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Niszczyciel
domów

N
ie wiem jakim sposo-
bem kawałek drew-
nianej belki trafił do

mnie, ale widać uznałem,
że może się do czegoś
przydać i upchnąłem go
gdzieś w stosie drewna.
I zapomniałem, do czasu
kolejnych porządków.
Przez ten czas ładna be-
leczka zamieniła się w ka-
wałek sera szwajcarskiego,
a z licznych dziur obficie
wysypywał się delikatny
pył. Trochę się przestra-
szyłem, bowiem tacy nie-
proszeni goście, których
niebacznie sam przywlo-
kłem, mogą narobić mi spo-
ro kłopotów. Owe zgrabne
dziurki średnicy ołówka
wygryzły larwy jakiegoś
paskudnego chrząszcza,
który, kto wie, może już za-
brał się za drewniane ele-
menty mojego domu. Czym
prędzej pociąłem trefny ka-
wałek na mniejsze, miesz-
czące się w czeluści komin-
ka. Wtedy na ziemię wyle-
ciało robakowate coś. Trzy
centymetry długości, białe
ciało, podzielone na zgrab-
ne segmenty, komplet nó-
żek i paskudnie wyglądają-
ca głowa, z solidnymi żu-
waczkami. Po kolejnym cio-
sie siekiery wypatrzyłem
jakiś ciemny obiekt. Był to
zesztywniały z zimna sza-
ry chrząszcz, z delikatnym,
ciemnym rysunkiem na po-
krywach. Nie wyglądał spe-
cjalnie groźnie i ładnie, ale
już wiedziałem, że trafiłem
na największego wroga bu-
dowli z iglastego drewna:
spuszczela domowego.
Dawno temu owad zadowa-
lał się martwymi świerka-
mi i jodłami, ale kiedy czło-
wiek postawił pierwszą
chatę z drewna, spuszczel
natychmiast się nią zajął.
Ze złożonych w szpary be-
lek jaj, wylęgają się larwy,
które pracowicie wygryza-
ją korytarze. Zwykle jest
ich całe stado, a później do-
łącza do nich następne po-
kolenie. I koniec końcem
dom rozpada się na kawał-
ki, a jego właściciel zostaje
puszczony z torbami. Stąd
trafna nazwa sprawcy nie-
szczęścia – spuszczel do-
mowy. Oczyma duszy wi-
dzę siebie na stosie trocin
i pocieszam się, że może
spuszczele jakoś ominą
mój dom, zadowalając się
jedynie owym feralnym
ułomkiem drewna?
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CYTAT DNIA: – Jeśli zarząd oraz Komisja Rewizyjna MKS Sandecja
złożą rezygnację, powołanie kuratora tego klubu będzie praktycznie
przesądzone.

JÓZEF KANTOR, DYREKTOR WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU 
URZĘDU MIASTA NOWY SĄCZ

puls regionu

GRZEGORZ TABASZ

nowysacz@dziennik.krakow.pl

Leśny
Dziennik

Kartka 
z kalendarza

1648
�� z okazji

elekcji Jana Ka-
zimierza, w No-

wym Sączu
urządzono

triumfalny pochód do zamku
przy wtórze trąb, bębnów,

dzwonów i salw armatnich. 

1892
���urodził się Wiktor Bazie-

lich, wybitny badacz dziejów
Starego Sącza, współzałoży-

ciel Towarzystwa Miłośni-
ków Starego Sącza i tamtej-
szego Muzeum Regionalne-

go im. Seweryna Udzieli.

1944
���w nocy z 22 na 23 w re-
jonie Mogielicy w Beskidzie

Wyspowym dwa samoloty
typu „Liberator” dokonały

zrzutu broni dla 1. Pułku
Strzelców Podhalańskich Ar-

mii Krajowej.

1991
���w kościele p.w. Św. Du-
cha odsłonięto tablicę pa-

miątkową ku czci Lwow-
skich Orląt i Żołnierzy Armii

Krajowej.

1992
���na kościele p.w. św. Du-
cha w Nowym Sączu odsło-

nięto tablicę pamiątkową ku
czci Władysława Barbackie-

go, burmistrza i Honorowego
Obywatela Nowego Sącza.

1997
���po raz pierwszy w histo-
rii, pracownicy Zakładu Bu-

telkowania Wody Mineralnej
„Piwniczanka” w Piwnicznej

uroczystą Barbórką uczcili
Dzień Górnika. Z tej okazji

zorganizowano typowo górni-
czą fetę, zwaną biesiadą piw-
ną, a na stołach znalazła się

również nietypowa dla takich
sytuacji woda mineralna.

2001
���w Krakowie w wieku 56
lat zmarł Wiesław Kolarz –

poeta, animator kultury
i dziennikarz, wywodzący się

z Nowego Sącza.
(MOL)
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Dar Rodziny Warto wiedzieć

R E K L A M A

Na początek ruszyliśmy
w stronę półwyspu Coroman-
del. Przez pierwsze kilometry
byliśmy zbyt skupieni na sa-
mej jeździe, gdyż odruchowo
zasady prawostronnej jazdy
brały górę. Dopiero jak już wy-
jechaliśmy z Auckland, mogli-
śmy zacząć podziwiać mijane
tereny, a jest na co patrzeć. 

Przede wszystkim uderzyła
nas intensywność kolorów –
wszędzie dookoła soczysta zie-
leń. Właśnie zaczęła się tutaj
wiosna. Mijaliśmy porośnięte
lasem pagórki, łąki z pasącymi
się owcami (jest ich tu chyba
tyle, ilu mieszkańców Polski)
i krowami, od czasu do czasu
na horyzoncie pojawiał się ja-
kiś domek na wzgórzu, później
mała wioska i miasteczko.
Świecące słońce, silny morski
wiatr, błękitne niebo z ogrom-
nymi białymi kumulusami do-
dawało jeszcze uroku. A kiedy
dotarliśmy już na półwysep, do
tego wszystkiego na horyzon-
cie pojawiało się morze. Czego
do szczęścia chcieć więcej?

Trafiliśmy na „hot water
beach”, plaży z gorącą wodą,
akurat w czasie odpływu.
W tym miejscu, zaraz przy
brzegu, znajdują się ujścia go-
rących źródeł. Na odcinku 50-

100 metrów, w trakcie odpły-
wu, nie dziwi widok dorosłych
z łopatkami wykopujących
dołki w piasku, by te napełniły
się gorącą wodą (ok. 60 stop-
ni). Każdy chce przez chwilę
mieć takie małe prywatne spa.

Zatrzymaliśmy się w nie-
wielkiej nadmorskiej miejsco-
wości Hahei (dalej drogi już nie
ma) i tam, na jednym z pól na-
miotowych rozbiliśmy swój
przenośny domek. 

Właśnie w Nowej Zelandii
rozpoczął się długi weekend.
Taki pierwszy wiosenny, jak
nasz majowy – różnica w tym,

że tu nie ma tłumów. Na wypo-
czynek mieszkańcy obowiąz-
kowo zabierają żaglówki albo
motorówki. Spotkaliśmy tak-
że parę, która na trzy dni za-
opatrzyła się w rowery, moto-
rówkę i kajak! No tak, nigdy
nie wiadomo, na jaką formę
wypoczynku będzie się miało
ochotę. 

Całe kolejne przedpołudnie
napawaliśmy się widokiem mo-
rza i spacerowaliśmy wzdłuż
wybrzeża, docierając do słyn-
nych formacji skalnych „Cathe-
dral Cove”, gdzie w trakcie od-
pływu można przejść pod

ogromnym skalnym łukiem do
odosobnionej plaży. 

Potem odpaliliśmy naszego
nissana i ruszyliśmy dalej,
malowniczą choć bardzo krę-
tą nadbrzeżną drogą. Co nam
się w tym kraju bardzo spodo-
bało, to niespotykane u nas
oznaczenia tras. O bezpie-
czeństwo na drogach w Nowej
Zelandii się po prostu dba. Co
jakiś czas mijaliśmy billboar-
dy: „Jesteś zmęczony? Zatrzy-
maj się”, „Dozwolona pręd-
kość 100 – przy 120 tyle samo
już płacisz”, „Może padało –
dostosuj prędkość, zwolnij”,
„Nie jedziesz za długo? Od-
pocznij”. Jest i gdzie odpo-
cząć. Co kilka kilometrów mi-
ja się zatoczki z ławeczkami. 

Tego dnia mieliśmy dotrzeć
do Rotorua – słynnego „siar-
kowego” miasta, ale już się
ściemniało i pogoda nie sprzy-
jała. Tak więc kolejna noc na
campingu. 

C.D.N.

Słońce, morze, raj (11)

Słynne formacje skalne „Cathedral Cove”. W trakcie odpływu można przejść pod ogromnym skalnym łukiem do od-
osobnionej plaży FOT. TOMASZ GNIŁKA

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż Tomek, wyruszyli w maju z Bobowej
w podróż poślubną dookoła świata. W drodze planują spędzić cały
rok. Za nimi już m.in. Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Ar-
gentyna. „Dziennik Polski” patronuje i towarzyszy w ich wyprawie. Na
naszych łamach relacjonujemy fragmenty zapisków z podróży. Więcej
w internecie na stronie www.podroznicy.com.pl

Afrykański 
obiad w Splocie
Małopolskie Towarzystwo

Oświatowe i Simba Firends
Foundation zapraszają dziś
na kenijski posiłek do Zespo-
łu Szkół Społecznych
„Splot”. Za datek 5 zł, prze-
znaczony na traktor dla Ke-
nii, będzie można dostać mi-
skę ryżu z warzywami lub
ugali przyrządzoną w taki
sposób, w jaki robią to kenij-
skie gospodynie.
– Ta miska kaszy czy ryżu,

to często dla nich jedyny po-
siłek w ciągu dnia – mówi
Maja Krzyżanowska, koordy-
natorka projektów Fundacji
Simba. 
Jedną z akcji Fundacji Sim-

ba Friends oraz Forum Ke-
nijsko-Polskiego jest „Trak-
tor dla Kenii”, odbywająca
się w Nowym Sączu już po
raz kolejny. Jej celem jest ze-
branie środków na zakup
ciągnika dla mieszkańców

wioski Sega położonej w za-
chodniej Kenii, gdzie Funda-
cja w roku 2006 zrealizowała
projekt współpracy rozwojo-
wej. Traktor umożliwi szyb-
szą modernizację rolnictwa
oraz ułatwi dostęp do no-
wych rynków zbytu produko-
wanych przez mieszkańców
tej części Kenii. 
Akcję można wesprzeć ku-

pując dziś obiad w Zespole
Szkół Społecznych „Splot”
(ul. Limanowskiego 7). Za ce-
nę porcji pierogów (5 zł) bę-
dzie można tam nabyć typo-
we potrawy spożywane przez
biednych mieszkańców Kenii. 
A w najbliższą sobotę akcja

przenosi się na miejski ry-
nek. Tam od godz. 10 do 14
trwać będzie happening
„Traktor dla Kenii”, podczas
którego wystąpią zespoły
grające muzykę afrykańską,
będzie też można nabyć rę-
kodzieło z Afryki, lub po pro-
stu złożyć datek.

(MONK)

Marzenie o miłości (2)

– Nad pewnymi sprawami nie
warto się długo zastanawiać,
tylko działać. Tu najważniejsze
jest dobro dziecka – mówi Ma-
ria Polańska, która od czterech
lat pełni funkcję rodzica zastęp-
czego. Takich ludzi jak ona i jej
mąż potrzebują dzieci, które
z różnych przyczyn nie mogą
wychowywać się w rodzinnym
domu. Ośrodek Adopcyjno-
-Opiekuńczy w Nowym Sączu

prowadzi akcję Dar Rodziny, pa-
tronuje jej „Dziennik Polski”,
a celem jest poszukiwanie osób,
które mogłyby zostać zawodo-
wymi rodzicami zastępczymi.
Ty też nim możesz być i spełnić
marzenie o miłości i rodzinnym
domu niejednego malucha. Tak
swój wyobraża sobie Gabrysia
Rapacz. (KG)
Skontaktuj się z OAO wNowym

Sączu Plac Kolegiacki 2, 
tel. (018) 4420763, 

mejl: biuro@ns.adopcja.pl.


