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ZAKOPANE NOWY SĄCZ TARNÓW OŚWIĘCIM
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Pogodnego dnia

REKOMENDACJE – Lubogoszcz

Obóz nad „Żabim Okiem”

KRAKÓW

PRZYDATNE 
TELEFONY

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

TATRY:
Akademia Tatry
– to cykl szkoleń,
które zorganizuje
Tatrzański Park Na-
rodowy. Rozpoczną
się pod koniec
sierpnia. Przejdą je
przewodnicy tat-
rzańscy, ratownicy
TOPR, pracownicy
schronisk, policji,
straży granicznej,
IMiGW, Wspólnoty
Leśnej Ośmiu Wsi
w Witowie i wolon-
tariusze.

TARNOWSKIE
TARNÓW.  20 SIERPNIA. BYŁ SOBIE BLU-
ES. Podczas V Letniego Festiwalu Bluesa na
tarnowskim rynku wystąpi Roman Puchowski
i Boogie Boys. Koncert rozpocznie się o godz. 19.

SĄDECKIE
KRYNICA. 21 SIERPNIA. GOSHA I FRYZU-
RY. W hotelu Krynica odbędzie się spotkanie ze
znaną i cenioną stylistką Małgorzatą Kusper
„Goshą”. Krakowska stylistka zaprezentuje naj-
nowsze trendy w modzie, opowie o jesienno-zimo-
wych nowościach w makijażu oraz dodatkach.
Udzieli też rad, jak ustrzec się przed wizerunkową
wpadką. Spotkanie – bezpłatne – rozpocznie się
o godz. 17.30 w hotelowym Klubie „U Stonsów”.

GRÓDEK NAD DUNAJCEM. 21 SIERPNIA.
DNI JEZIORA ROŻNOWSKIEGO. O godz.
10 rozpoczną się regaty żeglarskie „O puchar
wicemarszałka Województwa Małopolskiego
Leszka Zegzdy”, a o 14 „Dzień słowacki”.

ROZTOKA. 22 SIERPNIA. DNI JEZIORA
ROŻNOWSKIEGO. O godz. 20 w Roztoce
Brzeziny – w ramach „Dni Jeziora Rożnowskie-
go” – początek festynu „Fasolowe żniwa”.

MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
TRZEBINIA. 22 SIERPNIA. JAZZ WE DWO-
RZE. Na koncert jazzowy Andrzej Jagodziński
Trio zaprasza trzebiński Dwór Zieleniewskich.
Wystąpią: Andrzej Jagodziński, Czesław Bartkow-
ski i Adam Cegielski. Koncert jest częścią projek-
tu „Kalejdoskop Chopinowski”. Początek o godz.
18. Miejsce: Park przy Dworze Zieleniewskich
w Trzebini, ul. Piłsudskiego 47a.

(BOB, DMA)

Polecamy

O D K R Y J  B E S K I D  W Y -
S P O W Y .  W 1923 roku na Lu-
bogoszcz (968 m n.p.m.) przy-
była grupa Polaków i Ameryka-
nów z YMCA (Chrześcijańskie
Zrzeszenie Młodzieży Męskiej.
– Szukali miejsca pod stały
obóz młodzieżowy – wspomina
Maria Grzęda, kierownik Bazy
Szkoleniowo–Wypoczynkowej
„Lubogoszcz.

I znaleźli takie miejsce na stoku
trzywierzchołkowej Lubogosz-
czy. Malownicza polana znaj-
dowała się na wysokości 697 m
n.p.m., a położona była nad
niewielkim jeziorem o nazwie
„Żabie Oko”. – Było to wymar-
zone miejsce na założenie obozu
dla młodzieży. Polana otoczona
była pięknym świerkowym la-
sem, położona z dala od ludz-
kich siedzib, w dodatku nad
jeziorem, w którym mogła ką-
pać się młodzież – opowiada
Maria Grzęda.

W następnym roku przybyła
pierwsza grupa młodzieży. Wa-
kacje spędzili jeszcze pod na-
miotami. W kolejnych latach
zniwelowano teren pod boisko
sportowe, wybudowano jadal-
nię, świetlicę, domek kierow-
nika i dziesięć chatek.
– W 1931 r. woda w jeziorku
„zniknęła”, a na Lubogoszczy
pojawił się basen pływacki 25
x 7 m. Jeden z najwyżej poło-
żonych w Polsce – przypomina
kierowniczka bazy. YMCA na
Lubogoszczy prowadziła obozy
do 1939 r., a potem od 1945 do
1949 r. Miały one charakter
wypoczynkowo–sportowy.

W latach 1950–1976 ośrodek
podlegał władzom oświatowym.
Bywali w nim nie tylko harcerze,
ale także nauczyciele Liceów
Pedagogicznych. Od 1976 r. zos-
tał włączony w strukturę Kra-
kowskiego Szkolnego Ośrodka
Sportowego. – Dyrektorem był
wtedy Leon Harabasz, i to z jego

inicjatywy przebudowano pra-
wie wszystkie obiekty. Teraz
funkcję tę pełni Zdzisław Tracz
– mówi Maria Grzęda.

A jak ona trafiła na Lubo-
goszcz? Od 1945 r. gospoda-
rzem Bazy był Jan Juszczak,
a jego żona była szefową kuch-
ni. Maria Grzęda, która od
1985 r. opiekuje się bazą, jest
ich córką. – Baza jest nadal
miejscem całorocznego wypo-
czynku dzieci i młodzieży z Pol-
ski i zagranicy – podkreśla
kierowniczka.

– To kierownik, ale i dobra
dusza – tak o szefowej Bazy
Szkoleniowo Wypoczynkowej
„Lubogoszcz” mówi Czesław
Szynalik, inicjator akcji „Od-
kryj Beskid Wyspowy”. – Baza
to idealne miejsce na aktywny
wypoczynek przez cały rok.
W lecie może gościć 200 turys-
tów, a w zimie 80 – przypomina.
Od 2009 r. dodatkową atrakcją

jest „Ścieżka edukacyjna”, któ-
rą wybudowało limanowskie
Nadleśnictwo.

W niedzielę na Lubogoszcz
wyruszymy o godz. 9 – szlakiem
zielonym – z Parku Miejskiego
w Mszanie Dolnej. Po mszy św.
polowej wszyscy przejdą – tym
razem ścieżką wyznakowaną
na czarno – do Bazy „Lubo-
goszcz”. Tam odbędzie się
wspólny grill, zabawy i kon-
kursy. Specjalnie dla „Odkryw-
ców Beskidu Wyspowego” za-
gra Śląska Grupa Bluesowa.
Warto wspomnieć i o tym, że
niespodzianki dla turystów
przygotowały również Szkoła
Górska z Łętowego i Stadnina
Apacz z Mszany Górnej. Zdo-
bywcy Lubogoszczy powrócą
do Mszany Dolnej malowni-
czym szlakiem czerwonym.

– Mszana Dolna to dosko-
nała baza wypadowa w Beskid
Wyspowy. Bez problemu można

w niej znaleźć nocleg, i to o róż-
nym standardzie. Niezwykłym
miejscem jest Folwark Stara
Winiarnia, w którym występują
artyści z całego świata – pod-
kreśla Czesław Szynalik.

Wyprawa na Lubogoszcz
odbędzie się bez względu na
pogodę! Udział jest bezpłatny
i nie wymaga rejestracji (wy-
starczy przyjść na miejsce
zbiórki). Towarzyszyć nam
będą doświadczeni przewod-
nicy Centralnego Ośrodka Tu-
rystyki Górskiej PTTK i ra-
townicy Górskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego!

Opiekunami medialnymi
„Odkrywania Beskidu Wyspo-
wego” są „Dziennik Polski”, Te-
lewizja Kraków i Radio Kraków.

(DMA)

YMCA – Young Men’s Christian Association
to Chrześcijańskie Zrzeszenie Młodzieży
Męskiej

MSZANA DOLNA

Bluesa grom, bluesa czuja...

Każdy z nich jest cząstką historii, nie tylko pol-
skiej, ale i śląskiej muzyki. Są czołowymi posta-
ciami polskiej sceny bluesowej i rockowej.
O kogo chodzi? O artystów tworzących Śląską
Grupę Bluesową: Jana „Kyksa” Skrzeka, Leszka
Windera, Michała „Gier” Giercuszkiewicza, Miro-
sława Rzepę i Agnieszkę Łapkę. 20 sierpnia za-
grają w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie
Dolnej (ul. Ogrodowa 2). Początek koncertu
– godz. 20. (DMA)


