
Robert Bakalarz:

- Ryzyko jest wpisane w mój zawód. Jeśli 
ktoś się boi, to nie powinien być lekarzem 
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Z drugiej strony

 Kolejny numer DTS ukaże się 30 września

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

REKLAMA

Kara, nagroda, szansa
Z gór widać lepiej

Każdemu przynajmniej raz 
w roku Sanepid powinien 

aplikować dziesięciodniową 
kwarantannę. Osobiście pole-
cam. Kwarantanna tylko brzmi 
tak groźnie. Jak się jednak bli-
żej przyjrzeć, kwarantanna jest 
przyjacielem człowieka. I świata 
też, bo go człowiek nie uszczęśli-
wia na siłę swoją obecnością. Jak 
mawiał klasyk, same plusy dodat-
nie. Kwarantanna to jak połącze-
nie rekolekcji z urlopem all inc-
lusive. Tylko na basen daleko.

Nie musimy chodzić do pracy, 
najczęściej praca przychodzi 

do nas. Bez naszej fatygi i zbęd-
nego spalania benzyny. Same ko-
rzyści – zostanie nam w kieszeni 
jakaś dobra moneta i środowi-
sko odetchnie. Przede wszystkim 
jednak odetchną nasi współpra-
cownicy, których nasza codzien-
na obecność na stanowisku może 
po latach już cokolwiek nużyć. 
Kwarantanna może być niepo-
wtarzalną okazją, żeby przeczytać 
raz w roku jakąś książkę. W koń-
cu ludzie nie takie rzeczy robili 
w desperacji. Jeśli przymuso-
we odosobnienie zaskoczy cię 
w sierpniu, kiedy klasa robotnicza 

rusza na wakacje, to jesteś wy-
grany. Opalenizna balkonowo-
-ogródkowa jest identyczna jak 
śródziemnomorska. A jeśli użyjesz 
oleju rzepakowego, to nawet o od-
cień lepsza. Po kwarantannie bę-
dziesz też bogatszy. Oszczędzanie 
przez siedzenie w domu jest proste 
– nie włóczysz się po miejscach, 
gdzie mógłbyś bezsensownie 
wydawać pieniądze. Podstawo-
we zakupy pod drzwi przywio-
zą ci dobrzy ludzie, a zmieszczą 
się w małej torbie. Minimalizm 
jest modny. Nawet wodę i prąd 
oszczędzisz, bo w czasie upałów 
w krótkich spodenkach te dwa ty-
godnie oblecisz. Przecież w gości 
się nie wybierasz. Wymieniać da-
lej korzyści? Miejsca szkoda. Znam 
takich, co trzy razy dziennie robi-
li sobie sjestę.

Tyle wniosków praktycznych. 
Dla chętnych mogą być i fi-

lozoficzne. Mówiąc prościej po-
obserwować to, co się działo 
w was. I wyciągać wnioski. Otóż 
jak łatwo zauważyć, świat się bez 
nas nie zawalił. Ale to jeszcze pół 
biedy, bo tego się mogliśmy spo-
dziewać. Co ciekawsze, nikt sie-
dząc w domu nie oszalał z tęskno-
ty za – ponoć - najpiękniejszym 
ze światów. Więc może to jed-
nak nie kara. Pewnie też nie na-
groda. Wychodzi na to, że okazja 
albo szansa. Przynajmniej na to, 
żeby przez chwilę posiedzieć bez 
ruchu. Zatem do wszystkich, któ-
rzy akurat na kwarantannie – nie 
pękajcie, cieszcie się chwilą.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W minioną środę Sądeckie To-
warzystwo Cyklistów wrę-

czyło Jackowi Lelkowi, burmi-
strzowi Starego Sącza, honorowy 
tytuł „Samorządowca przyjazne-
go rowerowi”. Poniżej uzasad-
nienie wyróżnienia, a na str. 15
 rozmowa z burmistrzem Lelkiem.

Sądeckie Towarzystwo Cyklistów 
pragnie nadać Panu honorowy tytuł 
„Samorządowca przyjaznego rowero-
wi”. W czasach, kiedy tak wielu mówi 
jedynie o ekologii i znaczeniu alterna-
tywnego środka komunikacji jakim jest 
rower, Pan w swoich działaniach zrów-
nał jego rangę z innymi priorytetami 
życia społecznego. Jest to najlepszy do-
wód, iż docenia Pan rower jako ważny, 
ekologiczny środek transportu, ale tak-
że rozumie Pan prozdrowotną rolę ta-
kiej formy aktywności fizycznej. Jej po-
zytywne skutki trudno wyliczyć. Rower 
jest źródłem zdrowia dla ciała i ducha.

Chcemy podkreślić, iż jest Pan 
najlepszym przykładem gospodarza 

gminy, który mówienia o koniecz-
ności budowy infrastruktury dla 
rowerzystów, nie ogranicza do 
przedwyborczych deklaracji i haseł, 
o których zapomina następnego dnia 
po wyborach. To przykład konse-
kwencji w działaniu i urzeczywist-
niania dobrych pomysłów.

Dzięki śmiałej wizji i odwadze 
stworzył Pan najlepszą infrastruktu-
rę rowerową na Sądecczyźnie, wpi-
sującą się w ponadregionalny system 
dróg rowerowych.

W badaniu satysfakcji i akcepta-
cji społeczeństwa dla takich inwe-
stycji, nie trzeba stosować skompli-
kowanych metodologii. Wystarczy 
odwiedzić te trasy. Mieszkańcy Są-
decczyzny od lat żadnej atrakcji tak 
entuzjastycznie nie przyjęli jak ście-
żek rowerowych.

Wierzymy, że dzięki działaniom 
takim jak Pańskie, będziemy mo-
gli w niedalekiej przyszłości o ca-
łej Sądecczyźnie powiedzieć, że to 

region przyjazny rowerowi i cykli-
stom, ze swoją ofertą nie odbiega-
jący od najlepiej pod tym wzglę-
dem zorganizowanych regionów 
Europy. Życzymy wytrwałości  
i dalszych sukcesów na – jeśli mo-
żemy tak określić – rowerowej 
drodze życia.
SĄDECKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW, 

WRZESIEŃ 2020 R.

(…) Pani Młoda: - Do szpitala, ow-
szem, trafili moi dziadkowie. Byli za-
każeni, ale przechodzili wirusa bez-
objawowo. Problem w tym, że oboje 
dużo wcześniej cierpieli na choro-
by nowotworowe. Na dodatek, kie-
dy babcię wieziono do krakowskiego 
szpitala karetka miała wypadek w Brze-
sku. Sprawa była głośna, bo rozbił się 

całkiem nowy ambulans. Z powodu 
tego wypadku babcię dokładnie prze-
badano i dopiero wówczas okazało się, 
że są przerzuty nowotworu do całe-
go organizmu, a nas poinformowało, 
żeby się z babcią pożegnać.

- Babcia zmarła?
Pan Młody: - Zmarła na… korona-

wirusa. Taka była oficjalna przyczyna 

śmierci plus oczywiście choroby 
współistniejące. Według tych doku-
mentów wypadek karetki nie przy-
czynił się do śmierci babci, chociaż 
miała po nim cały brzuch fioletowy. 
Na szczęcie do wypadku czuła się do-
brze. Ale po nim nie wstała już z łóż-
ka, organizm stopniowo przestawał 
funkcjonować (...)

DTS24.PL, „WESELE W NAWOJOWEJ 
BYŁO NAPRAWDĘ KOZACKIE”, 

12 SIERPNIA 2020 R.

Za śmiałą wizję i odwagę

Kto na co umiera

Wyróżnienie

Cytat
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S
iedzimy na tykają-
cej bombie zegarowej. 
I to wcale nie z powo-
du koronawirusa. Naj-
większym problemem 
jest to, iż zbyt dosłow-

nie potraktowaliśmy hasło „Zostań 
w domu”. To miał być sensowny 
dystans, a nie bezwzględny areszt. 
Z powodu zasiedzenia i strachu 
sprowokowaliśmy spore problemy 
zdrowotne. Najczęściej są to dużo 
większe szkody niż te, które może 
nam wyrządzić sam wirus.

Przyczajeni w pozornie bezpiecz-
nych domowych pieleszach, 

w trosce o swoje zdrowie, katastro-
falnie je zaniedbujemy – fizycznie 
i psychicznie. Jak alarmują specja-
liści, czasami są to zaniedbania tak 
poważne, że okazują się nieodwra-
calne. Dlatego już w pierwszym na-
szym tekście o rozsądek apeluje or-
dynator sądeckiej onkologii doktor 
Robert Bakalarz. Na świecie najwięcej 

ludzi każdego dnia umiera z głodu, 
a zaraz potem na różnego rodzaju no-
wotwory. A będzie pod tym wzglę-
dem coraz gorzej, przede wszystkim 
dlatego, że ze strachu przed korona-
wirusem zaniedbaliśmy onkologicz-
nej profilaktyki, diagnostyki i lecze-
nia. Niestety na skutecznie leczenie 
często może być już za późno.

O ile nowotwory najczęściej do-
tyczą osób starszych (choć ab-

solutnie nie wyłącznie ich!), to 
również w szkołach podstawowych 
pojawił się problem będący skut-
kiem pandemii. I znowu nie są to 

problemy wywołane bezpośred-
nio przez światowej sławy wiru-
sa, ale kolejny efekt strachu przed 
nim. Nauczyciele wychowania fi-
zycznego z wieloletnim doświad-
czeniem alarmują – nasze dzieci 
od 30 lat nie były w tak złej kon-
dycji, jak te, które 1 września wró-
ciły po kilkumiesięcznej przerwie 
do szkoły. Hasła „Ruch to zdrowie” 
nikt nie chce traktować poważnie, 
ale też do niewielu dociera, jak ka-
tastrofalne efekty już przynosi brak 
ruchu najmłodszych. To zjawisko 
należy nazwać po imieniu – grozi 
nam masowa fala niepełnospraw-
ności na własne życzenie.

Jak mało wiemy o życiu uświa-
damia nam kardiolog dziecięcy 

Maciej Gardoń. Nasze powszech-
ne przekonanie podpowiada nam, 
że chorym – a chorym dzieckiem 
szczególnie – należy się troskliwie 
zaopiekować. I słusznie. Rzadko 
jednak mamy możliwość usły-
szeć, że dzieci z wrodzonymi wa-
dami serca są porzucane w szpi-
talach, bo ich rodzice nie potrafią 
sobie poradzić z myślą, jakie wy-
rzeczenia niesie ze sobą opieka 
nad dzieckiem z chorym sercem.

Zanim jednak będziemy potra-
fili zadbać o zdrowie innych, 

musimy się nauczyć zadbać o wła-
sne. Dlatego podpisujemy się pod 
apelem Doroty Turek: „Bądź swo-
im fizjoterapeutą każdego dnia”. 

Najlepiej zacznij od dziś, zaraz po 
przeczytaniu tego wydania DTS, 
po którym – mamy nadzieję – nie-
co inaczej spojrzysz na zdrowie 
własne, swoich bliskich i świata.

Ponadto w tym numerze:

Psycholog Sabina Wiercioch opo-
wie o tym, że domowa izolacja 

to nie tylko problemy dla naszego 
ciała, ale również dla naszej psy-
chiki. Z kumulującym się stresem 
powinniśmy coś sensownego zro-
bić. Na przykład wsiąść na rower.

A burmistrz Starego Sącza Jacek 
Lelek przekonuje, że jazda 

rowerem jest dobra na wszystko, 
dlatego buduje w swojej gmi-
nie ścieżki rowerowe na masową 

skalę. Ale dodaje, że najlepiej jeź-
dzić rowerem pod górę. Ideal-
nie, jeśli będzie ona jak najbar-
dziej stroma.

Podobno nawet za komuny Są-
decczyzna nie była wystarcza-

jąco czerwona. Ale Sądeczanie po-
trafią, dlatego niemal dokładnie 
w 40. rocznicę początku końca ko-
muny w polskim wydaniu, po-
malowali swój region na czer-
wono na epidemicznej mapie 
Polski. Podobno jeszcze długo bę-
dziemy się za to czerwienić ze wstydu 

i nadrabiać wizerunkową wpadkę 
dumnego, zielonego regionu. Zrobi-
liśmy to trochę na własne życzenie.

A poza tym, to najlepszym lekar-
stwem na wszystko jest kwiatowy 

pyłek. Ale to przecież żadne lekarstwo. 
Lekarstwa zażywamy w ostateczności. 
Pyłek kwiatowy do dobrodziejstwo 
natury, po który najlepiej sięgać pro-
filaktycznie, żeby nie musieć zażywać 
lekarstw. Zatem dobrej lektury tego 
wydania „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego”, na drodze do lepszego, bardziej 
świadomego życia. REDAKCJA

Wstęp do lepszego zdrowia

Na świecie najwięcej ludzi każdego 
dnia umiera z głodu, a zaraz potem 

na różnego rodzaju nowotwory. 
A będzie pod tym względem coraz 
gorzej, przede wszystkim dlatego, 

że ze strachu przed koronawirusem 
zaniedbaliśmy onkologicznej 

profilaktyki, diagnostyki i leczenia. 
Niestety na skutecznie leczenie często 

może być już za późno

Sądeczanie potrafią, dlatego niemal 
dokładnie w 40. rocznicę początku 
końca komuny w polskim wydaniu, 

pomalowali swój region na czerwono 
na epidemicznej mapie Polski. 

Podobno jeszcze długo będziemy się 
za to czerwienić ze wstydu

Ze strachu przed wirusem 
popełniamy błędy

REKLAMA

OKNA I DRZWI
V-STAR tylko w 

PROMOCJA
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REKLAMA

Onkologia

Lekarzem jest się zawsze, 

Rozmowa z Robertem 
Bakalarzem, ordynatorem 
Oddziału Onkologii Kli-

nicznej sądeckiego szpitala.

- Portal worldometers.info, na któ-
rym można śledzić na bieżąco m.in. 
ile osób i na co danego dnia zmarło, 
donosi, że dziś do południa już 12 tys. 
osób zmarło na raka, 15 tys. z gło-
du, 1,7 tys. osób popełniło samobój-
stwa, 1,5 tys. osób zginęło w wypad-
kach drogowych. Rak obok głodu to 
dwie najpoważniejsze przyczyny zgo-
nów na świecie?

- Niestety tak. Rak, głód, cho-
roby układu sercowo-krążenio-
wego, wypadki komunikacyjne 
to najczęstsze przyczyny zgonów, 
choć nowotwory wysunęły się 
na czołówkę w skali globalnej.

- Nie ma tu wymienionego koronawirusa.
- Bo z koronawirusem jest pe-

wien problem i można zapuścić 
się w swego rodzaju kozi róg. Je-
śli podsumujemy ilość zakażo-
nych w tej chwili na świecie oraz 
ilość zgonów i porównamy to 
w konkretnych przedziałach cza-
sowych, to mogłoby się okazać, 
że koronawirus powoduje na tyle 
małą śmiertelność, że właściwie 
nie wiadomo dlaczego wywołu-
je ogólnoświatową panikę i dla-
czego Covid-19 zajmuje wszyst-
kich. To jednak może być pułapka 
w myśleniu. Nie możemy dopuścić 
do tego, żeby z powodu korona-
wirusa zaniedbać chorych, szcze-
gólnie onkologicznie, dla których 
każdy miesiąc zwłoki w leczeniu, 
to nieraz może być wyrok. Z dru-
giej strony głupotą byłoby mó-
wienie, że koronawirus powodu-
je małą ilość zgonów, więc nie jest 
problemem. W internecie czyta-
łem wypowiedź pewnego sąde-
czanina, osoby sprawiającej wra-
żenie inteligentnej, a chwalącej 
epidemię koronawirusa, bo – cy-
tuję w uproszeniu - w ciągu trzech 

miesięcy spadła ilość zgonów 
z powodu innych chorób. To nie 
jest prawda. W tej chwili w bar-
dzo wielu szpitalach w Polsce zo-
stały wstrzymane tzw. planowane 
przyjęcia i zabiegi operacyjne, ale 
to nie znaczy, że ci ludzie nie wy-
magają operacji i że prędzej czy 
później nie dojdzie do tych ope-
racji z powodów wręcz nagłych.

- Doktor Anna Prokop-Staszewska 
ordynator Oddziału Płuc z Podod-
działem Onkologicznym Szpitala Jana 
Pawła II w Krakowie, mówi w jednym 
z wywiadów: „Chorzy bardzo czę-
sto mają diagnostykę spóźnioną kil-
ka miesięcy. Robimy wszystko, żeby 
pacjent nie cierpiał, nie miał bólu, 
nie miał duszności, ale nie wygrywa-
my walki ze śmiercią. Kilkanaście dni 
temu zgłosił się pacjent, który od ja-
kiegoś czasu miał kaszel i widział, że 
w jego ślinie jest krew. Zapytałam: 
proszę pana, na litość boską, dlaczego 
pan nie przyszedł wcześniej? Stwier-
dził, że bał się wirusa.”

- No właśnie!  Wracam 
do wcześniejszych słów: nie mo-
żemy z powodu paniki wywoła-
nej koronawirusem dopuszczać 
do tego, żeby zaniedbać leczenie 
innych chorób. Bo to, że teore-
tycznie statystyki zgonów wobec 
innych chorób się poprawiły, to 
niestety jest sprawa przejściowa. 

Jeśli na dwa-cztery miesiące od-
wołamy wszystkie planowe za-
biegi operacyjne i przyspieszoną 
diagnostykę większości ciężkich 
chorób, bo koronawirus spowo-
dował spore utrudnienia w do-
staniu się do lekarzy, to pozornie 
statystyki pokażą spadek licz-
by zgonów. Zabiegi operacyjne 
ratują ludziom życie, ale trze-
ba też mieć świadomość, że nie-
które zabiegi mogą być powi-
kłane. Ale to nie znaczy, że za 
chwilę ci ludzie nie trafią na stół 
operacyjny z przyczyn nagłych, 
choćby z powodu pęknięcia głu-
piego wyrostka robaczkowego. 
I nie wiadomo, czy dla nich cho-
roba, która powinna być wyle-
czalna, nie skończy się zgonem. 
Tak samo wszystkie inne cho-
roby, których leczenie zostało 
odroczone, mogą mieć później 
cięższy przebieg. Jeśli spojrzymy 
w skali roku, może się okazać, że 
ten pozorny trzymiesięczny zysk, 
odwróci się zdecydowanie. Głu-
potą jest więc mówienie: trwaj 
koronawirusie, bo w tym czasie 
stwierdzono o wiele mniej zgo-
nów z innych przyczyn.

- Czy to nie jest trochę tak, jak mó-
wienie, że jeśli przestaniemy diagno-
zować, to rak zniknie, bo nie będzie 
wykrywany.

- Otóż to! Do lekarza rodzin-
nego dostać się jest teraz bardzo 
trudno. Tak naprawdę w tej chwili 
lekarzami na pierwszej linii fron-
tu są lekarze szpitalni, ponieważ 
oni pomocy odmówić nie mogą. I 
słusznie. Kiedy widzę reportaże 
pokazujące, że lekarz nawet nie 
zbadał pacjentki, diagnozując ją 
przez szybę, to nie mieści mi się 
taka sytuacja w głowie. Wybie-
raliśmy zawód, w którym przy-
sięgaliśmy ratować ludzkie ży-
cie, czasami licząc się z dużym 
narażeniem swojego. Ja przynaj-
mniej tak rozumiem przysięgę, 
którą składałem. To nie jest tak, 
że lekarzem się jest w wygodnych 
i bezpiecznych okolicznościach. 
Lekarzem jest się zawsze, albo nie 
jest się nim w ogóle.

- Kto jest bardziej spanikowany, kogo 
wirusowa psychoza bardziej dotyczy – 
lekarzy czy pacjentów?

- Wydaje mi się, że w większo-
ści dotyczy to pacjentów, którzy 
boją się wyjść z domu do kolejki 
u lekarza, bo boją się zarazić. Nie-
stety także część świata medycz-
nego uległa tej panice, a przecież 
nie da się leczyć telefonicznie, 
elektronicznie i przez szybę. Taki 
stan długo trwać nie może. Takie 
sytuacje mogą mieć miejsce tyl-
ko w konkretnych przypadkach, 

kiedy jesteśmy pewni, że ktoś 
przychodzi np. tylko po prze-
dłużenie leków, a ogólnie czuje 
się dobrze. Osoba, która ma do-
legliwości, musi być przez leka-
rza zbadana. Wiem, że narażam 
się dużej części środowiska, ale 
leczenie na odległość jest dla mnie 
niedopuszczalne, ponieważ jest 
zarzewiem błędów.

- Czy od marca, od tzw. lockdownu, 
statystycznie musiał Pan częściej po-
wiedzieć swoim pacjentom: przepra-
szam, na razie cię nie przyjmę, czekaj 
na sygnał, twoja operacja nie może się 
teraz odbyć, twoje leczenie nie może 
się teraz rozpocząć?

- W ośrodku, w którym mam 
zaszczyt pracować i reprezento-
wać, przyjęliśmy taką zasadę, że 
dokąd tylko się da, dokąd tylko 
my będziemy mieć siły i zdrowie, 
dotąd pracujemy i pomagamy pa-
cjentom. W związku z tym u nas 
paradoksalnie nie tylko nie spadła 
liczba chorych, a wręcz wzrosła. 
Natomiast spotykamy się z sytu-
acjami, w których nie możemy 
pomóc, ponieważ nie ma tygo-
dnia, żeby nie zgłaszało się do nas 
wiele osób leczonych w innych 
ośrodkach, które nie mogą się 
z jakiś powodów dostać do swo-
ich lekarzy i wręcz błagają o prze-
jęcie leczenia przez nasz ośrodek. 
Z przykrością muszę powiedzieć, 
że nie jesteśmy w stanie przejąć 
leczenia za wszystkie ośrodki. 
Możemy pomóc tylko niewiel-

kiej części tych pacjentów. Jeśli 
pacjent jest pod opieką jakiegoś 
ośrodka onkologicznego to za-
kłada się, że to ten ośrodek jest 
za niego odpowiedzialny. Pierw-
szeństwo dostania się do nasze-
go ośrodka mają zatem ci, którzy 
jeszcze nie zaczęli leczenia, bo to 
są ludzie, którym trzeba jak naj-
szybciej pomóc. Ci, którzy są już 
w trakcie leczenia, nawet jeśli 
dany ośrodek robi im problemy, 

W internecie czytałem wypowiedź pewnego 
sądeczanina, osoby sprawiającej wrażenie 

inteligentnej, a chwalącej epidemię koronawirusa, 
bo – cytuję w uproszczeniu - w ciągu trzech miesięcy 

spadła ilość zgonów z powodu innych chorób. 
To nie jest prawda
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albo nie jest się nim w ogóle
muszą uderzać do ośrodków, któ-
re wcześniej wybrali. W tej chwili 
mamy miesięczny tryb oczekiwa-
nia na miejsce na oddziale, ponie-
waż tak dużo pacjentów chce się 
u nas leczyć.

- Jeszcze jeden cytat: „Z danych NFZ 
wynika, że od początku epidemii, 
czyli od marca do końca lipca wyda-
no blisko 19 tys. kart DiLO mniej, niż 
w roku ubiegłym. To znaczy, że 
ogromna ilość chorych nie ma zdia-
gnozowanego raka – wyjaśnia Doro-
ta Korycińska, prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Onkologicznej”.

- I to jest prawda. Spotyka-
łem się niemal codziennie z wręcz 
oblężeniem pacjentów, w dobrej 
formie, leczonych od dawna np. 
w ośrodkach krakowskich. Nagle 
z powodu koronawirusa oni słyszą 
tam, żeby próbowali sobie znaleźć 
pomoc bliżej. To jest głupota. Ko-
ronawirus nie stanowi zagrożenia 
w samochodzie. Czy dojeżdża-
my 5, 10 czy 100 km do Krako-
wa, to zagrożenie koronawirusem 
wraz z dystansem nie wzrasta. 
Ono wzrasta w kolejkach, w tłu-
mie ludzi, których nie znamy. 
My wszystkich pacjentów przyj-
mowanych na oddział badamy 
w kierunku koronawirusa. Ro-
bimy wszystko, żeby nie narażać 
innych naszych chorych, ale jed-
nocześnie nie przejęliśmy meto-
dy wielu innych ośrodków, że np. 
zmniejszyliśmy liczbę łóżek. Pra-
cujemy na sto kilkadziesiąt pro-
cent normy. Ja osobiście za taką 
pracę ponad normę, z narażeniem 
zdrowia, płacę aktualnie wysoką 
cenę – zaraziłem się koronawi-
rusem, nie wiem od kogo – czy 
na ulicy czy w sklepie, czy od ro-
dziny pacjenta. Dlatego uważam, 
że ta beztroska ludzi, bunt prze-
ciwko maseczkom to skrajna nie-
odpowiedzialność. Maseczki nie 
nosi się dla siebie, tylko po to, 
żeby nie stanowić zagrożenia dla 

innych. Maseczka najmniej chro-
ni nas, ale chroni innych przed 
nami. To działanie prospołeczne. 
Ja zapłaciłem za to cenę, bo jestem 
w tej chwili w izolacji, zarażony 
koronawirusem. Na szczęście na 
tyle miałem wszystko pod kon-
trolą, że na sześć dni przed obja-
wami nie przychodziłem do pra-
cy, bo akurat miałem urlop. To 
zresztą była pierwsza moja myśl 
– czy ja nie mogłem stanowić za-
grożenia dla moich pacjentów.

- Spędził Pan urlop w izolacji.
- Tak, natomiast zarazić się mu-

siałem przed urlopem. Ja z pra-
cy prawie nie wychodzę, ale to nie 
znaczy, że musiał mnie zarazić pa-
cjent czy jego rodzina. Tego nie je-
stem w stanie dojść i nawet nie je-
stem tym zainteresowany. 

- Czy jako lekarz nie czuł się Pan bez-
silny? Koronawirusa się nie leczy, 
trzeba go przeczekać. Nie obawiał się 
Pan, co będzie, gdy pojawią się cięż-
kie objawy?

- Miałem na początku cięż-
kie objawy – bardzo wysoką go-
rączkę i bardzo silne bóle mię-
śniowo-stawowe. Czułem się 
koszmarnie. Te objawy ustąpiły, na-
tomiast pozostało bardzo poważne 

osłabienie. Zobaczymy jak to bę-
dzie dalej przebiegało. Natomiast co 
do obaw… Jak ktoś pół życia spę-
dził na onkologii i widział tyle ga-
snących oczu, a równocześnie tyle 
radosnych oczu, które potrafią się 
cieszyć z każdego kolejnego dnia... 
Jeśli ma się tę radość, że się komuś 
nawet o tydzień czy o miesiąc uda-
ło życie przedłużyć, to człowiek 
zaczyna dostrzegać, że trzeba się 
cieszyć każdym dniem. Jednocze-
śnie staje się bardziej gruboskór-
ny, wiedząc, że to życie jest tak 
bardzo kruche i jak trzeba sobie 
czasem całe życie przestawić, bo 
miało się jakieś plany, a tu nagle 
pojawiła się śmiertelna choroba. 
Zatem jako z jednej strony chrze-
ścijanin, z drugiej strony oddany 
swojej pracy onkolog, nie mogę 
powiedzieć, że nie boję się śmier-
ci, bo przecież każdy ma zakodo-
waną chęć jak najdłuższego ży-
cia. Mogę natomiast powiedzieć, 
że jestem na to może lepiej przy-
gotowany. Wiem, że przed śmier-
cią nikogo nie chroni ani tytuł na-
ukowy, ani wiedza, ani zawód. 
Wykonując tę pracę wielokrot-
nie narażałem swoje zdrowie, nie 
onkologicznie, bo zarazić onkolo-
gicznie się nie da, ale pracowałem 
np. jako pulmonolog, spędzając 

masę godzin na salach chorych 
zakażonych bakteriami, na któ-
re żadne antybiotyki nie działały. 
Ale to ryzyko jest wpisane w mój 
zawód, jeśli ktoś się boi, to nie po-
winien być lekarzem.

- Ile razy musiał Pan od marca wpi-
sać jako przyczynę zgonu Covid-19? 
Na łamach DTS wystąpili nowożeń-
cy ze słynnego wesela w Nawojowej. 
Panna młoda opowiadała o swojej 
babci, która była jedną z zakażonych 
po weselu, ale uwaga - przewożono ją 
z Nowego Sącza karetką, która uległa 
wypadkowi w Brzesku. Po wypadku 
została w Krakowie szczegółowo zdia-
gnozowana. Miała zaawansowany no-
wotwór, o czym wiedziano. Miała też 
obrażenia ciała po wypadku, ale jako 
przyczynę jej śmierci podano korona-
wirusa. Co Pan o tym sądzi?

- Myślę, że to co powiem, bę-
dzie sprzyjało antykoronawiru-
sowcom, ale prawda jest najważ-
niejsza. Podkreślę – nieobawianie 
się koronawirusa jest głupotą, bo 
nie mamy na niego leku, a mamy 
bardzo wiele zakażeń i zgonów. 
Z drugiej jednak strony zarówno 
w Polsce jak i na świecie, część 
zgonów nie do końca musiała być 
spowodowana koronawirusem. 
Trafiły jednak do puli zgonów 

koronawirusowych, bo były to 
osoby zakażone. Z jednej stro-
ny koronawirus na pewno dużo 
bardziej upośledza wielonarzą-
dowo osoby, które są schorowa-
ne i mają inne choroby towarzy-
szące. Z drugiej jednak strony 
ta potężna liczba zgonów u osób 
z innymi schorzeniami może wy-
nikać poniekąd z zaostrzenia się 
chorób, które mają. Znam panią, 
która była pielęgniarką we Wło-
szech w domu opieki. Pamiętamy, 
jaka wiosną była tam panika, tyle 
zgonów, personel był chory, nie 
miał się kto tymi staruszkami zaj-
mować. Każdemu umierającemu 
wpisywano więc jako przyczynę 
zgonu – koronawirus. 

- Brak opieki to jedna z przyczyn tych 
rekordowo wysokich włoskich staty-
styk zgonów z powodu koronawirusa?

- Nie można powiedzieć, że 
Włosi fałszowali statystyki, że ko-
ronawirusa tam nie było. Wyda-
je mi się jednak, że jeżeli jest bar-
dzo zaawansowana faza epidemii, 
a nie ma się kto zajmować chory-
mi w domach opieki, to nieste-
ty część osób może umrzeć z tego 
powodu, a będą wrzuceni do sta-
tystyk epidemii. Do wszystkiego 
trzeba podchodzić racjonalnie. 
Ktoś powie, że się wymądrzam, 
a sam się zaraziłem. Zgadza się, 
ale nic bym w swoim postępo-
waniu nie zmienił, ponieważ po-
mogłem tak dużej liczbie osób, 
że moje zachorowanie było wpi-
sane w ryzyko zawodowe. Cieszę 
się, że sam nie stanowiłem zagro-
żenia dla pacjentów czy pracow-
ników sądeckiego szpitala. Na-
tomiast doprowadzić do tego, że 
z powodu koroanawirusa nie dia-
gnozujemy chorych, nie mają oni 
możliwości dostać się do onkolo-
ga, kardiologa to moim zdaniem 
niedopuszczalne.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Kiedy widzę reportaże pokazujące, że lekarz 
nawet nie zbadał pacjentki, diagnozując ją przez 

szybę, to nie mieści mi się taka sytuacja w głowie. 
Wybieraliśmy zawód, w którym przysięgaliśmy 

ratować ludzkie życie, czasami licząc się z dużym 
narażeniem swojego. Ja przynajmniej tak rozumiem 

przysięgę, którą składałem

Wejdź na: www.dts24.pl 

Twój portal codziennych wiadomości
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Centrum Rehabilitacji TUKAN Sp. z o.o. pragnie poinformować że:

 pomoc mogą uzyskać osoby, u których rehabilitacja jest niezbędna w procesie usprawniania szczególnie 

chorych ze schorzeniami neurologicznymi lub schorzeniami narządu ruchu, 

 do objęcia  leczeniem wskazane jest przedstawienie dokumentacji medycznej pacjenta lub zgłoszenie 

się na wizytę fizjoterapeutyczną,

  do stacjonarnego oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Łabowej przyjmowani 

są pacjenci ze szpitala i z domu,

 zabiegi  z zakresu kinezyterapii w egzoszkielecie EGSO GT kierowane do pacjentów 

na wózkach prowadzimy niezmiennie w Centrum Rehabilitacji w Łabowej 284. 

Rehabilitację ambulatoryjną na bieżąco świadczy  Ośrodek CR TUKAN 

przy ul. Sobieskiego 24 w Nowym Sączu. 

Nasze ośrodki:

33-336 Łabowa, Łabowa 284 kom. 725-400-000,  tel.  18 479-10-80

33-300 Nowy Sącz, ul. Bolesława Prusa 127G kom. 725-200-000   tel.   18 44 907 33

33-300 Nowy Sącz, ul. Sobieskiego 24                kom. 725-300-000  

www.tukan.info.pl

Sport to zdrowie

Zastaliśmy uczniów w złej kondycji

Rozmowa z PAWŁEM POPAR-
DOWSKIM, nauczycielem wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podstawowej 

w Bobowej  oraz trenerem siatkarskim.

- Po pierwszym tygodniu zajęć szkolnych wygląda 
Pan na człowieka w lekkim szoku.

- Nie wiem, czy to już szok, czy tylko 
ogromne zdumienie, ale muszę przyznać, że 
w swojej 30-letniej pracy z młodzieżą nigdy 
jeszcze nie widziałem jej w tak słabej kondycji. 
Kilka miesięcy zamknięcia w domach, braku 
zajęć ruchowych i wyłania się nam z tego bar-
dzo niepokojący obraz.

- Można było zauważyć, że pierwsze wrześniowe 
zajęcia z wychowania fizycznego, to były głównie 
spacery w terenie.

- Uznaliśmy, że zaczniemy bardzo delikat-
nie, dosłownie krok po kroku. Szybko okazało 
się, że mieliśmy rację. Na moich pierwszych 
lekcjach podczas wspomnianego spaceru, bo 
trudno nazwać go marszobiegiem, ledwie 20 
procent grupy mając do wyboru delikatny 
trucht i marsz, wybrało to pierwsze. Ale na-
wet część tych, którzy wybrali marsz, mia-
ło kłopot. Przed pandemią te proporcje były 
odwrotne.

- Co się stało?
- Po powrocie do szkoły zastaliśmy 

uczniów w bardzo słabej kondycji. Z naszego 
rozeznania wynika, że od wiosny tylko ok. 20 

procent dzieci miało styczność z jakąkolwiek 
aktywnością fizyczną. To mogła być jazda 
na rowerze, gra w piłkę…

- Reszta tylko siedziała przed komputerem albo 
ze smartfonem w ręku?

- Tego nie możemy powiedzieć, bo nie 
dysponujemy takimi danymi. Z naszych 
rozmów z uczniami jeszcze z czasów nauki 
on-line wynikało, że dzieci raczej uciekają 

od komputera. Wiele z nich wspominało o 
jakiejś formie aktywności ruchowej – zaba-
wie z rodzeństwem, zabawie z psem, grze 
w piłkę w ogródku, wykonywaniu zaleca-
nych ćwiczeń.

- To wszystko za mało, żeby utrzymać młodego 
człowieka w dobrej kondycji fizycznej?

- Zdecydowanie za mało. Młody człowiek 
potrzebuje dwóch godzin ruchu dziennie. 
W normalnych warunkach w szkole mieli 
cztery godziny zajęć wychowania fizyczne-
go tygodniowo, do tego duża część ćwiczy-
ła różne dyscypliny w  klubach sportowych 
po lekcjach. Poza tym młodzi byli cały czas 
w ruchu – w drodze do i ze szkoły, do skle-
pu, na dodatkowe zajęcia i spotkania z rówie-
śnikami. To był nieustająca aktywność i nagle 
się to urwało. Obawiam się, że część rodziców 
jest nieświadomych, jak ważna jest aktyw-
ność fizyczna dzieci. Ich samych zresztą też, 
ale za to już nie odpowiada szkoła.

- Co będzie dalej?
- Fatalne skutki już dzisiaj widzimy, 

ale długofalowo, jeśli nic się nie zmieni, 
to grozi nam ogromny problem. Brak ru-
chu, wyraźny spadek kondycji fizycznej 
może być dla bardzo wielu młodych dzisiaj 
ludzi przyczyną groźnych chorób. Prze-
cież to, co od lat powtarzają lekarze, czyli: 
„Ruch to zdrowie”, nie jest tylko pustym 
hasłem do powieszenia na płocie stadionu. 

To najszczersza prawda, której – niestety – 
bardzo często nie chcemy do siebie dopu-
ścić. Słyszymy to, ale jakby akurat nas nie 
dotyczyło.

- Jest Pan pesymistą?
- Jestem wielkim optymistą. Na szczęście 

część młodych ludzi, którzy przed pande-
mią uczestniczyli w dodatkowych zajęciach 
sportowych, jest ciągle w niezłej formie. Na-
tomiast niemal wszyscy chcą znowu ćwiczyć, 
garną się do zająć wf i to się wyraźnie odczu-
wa. To optymistyczne i budujące. Młode or-
ganizmy w naturalny sposób odczuwają po-
trzebę aktywności.

- Czyli wszystko wróci do normy?
- Naszym zadaniem jest o to zadbać, 

kształtować nawyki, które zostaną na całe 
życie. Ale zapytajmy: co jest normą? Dzisiej-
szy uczeń jest w zdecydowanie gorszej for-
mie fizycznej niż ich poprzednicy 10-20-30 
lat temu. Dlaczego? Można by na ten temat 
tomy napisać, ale może wystarczy jeden ba-
nalny przykład: bo byli w ruchu od rana 
do wieczora. Jak wracali z gminnych zawodów 
sportowych, to pomagali w gospodarstwie 
i dzięki temu mieli dodatkowe dwie godziny 
niezłej gimnastyki. Kto tego nie dopuszcza 
do siebie albo nie rozumie, o czym mówimy, 
ten będzie miał duży problem w niedalekiej 
przyszłości.

ROZMAWIAŁ (WICZ)

Paweł Popardowski
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Rozmowa z doktorem 
MACIEJEM GARDONIEM – 
kardiologiem dziecięcym, 

z sądeckiej przychodni Antidotum.

- W mediach niedawno śledziliśmy dra-
matyczną walkę z czasem o serduszko 
małego Mateuszka. Udało się w ostat-
niej chwili. Doszło do przeszczepu. Ale 
w Polsce w tym roku to drugi tego typu 
przeszczep. Tych przeszczepów rzeczy-
wiście jest za mało?

- W Polsce, zresztą też na świecie, 
jest bardzo trudno o dawcę serca dla 
dziecka, szczególnie dla noworod-
ka czy niemowlęcia, z tego powo-
du, że aby pozyskać narząd, niestety  
inne małe dziecko, do tego zdrowe, 
musi umrzeć. Dlatego tak ciężko jest 
uzyskać narządy do przeszczepów, 
a zwłaszcza u małych dzieci.

- Pan spotkał się w swojej praktyce z po-
trzebą przeszczepu u małego dziecka?

- W swojej praktyce spotkałem 
się z kilkoma pacjentami, który wy-
magali takiego przeszczepu. Nie-
stety, jeden z nich zmarł w trak-
cie oczekiwania, drugi przechodzi 
procedurę kwalifikacyjną do prze-
szczepu, dwójka dzieci oczekuje 
na narząd, a u jednego dziecka uda-
ło się pomyślnie serce przeszczepić, 
przy czym po kilku miesiącach roz-
winęła się białaczka, czyli pojawiła 
się inna choroba.

- Z tego wynika, że potrzeb przeszcze-
pów jest sporo.

- Jest ich rzeczywiście sporo. Przy 
czym zawsze jest dylemat, czy ten 
przeszczep jest faktycznie niezbęd-
ny. Przeszczepienie serca to bowiem 
zamiana jednej choroby na inną, 
w której organizm walczy z prze-
szczepionym narządem. Trwałość 
przeszczepu w przypadku serca 
dziecka waha się między 5 a 10 lat, 
więc jeśli przeszczepimy serce no-
worodkowi, to po 10 latach może być 
konieczność kolejnego przeszczepu. 
Większość przypadków, kiedy byłby 
on potrzebny, to dzieci z ciężkimi wa-
dami serca. Rodzi się ich rocznie kil-
kaset. Tylko tu pojawia się pytanie, co 
jest dla tych dzieci lepsze, czy przej-
ście kilku operacji  ale pozostawienie 
ich własnego serca, czy wykonanie 
przeszczepu? Jeszcze kilka lat temu 
tych przeszczepów serca u dzieci 
w Polsce było 5-10 rocznie, przy 
czym taka sama tendencja jest na 
świecie.

- Przeszczepy to jednak marginalna 
sprawa, na co dzień ma Pan do czy-
nienia z może jednak mniej poważ-
nymi wadami małych serduszek. Czy 
tych kardiologicznych przypadków 
u dzieci przybywa, czy jest to raczej sta-
ły poziom?

- Poziom jest raczej stały, nato-
miast w ostatnich latach obserwu-
jemy więcej dzieci, które po uro-
dzeniu, gdy okazuje się, że mają 
ciężkie wady, są zostawiane przez 
rodziców. Jakby rodzice byli mniej 
świadomi, na czym choroba polega 

albo po prostu jakby nie chcieli brać 
na siebie takiej odpowiedzialności.

- Z czego to wynika?
- Ten problem dotyczy zwłaszcza 

kobiet, które w czasie ciąży mniej 
o siebie dbają - palą, mają kontakt 
z alkoholem, częściej rodzą cho-
re dzieci, a potem w konfronta-
cji z chorobą dziecka, postanawiają 
je porzucić. Takie są nasze obser-
wacje w szpitalu. Bo jeśli rodzi się 
chore dziecko w prawidłowo funk-
cjonującej rodzinie, to po operacji 
wraca do swoich rodziców, któ-
rzy podejmują nieraz ciężką wal-
kę o jego zdrowie. W tym momen-
cie mamy trójkę pacjentów, którzy 
mają ciężkie wady serca i są pozo-
stawieni w szpitalu przez rodziców 
- od kilku miesięcy rodzice się nimi 
nie interesują.

- Te dzieci trafią do domów dziecka?
- Staramy się robić wszystko, 

żeby nie trafiały do domów dziec-
ka. Staramy się znaleźć im rodzi-
ny zastępcze, jednak jest to bardzo 
trudne, bo mało kto decyduje się 
na adopcję dziecka, które jest ciężko 
chore. Jakiś czas temu była głośna 
medialnie sprawa Maćka, który był 
naszym pacjentem, a ma zespół hi-
poplazji lewego serca czyli ma tylko 
połowę tego narządu. Na tę chwilę 
jest osoba, która chciałaby go adop-
tować, ale na razie przechodzi całą 
procedurę.

- Ale są też świadomi rodzice, którzy 
potrafią przyjąć na siebie ciężar opieki 
nad chorym dzieckiem.

- Na pewno dla każdego rodzica 
na początku jest szokiem, że jego 
dziecko jest chore. Jeśli do tego jest 
to ciężka choroba, która zagraża 
życiu dziecka, a tak jest z najcięż-
szymi wadami serca, to jest to do-
datkowo ogromny stres. Większość 
z tych rodziców jednak dzięki 
wsparciu psychologów i personelu 
szpitala godzi się z chorobą dziecka, 
dostosowując swoje życie do nowe-
go rytmu. Na pewno przez pierwsze 
kilka lat są to częste pobyty w szpi-
talu, wizyty w poradniach, więc jest 
to z pewnością trudne. Często jed-
no z rodziców musi zrezygnować 
z pracy na rzecz tego, żeby mogło 
opiekować się chorym dzieckiem.

- Jakie symptomy powinny skłonić ro-
dzica do wizyty z dzieckiem u kardiolo-
ga, żeby nie było za późno?

- Przede wszystkim jeśli lekarz 
pediatra podczas wizyty stwier-
dzi szmer nad sercem, to warto 
żeby dziecko pojawiło się w porad-
ni kardiologicznej. Przy czym im 
młodsze jest dziecko, tym szybciej 
w tej poradni powinno się pojawić. 
W pierwszych miesiącach czy la-
tach życia warto zwrócić też uwa-
gę na to, czy dziecko męczy się pod-
czas posiłku, nie chce jeść, robi duże 
przerwy w trakcie jedzenia albo nie 
przybiera na masie ciała. Później 
w wieku szkolnym czy u nastolat-
ków to, co powinno skłonić do wi-
zyty u kardiologa, to pojawienie się 
bólu w klatce piersiowej, uczucie 
nierównej pracy serca czy też na-
głe utraty przytomności.

- Czasami rodzice boją się wizyty u le-
karza. Powinni się obawiać?

- Wizyta u kardiologa dziecię-
cego nie boli. Najpierw rozmawia-
my z rodzicami, wysłuchujemy, 
z jakiego powodu się zgłosili. Po-
tem wykonujemy badanie EKG, 
czyli elektrokardiografię spo-
czynkową - badanie pracy ser-
ca, które też nie jest bolesne. Na 
koniec robimy badanie echokar-
diologiczne czyli takie usg ser-
ca, które też nie boli, nie ma ne-
gatywnego wpływu na dziecko, 
a pozwala nam zobaczyć jak ser-
ce wygląda, jak jest zbudowane. 

Bywa, że rodzice, boją się, że 
a nuż stwierdzimy jakąś chorobę, 
więc lepiej nie wiedzieć.

- A jednak lepiej wiedzieć? Im szybciej 
się wie, tym szybciej można pomóc?

- Tak, a jednocześnie jeśli 
stwierdzimy, że zgłaszane objawy 
nie są spowodowane chorobą serca, 
to też na pewno przynosi ulgę ro-
dzicom, że ich dziecko jest zdrowe. 
Zatem czym szybciej rodzice skon-
frontują się z taką możliwością, że 
być może ich dziecko jest chore, 
tym szybciej uzyskają odpowiedź, 
czy faktycznie tak jest, czy może 
są to objawy zupełnie niezwiąza-
ne z chorobą, tylko tak po prostu 
dziecko się rozwija.

- Dlaczego wybrał Pan taką specjaliza-
cję? Mały pacjent jest wdzięczniejszym 
pacjentem niż dorośli?

- Będąc na studiach cały czas by-
łem zainteresowany kardiologią, 
tym jak serce jest zbudowane, jak 
pracuje. Zaraz po studiach wybra-
łem specjalizację z kardiochirurgii, 
a największe moje zainteresowanie 
wzbudziły operacje serc u dzieci. 
Wtedy postanowiłem zmienić spe-
cjalizację na kardiologię dziecięcą, 
gdzie stricte zajmuję się prowadze-
niem małych pacjentów. A ponie-
waż są to dzieci, więc podchodzi się 
do nich w bardziej spokojny sposób, 
można się z nimi bawić, można się 
wspólnie pośmiać. To sprawia ra-
dość i lekarzowi i dziecku.

Serca najmniejszych pacjentów

REKLAMA

Rodzice porzucają chore 
dzieci

→  Rozmawia Jolanta Bugajska

Na pewno dla każdego rodzica na początku 
jest szokiem, że jego dziecko jest chore. 

Jeśli do tego jest to ciężka choroba, 
która zagraża życiu dziecka, a tak jest 

z najcięższymi wadami serca, to jest to 
dodatkowo ogromny stres. Większość 

z tych rodziców jednak dzięki wsparciu 
psychologów i personelu szpitala godzi się 

z chorobą dziecka, dostosowując swoje 
życie do nowego rytmu
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Rok 2020 dla naszej 
przychodni jest rokiem 
potrójnego  jubileuszu. 
Świętujemy 45-lecie 
istnienia ośrodka zdro-
wia na osiedlu Bar-
skie, 20-lecie działal-
ności spółki Antidotum 
oraz 10-lecie rozbudo-
wy przychodni.

Przez te wszyst-
kie lata historia  przy-
chodni nierozerwal-
nie łączy się z losami 
naszych pacjentów  
i osiedla Barskie 
zmieniając się razem 
z nimi. Niezmienne 
pozostaje tylko nasze 
podejście do pacjen-
tów, którzy zawsze 
byli i są w centrum 
naszej uwagi i któ-
rych zdrowie jest dla 
nas najważniejsze .

W naszej pracy  
koncentrujemy się na 
Podstawowej Opiece 
Zdrowotnej. Zatrud-
niamy lekarzy i pielę-
gniarki z długoletnim 
doświadczeniem za-
wodowym. Wspólnie 
opiekujemy się 23 ty-
siącami  zadeklaro-
wanych do nas pa-
cjentów z Nowego 
Sącza i okolic.

Wsłuchując s ię 
w głosy pacjentów 
cały czas  rozbudo-
wujemy naszą przy-
chodnię i poszerza-
my ofertę o usługi 
lekarzy specjalistów. 
W nowo otwartych 
gabinetach grono do-
świadczonych spe-
cjalistów prowadzi 
naszych pacjentów 
przez proces leczenia 
korzystając z nowo-
czesnego zaplecza 
diagnostycznego. 

Naszym marzeniem 
jest stworzenie wielo-
specjalistycznej po-
radni leczenia chorób 
dziecięcych, aby mali 
pacjenci z naszego 

regionu nie musie-
li szukać pomocy 
z dala od domu. Bli-
skość takiej porad-
ni pozwoliłaby na 
szybkie i wygodne 
diagnozowanie bez 
potrzeby dalekich 

wyjazdów i dodatko-
wego stresu na jaki 
są narażeni rodzice 
i dzieci. Mamy na-
dzieję, że uda nam 
się zrealizować te 
plany w niedalekiej 
przyszłości .

Jubileuszowy rok 
okazał się pełen wy-
zwań. Epidemia zmie-
niła sposób naszej pra-
cy i stała się wielkim 
wyzwaniem dla nas 
i naszych pacjentów. 
Każdy z nas chciałby 

wrócić już do „normal-
ności” . Niestety musi-
my uzbroić się w cier-
pliwość. I właśnie tej 
wytrwałości i cierpli-
wości życzymy sobie 
i Państwu w tym trud-
nym czasie. 

REKLAMA

Przychodnia Antidotum – tradycja i nowoczesność
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N
iezdrowy tryb życia, leni-
stwo, niewłaściwa dieta, nie-
umiejętnie uprawiany sport, 
a nawet stres – wszystko to 
ma wpływ na naszą sylwet-
kę. O tym, jak sobie radzić 

z bólami kręgosłupa i wadami postawy, co jest 
dobre dla naszego zdrowia, na co powinniśmy 
uważać oraz do jakiego specjalisty się udać, 
opowiada DOROTA TUREK – fizjoterapeut-
ka na oddziale rehabilitacji w Centrum Me-
dycznym Ujastek w Krakowie.

- Coraz więcej osób ma wady sylwetki. Jak Pani 
uważa, z czego to wynika? 

- Myślę, że najogólniej mówiąc, z lenistwa. 
Rozleniwiamy nasze ciało przyjmując najła-
twiejsze i najwygodniejsze dla niego pozycje, 
co w dłuższej perspektywie prowadzi do zmian 
w naszej postawie. Oczywiście nie pomaga też 
wielogodzinne wpatrywanie się w ekrany te-
lefonów, czy wieloletnie chodzenie w szpil-
kach. Z drugiej strony, coraz więcej osób od-
poczywa uprawiając sport - to świetnie, ale tu 
też wkrada się lenistwo. Biegamy długie dy-
stanse bez przygotowania mięśni, często tylko 
po twardej nawierzchni, podnosimy duże cię-
żary nie pamiętając o późniejszym rozluźnie-
niu i rozciągnięciu mięśni, „chodzimy z kijka-
mi” z oczami utkwionymi w chodnik, wlokąc 
kijki za sobą. To wszystko oczywiście w per-
spektywie wielu lat także nie pozostaje bez 
wpływu na naszą sylwetkę.

- Wielu młodych ludzi uczy się, leżąc na łóżku. Czy 
jest to zdrowe? 

- Nie jest to zbyt fortunna pozycja, zwłaszcza 
dla kręgosłupa, ale także dla obręczy barkowej 
czy narządów wewnętrznych. W ogóle należa-
łoby zaznaczyć, że każda pozycja przyjmowana 
często i na długi czas nie sprzyja naszemu cia-
łu. Dotyczy to tak samo nauki przy biurku jak 
i na łóżku. Zawsze należy zachować zdrowy roz-
sądek i słuchać swojego ciała, które napraw-
dę często podpowiada nam, co nie jest dla niego 
właściwe. Warto często zmieniać pozycje w czasie 
nauki, przeplatając to wszystko zrobieniem kil-
ku kroków, może wejściem po schodach, rozcią-
ganiem czy kilkoma ćwiczeniami oddechowymi, 
co zresztą może pomóc nie tylko naszemu ciału. 

- Czy lepiej spać na twardej czy miękkiej powierzchni?
- Całkiem miękki materac nie jest zbyt 

dobrym wyborem, bo nasze ciało będzie się 
po prostu w nim zapadać. Najlepiej by było, gdy-
by materac dostosowywał się do naturalnych 
krzywizn kręgosłupa, dając nam tym samym 
szansę na wygodne rozluźnienie się w czasie snu. 
Z drugiej strony, wiele osób posiada już zmia-
ny w kręgosłupie i spanie na twardym matera-
cu może być dla nich niekomfortowe. Należałoby 
wtedy rozważyć materac bardziej miękki, zapew-
niający dobry nocny odpoczynek, ale też koniecz-
nie rozpocząć pracę nad powrotem do sprawności. 

- Jakie sporty najbardziej nadwyrężają kręgosłup?
- Każdy ruch w pewnym sensie zużywa 

i nadwyręża kręgosłup. Najbardziej jednak te 
sporty, które są uprawiane bezmyślnie lub bez 
świadomości, np. bieganie po twardym podło-
żu w nieodpowiednim obuwiu, jazda rowerem 
z niedostosowaną wysokością siodełka, nawet 
pływanie ciągle jednym stylem zdecydowanie 
nie sprzyjają stawom kręgosłupa. Jednak zde-
cydowanie gorszy jest bezruch  - dlatego nie 
bójmy się, bo ruch to zdrowie, byle z głową. 

- Jak dbać o zdrowy kręgosłup na co dzień? Jak za-
pobiegać bólom?

- Z dbaniem o kręgosłup jest trochę jak 
z dietą - żeby efekty były długotrwałe, trzeba 
zmienić swoje nawyki. Po pierwsze, trzeba się 
trochę doedukować, dzięki czemu łatwiej bę-
dzie nam zrozumieć, skąd biorą się bóle kręgo-
słupa. Potem należy się zastanowić, co w na-
szej codziennej rutynie możemy zmienić. Mam 
tu na myśli z pozoru banalne rzeczy: krótka 
poranna gimnastyka, schody zamiast windy, 
wyegzekwowanie od siebie krótkich przerw 
w czasie pracy siedzącej, nauczenie się świa-
domego rozluźniania ciała i koniecznie wpro-
wadzenie jakiejś aktywności fizycznej. Z do-
świadczenia wiem, że to tylko pozornie łatwe, 
ale jestem pewna, że gra jest warta świeczki. 

- Co robić, kiedy boli nas kręgosłup?
- Przede wszystkim reagować od razu, nie 

czekać kilka lat aż ból stanie się nie do zniesie-
nia i zmieni się w przewlekły problem utrud-
niający codzienne funkcjonowanie. Często, 

jeśli dopiero zaczynamy odczuwać jakiś dys-
komfort, możemy sami sobie pomóc. Czasem 
jednak, ból złapie nas nagle i nie ma czasu na 
profilaktykę. Wtedy pomocne mogą być np. 
tak zwane przeciwbólowe pozycje ułożenio-
we. Ich przyjęcie nie wymaga żadnych sprzę-
tów, tylko odrobinę miejsca. Pozycje te mogą 
pomóc w pozbyciu się bólu, ale nie wyleczą 
problemu, dlatego nie wolno na nich poprze-
stać. Oczywiście wskazana będzie też wizyta 
u fizjoterapeuty, który pomoże ustalić przy-
czyny problemu i znaleźć właściwą terapię, 
autoterapię. Jeśli jednak bólowi w kręgosłu-
pie towarzyszy promieniowanie, drętwienie, 
sensacje czuciowe w kończynach, należałoby 
rozważyć wizytę u ortopedy lub neurologa. 

- Czy nieprofesjonalne masowanie siebie nawza-
jem albo rolowanie kręgosłupa pomaga, czy może 
nam zaszkodzić?

- Nie sądzę, by nieprofesjonalne maso-
wanie  mogło zaszkodzić, o ile osoba ma-
sująca „słucha” reakcji osoby masowanej. 

W Internecie znaleźć można mnóstwo fil-
mików z instruktażem jak wykonywać róż-
ne techniki masażu. Jest to świetne źródło 
wiedzy, z której jednak zachęcam, by ko-
rzystać z rozsądkiem. Być może najlepszą 
wskazówką dla takich masażystów będzie 
„reaguj na odczucia pacjenta i pozostań 
w strefie bezbólowej”. Co do rolowania, 
jest to jedno z narzędzi, których faktycz-
nie można używać, by pomóc sobie w bólu. 
Pamiętajmy jednak, że nigdy nie rolujemy 
kręgosłupa tylko mięśnie grzbietu. I znów 
używajmy tego narzędzia rozsądnie. Tortu-
rowanie się rolerem godzinę w nadziei, że 
to rozwiąże nasz problem, nie jest dobrym 
pomysłem. Niech to będzie jeden z elemen-
tów naszej terapii, stosowany regularnie, 
a nie jednorazowo i nie w oderwaniu od roz-
luźniania i rozciągania. 

- Czy dobry masaż musi boleć?
- Jeśli przez dobry rozumiemy skuteczny, 

to w mojej opinii nie musi, a wręcz nie powi-
nien boleć. Może się zdarzyć, że podczas za-
biegu masażu pacjent będzie odczuwał dys-
komfort czy ciągnięcie związane z terapią 
napiętych tkanek, jednak odczucia te powin-
ny pozostać w granicach tolerancji pacjenta 
i nie wchodzić w bolesny zakres.

- Czy stres ma wpływ na ból kręgosłupa? Czy są 
jeszcze jakieś inne czynniki, które na to wpływają 
i na które powinniśmy uważać?

- Stres i ogólnie stan psychiczny bez 
dwóch zdań wpływa na stan naszego krę-
gosłupa. Ludzie zestresowani często są 
zgarbieni, mają wysunięte w przód barki, 
chodzą mniej elastycznym, krótkim kro-
kiem, płytko oddychają. Należy pamiętać, że 
w naszym ciele wszystko jest połączone 
i dysfunkcje w pozornie odległych częściach 
ciała pociągają za sobą konsekwencje. Myślę, 
że ważnym elementem jest też dieta. Obec-
nie, mało uwagi poświęcamy temu co jemy, 
byle szybciej i smaczniej. Tymczasem pro-
blemy z trawieniem, zła perystaltyka jelit 
wynikające często właśnie z jedzenia „byle 
czego”, mogą wywoływać ochronne napię-
cie w mięśniach brzucha. Czując dyskomfort 
w jamie brzusznej raczej nie mamy ocho-
ty się rozciągać czy stać prosto, lecz kuli-
my się próbując uniknąć bólu. Stąd bierze 
się napięcie i skrócenie tkanek na brzuchu, 
których przyczepy znajdują się także na że-
brach i kręgosłupie, co w konsekwencji może 
prowadzić do bólu w kręgosłupie. Oczywi-
ście jest to pewne uproszczenie, bo na temat 
przyczyn i mechanizmu bólów kręgosłupa 
można by dyskutować bez końca. 

- Kiedy powinniśmy korzystać z pomocy fizjotera-
peuty, a kiedy ortopedy?

- Jeśli mamy problem z narządem ruchu 
i udamy się do fizjoterapeuty, to jego obo-
wiązkiem jest przeprowadzenie badania 
i w razie potrzeby odesłanie nas do lekarza 
w celu dalszej diagnostyki lub podjęcie te-
rapii, jeśli uzna, że jest to słuszne. Myślę, że 
podobnie powinno działać to w drugą stronę 
- ortopeda odsyła pacjenta do fizjoterapeu-
ty podjąwszy decyzję o konieczności dalszej 
terapii. Jeśli więc mamy wątpliwości, naj-
lepszym wyjściem jest udanie się do mądre-
go, kompetentnego specjalisty - czy to fizjo-
terapeuty czy ortopedy, który doradzi nam, 
gdzie powinniśmy szukać pomocy. 

Wokół kręgosłupa

Bądź swoim fizjoterapeutą każdego dnia
→  Rozmawia Małgorzata Czerwińska

Ludzie zestresowani często są zgarbieni, mają wysunięte 
w przód barki, chodzą mniej elastycznym, krótkim 

krokiem, płytko oddychają. Należy pamiętać, że w naszym 
ciele wszystko jest połączone i dysfunkcje w pozornie 

odległych częściach ciała pociągają za sobą konsekwencje
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Centrum Wielospecjalistyczne OSTEODEX 

zmieniło swoją nazwę na OSTEODEX Cen-

trum Medyczne, i od marca br. funkcjonu-

je w nowym budynku przy ul. Grunwaldz-

kiej 30 w Nowym Sączu. Nowa siedziba 

mieści się niedaleko poprzedniej lokali-

zacji, a dużo większa przestrzeń, umoż-

liwia świadczenie usług medycznych na 

najwyższym poziomie. 

OSTEODEX Centrum Medyczne istnie-

je na sądeckim rynku od 20 lat. Mottem, 

które przyświeca od początku tworzenia 

działalności jest: „Salus aegroti suprema 

lex esto”, czyli: „Niechaj zdrowie chorego 

będzie najważniejszym prawem”. Misją 

przychodni, było i jest zagwarantowanie 

pacjentom kompleksowej i fachowej opie-

ki zdrowotnej. Centrum zapewnia zarów-

no wysoki standard usług medycznych, 

jak i też poszanowanie praw intymności 

i godności każdego pacjenta. 

Od niedawna, wypełnianie tej misji uła-

twia nowa lokalizacja. W nowym obiek-

cie OSTEODEX Centrum Medyczne na 

pacjentów czeka 20 poradni specjali-

stycznych, nowoczesne gabinety lekar-

skie, pracownia endoskopowa, pracow-

nia densytometryczna i chirurgia jednego 

dnia. To w pełni wyposażone w wysokiej 

jakości sprzęt medyczny pracownie i ga-

binety oraz doświadczeni specjaliści, dla 

których najważniejszym celem jest za-

pewnić chorym jak najszybszy powrót do 

zdrowia. Pacjenci mogą korzystać z pry-

watnej obsługi medycznej, pakietów me-

dycznych, a także usług w ramach Na-

rodowego Funduszu Zdrowia w ramach 

poradni okulistycznej i zabiegów usuwa-

nia zaćmy. 

Chirurgia jednego dnia
OSTEODEX Centrum Medyczne od 

20 lat świadczy usługi medyczne na naj-

wyższym poziomie. Położyliśmy duży 

nacisk na rozbudowę oddziału chirurgii 

jednego dnia. Jest to sposób leczenia za-

biegowego, zapewniającego wykonanie 

u pacjenta określonego zabiegu chirur-

gicznego z intencją wypisania pacjenta 

w czasie do 24 h. Pacjenci są przyjmowa-

ni i wypisywani w tym samym dniu. Zabie-

gi chirurgiczne wykonywane są w zakre-

sie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, 

chirurgii urazowoortopedycznej i okulisty-

ki. W zakresie okulistyki przeprowadzamy 

zabiegi usuwania zaćmy.  Dzięki nowym 

możliwościom naszego Centrum Me-

dycznego, możemy przeprowadzać te 

zabiegi częściej, skracając tym samym 

czas oczekiwania na zabieg – mówi  lek. 

med. Irena Wieczorek, prezes zarządu 

OSTEODEX. 

Wizyty u specjalistów
OSTEODEX świadczy m.in. usługi am-

bulatoryjne w zakresie dwudziestu po-

radni specjalistycznych. Dzięki temu roz-

wiązaniu pacjenci nie muszą od razu 

kierować swoich kroków do szpitala. Każ-

dy Pacjent przychodzący do nas może li-

czyć na profesjonalną pomoc medyczną. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapew-

nić pacjentom nie tylko dostęp do naj-

lepszej bazy diagnostycznej, ale również 

najlepszych lekarzy specjalistów. Obok 

profesjonalnych i kompetentnych pielę-

gniarek pacjentami opiekuje się ponad 

30 doświadczonych lekarzy, reprezen-

tujących zróżnicowane specjalności me-

dyczne. Profesjonalizm i wysoki poziom  

jest dla nas priorytetem. Wszyscy lekarze 

pracujący w OSTEODEX stale doskonalą 

i poszerzają swoje kwalifikacje zawodo-

we uczestnicząc w różnych sympozjach, 

konferencjach i szkoleniach – dodaje Ire-

na Wieczorek.

Diagnostyka
W centrum medycznym OSTEODEX 

skorzystać można z szerokiej gamy 

badań diagnostycznych, m.in. badania 

krwi czyli badania laboratoryjne, testy 

alergologiczne, holter ekg i holter ci-

śnieniowy. Pacjenci mogą skorzystać 

z badań USG m.in. brzucha, tarczycy, 

węzłów chłonnych, piersi, Doppler koń-

czyn dolnych. 

W pracowni endoskopowej wyposa-

żonej w nowoczesny sprzęt oraz indywi-

dualne zaplecze dla pacjentów, wykony-

wany jest pełen zakres specjalistycznych 

badań górnego i dolnego odcinka prze-

wodu pokarmowego mi.in. gastroskopia, 

rektoskopia czy kolonoskopia. Pacjenci 

mogą skorzystać z tego badania również 

w znieczuleniu. 

OSTEODEX jako pierwsza placówka 

medyczna w Nowym Sączu, zaczęła 

wykonywać badania w kierunku oste-

oporozy, np. badania densytometryczne 

- gęstości mineralnej kości z okolicy krę-

gosłupa i szyjki kości udowej. 

Wizyty okulistyczne i leczenie zaćmy w 
ramach NFZ

Do tej pory nie stworzono skuteczne-

go leku na zaćmę a jej leczenie to me-

tody chirurgiczne, które w OSTEODEX 

Centrum Medyczne realizowane są w 

ramach Narodowego Funduszu Zdro-

wia. Skierowania do szpitala na zabieg 

zaćmy może być dostarczone zarówno 

osobiście jak również za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej oraz elektronicznej. 

Dysponujemy wysoce skuteczną terapią, 

a także zaawansowanym technologicz-

nie zapleczem. Dzięki temu możemy za-

pewnić najwyższy poziom leczenia, kom-

fort pobytu dla pacjenta w oddziale, ale 

także maksymalnie skrócić czas oczeki-

wania na zabieg, dając dostęp do lecze-

nia wszystkim potrzebującym – komentu-

je Irena Wieczorek. To ważna informacja 

dla pacjentów, dla których zabieg usu-

nięcia zaćmy warunkuje komfort życia. 

W Ramach Narodowego Funduszu Zdro-

wia można korzystać również z poradni 

okulistycznej.

Przychodnia przyjmuje pacjentów 

od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 7do 20-tej. Dużym udo-

godnieniem jest przestronna nowo-

czesna  rejestracja, która umożliwia 

pacjentom oraz personelowi swo-

bodę, zachowując wszystkie wy-

mogi sanitarne szczególnie ważne 

w czasie pandemii Covid-19. Dostęp-

ny jest  bezpłatny parking oraz wy-

godna poczekalnia. OSTEODEX do-

stosowany jest również dla osób 

niepełnosprawnych.

Centrum Wielospecjalistyczne OSTEODEX zmienia 
nazwę i zaprasza pacjentów do nowej siedziby
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REKLAMA

 Czy jesień i zima będą spokojne, w dużej mierze 
zależy od każdego z nas

Rozmowa z Witoldem Kozłow-

skim - Marszałkiem Wojewódz-

twa Małopolskiego.

- W rozmowie z nami, w marcu, 

na początku epidemii, mówił Pan: 

„Mamy epidemię, my tę epidemię 

musimy zdusić, więc do tego po-

trzeba środków. Trzeba kupować 

urządzenia, środki zabezpiecze-

nia osobistego, być może trzeba 

będzie dokupić karetki”. Jak nie-

mal pół roku później wygląda sy-

tuacja? Jakie urządzenia zostały 

zakupione? Ile karetek, ile środ-

ków ochrony osobistej?

- W ramach Pakietu Me-

dycznego Małopolskiej Tar-

czy Antykryzysowej na wspar-

cie służby zdrowia Małopolska 

przeznaczyła 190 mln zł. Do-

tychczas przekazano już bli-

sko 5,5 mln sztuk sprzętu. 

Są to między innymi: aparaty 

RTG, respiratory, defibrylato-

ry, kardiomonitory, tomogra-

fy, pulsoksymetry, termometry 

bezdotykowe, ciśnieniomierze, 

w tym także 3,5 mln środków 

ochrony osobistej.

Fundusze europejskie pozwo-

liły nam m.in. na zakup 50 ambu-

lansów dla małopolskich szpitali 

oraz stacji pogotowia ratunko-

wego. Straż Pożarną doposa-

żono w 50 namiotów segrega-

cyjnych, a małopolski Sanepid 

w trzy specjalistyczne samocho-

dy do przewozu próbek. Więk-

szość sprzętu, w tym 40 no-

wych karetek pogotowia, już 

służy pacjentom.

Już wkrótce za kwotę 70 

mln zł zostaną zmodernizowa-

ne tlenownie przyszpitalne czy 

zakupione niezbędne gene-

ratory prądu w kwocie 3 mln 

zł. Ponadto 39 mln zł zostanie 

przekazane do szpitali powiato-

wych, wojewódzkich, uniwersy-

teckich i resortowych na zakup 

urządzeń, wyposażenia i środ-

ków ochrony osobistej. Bezpie-

czeństwo personelu medycz-

nego, na pierwszej linii obrony, 

ma zasadnicze znaczenie. Ko-

lejne 3 mln zł sfinansuje za-

kup środków ochrony osobi-

stej dla PSP, OSP, Policji, WSSE 

oraz służb ratowniczych TOPR, 

WOPR i GOPR. Zakupy będą 

dotyczyć także 120 bramek 

do dezynfekcji przy wejściach 

do szpitali o wartości 4 mln zł, 

a także rezonansów, tomogra-

fów oraz rentgenów, których 

koszt to 16 mln zł. Zaplanowano 

także zakup mobilnego labora-

torium do poboru krwi o warto-

ści 3 mln zł, który będzie służył 

Regionalnemu Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa 

w Krakowie. Dzięki niemu bę-

dzie można prowadzić ak-

cje krwiodawstwa w każdym 

zakątku regionu, pobierając 

krew na pokładzie nowego 

autobusu.

- Zapowiadał Pan też działania 

dotyczące gospodarki, zwłasz-

cza małych przedsiębiorców. Pół 

roku później wracamy do pytania 

o efekty tych kroków i kondycję 

małopolskich przedsiębiorstw.

- Szybkie działanie przy 

wsparciu przedsiębiorców było 

kluczowe, byśmy mogli zatrzy-

mać ewentualne bankructwa 

małopolskich firm. Od same-

go początku zakładaliśmy, że 

osobom prowadzącym własne 

biznesy najbardziej potrzeb-

ne będą bezzwrotne dotacje. 

W ciągu kilku tygodni przygo-

towaliśmy założenia programu, 

a następnie uruchomiliśmy Pakiet 

Przedsiębiorczość Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. O jakiej 

skali możemy mówić? Każdy 

mikro, mały lub średni podmiot 

mógł liczyć na 9 tysięcy złotych 

na każdy jeden etat. Zarówno 

zgłaszanie się do programu jak i 

warunki uprościliśmy tak, by po-

moc została rozdysponowana 

błyskawicznie. Wystarczyło zło-

żyć wniosek w terminie, prowa-

dzić działalność gospodarczą 

na terenie Małopolski oraz za-

notować spadek obrotów mini-

mum 50 proc. Dzisiaj możemy 

już powiedzieć, że podpisaliśmy 

3417 umów na łączną kwotę 

196,6 mln zł. Dodatkowo wpro-

wadziliśmy specjalny bon dla 

osób samozatrudnionych. Tutaj 

osoby prowadzące własną dzia-

łalność mogły liczyć na dotację 

w tej samej kwocie. Przeznaczy-

liśmy na to 16 milionów złotych. 

- Małopolska od wielu tygodni 

dominuje w ilości nowych zaka-

żeń. Na pewno spotyka się Pan 

z ekspertami i rozmawia o przy-

czynach licznych zakażeń w Ma-

łopolsce. Tendencja będzie się 

pogłębiać czy jesienią już nieko-

niecznie nasze województwo bę-

dzie liderem zachorowań?

- Najgorszym miesiącem był 

sierpień, gdy w Małopolsce 

notowaliśmy największe licz-

by nowych przypadków za-

każenia koronawirusem. Kil-

ka ognisk choroby sprawiło, 

że lawinowo rosła liczba cho-

rych. Na szczęście nasze szpi-

tale są doskonale przygoto-

wane do niesienia pomocy. 

Równocześnie wprowadze-

nie przez rząd i służby sanitar-

ne czerwonych stref oraz od-

powiedzialność mieszkańców 

sprawiły, że w tej chwili liczba 

nowych przypadków się usta-

bilizowała i już nie przodujemy 

w tym zestawieniu. Chciałbym 

zachęcić mieszkańców nasze-

go województwa do stosowa-

nia się do zaleceń epidemicz-

nych oraz odpowiedzialności. 

Zdaję sobie sprawę, że nosze-

nie maseczek jest niewygod-

ne, ale warto pomęczyć się 

jeszcze trochę, by potem cie-

szyć się z pokonania wirusa.

- 1 września dzieci poszły do 

szkół. Za kilkanaście dni zoba-

czymy efekty tej decyzji w ilo-

ści zachorowań. Czy można 

w ogóle powiedzieć, że uczniów 

i nauczycieli można uchronić 

w szkołach przed wirusem?

- Odpowiedzialność i stosowa-

nie się do zaleceń jest najlepszym 

sposobem na zminimalizowa-

nie ryzyka. Możliwość zakażenia 

w szkole czy w sklepie jest po-

dobna, dlatego do wszystkiego 

należy podchodzić z rozsądkiem. 

- Pojawiają się obawy, że w Ma-

łopolsce zabraknie łóżek w szpi-

talach covidowych. M.in. dyrektor 

Szpitala w Prokocimiu sygnalizo-

wał problemy z miejscami. Jakie 

działania w tej kwestii są podjęte?

- W Szpitalu Uniwersytec-

kim w Krakowie nie ma proble-

mów z zajętością łóżek. Wojewo-

da Małopolski, z którym jestem 

w kontakcie na bieżąco monito-

ruje sytuację. Chcąc się jednak 

zabezpieczyć przed ewentualną 

drugą falą zachorowań w Szpita-

lu Specjalistycznym im. Stefana 

Żeromskiego w Krakowie oddział 

zakaźny przemianowano na od-

dział jednoimienny, gdzie przyj-

mowani będą pacjenci chorzy 

na COVID-19.

- Nowy Sącz jest wciąż w tzw. 

czerwonej strefie. Wcześniej 

również bardzo dobrze Panu 

znany powiat nowosądecki lide-

rował w Małopolsce pod wzglę-

dem ilości zakażeń. Panowała 

chyba nie do końca prawdzi-

wa opinia, że ta sytuacja była 

głównie efektem jednego wesela 

z połowy czerwca w Nawojowej.

- Źródeł zakażenia jest wie-

le. Najbardziej dramatyczne są 

sytuacje, gdy ognisko choroby 

pojawi się na weselu czy w Domu 

Pomocy Społecznej. Wtedy za-

grożonych jest wiele osób jed-

nocześnie, co może potęgować 

następne zakażenia. Musimy mi-

nimalizować ryzyko przenoszenia 

wirusa i stosować się do zaleceń. 

Powiat nowosądecki w sierpniu 

też został uznany jako czerwona 

strefa. Dzisiaj już nią nie jest.

- Mówi się o jesiennej drugiej fali, 

która nałoży się z zachorowania-

mi na grypę. Jak województwo 

przygotowuje się do tej sytuacji? 

Powinniśmy się obawiać?

- Stworzyliśmy Małopolski 

Magazyn Rezerw, gdzie znaj-

dują się środki ochrony oso-

bistej czy płyny do dezynfekcji 

zakupione w ramach Małopol-

skiej Tarczy Antykryzysowej. 

Chcieliśmy przygotować się na 

ewentualną drugą falę epide-

mii. Szpitale będą mogły zgła-

szać zapotrzebowanie na te 

rzeczy, a my będziemy im je 

wydawać. Równocześnie jed-

nostki medyczne są w tej chwi-

li dużo lepiej wyposażone niż 

w marcu czy kwietniu ze wzglę-

du na zakupiony przez nas 

specjalistyczny sprzęt. Mam 

nadzieję, że jesień i zima będą 

spokojne, ale aby tak było, mu-

simy pamiętać, że w dużej mie-

rze to od każdego z nas zależy, 

czy będziemy zachowywali się 

odpowiedzialnie. Nośmy ma-

seczki, unikajmy dużych zbio-

rowisk i stosujmy płyny do de-

zynfekcji. To może zrobić każdy 

mieszkaniec Małopolski.
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W
y k w i n t n y 
obiad w re-
nomowanej 
restauracji 
p o w i n i e n 
składać się 

z trzech dań i deseru. W sza-
nującym się menu stopniuje-
my napięcie i smaki. Zaczynamy 
od przystawki, potem podane 
będą dania głów-
ne. Problem tylko 
w tym, że w na-
szym przypadku 
nie wiadomo, co 
jest przekąską, 
a co okrętem fla-
gowym kolacji. 
Wszystko sma-
kuje znakomicie.

***

Żeby rozstrzy-
gnąć ten dy-

lemat najprościej 
będzie kierować 
się kolarskim ka-
lendarzem – jak 
świat światem 
najpierw jedzie 
Giro d’Italia, po-
tem Tour de Fran-
ce, a na wielki finał 
Vuelta a Espana. 
Kłopot polega na 
tym, że w legen-
darnym już roku 
2020 nie tylko ko-
larskie wyścigi 
stanęły na głowie. 
Pierwszy wy-
startował Tour, 
ale nie początkiem lipca, a końcem 
sierpnia! Właśnie jedzie i kiedy to 
wydanie DTS dotrze do Czytelników, 
wyścig będzie gdzieś w połowie dro-
gi. Nie przywykliśmy do takich ano-
maliów. Przecież to trochę tak, jak-
by winobranie ogłosić w styczniu. 
A co mają powiedzieć organizato-
rzy tegorocznego Giro i Vuelty? Ba, 
co powiedzą kolarze, którzy wjeż-
dżając w maju na 
Passo Stelvio mogli 
się tam ciągle spo-
dziewać śniegu, 
a kiedy wyruszą 
w tym roku na naj-
wyższą dostępną 
komunikacyjnie 
przełęcz Europy, 
może już tam le-
żeć… świeży śnieg.

***

Ale po ko-
lei. Wydaw-

ca kolarskiej try-
logii, krakowskie 
Wy d a w n i c t w o 
SQN, stawia spra-
wę jasno i pisze 
na okładce Touru 
wprost: „Naj-
lepszy kolarski 
wyścig świata”. 
Z kolei na okładce 
Giro przymiotni-
ki rozdawane są 
bardziej równo-
miernie: „Giro 
to obok To-
uru najbardziej 

p r e s t i ż owa  kol a r s k a  r y -
walizacja świata”. Ale już 
w ostatni zdaniu wydawca idzie 
na całość: „Poczuj magię najpięk-
niejszego kolarskiego wyścigu 
świata”. Jeden z nich jest najlep-
szy, a drugi najpiękniejszy, oby-
dwa zaś najbardziej prestiżowe. 
Co jest zatem przystawką, a co 
daniem głównym? Który wyścig 

jest lepszy, a dlaczego inny jest 
w takim razie gorszy? Zwycięstwo 
w którym z trzech wielkich wy-
ścigów jest cenniejsze, a które 
przychodzi najtrudniej? A w koń-
cu: który wyścig jest lepiej sprze-
dającym się towarem i produktem 
lepiej wyeksponowanym na pół-
ce przez marketingowców spor-
towych? Przecież nie da się prze-
prowadzić wyścigu, w którym 
wystartują: Giro, Tour i Vuelta, 
a o tym, kto jest najlepszy, za-
decyduje miejsce na kresce. Te 
trzy wyścigi, to trzy różne świa-
ty, trzy różne kultury (w tym 
również kultury kolarskie) i trzy 
różne historie. Gdyby któregoś 
z tych wyścigów nagle zabrakło… 
No nie, takiego scenariusza nawet 
nie można sobie wyobrazić.

***

Na szczęście – obok wielogo-
dzinnych transmisji telewi-

zyjnych – mamy kolarską try-
logię Wydawnictwa SQN. Nie od 
dzisiaj wiadomo, że licznie jest 
grono takich, którzy Trzy Wielkie 
Toury oglądają przede wszystkim 
z uwagi na atrakcyjnie pokazy-
wane walory turystyczne Francji, 
Włoch i Hiszpanii. Genialnie pro-
sta wycieczka bez biletu. Ogląda-
jąc można w dowolnym momen-
cie wyjść z pokoju, zrobić sobie 
herbatę, a po powrocie do fote-
la nadal uczestniczyć w spekta-
klu. Z tymi książkami jest niemal 
identycznie. Możemy otwierać 
je w dowolnym miejscu i czytać, 
a opowiadane tam historie za-
interesują nie tylko miłośników 
kolarstwa. Zainteresują każdego, 
kto lubi hipnotyzujące opowie-
ści z wyraziście zarysowanymi 
bohaterami. O to akurat może-
my być spokojni – na każdej stro-
nie aż kipi od barwnych przygód, 
a w rolach głównych obsadzo-
no facetów o z krwi i kości o wy-
jątkowo twardych charakterach 
i stalowych mięśniach.

I tu byście się zdziwili. Alfon-
sa Rosa Maria Strada, nazywa-
na przez miejscowych „diabłem 
w spódnicy”, była prawdopodob-
nie jedyną kobietą, jaka pojawi-
ła się na starcie tej wybitnie mę-
skiej rywalizacji – trzech wielkich 
tourów. A może było tych kobiet 
więcej, tylko lepiej się ucharak-
teryzowały niż Alfonsina. Blisko 
sto lat temu w 1924 r. ta harda 
dziewucha o chłopięcej budo-
wie ciała, ścięła włosy i wpisa-
ła się na listę startową Giro. Jak 
się ta prowokacja skończyła? Nie 
będziemy w tym miejscu opo-
wiadać, robi to doskonale książ-
ka poświęcona Giro. Na każdej 

stronie, jak za każdym zakrętem 
alpejskiej drogi, nowa przygoda 
i niespodzianka.

Dla kolarskich tradycjona-
listów lepsza będzie opowieść 
z tomu Tour de Frace, a konkret-
nie fragment poświęcony legen-
darnemu „Borsukowi” czyli Ber-
nardowi Hinault. Monumentalny 
okazał się etap z Lille do Liege 

w 1980 r. I tu maleńki cytacik 
na zaostrzenie apetytu: „Warto 
rzucić okiem na dystanse. Etapy 
po 260, 280 kilometrów, a pogoda 
gówniana przez cały wyścig. Pa-
dało chyba przez 15 czy 16 dni”. 
Osiem godzin w deszczu, zimnie, 
ciemnościach i błocie zalegają-
cym głęboko pomiędzy legendar-
nym brukiem północnej Francji. 

Kibice zgroma-
dzeni przy dro-
dze chowali się 
w samochodach, 
a Hinault jechał. 
Po latach miał 
zadać retorycz-
ne pytanie: „Nie 
potrafię zrozu-
mieć, co te nie-
ludzkie warunki 
mają wspólnego 
ze sportem”.

Vuelta 1993 r. 
Tego nie było ni-
gdy wcześniej, ani 
już nigdy później. 
Neutralna Szwaj-
caria zaanektowa-
ła hiszpański wy-
ścig narodowy. 
Od pierwszego 
do ostatniego eta-
pu liderami są wy-
łącznie Szwajca-
rzy – Alex Züelle 
i Tony Rominger. 
Przez pierwszych 
13 dni w żółtej ko-

szulce jechał Zül-
le, w czterna-
stym dniu zabrał 

ją sobie Rominger i nie zdejmował 
już do samego końca czyli do San-
tiago de Compostela. Można po-
wiedzieć, że tamta Vuelta to była 
szwajcarska pielgrzymka rowerowa 
do grobu św. Jakuba. Bo to było jak 
cud - zawłaszczyć sobie cały wyścig.

A teraz deser czyli Peter Sagan 
we własnej osobie. Zdaniem wie-
lu Słowak z Żyliny jest osobnym 

rozdziałem w hi-
storii kolarstwa, 
j e d n o o s o b o -
wym peletonem 
w wielkim pe-
letonie dziejów. 
Ale po co o nim 
opowiadać, skoro 
zrobił to osobiście 
ze szczegóła-
mi sam w swojej 
książce. Teraz tyl-
ko kilka zdań Sa-
gana, który uwa-
ża, że „kolarstwo 
jest unikalnie sza-
lonym sportem, 
przypominają-
cym trochę wa-
kacje na campin-
gu – codziennie 
wszystko i wszy-
scy przenoszą się 
w inne miejsce”. 
I cóż w tym złego? 
M.in. za to kocha-
my kolarstwo, że 
za każdym za-
krętem czeka nas 

nowa przygoda. 
Dobrej lektury!

Półka z książkami

Za każdym zakrętem nowa 
przygoda

→  Wojciech Molendowicz

„Giro d’Italia. Historia najpiękniejszego kolarskiego 
wyścigu świata”. Colin o’Brien. Wydawnictwo SQN.

„Tour de France. Etapy, które przeszły do historii”. 
Richard Moore. Wydawnictwo SQN.

„La Vuelta a Espana. Kolarska Corrida”. Alvaro Calleja. 
Wydawnictwo SQN.

„Sagan. Mój świat”. Peter Sagan. Wydawnictwo SQN.
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Rozmowa z JACKIEM 
LELKIEM, burmistrzem 
Starego Sącza.

- Właśnie został Pan uhonorowany przez Są-
deckie Towarzystwo Cyklistów dyplomem 
„Samorządowiec Przyjazny Rowerom”. Jak-
by Pan określił stan swoich uczuć do roweru?

- Bardzo silna sympatia z wyraź-
ną tendencją do wzrostu (śmiech). 
Z rowerem jestem zaprzyjaźniony 
od dziecka. Pierwsze kolarskie guzy 
nabijałem sobie na małym składa-
ku marki „Pelikan”. Wtajemniczeni 
pamiętają, że w epoce, o której mó-
wię, kultowym, komunijnym rowe-
rem były „Wigry”, które miały trochę 
większe kółka od mojego. Dziecięca fa-
scynacja rowerem nie przełożyła się na 
wielkie eskapady, z prostego powodu. 
Mieszkałem w górzystej okolicy, a ów-
czesne rowery nie miały przerzutek 
i jazda pod górę była cierpieniem. Ro-
wery miałem przez całe życie, ale dru-
gie wielkie odkrycie przyjemności 
z jazdy, nastąpiło jakieś cztery lata temu.

- Wtajemniczeni przekonują, że na odkry-
cie roweru nie jest późno w żadnym wieku.

- Ale ja nie odkrywałem roweru, 
bo cały czas go miałem. Ze zdumie-
niem stwierdziłem jednak, jaka praw-
dziwa rewolucja technologiczna doko-
nała się w tej dziedzinie. Dwadzieścia 
lat wcześniej, za pieniądze ciężko za-
robione w Norwegii kupiliśmy z żoną 
rowery. Wtedy wydawały się nam 
szczytem techniki, ale dziś wiem, że 
były bardzo toporne. Ktoś je określił 
mianem „rowerów górskich”, jednak 
z dzisiejszymi góralami nie miały one 
nic wspólnego. Teraz już się nie oba-
wiam jazdy pod górę, wręcz szukam 
okazji, by podjechać sobie pod Prze-
hybę. Uwielbiam bliższe i dalsze eska-
pady rowerowe.

- Podobno przejechał Pan trasę rowero-
wą Alpe-Adria?

- I tak oto rodzą się legendy! Ta 
przepiękna trasa liczy ponad 400 km 
i łączy Austrię z Włochami, a ja prze-
jechałem niewielki jej fragment – ok. 
70 km - podczas któregoś z urlopów 
nad Adriatykiem. To wielka frajda, 

przygoda rowerowa, która rozpali-
ła miłość do roweru u mojego syna. 
Wszyscy w rodzinie jeździmy, ale - co 
ciekawe – razem jest nam trudno się 
wybrać, bo każdy prezentuje inny po-
ziom. Starszy syn to wyczynowiec, ja 
jestem wycieczkowiec, żona spacero-
wicz, a dla młodszego Antka, to śro-
dek lokomocji – na trening, do szko-
ły i kolegów.

- Które funkcje roweru stawia Pan najwy-
żej: komunikacyjną, rekreacyjną, turystycz-
ną czy sportową?

- Prywatnie zdecydowanie 
na pierwszym miejscu rower to dla 
mnie rekreacja plus zdrowie. Jako bur-
mistrz dorzuciłbym jeszcze walory tu-
rystyczne i krajoznawcze. Rower po-
zwala dotrzeć w wiele mało znanych 
dotychczas miejsc miasta i gminy. Ale 
dodam – coraz mocniej doceniam też 
wartość roweru jako środka lokomocji.

- W mieście i gminie Stary Sącz doliczyli-
śmy się 40 km ścieżek i dróg rowerowych, 
a kolejne 6 km w przygotowaniu. Oczywi-
ście są w tym tranzytowe Velo Dunajec i Po-
prad, ale jednak taki kilometraż robi wraże-
nie na tle regionu.

- Zacznę od Eurovelo. To są oczy-
wiście ścieżki małopolskie, ale proszę 
zapytać ówczesnego wicemarszałka 
Leszka Zegzdy jakie było nasze, jako 
gminy, zaangażowanie, kiedy te ścieżki 
powstawały. Odważę się powiedzieć, 
że dzięki naszej aktywności przebieg 
tych tras jest o wiele atrakcyjniejszy 
niż zakładał pierwotny plan. Dlate-
go uważamy, że te ścieżki też są na-
sze i nie traktujemy ich jako czegoś 
eksterytorialnego.

- Dlaczego gmina tak mocno zaangażowa-
ła się w rowerowe projekty wojewódzkie?

- Przede wszystkim dlatego, że czu-
liśmy ogromny potencjał turystyki ro-
werowej na naszym terenie. Rower 
bardzo dynamicznie staje się coraz po-
wszechniejszym środkiem lokomocji 
dla turystów. Stary Sącz postrzegany 
jest jako miejsce, gdzie chce się spędzać 
czas wolny, dlatego warto się było za-
stanowić, jak te dwie rzeczy połączyć 
i umożliwić turystom komfortowe do-
tarcie do miasta. I co jeszcze ważne, 
dla naszych mieszkańców rower staje 
się również ważny. Ludzie bardzo ce-
nią bezpieczeństwo i komfort, a ścieżki 
rowerowe im to dają. A na najbardziej 

ruchliwych ulicach staraliśmy się wy-
tyczyć pasy ruchu dla rowerów.

- Zaskoczyło Pana to, co się dzieje na Euro-
velo w pogodne dni?

- Trochę tak, ale to było bardzo 
miłe zaskoczenie. Kiedy widzę ile lu-
dzi korzysta z tych tras rowerowych, to 
przypomina mi się wspomniana Alpe-
-Adria, kiedy z taką zazdrością patrzy-
łem na tamtą infrastrukturę rowerową 
i ludzi z niej korzystających. Dzisiaj już 
nie czuję zazdrości. Nasze trasy będą 
teraz obrastać w kolejne atrakcje, np. 
restauracje, gdzie rowerzyści mogą się 
zatrzymać, posilić i spędzić miłe chwi-
le. Generalnie myślałem, że zaszcze-
pianie miłości do rowerów na Sądec-
czyźnie zajmie więcej czasu. Rewolucją 
okazało się wybudowanie kładki ro-
werowej pomiędzy Starym i Nowym 
Sączu. To był punkt zwrotny, który 
otworzył nowe możliwości przed ro-
werzystami. Generalnie jesteśmy kon-
sekwentni w budowaniu ścieżek rowe-
rowych, a trzeba pamiętać, że pierwsze 
ich kilometry wytyczał burmistrz Ma-
rian Cycoń na Wielki Wygon, czyli 
w stronę starosądeckich stawów.

- Czuć w infrastrukturze rowerowej wiel-
ki potencjał?

- Oczywiście, że jest, a w naszym 
przypadku potęguje go bliskość gór, 
co jest wielkim atutem. Ale wrócę 
jeszcze do dygresji z dzieciństwa, któ-
rą rozpocząłem naszą rozmowę. Jako 
dziecko marzyłem, żeby móc sobie 
pojeździć rowerem „po płaskim”, bo 
płaskich terenów mi brakowało. Dzi-
siaj przeciwnie – kiedy wybieram się 
na rower, zawsze staram się, żeby 
na trasie było jak najwięcej górek. Wi-
docznie nie tylko zmienił się sprzęt, 
ale dzięki niemu i jak się odmłodzi-
łem. Słowem – Stary Sącz daje ogrom-
nie możliwości. Dla każdego. Kto woli 
płaski teren, może kreślić dowolną 
kombinację pętli. A kto woli strome 
podjazdy i piękne widoki przy okazji, 
ten może czerpać pełnymi garściami. 
Kiedyś we włoskim Casale nie mo-
głem się nadziwić, skąd tam tylu ro-
werzystów. Aż miejscowy burmistrz 
wyjaśnił mi: „Tu się zaczyna płaska 
jak stół dolina Padu. I wszyscy kola-
rze z tej doliny przyjeżdżają do nas, 
żeby pojeździć po górkach”. Jeżdże-
nie pod górę ma sens!

ROZMAWIAŁ: (WICZ)

Rower znaczy zdrowie

Jazda pod górę ma sens

Burmistrz Jacek Lelek i jego zaprzyjaźniony rower

REKLAMA
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W 
gabinetach 
psychologów 
pojawiają się 
p i e r w s z e 
osoby, któ-
rym kwa-

rantanna nadszarpnęła psychikę. 
O dotarciu do rdzenia lęku, o trud-
nych podróżach w obrębie własnej 
głowy, i emocjach, których lepiej nie 
doprowadzać do stanu rozkładu, roz-
mawiamy z SABINĄ WIERCIOCH, 
psychologiem. 

- Coraz częściej mówi się o tym, że w efek-
cie trwającej pandemii, na czele najbar-
dziej poszukiwanych specjalistów będą 
psycholog i psychiatra. Czy ta teza znaj-
duje odbicie w Twojej codziennej pracy 
w gabinecie?

- Obecnie mam dwóch klientów, 
którzy siłują się z trudnościami emo-
cjonalnymi wynikającymi z pande-
mii. Lęk tych pacjentów jest jednak 
bardziej związany z kwarantanną 
i poczuciem wyłączenia z życia ze-
wnętrznego, niż z samym zagroże-
niem zarażenia się, czy nosicielstwa 
wirusa Covid-19. Ogromnie trud-
na i zagrażająca harmonii emocjo-
nalnej okazuje się być reakcja spo-
łeczeństwa na wiadomość, że ktoś 
przebywa w izolacji. Duża liczba lu-
dzi reaguje na taką informację paniką, 
złością, niezadowoleniem, co mocno 
stygmatyzuje pacjentów, a na pewno 
nie pomaga. Myślę, że w perspekty-
wie czasu chroniczny stres związany 
z obecną sytuacją może znacznie na-
silić w społeczeństwie zaburzenia lę-
kowe, ale obecnie tego nie obserwu-
ję w gabinecie. 

- Osoby przebywające w izolacji  po kil-
ku tygodniach mają już umyte okna, wy-
polerowane łyżeczki , a jeśli są szczęścia-
rzami i mają gdzie wyjść - także skoszony 
trawnik. Nie mają już co sprzątać, czują 
się zdrowe fizycznie, ale czekają na wy-
nik. Mówią „siada mi psychika”. Co im 
poradzisz?

- Rzeczywiście, przedłużająca się 
kwarantanna to chyba jeden z trud-
niejszych elementów pandemii. To 
jest coś, co dotyka nas osobiście i czę-
sto skazuje na samotność, na spotka-
nie z samym sobą.  Żyliśmy w świe-
cie, który cały czas pędził, gdzie nie 
mieliśmy czasu, odwagi i chęci, żeby 
konfrontować się ze sobą. I nagle 
stop. Zostajesz sama, sam, i chcąc nie 
chcąc spotykasz siebie. A spotkanie 
z sobą jest często jednym z naj-
trudniejszych, czasami najbardziej 
mrocznych spotkań jakie dane nam 
jest odbyć w życiu. Myślę, że bardzo 
ważna jest świadomość, że to co czu-
ję, ten strach, niepewność, a czasem 
i trwoga, jest normalne. Nienormal-
nym byłoby gdybyśmy w tej trudnej, 
bo innej, nieznanej sytuacji twier-
dzili, że wszystko jest OK i nic nam 

się nie dzieje. Paradoksalnie, osoby, 
które czują, że siada im psychika, że 
zaraz zwariują, mają poczucie jak-
by żyły w Matrixie, w odrealnionym 
świecie, podczas gdy obok, za ścia-
ną, za szybą  toczy się normalne ży-
cie, mają prawo się tak czuć i nie ma 
w tym niczego nienormalnego. To 
dobra reakcja na niedobrą sytuację, 
w jakiej się znaleźli. Co z tym zrobić? 
Ważna i lecząca jest aktywność fi-
zyczna. W izolacji generuje się w nas 
bardzo dużo stresu, który będzie się 
kumulował. Trzeba go rozładować, 
wyrzucić. Aktywność jest jednym 
ze sposobów. Są ludzie, którzy piszą 
wiersze, odkrywają nowe talenty, 
nagrywają się na YouTubie, grają na 
gitarze czy perkusji. Każda forma od-
reagowania  tego, co jest negatywne, 
jest dobra i może nam pomóc.

- A samotność w kontekście społecz-
nym? Dziś wyciągnięcie dłoni na powi-
tanie może zostać zignorowane, a nawet 
napiętnowane jako naganne i zagraża-
jące zdrowiu. Niektórzy od pół roku nie 
odwiedzili swoich bliskich i nie chcą ich 
widzieć u siebie. Grozi nam oziębłość, 
zamkniecie na innych wywołane stra-
chem przed zarażeniem? 

 - Pewnie za jakiś czas od-
powiedzi na te pytania udzielą 
nam badania socjologiczne i psy-
chologiczne. Osobiście uważam, 
że jest to niebezpieczne zjawi-
sko, które wpłynie negatywnie 
na nasze relacje, a tym samym na 
nasze samopoczucie.  Zastana-
wiam się, jak izolacja pandemicz-
na wpłynie na nasze dzieci? One 
dostały od nas w obecnej sytuacji 
przyzwolenie na nadmierne ko-
rzystanie i używanie telefonów, 
tabletów, komputerów, Interne-
tu. Świat uznał to za „bezpiecz-
niejsze”.  Dzieciaki widzą świat 
w maseczkach, przyłbicach, co 
wytwarza mentalny i fizyczny  
dysonans, odgradza od innych. 
Istnieje ogromne zagrożenie, że 
nasze społeczeństwo  pójdzie 
w tym kierunku i utrwali te wzor-
ce zachowań, które mogą pozo-
stać w nas nawet wtedy, gdy epi-
demii już nie będzie. 

-  I wtedy rzeczywiście może się oka-
zać, że będziecie mieć więcej pracy 
w gabinetach.

- Potrafię sobie wyobrazić taki 
scenariusz. Już przed wybuchem 
pandemii  stawaliśmy się, byli-
śmy bardzo samotni. Obecna sy-
tuacja pcha nas w kierunku izola-
cji, dystansu i odgradzania się od 
innych. Ludzie mają podobne pro-
blemy, ale każdy z nas inaczej so-
bie z nimi radzi. Świat i życie rzuca 
nam wyzwanie w postaci pande-
mii, której od dobrych kilku po-
koleń nie było. Tylko czas da nam 

odpowiedź na pytanie jak sobie 
z tym wszystkim indywidualnie 
i grupowo, społecznie poradzimy. 

- Co mają robić ludzie, którzy boryka-
ją się z panicznym lękiem związanym 
z pandemią?

- Pytanie, na ile są w stanie po-
konywać ten lęk. Walka z lękiem 
jest trudna, ale nie niemożliwa. Po 
pierwsze, należy odróżnić strach od 
lęku. Strach jest wtedy, gdy wiem, 
czego się boję, a o lęku mówimy 
wtedy, gdy odczuwam niepokój, ale 
nie wiemy dlaczego. Łatwiej wal-
czyć z wrogiem, jeśli się wie, kim on 
jest. Ciężko dać tu jedną złotą radę. 
Na pewno trzeba mówić o swoim 
niepokoju, rozmawiać o nim z in-
nymi ludźmi. Możemy zapisywać  
na kartce, w kalendarzu nasze oba-
wy. Najgorsze co możemy zrobić, to 
zostawić dla siebie te negatywne, 
przerażające, lękotwórcze myśli. 
Zamknąć je w sobie i udawać, że nic 
nam nie jest.  Emocje muszą z nas w 
jakiś sposób wypływać. Szczególnie 
te negatywne emocje, bo one nigdy 
nie znikają, one gniją, odkładają się 
na później, by za chwilę znów się w 
nas obudzić, ale już w bardziej nie-
bezpiecznej i niefajnej formie. Co 
bym zalecała? Malować, mówić, pi-
sać, opowiadać, nagrywać. Wycią-
gać z naszej głowy to wszystko, co 
nas boli, martwi, dobija, przeraża 
i próbować to jakoś w sposób sym-
boliczny poukładać na kartce, 

w rozmowie, w nagraniu, na ob-
razie czy w jakiejś aktywności fi-
zycznej. W zależności kto co lubi, 
i co komu pomaga. Jeśli jednak 
czujemy, że sobie nie radzimy, że 
lęk nas paraliżuje i utrzymuje się 
tygodniami, że tracimy siły i wia-
rę w siebie, to myślę, że warto 
rozważyć kwestię szukanie po-
mocy  u specjalistów takich jak 
psycholog, psychiatra, którzy 
w tej walce mogą nam pomóc. 

- Czyli najpierw wyrzucić złe myśli, a po-
tem… może sięgnąć po pozytywne?

- Jest to dobry pomysł i plan, po-
doba mi się. Faktycznie, trzeba naj-
pierw zrobić miejsce na pozytyw-
ne myśli. Zwykle, jeśli wyrzucimy 

z siebie to, co negatywne, to te po-
zytywne rzeczy pojawiają się same. 
A jeśli nie, trzeba sobie zadać pyta-
nie: co sprawia mi radość, co pozwa-
la czuć się dobrze, co mnie uspoka-
ja, co mi pomaga i daje wytchnienie, 
pozwala złapać oddech, co lubię ro-
bić? Nie mogą to być jednak ak-
tywności, zachowania destrukcyj-
ne, tylko takie, po których czujemy 
się silniejsi i lżejsi. Odpowiedź jest 
w każdym z nas.

Sabina Wiercioch – psycholog, absol-
wentka Wydziału Psychologii Stoso-
wanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pracuje w nurcie TSR-u, czyli terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniach.

REKLAMA

Psychologia

Dobra reakcja na niedobrą 
sytuację

→  Rozmawia Krystyna Pasek 

Sabina Wiercioch
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Choroby płuc

Dym z papierosów szkodzi bardziej niż smog

Rozmowa z dr n. med. BEATĄ 
JAKUBOWSKĄ-ZAJĄC - specjalistą 
w zakresie pediatrii i pulmonologii 

dziecięcej sądeckiej przychodni Antidotum.

- Pulmonologię kojarzymy z dorosłymi, zwłasz-
cza z palaczami, a nie z najmłodszymi pacjenta-
mi. A jednak - dzieci też potrzebują specjalisty 
pulmonologa?

- Owszem pulmonolog może kojarzyć się z oso-
bami dorosłymi, jednak należy podkreślić, że cho-
roby dróg oddechowych częściej jednak wystę-
pują u dzieci aniżeli u dorosłych. Pacjenci do 18. 
roku życia również muszą mieć odpowiednie za-
bezpieczenie lekarskie i prawidłową diagnosty-
kę schorzeń układu oddechowego, do których 
możemy zaliczyć schorzenia ostre, to jest: zapa-
lenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, 
a także przewlekłe jak astma oskrzelowa 
oraz mukowiscydoza, zespół dyskinezy rzę-
sek. Należy również wspomnieć o schorze-
niach alergologicznych, którymi pulmo-
nolog dziecięcy również się zajmuje, to jest 
alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie 
spojówek oraz astma oskrzelowa. Schorzenia 
alergologiczne coraz częściej występują w po-
pulacji dziecięcej, jednak optymistyczne jest 
to, że znaczny odsetek pacjentów „wyrasta” 
z tego schorzenia.

- Jakie objawy powinny być dla rodziców sygnałem, 
że warto pulmonologa odwiedzić? Przedłużający się 
kaszel jest już wskazaniem do takiej wizyty?

- Rzeczywiście, kaszel to dominujący ob-
jaw i problem kliniczny, z którym rodzice 
zgłaszają się do lekarza pulmonologa. A do in-
nych objawów klinicznych, z jakimi powinni-
śmy się zgłosić do pulmonologa, należą: przede 
wszystkim przewlekły katar, nawracające in-
fekcje górnych i dolnych dróg oddechowych to 
jest krtani, oskrzeli i płuc oraz takie, które prze-
biegają z dusznością czyli dochodzi do obtura-
cji dróg oddechowych.

- Jakim narzędziem diagnozuje się choroby układu 
oddechowego u dzieci?

- Obecnie swój renesans w pulmonologii 
dziecięcej odgrywa USG płuc, badanie dotych-
czas niedoceniane jednak dzięki niemu może-
my różnicować rodzaje infekcji i ich rozległość 
jednocześnie nie narażając pacjenta na promie-
niowanie RTG.

- To badanie wymaga jakiegoś szczególnego przygo-
towania małego pacjenta?

- Najważniejsze w badaniu usg płuc jest 
właśnie to, że nie wymaga żadnego przy-
gotowania, nie ma też kryterium wieku, 
ani nie jest to czasochłonne badanie, bo jak 
wiadomo mali pacjenci są nieco niecierpli-
wi. Również pozycja ciała może być dowolna, 
zarówno siedząca jak i leżąca jest odpowied-
nia. Najistotniejsze jest jednak to, że podczas 
infekcji możemy kilkukrotnie wykonywać 
to badanie, monitorując nasz proces lecz-
niczy. Z mojego doświadczenia  wynika, że 
pacjenci bardzo dobrze współpracują pod-
czas tego badania.

- Profesor Tadeusz Zielonka z UM w Warszawie stwier-
dził niedawno, że smog zabija bardziej niż koronawi-
rus. Też tak Pani uważa?

- Jeśli chodzi o smog, to coraz częściej spo-
tykamy się z negatywnymi skutkami jego dzia-
łania, nawet są organizowane specjalne konfe-
rencje naukowe poświęcone temu problemowi. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że smog to nie 
tylko dym z kominów jak w większości się ko-
jarzy, ale także spaliny. Problem smogu dotyczy 
nie tylko Nowego Sącza ale wielu innych miast 
również. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że 
nadal niedocenianym problemem w populacji 

dziecięcej jest ekspozycja na dym tytoniowy. 
Rodzice uważają, że jeśli nie palą przy dziecku, 
to w ten sposób nie narażają go na jego nieko-
rzystne działanie - nic bardziej mylnego.

- Czyli palący rodzice bardziej zagrażają swojemu 
dziecku niż spacer w czasie alertu smogowego?

- Na pewno palący rodzice szkodzą bardziej, 
ponieważ ich ekspozycja jest ciągła i codzien-
na, a smog mamy epizodycznie.

- Modyfikując przywołaną wypowiedź możemy poku-
sić się o stwierdzenie, że na tym etapie wiedzy, dym 
z papierosów jest dla dzieci groźniejszy niż koronawirus? 

- Trudno jednoznacznie stwierdzić czy dym 
tytoniowy czy Covid-19 są groźniejsze, bo 
obecnie nie mamy danych jeśli chodzi o za-
chorowania na  Covid w populacji dziecięcej. 
Może w przyszłości będziemy mogli powie-
dzieć coś więcej na temat zarówno przebie-
gu jak i powikłań Covid w grupie pacjentów 
do 18. roku życia.

(RED)

Niedocenianym problemem w populacji dziecięcej jest 
ekspozycja na dym tytoniowy. Rodzice uważają, że jeśli 
nie palą przy dziecku, to w ten sposób nie narażają go 
na jego niekorzystne działanie - nic bardziej mylnego
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Ro z m o w a 
z MARIOLĄ 
PAWLAK – dy-

rektor Centrum Reha-
bilitacji Tukan

- Koronawirus zmienił 
sposób funkcjonowania 
ośrodków rehabilitacyjnych?

- Na pewno. Gdy został 
ogłoszony stan epidemii, zo-
stały ogłoszone różne rozporządze-
nia tak przez ministra zdrowia jak 
i przez prezesa NFZ, które w znaczny 
sposób ograniczyły nasze działania. 
W pierwszej fazie przez pewien czas 
były zamknięte wszystkie ambula-
toria rehabilitacyjne. Personel zy-
skał możliwość przejścia na urlopy 
opiekuńcze nad dziećmi do 8. roku 
życia, dlatego trzeba było przeor-
ganizować całą pracę.

- W tej chwili ośrodki funkcjonują 
normalnie?

- Przez cały czas ośrodki sta-
cjonarne funkcjonowały normal-
nie, ponieważ mamy status szpi-
tala jednospecjalistycznego, który 
nigdy zawieszony nie był. Tyle tyl-
ko, że ze względu na ograniczoną 
ilość personelu, który, jak wspo-
mniałam, przeszedł na urlopy 
opiekuńcze, musieliśmy przenieść 
wszystkie oddziały w jedno miejsce 

i z trzech zespołów stwo-
rzyć dwa. To pozwoli-

ło nam na prowadze-
nie świadczeń bez 
przerwy.

- W jedno miejsce czy-
li gdzie?

- Do Łabowej, gdzie 
mamy sto miejsc stacjonar-

nych. Mniejszy ośrodek w Nowym 
Sączu jest w tej chwili nieczynny.

- Obostrzenia sprawiły, że przyjęć pa-
cjentów jest mniej?

- Kolejka niestety się nie zmniej-
szyła. Potrzebujących rehabilita-
cji jest tyle samo jeśli nie więcej, 
bo jest mnóstwo osób w tej chwili 
niezdiagnozowanych. Szpitale nie 
przyjmują planowych pacjentów 
do operacji, diagnostyki. Do szpita-
li trafiają najczęściej tylko pacjenci 
powypadkowi lub z nagłych przy-
padków np. zaostrzonych bólów. 

- W Tukanie w dobie koronawirusa  jest 
bezpiecznie? 

- Jesteśmy bardzo rygorystycz-
nie nastawieni do procedur, któ-
re już obowiązują. Tak napraw-
dę niewiele musieliśmy u siebie 
zmienić, poza wprowadzeniem 
mierzenia temperatury i dodat-
kowymi pojemnikami na środki 

dezynfekcyjne, ponieważ my te 
wszystkie obecnie wprowadzone 
procedury stosowaliśmy już od po-
nad 10 lat. Nasz ośrodek jest uwa-
żany za bezpieczny. Najlepszy do-
wód, że w czasie gdy ogłoszono 
stan epidemii, wiele osób dzwo-
niło do nas, chcąc umieścić u nas 
komercyjnie swoich starszych czy 
schorowanych bliskich, wiedząc, 
że tu będą chronieni przed bodź-
cami zewnętrznymi.

- Pacjenci są weryfikowani? W momen-
cie przyjęcia mają wykonywane testy?

- U nas w ośrodku testów nie wy-
konujemy. Właściwie do niedaw-
na przyjmowaliśmy tylko pacjen-
tów ze szpitala. Jak wiadomo szpital 
przed operacją weryfikuje pacjenta, 
a w trakcie pobytu w szpitalu jest 
on tak zaopiekowany, żeby nie był 
narażony na zarażenie, w związku 
z tym nie ma potrzeby weryfikować 
go ponownie. Natomiast teraz chy-
ba jako jedyni uruchomiliśmy przy-
jęcia z kolejki. Pacjent przychodzą-
cy do nas z domu, kontaktujący się 
z większą grupą ludzi, zawsze jest 
bardziej narażony na ewentualne za-
każenie. Dlatego prosimy, żeby takie 
osoby, chcąc wejść do nas na rehabi-
litację, miały zrobiony aktualny wy-
maz. Staramy się w ten sposób chro-
nić tych, którzy już z nami są, bo są 
to przecież pacjenci z pierwszej gru-
py ryzyka, więc wymagają najwięk-
szej ochrony.

- A personel? 
- Nasi pracownicy bardzo uwa-

żają na to, z kim się spotykają, gdzie 
przebywają. Powiadamiają nas 
o wszystkich możliwych zagroże-
niach, jeśli takie wystąpiły. Świa-
domie, tak na wszelki wypadek, 
wcześniej biorą urlopy, gdy np. 
współmałżonkowie wracają z za-
granicy. Nie chodzą na dyskoteki, 
nie jeżdżą tam gdzie są duże ilo-
ści osób, choć to przecież młodzi 
ludzie. To bardzo odpowiedzialna 
załoga, która z dużym oddaniem, 
poświęceniem i zaangażowaniem 
pracuje przez cały ten czas. Bardzo 
im za to dziękuję, bo z nimi i dzięki 
nim możemy pracować i przetrwa-
liśmy czas próby.

- Ci, którzy trafiają do ośrodka, 
ze względów bezpieczeństwa nie mogą 
się spotykać z rodziną. Czy to nie jest dla 
pacjentów dodatkowym stresem?

- W obecnej dobie telefonów ko-
mórkowych z możliwością video 
rozmów nie jest to już takim pro-
blemem. Personel w razie potrze-
by pomaga w nawiązaniu takiej 
rozmowy. Oprócz tego na wszyst-
kich piętrach mamy tarasy. Rodzi-
ny, przy ładnej pogodzie, mogą po-
dejść pod balkon i z zachowaniem 
bezpiecznej odległości zobaczyć się 
ze swoim bliskim. Jesteśmy też w tej 

chwili na etapie uruchamiania video 
stanowisk. Dzięki nim przez wy-
brany komunikator będzie można 
prowadzić rozmowę z komfortem 
dobrego widzenia swoich bliskich. 
Chcieliśmy też stworzyć możliwość 
widzenia się przez szybę. Być może 
takie pomieszczenie na okres zi-
mowy trzeba będzie uruchomić. 
Rodzina mogłaby tam wchodzić 
od zewnątrz, pacjent od wewnątrz 
i przez szybę za pomocą mikrofo-
nu i słuchawki, bez bezpośrednie-
go kontaktu, mogliby się zobaczyć.

- Wspomniała Pani, że zostały wstrzy-
mane przyjęcie z kolejki. Już wcześniej 
można było usłyszeć opinie, że na czas 
oczekiwania na rehabilitację jest bar-
dzo długi, wynosi nawet kilkanaście 
miesięcy.

- Kolejki się nie zmniejszyły, bo 
przecież pacjenci samoistnie nie wy-
zdrowieli. Natomiast kiedy powia-
damiamy pacjentów, że mogą już 
skorzystać z rehabilitacji w ośrodku, 
sporo osób się waha albo przekłada 
rehabilitację na późniejszy termin. 
Epidemia spowodowała, że ludzie 
starsi, chorzy „zagnieździli się” 
w domach, nie wychodząc poza 
miejsce zamieszkania, bo po pro-
stu się boją. Dlatego część pacjen-
tów rezygnuje z proponowanych 
terminów. Niektórzy rezygnują też, 
gdy słyszą, że powinni przedstawić 
negatywny wynik testu. Sanatoria, 
szpitale przyjmujące na planowane 
operacje, również wymagają takie-
go badania, jest to obecnie normal-
na praktyka. Dawniej taką praktyką 
było np. przynoszenie przed opera-
cją zaświadczenia o zaszczepieniu się 
przeciwko żółtaczce, bo takie było 
zagrożenie. Dziś mamy innego ro-
dzaju zakażenia, więc wymagamy 
innego rodzaju zaświadczeń i jest to 
procedura, do której będziemy się 
musieli powoli wszyscy przyzwy-
czajać. Zrozumienie tego pomoże 
i przyspieszy przyjmowanie pacjen-
tów, nie tylko u nas.

- To znaczy, że w tej chwili w ośrodku są 
wolne miejsca?

- Miejsca opłacane przez NFZ są 
zajęte przez pacjentów, którzy przy-
chodzą ze szpitali. Ale na tę chwi-
lę mamy wolne miejsca komercyj-
ne czyli takie, które pacjent opłaci 
sobie sam. Wystarczy przedstawić 
internetowo dokumenty medycz-
ne. W ciągu kilku godzin odpowia-
damy i przedstawiamy możliwości 
przyjęcia. Staramy się, aby znalazło 
się wolne łóżko dla każdego pacjen-
ta, który tego potrzebuje .

- Co w sytuacji, kiedy pacjent nie dostał 
skierowania ze szpitala, a widać, że re-
habilitacja jest konieczna?

- W naszym ośrodku zawsze była 
możliwość przedstawienia doku-
mentacji medycznej, na podstawie 

której nasi lekarze kwalifikują 
i przedstawiają wszystkie możli-
wości skorzystania z rehabilitacji. 
Przecież nie zawsze jest wymaga-
na rehabilitacja stacjonarna, mamy 
też rehabilitację dzienną w ośrodku 
w Nowym Sączu przy ul. Sobieskie-
go – pacjent przychodzi do nas, jest 
rehabilitowany i wraca do domu. 
Ten ośrodek przez cały czas przyj-
muje pacjentów, tych skierowanych 
z NFZ jak i tych, którzy z braku 
możliwości uzyskania skierowania, 
wybierają rehabilitację komercyjną. 

- W przypadku rehabilitacji potrzebny 
jest czas, żeby zobaczyć efekty?

- Tak, jest potrzebny czas. Re-
habilitacja trwa od kilku do kilku-
nastu tygodni. W tym czasie pa-
cjent obserwuje postępy w swojej 
sprawności, ruchomości. Rehabili-
tacja to nie jest zabieg chirurgiczny, 
który z dnia na dzień zmienia sytu-
ację człowieka. Niestety rehabilitacja 
np. poudarowa, w której się specja-
lizujemy, jest procesem długotrwa-
łym. Cały czas podkreślam, że ważny 
jest czas wykonywania rehabilitacji, 
ale też bardzo ważny jest czas, kie-
dy rozpoczynamy rehabilitację. Im 
wcześniej rozpoczniemy rehabili-
tację osób po incydentach neurolo-
gicznych, po złamaniach, po ope-
racjach, tym szybciej ta osoba ma 
szansę wrócić do zdrowia i do po-
przedniej sprawności. Nie należałoby 
więc zwlekać z rozpoczęciem reha-
bilitacji. Mięsień jest jak plastelina, 
jeśli w odpowiednim czasie zosta-
nie ukształtowany to osiągnie kształt 
jaki sobie życzymy, ale jeśli nastąpi 
to za późno to niestety będzie to wy-
magać bardzo ciężkiej pracy pacjen-
ta, a czasem nawet pracy, która już 
nie przyniesie efektów.

- A co jeśli pacjentowi zaczyna brakować 
motywacji i wiary, że jeszcze do spraw-
ności wróci?

- W naszym ośrodku mamy za-
trudnionych specjalistów, którzy 
wspomagają rehabilitację. Nie są to 
tylko urządzenia, siła fizyczna, ty-
powe zabiegi rehabilitacyjne, ale 
też pomoc psychologa, logopedy 
i terapeuty zajęciowego. Nie zda-
jemy sobie sprawy, jak dużo mogą 
zdziałać tacy pracownicy jak u nas, 
którzy mają szczególną empatię 
w stosunku do pacjenta, zawsze 
mają czas, zawsze mogą porozma-
wiać. To oni wykonują niesamowi-
tą pracę w momentach trudnych dla 
pacjenta. Czasem do motywacji jest 
potrzebna również pomoc rodzi-
ny, którą prosimy o telefon, trochę 
ukierunkowujemy, w jaki sposób 
i na jaki temat porozmawiać. Budu-
jemy motywację od początku, po-
kazując drobne efekty, małe suk-
cesy, żeby pacjent je zauważył, to 
najlepsza recepta.

ROZMAWIAŁA (RED)

REKLAMA

Powrót do sprawności

Rehabilitacja nie jest szybką operacją, 
ale długotrwałym procesem
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Pół roku z koronawirusem

Nawet za komuny Sądecc

4 
września minęło pół 
roku, od kiedy po-
twierdzono w Polsce 
pierwszy przypadek 
zakażenia koronawi-
rusem, a pięć dni póź-

niej – odkąd pojawiła się informacja 
o pierwszym zakażonym mieszkań-
cu Małopolski. To dobry moment, 
by podsumować te sześć miesię-
cy epidemii, w ciągu których nasze 
życie codzienne wywróciło się do 
góry nogami i prześledzić ekspan-
sję SARS-CoV-2 na Sądecczyźnie.

Przecież nas to nie dotyczy 

Historię rozprzestrzeniania się 
po świecie tajemniczej infek-

cji nazywanej koronawirusem, ty-
godniami znaliśmy jedynie z tele-
wizji. Do oglądania kolejnych relacji 
zasiadało się trochę jak do nowych 
odcinków serialu. Owszem, wiało 
z nich czasami grozą, ale przecież 
to wszystko działo się tak dale-
ko od nas i wydawało się tak nie-
realne, jakby akcja filmu toczyła 
się na innej planecie. I nawet kie-
dy europejskim epicentrum epi-
demii przekształcającej się powoli 
w pandemię stawały się w lutym 
północne Włochy, pierwsza myśl 
jaka przychodziła do głowy ogląda-
jącym serial, brzmiała: „Przecież nas 
to nie dotyczy”. Otóż dotyczy nas 
wszystko, co dzieje się w globalnej 
wiosce. Oczywiście pewne trendy 
w modzie, nowinki motoryzacyjne 
i komputerowe docierają do nas 
nieco później, ale dumni jesteśmy, 
kiedy w naszym kinie można zoba-
czyć głośny film w dniu jego świa-
towej premiery. Koronapremiera 
dotarła do Nowego Sącza z oko-
ło trzymiesięcznym opóźnieniem.

22 marca potwierdzono pierw-
sze dwa przypadki zakażenia 
w powiecie nowosądeckim, 
a cztery dni później pojawiła się 
informacja o pierwszym zakażo-
nym mieszkańcu Nowego Sącza. 
Na szczęście wzrost liczby zakażeń 
w kolejnych tygodniach nie był 
zbyt duży. Oczywiście był to czas, 
który duża część z nas spędzała 
w domach, w ramach ogólnopol-
skiego lockdownu. I znowu w na-
sza główna wiedza o świecie bra-
ła się z telewizji. Puste ulice miast 
całej Europy robiły przygnębiające 
wrażenie, ale wielu kierowców do-
jeżdżających w tym czasie do pra-
cy w Nowym Sączu wspomina ten 
okres z prawdziwym rozrzewnie-
niem. Puste drogi Sądecczyzny, 
puste ulice w mieście, brak korków 
i bardzo tania benzyna. Chwilowe 
skutki uboczne pandemii.

Tuż po świętach wielkanoc-
nych, 16 kwietnia, wprowadzono 
obowiązek zakrywania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej. Do tam-
tego dnia wykryto zakażenie u 13 
osób z Nowego Sącza i 8 miesz-
kańców powiatu nowosądeckie-
go. Z jednej strony ciągle napawało 

to grozą, z drugiej utwierdzało 
w przekonaniu, że powoli oswaja-
my wirusa (czy raczej siebie z wi-
rusem), bo przecież musimy z nim 
jakoś żyć i to pewnie przez dłu-
gi czas. W następnych tygodniach 
rząd ogłaszał kolejne etapy zno-
szenia obostrzeń, które wcześniej 
wprowadził w życie w związku 
z epidemią. Od 30 maja pod warun-
kiem zachowania dwumetrowego 
dystansu od innych osób (obec-
nie wymagana odległość wyno-
si 1,5 metra) w przestrzeni otwar-
tej nie trzeba już było zasłaniać ust 
i nosa. Do tamtej pory potwierdzono 
po 28 przypadków zakażenia za-
równo w powiecie nowosądeckim, 
jak i w Nowym Sączu.

Jak rodzą się koronamity

A teraz uwaga, bo dzisiaj to zda-
nie dla wielu może zabrzmieć 

dziwnie czy wręcz nieprawdopo-
dobnie: przez ponad miesiąc na Są-
decczyźnie nie odnotowano żad-
nego nowego zakażenia. Trudno 
uwierzyć! Złośliwi komentowali, 
że widocznie brak nowych zaka-
żeń wynikał z zaniechania jakich-
kolwiek badań. Żart. Po tak długiej 
przerwie, 16 czerwca poinformo-
wano o kolejnej zakażonej osobie 
z powiatu nowosądeckiego, a 26 
czerwca – z Nowego Sącza.

30 czerwca, a więc miesiąc po 
złagodzeniu restrykcji związanych 
z zakrywaniem ust i nosa w prze-
strzeni publicznej, powiat nowo-
sądecki miał już na koncie łącznie 
87 zakażeń (w tym 57 aktywnych), 
czyli ponad trzy razy więcej niż 30 
maja. W Nowym Sączu potwier-
dzono do końca czerwca łącznie 33 
przypadki (z czego zaledwie pięć 
było aktywnych), co oznacza, że 

tam rozprzestrzenianie się wirusa 
następowało wtedy dużo wolniej. 
Do 30 czerwca w Małopolsce po-
twierdzono łącznie 1 745 zakażeń 
(z czego 44 osoby zmarły z powodu 
COVID-19), natomiast w Polsce - 34 
393 zakażenia (w tym 1 463 zgony 
z powodu COVID-19).

Wraz z upływem czasu na Sądec-
czyźnie pojawiało się coraz więcej 
nowych przypadków zakażenia. I tu 
wybucha prawdziwa bomba (nie-
którzy mówią, że bomba biologicz-
na) związana z wydarzeniem, które 
na długo stanie się znakiem wywo-
ławczym pandemii w naszym regio-
nie. Ba, wesele z Nawojowej oka-
że się najgłośniejszą imprezą tego 
typu w Polsce. Według czynników 
dobrze poinformowanych każde 
zakażenie w regionie miało swo-
je źródło na weselu. Ogólnopolskie 
media tak bardzo polubiły motyw 

koronawesela, że były gotowe wy-
pisywać największe głupstwa na ten 
temat. Szczytem medialnej gorącz-
ki i poszukiwania sensacji był news 
jednego z największych polskich 
portali, jakoby w gminie Kamionka 
Wielka cztery tysiące osób znajdo-
wało się na kwarantannie z powo-
du wesela w Nawojowej. W prak-
tyce musiałoby to oznaczać niemal 
całkowite zamknięcie gminy, tym-
czasem zamknięty został tylko most 
łączący ją ze światem i to z powo-
dów technicznych, nie epidemicz-
nych. Kilka tygodni później sami 
państwo młodzi w naszym por-
talu dts24.pl mówili zdziwieni, że 
od miesięcy nie byli w Kamionce, 
nikogo tam nie znają i nikt stamtąd 
nie był na ich słynnym weselu. Tak 
rodzą się mity. Ale ulica i tak wie-
działa swoje, a wiedziała najlepiej. 
Koronawirus nie omijał także urzę-
dów (kilka zostało czasowo wyłą-
czonych), nowosądeckiego szpitala 
oraz dużych zakładów pracy. O tych 
ostatnich opowiadano prawdziwe 
legendy, łącznie z tym, że niektóre 
trzeba będzie na zawsze zamknąć, 
bo już nie ma kto pracować. Inter-
net wszystko przyjmie, nawet naj-
większą bzdurę.

Do 31 lipca w powiecie nowosą-
deckim potwierdzono już 631 zaka-
żeń (z czego 526 było aktywnych) 
– ponad 7 razy więcej niż miesiąc 

Wykres wykonano na podstawie danych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
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Puste ulice miast całej Europy robiły przygnębiające wrażenie, ale 
wielu kierowców dojeżdżających w tym czasie do pracy w Nowym 
Sączu wspomina ten okres z prawdziwym rozrzewnieniem. Puste 
drogi Sądecczyzny, puste ulice w mieście, brak korków i bardzo 

tania benzyna. Chwilowe skutki uboczne pandemii
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czyzna nie była czerwona
wcześniej. Nowy Sącz miał wtedy 
na koncie 183 zakażenia (w tym 137 
aktywnych), czyli około 5,5 razy 
więcej niż 30 czerwca. W Małopol-
sce zakażenie stwierdzono łącznie 
u 3 535 osób (z czego 64 zmarły – 20 
osób w ciągu miesiąca). Oznacza to, 
że pomiędzy 30 czerwca a 31 lipca 
liczba potwierdzonych przypad-
ków zakażenia SARS-CoV-2 wzro-
sła niemal dwukrotnie. W skali 
kraju nie odnotowano aż tak du-
żego wzrostu – do końca lipca po-
twierdzono łącznie 45 688 przy-
padków zakażenia koronawirusem 
(z czego 1 716 osób zmarło z powo-
du COVID-19).

Wakacje świecą się na czerwono

Sierpień przyniósł ze sobą spo-
ro nowych zakażeń. Należy tu 

wspomnieć przede wszystkim o ma-
sowych badaniach przeprowadzo-
nych wśród pracowników nowo-
sądeckich zakładów pracy, a także 
o domach pomocy społecznej w No-
wym Sączu oraz w Klęczanach (gm. 
Chełmiec). 10 sierpnia w dzien-
nym raporcie dotyczącym epidemii 
w Małopolsce, przygotowanym 
przez Wojewódzką Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Krakowie, 
ukazały się dane dotyczące badań 
przesiewowych, które przeprowa-
dzono podczas weekendu wśród 
osób zatrudnionych w zakładach 
pracy w Nowym Sączu. Zakażenie 
wykryto u 85 z 4423 przebadanych 
pracowników. Dużo? Około 2 pro-
cent przebadanych.

21 sierpnia informowaliśmy 
na naszym portalu dts24.pl, że 
wśród osób przebywających w 
Domu Pomocy Społecznej w No-
wym Sączu (ul. Nawojowska) wy-
kryto zakażenie koronawirusem. 
Wykonano 275 badań typu PCR. 
Kilka dni później koronawiru-
sa wykryto także u pensjonariu-
sza DPS w Klęczanach. Przeprowa-
dzono badania wśród mieszkańców 
oraz pracowników placówki – 
łącznie u 114 osób. SARS-CoV-2 

wykryto u 33 pensjonariuszy i 23 
osób z personelu.

Do 31 sierpnia potwierdzono 
w powiecie nowosądeckim łącznie 
1 207 przypadków zakażenia koro-
nawirusem (z czego 656 było ak-
tywnych), co oznacza, że w ciągu 
miesiąca liczba osób zakażonych 
niemal się podwoiła. Natomiast 
w Nowym Sączu do końca sierpnia 
SARS-CoV-2 wykryto u 479 osób 
(z czego 309 przypadków było ak-
tywnych) – to ponad 2,5 raza wię-
cej niż pod koniec lipca.

Jeśli chodzi o województwo 
małopolskie, do 31 sierpnia zaka-
żenie stwierdzono łącznie u 7 488 
osób (127 z nich zmarło – w ciągu 
miesiąca 63 osoby). Oznacza to, 
że tylko w ciągu sierpnia w Mało-
polsce wykryto więcej przypad-
ków niż w okresie od 9 marca do 31 
lipca. W Polsce natomiast do koń-
ca sierpnia potwierdzono 67 372 
przypadki zakażenia koronawiru-
sem (z czego 2 039 osób zmarło).

 

Sierpień przyniósł także tzw. żół-
te i czerwone strefy – czyli mapę 

powiatów oraz miast na prawach po-
wiatu, w których wprowadzono do-
datkowe obostrzenia w związku ze 
sporą ilością potwierdzanych zaka-
żeń. Co tydzień Ministerstwo Zdro-
wia ogłasza nową listę stref. Tym 
sposobem od 8 sierpnia Nowy Sącz 
i powiat nowosądecki znalazły się 
w strefie czerwonej, w której m.in. 
obowiązkowe jest noszenie maseczek 

w przestrzeni publicznej. W kolej-
nych tygodniach Sądecczyzna nadal 
była „czerwona” - aż do 29 sierpnia, 
gdy powiat nowosądecki znalazł się 
w żółtej strefie. Nowy Sącz w dalszym 
ciągu pozostał w strefie czerwonej.

- Wprowadzenie obostrzeń, 
edukacja ludzi w zakresie zapo-
biegania zakażeniom i działalność 
inspekcji sanitarnej, polegająca 
między innymi na sprawnym pro-
wadzeniu dochodzeń epidemiolo-
gicznych, obejmowanie kwaran-
tanną osób, które miały kontakt 
z osobą z zakażoną, by, jeśli w wy-
niku tego kontaktu zostały zaka-
żone, nie przekazywały go dalej, 

przyczyniły się do mniejszej ilo-
ści zakażeń w powiecie – twierdzi 
rzeczniczka prasowa WSSE w Kra-
kowie, Dominika Łatak-Glonek.

Niestety określenie czerwona 
Sądecczyzna mocno przykleiło 

się do naszego regionu. Komento-
wano, że nawet za komuny Nowy 
Sącz nie był czerwony. Znajomi 
dzwoniący z innych regionów kraju 
do sądeczan, już w pierwszych sło-
wach zaznaczało, jak bardzo nam 
współczują, iż żyjemy w czerwonej 
strefie. Sądeczanie mogli się poczuć 
jak zadżumieni, a wielu zaklinało 
się, że rezerwując hotele na urlop 

np. nad morzem, spotykało się 
z grzeczną acz stanowczą odmową. 
Co mieli sobie myśleć – hotelarze 
znad Bałtyku mieli przecież z tyłu 
głowy głośno niewypowiedzianą 
myśl – tych z Nowego Sącza nie 
obsługujemy, jeszcze nam tu zara-
zę przywloką i trzeba będzie hotel 
zamknąć. Przykre, ale pouczające. 
Może mogliśmy coś zrobić lepiej?

Powiat nowosądecki nie jest już 
dziś w czerwonej strefie. Według 
jednych opinii wystarczyła sama 
poprawa wskaźników zachorowal-
ności, według inny potrzebny był 
silny lobbing polityczny. Chodziło 
głównie o Krynicę i jej sanatoria. 
Perle polskich uzdrowisk grozi-
ła katastrofa. Kolejnych terminów 
turnusów bez kuracjuszy tamtej-
sze sanatoria już mogły nie prze-
trzymać. O okolicznych sklepach, 
kawiarniach, restauracjach, tak-
sówkach i dziesiątkach mniejszych 
biznesów nie wspominając.

NATALIA NIKIEL, (FUL)

Źródła danych: Ministerstwo 
Zdrowia, Małopolski Urząd Wo-
jewódzki, PSSE w Nowym Sączu, 
WSSE w Krakowie

REKLAMA

REKLAMA

Sądeczanie mogli się poczuć jak zadżumieni, a wielu zaklinało 
się, że rezerwując hotele na urlop np. nad morzem, spotykało 
się z grzeczną acz stanowczą odmową. Co mieli sobie myśleć 

– hotelarze znad Bałtyku mieli przecież z tyłu głowy głośno 
niewypowiedzianą myśl – tych z Nowego Sącza nie obsługujemy, 
jeszcze nam tu zarazę przywloką i trzeba będzie hotel zamknąć



22  | dts24 | 10 września 2020 

REKLAMA



10 września 2020 | dobry tygodnik sądecki | 23

REKLAMA

w
w
w
.m

io
dy

-h
uz
ar
.p
l

BUDUJ
ODPORNOŚĆ
Dzien po dniu

pomaga budować odporność
*miód regularnie stosowany

W
torek, 25 
s i e r p n i a , 
mniej więcej 
pół godziny 
przed połu-
dniem: kie-

rowca, przejeżdżający przez jedną 
z miejscowości w gminie Chełmiec 
hamuje reagując na widok dziecka, 
które zatrzymuje go i rozpaczliwie 
prosi o pomoc dla swojego taty. Męż-
czyzna biegnie we wskazane miej-
sce i próbuje ratować człowieka, któ-
ry stracił wiarę w sens swojego życia. 
Jest cień nadziei, bo dramat wydarzył 
się przed chwilą. Rozpoczyna się re-
animacja, której finał niestety gasi na-
dzieję. Wynik pojedynku: 1:0 dla nie-
potrzebnej, przedwczesnej śmierci.

O tym co się stało, dowiadujemy się 
od naszego Czytelnika - świadka 

zdarzenia. Dzień później policja przy-
syła na adres naszej redakcji krótki ko-
munikat, z którego dowiadujemy się, 
że człowiek, który zmarł, miał 52 lata.

Ministrant, którego ciało znale-
ziono nad ranem 25 stycznia tego 
roku w Łostówce, w gminie Msza-
na Dolna, miał tylko 19 lat i był – jak 
mówią sąsiedzi – spokojnym, mi-
łym chłopakiem. Spokojnych, mi-
łych młodych ludzi też dotyka ból 
istnienia i  poczucie braku nadziei 
na ulgę w tym bólu.

W połowie lutego w lesie w Bincza-
rowej, w gminie Grybów, znaleziono 

ciało 83-letniego mężczyzny, który 
zaginął 2 stycznia. On też zgubił sens 
życia i nie widział szans na uwolnienie 
się od problemów.

3 marca wyszła z domu 34-letnia 
sądeczanka. Najpierw nieopodal sta-
rosądeckich stawów odnaleziono jej 
samochód. 7 marca – ciało. Osiero-
ciła syna...

Moglibyśmy kontynuować tę dra-
matyczną kronikę dalej, mie-

siąc po miesiącu, ale nie będziemy. 
Wystarczy, aby wyobrazić sobie ska-
lę problemu. Ze statystyk wynika, że 
każdego dnia w Polsce odbiera sobie 
życie 15 osób. 12 z nich to mężczyźni. 
Krajowy bilans roczny (za 2019 rok) 
to 5100  skutecznych zamachów na 
własne życie. Sto przypadków doty-
czy nastolatków. Ze statystyk Świa-
towej Organizacji Zdrowia wynika, 
że w skali świata rocznie niemal 800 
tys. ludzi popełnia samobójstwo – to 
więcej niż umiera wskutek morderstw 
i wojen. W Polsce samobójczych 
śmierci jest więcej niż śmiertelnych 
ofiar wypadków drogowych.

Jak podkreśla Małgorzata Łuba, 
psychoterapeuta z Polskiego Towa-
rzystwa Suicydologicznego – szu-
kanie jednej, konkretnej przyczyny 
w każdym z przypadków śmierci na 
własne życzenie - może zaprowadzić 
w ślepy zaułek.

- Aby doszło do samobójstwa, za-
zwyczaj składa się na to bardzo dużo 
różnych czynników. Są to nasze 

umiejętności radzenia sobie z trud-
nościami, cechy osobowości, ale rów-
nież sytuacje, z którymi przyszło nam 
się mierzyć. I jeśli szczególna konfi-
guracja dopadnie konkretnego czło-
wieka, może on po prostu nie mieć 
siły, żeby sobie z nią poradzić – mówi 
w wywiadzie dla agencji Newseria.

Co robić, aby rozgrywka życie kon-
tra śmierć częściej kończyła się 

zwycięstwem życia?
Psychologowie podpowiada-

ją: mieć świadomość i dzielić się nią 
z innymi – że samobójstwo nie jest 
pokłosiem wyłącznie jednej przy-
czyny tylko problemów, które sku-
mulowały się. Mogą to być kłopo-
ty rodzinne, małżeńskie, choroby, 
ból, problemy finansowe, poczucie 
samotności, wrażenie bycia niedo-
statecznie dobrym. Trzeba też pielę-
gnować w sobie empatię, wrażliwość 
na to, co czują inni. Próbować rozu-
mieć. Nie oceniać. Wiedzieć samemu 
i dzielić się wiedzą z innymi o tym, 
gdzie można szukać skutecznej pomo-
cy w kryzysie psychologiczym, który 
może zagrażać życiu.

Dokładnie 10 września przypa-
da Światowy Dzień Zapobiegania 
Samobójstwom.

Zrób wszystko, co w Twojej mocy 
Czytelniku, aby bez względu na ten 
jeden dzień, już dzisiaj rozpocząć rok 
zapobiegania samobójstwom.

- W Nowym Sączu działa Ogólno-
polska Linia Pomocy Pokrzywdzonym. 

Prowadzi ją Fundacja Iwo-Doradztwo 
Obywatelskie. Pełni ona między in-
nymi rolę telefonu zaufania dla dzieci, 
młodzieży z problemami oraz dla ludzi 
z myślami samobójczymi. Codziennie 

mamy kontakt z potencjalnymi samo-
bójcami. Wielu z nich zawdzięcza nam 
życie. Bezpłatny nr telefonu to: 222 309 
900 - informuje nasz Czytelnik Jacek  
Salamon.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

1:0 dla przedwczesnej 
śmierci

→  Iwona Kamieńska

•  Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123. Działa codziennie, także w święta, 
od godz. 14:00 do 2:00 w nocy.

• Centrum wsparcia: 800 702 222.
•  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111. On działa codziennie od godz. 

12:00 do 2:00 w nocy
•  Telefon zaufania dla rodziców zaniepokojonych o bezpieczeństwo dzieci: 

800 100 100.
•  Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz pedago-

gów: 800 080 222.
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Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20

www.piwniczna.pl

Tel. 00 48 18 4464043

e-mail: gmina@piwniczna.pl

FB: Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój

Malownicza dolina rzeki Poprad, łąki na których spo-

tkać można jedyne w regionie czarne owce, nieskażone 

środowisko, czyste górskie powietrze oraz bogactwo 

wód mineralnych to właśnie gmina Piwniczna - Zdrój. 

Kolejne na małopolskiej mapie uzdrowisko czerpiące 

garściami ze swojej tradycji. Tereny zamieszkują tzw. 

„Czarni Górale”, którzy jako jedyni noszą czarne portki 

(hołośnie), a zamiast parzenic mają lampasy w kolorze 

czerwonym, który chroni ich przed złymi urokami. Czar-

na wełna z której szyto spodnie pochodzi od owiec, któ-

re niegdyś licznie hodowano na tych terenach. Symbol 

regionu odradza się na nowo i od paru lat coraz częściej  

można spotkać czarne owce na tutejszych pastwiskach. 

Regionalny zespół pieśni i tańca „Dolina Popradu” kulty-

wuje dalej tradycję „Czarnych Górali”. 

Sięgając początków uzdrowiska, w roku 1880 lwowski 

lekarz Juliusz Korwin Gąsiorowski odkrył właściwości leczni-

cze wód mineralnych i klimatu Piwnicznej Zdroju.. Do dzisiaj, 

„kwaśnymi wodami” bogatymi w magnez, wapń i żelazo, 

leczy się tu choroby układu oddechowego i układu trawie-

nia.. W leczeniu dróg oddechowych pomaga też zdrowe, 

górskie powietrze. Lokalną wodę „Piwniczankę”, wydo-

bywa się z głębokości 160 m, z kilku otworów na terenie 

uzdrowiska. Jej walorów smakowych skosztować można 

w Pijalni Artystycznej, zlokalizowanej w Parku Zdrojowym.

Gmina Piwniczna - Zdrój oferuje liczne szlaki widoko-

we i plenerowe. Jeden z nich prowadzi na szczyt góry 

Eliaszówka (1024 m n.p.m.), gdzie wychodząc na wie-

żę widokową będziesz mógł podziwiać malownicze 

krajobrazy gminy. Szlaki zróżnicowane są pod wzglę-

dem trudności - od szlaków czerwonych po czarne.  

Nawet rodziny z dziećmi znajdą tu ścieżki przystoso-

wane do jazdy wózkami. Ciekawostką regionu są szla-

ki kurierskie, pozostałe po czasach II wojny światowej. 

Piwniczna była bowiem jedną z głównych baz przerzu-

towych na linii Warszawa – Budapeszt w czasach woj-

ny. Spacerując po alejkach Parku Węgielnik, natkniesz 

się na odtworzone z czasów II wojny światowej okopy.

Spragnionych adrenaliny turystów ucieszy zapew-

ne spływ łodziami Doliną Popradu, rzek o górskim cha-

rakterze, z dużymi wahaniami wód.. Miłośnicy białego 

szaleństwa mogą natomiast skorzystać z położonych 

w regionie stacji narciarskich na Kokuszce i Wierchom-

li Małej wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu nar-

ciarskiego i skuterów śnieżnych.

Piwniczna -Zdrój położona jest w bezpośred-

nim sąsiedztwie Słowacji, co daje okazję do wy-

cieczek za granicę. Przez gminę przebiega ścieżka 

rowerowa AQUAVELO, łącząca uzdrowiska obsza-

rów przygranicznych (Krynica-Zdrój – Muszyna – 

Piwniczna-Zdrój – Szczawnica – Vyšné Ružbachy 

– Stará L’ubovňa– Ľubovnianske Kúpele Bardejov 

– Bardejov Spa). Trasa prowadzi przez najcenniej-

sze obszary przyrodnicze i krajobrazowe, obej-

muje także zabytki architektury drewnianej i źró-

deł wód mineralnych.
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Pandemia Covid-19 
na różne sposoby utrud-
nia nam życie. W ostatnich 
dniach jego ofiarą padła… 
Sądecka Jesień Kulturalna. 
Ledwo przyzwyczailiśmy się 
do wizerunku Melpomeny 
w skórzanej kurtce i w „le-
nonkach” promującej to 
nowe wydarzenie w Nowym 
Sączu, ledwo zdążyliśmy się 
nacieszyć rozmachem im-
prezy zaplanowanej przez 
Miejski Ośrodek Kultury, le-
dwo uwierzyliśmy, że wresz-
cie bilety będą dostępne dla 
każdego, kto tylko zapra-
gnie skorzystać z bogatej 
oferty programowej, a już 
nadeszła wiadomość, że 
z powodu kolejnej (już piątej 
z rzędu!) decyzji o zaliczeniu 
Nowego Sącza do czerwo-
nej strefy, organizatorzy są 
zmuszeni przenieść „SJK” 
na następny rok.

O wielkim pechu może 
mówić dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w No-
wym Sączu. Sprawujący tę 
funkcję od zaledwie trzech 
miesięcy Benedykt Juliusz 
Polański został postawio-
ny przed zadaniem pra-
wie niewykonalnym – przy-
gotować wydarzenie, nad 
którym w poprzednich la-
tach zespół MOK praco-
wał praktycznie przez okrą-
gły rok, w kilka tygodni. 
I można powiedzieć – uda-
ło się! Udało się stworzyć 
program, który nawet naj-
bardziej sceptyczni krytycy 
przyjęli z uznaniem. Udało 
się znacznie zwiększyć ilość 
dostępnych biletów i przy-
gotować system sprze-
daży on-line (czy ktoś bę-
dzie tęsknił za tradycyjnym 
w latach ubiegłych staniem 
w kolejce od 4.00 nad ra-
nem by „załapać” się na 
te kilka biletów dostępnych 
dla szarego klienta?) Uda-
ło się utrzymać współpracę 
z dotychczasowymi spon-
sorami, a nawet pozyskać 
nowych. Udało się z suk-
cesem wypełnić lukę, jaka 
miała powstać w Nowym 
Sączu po zaanektowaniu 
i przeniesieniu przez Sto-
warzyszenie Animatorów 
Kultury, Jesiennego Festi-
walu Teatralnego do Stare-
go Sącza. Udało się, dzięki 
współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową, 
zaplanować oprócz części 
teatralnej niezwykle ambitną 

część muzyczną, z serią 
koncertów gwiazd polskiej 
estrady. Udało się… prawie. 
Bo ostatecznie z powodów 
wymienionych na wstępie… 
nie udało się. Koronawirus 
zatriumfował, a może ra-
czej zwyciężył zdrowy roz-
sądek? Na miesiąc przed 
planowanym rozpoczę-
ciem Sądeckiej Jesieni 

Kulturalnej prezydent Ludo-
mir Handzel ogłosił, że prze-
nosi całe wydarzenie na 
kolejny rok. Decyzja prezy-
denta, którą dyrektor MOK 
w 100 proc. popiera, musia-
ła jednak mieć dla obydwu 
gorzki smak rozczarowania.

Czy cała praca poszła na 
marne? Dyrektor Polański 
zapewnia, że w żadnym 

wypadku. Trwają już ne-
gocjacje z wykonawcami 
o przeniesieniu terminów 
na jesień 2021. Strona in-
ternetowa Sądeckiej Je-
sieni Kulturalnej, system 
sprzedaży on-line, szata 
graficzna z Melpomeną w 
roli głównej – zostają w no-
wosądeckim MOK na do-
bre, praca nad SJK 2021 

właśnie się rozpoczęła! 
A mając w planach zaple-
cze w postaci Amfiteatru 
w Parku Strzeleckim do-
daje: liczymy na jeszcze 
więcej. Przegraliśmy bitwę, 
ale wojnę o dostęp do wy-
darzeń kulturalnych w No-
wym Sączu wygramy z ko-
ronawirusem na pewno!.

CMZ

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Sądecka Jesień Kulturalna odbędzie się za rok
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I
dąc pewnego przedpołudnia 
nowosądeckim deptakiem 
czyli słynną ulicą Jagielloń-
ską, rozmyślałem, jakąż to 
inteligencją błysnął wice-
minister obrony narodo-

wej Bartosz Kownacki (tak, tak ten 
od Macierewicza) mówiąc publicz-
nie, że to Polacy nauczyli Francu-
zów posługiwania się widelcem. 
Akurat przechodziłem pod pomni-
kiem króla Władysława Jagiełły, 
kiedy naszła mnie natrętna myśl – 
a czyż on, wielki król wiedział, co 
to jest widelec, o którym tak ucze-
nie prawił Kownacki? Człowiek, 
jak można mniemać, wykształco-
ny. Zacząłem szperać po książkach 
traktujących o starej gastronomii. 
A nuż, widelec coś znajdę…

Szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności wpadła mi w ręce bardzo 

interesująca książka wydana przed 

paroma miesiącami „Przy stole 
z królem, jak ucztowano na kró-
lewskim dworze od Jagiełły do Elż-
biety II”. Tę ciekawą pozycję na-
pisała Wiki Filipowicz, a wydawcą 
jest Znak Horyzont, czyli Społecz-
ny Instytut Wydawniczy Znak. Pani 
Wika prowadzi nas w niej poprzez 
znamienite dwory europejskie, 
przez wieki, sporo miejsca po-
święcając dworom krakowskim 
za czasów króla Władysława Jagieł-
ły, bohatera ostatniej największej 
bitwy europejskiego rycerstwa pod 
Grunwaldem w 1410 r. Wiemy, że 
Jagiełło świetnie władał mieczem, 
ale czy równie sprawnie władał 
widelcem? Raczej nie. Rolę widel-
ca pełniły nóż albo zwykła krom-
ka chleba.

„Codzienna zastawa stoło-
wa królewskich jadalni była dość 
skromna – pisze Wiki Filipowicz. 

- Nawet na głównym stole zdarzały 
się gliniane misy oraz cynowe kub-
ki i talerze. Gdy trzeba było podkre-
ślić prestiż, wyjmowano ze skarbca 
kosztowne, reprezentacyjne naczy-
nia – srebrne, a nawet złocone ta-
lerze, jubilerskiej roboty puchary, 
kufle w srebro oprawione szkla-
nice, ozdobne łyżki i noże. Przed 
ucztą oraz po spożyciu pieczystego, 
w czym czynny udział brały palce, 
służba nosiła miednice z pachnącą 
wodą do umycia rąk”… Więc ani tu 
słowa o widelcach.

„W życiu codziennym Jagieł-
ło także nie miał zbyt wysokich 
wymagań kulinarnych. Polubił 
wprawdzie polską kuchnię, ale naj-
milej widział na stole dania rodem 
z ojczystej Litwy” – czytamy u Wiki 
Filipowicz. – „Przedkładał też Ja-
giełło chleb ciemny, razowy z otrę-
bami nad białe pieczywo. Często 

na jego stole stała baranina i to nie 
tylko z jagniąt”

Dowiadujemy się też, że ten 
wielki król ledwo co ochrzczo-

ny  poganin był abstynentem (!). Pił 
głównie wodę źródlaną sprowadza-
ną do Krakowa często aż z Litwy. 
W bardzo rzadkich przypadkach 
pozwalał sobie na lampkę wina roz-
cieńczonego wodą. Nie gardził rów-
nież mlekiem słodkim i kwaśnym. 
Pił też dużo wywarów z ziół i owo-
ców, soki owocowe i sok brzozo-
wy. Czyż nie mógłby dzisiaj świecić 
przykładem zdrowego odżywiania? 
Jedynie na co sobie więcej pozwalał 
to słodycze. Prowadził higieniczny 
tryb życia. Prawdziwy wzór nawet 
w XXI wieku.

Wiki Filipowicz w swoim dziele 
podkreśla, iż „(…) Poza tym król nie 
pił alkoholu, dużo się ruszał, prze-
bywał na powietrzu, dobrze sypiał, 

kąpał się co drugi dzień w miedzia-
nej wannie w kształcie konia, którą 
zabierał ze sobą w podróże. Zacho-
wał do końca życia szczupłą sylwet-
kę, dobrą kondycję i nie narzekał na 
zdrowie”. Ale zgubiły go trele sło-
wika. W chłodną noc aż do świtu 
słuchał śpiewu tych ptaków. Prze-
ziębił się i umarł z zapalenia płuc. 
Niezwykła to śmierć bohatera spod 
Grunwaldu. A wracając do słyn-
nych widelców wiceministra Bar-
tosza Kownackiego…

Widelec znali już starożyt-
ni Egipcjanie i Grecy. Ale 

dopiero w Bizancjum zaczął słu-
żyć do podawania mięs do ust. To 
było około 972 roku. Kiedy królo-
wa Bona przyjechała z Włoch do 
Krakowa, miała w wianie kilka 
widelców, ale polscy panowie nie 
za bardzo nimi potrafili się po-
sługiwać. Francuz Henryk Wale-
zy, polski król też miał problem 
z widelcem. W wieku XVII w Eu-
ropie, poza Włochami widelec był 
sprzętem ekskluzywnym. Na pol-
ską wieś widelec trafił dopiero 
w XX wieku. Kto więc kogo uczył 
na świecie jak posługiwać się tym 
urządzeniem? Wie tylko Bartosz 
Kownacki.

REKLAMA

Z kapelusza

A nuż, widelec Jagiełły

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wiemy, że Jagiełło świetnie władał mieczem, ale czy równie 
sprawnie władał widelcem? Raczej nie. Rolę widelca pełniły 

nóż albo zwykła kromka chleba
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Zabezpieczenia i technologie jakie stosują Sądec-

kie Wodociągi dają pewność, że woda jest czysta 

– bez bakterii i wirusów. Kontrole jakości wody na 

każdym etapie uzdatniania, a później jej zabezpie-

czenie w sieci odbywają się bez przerwy – 24 go-

dziny na dobę i siedem dni w tygodniu. 

– Klienci, szczególnie w ostatnim czasie py-

tają o jakość naszej wody – mówi Tadeusz Frą-

czek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów. 

– Odpowiadam, że mogą czuć się całkowicie 

bezpiecznie. Mamy, bowiem zaawansowane 

rozwiązania technologiczne zastosowane do 

jej uzdatniania oraz prowadzimy ciągły monito-

ring i kontrolę wody w sieci. 

Poziom zabezpieczeń wzrósł jeszcze po 

ostatnich unijnych inwestycjach, dlatego przy-

kładowo w zakładzie uzdatniania wody w Sta-

rym Sączu parametry wody są widoczne on-

-line, na każdym etapie jej uzdatniania. Zanim 

woda wypłynie do Klientów przechodzi przez 

lampę UV, która całkowicie eliminuje z wody 

bakterie i wirusy, a nawet mogący wystąpić 

w niej COVID-19. Dodatkowo dla zabezpiecze-

nia jej jakości w sieci stosuje się chlor gazowy.  

W samej sieci wodę kontroluje się w kilkuna-

stu miejscach. Pracownicy akredytowanego 

laboratorium pobierają próbki na końcówkach 

sieci, czyli w miejscach najdalej oddalonych od 

zakładów uzdatniania wody. Dzięki śladowym 

ilościom chloru i tam woda jest w pełni bezpiecz-

na do spożycia. Potwierdzają to regularnie pro-

wadzone badania. 

– U nas problem skażenia wody nie wystę-

puje – podkreśla Tadeusz Frączek. – Poświad-

czają to także od lat wyniki badań i kontrole ze-

wnętrznych instytucji, w tym sanepidu. 

System Sądeckich Wodociągów jest szczel-

ny i bezpieczny, co dodatkowo kontroluje dział 

monitoringu sieci przedsiębiorstwa. 

Ta woda jest w pełni bezpieczna nawet w czerwonej strefie

Urządzenie służące do pomiaru chloru wolnego w wodzie czystej



30  | dts24 | 10 września 2020 

REKLAMA



10 września 2020 | dobry tygodnik sądecki | 31

W
z m a c n i a 
układ od-
pornościo-
wy, odtwa-
rza komórki 
j e l i t o w e , 

wspomaga ośrodkowy układ nerwo-
wy, można nim leczyć także anemię. 
Na temat składników oraz właści-
wości pyłku pszczelego, który wciąż 
jest przedmiotem badań naukow-
ców,  rozmawiamy z BOGUSŁAWEM 
RAMSEM, członkiem zarządu Koła 
Pszczelarzy w Krynicy-Zdroju na-
leżącego do  Karpackiego Związku 
Pszczelarzy w Nowym Sączu.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze zdro-
wotnych właściwości miodu. Ale jest  
jeszcze inny produkt wytwarzany przez 
pszczoły, który – jak dowodzą ostatnie 

liczne badania - ma jeszcze więcej skład-
ników odżywczych niż miód.

- Zgadza się. To pyłek pszczeli. Za-
wiera on ponad 250 składników mi-
neralnych. Jest bogaty w aminokwasy, 
węglowodany, lipidy, enzymy, koen-
zymy, kwasy tłuszczowe oraz szereg 
witamin. Jest najbardziej wartościo-
wym produktem pszczelim i posiada 
wiele wszechstronnych zastosowań. 

- Jakie zatem zastosowania ma pyłek 
pszczeli?

- Przede wszystkim pyłek pszcze-
li wzmacnia układ odpornościowy. 
Ma również zastosowanie po kura-
cjach antybiotykowych – odtwa-
rza bowiem komórki jelitowe. Po-
nadto wspomaga ośrodkowy układ 
nerwowy, który steruje całym or-
ganizmem. Ma też ogromny wpływ 

na metabolizm. Spożywanie pyłku 
zabezpiecza jego prawidłowe funk-
cjonowanie. Pyłkiem można leczyć 
także anemię. Jest również idealnym 
składnikiem diety dla diabetyków 
- normalizuje czynności przewodu 
pokarmowego, tonizuje działalność 
nerwowego i hormonalnego syste-
mu. Pyłek stosuje się też jako środek 
wspomagający leczenie nowotworów. 
Zaleca się jego spożywanie do ogól-
nej poprawy wzroku. Ciekawostką 
jest, że pyłek wykazuje pozytywny 
wpływ na zwiększenie energii orga-
nizmu, wytrwałości i koncentracji. 
Wielu ludzi ma uczulenie na kwiaty, 
tymczasem zażywając ten produkt 
mogą nabrać odporności. Jak pani 
widzi, mógłbym wymieniać tak bez 
końca zbawienne właściwości pyłku. 
Naukowcy wciąż bowiem odkrywają 
jego nowe składniki i zastosowanie. 

-  Jakie składniki już znamy i możemy je 
nazwać? Co zawiera taki pyłek?

- Pyłek pszczeli zawiera aż 250 
składników mineralnych. Między in-
nymi są to substancje azotowe wy-
stępujące w dużych ilościach głów-
nie w postaci wolnych aminokwasów. 
Twierdzi się, że pyłek posiada wszyst-
kie aminokwasy niezbędne do życia - 
również te, których organizm nie po-
trafi sam syntezować i musi otrzymać 
z zewnątrz. Zawiera dużą ilość makro 
i mikroelementów takich jak magnez, 
fosfor, wapń. Wszystkie występują 
w postaci przyswajalnej dla organi-
zmu. Pyłek stanowi też bogate źró-
dło witamin – E, C oraz z grupy B. Jest 
również bogaty w  substancje anty-
biotyczne o działaniu bakteriobój-
czym, grzybobójczym, wirusobój-
czym czy pierwotniakobójczym. 

- A skąd właściwie bierze się pyłek 
pszczeli?

- Pszczoła pozyskuje ten produkt, 
najprościej mówiąc, latając z kwiatka 

na kwiatek. Kiedy usiądzie na da-
nym kwiecie, mimowolnie zbiera 
pyłek z rośliny na siebie. Równocze-
śnie miesza go ze swoją wydzieliną, 
dzięki czemu pyłek się zlepia. W cią-
gu lotu spycha go z tułowia do tak 
zwanych koszyczków, znajdujących 
się na ostatniej parze jej nóg. W locie 
pyłek się utwardza i tworzą się z nie-
go małe, uformowane kulki. 

- Jak udaje się zebrać pszczelarzowi te 
małe kuleczki pyłku i w jakim czasie od-
bywa się jego pozyskiwanie?

- Zbiory zaczynamy od pierw-
szych dni maja, a kończymy na po-
czątku sierpnia. Jeżeli jest ciepła, 
ładna wiosna, wtedy kwiaty zaczy-
nają kwitnąć, dlatego też pszczo-
ły zaczynają przynosić miód i tym 
samym pyłek. Żeby go pozyskać, 
pszczelarz montuje specjalną kar-
tę z małymi otworami na oczku ula, 
przy wejściu. Zatrzymuje ona pyłek 
zgromadzony na ostatniej parze ich 
nóg. Pozyskany pyłek trzeba zbierać 
codziennie. Później poddaje się go 
osuszeniu. Następnie oczyszczeniu, 
za pomocą wialni do pyłku pszczele-
go bądź zwykłego wentylatora. Po-
zyskane kolorowe kuleczki przecho-
wuje się w szczelnie zamkniętych 
naczyniach w temperaturze poko-
jowej. Pyłek przybiera różnorodne 
kolory, od jasnożółtego do czarne-
go. Przykładowo, czarny kolor po-
chodzi z pyłku maku. Jeśli chodzi 
o smak, trudno go określić. Podob-
nie jak kolor, jest zależny od pocho-
dzenia. Przybiera słodko-gorzkawo-
-miodowy smak. Wszystko zależy, 
w jakim okresie pyłek jest zbierany.

- Jak najlepiej spożywać pyłek pszczeli 
i czy można go jeść do woli?

- Najlepiej stosować go rano, na 
czczo. Wskazane jest, aby dzień wcze-
śniej, wieczorem rozpuścić go w ma-
łej ilości wody. Przez noc napęcznieje 

i lekko się rozpuści. Jeżeli spożywamy 
pyłek bez uprzedniego rozpuszczenia 
- czy to w wodzie czy dzięki sokom 
w jamie ustnej - staje się on mało war-
tościowy. Kwasy żołądkowe są bowiem 
za słabe, żeby tę skorupkę rozpuścić. 
Najbardziej wskazane jest spożywanie 
go z wodą, ewentualnie z jogurtem na-
turalnym, bez żadnych dodatków. Gdy 
chcemy podać pyłek dzieciom, można 
go wymieszać z masłem, którym póź-
niej posmarujemy chleb.

- A w jakich proporcjach powinniśmy go 
stosować?

- Najlepiej zacząć od małych ły-
żeczek, a skończyć na dużych, pła-
skich łyżkach stołowych. Należy tak-
że przestrzegać zasady stosowania 
pyłku. Stosować od jednego do mak-
symalnie trzech miesięcy. Po tym 
czasie należy przerwać, aby orga-
nizm nie oswoił się całkowicie z pył-
kiem. Taką kurację najlepiej powta-
rzać dwa razy w roku.

- Cała ta wiedza, wymaga wielkiego za-
angażowania i prawdziwej pasji… Skąd 
właściwie u Pana takie zainteresowanie? 
Jest Pan pszczelarzem z zawodu czy też 
z zamiłowania? 

- Domowe obowiązki, który-
mi była pomoc w pasiece pszczół 
mojego taty, z czasem zamieniły się 
w moją pasję. Zajmuję się pszczołami 
praktycznie przez całe swoje życie. 
Natomiast swoją pasiekę pielęgnu-
ję od osiemnastu lat. Nie jest to mój 
zawód, raczej pracochłonne hobby, 
z którego czerpię korzyści. Choć by-
wają lata, że do tej pasji trzeba więcej 
dołożyć. Obecnie mam kilkadziesiąt 
rodzin pszczelich, które pielęgnuję 
w każdej wolnej chwili. Nie wyobra-
żam sobie życia bez pszczół, najgor-
sze są więc dla mnie zimy. Wtedy nie 
słyszę ich i odzywa się tęsknota. Wy-
czekuję wiosny, by znów usłyszeć ich 
charakterystyczny dźwięk.

REKLAMA

Zdrowie z natury

Pyłek zbawienny 
na wszystko

→  Rozmawia Aleksandra Tokarczyk 

Bogusław Rams
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Sadeckie hospicjum

Życie ma być dobre do samego końca
→  Iwona Kamieńska

P
ierwsze wykopy wy-
konane, prace po-
stępują w imponują-
cym tempie. Wygląda 
na to, że jeszcze kilka 
dni i zobaczymy goto-

we fundamenty - taką wieść posłali 
w świat gospodarze miejsca, któ-
re powstało, aby ludzie chorzy mo-
gli dobrze żyć do samego końca, 
a zdrowi - w spokoju uczestniczyć 
w wielkiej tajemnicy przechodze-
nia ich bliskich przez bramę dzielącą 
doczesność od wieczności. Sądeckie 
Hospicjum rozbudowuje się.

11 sierpnia prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych Sądeckie 

Hospicjum i skarbnik - Dominika 
Kroczek podpisali umowę na wy-
konanie nowego skrzydła budyn-
ku. Korzystną ofertę złożyła sądecka 
firma Ersbet, która podjęła się zada-
nia za kwotę 3 miliony 496 350 zło-
tych. W imieniu przedsiębiorstwa 
dokument podpisał Rafał Stanuszek.

Budynek w obecnym kształcie 
stanął w 2012 roku i bardzo szybko 
po oddaniu go do użytku wiado-
mo było, że przydałby się większy.

Dzięki rozbudowie przybędzie 
w nim 28 miejsc dla chorych. Będą 
nowe pomieszczenia do fizjotera-
pii, kaplica, ogród zimowy, taras. 

Urządzona zostanie też przestrzeń 
do spotkań mieszkańców, której 
dotąd brakowało. Personel pla-
cówki doskonale wie, że spotkania 

z drugim człowiekiem dla ludzi, 
którzy trafiają do hospicjum, są 
czasem najskuteczniejszym lekiem 
na lęk i niepokój towarzyszące 

chorobie. W sytuacjach, w któ-
rych medycyna okazuje się bez-
radna, życzliwość, miłość, troska 
kogoś, kto jest blisko, mogą czynić 
cuda, ale dla cudów trzeba przy-
gotować dobre miejsce...

Za 12 miesięcy nowe skrzy-
dło ma być gotowe. Towarzy-

stwo Przyjaciół Chorych Sądeckie 
Hospicjum realizuje inwestycję 
wyłącznie z funduszy własnych 
i z darowizn sponsorów. Są wśród 
nich zwyczajni, niekoniecznie 
majętni ludzie, którzy ofiarowują 
1% swojego podatku. W ubiegłym 
roku ofiarowali  294 tys. 090 zł
 i 71  groszy.

Działalność placówki można 
wesprzeć jednak nie tylko przy 
okazji rocznego rozliczenia po-
datku. Przez okrągły rok moż-
na wpłacać darowizny na konto 
bankowe „Sądeckiego Hospicjum”  
w Banku PKO S.A.

Podajemy jego numer: 
73 1240 4748 1111 0000 4869 8027

- Nie zmarnujemy ani jednej 
złotówki - zapewniają gospodarze 
hospicjum.
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P
andemia i jej skut-
ki odbijają się m.in. 
na kobietach w cią-
ży. Poza normalnym 
stresem, doszły oba-
wy związane z prze-

biegiem ciąży i porodem w czasie 
epidemii koronawirusa. Jak w prak-
tyce wyglądają procedury związane 
z Covid-19 dla kobiet w ciąży, wyja-
śnia personel Centrum Medycznego 
Medikor w Nowym Sączu.

W szpitalach od lat stosowane 
są procedury akredytacyjne 

z zakresu kontroli zakażeń szpi-
talnych. Po ogłoszeniu pandemii 
Covid-19 zostały opracowane do-
datkowe procedury postępowań 
w warunkach pandemii, zgodne 
z zaleceniami Głównego Inspek-
tora Sanitarnego oraz Minister-
stwa Zdrowia. Przykładem są zna-
ne nam wszystkim zasłanianie ust 
i nosa, dezynfekcja rąk czy zacho-
wywanie dystansu.

- Jak w każdym szpitalu nieza-
kaźnym, przy wejściu do szpitala 
wszyscy obowiązkowo przecho-
dzą triaż. Żeby dostać się na teren 
szpitala, w śluzie sanitarnej należy 

zdezynfekować ręce, personel mie-
rzy temperaturę ciała a także odby-
wa się wywiad - pacjent wypełnia 
ankietę epidemiologiczną. Jeżeli 
pacjentka ma stan podgorączko-
wy (powyżej 37,5) albo gorączkę  - 
taki przypadek jest konsultowany 
z  lekarzem, który biorąc pod uwa-
gę wszystkie czynniki (ankieta, 
stan pacjentki)  decyduje o przyję-
ciu pacjentki do szpitala – wyjaśnia 
ordynator Oddziału Położniczo-
-Ginekologicznego Marta Sudoł.

Wizyty lekarskie odbywają się 
z zastosowaniem wszyst-

kich wspomnianych środków bez-
pieczeństwa. Polskie Towarzystwo 
Ginekologów i Położników zaleca 
- jeśli tylko to możliwe - skróce-
nie długości wizyt oraz zwiększe-
nie możliwości kontaktu pacjen-
tek z lekarzami w formie zdalnej.

- Prowadziliśmy szkolenia 
on-line - spotkanie z położną, 
doradcą laktacyjnym, logopedą 
w formie prezentacji i wykładów. 
Pacjentki mogły zadawać pytania 
na koniec spotkania. Bardzo nam 
się to sprawdziło. Panie czuły się 
bezpiecznie i w zaciszu domowym 

dołączały się do spotkania kiedy 
chciały – mówi kierownik Oddziału. 

Oprócz telekonsultacji, leka-
rze świadczą także usługi w for-
mie wystawiania recept on-line. 
Wszystkie wprowadzone środki 
zagwarantowały kobietom w ciąży 
wygodny kontakt z lekarzem oraz 
zminimalizowały ryzyko zarażenia. 
– Dotychczas system się sprawdza 
i na chwilę obecną nie mieliśmy 
przypadku pacjentki z Covid-19 - 
zapewnia personel Medikoru.

Poród w czasie pandemii jest 
kolejną kwestią dodatkowych 

obostrzeń i równocześnie najczę-
ściej pojawiającą się obawą u ko-
biet w ciąży. Jednak sama proce-
dura przyjęcia na oddział nie różni 
się znacząco od stanu przed pan-
demią. Dodatkowymi środkami 
bezpieczeństwa są m. in.  mierze-
nie temperatury ciała oraz wypeł-
nienie ankiety epidemiologicznej, 
a także noszenie maseczek na ca-
łym oddziale zarówno przez pa-
cjentki jak i personel. Trze-
ba również pamiętać, że z racji 
wprowadzenia w naszym regio-
nie czerwonej strefy, w szpitalu 

zabronione są wizyty osób z ze-
wnątrz oraz porody rodzinne.

Jeśli nastąpiłaby sytuacja zdia-
gnozowania koronawirusa u jednej 
z hospitalizowanych pacjentek, 
następuje uruchomienie dodat-
kowych procedur wewnętrznych 
i przekierowanie jej do szpita-
la jednoimiennego. W przypadku 
Małopolski jest to Szpital Uniwer-
sytecki w Krakowie.

- Nasze panie położne i le-
karze bez względu na sytuację 
epidemiologiczną zawsze stara-
ją się pomóc paniom. Wspiera-
my i wprowadzamy mamy w tych 
pierwszych dniach, w trudno-
ści związane z laktacją czy opie-
ką nad noworodkiem. Z powodu 

obecnych sytuacji wiążących się 
z pandemią, nasz personel wy-
szedł również z inicjatywą prze-
syłania zdjęć do rodziców w sy-
tuacji, w której noworodek został 
w szpitalu, a mama opuściła szpi-
tal – zapewnia Marta Sudoł.

Czy jest się zatem czego 
obawiać?

- Procedura przyjęcia do szpi-
tala odbyła się sprawnie. Personel 
starał się zapewnić zarówno odpo-
wiednie warunki pobytu w szpita-
lu jak i dobrą atmosferę.  Zdecy-
dowanie największym ciężarem 
okazała się potrzeba wsparcia naj-
bliższych, którzy nie mogli być 
w pobliżu – ocenia jedna ze świe-
żo upieczonych mam.

Położnictwo

Ciąża w czasie pandemii 
→  Aleksandra Tokarczyk 
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Pracownicy FAKRO zebrali ponad 650 000 
kilometrów nadziei

Pracownicy FAKRO w trzy miesiące pokonali ponad 650 000 kilometrów. 

Do II edycji akcji „Kilometry nadziei z FAKRO” dołączyło 569 uczest-

ników. Za pomocą aplikacji ENDOMONDO zdobywali kilometry biega-

jąc, jeżdżąc na rowerze, wędrując po górach czy pływając. Wszystko 

po to by pomóc Kubie, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę, Ja-

kubowi, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce oraz panu Wie-

sławowi z porażeniem obu kończyn.

Każdy kilometr miał co najmniej podwójny sens. Dbamy nie tylko 

o kondycję fizyczną i dobre samopoczucie, ale przede wszystkim 

wspieramy dzieci i tatę naszych kolegów i koleżanek z pracy - ko-

mentuje Piotr Zegarliński, pracownik Budowy Maszyn i Utrzymania 

Ruchu w FAKRO, który w ramach akcji przejechał na rowerze po-

nad 5700 kilometrów. 

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca, jej celem było pokonanie w cią-

gu pięciu miesięcy 500 000 kilometrów. Po uzyskaniu tego wyni-

ku FAKRO zadeklarowało przekazanie 12 000 zł na leczenie i reha-

bilitację dla dwójki dzieci i taty jednego z pracowników FAKRO. To 

już druga edycja, podobnie jak w ubiegłym roku jesteśmy pod wiel-

kim wrażeniem zaangażowania pracowników i tempa w jakim uda-

ło się osiągnąć zakładany cel. Biorąc pod uwagę, że do końca akcji 

zostały jeszcze dwa miesiące, przy takim zaangażowaniu naszych 

pracowników możemy spodziewać się, że 31 października będzie 

ponad milion kilometrów! – komentuje Sławomir Gawlik, Dyrektor 

Marketingu Grupy FAKRO. 

Z sentymentem i łezką w oku wspominamy ubiegłoroczne oficjal-

ne zakończenie akcji Kilometry nadziei z FAKRO. Zgromadzenie w 

jednym miejscu dzieci, dla których wszyscy z takim zaangażowa-

niem zbierali kilometry, przedstawicieli Zarządu i w końcu tych naj-

bardziej zaangażowanych pracowników było wielkim świętem dla 

FAKRO – wspomina Renata Damasiewicz, specjalista ds. reklamy 

medialnej, koordynator akcji. 

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa nie mogliśmy 

zorganizować uroczystego zakończenia akcji. Pieniądze i życzenia 

zdrowia w imieniu zespołu FAKRO przekazaliśmy Kubie, Jakubowi 

i panu Wiesławowi online – tłumaczy Bożena Damasiewicz, Dyrek-

tor Biura Zarządu. 

Akcja trwa do 31 października br. Tymczasem honorowo zbie-

ramy kilometry dalej. Kolejna edycja akcji pokazała siłę i ogrom-

ne serca naszego zespołu. Wierzymy, że pomagając zmienia-

my świat na lepsze  – dodaje Anna Korczyk, specjalista ds. PR, 

koordynator akcji.   
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Przed nami kolejna, szósta, odsłona kli-

matycznych wycieczek pociągiem retro 

po Małopolsce. Lokomotywy parowe i za-

bytkowe wagony znów zabiorą turystów z 

całej Polski w niezwykłą podróż w czasie. 

Pierwszy kurs w sobotę 26 września.

Miłośnicy kolei już w wakacje mogli sko-

rzystać z kolei retro. Kursy Wakacyjnego 

Pociągu Retro „Transwersalnego” na tra-

sie z Nowego Sącza do Chabówki, Nowo-

sądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei 

zorganizowało we współpracy ze Skanse-

nem Taboru Kolejowego w Chabówce. Po 

fragmencie linii nr 104, w soboty i niedzie-

le lipca i sierpnia, jeździła lokomotywa spa-

linowa SM42-1031 z 1979 r. oraz wagony 

retro 2. klasy z lat 1930 - 1963. 

W ramach Małopolskich Szlaków Tury-

styki Kolejowej zaplanowano natomkiast 

10 kursów pociągu retro. Pociąg poje-

dzie do Muszyny, Żegiestowa, Krynicy - 

Zdroju, Gorlic, Biecza, Tuchowa, Żabna, 

Tarnowa, Chabówki oraz Mszany Dolnej. 

Pierwsza przejażdżka (26 września) od-

będzie się po malowniczej trasie kolejowej 

Doliną Popradu, z Nowego Sącza do Muszy-

ny. Parowóz Ty2-911 z 1943 r. pokona łącznie 

102 km pięknym szlakiem kolejowym na po-

graniczu Polski i Słowacji w malowniczej gór-

skiej scenerii. Tego samego dnia będzie się 

również przejazd z Muszyny do Żegiestowa 

i z Muszyny do Krynicy - Zdroju. 

Kolejny kurs to „Perła Małopolski”, czy-

li wycieczka przez Stróże i Gorlice Za-

górzany do Biecza - 116 km podróży 

historycznymi fragmentami Galicyjskiej 

Kolei Transwersalnej. Będzie też prze-

jażdżka z Biecza do Gorlic. Obydwie wy-

cieczki w niedzielę, 27 września.

3 i 4 października pociąg retro dotrze 

do Tuchowa, Tarnowa oraz Żabna.

11 listopada będzie miał miejsce trady-

cyjny już „Pociąg Wolności”, z okazji Na-

rodowego Święta Niepodległości. Trady-

cyjnie, sezon zakończy zimowy pociąg 

z Mikołajem (5 grudnia), z Chabówki, 

przez Rabkę - Zdrój, do Mszany Dolnej.

Podczas kursów postoje na wybra-

nych stacjach, degustacje kuchni regio-

nalnej, zwiedzanie atrakcji turystycznych 

i inne atrakcje. Cykl Małopolskie Szlaki Tu-

rystyki Kolejowej to nie tylko przejazdy 

zabytkowych pociągów, ale całodniowe 

wydarzenia, łączące wiele różnych ele-

mentów, których celem jest promowa-

nie Małopolski jako województwa mają-

cego turystom wiele do zaoferowania. 

Szczegóły oraz rezerwacja biletów na 

stronie: www.kolejegalicyjskie.pl 

***
Wycieczki pociągiem retro organizu-

je Nowosądeckie Stowarzyszenie Miło-

śników Kolei, Skansen Taboru Kolejowe-

go w Chabówce oraz spółka PKP Cargo, 

przy udziale Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

Projekt Małopolskie Szlaki Turystyki Ko-

lejowej dofinansowano ze środków Woje-

wództwa Małopolskiego w ramach konkursu 

"Małopolska Gościnna.

REKLAMA

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej po raz szósty 
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Jedyne na rynku BRAMY, 
OKNA, DRZWI, OGRODZENIA

w systemie Home Inclusive™ 

Home Inclusive to komplementarna oferta produktów  
do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie  
w jednym designie, połączone technologią inteligentnego 
sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu 
wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. 

smartCONNECTED daje możliwość zdalnego sterowania 
bramami garażowymi i wjazdowymi, oknami tarasowymi 
oraz drzwiami zewnętrznymi z zamkiem elektrycznym  
z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona.

™ 

™ 

REKLAMA
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„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju.”

Adam Mickiewicz

Sierpień 1980 roku. Miałem 22 lata. Byłem studentem drugiego 
roku teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W sierpniu 

1980 roku wraz z moją żoną Lucyną szliśmy w tradycyjnej, najstar-
szej (od 1711 roku) pieszej Pielgrzymce Warszawskiej do wizerun-
ku Czarnej Madonny. W kraju wrzało. Raz po raz docierały do nas 
informacje o kolejnych strajkach i – jak wtedy mówiono - zatrzy-
maniach produkcji. Czuło się, że przed nami wielkie sprawy. Wszy-
scy trochę byliśmy i podnieceni, i niepewni. Kiedy wchodziliśmy 
na Jasną Górę, właśnie rozpoczynał się strajk w Stoczni Gdańskiej, 
który doprowadził do powstania „Solidarności”, a w konsekwencji 
do upadku komunizmu w tzw. „bloku państw socjalistycznych”. 

Właśnie mija 40. rocznica Wydarzeń Sierpniowych. Jeśli zabie-
ram głos, to dlatego, żeby przypomnieć atmosferę tamtych dni 

i odnieść się do tego, czego dziś jesteśmy świadkami. Dziś bowiem, 
chociaż 40-lecie powstania Ruchu Społecznego Solidarność jest ob-
chodzone, to klimat tych obchodów nie ma wiele wspólnego z la-
tem 1980 r. w naszej Ojczyźnie. Aby poczuć atmosferę tamtych 
dni warto patrzeć w stronę Białorusi. Tam idzie wolność, tam wi-
dać nadzieję, tam czuć ten sam entuzjazm, co w naszym Sierpniu!

Wszystko zaczęło się rok wcześniej w 1979. Pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II do ojczyzny i słowa z Placu Zwycięstwa: „Niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej Ziemi”. Spotkanie z Ojcem 
Świętym poruszyło serca. Wtedy po raz pierwszy policzyliśmy się 
i zobaczyliśmy, że są nas miliony. Uśmiechaliśmy się do siebie, śpie-
waliśmy głośno piosenki, a dziewczyny podchodziły do milicjantów 
(wtedy to byli milicjanci) i wręczały im kwiaty. Jan Paweł II zjedno-
czył Polaków, chciał i potrafił spotkać się z milionami rodaków, ale 
także z tow. Edwardem Gierkiem I sekretarzem KC PZPR i z fasado-
wym przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim. Jan 
Paweł II świadomie przekraczał kolejne granice narosłych w czasach 
PRL-u uprzedzeń i krzywd. Był ponad. Pokazał kierunek koniecz-
nych zmian, bo zmiany wśród ludzi i narodów dokonują się poprzez 
spotkanie i dialog człowieka z człowiekiem. Innej drogi nie ma. Jan 
Paweł II zawsze był  gotowy do spotkania i był również mistrzem 
dialogu. Otwarty na kompromis, równocześnie twardo bronił praw 
człowieka, wolności słowa i religii, wartości narodowych. 10 czerw-
ca 1979 roku na krakowskich błoniach upomniał się o „dziedzictwo, 
któremu na imię Polska”! Świadkowie tamtych dni nie mają wątpli-
wości, że to był impuls, początek drogi ku wolności i budowy społe-
czeństwa obywatelskiego. Od pierwszej pielgrzymki Ojca św. do oj-
czyzny coś w Polsce zaczęło się istotnie zmieniać.

Kiedy przyszło lato 1980 r. w różnych miejscach Polski (Lu-
blin, Świdnik, Warszawa) pojawiały się „przestoje w pracy”. 

Niby chodziło o sprawy ekonomiczne, ale tak naprawdę tliły się 
inne pragnienia. Jeszcze wyraźnie nieukształtowane, jeszcze nie-
nazwane. Aż przyszedł sierpień. Sierpień 1980 roku to nie była 
sielanka! Z dzisiejszej perspektywy widzimy ten czas poprzez 
rzesze strajkujących robotników, uniesione w kształcie litery 
V palce, powiewające flagi biało-czerwone i mnóstwo kwiatów 
wplecionych w bramę Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Tak to dzi-
siaj wspominamy. Wtedy wielu z nas zdawało sobie sprawę, że 
był już wcześniej grudzień 70, marzec 68 i czerwiec 56. Zawsze 
kończyło się tak samo. Krwią i ofiarami. Jednak ten Sierpień róż-
nił się od tamtych dat. W tym Sierpniu była zdolność do poszu-
kiwania kompromisu, do dialogu, do przekraczania barier. Czy 
to był duch Jana Pawła II (w co głęboko wierzę!), czy wiatr hi-
storii? Dla jednych było tak, dla innych inaczej. To mniej istot-
ne. Ważne, że ludzie z dwóch stron: robotnicy i intelektualiści 
z jednej, a  komuniści z drugiej siedli przy jednym stole i zaczęli 
negocjować. Negocjacje nie były łatwe dla rządzących, bo postu-
laty oprócz spraw ekonomicznych dotyczyły wolnych związków 
zawodowych (de facto oznaczało to zakwestionowanie przewod-
niej roli partii), wolności słowa, zaprzestania represji w stosunku 
do opozycji antykomunistycznej, dostępu do mediów, transmi-
sji Mszy św. itd. Pomimo wszystkich trudności udało się! 40 lat 
temu podpisano Porozumienia Sierpniowe, które stały się punk-
tem zwrotnym we współczesnej historii Polski. W konsekwencji 
upadł komunizm. To wydarzenie stało się już na zawsze polskim 
znakiem firmowym. To przez Solidarność, Jana Pawła II i Lecha 
Wałęsę świat rozpoznaje Polskę. Czym dla świata jest Solidar-
ność i jej 40 rocznica niech symbolicznie zaświadczą podświe-
tlony na biało-czerwono wodospad Niagara, napis „SOLIDAR-
NOŚĆ 1980-2020” na słynnej figurze Chrystusa w Rio de Janeiro, 
biało-czerwone barwy na molo w Santa Monica, na minarecie 

w Kutb Minar i ubranie w strój stoczniowca najsłynniejszej rzeź-
by Manneken Pis w Brukseli… 

A w Polsce? A w Nowym Sączu?

Ocenę centralnych obchodów 40-lecia Solidarności w Polsce zo-
stawię ogólnopolskim mediom i ośrodkom opiniotwórczym. 

Wszyscy to widzieliśmy. Te obchody były  zaprzeczeniem idei ruchu 
społecznego Solidarność, bowiem immanentną cechą Solidarności 
sprzed 40 lat był dialog, porozumienie i spotkanie człowieka z czło-
wiekiem. Immanentną cechą obchodów A.D 2020 był brak dialogu 
i brak porozumienia. Tyle o wymiarze ogólnopolskim. 

A teraz Nowy Sącz. Rozpocznę od wspomnień. Był rok 2000. 
Obchodziliśmy 20-lecie Solidarności. Sala ratuszowa pękała 

w szwach. Przyjechał Marian Krzaklewski jako przewodniczący 
Solidarności. Władze miasta wraz z sądecką Solidarnością posta-
nowiły  odpowiednio uczcić ten jubileusz. Zostało przygotowane 
widowisko (reżyseria Małgorzata Broda). Został stworzony poru-
szający  spektakl odwołujący się do historii, do dokumentów, pie-
śni,  do nowosądeckich zdjęć m.in. ze strajku w ratuszu, do niewy-
jaśnionych śmierci (Zbigniew Szkarłat), do  wszystkiego co piękne 
i godne upamiętnienia. Na koniec spektaklu pojawił się  ogromny 
tort ze słowami podziękowania za wolność. Niejednemu uczest-
nikowi – co pamiętam bardzo dobrze – łzy cisnęły się do oczu. 20 
rocznica Porozumień Sierpniowych była wielkim świętem w No-
wym Sączu!  Jako współinicjator obchodów wspominam z senty-
mentem i pewnego rodzaju dumą to przedsięwzięcie zakończone 
symbolicznie napisanym „solidarycą” skrótem CDN. Jaki jest, ten 
ciąg dalszy, który nastąpił? 

Otóż wspomniałem tamte obchody, bo w niedzielę stałem 
się mimowolnym świadkiem obchodów 40-lecia podpisa-

nia Porozumień Sierpniowych w Nowym Sączu. Przypadkowo, 
przejeżdżając w pobliżu postumentu upamiętniającego Solidar-
ność, zobaczyłem grupkę aktualnych działaczy, kilku polityków 
jednej tylko formacji politycznej i kilku przypadkowych gapiów. 
Nie. W Nowym Sączu nie było dwóch konkurencyjnych obcho-
dów jubileuszu, jak to miało miejsce w Gdańsku czy w Warszawie. 
W Nowym Sączu tak naprawdę obchodów nie było, bo trudno ob-
chodami nazwać spotkanie 30 osób pod pomnikiem. Sprawdzi-
łem. Zaproszenia nie dostały media, nie dostali radni, nie dosta-
ło wielu działaczy tamtych czasów. Nikt nie prosił o nagłośnienie 
wydarzenia. Jasne. Można powiedzieć, że to przez COVID. Jest 
w tym jakaś racja, ale jak wytłumaczyć niezapraszanie mediów? 
Jeśli takie rocznice przechodzą tak cichutko obok to, chcą nie 
chcąc, wyrzucamy ze zbiorowej świadomości to co w nas najlep-
sze, to co najlepsze w  historii Polski, w historii naszego miasta 
i regionu. Trzeba być dumnym z tego dziedzictwa i o nim trzeba 
pamiętać, i trzeba o nie dbać! 

Nie znam bliżej p. Kotowicza, który wysyłał (a właściwie nie 
wysłał) zaproszeń. Mam jednak wrażenie, że działacze, a ści-

słej rzecz ujmując funkcyjni pracownicy Związku Zawodowego So-
lidarność umościli się wygodnie na posadach związkowych i żyjąc 
blisko władzy niezbyt dbają, by solidarność znaczyła jeden i drugi, 
a nigdy jeden przeciw drugiemu. Więcej! Niejeden działacz ze sta-
nu wojennego czy okresu „karnawału solidarności” czuje się jak 
nieproszony gość, bo nie wspiera aktualnego układu. To zła droga. 
To nie jest droga wytyczona 40 lat temu. I prowadzi do marginali-
zacji. Bo ci, co dzisiaj zawłaszczają nie tylko szyld, ale pojęcie So-
lidarności, tak bardzo pragną być pierwszoplanowymi aktorami, 
że  już coraz mniej ludzi ich ogląda, a tym bardziej oklaskuje. Chcą 
być jedyni, zostaną sami… Smutne. Tak smutne, jak bywają sie-
dziby NSZZ, zaniedbane, wiele lat nieodnawiane, jakby tam ideały 
i marzenia poumierały, jakby nie chodziło o nic innego, tylko o to, 
by się zamknąć i  okopać.

Myślę, że na świadkach tamtych czasów spoczywa moralny obo-
wiązek dbania o przesłanie Sierpnia 1980 roku i ożywianie du-

cha tamtego czasu. Wzywam więc moich licznych kolegów, świadków 
historii i siebie samego zobowiązuję, aby dokładać starań, by kolejne 
rocznice w Nowym Sączu były wspólnie obchodzone. Nie wątpię, że 
otrzymamy wsparcie od Prezydenta miasta. Trzeba zorganizować kon-
ferencje naukowe i wydarzenia artystyczne przypominające niezwy-
kle dziedzictwo polskiej solidarności. Ona nie była i nie jest „na kart-
ki”. Ani na partyjne legitymacje. I to winniśmy przekazywać młodemu 
pokoleniu, aby wolna Polska rozwijała się w duchu solidarności, czyli 
w duchu dialogu i wrażliwości na potrzeby słabych, biednych, wyklu-
czonych. Dzisiaj  naszym zobowiązaniem w wymiarze międzynaro-
dowym jest Białoruś, która, jak my 40 lat temu, upomina się o swoją 
wolność.  Pamiętajmy! „Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden prze-
ciwko drugiemu. Jeden drugiego brzemiona noście!” (JP II)

LESZEK ZEGZDA

Głos w dyskusji

Reglamentowanie „Solidarności”
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