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Kartka 
z kalendarza

1327 
– król Wła dy -
sław Ło kie tek

na da je są de cza -
nom przy wi lej

na jar mark
w dniu bł. Ku ne gun dy

„dla wzro stu i po żyt ku mia sta”.

1340 
– Ka zi mierz Wiel ki wy sta wił

do ku ment lo ka cyj ny dla za ło -
że nie Gry bo wa. Za sa dźcą no -
we go mia sta był miesz cza nin
no wo są dec ki Han ko, syn Ja -

na Bo ga cza.

1996 
– zmarł Ze non Stram ski –

ak tor, jed na z naj barw niej -
szych po sta ci są dec kie go

świat ka ar ty stycz ne go. Uro -
dził się 25 grud nia 1945 r.

1996 
– Wik tor So wa zo stał od wo -
ła ny z funk cji wo je wo dy no -

wo są dec kie go. Funk cję tę
peł nił od 13 pa ździer ni ka

1993 r., a mia no wa ny na nią
zo stał w przed ostat nim

dniu urzę do wa nia pre mier
Han ny Su choc kiej. No mi na -

cję do star czył do No we go
Są cza śmi głow cem mi ni ster

Jan Ma ria Ro ki ta. Wik tor
So wa, z wy kształ ce nia in ży -

nier in for ma tyk po AGH,
pra co wał wcze śniej m.in.

na sta no wi sku kie row ni ka
Urzę du Re jo no we go w No -

wym Tar gu.

1999 
– na cmen ta rzu ko mu nal nym

od był sie po grzeb art. plast.
Ewy Hars dorf (ur. 1910).

(MOL)
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ZA BIĆ
SZKOD NI KA
Ty tu ło we uśmier ce nie szkod -
ni ków, ja kie znaj dzie my
na uko cha nej ro ślin ce, nie
jest rze czą ła twą. Wy da wa ło -
by się, że star czy ku pić
za pa rę zło tych bu te lecz kę
re kla mo wa ne go pre pa ra tu
na „ro ba ki” i po spra wie.
Aku rat. Szkod ni ki ma ją wy -
jąt ko wo twar de ży cie. Te raz
bę dzie nie co ma te ma ty ki. Za -
łó żmy, że na szą uko cha ną ja -
błoń o wspa nia łych owo cach
opa dło sta do mszyc. Owad
ma ły, plen ny, więc po kil ku
dniach na jed nym li ściu mo -
że że ro wać ze sto sztuk.
Na ca łym drzew ku… dzie sięć
ty się cy! Mo że wię cej. Nasz
cu dow ny śro dek ma 99-pro -
cen to wą sku tecz ność. Che -
micz ny atak prze ży je
za le d wie sto sztuk. Mszy ce
mia ły szczę ście, al bo po pro -
stu nie do bit ki by ły na tru ci -
znę od por ne. Im licz niej sza
gru pa zwie rząt, tym ła twiej
zna leźć w niej po je dyn cze,
ale nie wra żli we sztu ki. Tak
wy ni ka z za sad przy rod ni -
czej zmien no ści dzi kich or -
ga ni zmów. Te sto sztuk
szyb ko się roz mno ży, a ko lej -
ne po ko le nie bę dzie jesz cze
bar dziej za har to wa ne. Na -
stęp ny za bieg oka że się już
mniej sku tecz ny, po dob nie
jak ko lej ne. W cią gu jed ne go
se zo nu mo że my do cho wać
się po pu la cji mszyc, któ re
prze sta ną na pe sty cyd re ago -
wać, mi mo zwięk sza nia da -
wek. Roz wią za nie jest
pro ste: na by wa my no wy spe -
cy fik i ca ła za ba wa po wtó rzy
się krop ka w krop kę. Ksią -
żko wym wprost przy kła dem
są lo sy słyn ne go DDT, pierw -
sze go sto so wa ne go na sze ro -
ką ska lę pe sty cy du. Po pa ru
la tach uod por nio ne ston ki
ziem nia cza ne bez kar nie pu -
dro wa ły się za bój czym nie -
gdyś środ kiem,
a wpusz czo ny do przy rod ni -
cze go obie gu DDT za czął za -
bi jać dra pie żne pta ki
i pin gwi ny na An tark ty dzie.
Oczy wi ście mo żna sto so wać
pe sty cy dy prze mien nie,
wciąż na by wa jąc che micz ne
no win ki. Nie mniej pod li cze -
nie kosz tów oka że się bez li -
to sne, bo wiem „wła sne”
owo ce czy wa rzyw ka bę dą
dro ższe niż te „pry ska ne”
w skle pie. Jak wi dzi cie, za bi -
ja nie szkod ni ków to wy jąt ko -
wo trud na spra wa.

puls regionu

BIU RO RE KLAMY:
Dyrektor: Beata Ziemba
NOWY SĄCZ ul. Narutowicz 6 (parter),
tel.(018) 440-74-52,444-21-50, 444-22-84.
E-mail: bons@dziennik.kra kow.pl

Dyrektor oddziału: Wojciech Molendowicz
Redaguje zespół: Jacek Bugajski, Jerzy Cebula, Wojciech Chmura, Piotr Dobosz,
Katarzyna Gajdosz, Piotr Gryźlak, Monika Kowalczyk, Katarzyna Magiera, Iga Michalec,
Paweł Szeliga, Daniel Weimer (sport), Kuba Toporkiewicz, Rajmund Życzyński

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i ko-
respondencji oraz zaopatrywania ich własnymi tytułami.
Artykułów  niezamówionych redakcja nie zwraca.

Prenumeratę krajową  przyjmują  wszystkie Oddziały
Terenowe RUCH SA, zagraniczną  RUCH SA Oddział
Warszawa, ul. Towarowa 2

NOWOSĄDECKI
WYDAWNICTWO JAGIELLONIA SA

NOWY SĄCZ, 
33-300, ul. Narutowicza 6 (I piętro)
tel./faks 018–443–54–49, 443–54–78, 443–85–45;
e–mail: nowysacz@dziennik.krakow.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE

Dom do wy na ję cia 150m2, 10 km od No -
we go Są cza  – ce na 700 zł. +me dia, od 1
lip ca. Tel. (0041) 762614427,

DROBNE

Spro sto wa nie

W ar ty ku le „Kto do Bruk -
se li?” z 12 ma ja 2009 zmie -
ni łam imię Sta ni sła wa
Dęb skie go z Li ma no wej,
rad ne go Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go,
człon ka LPR kan dy du ją ce -
go z li sty Ko mi te tu Wy bor -
cze go Li ber tas. Za po mył kę
prze pra szam.

MO NI KA KO WAL CZYK

REKLAMA

dr. Andrzeja Bulzaka,
dziekana Wydziału
Psychologii WSB-NLU
w Nowym Sączu.

W dniach od 21 do 23 ma ja
w WSB -NLU od bę dzie się II kon fe -
ren cja na uko wa z cy klu „Oso bo -
wość: psy cho lo gia i po gra ni cza.
Cia ło – zdro wie – cho ro ba”. Dla -
cze go mo ty wem prze wod nim
spo tka nia spe cja li stów psy cho -
lo gii sta ła się cie le sność?
– Cie le sność jest wa żnym na -
rzę dziem wła ści we go funk cjo -
no wa nia psy chicz ne go.
Czło wiek jest isto tą spo łecz ną,
w związ ku z tym je go kon dy cja
psy chicz na i fi zycz na od dzia łu -
je na kon tak ty z in ny mi ludź mi.
Ta kie po ję cia jak cia ło, zdro wie
czy cho ro ba współ cze śnie są
tro chę ina czej de fi nio wa ne.
Dla te go do szli śmy do wnio sku,
że jest to in te re su ją cy te mat,
a jed no cze śnie ro dzaj wpro wa -
dze nia do dal szych spo tkań.
W naj bli ższych la tach nasz wy -
dział bę dzie się sta rał o uzy ska -
nie po zwo le nia na pro wa dze nie
w No wym Są czu stu diów dok -
to ranc kich. Ta kie cy klicz ne
kon fe ren cje są nie zbęd ną czę -
ścią ży cia na uko we go i roz wo ju
uczel ni, któ ra sta ra się uzy skać
sta tus aka de mii.
Kto mo że wziąć udział w se sjach
i fo rum dys ku syj nym?
– Kon fe ren cja skie ro wa na jest
nie tyl ko do psy cho lo gów, ale
lu dzi zaj mu ją cych się po krew -
ny mi dys cy pli na mi, ta ki mi jak
fi lo zo fia, an tro po lo gia, so cjo lo -
gia, pe da go gi ka czy in ne na uki
o czło wie ku. Chce my umo żli -
wić przed sta wi cie lom ró żnych
dzie dzin wy mia nę po glą dów
oraz do świad czeń. Udział

w se sjach i dys ku sjach jest
bez płat ny. Ser decz nie za pra -
sza my do uczest nic twa w kon -
fe ren cji miesz kań ców No we go
Są cza i oko lic.
Ja kie za gad nie nia zo sta ną omó -
wio ne pod czas kon fe ren cji?
– Za pro si li śmy spe cja li stów
z ca łej Pol ski – swo ją obec ność
po twier dzi ły mię dzy in ny mi
prof. dr hab. S. Steu den oraz
prof. dr hab. S. Tu chol ska
z KUL. Re fe ra ty za pre zen tu je
oko ło 50 osób. Kon fe ren cja zo -
sta ła po dzie lo na na ró żne ob -
sza ry te ma tycz ne – bę dzie my
mó wić o pro ble mach psy cho fi -
zycz nych, ewo lu cji po ję cia cie -
le sność, zna cze niu ob ra zu
sie bie oraz ro zu mie niu wła -
sne go cia ła. Zaj mie my się ta -
kże psy cho so ma ty ką oraz
pa to lo gią cie le sno ści – za bu -
rze nia mi: ano rek sją, bu li mią,
oty ło ścią, stre sem.

Rozmawiała
KLAU DIA GAR GU LA -CIU ŁA

Trzy py ta nia do...
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Z pa pie skim bło go sła wień stwem 

Dwie so sny zwy czaj ne wy ho do wa ne z na sion po świę co nych
przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI po sa dzo no wczo raj przed Szko łą
Pod sta wo wą nr 7 w No wym Są czu. – To efekt piel grzym ki le śni -
ków do Wa ty ka nu – mó wi dy rek tor „sió dem ki” Ma riusz Ho row -
ski. – Pa pież po świę cił wte dy kil ka dzie siąt na sion drzew,
z któ rych dwa, już w po sta ci sa dzo nek, tra fi ły do nas. Od lat
współ pra cu je my z nad le śnic twa mi w Na wo jo wej i Sta rym Są czu,
dla te go mo gli śmy po sa dzić drzew ka na te re nie szko ły.
Do daj my, że dziś SP nr 7 ob cho dzić bę dzie uro czy ście ju bi le usz
50-le cia ist nie nia. (SZEL)
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Po my sło daw cą oraz głów nym
or ga ni za to rem Olim pia dy No -
ta rial nej w mie ście pod Lu bo -
gosz czą jest Cze sław Szy na lik,
zna ny miej sco wy re jent. Kie dy
w 2002 r. za pro sił ko le żan ki
i ko le gów po fa chu do wzię cia
udzia łu w spor to wych zma ga -
niach nie przy pusz czał za pew -
ne, że im pre za zdo bę dzie ta ką
po pu lar ność i prze obra zi się
w mię dzy na ro do we igrzy ska.
W 2008 r. do Msza ny Dol nej
zje cha ło 371 osób. W tym ro ku
re kord zo sta nie po bi ty. Or ga ni -
za to rzy spo dzie wa ją się przy -
by cia 475 spor to wo
ukie run ko wa nych re jen tek i re -
jen tów z Ro sji, Ukra iny, Wę -
gier, Sło wa cji, de biu tu ją cej
w im pre zie Buł ga rii i oczy wi -
ście z Pol ski.

– Je stem szczę śli wy, że bę -
dzie my mie li oka zję po raz ko -
lej ny prze ko nać go ści, że war to
od wie dzać na sze stro ny – mó wi
Cze sław Szy na lik. – Znaj dą oni
tu taj wszyst ko, cze go być mo że
da rem nie szu ka ją w swych śro -
do wi skach. Gwa ran tu je my
wspa nia łą za ba wę, choć spo -
dzie wam się, że ry wa li za cja
na spor to wych are nach bę dzie
za cię ta i mo że się zda rzyć, że
emo cje we zmą gó rę nad uprzej -
mo ścia mi. Ka żdy bę dzie mógł
wy ka zać się swy mi ta len ta mi.
Ró żno rod ność dys cy plin, w któ -
rych to czyć się ma ry wa li za cja,
jest bo wiem ogrom na. Msza -
na Dol na, ca ły re gion Za gó -
rzan, jest te re nem przy ja znym.
Bez wzglę du na po go dę i po rę
ro ku. Szcze gól nie cie szy mnie
fakt, że wciąż po sze rza się gro -
no no ta riu szy przy by łych
do nas z za gra ni cy. Na szym
pra gnie niem jest, by Msza -
na Dol na na te kil ka dni sta ła
się wspól nym do mem dla
wszyst kich uczest ni ków olim -
pia dy. By czu li się tu taj jak
u sie bie.

Głów ną are ną Olim pia dy
No ta rial nej jest, jak co ro ku,
sta dion KS Tur bacz im. Ja -
na Ci szew skie go w Msza nie
Dol nej. Zma ga nia to czyć się bę -
dą ta kże na kor tach w tym mie -
ście (pa nie) i w Po rę bie
Wiel kiej (pa no wie), na ba se nie
w My śle ni cach oraz w ha li
przy ul. Sta ro wiej skiej. Już tra -
dy cyj nie w pro gra mie igrzysk
zna la zły się piąt ko wa ko la cja
w ple ne rze, po łą czo na z kon -
kur sem pn. „Śpie wać ka żdy
mo że” oraz sport na we so ło,
a w nim pił kar skie rzu ty kar ne
w wy ko na niu pre ze sów Izb No -
ta rial nych. Ca łość zwień czy
roz da nie na gród, po łą czo ne
z po ka zem sztucz nych ogni.
Atrak cji z pew no ścią więc nie
za brak nie. 

Or ga ni za to ra mi VIII Olim -
pia dy No ta rial nej są Kra jo wa
Ra da No ta rial na, Izba No ta rial -
na w Kra ko wie, Klub Spor to wy
Tur bacz w Msza nie Dol nej.
Spon so rem igrzysk jest Wy -
daw nic two Praw ni cze Le xi sNe -
xis. Pa tro nat pra so wy
nad igrzy ska mi, od ich pierw -
szej edy cji, spra wu je „Dzien nik
Pol ski”. (DW)

Międzynarodowy
zlot notariuszy
Po raz ósmy na stadionie Turbacza
w Mszanie Dolnej do sportowej
rywalizacji staje blisko pół tysiąca
notariuszy z sześciu krajów.

Tak by ło
przed ro kiem

Kla sy fi ka cja me da lo wa
VII Olim pia dy No ta rial nej
1. Wro cław (11 me da li zło tych –
6 srebr nych – 3 brą zo we), 2.
War sza wa (5 – 7 – 5), 3. Kra ków
(5 – 4 – 1), 4. Wę gry (4 – 2 – 2), 5.
Mo skwa (3 – 5 – 5), 6. Bia ły stok
(3 – 1 – 3), 7. Szcze cin (2 – 7 – 7),
8. Ka to wi ce (1 – 2 – 3,5), 9. Sło -
wa cja (1 – 1 – 3), 10-11. Gdańsk
i Łódź (1 – 1 – 1), 12. Lu blin (1 – 0
– 2), 13. Po znań (1 – 0 – 1), 14.
Rze szów (0 – 1 – 1,5), 15. Sankt
Pe ters burg (0 – 1 – 0).
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