Kilińskiego.
▯ Od godziny 12:00 nastąpi wyłączenie
z ruchu ulic: Dunajewskiego, Wąsowiczów, Kościuszki na odcinku od ul.
Wasowiczów do Jagiellońskiej, a także Jagiellońskiej, Kunegundy i Wegierskiej. Zamknięcie ulic będzie obowiązywało na czas przejazdu kolarzy.
▯ Na trasie przejazdu kolarzy - ulice:
Dunajewskiego, Wąsowiczów, Kościuszki na odcinku od Wasowiczów
do Jagiellońskiej, a potem ulic: Jagiellońskiej, Kunegundy i Wegierskiej
- będzie obowiązywało zamknięcie wjazdów oraz skrzyżowań doprowadzających ruch do powyższych ulic.
ŹRÓDŁO: TDP.NOWYSACZ.PL

"Dobry Tygodnik Sądecki” też jeździ na dwóch kółkach
Wiesława Wcześnego
nie trzeba przekonywać, że rower to najlepszy środek transportu i najskuteczniejszy w dotarciu
na czas do klientów
w całym mieście. Założyciel Ekspresowej
Poczty Rowerowej
nigdy nie zawiódł,
dostarczając „Dobry
Tygodnik Sądecki”
naszym Czytelnikom. Idąc, a raczej jadąc w jego ślady, nasi kolporterzy
w Nowym Sączu przesiadają się na rower. Specjalne wydanie „DTS Tour de
Pologne” trafi więc nie inaczej jak „z roweru” do kibiców wyścigu. Tego
nie możesz przegapić.
O G ŁO S Z E N I E

Wiesáawowi Majewskiemu
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

TATY
ĝgP

Wáadysáawa Majewskiego
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO
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„Daj się przejechać”, czyli kiedy rower budził zazdrość

Jerzy Wideł
Z kapelusza

K

iedy najlepszy cyklista wśród
dziennikarzy i najlepszy dziennikarz
wśród cyklistów red. Wojciech
Molendowicz zwrócił się do mnie o spisanie
mojego życia z rowerem ogarnęła mnie ciepła, wzruszająca wręcz nuta nostalgii. O ile
redaktora Molendowicza można nazwać
kolarzem niemal zawodowym, o tyle moja
pasja cyklistyczna zawsze miała charakter
klasyczno–amatorski. Ta pasja dawała mi
zawsze ogromną satysfakcję i jestem przekonany, że dzięki niej (odpukać) zdrowie
dopisuje. Moje wspomnienia rowerowe na
tle dzisiejszego „dobrobytu” rowerowego,
gdzie istnieją na każdym kroku sklepy
rowerowe w wypasionymi egzemplarzami,
częściami zamiennymi, zakładami naprawczymi mogą być wręcz traktowane jako
odkrycia archeologiczne. Ale niech tam…
Za siermiężnego PRL-u, czyli nie tak
bardzo dawno, rowery - a zwłaszcza
rowerki dziecięce - były szczytem luksusu.
W mojej klasie w szkole podstawowej kilka
osób, jako podarunek z okazji pierwszej komunii św. otrzymało zegarki na rękę. Z reguły były to produkty made in USRR. Tylko

jeden chłopak na 24 uczniów klasy drugiej,
dostał od chrzestnych rowerek marki
Bałtyk. Szczyt marzeń wielu rówieśników.
Nie chciałem być od niego gorszy, więc
wykradałem ojcu z komórki już nawet na
owe czasy obiekt muzealny. A były to wczesne lata 60. Otóż ojciec mój, śp. Franciszek
Wideł, kiedy podjął pierwszą etatową pracę
na kolei w marcu 1939 r. mógł sobie pozwolić
na zakup „balonówki” z krakowskiej firmy
„Kamiński”. Na raty oczywiście. Szczęśliwie
rower przetrwał lata wojny, służąc ojcu w
dojeździe do pracy. Balonówka miała grube,
gładkie opony, drewniane rafki (kto wie co
to jest?) i kierownicę jak w rowerach wyścigowych. Więc dzieckiem 7-letnim
będąc, usiłowałem się nauczyć jazdy na
takim rowerze. To była prawdziwa akrobacja. Bo przecież wzrost nie pozwalał sięgnąć
pedałów z siodełka obitego pluszem, więc
jeździło się w stylu „pod ramą”. Człowiek
wygięty w paragraf wyczyniał cuda, aby zachować równowagę. Mieszkałem w biednej
dzielnicy, gdzie nie było innych rowerów,
więc wzbudzałem zazdrość kolegów. Moim
wygibasom rowerowym towarzyszyły żarliwe prośby kolegów – daj się przejechać, daj
się przejechać!
Kiedy więc podrosłem i już mogłem jeździć „nad ramą” często ceną za dorosłość
były bolesne stłuczenia jąder, choć może
lepiej napisać jąderek. Gdzieś w 1962 r. ojciec
w nagrodę od PKP, jako zawiadowca stacji,
otrzymał dwa rowery marki Move produkcji
NRD. Damkę i rower męski. To były luksusowe wręcz bicykle w porównaniu z polskimi rowerami Zjednoczonych Zakładów Rowerowych Romet o radzieckich topornych

Ukrainach nie wspominając. Coś w rodzaju
mercedes kontra trabant. Przedwojenna
technologia, żadne tam kliny w korbowodzie, ale przemyślnie wkręcone pedały.
Rower męski służył mi w czasach licealnych
do wycieczek. Ojciec codziennie do pracy
jeździł damką. Moje niedzielne wycieczki,
mimo wszystko ciężkim wagowo rowerem,
prowadziły przede wszystkim polną drogą
(obecną Wieniawy - Długoszowskiego) na
skałki nad Kamienicą. Wyczynem, z którego
jestem do dzisiaj dumny była kilkugodzinna,
samotna wyprawa do Rożnowa. Dodać muszę, że pokonałem serpentyny w Dąbrowej
bez „zatrzymanki”, a odcinek od Bartkowej
do zapory był wybrukowany kostką betonową pochodzącą z czasów budowy zapory. To
był koszmar.
W okresie licealnego życia niespełnionym
marzeniem chłopaków był rower wyścigowy
marki Huragan. A już najwyższą półką był
czeski Favorit. W Nowym Sączu na palcach
jednej ręki można wtedy było zliczyć huragany, a favorit był chyba jeden. No więc mnie
pozostał niemiecki move. Za pieniądze
zarobione osobiście podczas wakacji kupiłem bardzo dobrą niemiecką damkę marki
Nifa. Okazyjnie od mojego przyjaciela znanego lekarza Andrzeja Krzaka. Na marginesie
dodam, że korzystał z niej mój ojciec, gdyż
wspomniane wyżej move ukradziono mu
pod sądeckim magistratem. Warto tutaj
zaznaczyć, że jeśli się już coś zepsuło w rowerze to jedynym sądeckim fachowcem
w tamtych czasach był pan Menet prowadzący zakład przy ul. Sienkiewicza. Z kolei,
kiedy człowiek złapał „kichę” (przebiło się
oponę i dętkę) to szło się do Wincentego

REKLAMA

Naturhouse ul. Długosza 13, 33-300
Nowy Sącz, tel: 18 531 17 97

Kądziołki, wulkanizatora z warsztatu przy
ul. Jagiellońskiej. W czasach studenckich
roweru nie odpuściłem i jeździłem czeskim
sportem. Oczywiście nie była to „nówka”.
Skradziono mi ją w 1989 r. na stacji PKP
Nowy Sącz – Miasto. Pierwszy porządny rower kupiłem w sklepie rowerowym pana
Władka przy ul. Jagiellońskiej. W czasie szalejącej inflacji, z którą walczył wicepremier
Balcerowicz za niewielkie pieniądze kupiłem
zupełnie przyzwoitego turystycznego
Waganta.
Potem nastały czasy rowerów górskich.
Nie mogłem odstawać od reszty i okazyjnie
– jak zawsze zresztą - kupiłem 15 lat temu
tajwańskiego scotta. Służy mi do dzisiaj.
Powiedzmy, że w minionych latach miewałem jednocześnie i 10 rowerów, a wszystkie
na chodzie. Jednak największy sentyment
mam do staruszków. Moja nifa to rocznik
1961. Mój diament wyprodukowany w Karl
Marx Stad w 1956 r. służy mi do dzisiaj, jak i
zmodyfikowana move (mewa) rocznik 1958.
To są moje prawdziwe rarytasy używane od
święta. Niklowana, z hamulcem z gumą na
przednie koło i z oryginalnymi lampami.
Rozkosz jazdy wynika z tego, że wymiary
kół wynoszą 28 x 1,75. Siodełka skórzane,
podobnie jak i torebki na klucze. Nie zamieniłbym ich nigdy nawet za kolarzówkę, na jakiej przyjadą teraz do Nowego Sącza uczestnicy Tour de Pologne. Mój sentyment do starych rowerów nie ma ceny.
Chociaż zdaję sobie sprawę, że żaden tam ze
mnie kolekcjoner, raptem z trzema starymi rowerami. Inni mają z pewnością prawdziwe kolekcje, ale ja mam do nich stosunek
szczególny. I niech już tak pozostanie.
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Kto nie miał składaka, ten prawdziwie dzieciństwa nie przeżył
Rozmowa z MARIUSZEM
HOPKIEM „Inżynierem”,
właścicielem serwisu i sklepu
rowerowego ROWMAR
- Lubisz naprawiać ludziom rowery?
- W maju minęło 21 lat od kiedy prowadzę
swój serwis, więc trudno powiedzieć, że nie lubię tego, co robię. Od zawsze rowery były moją
pasją, wiec prowadzenie serwisu to połączenie
moich zainteresowań z pracą.
- Skąd się wzięła Twoja pasja do majsterkowania przy
rowerach?
- W latach 1983-85 byłem zawodnikiem
sekcji kolarskiej sądeckiego Startu. Nie mieliśmy tam mechanika, więc sami naprawialiśmy
swoje rowery, ucząc się przy tym ich obsługi. To
była dobra szkoła życia – jednego dnia do północy kleiło się szytki, czyli nieosiągalne wtedy na
rynku dętko-opony do rowerów wyścigowych,
a rano jechało się na zawody. Łza się w oku kręci
na samo wspomnienie tamtych czasów i ekipy,
do której należeli m.in. Kaziu Ziemianek, Jasiu
Salabura, Sławek Bugajski oraz Darek Bulanda.
- Przez tych 20 lat wszystkie możliwe typy rowerów, na jakich jeździli sądeczanie przeszły przez
Twoje ręce?
- Sądeckie rowery trafiają do mnie okresowymi falami. Na początku lat 90. wszyscy jeździli na rowerach sprowadzanych z Włoch –
nowych i używanych, zazwyczaj jednak bardzo
przyzwoitych. Zanim pojawiły się pierwsze górskie rowery, był okres, kiedy do serwisu trafiały masowo rowery z czasów PRL-u: kto nie miał
składaka typu Wigry albo Czajka, ten prawdziwie

Na zdjęciu: Mariusz Hopek i Rafał Majka
dzieciństwa nie przeżył. Bardziej zaawansowani jeździli na Wagantach – dzisiaj powiedzielibyśmy, że to był przodek roweru trekingowego,
na większym kole. No i całkiem nieliczni jeździli na tzw. kolarzówkach, czyli rowerach sportowych służących do ścigania. W dzisiejszych czasach bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie jest
to, że w Nowym Sączu pojawiają się rowery najlepszych marek świata, zarówno rowery górskie
oraz szosowe. Ostatnio miałem możliwość montowania w naszym mieście pierwszego roweru z
elektronicznym osprzętem XTR, bardzo urzekł
mnie ten mechanizm, bo działa rewelacyjnie.

Dzięki takim nowinkom mój warsztat cały czas
jest rozwijany i otwarty na nowe technologie.
- Sądeczanie coraz chętniej jeżdżą na rowerach?
- Według mnie w ostatnich latach zdecydowanie coraz chętniej siadają na rowery i kupują
coraz lepszy sprzęt. Coraz więcej osób przy zakupie roweru pamięta o zasadzie „co tanie, to drogie” i sięga głębiej do kieszeni, żeby mieć większą
przyjemność z jazdy, a z serwisu korzystać tylko
przy okazji rutynowego przeglądu.
- Ile pieniędzy trzeba wydać na przyzwoity rower?
- Według mnie dwa tysiące złotych to kwota jaka powinna wystarczyć na rower, z którego będziemy zadowoleni.
- Coś Cię jeszcze zaskakuje w tak nieskomplikowanym mechanizmie, jakim jest rower?
- To chyba żart! Rower jest bardzo precyzyjnym mechanizmem, a żeby był jeszcze doskonalszy coraz powszechniej stosuje się np. elektryczne przerzutki. Kto takich używał ten już
wie, że ciężko byłoby mu wrócić do mechanicznych, powszechnie dziś stosowanych. Jeśli coś
mnie zaskoczyło w ostatnich latach, to rewolucja w wielkości koła. Dzisiaj niemal powszechne jest koło o rozmiarze 27,5 cala – wielkość do
niedawna zupełnie nie do wyobrażenia. To kompromis konstruktorów pomiędzy rozmiarami 26
a 29 cali. Niebawem do rowerów szosowych powszechnie będą stosowane hamulce tarczowe,
dzisiaj używane głównie w góralach. Do użytku
wchodzi też 11-rzędowa kaseta w tylnym kole.
- Przeciętny użytkownik roweru pewnie nie rozumie,
o czym Ty mówisz.
- I nic nie szkodzi. Przeciętny użytkownik roweru ma czerpać radość z jazdy, bo ta jest najważniejsza. To mechanik ma wiedzieć wszystko o rowerze oraz przede wszystkim, jaki ma być

dobrany do danego użytkownika, aby służył mu
jak najlepiej. Może być dla niektórych dużym zaskoczeniem, że w segmencie rowerowym bardzo często są pokazywane coraz to nowsze patenty. Dlatego co roku we wrześniu spotykamy
się na szkoleniach organizowanych przez producentów sprzętu rowerowego. To część teoretyczna. Część praktyczną przechodzę codziennie od
ponad dwudziestu lat we własnym warsztacie,
chyba najlepiej wyposażonym w specjalistyczny
sprzęt w Nowym Sączu. Zresztą, co ja będę opowiadał – zapraszam do mojego sklepu, zaskoczę
nawet najbardziej wymagających klientów. Jest
co prawda środek lata, ale nawet jeśli zajdzie potrzeba, to mam rower do jazdy po śniegu.
- Mówisz, że nic Cię nie zaskoczy, ale kiedy do Twojego warsztatu wszedł ze swoim rowerem Rafał Majka
to chyba jednak byłeś zaskoczony?
- Trochę byłem zaskoczony, bo kilka dni
wcześniej widziałem go w telewizji, a tu nagle widzę go u siebie w drzwiach. Rafał ma
w Nowym Sączu wielu znajomych, trenował
z nimi na naszych szosach i potrzebował drobnej pomocy przy kole swojego roweru. Szybko
mu pomogłem i pojechał dalej.
ROZMAWIAŁ (MOL)

SERWIS ROWERÓW
"ROWMAR"
Sprzedaż Części i Akcesoriów
Mariusz Hopek
33-300 Nowy Sącz
ul. Kraszewskiego 42

REKLAMA

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, popularnie nazywany MORD, to nie tylko egzaminy na prawo jazdy, to także szkolenia dla kierowców, doskonale wyposażona
pracownia psychologiczna, a także szeroko
zakrojona działalność z zakresu popularyzacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jako jeden z trzech „ośrodków egzaminacyjnych” w Małopolsce przede
wszystkim prowadzimy działalność egzaminacyjną, ale także oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i badań psychologicznych dla kierowców zawodowych,
a także dla osób, które posiadają zbyt
dużo „punktów karnych”. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, policją, OSP, stowarzyszeniami i innymi w zakresie popularyzowania oraz realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez organizowanie warsztatów,
spotkań, prelekcji, konkursów wiedzy.
W związku z tym przez cały rok organizujemy w Szkołach Podstawowych z terenu Sądecczyzny cykl prelekcji poświęconych zasadom bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci ze szkół podstawowych m.in. z terenów, na których nie
ma chodników i poboczy przeznaczonych do poruszania się pieszych. Ocena
efektów pracy pedagogów, ale także naszej działalności edukacyjnej odbywa się
podczas corocznie organizowanych przez
MORD, wspólnie z Policją, Kuratorium
Oświaty, Zespołem Szkół Samochodowych, Miastem Nowy Sącz, Starostwem
Nowosądeckim powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz powiatowych eliminacji
Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
Rywalizacja dzieci i młodzieży wyraźnie
pokazuje, że dysponują one sporą wiedzą o tym jak udzielać pierwszej pomocy, na co szczególnie uważać poruszając się po drogach – pieszo, rowerem,
czy samochodem. Wysoki poziom wiedzy powinien cieszyć dorosłych, zarówno nauczycieli, jak i rodziców, ponieważ to czego nauczyliśmy się jako dzieci, staje się dla nas standardem i na długo pozostaje w naszej pamięci.
Nasza oferta adresowana jest również do starszej młodzieży – do początkujących kierowców – w ostatnich klasach szkół średnich organizujemy zajęcia z psychologiem transportu, połączone z prezentacją otrzymaną dzięki
uprzejmości Komendy Głównej Policji.
Zawiera ona zdjęcia pojazdów i sytuacji
drogowych w których młodzieńcza brawura połączona z niewielkim doświadczeniem i słabymi umiejętnościami doprowadziła do wielu tragedii. Taki ma
być efekt tego materiału, ma on uświadomić młodym ludziom, jakie będą ponosić koszty jednej, nierozważnej decyzji. Bardzo często jesteśmy zapraszani do
udziału w organizowanych przez szkoły, przedszkola, fundacje czy stowarzyszenia konkursach, prelekcjach, warsztatach dla dzieci i młodzieży podczas
których prezentujemy działanie symulatora zderzeń i miasteczka komunikacyjnego. Symulator zderzeń pokazuje,

jakie siły i przeciążenia działają podczas
gwałtownego zatrzymania się, kiedy
jesteśmy zapięci pasami. Urządzenie to
pokazuje działanie pasów bezpieczeństwa przy prędkości 7-10 km/h. Wrażenia są jednak ogromne, bo każdy kierowca jest wstanie wyobrazić sobie jak
to będzie wyglądało przy prędkości 50
czy 100 km/h.
Jednym z najnowszych projektów,
w który zaangażowany jest MORD to
budowa miasteczek rowerowych na
terenie Małopolski. Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie
z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu
Drogowego podpisał porozumienie
dotyczące budowy miasteczek ruchu
drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim. W dniu 14 lipca br.
uroczyście otwarte zostało pierwsze
z wybudowanych dzięki temu projektowi miasteczek rowerowych - Miasteczko na terenie Gminy Chełmiec.
Z tej okazji przypominamy podstawowe informacje niezbędne każdemu
rowerzyście:
Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego” to kierujący, i tak jak każdy
uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów,
stosowania się do znaków i sygnałów
drogowych, poleceń i sygnałów osoby
uprawnionej do kierowania ruchem lub
do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów rowerzysta odpowiada na ogólnych zasadach
i może być na niego nałożona grzywna
w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.

Podstawą bezpiecznego poruszania
się po drogach jest znajomość przepisów
ruchu drogowego, ale również właściwie
przygotowany do jazdy rower, który powinien być wyposażony co najmniej w:
1. lampę z światłem pozycyjnym barwy białej lub żółtej selektywnej –
z przodu;
2. jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym
niż trójkąt oraz co najmniej jedno
światło pozycyjne barwy czerwonej,
które może być migające – z tyłu;
3. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
4. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.
Miejscami przeznaczonymi do
ruchu rowerów są przede wszystkim
droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza
się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go
ruch prawostronny i konieczność jazdy
możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, z chodnika można korzystać tylko
w szczególnych przypadkach. Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych
kierujący rowerem ma obowiązek
jechać powoli, zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Rowerzysta może pokonywać
przejście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower. Nie przewozimy innych osób na rowerze, za wyjątkiem
specjalnie dostosowanych fotelików
dla przewożenia dzieci do lat 7. Rower zostawiamy tam gdzie nie będzie
powodował utrudnienia dla innych

uczestników ruchu drogowego (np.
w miejscach parkingowych dla rowerów).
Kierującemu rowerem zabrania się:
a. jazdy bez trzymania, co najmniej
jednej ręki na kierownicy oraz nóg
na pedałach lub pokonywania jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu ( dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego
rowerem obok innego roweru lub
motorowerem, jeżeli nie utrudnia
to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego);
b. korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręku;
c. czepiania się pojazdów.
Kolumna rowerów
Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekraczać
15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200
metrów.
Stosowanie się przez wszystkich
do przepisów ruchu drogowego, takt
i kultura oraz szacunek do pozostałych
uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą na bezpieczne
poruszanie się nie tylko rowerzystów,
ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych.

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU,
UL. 29 LISTOPADA 10
330-300 NOWY SĄCZ
WWW.MORD.PL
TEL. 18 449 08 80
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Tour de Pologne to sukces Nowego Sącza
Rozmowa
z TOMASZEM
MICHAŁOWSKIM,
specjalistą
ds. promocji
Nowego
Sącza
- Warto było zaprosić kolarzy do Nowego Sącza?
- Zdecydowanie tak. Wątpliwości niedowiarków zostaną rozwiane 5 i 6 sierpnia. Dziś, co trzecia
osoba w Polsce deklaruje, ze rekreacyjnie jeździ na rowerze. W ubiegłym roku na trasie wyścigu kolarzom kibicowało ponad 2,7 miliona Polaków, to wskazuje na rosnące zainteresowanie tą dyscypliną.
- Opozycja nie widzi zbytnich korzyści w zainwestowaniu pół miliona złotych przez miasto w organizację Tour
de Pologne.
- Kiedy pod koniec XIX wieku
w Paryżu budowano wieżę Eiffla też
były protesty, lament i zgrzytanie
zębami. Dziś jest to wizytówka nie
tylko Paryża, ale całej Francji. Imprezy takiej rangi w naszym mieście
jeszcze nie było. Odczytuję to jako
wielki sukces Nowego Sącza i prezydenta Ryszarda Nowaka. Walory
promocyjne TdP zauważa także sądecka firma FAKRO, która została
jednym ze sponsorów tegorocznego
wyścigu. Przeciwnikom polecam się
zapoznać z badaniami z 2014 roku,
z których jasno wynika, że ponad
80 proc. mieszkańców miast, przez
które przejeżdżał TdP, uznaje taką
promocję ich miejscowości za właściwą i godną finansowania. Przez
dwa dni będziemy w centrum wielkich sportowych wydarzeń. Nasze
miasto będzie promowane w prasie, radiu, telewizji oraz internecie.
Nowy Sącz jest także dwukrotnie
ujęty w folderach, wydawnictwach
i wszelkich materiałach reklamowych. Kwestię startu i mety negocjował osobiście Ryszard Nowak,
uczestniczyłem w tych rozmowach

i proszę mi wierzyć, że nie
były one
łatwe.
Prezydent
p o stawił
w a runek,
że miasto będzie partnerem jedynie w przypadku startu oraz mety.
Jak dziś wiemy, te negocjacje zakończyły się sukcesem.
- Nowy Sącz jest przygotowany na
przyjęcie kolarzy?
- W organizację tego wydarzenia w Nowym Sączu zaangażowanych jest cały sztab ludzi i wiele instytucji. Prezydent Ryszard Nowak
już na początku roku powołał specjalną grupę, która pracuje nad tym
przedsięwzięciem. Przyjdzie jeszcze
czas, żeby podziękować wielu ludziom oraz instytucjom. Wspomnę
może tylko, że samo zabezpieczenie trasy na odcinkach, gdzie nie
będzie bramek, zaangażowanych
jest ponad 100 osób, z Państwowej
Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Biegonic oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
- Gdzie będziemy mogli śledzić zmagania kolarzy?
- Telewizja publiczna przeprowadzi ponad 14 godzin relacji,
w tym minimum 90 minut bezpośrednich transmisji z każdego
etapu w TVP1 oraz TVP Sport. Do
tego codzienne wieczorne kroniki tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”. Od kilku dni na wszystkich antenach TVP emitowane
są zwiastuny promujące wyścig.
W ubiegłym roku Tour de Pologne był
najchętniej wybieraną dyscypliną
w miesiącu sierpniu, pozostawiając za sobą nawet piłkę nożną oraz
siatkówkę mężczyzn. Ponadto wyścig za sprawą stacji Eurosport trafi
do blisko 69 państw, w 20 wersjach

językowych. Według tegorocznych
danych Tour de Pologne jest jednym z pięciu najchętniej oglądanych wyścigów kolarskich świata, po Tour de France, Giro d'Italia,
Vuelta a España oraz Paris Roubaix.
- Wyścig będzie promowany także w
innych mediach, jakich?
- Samych lokalnych patronów jest ponad 70. Wiele z nich
przygotowało specjalne serwisy, specjalne wydania. TdP bardzo mocno słyszalny będzie także
na antenach radiowych. To relacje
w audycjach, programach sportowych oraz liczne wejścia na żywo.
To także setki spotów reklamowych na antenach Polskiego Radia: Program Pierwszy, Trzeci
i Czwarty oraz kilka razy więcej
w radiowych stacjach lokalnych
patronów wyścigu. To także wielotygodniowa kampania kinowa
w 36 kinach Cinema City na terenie całej Polski, to kampania billboardowa, to informacje
w tzw. social media, to współpraca z międzynarodową agencja AT COMUNICATIONS, która
rozsyła wiadomości o wyścigu do
mediów zagranicznych na całym
świecie. Głównym partnerem internetowym będzie najpopularniejszy portal ONET.PL. To także
najlepsza aplikacja mobilna, która
w zeszłym roku otrzymała nagrodę Mobile Trends Awards w kategorii Sport i Zdrowie.
- Miasto Nowy Sącz stworzyło także specjalny serwis z okazji Tour de
Pologne?
- Urząd Miasta Nowego Sącza
bardzo poważnie podszedł do możliwości, jakie stwarza promocja
poprzez 72. Tour de Pologne, dlatego uruchomiony został specjalny serwis internetowy, poświęcony organizacji mety 4. i startu 5. etapu wyścigu. Pod adresem:
www.tdp.nowysacz.pl można znaleźć wszystkie najważniejsze doniesienia o wizycie jednego z największych wyścigów kolarskich
świata w stolicy Sądecczyzny, trasach przejazdu, ekipach biorących

udział w wydarzeniu, a także o imprezach towarzyszących.

przygodę z kolarstwem rozpoczynał
Michał Kwiatkowski.

- Jedną z imprez towarzyszących 72.
Tour de Pologne będzie wyścig dla
dzieci Nutella MiniTour de Pologne?
- Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej młodych adeptów kolarstwa,
wystartowało w tych zawodach. Dlatego informacje w sprawie tych zawodów przesłaliśmy do wszystkich sadeckich szkół, a wyścig reklamowaliśmy także podczas imienin miasta.
Sama idea jest bardzo prosta - stając do rywalizacji dzieci i młodzież
mają niepowtarzalną szansę sprawdzić swoje umiejętności na wybranej części trasy, jaką pokonują zawodowi kolarze oraz stanąć na tym
samym zwycięskim podium! Warto
przypomnieć, że to właśnie od startów
w MiniTour de Pologne swoją wielką

- Czego zatem należy sobie życzyć podczas Tour de Pologne w Nowym Sączu?
- Pogoda jest zamówiona. Zapraszam wszystkich Sądeczan na ulice Nowego Sącza, kibicujmy w tym
dniu najlepszym kolarzom na świecie.
Transmisję telewizyjną zostawmy widowni spoza naszego miasta. Zachęcam także do udziału w konkursie na
najciekawsze przebranie oraz na wystrój witryn sklepowych. Zdjęcia z sądeckich etapów 72. Tour de Pologne,
na których widać kibiców w przebraniu, należy wrzucać do mediów społecznościowych z hashtagiem #kibicujemykolarzom oraz #RideThePolishPassion. Tam będzie można je obejrzeć, ocenić i wybrać najlepsze, by
je nagrodzić.
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Ważę więcej niż przed wyścigiem
Rozmowa
z BARTOSZEM HUZARSKIM,
kolarzem grupy Bora – Argon,
uczestnikiem niedawno
zakończonego Tour de France
- Gratuluję udziału oraz ukończenia tak morderczego wyścigu, jakim jest Tour de France. To
był Twój drugi start w Wielkiej Pętli. Cała rodzina i kolarska Sobótka kibicowała przed telewizorami?
- Dzięki wielkie. Czy cała Sobótka to nie
wiem, ale cała rodzina na pewno.
- Jak się czujesz "świeżo" po wyścigu?
- Zmęczony. Wyścig był bardzo ciężki.
Dużo gór, szybkie tempo. Jestem bardzo
zmęczony zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Ale cieszę się, że ukończyłem wyścig
i cieszę się teraz z wolnego czasu.
- Spodziewałeś się takich doznań?
- Jechałem już TDF w zeszłym roku
i wiem, z czym się to je. Jadąc tam, doskonale
zdawałem sobie sprawę, co się będzie działo.
- Schudłeś?
–Nie. Ważę nawet więcej niż przed wyjazdem. Jest to minimalna różnica i zapewne jest to woda, która podczas ekstremalnego wysiłku gromadzi się w organizmie. Po
kilku dłuższych treningach wszystko wróci do normy albo będzie nawet około kilograma mniej, jak przed wyjazdem.
–Powiedz Bartku - jeżeli możesz nam to powiedzieć, ile łącznie kalorii spaliłeś podczas całego wyścigu? To było przecież 3400 km, wiele gór, słońce, deszcz, wiatry, a do tego tylko
dwa dni przerwy przez praktycznie trzy tygodnie ścigania.
–Nie liczyłem jeszcze bilansu, ale średnio
na etapie spalałem od 3500 do 4500 KJ. Nie
licząc pierwszego, ostatniego dnia oraz TTT.
Tak więc trochę się tego uzbierało.
REKLAMA

–Jak radzisz sobie z tak dużymi stratami energii?
Czym żywisz się na co dzień przed startem, w trakcie jazdy i bezpośrednio po wyścigu?
–Menu jest bardzo długie i nie sposób go tutaj przytoczyć. O nasza dietę dba klubowy kucharz, który dostosowuje menu do etapu, jaki
jest za nami, oraz do tego, co nas czeka na następny dzień. Generalnie dieta musi być mocno zbilansowana i trzeba jeść tylko to, co najważniejsze, żeby zbytnio nie obciążać organizmu i wątroby radzeniem sobie z niepotrzebnym jedzeniem, które organizm musi strawić.
- Czy masz dietetyka czy może sam układasz sobie
dietę? Stosujesz jakąś specjalną suplementację?
–Jeśli chodzi o jedzenie, za wszystko odpowiada szef naszej kuchni. To samo jedzenie staram się stosować w domu, żeby organizm nie
doznał „szoku” przy zmianie pożywienia. Jeśli
chodzi o suplementację, to od tego mamy doktora. Naszym dostawcą odżywek jest Born i na
tej bazie jest oparta suplementacja w ekipie.
Moim prywatnym dostawcą suplementów jest
BeeActive i bardzo często i dużo sięgam po ich
suplementy w trakcie przygotowań i wyścigów.
–Jak się ma HBA - coraz częściej widzimy nie tylko materiały promocyjne, ale również autentycznych kolarzy w strojach z logo HBA i Twoich sponsorów. Zdradzisz nam swoje dalsze plany co do kolarskiej akademii Bartosza Huzarskiego?
- Akademia rozwija się bardzo dobrze. Mam
grupę ludzi, która trenuje według moich planów. Mamy też ciągle rosnącą grupę dzieci,
które trenują w Akademii. Projekt jest skierowany głównie do dzieci, ale ja osobiście nie
chcę zaszufladkować swojej wiedzy z tylu lat
kolarstwa, tylko chcę się nią dzielić, stąd właśnie coś na zasadzie trenera personalnego HBA.
Oprócz tego organizujemy zgrupowania dla miłośników kolarstwa, na których można potrenować razem ze mną, porozmawiać o odpowiednim jedzeniu, piciu, suplementacji. Taka
kolarska szkoła.
- Wiemy, że jesteś ambasadorem marki BeeActive.com.pl - co skłoniło Ciebie do objęcia swoim patronatem akurat tych produktów?

–Chyba najbardziej naturalny charakter tych produktów oraz szeroki wachlarz
ich właściwości. Nie ukrywam, że w czasach
odchodzenia od wszelkiego rodzaju chemii,
duży nacisk kładzie się na naturalne produkty. A to daje mi BeeActive i osobiście jestem z
tego wyboru bardzo zadowolony.
–Jakie naturalne produkty pszczele możesz zatem polecić czytelnikom, mając na uwadze swoje własne doświadczenia? Używasz ich do przyśpieszenia regeneracji, czy może po prostu Tobie smakują?
–Używam praktycznie wszystkich produktów z rodziny BeeActive. Każdy ma inne
działanie i każdy pomaga na co innego. Tak
więc z zależności od sytuacji, warunków pogodowych, trudów wyścigu, tego, co mnie
czeka, dobieram odpowiednie suplementy.
–Używasz również miodu zamiast cukru?
–Generalnie nic nie słodzę, więc nie muszę
niczym zastępować cukru, ale używam bardzo dużo miodu, zarówno rano do musli, jak i
do posłodzenia sobie życia – czyli np. bułeczka

maślana z miodem jest w sam raz do porannej kawy.
–Czy sport zawodowy jest Twoim zdaniem "zdrowy"?
–Zależy jak na to patrzeć. Z jednej strony poddajemy organizm ekstremalnym obciążeniom,
ścigamy się i trenujemy w przeróżnych warunkach atmosferycznych, często leżymy w kraksach, spędzamy długie godziny na słońcu. Z drugiej strony sportowcy zawodowi są pod ciągłą
opieką lekarską, cztery razy w roku szczegółowe
badania, ciągły kontakt z lekarzem klubowym.
Więc sport zawodowy jak każda inna dziedzina
życia ma swoje plusy i minusy.
–Odpoczywasz po TDF więc nie startujesz w naszym
narodowym tourze - może zechcesz wytypować
swojego faworyta? Będzie to Polak?
- Chciałbym ale do tego potrzebowałbym listy startowej :) słaby ze mnie zawodnik jeśli chodzi o typy i gry losowe. Oczywiście będę kibicował naszym. Niech znów biało-czerwona koszulka stanie na najwyższym stopniu podium.

ROZMAWIAŁ ARTUR KOZAK - WWW.KOZZAK.PL
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Możesz mieć
prąd za darmo
- Fotowoltaika jest już w Nowym
Sączu. Paneli można dotknąć w naszym salonie i upewnić się o trwałości technologii – zaprasza inż.
GRZEGORZ PERZ z salonu PV Energia

- Czy należą się dotacje do fotowoltaiki ?
- Tak. Warto skorzystać z należnych dotacji. Jest to 40 % dofinansowania. Więc dość sporo.
Będzię tak w najbliższych dwóch
latach, a potem stawka spada do
30 %.
- Jak załatwić formalności?
- Należy zacząć od wizyty instalatora. Bezpłatnie doradzi i
wyceni instalacje. Można zamówić wizytę w Salonie Odnawialnych Źródeł Energii przy ul. Wyspiańskiego 2 w Nowym Sączu lub
przez www.pvenergia.com. Kto
pierwszy, ten lepszy. Akurat w
tym przypadku pośpiech jest dobrym doradcą.
- Czy potrzebne są w domu akumulatory?
- Instalacja może być z akumulatorami jako zasilanie awaryjne albo podłączona do sieci. Ten drugi wariant jest bardzo popularny. Dzięki temu zużycie energii w domu obniża się i
REKLAMA

generuje oszczędności. W ciągu
roku można mięć nawet zerowy
rachunek za energię elektryczną.
- Czy te panele też grzeją wodę?
- Mylimy znane już kolektory
słoneczne z modułami fotowoltaicznymi. Te nowe nie grzeją wody
tylko wytwarzają własny prąd.
- Coraz częściej widzimy panele słoneczne na dachu domku, jak
to działa?
- Polskie prawo energetyczne
pozwala dziś na produkcję prądu z domowej elektrowni słonecznej bez koncesji. Stajemy się
jednocześnie producentem i konsumentem, czyli prosumentem.
Dzięki własnym panelom fotowoltaicznym możemy mieć prąd
za darmo!
- Na czym więc polega fotowoltaika?
- Baterie słoneczne spotykamy
choćby w kalkulatorach. Zasilają oświetlenie drogowe, a nawet
satelity na orbicie Ziemi. Dzięki
właściwościom niektórych materiałów fotony światła powodują powstawanie napięcia elektrycznego. Mało kto wie, że w
1921 roku za opisanie tego zjawiska Albert Einstein dostał Nagrodę Nobla.

Dookoła Karpat na rowerze
K R O N I K A . „Od dawna nęciła mnie
myśl odbycia wycieczki rowerem
przez nieznane dotychczas naszym
cyklistom drogi w Karpatach
wschodnich – do słynnego przełomu
Dunaju koło Orsowy. Stąd miałem
zamiar dostać się do Budapesztu
zaś znowu kołem przez liczne pasma
Karpat zachodnich do Nowego Sącza.
Chcąc urzeczywistnić ten zamiar,
skorzystałem z wolnego czasu wakacyjnego i dnia 12 sierpnia b.r. spakowałem do worka turystycznego
najniezbędniejsze rzeczy przybory do
roweru, bieliznę, aparat fotograficzny
i nieco prowiantów, i puściłem się
w drogę. Była to sobota: dzień
jasny, słoneczny, pogoda
zapowiadała się stała.
[...] Nazajutrz już o 5 wyruszyłem w dalszą podróż, na ostatni etap
jazdy na kole. Drogę miałem łatwą,
ciągle w dół rzeki Popradu przez
Kesmark (14 km.) do Lubowni (34
km.), Tatry zdaleka tylko mi się
zarysowały potężnymi konturami.
Patrząc na nie, wspominałem na
wycieczkę, którą przed trzema laty
odbyłem na tym samym rowerze dookoła Tatr: Zakopane wówczas obrałem za punkt wyjazdu na wschód
a przyjazdu z zachodu. Koło Lubowni deszcz zaczął padać ulewny, tak
że całą godzinę przesiedzieć musiałem pod stertą. Był to pierwszy
i ostatni deszcz podczas całej mej

tygodniowej wycieczki. Za Lubownią wjechałem w pasmo Spiskiej
Magóry, od południa i wschodu zamkniętej Popradem. Za Lubownią
zwróciły moją uwagę ładnie utrzymane, a nawet zamieszkane ruiny zamku hr. Zamoyskich; gościniec pnie się w górę na przestrzeni
11 km. U szczytu otwiera się prześliczny widok ku zachodowi: zbocza gór nagie, szare, z licznymi sterczącymi skalicami, z których jedna
znajduje się na samym szczycie.
Poniżej nie zżęte jeszcze łany owsa,
gdzieniegdzie białe plamy: to setki pasących się gęsi. Po gwałtownym zjeździe na przestrzeni 5-ciu
km. dotarłem do Mniszka a stąd
do Piwnicznej, gdzie przekroczyłem
granicę. Granicy nie zauważyłem,

tylko napisy »tu panuje pryszczyca«
– »wyszynk trunkuf A. Goldberg«
upewniły mię że już jestem w Galicyi. Smutne, ale prawdziwe! Z Piwnicznej, drogą równą, nad Popradem
przez Stary Sącz stanąłem u celu mej
podróży, w Nowym Sączu, o godz. 4
po południu, skąd koleją podążyłem
do Lwowa.
RUDOLF WACEK
PRZEDRUK Z „WĘDROWCA” (5 XI 1911),
DWUTYGODNIKA ILUSTROWANEGO
POŚWIĘCONEGO TURYSTYCE
I SPORTOWI W KRAJU I ZAGRANICĄ,
WYCHODZĄCEGO WE LWOWIE.
DLA ZAINTERESOWANYCH - CAŁĄ
RELACJĘ Z WYPRAWY Z 1911R.
PRZECZYTASZ NA
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Czekając na Tour de Pologne

To tutaj m.in. w 1979 r., gdy rozgrywano jazdę indywidualną na czas,
którą wygrał Bernd Drogan (NRD),
przed Siergiejem Suchoruczenkowem (ZSRR) i Tadeuszem Mytnikiem
(Polska), mistrzem świata i srebrnym
medalistą olimpijskim, z sentymentem wspominającym swoje kolarskie
sukcesy na Sądecczyźnie:
– Świetnie mi się tu jechało w
koszulce lidera, której nie oddałem
do końca (!), w Wyścigu Dookoła
Polski w 1975 r., a także w Małopolskim Wyścigu Górskim, wygrywałem czasówki. Niedaleko, w Tyliczu,
mam domek, znam więc na wylot
walory tej ziemi.
Bardzo często sądeckimi szosami przemierzał zainaugurowany
w 1961 r. pod patronatem „Gazety
Krakowskiej” Małopolski Wyścig
Górski. Etapy z metą w Nowym
Sączu (na stadionie Sandecji)

wygrywali m.in. Ryszard Szurkowski,
Stanisław Szozda i Czesław Lang.
Sądecczyzna – od czasów założonego w ostatniej dekadzie XIX wieku
oddziału kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” po lata współczesne – jest regionem przyjaznym
i atrakcyjnym dla kolarzy, by wspomnieć podążający tu wielokrotnie
Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków, czy organizowane lokalnie imprezy: Wyścig
Kolarski Doliną Popradu, Karpacki Maraton Rowerowy im. Jacka
Bugańskiego, Sądeckie Kryterium
Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta
- sztandarowy wyścig Sądeckiego
Towarzystwa Cyklistów.
Tour de Pologne, obecnie najbardziej prestiżowa polska impreza
sportowa, organizowana od 1928 r.,
gościł na Sądecczyźnie bodaj siedmiokrotnie. Miastami etapowymi
były m.in. Nowy Sącz, Piwniczna
i najczęściej Krynica. W 1974 r. etap
z Oświęcimia do Nowego Sącza wygrał Stanisław Szozda, w 1983 r.
z Wisły do Nowego Sącza – Lech
Piasecki, w 1993 r. z Rzeszowa do
Nowego Sącza – Włoch Fabiano
Fontanelli. W 1962 r. triumfatorem
jazdy na czas wokół Krynicy był Jan
Kudra, a w 1966 r. sądeczanin Jan
Magiera. Jeden z etapów Tour de
Pologne w 2003 r. wygrał Alberto
Contador,
późniejszy

zwycięzca Tour de France, Giro d'Italia
i Vuelta Espagna.
Są tacy, którzy porównują Tour
de Pologne do Tour de France. Szef
wyścigu, Czesław Lang studzi te opinie żartem: – Tak jak Warszawa nigdy nie będzie Paryżem, tak Wyścig
Dookoła Polski nie będzie Wielką
Pętlą. Z tym, że nam brakuje mniej
do Tour de France niż Warszawie do
Paryża...
Ranga Tour de Pologne wzrosła po
zaliczeniu go do cyklu i punktacji Pro
Tour, czyli kolarskiej Ligi Mistrzów.

FOT. ARCHIWUM AUTORA

KARTKA Z HISTORII. Niebawem Nowy
Sącz zostanie na dwa dni stolicą polskiego kolarstwa. Tour de Pologne,
wyścig transmitowany do 300 mln
widzów na świecie będzie znakomitą
okazją do promocji miasta i zaprezentowania lokalnych atrakcji turystycznych. Zapewane starsi kibice pamiętają
atmosferę z najlepszych czasów sztandarowej imprezy kolarskiej – Wyścigu
Pokoju, który również wielokrotnie
przejeżdżał przez Nowy Sącz.

Tak było sześć lat temu
Ostatni raz Tour de Pologne
zawitał na sądeckie szosy w sierpniu 2009 r. Tysiące fanów kolarstwa, miejscowych, turystów i kuracjuszy pod Górą
Parkową miało okazję przyjrzeć się
z bliska wielkiej machinie sportowej, sławnym kolarzom i grupom wyścigowym (Astana, Lampre,
Liquigas, Saxo Bank, Columbia,
Euskaltel Euskadi), kolumnom reklamowym i marszalom (pilotom)
na yamahach, zabezpieczającym
przebieg wyścigu. Magnesem były
głośne nazwiska (np. zwycięzcy
Giro d’Italia, Ivana Basso) i mocne
składy zawodowych teamów. Widać, że Polacy kochają kolarstwo,
trzeba dać im tylko produkt najwyższego gatunku i wielkie emocje.

REKLAMA

FAKRO - Oficjalny Partner etapów
UCI World Tour w Nowym Sączu.

Na zdjęciu start wyścigu na ul. Królowej Jadwigi w Nowym Sączu
Mieliśmy do czynienia chyba z największym przedsięwzięciem sportowym pod względem logistyki. Każdego dnia z kolarzami przemieszczało się
1200 osób, obsługa liczącego 30 tys. m
kwadratowych miasteczka wyścigu,
ponad dwie setki samochodów, w tym
22 tiry przewożące samą scenografię,
450 balonów, bram i namiotów. Oprawę wyścigu tworzyły animacje, parady, widowiska. O skali organizacyjnego przedsięwzięcia niech świadczy konieczność ustawienia i zdemontowania
po zawodach 13 km płotków wygrodzeniowych z banerami reklamowymi i 15 km przewodów elektrycznych.
Akurat na krynickim górskim
etapie rozstrzygnęły się losy wyścigu.

Najszybciej w strugach ulewnego deszczu i po szaleńczym zjeździe finiszował
na mecie na ul. Piłsudskiego aktualny
mistrz świata Włoch Alessandro
Ballan, późniejszy triumfator w klasyfikacji generalnej. Cztery, 13-kilometrowe rundy wokół kurortu (Krzyżówka,
Kopciowa, Jakubik), bardzo wymagające, z ostrymi podjazdami i sekwencją
trudnych zakrętów, rozerwały na
kilka części przybywający od strony
Grybowa i Gorlic peleton, wreszcie
umożliwiły ucieczkę grupy, która wyłoniła zwycięzcę.
JERZY LEŚNIAK
WIĘCEJ ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ ZOBACZ NA
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Janek Magiera Polskę rozwesela
LUDZIE SUKCESU. Ślusarz precyzyjny, jeden
z najwszechstronniejszych kolarzy polskich lat
60., pierwszy wielki specjalista w jeździe indywidualnej na czas, kapitan zwycięskich polskich drużyn z Wyścigu Pokoju (1967, 1968),
największych zawodów kolarzy amatorów
w powojennej Europie. Trzeci kolarz tych wyścigów, olimpijczyk z Tokio (1964) i meksyku
(1968). W Tour de Pologne 3. Miejsce w 1964 r.,
2. w 1966 i 10. w 1969 r. W tym wyścigu wygrał
jazdę indywidualną na czas i zwyciężył w klasyfikacji sprinterów.

Na wiejskich drogach w rejonie Brzeznej (gmina Podegrodzie) spotkać można
samotnie jeżdżącego rowerzystę - to Jan
Magiera, jeden z najlepszych polskich mistrzów rowerowych. Ta sama szczupła sylwetka, jasne włosy, twarz, jaką zapamiętaliśmy z dawnych transmisji telewizyjnych z
Wyścigu Pokoju, jeszcze sprzed epoki Szurkowskiego i Szozdy, chyba najbardziej romantycznej, bo rządzącej się wtedy prawie
wyłącznie sportowymi, a nie finansowymi układami.
Magiera zanim powróci na rowerze
do domu w Mostkach, na przedmieściu
Starego Sącza, przejeżdża 40-50 kilometrów. Tak było jeszcze kilka lat temu,
dwa-trzy razy w tygodniu, bez względu
na pogodę. Teraz rzadziej, bo już zbliża się
osiemdziesiątka…
– Gdybym jeszcze raz miał zacząć od
nowa swoje życie, to również wsiadłbym
na rower, nie dla pieniędzy, ale po prostu
dla siebie, dla całego tego pięknego pochłonięcia przez sport, który pozwolił chłopakowi z biednej, wielodzietnej rodziny
z Jelnej niedaleko Jeziora Rożnowskiego,
zwiedzić kilka kontynentów, poznać wybitnych sportowców i ciekawych ludzi,
nauczyć się języków. Nie ukrywam, że
dziś człowiek tęskni do tej wyjątkowej
atmosfery wielkich zawodów, np. igrzysk.
W Tokio czy Meksyku, w okresie największych sukcesów polskiego sportu, nasza
reprezentacja olimpijska tworzyła jedną,
wielką sportową rodzinę, wzajemnie się
wspierającą, razem bawiącą się. Siatkarze przychodzili na wyścig, a my z bokserami – na stadion lekkoatletyczny. Duszą
moich olimpiad był Władek Komar, postać
niepowtarzalna. Dziś uczestnicy olimpiad
są od siebie izolowani, a gwiazdy skoncentrowane raczej na rachowaniu konta bankowego.
Jan Magiera urodził się 30 września 1938 r.
Wychował w Jelnej, w sąsiedztwie budowanego wtedy sztucznego zbiornika rożnowskiego, razem z dziesięciorgiem rodzeństwa.
Fachu ślusarza precyzyjnego nauczył się w
zasadniczej szkole budowlano-metalowej w
Nowym Sączu w latach 1955-58.
– Pierwszy rower, używaną turystyczną czeską „eskę”, dostałem od rodziców. To było wielkie wydarzenie w mojej
rodzinie, bo i wydatek spory. Nowa „eska”
kosztowała wówczas dwie średnie pensje.
Rajdowałem na niej razem z kolegami, m.in.
Marianem Gwiżdżem i Szymonem
Czarneckim wokół jeziora. Na poważnie zacząłem się ścigać dopiero w wojsku, w Radomiu, stosunkowo późno, bo w wieku 22
lat. Dość szybko wpadłem w oko trenerowi
kadry Władysławowi Wandorowi. Dzięki
kolarstwu otrzymałem paszport na cały
świat, dokument wówczas osiągalny dla
nielicznych. Rower był moim paszportem...

Był zawodnikiem Czarnych i Broni Radom
oraz Cracovii.
W Radomiu Magiera pracował w zakładzie „Łucznik”, produkującym nie tylko
maszyny do szycia, ale też karabiny dla
armii i części do rowerów.
– Przez pewien czas w tzw. izbie pomiarów pracowałem razem z mistrzem
olimpijskim, znanym pięściarzem
Kazimierzem Paździorem. Bardziej niż
na szosę ciągnęło mnie na tor kolarski,
gdzie przyszło mi zdobywać pierwsze
medale mistrzostw Polski, wspólnie m.in.
z Józefowiczem i Linde.
Pierwsza olimpiada, Tokio, egzotyka, kolorowy zawrót głowy. W wyścigu
drużynowym na 116 km ekipa Magiera,
Bławdzin, Zieliński, Becker uplasowała się
na 11. miejscu. Zwyciężyli bezkonkurencyjni wówczas Holendrzy. Za rok – Magiera
zadebiutował w Wyścigu Pokoju. Jego
mocną stroną była czasówka, zwykle etap
prawdy. Potrafił umiejętnie rozłożyć siły,
utrzymać rytm do samego finiszu.
Magiera odegrał wielką rolę w przygotowaniu i awansie podopiecznych trenera
Henryka Łasaka do czołówki światowej,
choć w „podziale łupów” na późniejszych
mistrzostwach świata nie brał już udziału, zastąpili go Szurkowski i Szozda. Najpopularniejszy szosowiec końca lat 60.
Jeździł wspaniale na czas i potrafił kierować drużyną biało-czerwonych, która
po raz pierwszy od 1949 roku pokonała wreszcie w Wyścigu Pokoju wszystkich rywali, głównie z ZSRR i NRD. Wyleczył z kompleksów całą naszą czołówkę, która bez poprawy w tej specjalności

kolarskiej sztuki nie mogła zrobić znaczących postępów.
Przedostatni etap WP (24 maja 1968)
na dystansie 49 km z Puław do Radomia,
był właśnie jazdą indywidualną na czas.
Polska drużyna była na czwartym miejscu, Magiera gdzieś w okolicach szóstego,
siódmego miejsca. Szaleńczy szturm Janka
(przeciętna 41,437 km/godz.) wyprowadził drużynę na pierwsze miejsce, a jego
samego na trzecie. Do zwycięzcy wyścigu,
Axela Peschela brakło jedynie 54 sekundy.
Kapitan drużyny zdopingował swoich
kolegów. Bławdzin, Hanusik i Czechowski
pojechali znakomicie! To był pogrom.
Polacy dołożyli zawodnikom NRD 7 minut
i 15 sekund! Na stadionie w Warszawie
witały go transparenty z napisami: „Janek
Magiera Polskę rozwesela. Niech nam żyje
zespół Polski – 100 lat, jak Ludwik Solski”.
– Wtedy większą wagę przywiązywano do sukcesu drużynowego, a więc nasze
szczęście było pełne, pobiliśmy przecież
Rosjan i Niemców. Ja za trzecią lokatę dostałem w nagrodę motorower „simson”
(rok wcześniej – aparat fotograficzny),
który i tak trzeba było spieniężyć, żeby
się z kolegami sprawiedliwie podzielić.
Zwycięzca wyścigu otrzymywał „jawę”.
W tamtych latach wyścigiem autentycznie żył cały kraj. Zachodni kolarze
otwierali szeroko oczy, zdziwieni oprawą
i zainteresowaniem, milionami radiosłuchaczy. Ludzie, widząc kolarzy, rzucali
pracę i biegli na szosę, żeby pozdrowić
zawodników. Dla obecnych kibiców to
trudne do wyobrażenia. Megafony na ulicach, nadawane co pół godziny meldunki

z trasy, dziesiątki tysięcy kibiców na stadionach.
Co roku w maju w Polsce dyskutowało
się głównie o kolarstwie. Wyścig był zjawiskiem społecznym. Dzieci prosiły o rower,
bawiły się figurkami kolarzy, grały w wyścig
kapslami. Podwórka w miastach i na wsiach
zapełniły się Królakami, Magierami, a potem
Szozdami i Szurkowskimi. Dzięki sprawozdawcom sportowym rozwinął się specyficzny
język: sportowców nazywano „tytanami
szos”, „herosami” albo cudownymi dziećmi
dwóch pedałów – jak dodawała złośliwie, ale
z sympatią ulica.
Najostrzejsza rywalizacja toczyła się między „bratnimi” ekipami Związku Radzieckiego, NRD, Czechosłowacji i Polski. W peletonie liczyły się tylko te drużyny. Wyścig
nie ograniczał się do konfrontacji sportowej, dochodziło też do rozwiązań siłowych.
Czesi (potrafili wylać na szosie olej w sobie
wiadomym miejscu) trzymali raczej
z Rosjanami, my z Niemcami.
Jan Magiera miał dużo sportowych satysfakcji. Plasował się w czołówce wyścigów
w Kanadzie, Meksyku, Holandii. Dobrze
jechało mu się w Tour de l’Avenir. Ścigał się
jak równy z równym z legendami kolarstwa
zawodowego Eddy Merckxem, Jacquesem
Anquetilem i Raymondem Poulidorem. Choć
nie był „góralem”, wygrał najtrudniejszy, bo
wytyczony wyłącznie w górach, etap w wyścigu Dookoła Anglii. Dwukrotnie, w odstępie ok. 30 dni, w jednym roku startował
w mistrzostwach świata na szosie i na torze.
Dziś, w czasach ścisłej specjalizacji, rzecz nie
do pomyślenia.
Zakończył karierę w 1979 r. w Puławach
podczas MP.
– Chciałem wygrać czasówkę i zakończyć ściganie. Szło mi dobrze, na poszczególnych pomiarach czasu prowadziłem razem
z Mytnikiem, ale tuż przed metą zderzyłem się z kolarzem zdublowanym, potłukłem się cholernie, z przemieszczeniem kręgów szyjnych.
Znajomi Magiery podkreślają jego koleżeństwo, skromność. Na trasie nigdy nie odmówił pomocy, nie łamał reguł w peletonie,
podczas ucieczek nakazujących jechać akurat na najlepszego w danym dniu.
Jan Magiera również po zakończeniu
kariery był blisko kolarstwa. Asystował
trenerowi Wojciechowi Walkiewiczowi
(obecnemu prezesowi PZKol) podczas mistrzostw w Barcelonie (pamiętny „odjazd”
Szurkowskiego i Szozdy) w 1973 r. Przez
wiele lat trenował kolarską młódź, m.in.
w Dębicy, gdzie wychował dobrych szosowców: Ankudowicza, Czaję, Olchawę. Pracował
również w sekcji kolarskiej w sądeckim Starcie,
prowadzonej przez Stanisława Ślęzaka.
Mieszkał wtedy przy ul. Królowej Jadwigi w
Nowym Sączu.
– Utrzymywałem się z pracy w branży kolarskiej. Wspólnie z kolegą kolarzem Henrykiem Charuckim prowadziłem w Starym
Sączu hurtownię rowerową. Kolarstwo to
dla mnie najważniejsza rzecz w życiu. No
i rodzina – dodaje z uśmiechem Jan Magiera,
ojciec trzech córek i sześciu wnuczek. – Gdyby nie zięciowie, byłbym w mojej rodzinie jedynym przedstawicielem rodzaju męskiego.

JERZY LEŚNIAK
WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZ NA
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Mistrzyni Polski relaksuje się na zakupach
Wśród sądeckich kolarzy największe sukcesy odnoszą obecnie... kolarki. To kobiety, a nie jak zdążyliśmy się
przyzwyczaić - mężczyźni, są dzisiaj największą nadzieją regionu w tej
dyscyplinie sportu. A tu niepodzielnie
rządzi rodzinny team w branży nazywany potocznie Skalniaczkami.
Rozmowa z AGNIESZKĄ SKALNIAK, mistrzynią Polski juniorek w kolarstwie szosowym i brązową medalistką juniorskich
mistrzostw świata z Ponferrady, jej siostrą
ANNĄ, również medalistką mistrzostw
Polski, i mamą BARBARĄ, która choć sama
na rowerze nie jeździ, jest wielką fanką
tego sportu, najwierniejszym kibicem córek, a jeśli potrzeba, to również mechanikiem, kucharzem, masażystą, menedżerem i psychologiem.
- Tworzycie chyba najbardziej kolarską
rodzinę w Polsce...
Barbara Skalniak: - Raczej na Sądecczyźnie. Są przecież też siostry
Brzeźne.
- Najbardziej też utytułowane kolarki na
Sądecczyźnie. Agnieszce wypada teraz
pogratulować mistrzowskiej koszulki zdobytej na Mistrzostwach Polski Juniorek
w Sobótce.
Agnieszka Skalniak: - Wiele pracy włożyłam w to, żeby zdobyć upragnioną koszulkę mistrzyni. Tylko jej
brakowało mi do mojej kolekcji medali. I udało się.
- „Moje plany to pojechać na olimpiadę,
a teraz jak najlepiej przygotować się do
przyszłego sezonu, by sięgnąć po koszulkę mistrza Polski” - powiedziałaś przed
rokiem w jednym z wywiadów. Już wtedy
czułaś, że jesteś gotowa na zwycięstwo?
Agnieszka: - Startując, wiedziałam,
że mam szansę zdobyć koszulkę. Mocno przepracowałam zimę, później też
z powodzeniemstartowałamwPucharze
Polski. Choć przyznam, że miałam
moment załamania po nieudanej jeździe na czas. Wówczas rodzice zabrali mnie na odpoczynek...
- Zabrali Cię na lody...
Agnieszka: - Tak, na lody, na zakupy (śmiech). Wszystko po to, żebym nie myślała o porażce, a o czymś
przyjemnym i podeszła do startu na
luzie.
- Ania też była w Sobótce i też przywiozła z mistrzostw medale. Choć sukces
Agnieszki je trochę przyćmił...

Anna i Agnieszka Skalniak
Anna Skalniak: - Zdobyłam dwa
srebrne medale w Mistrzostwach Polski
w kolarstwie tandemowym z osobą
niedowidzącą - zarówno w jeździe indywidualnej, jak i ze startu wspólnego. Cieszę się, bo na tandemach jeździłam zaledwie od miesiąca i to był
mój dopiero trzeci start.
- Dlaczego zdecydowałaś się na jazdę z
osobą niedowidzącą? To nietypowa dyscyplina i chyba trudna technicznie dla
prowadzącego?
Anna: - To przede wszystkim odpowiedzialne zadanie dla przewodnika, bo to on operuje rowerem: przerzutkami, hamulcami. Propozycję dostałam od mojego klubowego trenera.
Uznałam, że warto spróbować. Początki nie były jednak łatwe. To zupełnie inna bajka. Z czasem jednak
się przekonałam i jak widać są tego
efekty.
- Mama jest głową kolarskiej rodziny, ale
sama na rowerze nie jeździ...
Barbara: - Nie jeżdżę, ale wspieram córki duchowo. Jeżdżę z nimi na
wyścigi...
- Wsparcie duchowe to chyba trochę
mało...
Barbara: - Córki bez wsparcia rodziców, tak myślę, nie miałyby żadnych szans. Wykonujemy pracę, której na co dzień nie widać. Rozmawiamy, dajemy wsparcie duchowe, ale też
finansowe. Dziewczyny muszą też odpowiednio się odżywiać. Zmagają się
z wieloma wyrzeczeniami. Ania naprawdę ciężko pracowała, by doprowadzić swój organizm do stanu, w jakim jest teraz.

- Jak zatem wygląda zwykły dzień kolarki, która chce stawać na podium
mistrzostw świata?
Agnieszka: - To nie jest łatwe,
szczególnie, gdy ma się inne obowiązki. Chodzę do szkoły, więc muszę mieć opracowany cały plan dnia,
poukładać go co do minuty. Najczęściej wracam do domu, jem obiad,
chwila oddechu i biegnę na trening. Po nim czas na naukę i kładę się spać.
- A jakaś impreza, koleżanki, wyjścia?
Agnieszka: - Niestety, jak chce
się trenować, to na inne przyjemności już nie ma czasu.
Anna: - Kolarstwo jest naszą pasją. Robimy to, co lubimy, a nie to,
co musimy, dlatego więc nie brakuje nam takich rzeczy, jak wyjście
ze znajomymi w sobotni wieczór.
Barbara: - Rzeczywiście córki nie
imprezują. Kolarstwo za to dostarcza im innych rozrywek. Podróżują, poznają nowych ludzi. Mają koleżanki wśród kolarek i z nimi spotykają się... na wyścigach.
- W jednym z wywiadów Agnieszka powiedziała: - Czasami bywa, że nie chce
mi się iść na trening, ale nigdy nie myślałam, żeby skończyć z kolarstwem.
Agnieszka: - Takie dni miałam
nawet tuż przed mistrzostwami. W
szkole zaliczenia, było więc ciężko
i marzyłam tylko, żeby położyć się
i nie wychodzić z łóżka.
Anna: - Mnie też często się nie
chce. Tym bardziej, gdy dochodzą
inne obowiązki: studia, a w zimie
praca, jako instruktor narciarstwa...

- A jak wyglądają wasze treningi zimą?
Agnieszka powiedziała, że ciężko przepracowała zimę. Co to znaczy w przypadku kolarza?
Agnieszka: - W zimie nie ma kolarstwa, ale są ćwiczenia na siłowni, bieganie, pływanie, narty biegowe. Taki trening ogólnorozwojowy. Gdy warunki pogodowe sprzyjają, jeżdżę na rowerze, ale już MTB.
Zimą też z klubem wyjeżdżamy na
zgrupowania. W tym roku byliśmy
dwa razy w Sobótce i na cały miesiąc
we Włoszech.
- Ile kilometrów w roku pokonuje mistrzyni Polski juniorek?
Agnieszka: - Nigdy tego nie liczyłam, ale w tygodniu pewnie około 500
kilometrów.
- Mama musi ciągle motywować do tej
pracy?
Barbara: - Już nie, choć wcześniej
bywały takie momenty. Po ubiegłorocznych mistrzostwach [Agnieszka zdobyła
brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Ponferradzie – przyp. red.] powiedziałam córce, że nie będziemy mieli do
niej pretensji, jeśli chce zrezygnować z
jeżdżenia.
- W momencie największego sukcesu?
Skąd ten pomysł?
Barbara: - Tekst rzucony trochę
zaczepnie. Agnieszka powiedziała
wówczas: - Naprawdę chciałabyś,
żebym teraz zrezygnowała? Ja tylko chciałam, żeby wiedziała, że ma
wolność wyboru, że nie musi nikomu nic udowadniać.
- Mówiliśmy o ostatnim sukcesie, a
właśnie warto przypomnieć też o ubiegłorocznych mistrzostwach świata: „Na
przemian płakałam i śmiałam się. Nie
wiedziałam, co się dzieje” – mówiłaś po
zdobyciu brązowego medalu. Zwycięstwo w elicie na tych samych zawodach
Michała Kwiatkowskiego niestety przyćmiło twój sukces.
Agnieszka: - Trochę tak. Niemniej
towarzyszyły mi wielkie emocje, nie
wiedziałam, co tak naprawdę się dzieje, nie czułam i do tej pory jakoś nie
czuję, że mam ten medal...
- Teraz masz worek medali...
Agnieszka: - Tak, ale to medal najważniejszy, bo z mistrzostw świata.
Mam nadzieję, że w tym roku uda się
na nich wystartować w USA, że Polski Związek Kolarski znajdzie na to
pieniądze.

- Co to jest kariera kolarska w przypadku kobiet?
Anna: - Ciężka sprawa. Wyścigi, w
których startujemy nie są nagłaśniane.
Niewiele osób wie, że kobiety też się
ścigają i to na najwyższym poziomie
- są światowe wyścigi, odpowiedniki
tourów mężczyzn. Niestety brak medialnego nagłośnienia przekłada się na
brak środków finansowych.
- Może okazać się, że Agnieszka po maturze będzie musiała stanąć przed wyborem kolarstwo czy zawód, który da jej
pieniądze?
Anna: Może tak być. Chyba, że dostanie lepszą propozycję na przykład
z jakiegoś zawodowego zagranicznego klubu.
- Nie powiedzieliśmy o waszej obecnej
przynależności klubowej - TKK Pacific
Nestlé Fitness Cycling Team Toruń. Dlaczego klub w Toruniu?
Agnieszka: - Byłyśmy w łódzkim
klubie, ale finanse nie pozwalały na
nasz dalszy rozwój.
- Kto płaci za kolarstwo: klub, rodzice,
sponsorzy?
Barbara: - W tej chwili klub opłaca wyjazdy, sprzęt, szkolenia. My, jako
rodzice, musimy sfinansować przejazd do Krakowa i powrót. Pomagają też sponsorzy – szczególnie firma
Erbet, która w ubiegłym roku kupiła córkom rowery.
- Jaki jest koszt takiego roweru?
Barbara: - Około 20 tysięcy złotych.
- Czemu szosa a nie MTB?
Anna: - Tak naprawdę zaczynałyśmy od kolarstwa górskiego, dopiero później spróbowałyśmy na szosie.
Agnieszka w tej dyscyplinie odnalazła się od razu. Ja się dostosowałam trudno było sobie pozwolić na podział.
- Jakie plany?
Agnieszka: Mistrzostwa Europy i,
jak się uda, Mistrzostwa Świata.
- A później olimpiada...
Agnieszka: - Niekoniecznie. Są
dziewczyny, jak Kasia Niewiadoma,
które mają większe doświadczenie i
bardziej na to zasługują.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
OPRAC. (KG)
WYKORZYSTANO FRAGMENTY ROZMOWY
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA:
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Kilometry sieci i dróg. Wzrost komfortu
życia i ochrona środowiska
W ostatnich latach to jedna
ze znaczących inwestycji na
Sądecczyźnie. Największe
przedsięwzięcie wodno-kanalizacyjne w Małopolsce i dziewiąte w Polsce. Projekt, który
prowadzi Spółka Sądeckie
Wodociągi pn. „Modernizacja
i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej
Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” przyspieszył rozwój
cywilizacyjny Sądecczyzny o
kilkadziesiąt lat. Stało się to za
przyczyną środków Funduszu
Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Dofinansowanie z

Unii Europejskiej na ten cel to
ponad 171 mln zł.
Budowa sieci i odbudowa dróg
W ciągu zaledwie kilku lat
zbudowanych zostało 70 kilometrów sieci wodociągowej i 174 kilometry kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowanych zostało około 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozbudowana i
zmodernizowana została Stacja Uzdatniania wody w Starym Sączu. Obok tych podstawowych zadań, wykonanych
przy udziale unijnych środków, Spółka Sądeckie Wodociągi odbudowała także 55 km

Inwestycja w liczbach:
• 174 km kanalizacji
• 70 km wodociągu
• 55 km nowej nawierzchni asfaltowej
Po zakończonej inwestycji odbudowana nawierzchnia asfaltowa na
ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu

dróg, co znacznie wpłynęło na
polepszenie komfortu podróżowania po Sądecczyźnie.
Sieć w centrum i na obrzeżach
Po zakończeniu inwestycji Nowy Sącz będzie skanalizowany w 98 procentach. Na
podobnym poziomie miasto

oplatać będzie sieć wodociągowa. Oznacza to wyrównanie szans w dostępie do korzystania z niezbędnych praw
człowieka, jakimi są bezpieczna dla zdrowia i czysta
woda oraz nieuciążliwe dla
środowiska odprowadzanie
ścieków.

Każdy mieszkaniec objęty projektem
dostaje szansę na polepszenie warunków
bytowych. Dodatkowo przyłączenie się do
sieci kanalizacyjnej to oszczędności
w domowym budżecie, bo korzystanie
z niej jest nawet kilka razy tańsze od
wywozu szamba. W ramach prowadzonych
prac została wybudowana sieć
kanalizacyjna dla około 19 tys. ludzi.
Odbudowany asfalt na ulicy Mała Poręba w Nowym Sączu

19

3 sierpnia 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Każda kropla bezpieczna i zdrowa
Świadomość na temat znaczenia wody
wzrasta. Coraz więcej osób przekonuje się, że picie jej bezpośrednio z kranu
jest nie tylko wygodne, ale i bezpieczne dla naszego zdrowia. Potwierdzają to
badania oraz kontrole sanepidu i ciągły
monitoring wewnętrzny jej jakości. A jakość wody ma zasadniczy wpływ na nasze zdrowie. Mikroelementy zawarte w
wodzie z kranu są konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Odpowiadają m.in. za: trawienie, budowę kości, skurcze mięśni
i mają wpływ na nasze samopoczucie.
Najnowsze badania pokazują, że niedobór wody może powodować ból głowy, a
nawet migrenę…

Ozon, filtry węglowe, lampa UV
W ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego
Sącza z przyległymi terenami gmin
sąsiednich” została rozbudowana i
zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Starym Sączu, która jest
dziś jednym z nowocześniejszych tego
typu obiektów w Polsce. Do uzdatniania wody zastosowano tam najbardziej zaawansowane technologicznie
rozwiązania. Woda poddawana jest
między innymi procesowi ozonowania i filtracji w filtrach ciśnieniowych

Dzięki wsparciu środków
z Unii Europejskiej dostęp
do czystej i bezpiecznej
wody zyska około 8 tys.
mieszkańców Sądecczyzny.
Z możliwości przyłączenia
się do sieci wodociągowej
korzysta coraz więcej osób
mając świadomość, że
woda ze studni nie jest dziś
alternatywą dla wodociągu.
Wskazują na to badania, które
Spółka Sądeckie Wodociągi
prowadzi na terenie objętym
inwestycją. Co najmniej w
połowie przebadanych do tej
pory studni, woda nie nadaje
się do spożycia.
ze złożem z węgla aktywnego, dezynfekcji promieniami UV i chlorem gazowym, dozowanym w niewielkich
ilościach dla zabezpiecza wody przed
jej wtórnym zanieczyszczeniem w
sieci. Woda jest bezpieczna i zdrowa.
Spełnia rygorystyczne normy zawarte w przepisach polskich i zagranicznych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czysta woda stała się dziś symbolem zdrowego stylu życia,
dlatego warto wiedzieć, jakie mikroelementy zawiera sądecka
„kranówka” oraz jaki wpływ mają one na nasz organizm:

Czysta wody prosto z rur służy mieszkańcom Sądecczyzny i turystom

M AG N E Z
istotny w budowie
komórek mięśni,
WA P Ń
odpowiedzialny za budowę
kości i zębów,
C H LO R K I
ważne w procesach trawienia,
SÓD
niezbędny do wymiany wody
pomiędzy komórkami,
P OTA S
reguluje poziom wody
w komórkach,
SIARCZANY
znaczące w poprawnym
funkcjonowaniu komórek.
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Klejnot Beskidów: STARY SĄCZ
mowania im. Jana Pawła II (z muzeum i nowoczesnym domem pielgrzyma „Opoka”)
j Kaplica „Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych” na os. „Cyganowice”.
j Kościół św. Mikołaja (XVI w.) w Moszczenicy Niżnej
(drewniany)
j Zespół zabudowy ulicowej z okresu kolonizacji józefińskiej wsi Gołkowice (Żywy skansen)

Miasto Stary Sącz jest centralnym ośrodkiem gminy miejsko-wiejskiej w Kotlinie Sądeckiej (wyznaczonej od północy przez Pogórze Rożnowskie, od południa przez Beskid
Sądecki, z pasmami Jaworzyny i Radziejowej, od wschodu
przez Beskid Niski, od zachodu i półn.-zach. przez wzniesienia Beskidu Wyspowego), u spływu rzek Dunajca i Popradu. Gmina liczy 23,3 tys. mieszkańców (miasto 9,1). Użytki
rolne zajmują 46%, leśne 41% powierzchni.
Już w XIII w. Stary Sącz był znaczącym punktem na mapie
Małopolski. Przez miasto przebiegają trasy komunikacyjne z
północy na południe i z zachodu na wschód Europy: kolejowa biegnąca Doliną Popradu z Nowego Sącza przez Muszynę
na Słowację oraz drogowa przez Piwniczną i przez Krynicę
Zdrój, Muszynę na Słowację - w jedną stronę, a do Szczawnicy i Zakopanego - w drugą stronę. Stary Sącz leży w odległości 118 km od Krakowa oraz m.in. 303 km od Lwowa, 312
km od Lublina, 362 km od Warszawy, 379 km od Łodzi, 388
km od Wrocławia, 393 km od Budapesztu i 483 do Wiednia.
Stary Sącz został wpisany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na listę miast historycznych o doniosłym znaczeniu dla polskiej kultury. „Założenie urbanistyczne miasta” zostało wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

FOT. M.RYGLEWICZ

Obszar gminy, położonej w znacznej części w Kotlinie Sądeckiej, charakteryzuje się klimatem łagodniejszym niż w wyższych
partiach Beskidu Sądeckiego, umiarkowanie ciepłym, z pojawiającymi się wiatrami fenowymi z południa. Występują tutaj bogate zasoby wodne, rzeki i liczne potoki oraz obfite zasoby flory i fauny. Południowa część gminy sięga otuliny Popradzkie-

IMPREZY CYKLICZNE

ZABYTKI, POLECANE MIEJSCA
FOT. R.KUMOR

j Zespół klasztorny ss. Klarysek z kościołem św. Trójcy (XIII
w.) w granicach objętych murem wraz z basztami (z grobami św. Kingi i królowej Jadwigi - żony Władysława Łokietki oraz wybitnym dziełem XVII-wiecznej snycerki -

j Dni Księdza Tischnera; Festiwal Podróży i Przygody (marzec)
j Małopolskie Dzień Samorządu (maj)
j Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-10; „Lachowska Micha” (czerwiec)
j Festiwal Muzyki Dawnej; Festiwal „Strefa chwały”; Międzynarodowy Plener Malarski - Sympozjum Kultur Lokalnych, z happeningiem na Rynku; Małopolski Festiwal Smaku; „Starosądecki Dogtrekking” (lipiec)
j Starosądecki Jarmark Rzemiosła; „Folk Festival Pannonica” w Barcicach; Zjazd Sądeczan (sierpień)

go Parku Krajobrazowego (jednego z największych w Polsce).
Okolice Starego Sącza są wprost wymarzone dla górskich wędrówek pieszych i rowerowych.

j szlak żółty: Stary Sącz – Moszczenica Wyżna – Przehyba (ze
Starego Sącza 4.50 h 3.55 h, z Moszczenicy 3.10 h 2.25 h)
j szlak niebieski: Barcice - Wola Krogulecka - Makowica
(3.45 h 2.45 h, dł. trasy 11 km)
j szlak zielony: Barcice - Wdżary Niżne (średni czas wędrówki 2.15 h, dł. trasy 10,5 km)
j „Szlak Architektury Drewnianej” (z obiektami na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO)
j „Małopolski Szlak Owocowy” (z agroturystycznymi i spe-

amboną w kształcie drzewa Jessego i stiukowymi ołtarzami Baltazara Fontany)
j Kościół św. Elżbiety (XIV-XV w., przekształcony w XVII
w.) z otoczeniem i ogrodzeniem
j Kościół św. Rocha na starym cmentarzu
j Rynek (wszystkie domy od 1 do 22 są obiektami chronionymi)
j Muzeum Regionalne „Dom na Dołkach” (Rynek 6), wystawy stałe: Historia i kultura materialna Starego Sącza; Ada
Sari – kariera i sława; Ksiądz Józef Tischner – życie i myśl
j Kapliczka św. Kingi i „źródełko cudownej wody”
j „Ołtarz papieski” (drewniany ołtarz po wizycie papieża
Jana Pawła II i kanonizacji bł. Kingi, obecnie patronki samorządowców w Polsce) - Diecezjalne Centrum Pielgrzy-

FOT. R.KUMOR

FOT. R.KUMOR

SZLAKI TURYSTYCZNE

FOT. R.KUMOR

W ostatnich latach Stary Sącz zmienia oblicze, nie tracąc nic ze swojego charakteru. Gmina systematycznie implementuje środki z funduszy europejskich i krajowych,
dzięki którym modernizuje i rozwija infrastrukturę, a także
korzysta ze wsparcia pomysłów z dziedziny kultury, sportu i rekreacji.

cjalistycznymi gospodarstwami rolnymi)
j Karpacki Szlak Rowerowy (z przystanią w Barcicach) z
Krakowa do granicy ze Słowacją (fragm. trasy rowerowej EuroVelo11)

FOT. M.RYGLEWICZ

INNE ATRAKCJE
j Strzeżone kąpielisko „Park Wodny” (z wypożyczalnią
sprzętu wodnego)
j Park Linowy
j Stawy o łącznej powierzchni 16 ha (dla miłośników wędkarstwa)
j Schronisko na Przechybie (1175 m wys.) w Paśmie Radziejowej
j „Ślimakowa” platforma widokowa w Woli Kroguleckiej

Przez Stary Sącz już wcześniej przejeżdżał, a w tym roku
był finisz 53. Małopolskiego Wyścigu Górskiego (kat. 2.2
UCI) Kraków (Kryterium o Złoty Pierścień) - Stary Sącz.
W tym roku przejedzie też najbardziej prestiżowy w Polsce 72. Tour de Pologne UCI World Tour (ostry start 5. etapu Nowy Sącz – Zakopane 6 sierpnia o godz. 13 ze starosądeckiego Rynku, dzień wcześniej trzykrotna 7,6 km pętla
i finisz 4. etapu w Nowym Sączu).

Urząd Miejski w Starym Sączu
Stefana Batorego 25, tel. 18 4460270,
fax. 18 4460273
gmina@stary.sacz.pl stary.sacz.pl
Informacja Turystyczna (Galeria pod Piątką)
Rynek 5, tel. 18 446 18 58
wstarymsaczu@gmail.com wstarymsaczu.pl
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Ścigali się, teraz ubierają kolarzy
Gdyby pozostali przy zawodowym
kolarstwie, może dzisiaj jechaliby
w Tour de Pologne. Chcieli zostać
słynnymi kolarzami. Jak Rafał Majka.
Z Rafałem zaczynali karierę, wspólnie trenowali i jeździli na wyścigi,
ale przecież nie każdy może być jak
Majka. Pozostali jednak przy kolarstwie. Już nie ściganie po szosach,
ale szycie strojów na rower stało się
ich pomysłem na życie. Firma Raso,
którą wymyślili i założyli, zbiera tyle
zleceń, że nie mają czasu na spanie
– narzekają ze śmiechem. Może nawet Majka będzie kiedyś reklamował
ich ciuchy. Najlepiej, żeby wygrywał
górskie etapy na Tour de France z kółeczkiem Raso na piersi.

klientów potrzebne były listy intencyjne, że kupią od firmy Raso stroje
kolarskie. Tak więc klientów znaleźli
zanim jeszcze uszyli pierwsze koszulki i spodenki. Wszystko dobrze, ale te
ciuchy trzeba jeszcze na czymś uszyć.
- Nie mieliśmy pojęcia o maszynach, jakich potrzebowaliśmy do
uruchomienia biznesu – przyznaje
Marcin Ziemianek.
- Ale od czego jest internet – pyta
retorycznie Krystian Ślęzak. – Znaleźliśmy odpowiedni film na YouTube
i klatka po klatce oglądaliśmy go, aż
wypatrzyliśmy, jak nazywa się maszyna, której potrzebujemy.

Marcin Ziemianek i Krystian Ślęzak jeszcze niedawno nie podejrzewali
nawet, że zostaną przedsiębiorcami z branży odzieżowej.

*
Marcin Ziemianek i Krystian
Ślęzak jeszcze niedawno nie podejrzewali nawet, że zostaną przedsiębiorcami z branży odzieżowej.
Konkretnie odzieży sportowej,
a bardziej specjalistycznie to odzieży
kolarskiej. Kiedy ma się niewiele
ponad 20 lat myśli się raczej o karierze sportowej, niż o poważnym
biznesie. Przyszli wspólnicy ścigali się
razem w barwach Krakusa Swoszowice, Marcin trafił nawet na jeden
sezon do hiszpańskiej półzawodowej
grupy w Pampelunie, ale ostatecznie odpuścił myślenie o karierze
zawodowca. Wśród sądeckich kolarzy rozprowadzali przez jakiś czas
kolarskie stroje od Rafała Majki.
Kiedy ten był jeszcze zawodnikiem
REKLAMA

na dorobku, chętnie sprzedawał
kolegom ciuchy, których nie wykorzystał z puli przyznawanej na cały
sezon przez zawodowe grupy. Wtedy po raz pierwszy Marcin i Krystian
pomyśleli, że na kolarskich strojach
można zarabiać.
- W takim mieście jak Nowy
Sącz idziesz do sklepu sportowego i nie znajdziesz tam kolarskich
spodenek z prawdziwego zdarzenia – mówi Marcin Ziemianek. –
W sklepach sportowych przekonują, że nie opłaca im się sprowadzać
drogich ciuchów kolarskich, bo nie
ma na to klienta. Dziwne, bo znajomi musieli szukać ubrań w internecie albo jeździć po nie do Krakowa – dodaje Krystian.

*
Już nie pamiętają, kto przyniósł informację, że trwa nabór wniosków.
Czekały unijne pieniądze dla chętnych, by otworzyć własną działalność gospodarczą. Mieli dwa dni, żeby
złożyć dokumenty o dofinansowanie
swojego pomysłu na biznes.
- Krystian jest bardziej ogarnięty
w tych sprawach – przyznaje Marcin.
- Dużo nam pomogła moja żona
Kasia, inaczej byśmy nie zdążyli –
przyznaje Krystian.
Zdążyli. To znaczy zdążył kurier,
którym wysłali wniosek. Potem już
poszło błyskawicznie. Stworzenie biznesplanu było pestką w porównaniu
ze znalezieniem kontrahentów i dostawców. Ale i to nic, bo od przyszłych

*
Dziś mają już pięć specjalistycznych maszyn i ponad tysiąc uszytych
na nich strojów. Marcin śmieje się, że
nawet własnej metki już się dorobili,
a na niej logo firmy Raso zaprojektowane przez znanego sądeckiego grafika prasowego Tomasza Bocheńskiego. Maszyny kosztowały ponad 70 tys.
zł, a zasiadają do nich najbardziej doświadczone krawcowe w regionie. No
bo czy kiedyś słyszał ktoś w Nowym
Sączu o drabince do wszywania tzw.
pieluchy do kolarskich spodenek?
- A myśmy musieli się na wszystkim poznać sami – przyznają Marcin
i Krystian. – I to od podstaw! Od tego,
że urządzenie, które nadaje strojom
wzory i kolory, to ploter, nie drukarka.
Albo weźmy takie materiały.
Najlepsze produkują Włosi, ale

żeby zrobić z nimi interes, trzeba
mieć świętą cierpliwość.
- Włosi mają wyrąbane, oni
chyba cały czas mają sjestę –
śmieje się Marcin.
- Ciekawe jak oni robią interesy, skoro na jednego maila
w sprawach biznesowych odpowiadają trzy tygodnie – dziwi się
Krystian. – Oni na wszystko mają
czas, nigdzie się nie spieszą.
Ale Ziemiankowi i Ślęzakowi
się spieszyło. Po pierwsze bele
materiału pojechali do Włoch
osobiście. Jak policzyli wszystkie przesyłki z materiałami wysłane kurierem wyjdą drożej, niż
podróż do Italii. Nie zastanawiali się długo, odpalili starego golfa
i pojechali. Dzisiaj przyznają, że
nie wiedzą, jak obciążone do granic możliwości auto przeżyło ten
transport. Ale było lajtowo. Spali na plaży, dobrze się bawili całą
sytuacją i jeszcze fabrykę kolarskich tekstyliów zwiedzili.

*
Jak by nazwali obecną sytuację
firmy Raso?
- Jest hardcorowo, ale fajnie
- przyznają wspólnicy. – Ogarniamy sprawy. Mama Marcina
pomaga im w sprawach księgowych, zamówienia płyną od klubów kolarskich i stowarzyszeń
cyklistów z całej Polski. Młyn jest
taki, że nie mamy czasu spać!
(MICZ)
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POLECAMY oryginalne produkty klasy
premium prosto z Włoch i Francji

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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OGŁOSZENIE
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza, przetarg na sprzedaż
lokali mieszkalnych - wolnych
Nowy Sącz ul. I Brygady 36/11 par.
do remontu, pow. 23,65 m2, 1 pokój, kuchnia, p.pokój, łazienka,
Cena wywoławcza: 65,370,- zł, wadium: 3.500,- zł.
Nowy Sącz ul. I Brygady 26/38 IIIp.
do remontu, pow. 47,72 m2, 2 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka,
Cena wywoławcza:
122.740- zł, wadium: 6.500,- zł.
lokali mieszkalnych - zamieszkałych
Nowy Sącz ul. I Brygady 12/6 IIp.
(zameldowane są 2 osoby), do remontu, pow. 35,58 m2,
2 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka,
Cena wywoławcza: 56,000,- zł, wadium: 3.000,- zł.
Nowy Sącz ul. I Brygady 28/23 Ip.
(zameldowana jest 1 osoba), do remontu, pow. 48,07 m2,
2 pokoje, kuchnia, p.pokój, wc, łazienka,
Cena wywoławcza: 85 000,- zł, wadium: 5.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2015. o godź. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30 .
Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy
GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31 lub 32

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach
z szufladami, kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary,
tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary,
tel. 721 066 993
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę 662286703

Elastyczna pożyczka również na oświadczenie.
Minimum formalności. tel. 883306198
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń i sprawdź jaką
kwotę możesz otrzymać tel.. 696782323
Pożyczka elastyczna
SZYBKA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25.000 ZŁ
AKCEPTUJEMY RÓŻNE FORMY DOCHODU
tel. 668681931
SPRZEDAM lub wynajmę domek letniskowy z
wyposażeniem nad jeziorem w Znamirowicach,
tel. 661 973 573, 663 342 237

DO SPRZEDAŻY
połowa jednokondygnacyjnego
domu o pow. ok. 100m2
(dwa mieszkania dwulokalowe)
wraz z połową działki
przy ul. św. Kunegundy
w Nowym Sączu.
Budynek jest po ekspertyzie
technicznej wymaganej
do remontu.
Wartość do oszacowania.
Tel. kontaktowe:
18/443 87 83, 32/256 47 05
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Lista startowa 72. Tour de Pologne
Tinkoff - Saxo
1
2
3
4
5
6
7
8

Maciej Bodnar
Pawel Poljański
Jesper Hansen
Robert Kiserlovski
Chris Anker Sörensen
Evgeny Petrov
Ivan Rovny
Edward Beltran

Etixx - Quick Step
11
12
13
14
15
16
17
18

Michał Kwiatkowski
Michał Gołaś
Maxime Bouet
Gianluca Brambilla
David De La Cruz Melgarejo
Gianni Meersman
Petr Vakoc
Carlos Verona Quintanilla

Lampre - Merida
41
42
43
44
45
46
47
48

Przemysław Niemiec
Niccolò Bonifazio
Mattia Cattaneo
Roberto Ferrari
Sacha Modolo
Manuele Mori
Diego Ulissi
Valerio Conti

Marcel Kittel
Lawson Craddock
Tom Stamsnijder
Bert De Backer
Johannes Frohlinger
Nikias Arndt
Caleb Fairly
Luka Mezgec

Lotto - Soudal
121
122
123
124
125
126
127
128

Sander Armee
Kris Boeckmans
Vegard Breen
Jasper De Buyst
Bart De Clercq
Maxime Monfort
Jurgen Van Den Broeck
Louis Vervaeke

51
52
53
54
55
56
57
58

Steve Morabito
Kenny Elissonde
Murilo Antonio Fischer
Matthieu Ladagnous
Olivier Le Gac
Lorenzo Manzin
Laurent Pichon
Kevin Reza

John Darwin Atapuma Hurtado
Marcus Burghardt
Alessandro De Marchi
Silvan Dillier
Ben Hermans
Amaël Moinard
Dylan Teuns
Peter Velits

Eugenio Alafaci
Fumiyuki Beppu
Marco Coledan
Giacomo Nizzolo
Yaroslav Popovych
Jesse Sergent
Kristof Vandewalle
Riccardo Zoidl

61
62
63
64
65
66
67
68

Moreno Moser
Alberto Bettiol
Davide Formolo
Lasse Norman Hansen
Alan Marangoni
Matej Mohoric
Kristoffer Skjerping
Davide Villella

Maciej Paterski
Grega Bole
Branislau Samoilau
Jan Hirt
Nikolay Mihaylov
Davide Rebellin
Marek Rutkiewicz
Bartłomiej Matysiak

Andrey Amador Bikkazakova
Igor Anton Hernandez
Eros Capecchi
Ion Izagirre
Juan Jose Lobato Del Valle
Jasha Sütterlin
Francisco Jose Ventoso Alberdi
Benat Intxausti Elorriaga

Maxim Belkov
Sven Erik Bystrom
Sergei Chernetckii
Sergey Lagutin
Gatis Smukulis
Eduard Vorganov
Anton Vorobyev
Ilnur Zakarin

141
142
143
144
145
146
147
148

Gediminas Bagdonas
Carlos Alberto Betancur Gomez
Guillaume Bonnafond
Patrick Gretsch
Rinaldo Nocentini
Sébastien Minard
Christophe Riblon
Sébastien Turgot

Reprezentacja Polski
181
182
183
184
185
186
187
188

Dariusz Batek
Paweł Bernas
Marcin Białobłocki
Paweł Franczak
Kamil Gradek
Błażej Janiaczyk
Tomasz Marczyński
Kamil Zieliński

Ian Boswell
Philip Deignan
Sergio Luis Henao Montoya
Vasil Kiryienka
David Lopez Garcia
Mikel Nieve Iturralde
Salvatore Puccio
Xabier Zandio Echaide

Orica - GreenEDGE
71
72
73
74
75
76
77
78

Caleb Ewan
Mitch Docker
Brett Lancaster
Christian Meier
Damien Howson
Simon Clarke
Mathew Hayman
Ivan Santaromita

Team LottoNL - Jumbo
111
112
113
114
115
116
117
118

Ag2r La Mondiale

CCC Sprandi - Polkowice
171
172
173
174
175
176
177
178

31
32
33
34
35
36
37
38

Team Katusha
101
102
103
104
105
106
107
108

Team Cannondale-Garmin
131
132
133
134
135
136
137
138

Fabio Aru
Borut Bozic
Dario Cataldo
Andrea Guardini
Alexey Lutsenko
Diego Rosa
Paolo Tiralongo
Andrey Zeits

Team Sky

Movistar Team

Trek Factory Racing
91
92
93
94
95
96
97
98

FDJ
161
162
163
164
165
166
167
168

21
22
23
24
25
26
27
28

BMC Racing Team

Team Giant - Alpecin
81
82
83
84
85
86
87
88

Astana Pro Team

Robert Gesink
Tom Van Asbroeck
George Bennett
Rick Flens
Martijn Keizer
Bert-Jan Lindeman
Bram Tankink
Dennis Van Winden

IAM Cycling
151
152
153
154
155
156
157
158

Marcel Aregger
Clément Chevrier
Stefan Denifl
Jonathan Fumeaux
Roger Kluge
Matteo Pelucchi
Sébastien Reichenbach
Larry Warbasse
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: 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

29

3 sierpnia 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem
Z DRUGIEJ STRONY

SPRAWY I LUDZIE. - Zdarza się, że siedzę obok niego, a on się pyta, gdzie
jest moja żona. Do tej pory przypominam mu imiona naszych dzieci – opowiada Kinga Ziemianek z Tylmanowej,
której mąż został potrącony, jadąc na
rowerze do pracy. W sobotę, 25 lipca,
cykliści protestowali na trasie, gdzie
doszło do wypadku, apelując do władz
o ścieżki rowerowe. W czwartek przejedzie tędy Tour de Pologne.
W akcji „My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem” wzięło udział blisko 200 rowerzystów.
Przejechali trasę, którą 32-letni Zbigniew Ziemianek pokonywał
codziennie do pracy – z Tylmanowej do Krościenka nad Dunajcem.
W kwietniu jechał nią po raz ostatni. Potrącił go samochód dostawczy. Ledwie uszedł z życiem.
- Konsekwencje wypadku długo
jeszcze będziemy wszyscy odczuwać – mówi Kinga Ziemianek. Jej
mąż cierpi na zanik pamięci, wymaga całodobowej opieki i kosztownej rehabilitacji. - Zdarza się,
że siedzę obok niego a on się pyta,
gdzie jest moja żona. Do tej pory
przypominam mu imiona naszych
dzieci. Był niezwykle zdolnym facetem, a dziś nie rozpoznaje przedmiotów, nie wie, do czego służą.
Zapomina nawet, co może pić czy
jeść. Muszę go pilnować 24 godziny na dobę – żali się kobieta.

VeloDunajec

W akcji „My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem” wzięło udział blisko 200 rowerzystów.
Rowerzyści, solidaryzując się z
rodziną poszkodowanego, zbierają też podpisy pod listem protestacyjnym, który przekażą m.in.
władzom województwa. Zwracają w nim uwagę na konieczność
budowy na tym odcinku infrastruktury rowerowej i ograniczenia prędkości do 50 km/h. Zgłaszają pomysł ścieżki pieszo-rowerowej przez Rezerwat Przyrody Kłodne.

- Droga w Tylmanowej jest szalenie niebezpieczna. Jadący tędy
rowerzyści uznawani są za kamikadze - mówi Tadeusz Królczyk,
przewodniczący Tylmanowskiej Rowerowej Masy Krytycznej. - Nieoficjalnie wiemy, że przez 10 lat wydarzyło się tu 20 śmiertelnych wypadków. Wypadek Zbyszka przelał
czarę goryczy.
Po sobotnim proteście odbył się
piknik charytatywny, z którego

dochód zostanie przeznaczony na
dalsze leczenie poszkodowanego
mężczyzny.
- To naprawdę wzruszające, że
jest tylu dobrych ludzi wokół nas mówi Kinga Ziemianek. - Mam nadzieję, że doczekamy się ścieżki rowerowej, że mąż odzyska zdrowie
i będzie mógł nią jeździć rowerem
do pracy. Tym razem już w kasku.

Roman Leśniak z Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Krakowie: - Obecnie
opracowujemy nową
koncepcję trasy rowerowej VeloDunajec, między
innymi na odcinku, który
interesuje rowerzystów
od Szczawnicy przez
Tylmanową do Zabrzeży.
Ta trasa będzie między
innymi częściowo przebiegała po istniejącym
ciągu pieszo-rowerowym,
wymagającym remontu,
i częściowo po nowo
projektowanych ścieżkach
rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej numer
969. Całość ma być gotowa najpóźniej do roku
2020. Cykliści muszą się
uzbroić w cierpliwość.
Nie mamy możliwości,
aby to przyspieszyć.

MONIKA CHROBAK

REKLAMA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek informuje, że Gmina Stary Sącz
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Miasta i Gminy Stary Sącz”
W ramach projektu zakupiono i przekazano 150 zestawów komputerowych
z drukarkami i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych
oraz 44 zestawy komputerowe dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.
Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł
Środki krajowe 157 110,60 zł
www.wykluczenie.stary.sacz.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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Dla Ciebie śpiewam
Ponad 350 artystów z całej Polski, w tym
znani i lubiani soliści śpiewacy, cztery orkiestry, chór, zespoły baletowe, weźmie udział
w rozpoczynającym się 8 sierpnia w Krynicy-Zdroju 49. Festiwalu im. Jana Kiepury.

Młoda Filharmonia pod kierunkiem
Tomasza Chmiela oraz Orkiestra Opery
Krakowskiej, którą poprowadzi Tomasz
Tokarczyk.
Tegoroczna edycja festiwalu fascynuje
różnorodnością. Zresztą trudno się dziwić, Jan Kiepura należał przecież do artystów, którzy kochali śpiew wszelkich,
gatunków. Patron festiwalu zobowiązuje
aby zaprezentować w Krynicy pełną gamę
pięknego śpiewu. W tym roku zabrzmią
więc najpopularniejsze arie z oper kompozytorów XIX i XX wieku, będą też hity
z najsłynniejszych operetek, a także musicalowe songi wszech czasów. Nie zabraknie też muzyki filmowej i największych
przebojów polskiego międzywojennego
kina, a także słynnych piosenek z repertuaru Ewy Demarczyk czy Kabaretu Starszych Panów. Już tytuły koncertów sugerują program, jaki zostanie wykonany,
a są to m.in.: „Sopran kontra tenor”,
„/Nie tylko/ w starym kinie...”, „Belcanto, Musical i …?!”, czy finałowe widowisko plenerowe pełne śpiewu i tańca „Dla
Ciebie śpiewam - Marta Eggerth”.
Po raz pierwszy festiwal będzie się odbywał w wyremontowanej przestrzeni

Pijalni Głównej, wyposażonej w nowoczesną wielofunkcyjną salę koncertowo-teatralną. Nowe miejsce wieczornych koncertów dało możliwość sprowadzenia do
Krynicy regularnych przedstawień. I tak
w tym roku pokazane zostaną dwa spektakle: sceniczny przebój „I have a dream” Gliwickiego Teatru Muzycznego, czyli
taneczny show do muzyki zespołu ABBA,
oraz ciesząca się ogromną popularnością
operetka Johanna Straussa „Baron cygański”, będąca inscenizacją Opery Krakowskiej.
Nowością tegorocznej edycji jest zorganizowanie przedstawienia dla dzieci.
Najmłodsi widzowie będą mogli w Krynicy obejrzeć kolejny odcinek cieszącej się wielką popularnością bajki muzycznej, której głównym bohaterem jest
Profesor Wiolinek. Tym razem Profesor
Wiolinek zabierze dzieciaki na wakacyjną muzyczną wycieczkę.
Bilety na koncerty festiwalu można kupić przez stronę internetową: festiwalkiepury.pl, a także w kasie kina Jaworzyna II
w Krynicy-Zdroju.
AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ

FOT. WOJCIECH ZAWADZKI

Zaplanowane zostało osiem koncertów
głównych, w tym dwa spektakle i jedno
wielkie widowisko plenerowe oraz koncerty kameralne w kościołach Krynicy.
Klub Festiwalowy, czyli spotkania z artystami, pokazy filmów, w których wystąpił patron festiwalu, a także – co jest
tegoroczną nowością – przedstawienia
muzyczne dla dzieci. Ponadto tradycyjnie
przez osiem dni festiwalu zawsze w południe z muszli koncertowej będzie rozbrzmiewał Hejnał Kiepurowski, czyli codziennie inny tenor wykona jedną ze znanych piosenek z repertuaru Jana Kiepury.
W sumie na festiwal zorganizowany przez
Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, gminę Krynicę-Zdrój oraz Operę Krakowską,
odpowiadającą za program imprezy, złoży się kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń artystycznych.
Listę gwiazd tegorocznej edycji otwiera Małgorzata Walewska, która tym razem

wystąpi ze znanym i podziwianym na całym świecie Motion Trio. Program koncertu jest niezwykle bogaty, ale warto wspomnieć, że podczas tego wieczoru zabrzmią
kompozycje m.in. Astora Piazzolli, a także słynne piosenki Edith Piaf czy Jacques'a
Brela. – Zawsze chciałam zaśpiewać piosenki Edith Piaf. Z Motion Trio będę mogła
wreszcie zrealizować to marzenie – mówi
Małgorzata Walewska.
Na festiwalowej estradzie pojawią się
także m.in.: Monika Korybalska, Katarzyna
Oleś-Blacha, Edyta Piasecka-Durlak,
Iwona Socha, Ewa Vesin, Joanna Woś,
Bożena Zawiślak-Dolny, Przemysław
Firek, Stanisław Kufluk, Tomasz Kuk,
Michał Kutnik, Andrzej Lampert, Franciszek
Makuch, Adam Sobierajski, Dominik
Sutowicz, Adam Zdunikowski, a także aktorzy mistrzowsko interpretujący piosenki, czyli Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki.
Artystom towarzyszyć będą cztery orkiestry: obchodząca w tym roku 140-lecie Krynicka Orkiestra Zdrojowa pod dyrekcją Mieczysława Smydy, która zainauguruje festiwal, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą
Sławomira Chrzanowskiego, Krakowska

Koncert na trzech tenorów 12 sierpnia 2015. Na zdj. Adam Sobierajski oraz Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.
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Nawet gdy chmury zakryją niebo,
w Krynicy zawsze będą błyszczeć gwiazdy

- Już po raz drugi Opera Krakowska odpowiada za program Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.
Czy doświadczenia zeszłorocznej edycji
wpłynęły na tegoroczną?
- Zdecydowanie tak. W ubiegłym roku nie było na to czasu,
gdyż programowaniem festiwalu
zajmowaliśmy się dopiero od marca, ale w tym roku mogłem już zanalizować program ubiegłych lat.
I zauważyłem, że w cieniu tego
festiwalu stoi Marta Eggerth.
A przecież odegrała niezwykłą rolę.
Zarówno w życiu Kiepury, ale także przede wszystkim w kultywowaniu pamięci tego słynnego tenora po
jego śmierci.
- Przypomnijmy, że Marta Eggerth,
węgierska śpiewaczka operetkowa,
była żoną Jana Kiepury przez 30 lat.
Zmarła nie tak dawno temu, bo
w grudniu 2013 roku, mając 101 lat…
- Postanowiłem, że będziemy
na tegorocznym festiwalu wiele
o niej mówić. I stąd poświęcamy
koncert finałowy tej artystce „Dla
ciebie śpiewam”, który nawiązuje
do tytułu filmu, na planie którego
Marta Eggerth poznała się z Janem
Kiepurą. To właśnie z tego obrazu
pochodzi słynny przebój „Śpiewaj
to ze mną”, który także zabrzmi na
naszym koncercie, stając się motywem przewodnim tego wieczoru.
- Podczas tego wieczoru zabrzmią
także utwory z repertuaru artystki.
- Nie będzie ich tak wiele jak byśmy chcieli. Niestety nie udało nam
się wraz z Tomaszem Tokarczykiem,
pomysłodawcą linii muzycznej tego
koncertu, zgromadzić wszystkich
utworów Grothe’a i Stolza. Obiecujemy, że spróbujemy to na przyszły
rok nadrobić, ale mimo wszystko

FOT. RYSZARD KORNECKI

Rozmowa
z BOGUSŁAWEM
NOWAKIEM, dyrektorem
Opery Krakowskiej

ten repertuar też się w tym koncercie pojawi.
- Co jeszcze z doświadczeń z zeszłego
roku miało wpływ na programowanie
49. edycji festiwalu?

widownią w Krynicy. Niezmiernie się też cieszę, że po raz drugi z rzędu na festiwalu będziemy mieli w programie niezwykły projekt związany z Małgorzatą
Walewską. W ubiegłym roku poka-

- Przyglądając się poszczególnym imprezom
festiwalu zauważyłem w zeszłym roku,
że bardzo dużo brało w nich udział rodzin
z dziećmi, które też były zainteresowane
festiwalem i muzyką. A w zeszłym roku
nie było żadnej oferty dla najmłodszych.
Postanowiłem ten błąd naprawić.
I w tym roku jeden koncert jest przeznaczony specjalnie dla dzieci. Aby i one wiedziały, że przesłanie tego festiwalu jest dla wszystkich. Stąd
w przestrzeń festiwalu przenieśliśmy pomysł, który tak pięknie rozwinął się u nas w teatrze, na naszych scenach…
- …to cykl koncertów „Profesor Wiolinek”.
- Tym razem nasz „Profesor
Wiolinek” pojedzie na wakacje
z przyjaciółmi i spotka się z młodą

zaliśmy tę artystkę w towarzystwie
tylko harfy, a tym razem wystąpi
z wybitnymi wirtuozami akordeonu: Motion Trio z Krakowa. Będzie
to wielki i wspaniały wieczór. Jestem
tego pewien.
- Jakie będą pozostałe koncerty?
- Wspaniałe. Rozpoczniemy od
występu obchodzącej 140-lecie Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. I tak jak
na inaugurację przystało podczas
wieczoru zostaną wykonane niemal
wszystkie gatunki śpiewu. Będzie
więc bardzo różnorodnie. W trakcie

festiwalu zamierzamy w tym roku
zaproponować publiczności trochę zabawy śpiewem i doprowadzić
do scenicznej konfrontacji tenorów
z sopranami, co zaplanowane zostało
w koncercie „Sopran kontra tenor”.
- Czyli czeka nas muzyczna wojna?
- Mam nadzieję, że do wojny nie
dojdzie, ale nawet jeżeli by doszło,
to rozejm jest z góry przewidziany.
Obiecuję sobie także wiele po koncercie „/Nie tylko/ w starym kinie...”. W ubiegłym roku publiczność rewelacyjnie reagowała na koncert „Powróćmy jak za dawnych
lat”, pełen piosenek międzywojennych. W tym roku zabrzmi muzyka
z filmów międzywojennych, ale też
wykonamy największe przeboje filmowe z XX i XXI wieku, jak chociażby „Piraci z Karaibów”. Zaprezentujemy najpiękniejsze przeboje filmowe, m.in. „Love story” czy „Evita”,
a także polskie przeboje. Spotkamy
się nie tylko przy wielkim ekranie,
ale także przy ekranie telewizyjnym,
gdyż przypomnimy piosenki z Kabaretu Starszych Panów.
- Odbędą się też dwa spektakle.
- Nasz „Baron cygański” i produkcja z Teatru Muzycznego w Gliwicach „I have a dream”, czyli roztańczona, wyciskająca łzy opowieść
do muzyki ABBY. Jak widać planujemy bardzo różnorodne koncerty.
Jestem przekonany, że co najmniej
uda nam się utrzymać zeszłoroczny poziom.
- Po raz pierwszy festiwal odbywać się
będzie w wyremontowanej Sali Pijalni
Głównej w Krynicy. To strach dla realizatorów, czy ulga?
- Dla nas jest to ciągle dość duża
niewiadoma. Pijalnia po remoncie
sprawia bardzo dobre wrażenie.
To się zrobiło krynickie miejsce
spotkań, nie tylko dla kuracjuszy, ale także dla mieszkańców, bo w ciągu roku prezentowane są tam spektakle i koncerty. Byłem w zimie na koncercie
i mnie zbudowało, jak wieleu

przyszło widzów. Ale akustyka
tego miejsca jest ciągle dla nas zagadką. Cieszę się, że udało mi się
zatrudnić Alka Galosa, najlepszego
dźwiękowca w Polsce. Zobaczymy
jak ta sala brzmi. Już po pierwszym
koncercie będzie można coś na ten
temat powiedzieć.
- Zachowane zostały wszystkie zeszłoroczne cykle towarzyszące festiwalowi?
- Tak, gdyż one się doskonale sprawdziły. Południowe Hejnały Kiepurowskie ściągały sporo widzów, nawet w niepogodę. Entuzjastycznie były odbierane spotkania
z artystami w ramach Klubu Festiwalowego, przygotowywane przez
Stowarzyszenie Miłośników Opery
Krakowskiej „Aria” i panią prezes
Elżbietę Gładysz. Wielkie powodzenie miały też koncerty kameralne w kościołach będące prezentem burmistrza Krynicy dla mieszkańców. Dużą publiczność gromadziły też pokazy filmowe. W tym
roku zdecydowaliśmy się na pokaz
filmów także z udziałem Jana Kiepury. Okazało się, że w Polsce tylko jest jeden – „Kocham wszystkie
kobiety”. Byliśmy na tropie pozostałych, które istnieją, ale jedynie
na taśmie filmowej. Niestety kino,
które jest w Krynicy może pomieścić raptem 70 osób. To o wiele za
mało. Obiecujemy, że przegramy
te obrazy na nośnik cyfrowy
i pokażemy w przyszłym roku. Póki co
zaprezentujemy ten jeden film.
- Jaki będzie zatem 49. Festiwal im.
Jana Kiepury?
- Będzie to festiwal gwiazd, gdyż
na każdym koncercie wystąpią
wybitni polscy artyści. W Krynicy
pojawią się też cztery orkiestry, chór,
balet. Mogę wszystkich zapewnić, że nawet gdy chmury zakryją
niebo, w Krynicy zawsze będą błyszczeć gwiazdy.

ROZMAWIAŁA
AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ

Klub Festiwalowy, czyli artyści jakich jeszcze nie znacie

Spotkania z artystami, rozmowy, wspomnienia, wyznania, a wszystko to
w oprawie muzycznej najpiękniejszych
arii i piosenek – tak zapowiada się tegoroczny Klub Festiwalowy, impreza
towarzysząca koncertom Festiwalu im.
Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, za który
odpowiada Stowarzyszenie Miłośników
Opery Krakowskiej „Aria”.
Klub Festiwalowy to cykl spotkań z artystami, którzy związani
są z festiwalową sceną. Codziennie
o godz. 10.30 w sali balowej Starego

Domu Zdrojowego, w kameralnych
warunkach i przy ogromnym
aplauzie publiczności, odbywa się
rozmowa z gwiazdami. – Każdy
artysta będący gościem programu
daje się poznać publiczności odpowiadając na pytania redaktora
prowadzącego program. Można się
dowiedzieć jak wygląda kształcenie, rozwój kariery, życie prywatne
oraz jego zainteresowania pozazawodowe. Poruszane są tematy związane z życiem muzycznym i warunkami życia artystów. Jest to swoista
edukacja muzyczna osób, które chcą
zbliżyć się do opery – mówi Elżbieta
Gładysz, prezes Stowarzyszenia „Aria”. – Ważnym wydaje
się być to, że docieramy w ten
sposób również do tych, którzy
z różnych przyczyn nie mogli

znaleźć się na widowni koncertu
wieczornego. Zwykle gościem Klubu
jest artysta lub artyści występujący dzień wcześniej na koncercie festiwalowym. Omawiamy
wtedy to, co wydarzyło się na scenie
poprzedniego dnia. Często dopiero
wtedy artyści mogą sobie pozwolić
na wyrażenie emocji, które w nich
drzemią od chwili występu – dodaje.
Ale na rozmowie się nie kończy.
Klub Festiwalowy otrzymał bowiem
bogatą oprawę muzyczną. I choć
odbywa się o poranku, to jednak artyści decydują się zaśpiewać z towarzyszeniem fortepianu najpiękniejsze arie
i piosenki. W zeszłym roku te spontaniczne występy, będące często
wynikiem oczekiwań publiczności,
przyjmowane były entuzjastycznie.
Zdarzało się, że sala balowa nie była

w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych, a publiczność nie chciała gwiazd puścić ze sceny.
– W tegorocznym Klubie zaplanowaliśmy spotkania nie tylko
ze śpiewakami. Zaproszeni zostali dyrygenci-szefowie orkiestr występujących w festiwalu: Mieczysław Smyda, dyrektor Orkiestry Zdrojowej;
Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej;
Tomasz Chmiel, dyrygent Krakowskiej Młodej Filharmonii,
no i oczywiście Tomasz Tokarczyk,
szef Orkiestry Opery Krakowskiej. W pierwszym Klubie gościć będziemy m.in. Dariusza Reśko, burmistrza Krynicy, który mamy nadzieje, opowie
nam o pracy organizatorów nad

Festiwalem im. Kiepury w Krynicy
i emocjami z tą pracą związanymi – mówi prezes Elżbieta Gładysz.
W tym roku spotkania klubowe poprowadzą: red. Agnieszka
Malatyńska–Stankiewicz, rozmawiająca z artystami także
w zeszłym roku, Joanna Illuque,
Leszek Mikos i przede wszystkim Elżbieta Gładysz, która
ponadto będzie gospodarzem
wszystkich spotkań. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie „Aria”,
które od 10 lat wspiera Operę Krakowską organizując „Spotkania
z Artystą”, bardzo przyczynia się do
popularyzacji świata opery.
Na wszystkie spotkania klubowe wstęp jest wolny! Zapraszamy!
Stary Dom Zdrojowy, godz. 10.30.
(AMS)
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Festiwal wielu twarzy
Rozmowa
z DARIUSZEM
REŚKO,
burmistrzem
KrynicyZdroju
- Wygląda na to, że udało się wypracować niekonfliktową formułę Festiwalu?
- Pytanie dość sugestywne. Różnice zdań nie są niczym złym.
Po odejściu Bogusława Kaczyńskiego
oczywiście poszukiwałem odpowiedniej formuły Festiwalu i po dwuletnich doświadczeniach i eksperymentach – które, uważam, wcale nie odbiły się niekorzystnie na imprezie - udało się wypracować dobrą współpracę
z Operą Krakowską, instytucją, działającą pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego. Wszystko jest teraz transparentne.
- Pana zdaniem brak dyrektora artystycznego, twarzy Festiwalu zadziałał na korzyść
imprezy?
- Formuła, w której jedna osoba,
tak zwana twarz festiwalowa, firmuje całość, obowiązywała w Krynicy
przez ponad 20 lat. Ona miała swoich
zwolenników, ale też była krytykowana. Druga formuła, która również
obowiązuje w świecie artystycznym, i

do której – nie ukrywam – jest mi
bliżej, oparta jest nie na
dy r e k t o rze artystycznym,
a wykonawcach.
Tu prawdziwymi
twarzami festiwalu są właśnie oni. Tę formułę uznaliśmy za znacznie lepszą.
- Niemniej, zanim to nastąpiło, były próby – jak to Pan określa - eksperymentu
i powołania po Bogusławie Kaczyńskim
nowego dyrektora artystycznego, którą
była Alicja Węgorzewska...
- Panią Węgorzewską bardzo cenię jako artystkę, i ceniłem jako ambasadora Festiwalu. Jako dyrektor artystyczny jednak po prostu się nie
sprawdziła.
- Wówczas zrodził się pomysł organizowania Festiwalu we współpracy z Operą Krakowską?
- Podczas dyskusji z dyrektorem i zespołem Opery Krakowskiej wspólnie uznaliśmy, że należy odejść od budowania wizerunku Festiwalu poprzez jedną
„twarz”. Ta formuła w przypadku tej imprezy musi przejść do historii. Powołaliśmy więc do życia

sekretariat artystyczny, odpowiedzialny za program.
- Krynica zyskała na tej zmianie? Frekwencję na Festiwalu udało się podnieść?
- Frekwencja w ubiegłym roku
była wyższa niż za czasów Bogusława
Kaczyńskiego i poprzednich dwóch
lat. Myślę, że melomani, a na pewno znacząca ich część, oczekiwali już
zmian. Chcieli, aby Festiwal się rozwijał, ewoluował wraz z nowymi rozwiązaniami artystycznymi. W tym
roku również udało nam się wprowadzić nowości do programu, po których będę mógł - jak teraz - powiedzieć, że Krynica znów zyskała.
- Założeniem ostatnich trzech lat było zainteresowanie Festiwalem młodych. Może
zabrzmi to nieładnie, ale udało się odmłodzić festiwalową publiczność?
- Częściowo tak. Ale nie chciałbym
być nieelegancki, bo dla mnie każdy
meloman zasiadający na widowni, bez
względu na to czy ma 5 czy 95 lat, jest
ważny. Ale biorąc pod uwagę zmiany
programowe Festiwalu, udało się nam
otworzyć na szersze grono odbiorców.
W dalszym ciągu jednak trzonem widowni są melomani z grupy wiekowej
średniej i starsi. Oni po prostu uwielbiają operową muzykę. Niemniej wyszliśmy też naprzeciw oczekiwaniom
innych. Stąd w poprzednich edycjach
koncerty: Michael Jackson symfonicznie, Stanisława Sojki czy Leszka
Możdżera. W tym roku tych elementów będzie mniej, choć jeśli spojrzeć

na repertuar, adresowany jest on do
szerszej grupy odbiorców - nie tylko
nastawionych na tradycyjną, klasyczną muzykę operową czy operetkową.
Wychodzimy też naprzeciw oczekiwaniom rodzin z dziećmi.
- Była obawa, że Ministerstwo Kultury nie
wesprze imprezy, ostatecznie przyznało
dofinansowanie. Udało się dopiąć wszelkie sprawy budżetowe? Jako gospodarz
Krynicy może Pan powiedzieć, że Festiwal
jest rentowny?
- Moja odpowiedź może nie być do
końca precyzyjna. Powiem może, jak
kształtowany jest budżet festiwalowy. Po pierwsze – wpływy z biletów;
po drugie – wpływy od sponsorów;
po trzecie - wpływy od instytucji
publicznych, wspomagających tego
typu imprezy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd
Marszałkowski. O ile Urząd Marszałkowski jest naszym wiernym przyjacielem, to z Ministerstwem różnie
bywało. W tym roku udało się pozyskać dotację, za co jestem bardzo
wdzięczny, ale w ubiegłym już nie.
Wówczas pojawia się dziura budżetowa, którą muszą „załatać” sponsorzy albo musimy próbować sprzedać
jeszcze więcej biletów. Jeśli okaże się,
że w tym roku sprzedaż biletów będzie na poziomie roku poprzedniego,
to Festiwal spokojnie się zbilansuje
i nie będziemy musieli do niego dokładać. Jestem optymistą i wierzę, że
tak rozwijająca się impreza wkrótce
zacznie przynosić i zyski. Choć w tym
wypadku nie to jest najważniejsze.
- O jakich kwotach mówimy?
- Ministerstwo przekaże 100,
a Urząd Marszałkowski 150 tysięcy

złotych. Ze sprzedaży biletów powinniśmy uzyskać około 400-450
tysięcy złotych. A wpływy od sponsorów kształtują się na poziomie 100150 tysięcy złotych. Jeśli uda nam się
zbudować odpowiednią pozycję Festiwalu – a taki jest plan – aby stał się
on jeszcze bardziej atrakcyjny medialnie, będziemy mieli większą łatwość w pozyskiwaniu sponsorów
strategicznych. Wówczas też budżet
festiwalowy będzie na wyższym poziomie, co oczywiście będzie niosło za sobą atrakcyjniejszy repertuar. Za rok mamy 50-lecie Festiwalu, 50. rocznicę śmierci Jana Kiepury, a na poziomie lokalnym będziemy obchodzić też 100 lat od urodzin
Stefana Półchłopka. Mam nadzieję,
że uda nam się uzyskać wyższe dofinansowanie, by z rozmachem uczcić
te jubileusze.
- Jeśli o poziomie mowa. W tym roku poprawi się jakość oglądania występów. Festiwal wraca do Pijalni Głównej po remoncie. To, w jakich warunkach odbywała się przez ostatnie dwa lata impreza,
miało wpływ na frekwencję?
- W ubiegłym roku burmistrz Muszyny Jan Golba, siadając obok mnie
na jednym z koncertów, powiedział:
- Nie sądziłem, że w środku tego namiotu jest tak elegancko. Dziękuję festiwalowej publiczności, że z wyrozumieniem podeszła do zmian, wymuszonych remontem Pijalni. Nie
odczułem, aby miało to wpływ na
frekwencję. W tym roku wracamy do
starego-nowego budynku, w którym
komfort słuchania muzyki na pewno
będzie wyższy. Zapraszam.
ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ

- mówi MAŁGORZATA
WALEWSKA
o swoim koncercie
podczas
tegorocznego
Festiwalu im.
Jana Kiepury
w Krynicy-Zdroju
- Lubi Pani eksperymenty?
- Tak, w każdej dziedzinie, muzyczne także.
- Pytam, bo w zeszłym roku na Festiwalu w Krynicy zaśpiewała Pani z towarzyszeniem harfy, na której grała Małgorzata
Zalewska. Harfa i głos to nie jest standardowe połączenie na recital pieśni…
- Połączenie głosu i harfy znane jest
od wieków, przecież Orfeusz pierwowzór muzyka i śpiewaka akompaniował sobie na lirze, która przerodziła się potem w harfę, że nie wspomnę
o aniołach śpiewających i grających
na harfach. To właśnie nasze ideały.
A tak serio, spotykałyśmy się z Małgorzatą na dorocznych obiadach artystycznych u prezydenta i tam po raz
pierwszy zrodził się pomysł współpracy, który długo dojrzewał. Naszym pierwszym wspólnym występem był recital w Salach Redutowych
Opery Narodowej pod koniec 2013
roku. Grałyśmy w wielu miastach Polski. Cały czas wprowadzamy zmiany

w programie, rozwijamy się i dojrzewamy do
wspólnej
płyty.
- Tym razem też
nie będzie
standardowo, gdyż w
tym roku w
Krynicy wystąpi Pani w towarzystwie Motion Trio, czyli
doskonałych muzyków grających na akordeonach. Co Panią zafascynowało w tym zespole?
- Dla każdego, kto był choć raz na
koncercie Motion Trio moja fascynacja będzie oczywista. Oprócz profesjonalizmu, osobowości scenicznej i wrażliwości Panowie mają także wielki urok osobisty, więc praca
z nimi to czysta przyjemność.
- To nie będzie Wasz pierwszy wspólny występ…
- Miałam zaszczyt wspólnie świętować 18. urodziny Motion Trio
w Operze Krakowskiej w zeszłym
roku. Oprócz cech wymienionych
w poprzedniej odpowiedzi zachwyciła mnie także forma samego koncertu, który był pełnym nastroju
przedstawieniem złożonym z dźwięku i obrazu.
- Wtedy w Operze Krakowskiej zaiskrzyło między Wami artystami? Znaleźliście Państwo w sobie artystyczne
podobieństwa, a może różnice?

- Myślę, że najważniejsza rzecz,
jaką odkryliśmy podczas tego pierwszego koncertu to podobna wrażliwość i wyczucie nastroju. Pozostało tylko znaleźć wspólny repertuar.
- Co zatem zaśpiewa Pani w Krynicy?
- Francuskie piosenki o miłości.
Głównie z repertuaru Edith Piaf,
a także Jacques’a Brela i Astora Piazzolli.
- Dlaczego taki wybór repertuaru?
- To piosenki, które zawsze
chciałam zaśpiewać. Realizacja marzenia z czasu wiary w romantyczną
miłość. To także możliwość zmierzenia się ze swoimi myślami. Zastanawiam się, jakie myśli i wartości odnajdę w tych tekstach teraz, kiedy
jestem dojrzałą kobietą, i ciekawa jestem, czy uda mi się Państwa przekonać do mojej interpretacji.
- Co Panią urzekło w tych piosenkach?
- Jestem romantyczką, do tego
mało oryginalną, bo te piosenki
uwodzą wszystkich, zwłaszcza kobiety. Dla mnie zawsze bez względu na to, czy to pieśń, piosenka czy
aria operowa najważniejszy jest tekst
i prawda, którą mogę przez niego
przekazać.
- A może chodzi też o energię, jaką
niosą te piosenki?
- Niektóre z nich są skomponowane w taki sposób, że muzyka podkreśla nastrój. Na przykład “Hymn do
miłości” dzięki wznoszącej linii melodycznej w naturalny sposób dąży do
kumulacji energii, ale są też piosenki
trudniejsze interpretacyjnie jak “Nie

opuszczaj mnie”. W niej siła przekazu leży prawie wyłącznie w interpretacji tekstu, której podporządkowana jest linia melodyczna. To jest największym sprawdzianem dla osobowości artysty.
- Wybrała Pani piosenki francuskie. A język francuski jest bardzo trudny do śpiewania, ale też najpiękniej brzmi.
- Jak sama Pani zauważyła najpiękniejsze słowa o miłości zostały
napisane po francusku, a ten język
to kolejne wyzwanie. W ciągu swojego życia artystycznego miałam przyjemność śpiewać w wielu językach
i z pełną odpowiedzialnością mogę
powiedzieć, że francuska wymowa
jest jedną z trudniejszych i to wcale
nie z powodu specyficznego “r”, które nie jest wcale takie ważne z punktu widzenia wiarygodnego przekazu treści.
- Znana jest Pani przede wszystkim
ze scen operowych. W zeszłym roku zaskoczyła nas Pani pieśniami francuskimi, w tym roku proponuje Pani piosenki
francuskie. Ale czy to nie jest jednak tak,
że zupełnie inaczej – mówię tu w kategorii ustawienia głosu - śpiewa się arie
i pieśni, a zupełnie inaczej piosenki. Jakie
zatem trudności mogą sprawić piosenki
wytrawnej artystce scen operowych?
- To taka trochę wysublimowana
forma zmuszenia się do nauki języka francuskiego. Piosenka francuska
jest dla mnie testem na interpretację
i ćwiczenie językowe. Zdecydowanie najtrudniejsze będzie nauczenie
się tekstu i poprawnej wymowy do

tego stopnia, żeby niedostatki techniczne w żaden sposób nie ograniczały mnie interpretacyjnie. Ten wywiad też mi uzmysławia, że natychmiast muszę się wziąć do bardzo intensywnej pracy.
- To rzadkość, aby artystka operowa sięgała po piosenki. Pod tym względem
upatruję w Pani podobieństwo do patrona Festiwalu. Czy zatem festiwalowy
koncert jest ukłonem dla Jana Kiepury,
artysty niezwykle wszechstronnego?
- W obecnym czasie coraz częściej
spotyka się śpiewaków operowych
sięgających po piosenki popularne.
Całkiem niedawno w operze w Strasburgu natknęłam się na program występu słynnej szwedzkiej mezzosopranistki Anne Sofie von Otter, która oprócz klasycznych pieśni śpiewała także piosenki Edith Piaf.
- To w takim razie, czyżby miał przyjść
niebawem czas na inne formy, operetkę,
musical, a może film? Bo i w tych dziedzinach Jan Kiepura odnosił sukcesy.
- To wszystko zależy od nadchodzących propozycji. Owszem są
przymiarki do musicalu, ale wyznam
szczerze, że to znów w charakterze
eksperymentu. Uwielbiam eksperymentować, ale do tej pory każdy tylko utwierdzał mnie w przekonaniu,
że nie ma to jak wielki dramat operowy, czyli najlepsza forma wypowiedzi wokalno-aktorskiej, która jako
jedyna daje mi całkowite spełnienie.

ROZMAWIAŁA
AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ

FOT. BARTEK BANASZAK. COURTESY VOYK

Te piosenki uwodzą wszystkich, zwłaszcza kobiety

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

3 sierpnia 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

35
M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Nasze festiwale to potencjał,
choć jeszcze nie do końca wykorzystany
przyjeżdżać, to dość oczywisty znak, że te
festiwale są wartościowe.
- Wyliczył Pan, że statystyczny „pannonikowicz” przemierza trasę 75 km, by dotrzeć do
Barcic.
- Tak wyszło w arkuszu kalkulacyjnym.
A te 75 km to dobry dystans, treningowy
dla kolarza amatora. Dlaczego o tym wspo- Z dwóch Pana pasji zrodziły się dwa festiwale,
minam? Bo na Pannonice cykliści są mile
które z roku na rok przyciągają coraz większą
widziani. W wiosce festiwalowej mamy dla
publiczność. Z miłości do podróży – Bonawentura,
nich specjalny parking rowerowy. O piękz miłości do muzyki bałkańskiej – Pannonica.
nych widokowo trasach, które mogą przeUdało się nimi zarazić starosądeczan?
- W przypadku Pannoniki tak się skła- mierzać w okolicy, nie wspominając.
da, że nasi festiwalowi goście to w 65 pro- - Zatem Festiwal to nie tylko muzyka...
centach osoby spoza regionu. Jak to mówią:
- Muzyka jest tym, co spaja, łączy
trudno być prorokiem we własnym kraju.
wszystkie elementy składające się na tę
imprezę. Koncerty odbywają się wieczo- To chyba Pana nie zniechęca?
- Wręcz przeciwnie. Uważam, że je- rami, więc osobom, które przyjeżdżają
śli tak wielu osobom z tak daleka chce się na trzy dni i nocują w naszej festiwalowej
wiosce, chcemy zapewnić zajęcie i rozrywkę również w ciągu dnia. Chcemy też,
by korzystali z uroków, jakie dają Barcice i okolice. Warto
więc albo przyjechać
rowerem, albo chociaż
przywieźć go ze sobą.
- Rowery to Pana pasja?
- Pasja to zbyt duże
słowo. Praktykuję, ale
nieregularnie, za to
interesuję się kolarstwem jako sportem.
Polskie kolarstwo
przeżywa swój doskonały czas. Natomiast
przyznam się, że od
pewnego czasu zakręcony jestem na punkcie kajaków i uważam, że nasz region
ma warunki, by organizować tu na większą
skalę spływy kajakowe. Czesi i Węgrzy na
przykład uważają Poprad i Dunajec za kultowe wody i traktują
przyjazd tu w kategorii ekstremalnej przygody. Warto to szerzej
Na Pannonice cykliści są mile widziani. W wiosce festiwalowej jest dla
wykorzystać.
nich specjalny parking rowerowy.
FOT. ARCH. CKIS W STARYM SĄCZU

Rozmowa z WOJCIECHEM
KNAPIKIEM, dyrektorem
Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu

REKLAMA

- Kolejna pasja - kolejny festiwal?
- Nie przesadzajmy. Tu nie chodzi o wypełnianie kalendarza kolejnymi imprezami. Nasze festiwale to potencjał, choć jeszcze nie do
końca wykorzystany przez społeczność lokalną. Ale przyjemnie jest obserwować postępy,
jakie czynią przynajmniej niektórzy. Marzy

mi się, by wokół naszych imprez powstawały kolejne, oddolne inicjatywy. Zatrzymując
na dłużej festiwalowych gości, sprawiając, że
będą tu chcieli wrócić nie tylko na czas imprezy, mieszkańcy mogą zyskać więcej niż myślą.

ROZMAWIAŁA KATARZYNA GAJDOSZ
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Małopolska stawia na rowerzystów
INWESTYCJE. W latach 2014-2020 w
regionie ma powstać 650 kilometrów
turystycznych tras rowerowych. Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego zakłada, że ich budowa będzie
kosztować 200 mln zł. Połowę kwoty
pokryją środki unijne.
- Turystyka rowerowa jest coraz bardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Rower stał się symbolem ekologicznego podejścia do życia – mówi marszałek Małopolski Marek Sowa, dodając, że w bogatych państwach Europy Zachodniej na rowerach jeżdżą
wszyscy: od polityków po uczniów,
niezależnie od wieku i statusu społecznego. Rower coraz częściej wykorzystują nie tylko w celach rekreacyjnych, ale też jako codzienny środek transportu.
- Dla nas to argument, że inwestowanie w rozwój infrastruktury
rowerowej jest niezwykle opłacalny
ze względów gospodarczych, zdrowotnych i promocyjnych – przyznaje.
Mając na względzie potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu, doskonałe warunki dla rozwoju turystyki rowerowej, jak również rosnące zainteresowanie mieszkańców
sportem i aktywnym trybem życia,
władze Województwa Małopolskiego opracowały w 2013 roku Koncepcję budowy zintegrowanej sieci
tras rowerowych. Dokument wskazuje kierunki rozwoju i ma posłużyć
jednostkom samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym,
jak również innym podmiotom działającym w sektorze turystycznym w
Małopolsce, do realizacji inwestycji w
zakresie budowy tras rowerowych.
Zgodnie z założeniami w latach
2014-2020 w regionie powstanie sieć
ok. 650 km turystycznych tras rowerowych. Połączą one najważniejsze
miasta oraz stacje kolejowe w Małopolsce i będą sięgać aż do granic województwa, umożliwiając kontynuację podróży na terenach sąsiadujących. W sumie powstanie osiem
głównych tras rowerowych, tworzących gęstą sieć pokrywającą całe województwo. Północ i południe Małopolski będą łączyć m.in. dwie najdłuższe z zaprojektowanych tras: ponad 260-kilometrowy odcinek europejskiej trasy rowerowej - EuroVelo 11 oraz ponad 250-kilometrowa trasa VeloDunajec, biegnąca doliną rzeki Dunajec. Jednym z najważniejszych szlaków stanie się 200-kilometrowa Wiślana Trasa Rowerowa, biegnąca z zachodu na wschód
województwa, wzdłuż Wisły od Jawiszowic do Szczucina. Zachodnie
i wschodnie granice Małopolski połączy także ok. 200-kilometrowy
odcinek europejskiej trasy rowerowej EuroVelo 4 – trasy przecinającej Francję, Belgię, Niemcy, Czechy, Polskę i Ukrainę. Planowane
trasy będą prowadzić przez obszary
atrakcyjne pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym.
Podróż nowymi trasami zagwarantuje rowerzystom możliwość odkrywania najbardziej urokliwych zakątków
regionu, parków krajobrazowych,

pomników przyrody oraz licznych
zabytków architektonicznych i sakralnych. Trasy te zostały zaprojek-

towane z myślą o wszystkich rowerzystach, również tych obciążonych
sakwami i z przyczepkami. Mają one
służyć w pierwszej kolejności rozwojowi masowej turystyki rowerowej w
Małopolsce.
Idea budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych zakłada powstanie nie tylko kilkunastu tras, ale także
nowoczesnych Miejsc Obsługi Rowerzystów, w których amatorzy dwóch
kółek będą mogli odpocząć, schronić się przed deszczem, zjeść, a także znaleźć nocleg.
- Dzięki powstaniu rozbudowanej infrastruktury rowerowej Małopolska stanie się regionem jeszcze
bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych. Trasy rowerowe przyciągną nie tylko tych, którzy jeżdżą
nimi rekreacyjnie w weekendy, ale
też tych, dla których kolarstwo to
prawdziwa pasja i sposób na życie – podsumowuje marszałek Sowa.
W latach 2014-2020 na budowę
infrastruktury rowerowej zostanie
przeznaczone ok. 200 mln zł. Z tego
100 mln zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej (Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020), 50
mln zł – z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, a reszta z budżetu Województwa Małopolskiego.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

