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Józef Oleksy 
1946 – 2015 
Mieliśmy do czynienia z człowiekiem pie-
kielnie inteligentnym, oczytanym, erudy-
tą obdarzonym wyrafinowanym poczu-
ciem humoru i dużą dozą autoironii. 
Jerzy Leśniak 

W Jego towarzystwie chciało się przeby-
wać. Po pierwsze, nigdy nie było nudno. 
Po drugie, zawsze można się było cze-
goś dowiedzieć. Miał ogromną charyzmę 
i wiedzę. 
Jan Golonka

Miałem zaszczyt przyjaźnić się z Józefem 
Oleksym. Był jedynym premierem, który 
bardzo poważnie podchodził do spraw go-
spodarczych. 
Kazimierz Pazgan 

Politycznie mogliśmy być sobie obcy, ale 
Jego wyróżniała osobowość. To był sym-
patyczny i dobry człowiek. 
Leszek Zegzda 

Jeden zarzut, kłamstwo potrafi zmienić 
bieg historii. Oleksy długo walczył o po-
wrót na scenę polityczną. Mimo tylu trud-
ności potrafił się podnieść. 
Kazimierz Sas 

Wspomnienie o Józefie Oleksym 
 L str. 3–6 
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Ziarnko Gorczycy 2015
Głosuj na dobro
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Dobry numer na wnuczka
Spraw przyjemność swoim babciom i dziadkom 

i złóż im życzenia za naszym pośrednictwem.
 Życzenia (już od 10 zł) z okazji Dnia Babci i Dziadka przyjmujemy do 

„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, jak również na naszą stronę dts24.pl. 
Numer z życzeniami ukaże się 22 stycznia, a na dts24.pl życzenia 

możemy zamieścić od zaraz. Wystarczy wejść w zakładkę 
„Złóż życzenia” na dts24.pl. 

Biuro Reklam i Ogłoszeń „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
Nowy Sącz ul. Żywiecka 25, tel. 785 340 410, (18) 544 64 41 

e-mail: i.legutko@dts24.pl

Dla konkurentek ma 
książkę kucharską 

Czy pochodząca z Nowego Sącza II 
Wicemiss Polonia 2011 będzie mogła 
pochwalić się kolejnym tytułem?

Decyzję o tym, że piękna stu-
dentka prawa, aktywna bizneswo-
men, prowadząca sklep interneto-
wy www.marcellina.eu z sukniami 
na każdą okazję, będzie reprezen-
tować nasz kraj podczas tegorocz-
nej edycji Miss Universe, ogłoszono 
podczas wyborów Miss Małopolski 
w Zakopanem. 

25 stycznia w Miami o koronę 
będzie walczyć 89 kandydatek. Tra-
dycją jest, że każda z uczestniczek 
tego międzynarodowego konkur-
su przywozi ze sobą drobne upo-
minki dla swoich konkurentek. 
Marcela uwielbia zdrową kuchnię, 
lubi gotować, dlatego przygoto-
wała na tę okazję… autorską książ-
kę kucharską. 

Szczegóły na dts24.pl 

200 kilometrów 
Beskidu w 10 dni 
Po projekcie Korona Ziemi Są-
deckiej Mateusz Grzegorzek wraz 
ze swoją partnerką Angeliką stwo-
rzyli Główny Szlak Beskidu Sądec-
kiego (GSBS). 

To szlak turystyczny mierzą-
cy około 200 km, który rozpoczy-
na i kończy się w Piwnicznej Zdro-
ju. Przechodzi przez najważniejsze 
szczyty i miejscowości Beskidu Są-
deckiego: Krynicę–Zdrój, Muszynę, 
Rytro, zahacza też o Szczawnicę, ale 
pomija Nowy Sącz i Stary Sącz. 

– Do Nowego Sącza prowadzi 
szlak zielony, jednak jest to wę-
drówka po asfalcie, a jak wiado-
mo, nie ma nic gorszego niż wę-
drówka po betonie. Oba miasta 
będzie można odwiedzić podczas 
zdobywania Korony Ziemi Sądec-
kiej – wyjaśnia Grzegorzek.

Wyznaczenie GSBS zajęło parze 
kilka miesięcy. Autorzy „na raty” 

zrealizowali go w 80 procentach. 
Dopiero od 1 stycznia można oficjal-
nie odważyć się na wędrowanie nim. 
– 10 dni będzie optymalnym czasem 
na jego pokonania – 20 kilometrów 
wędrówki dziennie to nie jest tak 
dużo – uważa Mateusz. 

Planując szlak, autorzy GSBS 
wzięli więc pod uwagę kwestie noc-
legowe, tak, by po tych 20 kilome-
trach można było trafić na jakąś 
kwaterę prywatną czy schronisko 
PTTK. W najbliższym czasie planują 
stworzyć miniprzewodnik, z miej-
scami, na które warto zwrócić uwa-
gę podczas pokonywania trasy.

– Zobaczymy na nim wieże wi-
dokowe na Radziejowej czy Elia-
szówce, wodospady, poczujemy 
górski klimat w schroniskach PTTK, 
a przede wszystkim będziemy mogli 
podziwiać piękne widoki na łańcuch 
Tatr – zachęca para, która Beskid Są-
decki odkrywa od 2011 r., a swoje 
wędrówki opisuje na górskim blogu 
mynaszlaku.pl.  (KG)

Więcej dowiesz się z dts24.pl 

LUDZIE

WARTO WIEDZIEĆ

Głosuj na dobro 
7 lutego dowiemy się, kto w tym roku 
zdobędzie statuetkę Ziarnka Gorczy-
cy. Tymczasem do 2 lutego trwa gło-
sowanie, w którym to sądeczanie 
wybierają osoby oraz firmy czy stowa-
rzyszenia, działające dla dobra innych. 

Pierwszy etap XV edycji Ziarnka 
Gorczycy wyłonił mocne osobowości 
i silne instytucje. Rozpoczął się dru-
gi etap plebiscytu. Głosować moż-
na m.in. na naszym portalu dts24.pl. 
Głos można oddać także e–mailowo, 
podając swoje dane: biuro@zwiazek-
sadeczan.pl oraz na kuponach, które 
można odebrać, wypełnić i zostawić 
w siedzibie redakcji DTS (N. Sącz, ul. 
Żywiecka 25, od pn.–pt. g. 8–16), Są-
deckim Hospicjum (N. Sącz, ul. Na-
wojowska 155 A, od pn.–pt. g. 7–15) 
i Centrum Informacji Turystycznej 
w Nowym Sączu (pn.–pt. g. 8–18, 
sb. g. 9–14). Wszystkie głosy zostaną 
podliczone i kapituła Ziarnka wyłoni 
zwycięzców. Kto zdobędzie statuetkę 

Ziarnka Gorczycy, dowiemy się pod-
czas finału 7 lutego. Gwiazdą wieczo-
ry będzie Andrzej Poniedzielski, a do-
chód z imprezy tradycyjnie zostanie 
przeznaczony na rozbudowę Sądec-
kiego Hospicjum.  (KG)

Zgłoszeni do plebiscytu Ziarnko 
Gorczycy 2015 
W kategorii osobowość: Michał Kądzioł-
ka, Małgorzata Belska, Władysław Li-
twa, Bartłomiej Błachuta, Anna Totoń, 
Stanisław Wolak, Wiesława Borczyk, 
Barbara i Aleksander Porzuckowie
W kategorii stowarzyszenie lub fir-
ma: Stowarzyszenie Rodziców Przyja-
ciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 
”PROMYK” w Podegrodziu; Profil – Kra-
sne Potockie; Amper – Nowy Sącz; 
Stowarzyszenie Tęcza przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno–Wychowaw-
czym w Nowym Sączu; Fundacja RE-
NOVO w Nowym Sączu; Salon oprawy 
obrazów Da Vinci w Nowym Sączu; Bar 
„Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa 
w Nowym Sączu. 

DTS PATRONUJE
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JERZY LEŚNIAK*

Takiego krajana europejskiego for-
matu Sądecczyzna chyba nie miała 
i prędko się nie doczeka.

Długoletni, od początku demokra-
tycznej Polski, poseł, potem premier 
i wicepremier, dwukrotny marsza-
łek Sejmu, minister, lider ważnej 
partii. Gdy w 1993 roku powierzo-
no mu we władanie laskę marszał-
kowską, sądeczanie przypomnieli 
mu, że dwieście lat wcześniej mar-
szałkiem Sejmu Wielkiego był Sta-
nisław Małachowski, ostatni staro-
sta sądecki, którego podpis widnieje 
pod Konstytucją 3 Maja. Połączona 
historia Polski i Sądecczyzny zato-
czyła symboliczne koło.

Jako premier sformułował cie-
kawy rząd, z Władysławem Barto-
szewskim w roli ministra spraw za-
granicznych. Konferował z Borysem 
Jelcynem, Billem Clintonem, Helmu-
tem Kohlem. Witał papieża Jana Paw-
ła II podczas pielgrzymki do Polski. 

Mimo że przepustkę do karie-
ry dała mu formacja mająca spo-
re historyczne obciążenia, stał się 
jednym z najbardziej znanych po-
lityków polskich, na dodatek oso-
bowością nader barwną, naznaczoną 
niebywałym dramatyzmem z uwa-
gi na ciężkie doświadczenia w życiu 
publicznym.

Nawet w obliczu niezasłużonych, 
potwornych oskarżeń emanował au-
tentyczną dobrocią, pozostając wol-
nym od zacietrzewienia i nienawiści. 
Teraz, po śmierci, wszyscy, nawet 
najzacieklejsi przeciwnicy politycz-
ni, i to nie przez ckliwą kurtuazję, 
oddają mu sprawiedliwość, której 
– niestety – nie zaznał za życia.

Żartował, że skoro urodził się 
w dzielnicy nazywanej Piekłem, 

to rzeczywiście w tym politycznym 
polskim piekle musiał się znaleźć, 
aby dzięki heroicznej sile charakte-
ru z tego piekła się wydostać, przejść 
potem przez czyściec i powrócić 
do normalnego życia, w czym wspo-
magała go wręcz heroicznie rodzina, 
żona Majka, siostra Bogusia, córka 
Julia, syn Michał, wreszcie sądec-
cy przyjaciele.

Bez obstawy
Dobrze go znałem i dużo mu 

zawdzięczam. Wywarł niemały 
wpływ na moje spojrzenie na świat, 

społeczeństwo, na drugiego czło-
wieka. Był gościem w moim domu, 
ja też spędziłem kilka dni u niego 
w Wilanowie.

Józef Oleksy to sądeczanin z uro-
dzenia i serca. W rodzinnym mie-
ście i regionie, mimo nawału obo-
wiązków, tkwił nieprzerwanie. 
Odwiedzał rodzeństwo, bliskich 
znajomych i przede wszystkim 
owdowiałą matkę, Michalinę, któ-
ra na jego wizytę przygotowywała 
specjalnie tłusty rosół z domowym 
makaronem. Wyszedł z biedy, sza-
nował prostych ludzi, zawsze od-
bierał (lub po chwili oddzwaniał) 
telefony, nawet pełniąc najwyższe 
urzędy państwowe, nie odgradzał 
się od ludzi murem sekretarek czy 
asystentów.

Jako marszałek Sejmu i premier 
chodził piechotą po Jagiellońskiej 
bez obstawy BOR, nie chcąc wywo-
ływać sensacji. Przyjeżdżał na co-
roczne Imieniny Miasta i lipcowe 
promocje kolejnych tomów „Rocz-
nika Sądeckiego”. 

Uczestniczył w weseliskach 
dzieci serdecznych druhów, m.in. 
Kazimierza Pazgana i Stanisława Pa-
sonia, utrzymywał zażyłe kontakty 
z innymi sądeczanami – profeso-
rami: Tadeuszem Popielą (chirur-
giem), Stanisławem Morytą (mu-
zykiem), Bolesławem Faronem 
(literaturoznawcą), Józefem Ol-
szyńskim (dyplomatą, ekonomi-
stą z SGH), z kolegami z ławy szkol-
nej w „Kochanowskim”, m.in. dr. 
inż. Romanem Butscherem, z są-
siadami z pogranicza Przetakówki 
i „Piekła”, m.in. z Romanem Poręb-
skim, z działaczami b. PZPR – An-
tonim Rączką (wojewodą nowo-
sądeckim z ostatniej dekady PRL), 
Adamem Smoterem, Kazimierzem 
Sasem, Stanisławem Kaimem, Jó-
zefem Wiktorem, z szefem Polskiej 
Misji Katolickiej w Paryżu ks. infu-
łatem Stanisławem Jeżem (kolegą 

z seminarium w Tarnowie). Szybko 
nawiązał wspólny język z młodym 
początkowo posłem, a potem pre-
zydentem Nowego Sącza Ryszar-
dem Nowakiem (też rodem z Zału-
bińcza), przypominając, że gdyby 
nie „zsyłka” do seminarium, to być 
może byłby jego… szwagrem, 
bo podkochiwał się w podstawów-
ce w Marysi Nowakównie.

Towarzyszyłem mu, gdy by-
wał serdecznie oprowadzany przez 
ks. proboszcza Jana Piotrowskie-
go (obecnego biskupa kieleckiego) 
po bazylice św. Małgorzaty w No-
wym Sączu, w której był kiedyś 
szefem ministrantów i przez ordy-
nariusza bpa Andrzeja Jeża po za-
kamarkach kurialnych w Tar-
nowie, gdy wspominał swych 
dawnych wykładowców i sądec-
kich katechetów, księży niezłom-
nych: Władysława Lesiaka i Zenona 
Rogoziewicza. 

Mistrz Mowy Polskiej
Towarzyszące tym spotkaniom 

wielowątkowe dysputy o polity-
ce i filozofii, zakorzenione głębo-
ko w tradycji polskiej i chrześcijań-
skiej, należały do wyjątkowych uczt 
intelektualnych. Mieliśmy bowiem 
do czynienia z człowiekiem piekiel-
nie inteligentnym, oczytanym, eru-
dytą obdarzonym wyrafinowanym 
poczuciem humoru i dużą dozą au-
toironii. Autentycznym – bo i taki 
honor mu kiedyś przyznano – Mi-
strzem Mowy Polskiej. W pamię-
ci utkwiły mi liczne towarzyskie 
„rekolekcje”, nocne sądeczan roz-
mowy objaśniające Polskę i świat. 

Lgnęli do niego nie tylko kole-
dzy ideowi, ale również sympatycy 
prawicy i internowani w stanie wo-
jennym działacze „Solidarności”. 
Na jednej z podarowanych książek 
wpisał się Staszkowi Pasoniowi: 
„Były premier, marszałek, minister, 
I sekretarz – przyszły… prymas”, 

co nie było dalekie od prawdy, 
bo gdyby za młodych lat nie wcią-
gnęła go polityka, zostałby pew-
nie biskupem (kardynałem), jak 
marzyło się jego matce, lub przy-
najmniej szanowanym profesorem 
uniwersytetu.

Wieniawa III RP
Wspierał Nowy Sącz zawsze 

i wszędzie. Sprowadzał do Sącza 
na koncerty w ratuszu zaprzyjaź-
nionych wirtuozów, m.in. skrzypka 
Vadima Brodskiego, a w Walentyn-
ki pod Wawelem AD 2004 urządził 
zjazd legitymujących się sądeckim 
rodowodem byłych i urzędują-
cych rektorów wyższych uczelni 
(od Warszawy, Gdańska i Wrocła-
wia po Kraków), żartując, że przed-
stawi im do zatwierdzenia swoją 
niedokończoną rozprawę habilita-
cyjną, którą miał bronić za młodych 
lat na Uniwersytecie Humboldta 
w Niemczech albo w Strasburgu.

Krajana, red. Leszka Maza-
na prosił o pożyczenie… grzebie-
nia, co z uwagi na brak owłosie-
nia na głowach obu panów budziło 
wesołość. Ucieszył go komple-
ment wypowiedziany podczas po-
bytu prezydenta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego w Nowym Sączu, 
że jest „Wieniawą III RP”. 

W swoim mieście czuł się jak 
u mamy. Był łasy na piętki z chle-
bów („oskalpował” kiedyś na jed-
nym posiedzeniu kilkanaście bo-
chenków) renomowanej piekarni 
Andrzeja Danka na Wólkach oraz 
na domowy smalec ze skwarkami, 
przyrządzony przez mistrza masar-
skiego Wiesława Leśniaka.

Nie zapomnę jego nieskrywa-
nego wzruszenia, gdy niedawno 
oglądał w salce kinowej urządzonej 
przez prof. Bogusława Kołcza w go-
ścinnych progach Szkoły Chrobrego 
zarejestrowany na taśmie filmowej 
– nieznany mu wcześniej – doku-
ment: przejmującą rozmowę z jego 
dawno już nieżyjącą matką, wspo-
minającą ciepło i z właściwym so-
bie wigorem najlepszego z synów. 

Otwarte drzwi
Sądecczyzna mogła zawsze 

na Józefa Oleksego liczyć: wspie-
rał sądeckie władze samorządo-
we, bez względu na to, czy rządzi-
ła tu prawica, czy lewica. Otwierał 
przed nimi, w ramach przyzwoitej 
protekcji, drzwi wielu ważnych 
gabinetów, nawet ostatnio, gdy 
gasł w oczach z powodu postępują-
cej choroby, czuwał przy trudnych 
negocjacjach nad kontraktem te-
rytorialnym dla Małopolski. Uwa-
żał, że miasto, które po reformie 
administracyjnej w 1998 r. straci-
ło status wojewódzki, nie powinno 
być spychane na margines: ciosał 
kołki na głowie marszałkowi ma-
łopolskiemu Markowi Sowie, aby 
jego zainteresowanie inwestycja-
mi w województwie nie kończyło 
się na Krakowie i Wieliczce. 

W połowie lat dziewięćdzie-
siątych pomógł m.in. w przy-
dziale sądeckiemu szpitalowi im. 

Premier z Piekła rodem

Od reaktywacji w 2003 r. przewodniczył Klubowi Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. On – ikona lewicy ze stygmatem b. PZPR, 
wraz z wiceprzewodniczącymi – Ryszardem Nowakiem (prezydentem Nowego Sącza) z PiS i Janem Golonką (starostą 
nowosądeckim) z PO.

Dokończenie na str. 4
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Z g bokim smutkiem i alem
przyj em wiadomo  o mierci

P

 dr. Józefa OLEKSEGO
Premiera, Marsza ka Sejmu RP, 

Przewodnicz cego Klubu Przyjació  
Ziemi S deckiej wybitnego S deczanina, 

wielkiego patriot .

onie Marii, córce Julii, synowi Micha owi ca ej 
Rodzinie i Bliskim sk adam w tych trudnych 
chwilach wyrazy serdecznego wspó czucia.

egnaj Przyjacielu na zawsze pozostaniesz 
w mojej pami ci jako wra liwy, szlachetny 

Cz owiek wielkiego formatu.

Kazimierz Pazgan

KONDOLENCJE
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Jędrzeja Śniadeckiego nowoczesne-
go i unikalnego w kraju tomografu. 
Wspomógł sądeczan w przyznaniu 
poważnej dotacji z Fundacji Polsko–
Niemieckiej na budowę nowocze-
snej oczyszczalni ścieków. Jako szef 
rządu skłonił możnego niemieckie-
go inwestora do zbudowania w No-
wym Sączu pierwszego hipermar-
ketu („Real”), którego pierwotną 
lokalizację wyznaczono w Tarno-
wie. Bronił (skutecznie) przed li-
kwidacją Urzędu Celnego w No-
wym Sączu. Nieliczni znają kulisy 
jego misternych zabiegów u mini-
ster Elżbiety Bieńkowskiej w celu 
przeznaczenia kilkudziesięciu mi-
lionów na budowę mostu nad Du-
najcem i obwodnicy północnej.

Szef ministrantów
Lubił godzinami opowiadać 

o dzieciństwie, kopaniu piłki pod 
Górą Zabełecką i w Roszkowi-
cach, o zabawach w rejonie lo-
downi na Boconiu, o grze w palanta 
na pastwisku za dworem Mücków, 
a także o trwodze, jaką niosły po-
wodzie, raz po raz wywoływane 
przez Łubinkę. Malował ciekawie 
obraz rodzinnego domu, w którym 
ojciec był utalentowanym stolarzem 
(wszystkie meble wyszły spod jego 
ręki, nie kupowano ich w sklepie), 
a matka wprowadzała ponadprze-
ciętne rygory: dyscyplinę, poszano-
wanie tradycji, pobożność, arcyw-
rogi stosunek do alkoholu.

Należał do nielicznych dzie-
ci, które dwukrotnie przystąpi-
ły do Pierwszej Komunii. Pierw-
szy raz w ramach wyróżnienia za 
towarzyszenie księdzu z dzwon-
kiem przy różnych obrzędach, dru-
gi raz już z rówieśnikami. Szybko 
został szefem ministrantów. Jako 
siedmioletni chłopak służył nie-
mal codziennie do mszy o 6 rano. 
Kiedy o tym wspominał, nie mógł 
uwierzyć, że potrafił wstawać o tak 
wczesnej porze. 

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego uczył się bardzo 
dobrze, został wpisany do „zło-
tej księgi”, świetnie recytował, 
a kierujący szkołą od lat przed-
wojennych dyrektor Edward Fyda 
udzielał mu lekcji gry na fortepia-
nie, choć uczeń miał raczej drew-
niane ucho. Najbardziej lubił ferie. 
Brał wtedy z biblioteki dziesięć czy 
piętnaście książek i czytał od rana 
do późnego wieczora. Przyjaźnił się 
m.in. z Krzysiem Brzuzą, po latach 
„najlepszym chopinistą Ameryki”.

Sensacją w dziecięcym życiu była 
kąpiel pod prysznicem. W większo-
ści domów w tej części miasta nie 
było łazienek. Natomiast w szkole 
urządzono prawdziwą łaźnię. Józek 
nigdy wcześniej nie widział pryszni-
ców. Woda, która leciała ze ściany, 
wydawała mu się cudem techniki.

Niedoszły ksiądz
Po podstawówce wyjechał do Niż-

szego Seminarium Duchowne-
go w Tarnowie. Marzeniem matki 
było mieć syna – księdza. Pod po-
ważną nazwą szkoły kryło się bardzo 

dobre liceum ogólnokształcące, tyle 
że ze skoszarowanymi uczniami i co-
dziennymi praktykami religijnymi: 
porannymi modlitwami, południo-
wym Aniołem Pańskim, dłuższymi niż 
gdzie indziej rekolekcjami. Zakładano, 
że część uczniów wstąpi do semina-
rium i przywdzieje sutannę. Tymcza-
sem w 1963 r., czyli w apogeum walki 
gomułkowszczyzny z Kościołem, wła-
dze brutalnie rozwiązały szkołę. Olek-
sy tuż przed maturą wraz z kolegami 
otrzymał wilczy bilet. Licea w Nowym 
i Starym Sączu nie chciały go przyjąć, 
udało się wreszcie zdać egzamin doj-
rzałości w Liceum im. Brodzińskiego 
w Tarnowie.

Długo o latach seminaryjnych nie 
rozmawiał. Tarnowski epizod ujaw-
niła publicznie dopiero matka, kiedy 
został marszałkiem Sejmu w 1993 r. 
Przyszedł do niej dziennikarz z „Ga-
zety Krakowskiej” (czyli niżej pod-
pisany), a ona od razu powiedzia-
ła, że jej Józek uczył się na księdza, 
a gdyby ukończył szkołę kościelną 
i seminarium, to zamiast laski mar-
szałkowskiej nosiłby biskupi pasto-
rał! Sensacja poszła w Polskę.

Prawy do lewego
Od reaktywacji w 2003 r. prze-

wodniczył Klubowi Przyjaciół Zie-
mi Sądeckiej. On – ikona lewi-
cy ze stygmatem b. PZPR, wraz 
z wiceprzewodniczącymi – Ry-
szardem Nowakiem (prezyden-
tem Nowego Sącza) z PiS i Janem 
Golonką (starostą nowosądeckim) 
z PO. Tak zgodna współpraca po-
lityków z różnych opcji jest dziś 
wciąż nie do pomyślenia na szcze-
blu centralnym. Swego czasu na-
mawiał prezydenta Warszawy Le-
cha Kaczyńskiego (obie rodziny 
łączyły przyjazne relacje) do przy-
wrócenia w stolicy oryginalnego 

(rozmieszczonego na tle gór i sty-
lizowanego ruchomego słońca), 
opiewanego nawet w jednej z bal-
lad Wojciecha Młynarskiego, neonu 
Zwiedzajcie Ziemię Sądecką.

– Pamięta go moje pokolenie 
– mówił Oleksy – Nie brakuje ludzi 
z Sądecczyzny, którzy zajęli mocne 
pozycje na szczytach kultury, go-
spodarki i polityki. Bo ta kamienista 
ziemia, niewdzięczna, bogata jest 
ludźmi utalentowanymi, rzutkimi 
i kreatywnymi. Nie kryję satysfak-
cji, że po wielu latach powierzono mi 
przewodnictwo Klubu, tej rozpro-
szonej po kraju i świecie Sądeckiej 
Rodziny. Mógłbym długo wspomi-
nać ludzi, których w Nowym Sączu 
i dzięki Nowemu Sączowi poznałem 
i zapamiętałem. Oni wciąż przewi-
jają się w mojej pamięci wśród ty-
sięcy innych, których spotkałem 
w Polsce i na świecie, wśród bo-
gaczy i światowej biedoty, wśród 
twórców i myślicieli, wśród ludzi 
dobrych i tych innych. Ta pamięć jest 
częścią mnie. Jest swoistą wartością 
dodaną do mojego życia.

***
Teraz Jego – domknięte 9 stycz-

nia 2015 r. – życie ubogaciło 
na trwałe ponadsiedmiowiekową 
polifonię dziejów Nowego Sącza, 
Rodzinnego Królewskiego Grodu. 

To Ty, Drogi Józefie, byłeś i po-
zostaniesz „wartością dodaną”, 
bene meritus, wyjątkowym darem 
dla Nowego Sącza i nowosądeczan.

Odpoczywaj, Przyjacielu, 
w pokoju.

Niech na warszawskich Powąz-
kach Nowy Sącz śni się Ci zawsze 
podczas wiecznego snu.

JERZY LEŚNIAK*
* Autor jest sekretarzem Klubu 

Przyjaciół Ziemi Sądeckiej

KONDOLENCJE

Z wielkim smutkiem i g bokim alem egnamy

P

Premiera
 Dr. JÓZEFA OLEKSEGO

Wybitnego S deczanina, którego nazwisko na 
sta e tra  o na karty wspó czesnej historii Polski. 

S deczanina nie tylko z urodzenia, 
ale przede wszystkim z serca. 

D ugoletniego Przewodnicz cego Klubu 
Przyjació  Ziemi S deckiej. 

Jeste my wdzi czni i dumni, e mieli my 
wyj tkowego Krajana. Niech na warszawskich 

Pow zkach, rodowe gniazdo – Nowy S cz 
przy ni si  Tobie podczas wiecznego snu

Zarz d, cz onkowie i sympatycy
Klubu Przyjació  Ziemi S deckiej

w kraju i zagranic

Premier z Piekła rodem

Jako premier sformułował ciekawy rząd. Konferował z Borysem Jelcynem, 
Billem Clintonem, Helmutem Kohlem. 

Józef Oleksy niedawno oglądał w salce kinowej w Szkole Chrobrego nieznany 
mu wcześniej dokument: rozmowę z jego nieżyjącą już matką, wspominającą 
najlepszego z synów. 

Dokończenie ze str. 3

Odszed  wielki Polityk i Patriota, 
Premier i Marsza ek Sejmu RP,

P

Józef Oleksy
S decczyzna z alem egna Józefa Oleksego, 

rodowitego S deczanina, który nigdy 
nie zapomnia  o swoich korzeniach. 

Przez wszystkie lata swojej dzia alno ci 
aktywnie promowa  S decczyzn  wspieraj c 

lokalne inicjatywy, inicjuj c wa ne dla rozwoju 
naszego miasta przedsi wzi cia kulturalne, 

spo eczne i gospodarcze. 

Zapami tamy Go jako Ambasadora 
Nowego S cza i S decczyzny

Zarz d Fakro 
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JAN GOLONKA, były starosta 
nowosądecki, członek Klubu 
Przyjaciół Ziemi Sądeckiej: 

Wraz z odejściem Józefa Oleksego 
kończy się, mam wrażenie, pewien 
model polityki. Z premierem moż-
na było siąść wieczorem i rozmawiać 
na różne tematy, a przy okazji omó-
wić wszelkie sprawy związane z roz-
wojem Sądecczyzny i nie tylko. Nasz 
region był dla Niego naprawdę waż-
ny. Dawał temu wyraz, będąc pre-
zesem Klubu Przyjaciół Ziemi Są-
deckiej. Otwierał niejedne drzwi. 

Co dalej z Klubem? Musimy się za-
stanowić. Józef Oleksy był niewąt-
pliwie jego filarem. 

Ostatni raz rozmawiałem z nim 
28 grudnia. Sam dzwonił. Zawsze 
tak robił. Pierwszy interesował się 
sprawami regionu, nie trzeba było 
się przypominać. Zadzwonił i po-
wiedział, że mimo iż przestałem być 
starostą, nie zmienia to naszych do-
tychczasowych relacji. To w jakiś 
sposób pokazuje nie tylko, jakim był 

politykiem, ale też człowiekiem. Ni-
gdy nie usłyszałem – nawet w gro-
nie zaprzyjaźnionych osób – żeby 
powiedział złe słowo na innego po-
lityka, w ogóle na inną osobę. Roz-
mowa z nim była zawsze meryto-
ryczna. Nigdy też nie obrażał się 
na tych, którzy go oczerniali. Kiedyś 
byłem świadkiem, jak jeden z po-
lityków opozycji na mównicy sej-
mowej nie pozostawił na Oleksym 
suchej nitki, a później, kiedy prze-
szliśmy do sejmowej restauracji, ten 
sam poseł przymilał się do niego. 
Oleksy nie miał z tym problemu. 
Potrafił zachować pozytywne rela-
cje ze wszystkimi i mimo wszystko. 
W tym samym czasie, w tej restau-
racji sejmowej podszedł do Józe-
fa Oleksego jej właściciel i szczerze 
się z nim witając, całując po rękach, 
żalił mu się: „Szkoda, że pan już nie 
jest marszałkiem. Atmosfera tutaj 
już zupełnie inna. Pan to potrafił lu-
dzi jednoczyć”. To też obrazuje jego 
stosunek do zwykłych ludzi i lu-
dzi do niego. W Jego towarzystwie 
chciało się przebywać. Po pierw-
sze, nigdy nie było nudno – ale może 
przy innej okazji będę wspominać 
te nieformalne spotkania – po dru-
gie – zawsze można było się cze-
goś dowiedzieć. Oleksy miał chary-
zmę i ogromną wiedzę. Możemy być 
dumni, że pochodził z Sądecczyzny. 

Not. (G)

Z wielkim alem przyj em wiadomo  
o mierci

P
Józefa Oleksego

Odszed  wybitny syn Ziemi S deckiej 
Premier, Marsza ek Sejmu, Minister

onie Marii, córce Julii, synowi Micha owi
ca ej Rodzinie i Bliskim

sk adam wyrazy g bokiego wspó czucia

Marian Cyco
Pose  na Sejm RP

Z g bokim alem przyj em wiadomo  
o mierci

P
Józefa Oleksego

Premiera, Marsza ka Sejmu, Ministra MSWiA.
Odszed  Cz owiek m dry i dobry, 

wybitny polityk.
Rodzinie oraz Bliskim

sk adam
wyrazy g bokiego wspó czucia

Andrzej Czerwi ski 
Pose  na Sejm RP

KONDOLENCJE

LESZEK ZEGZDA, członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego:

Politycznie mogliśmy być sobie 
obcy, ale Jego wyróżniała oso-
bowość. Przez ponad 20 lat pre-
mier Józef Oleksy przewijał się 
w moim życiu. Nigdy jednak nie 
byliśmy ze sobą w tak bliskich re-
lacjach, jakie go łączyły z wielo-
ma sądeczanami. Nie mam więc 
szczególnych wspomnień z nim 

związanych. Niemniej, co warte 
jest podkreślenia, choć ideologicz-
nie nie zgadzaliśmy się ze sobą, nie 
przekładało się to w żaden sposób 
na osobisty stosunek do człowieka. 
To był sympatyczny i dobry czło-
wiek, który zrobił wiele dobre-
go dla Sądecczyzny. Zawsze we-
soły – tym się wyróżniał w tłumie 

otaczających go ludzi. I takim go 
zapamiętam. Ostatni raz widziałem 
się z Józefem Oleksym we wrześniu 
na Forum Ekonomicznym w Kry-
nicy Zdroju. Choroba, widać było, 
odcisnęła na Nim swoje piętno, ale 
mimo to miał tę wesołość w sobie 
i ciepło w oczach. 
 Not. (G)

Charyzma i wiedza 

Wyróżniała Go osobowość

KAZIMIERZ PAZGAN, założyciel 
i prezes grupy Konspol Holding:

Odszedł wielki Polak, wielki patrio-
ta, jedyny w dziejach polskiej hi-
storii Sądeczanin, który zajmował 
tak wysokie stanowiska państwo-
we. Prawdziwy mąż stanu, człowiek 
niezwykły. Nie znam takiego dru-
giego faceta, który skupiałby wo-
kół siebie ludzi tak różnego pokroju, 
różnych opcji. Najmocniej to chyba 
widać na przykładzie Klubu Przy-
jaciół Ziemi Sądeckiej, kiedy na Jego 
zaproszenie zjawiało się kilkaset osób 
– najwybitniejsi sądeczanie, ludzie 
nauki, biznesu czy polityki. Zjeżdża-
li z najodleglejszych zakątków świa-
ta, bo chcieli z nim przebywać. Coś 
niezwykłego.

Miałem zaszczyt przyjaźnić się 
z Józefem Oleksym. Był jedynym 
premierem, który bardzo poważ-
nie podchodził do spraw gospodar-
czych. Pamiętam nasze wielogodzin-
ne rozmowy w Biznes Klubie. Śledzik, 
wódeczka i mówi: – Tłumacz mi, 

rysuj, jak to wszystko wygląda. Był 
autentycznie zaangażowany, chciał 
wiedzieć, na czym polega ekonomia, 
co jest potrzebne polskiej gospodarce. 
Niestety, trwało to krótko...

Oskarżenie o szpiegostwo, nagon-
ka w mediach, wyrokowanie śmierci. 
Nawet trudno sobie wyobrazić tę at-
mosferę. Coś nie do wytrzymania. Ale 
Józef Oleksy był niezwykle dzielnym 

i mocnym człowiekiem. Pamiętam, 
że odważyłem się przerwać posie-
dzenie Sejmu, na którym miał się 
podać do dymisji. Poprosiłem o roz-
mowę, zapewniając, że wiem, że jest 
niewinny, żeby podszedł do tego 
z dystansem...

 Oprac. (G) 
Na podstawie wypowiedzi dla 
Regionalnej Telewizji Kablowej 

Ludzie chcieli z Nim przebywać

KAZIMIERZ SAS, poseł (SLD) 
na Sejm II, III i IV kadencji, 
radny Nowego Sącza:

Nie zapomnę momentu, kiedy sie-
dzimy na sali sejmowej. Jest gru-
dzień 1995 roku. Wchodzi Jego 
minister spraw wewnętrznych 
Andrzej Milczanowski i stwierdza, 
że premier rządu RP Józef Oleksy 
dopuścił się zdrady głównej, czyli 
szpiegostwa. Zapanowała tak po-
tworna cisza, że do dziś, po 20 la-
tach mam poczucie, że żyję w nie-
realnym świecie. 9 stycznia, kilka 
godzin po Jego śmierci, dowiadu-
jemy się, że Lech Wałęsa nie zdążył 

się z Nim spotkać, by przeprosić, 
że to była pomyłka. Jeden zarzut, 
kłamstwo, draństwo potrafi zmie-
nić bieg historii. Oleksy długo wal-
czył o powrót na scenę polityczną. 
Mimo tylu trudności, potrafił się 
podnieść. 

To był szlachetny człowiek, o hu-
manitarnym stosunku do ludzi, 
do świata. Potrafił rozmawiać z każ-
dym. Raz, gdy wszedł do taksówki, 
kierowca zapytał go: Gdzie jedziemy, 
panie premierze. Odpowiedział: Nie 
wiem, wszędzie mnie potrzebują...

Oprac. (G) 
Na podstawie wypowiedzi dla 
Regionalnej Telewizji Kablowej 

Wszędzie mnie potrzebują
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Z wielkim alem przyj li my wiadomo  o mierci

P
dr. Józefa Oleksego

Prezesa Rady Ministrów, dwukrotnego Marsza ka 
Sejmu RP, d ugoletniego Przewodnicz cego Klubu 

Przyjació  Ziemi S deckiej, najwybitniejszego 
polityka Polskiej i Europejskiej Lewicy. Przyjaciela, 
wielkiego patriot , erudyt , szlachetnego cz owieka, 
który aktywnie wspiera  i promowa  S decczyzn .
Józe  e, egnamy Ci  z wielkim bólem, w naszej 

pami ci pozostaniesz na zawsze
SLD Lewica Razem w Nowym S czu

KONDOLENCJE
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Z g bokim alem przyj li my 
wiadomo  o mierci

P

Józefa Oleksego
Prezesa Rady Ministrów w latach 1995-1996, 

dwukrotnego Marsza ka Sejmu RP, 
Syna Ziemi S deckiej i Przyjaciela Ma opolski

Rodzinie i Bliskim Zmar ego
Szczere wyrazy wspó czucia

Sk ada

Zarz d Województwa Ma opolskiego

KONDOLENCJE

Naszej drogiej Kole ance i Przyjació ce

Bogusi Oleksy
wyrazy g bokiego alu i s owa otuchy

w tych bolesnych chwilach 
po mierci Brata

P

JÓZEFA OLEKSEGO
sk adaj

Irena z Wojciechem,
El bieta, Basia z Mundkiem

Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz dobre 
czy złe informacje, 
o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? 
Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411
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DTS24.PL
- I JESTEŚ NA BIEŻĄCO

REKLAMA



715 stycznia 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI OPINIE

J utro, na warszawskich Po-
wązkach odbędzie się po-
grzeb śp. Józefa Oleksego. 
Zostanie pochowany z hono-

rami godnymi męża stanu, wybitne-
go polityka. Wszak w swojej karierze 
politycznej był premierem, dwu-
krotnie marszałkiem Sejmu RP, wi-
cepremierem i ministrem spraw we-
wnętrznych. Do tego należy dodać 
– jedną z najważniejszych postaci 
polskiej lewicy w ostatnim półwie-
czu. Są to fakty powszechnie znane 
w całym kraju, podobnie jak hanieb-
ne oskarżenie go w 1995 r. przez ów-
czesnego ministra spraw wewnętrz-
nych, Andrzeja Milczanowskiego, 

o szpiegostwo na rzecz ZSRR i Fede-
racji Rosyjskiej. Z tych zarzutów zo-
stał do końca oczyszczony, ba, tuż 
przed jego śmiercią b. prezydent 
Lech Wałęsa kajał się, że nie zdążył 
go przeprosić. Mój Boże! Miał prze-
cież tyle lat, by dokonać aktu skru-
chy wobec zmarłego.

W ostatnich miesiącach ży-
cia śp. Józef Oleksy udzielił krajo-
wym mediom wielu wywiadów, 
w których starał się wyjaśnić pu-
blicznie motywy niektórych swo-
ich decyzji życiowych. Począwszy 
od dzieciństwa w rodzinnym No-
wym Sączu i wyjazdu do Tarnowa, 
do Niższego Seminarium Duchow-
nego, kończywszy na konieczno-
ści pochówku w obrządku katolic-
kim. Taka zresztą Jego wola, która 
została spełniona. Chciałbym zwró-
cić uwagę na inny aspekt jego dzia-
łalności, dotyczący, ogólnie mówiąc, 
stricte spraw sądeckich. Bowiem śp. 

Józef Oleksy, obok innych spraw za-
wodowych i politycznych, z sercem 
i wielkim zaangażowaniem pełnił 
rzetelnie rolę ambasadora Sądecczy-
zny w Warszawie i to nie tylko bę-
dąc prezesem Klubu Przyjaciół Zie-
mi Sądeckiej. Był ogólnopolskim 
zwolennikiem tego stowarzysze-
nia, łącznikiem sądeckiej diaspory 
od Krakowa przez Wrocław i Trój-
miasto po Warszawę.

W latach 60., w stolicy bar-
dzo prężnie działał Klub Ziemi Są-
deckiej, którym kierowała Wanda 
Straszyńska, z domu Ryś, notabene 
siostra wybitnej aktorki Zofii. Dzia-
łacze klubu to sądeczanie, których 
losy życiowe przeniosły do War-
szawy. Ale o swoich korzeniach 
nie zapomnieli i starali się poma-
gać swoim ziomkom na różne spo-
soby. Od załatwienia niezbędnych 
rur gazowych dla Limanowej za cza-
sów burmistrza Kubowicza, poprzez 

organizację wycieczek młodzie-
ży szkolnej do stolicy czy wyposa-
żenia bibliotek miejskich w książki. 
Schedę po Wandzie Straszyńskiej–
Skrzeszewskiej przejął niejako śp. 
Józef Oleksy, ale już w innej formu-
le organizacyjnej, w postaci Klu-
bu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Naj-
bardziej znamiennym, namacalnym 
dowodem tej działalności (wspól-
nie ze starostą Janem Golonką i pre-
zydentem Ryszardem Nowakiem) 
były stypendia fundowane dla naj-
lepszych maturzystów, którzy pod-
jęli studia. Nie sposób nie wymienić 
tutaj innych form działań KPZS, jak 
choćby corocznych zjazdów ponad 
setki klubowiczów z różnych stron 
kraju. To była wielka osobista zasłu-
ga śp. Józefa Oleksego. Chwała mu 
za to, podobnie jak za „pilnowanie“ 
sądeckich spraw w Warszawie. 

Na koniec mała dygre-
sja. Józef Oleksy, jak przystało 

na wytrawnego polityka, dyplo-
matę i naukowca, nie był nadto po-
budliwy, chociaż był łasy na hono-
ry i zaszczyty. Ale któż, mój Boże, 
taki nie jest. Jeszcze pół roku temu 
z wielkim zadowoleniem przyjąłby 
zapewne tytuł Honorowego Oby-
watela miasta Nowego Sącza. Sta-
ło się jednak, jak się stało. Rada 
Miasta nie podjęła tematu, cho-
ciaż wnioskowała o to Wspólno-
ta Sądecka.

Radziłbym teraz nadpobudliwym 
lokalny politykom, aby powstrzy-
mali się na krótko ze swoimi pomy-
słami nad uhonorowaniem śp. Józefa 
Oleksego. Ciszej nad tą trumną! 

Przyjdzie stosowany czas na pod-
jęcie przez samorządowe władze 
miasta decyzji w tej sprawie, bo nie 
ulega wątpliwości, że odszedł Wielki 
Sądeczanin, który zapisał się w hi-
storii Polski. I to historia najspra-
wiedliwiej go oceni i... doceni. Nie 
współcześni, którzy nie zawsze mieli 
dla Niego choćby dobre słowo przed 
jego śmiercią.

Odszedł łącznik sądeckiej diaspory

Jerzy Wideł
Z kapelusza

1. Jak wyczytałem w sądeckich 
mediach przy okazji dorocz-

nej awantury na linii NFZ – lekarze, 
Fundusz płaci rocznie przychodni za 
pacjenta 120 zł. Oczywiście tej, gdzie 
złożył on deklarację. Zaintrygowa-
ła mnie ta kwota, bowiem ze wzglę-
du na charakter wykonywanej pra-
cy zaliczam się do osób, które same 
płacą składkę zdrowotną. Miesięcz-
nie muszę wpłacić do ZUS 270,40 
zł, a w 2014 roku nawet dwie ta-
kie składki co miesiąc. Jak łatwo wy-
liczyć, rocznie daje to 6489,60 zł, 
które zapłaciłem państwu w po-
staci słynnej zusowskiej składki 52 
(zna ją każdy prowadzący działal-
ność gospodarczą). Jeśli od tej kwoty 

odejmiemy owe 120 zł, jakie pła-
ci NFZ mojej lekarce, to zostaje jesz-
cze 6369,60 zł. Zakładam, że moje 
składki pokrywają również np. 
ubezpieczenie zdrowotne moich ro-
dziców będących na emeryturze, 
tak więc w naszym prostym zadaniu 
matematycznym odejmujemy jesz-
cze 2x120 zł i zostaje nam 6129,60 zł. 
Sporo. Sporo przepłacam. I to pew-
nie nie tylko ja. O przepraszam, był-
bym zapomniał – w ubiegłym roku 
lekarz rodzinny (który pokwitował 
za mnie owe 120 zł) skierował mnie 
do specjalisty, który po wielu tygo-
dniach oczekiwania w gęstym tłumie 
podobnych do mnie frajerów, po-
święcił mi około 120 sekund. Z tego 
jakieś 5 sekund trwało badanie (czy-
taj rzucenie na mnie jednym okiem), 
3 sekundy diagnoza zawierająca się 
w trzech słowach, 100 sekund dok-
torce zabrało pisanie czegoś w kom-
puterze, a pozostałe 12 sekund 
to otwieranie i zamykanie przeze 

mnie drzwi gabinetu specjalistki. Je-
śli za tę komedię udającą leczenie, 
NFZ również przekazał drugiej przy-
chodni kolejne 120 zł z moich skła-
dek, to oznacza, że praca (przepra-
szam za to określenie) specjalistki 
kosztuje 1 zł za sekundę. I nawet je-
śli coś pomyliłem albo przesadziłem, 
to jedynie słuszna diagnoza jest taka, 
że ów system należy poddać eutana-
zji, a gruzy jakie z niego zostaną roz-
sypać na powierzchni Oceanu Spo-
kojnego. Dla świętego spokoju.

2. Z wypiekami na twarzy prze-
czytałem też raport mówiący, 

że w 2014 r. Małopolskę odwiedzi-
ła rekordowa liczba turystów! Robi 
wrażenie, bo 13 mln to tak, jakby 
wszyscy Norwegowie (i jeszcze tro-
chę Duńczyków) przyjechali do nas 
dwa razy w roku! A przyjezdni – jak 
wiadomo – są wyjątkowo cen-
ni, bo zostawiają miejscowym (czy-
li nam) swoje pieniążki, zwane przez 
górali dudkami. Nie wiem, co to za 

waluta te dudki, bo nie da się tego 
kupić w żadnym kantorze, ale pal li-
cho dudki, najważniejsze, że przy-
jezdni płacą! Małopolska to brzmi 
dumnie, więc próbowałem się trochę 
ogrzać przy tym świetnym wyni-
ku naszego województwa, aż do mo-
mentu, kiedy odkryłem, że wy-
nik – owszem – rekordowy, ale nasz 
w nim udział prawie żaden. Na takie 
peryferie Małopolski jak Sądecczyzna 
nie zapuszcza się pies z kulawą nogą, 
o Anglikach, tak chętnie przepija-
jących swoje lekko zarobione funty, 
nie wspominając. Statystycznie wła-
śnie młody Angol to najczęściej od-
wiedzający Małopolskę przyjezdny, 
ale u nas jedynym zagraniczniakiem 
jest co najwyżej Słowak wpadają-
cy na weekendowe zakupy. Mówiąc 
krótko – jest kiepsko. Ubiegłorocz-
ne statystyki ratuje nieco Krynica 
(z zastrzeżeniem, że już w tym roku 
ponoć klienci z Rosji nie dopisa-
li), ale nawet do naszej perły dotarło 

nieporównanie mniej gości niż spa-
ceruje ich pomiędzy krakowskim 
Rynkiem, Sukiennicami i Wawelem. 
Oczywiście przegrywamy sromot-
nie również z Zakopanem, Wieliczką 
i Oświęcimiem, ale mało kogo to ru-
sza, bo oficjalnie ciągle jesteśmy po-
noć turystycznym zagłębiem, tyl-
ko do turystów jakoś się dokopać nie 
można. O naszym miejscu w szere-
gu i na mapie od lat świadczą komu-
nikaty narciarskie ogólnopolskich 
stacji telewizyjnych i radiowych, 
dla których nasze wyciągi i góry ja-
kiś diabeł ulokował na Podhalu. Dla 
warszawskich prezenterów pogo-
dy Jaworzyna Krynicka leży w Ta-
trach, więc dlaczego turysta miał-
by akurat do nas przyjeżdżać, skoro 
coś takiego jak Beskid Sądecki ciągle 
się jeszcze nie wypiętrzył. Pozosta-
je czekać na trzęsienie ziemi i ruchy 
górotworu.

3. Żeby nas już całkiem pogrążyć 
w czarnej dziurze nieistnienia, 

portal biznes.pl opublikował jeszcze 
inny ranking [...] 

Więcej na dts24.pl 

Co się stało z moją składką zdrowotną?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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REKLAMAOGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY!? 
WEJDŹ: www.daiglob.pl 
Zakładka daiglob a-count.

NOWY SĄCZ ul. Lwowska 41 
do wynajęcia lokal pow. 60m2. 
Tel. 692-457-171.

RESTAURACJA zatrudni szefa 
kuchni N.Sącz, 503-080-192.

NOWY SACZ, ul. Gorzkowska. 
mieszkanie dwupokojowe, 
2 piętro 36 m kw.- sprzedam.
Tel.609 609 397

NOWY SĄCZ- ścisłe centrum, 
apartament nocleg z odnową 
biologiczną dla pań. 
Tel. 516 737 970

GOSPODARKA.  – Czasem mówię 
urzędnikom: Hola, hola, jest kolejka, 
dziś jest na kontroli kto inny – opo-
wiada Sławomir Szewczyk, właści-
ciel Firmy Motoryzacyjnej w Chełmcu, 
który wywiesił w swoim zakładzie li-
stę 32 instytucji, które skontrolowały 
go w ostatnich latach.

ZUS, Inspekcja Pracy, Sanepid 
itp., itd… –Ta lista już jest nie-
aktualna. Muszę ją uzupełnić 
o kolejne instytucje kontrolują-
ce. Według ustawy o swobodzie 
prowadzenia działalności, którą 
przeforsował Palikot, jednocze-
śnie może mnie kontrolować tyl-
ko jeden urząd. Ale czasem jest 
tak, że jedna kontrola się kończy, 
a już nazajutrz pojawia się na-
stępna. Gdybym podliczył czas, 
który spędziłem na kontrolach, 
to okazałoby się, że na normal-
ną pracę już go nie mam. Zamiast 
myśleć o tym, jak ma moja firma 
działać za 10 lat, muszę się zasta-
nawiać, jakie dokumenty przygo-
tować do następnej kontroli – ko-
mentuje Szewczyk. 

Przedsiębiorca nie dał się jed-
nak zniechęcić do pracy i, ko-
rzystając z pomocy prawników, 

zebrał gruntowne informacje, kto 
ma jakie kompetencje i jak kontro-
le powinny przebiegać. – O pew-
nych kontrolach powinienem być 
uprzedzony, więc jak przycho-
dzi pan z legitymacją, to wpusz-
czam go na zakład, bo nie mam 
nic do ukrycia, ale twardo mówię, 
że ma zrobić mi spis dokumentów, 
których żąda, a ja je na spokojnie 
przygotuję zgodnie z przepisami.

Z czasem Szewczyk nauczył się 
również odróżniać, który skład 
kontrolujący rzeczywiście skru-
pulatnie wypełnia swoje obowiąz-
ki, a który musi kontrolę zaliczyć 
dla statystyk. A tych ostatnich jest 
zdecydowanie więcej.

Ilość kontroli to jedynie wierz-
chołek góry lodowej absurdów, 
z którymi muszą sobie radzić pro-
wadzący działalność gospodar-
czą. Sławomir Szewczyk dzieli się 
swoimi doświadczeniami z inny-
mi przedsiębiorcami, współpracu-
jąc z Fundacją Balcerowicza. Pod-
kreśla również, że nie ma dnia, by 
klienci jego firmy nie skarżyli mu 
się na podobne problemy.

EWA STACHURA
Chcesz wiedzieć więcej, czytaj 

dts24.pl 

Kontrola za kontrolą. 
Na biznes 
brakuje czasu

SPRAWY I  LUDZ IE .  …Jestem po-
krzywdzony przez ZUS. Jest mi wstyd 
– to treść transparentu, z którym 
protestował we wtorek, 13 stycznia, 
pod siedzibą ZUS „cudownie uzdro-
wiony” przez orzecznika pan Kazi-
mierz Majcher.

Mężczyzna miał dwukrotnie ope-
rowany kręgosłup. 

– Mój neurochirurg powiedział 
mi, że jeśli będę nadal pracował, 
to kręgosłup rozsypie mi się całko-
wicie. Trzeba będzie założyć stabi-
lizację i wówczas będę mógł zginać 
się jedynie w 30 procentach – opo-
wiada pan Kazimierz.

Ostatnia operacja była w lipcu 
dwa lata temu. Potem pan Kazi-
mierz przebywał na chorobowym, 
a jeszcze później, w ślad za ostrze-
żeniem lekarza, złożył wniosek 
o przyznanie renty. ZUS negatyw-
nie rozpatrzył podanie. 

– Lekarz orzecznik mnie uleczył 
– kwituje rozżalony.

Orzecznik był psychiatrą. Zda-
niem pana Kazimierza, całkowicie 
zlekceważył opinię neurochirurga, 
którą pacjent przedstawił w formie 
pisemnej. Skierował chorego na re-
habilitację do ośrodka w Stróżach, 
a chwilową poprawę samopoczucia 
po zabiegach ochrzcił wyleczeniem. 
Poszkodowany odwołał się do sądu. 
Sprawa odwleka się w czasie, a cho-
ry jest prawie bez środków do życia. 
Na domiar złego posłuszeństwa od-
mawia jego serce. 

– W szpitalu też, jak człowiek 
pieniędzy nie ma, to go nie widzą. 
Kiedy po czterech dniach leżenia 
bez żadnych wyników stwierdzi-
łem, że wychodzę do domu, bo dal-
szy pobyt jest bez sensu, to nagle 
porobili mi badania…

Żona protestującego ma bardzo 
niską rentę. Dzieci, choć wykształ-
cone i pracujące, założyły już wła-
sne rodziny. Rodzice nie potrafią 
i nie chcą – jest im po prostu wstyd 
– ciągle prosić ich o wsparcie. Męż-
czyzna uważa, że po czterdziestu 
paru latach pracy i systematycz-
nego płacenia składek i podatków 
ma prawo do godnego życia, do po-
mocy państwa w sytuacji, gdy jego 
zdrowie nie pozwala mu już na ak-
tywność zawodową. Okazuje się, 

że pan Kazimierz już jedną sądo-
wą batalię z ZUS wygrał. Przyczy-
ną sporu była odmowa przyznania 
zasiłku rehabilitacyjnego.

***
Gdy rozmawialiśmy z panem 

Kazimierzem, dołączyła do nas 
w asyście ochrony rzecznik pra-
sowa ZUS Anna Mieczkowska. Za-
prosiła go do siedziby Zakładu. 
Wcześniej wymienili kilka uwag. 
Protestujący nie ukrywał oburze-
nia, że o jego losie decyduje… psy-
chiatra. Mieczkowska wyjaśniła, 
że orzecznicy przechodzą specjalne 
szkolenia i zawsze mogą posiłko-
wać się wsparciem lekarzy różnych 
specjalizacji. Każdy lekarz uczy się 
też tych samych podstaw medycy-
ny. Poza tym od decyzji orzeczni-
ka zawsze można się odwołać i pan 
właśnie skorzystał z takiego pra-
wa. Inwalida zgodził się z Miecz-
kowską, ale podkreślił jednocze-
śnie, że takie sprawy trwają latami. 
Rzecznik broniła się, że ZUS nie ma 
wpływu na funkcjonowanie sądów. 
Jej rozmówca skwitował, że akurat 
za terminy ZUS nie wini, że win-
ny jest cały system, który ludzi 
traktuje bezdusznie, instrumen-
talnie, podobnie jak funkcjonu-
jący w nim urzędnicy. Przykład? 
Na dostarczenie dokumentów le-
karz ma ustawowo miesiąc, a fi-
zycznie robi to po dwóch. I nikt go 
nie rozlicza z opieszałości. Z kolei 
odwołujący się od wyroku za sko-
rzystanie z prawnika musi płacić 

setki złotych i nikt mu tego nie 
zwróci, nawet jeśli wygra proces.

Mieczkowska ponowiła zapro-
szenie, twierdząc, że być może uda 
się jej albo innym pracownikom coś 
doradzić w kwestii przyspieszenia 
procesu.

***
Kilka godzin później na naszą 

skrzynkę redakcyjną wpłynął ofi-
cjalny komentarz rzecznik sądec-
kiego ZUS w tej sprawie: „Leka-
rze orzecznicy kierują badanych 
na konsultacje do specjalistów 
– napisała Anna Mieczkowska. 
– Oddział współpracuje z leka-
rzami konsultantami 18 specja-
lizacji. W roku 2014 w Oddzia-
le w Nowym Sączu dla potrzeb 
orzeczniczych wykonano 1986 ba-
dań konsultacyjnych. Ponadto każ-
dy ubezpieczony, który nie zgadza 
się z orzeczeniem lekarza orzecz-
nika może złożyć sprzeciw, którego 
następstwem będzie skierowanie 
go na badanie przez komisję lekar-
ską. Jeżeli komisja lekarska pod-
trzyma decyzję lekarza orzeczni-
ka, ubezpieczony może odwołać się 
do sądu od decyzji wydanej przez 
ZUS. Będzie on ponownie przeba-
dany przez biegłych lekarzy sądo-
wych. Sąd wyda wyrok na pod-
stawie opinii biegłych. Aktualnie 
w sprawie protestującego dzisiaj 
przed ZUS ubezpieczonego toczy 
się sprawa w sądzie, w związku 
z jego odwołaniem od decyzji ZUS.”

EWA STACHURA

Jestem wykluczony społecznie…

Gdy rozmawialiśmy z panem Kazimierzem, dołączyła do nas w asyście 
ochrony rzecznik prasowa ZUS Anna Mieczkowska.
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

REKLAMA

O G Ł O S Z E N I E
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu 
informuje, że posiada do wynajęcia niżej wymienione 
lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gospodarczej:
Lokale wolne od zaraz:
– przy ul. I Brygady 6 – o pow. 71,00 m2,
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 442 76 39
– przy ul. Kochanowskiego 37 – o pow. 172,00 m2,
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 441 26 87
– przy ul. Kunegundy 34 – o pow. 118,53 m² 
– przy ul. Konopnickiej 3  – o pow. 232,67 m²
– przy ul. Nawojowska 3– I piętro – o pow. 54,00 m²
– przy ul. Klasztorna 46 a – o pow. 175,00 m² 
– przy ul. Długosza 35 – o pow. 18,50 m² 
– przy ul. Kr. Jadwigi 33 piwnica – o pow. 45,81 m²
– przy ul. Królowej Jadwigi 31 – o pow. 35,30 m² 

Lokale wolne w 2015 roku:
– przy ul. Kr. Jadwigi 31 – 46,00 m² 

od dnia 1.02.2015 
–  przy ul. Kr. Jadwigi 31 (piwnica) – 48,00 m² 

od dnia 1.03.2015 
–  przy ul. Nawojowska 3 (piwnice) – 101,00 m² 

od dnia 1.03.2015 
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 443 68 38

– To prawda, co mówią komentato-
rzy – Stanisław Kogut największym 
wygranym wyborów samorządowych 
2014?

– Wydaje mi się, że to praw-
da. […] To, co się stało po wybo-
rach, jest największym sukcesem 
na Sądecczyźnie w dziejach PiS. Ni-
gdy nie udało się wprowadzić tylu 
– aż 10 – radnych do Rady Miasta. 
W poprzedniej kadencji było tylko 
dwóch, nawet nie było klubu. Jeśli 
chodzi o powiat mamy 18 radnych 
na 28 – a to już totalny sukces. Mo-
żemy dyskutować na temat Sejmi-
ku, bo weszło tylko trzech radnych, 
ale mieliśmy sześć tysięcy więcej 
głosów. […] 
– 30 listopada spadł Panu kamień 
z serca i mógł Pan powiedział: Wreszcie 
Sądecczyzna jest nasza...

– Przeżywałem to bardzo moc-
no. Zacząłem pracę od podstaw je-
śli chodzi o odbudowę PiS–u. […] 
To przyniosło efekty. W końcu 
w powiecie nie rządziliśmy przez 
16 lat.
– Od początku istnienia powiatu była 
inna ekipa.

– Ale w końcu zdecydowanie 
wygraliśmy. […] Euforia euforią, 
a teraz trzeba podejmować działania 
gospodarcze dla dobra ogółu. […] 
– Teraz będą apetyty na to, żeby wy-
grani obstawiali przeróżne stanowiska 
swoimi ludźmi. Już Pan odbiera tego 
typu telefony, że wypada kogoś gdzieś 
obsadzić?

– Moja rola się skończyła. 
Powiedziałem to na sesji, kie-
dy wybierany był zarząd i sta-
rosta. Postawiłem jedynie przed 
starostą dwa warunki. Pierwszy 

– zrobienie audytu, bo krążyły 
różne opinie, że zadłużenie Sta-
rostwa sięga 60 mln zł. Drugi 
– stworzenie struktury organi-
zacyjnej Starostwa […] Niektó-
rzy członkowie zarządu naprzyj-
mowali sobie własnych ludzi 
i w związku z tym krążyły różne 
opowieści, że o sto, dwieście osób 
jest w Starostwie za dużo. Jeśli 
chodzi o obsadę stanowisk byłbym 
nieuczciwy, gdybym powiedział, 
że takich telefonów nie było. Było 
mnóstwo. Ale tak jak powiedzia-
łem, moja rola się już skończyła.
– Poprzedniego starostę Jana Go-
lonkę mocno zdenerwowa-
ły Pana słowa o zadłużeniu. Uważa, 
że to niezadłużenie...

– Przepraszam, ja twierdzę, 
że nie jest małe. Wiem, że samo-
rządy się zadłużają, nawet i do 50 
kilku procent.
– Inwestycje.

– Trzeba patrzeć, jak się inwe-
stuje – żeby z tego były faktyczne 
dochody. Rozumiem, że budowa 
dróg powiatowych nie przyniesie 
jakiegoś dochodu, modernizacje 
szkół też nie. Każdy się denerwu-
je, jak się powie prawdę. Ale nawet 
członkowie jego [Golonki] zarządu 
mówili do mnie, że jest tak duże za-
dłużenie. […]
– Nazwisko nowego starosty było za-
skoczeniem? Przez kilkanaście lat Ma-
rek Pławiak nie był przecież na pierw-
szej linii politycznego frontu.

– Cały zarząd wywołał podob-
ne reakcje. Pan Marek Pławiak 
jest bardzo pracowitym i uczci-
wym człowiekiem. Koszyk – rów-
nież nieznane nazwisko, a to też 

człowiek mrówka. Pióro – wyśmie-
nity menadżer. Ryba – reprezentuje 
region Krynica – Muszyna. Kantor 
– sprawy rolnictwa ma w jednym 
paluszku. Dam głowę, że oni, Pła-
wiak i pozostali członkowie zarzą-
du poprowadzą ten powiat.
– Skład zarządu jest pomysłem autor-
skim Stanisława Koguta?

– Jest moim pomysłem przegło-
sowanym przez wszystkich rad-
nych na Klubie Prawa i Sprawie-
dliwości. […] 
– A kto wpadł na pomysł, żeby Jaro-
sław Kaczyński przyjechał do Nowego 
Sącza i wsparł Ryszarda Nowaka przed 
drugą turą?

– Powiem zdecydowanie – to był 
mój pomysł […] Uważałem, że jego 
przyjazd jest potrzebny, bo toczy-
ła się ostra walka. Nowy Sącz jest 
miastem PiS–owskim i trochę nie-
ładnie by było, jakbyśmy przegra-
li tu wybory.
– Ryszard Nowak, podczas konferen-
cji prasowej, której Pan był gospo-
darzem, powiedział, że jego dobry 
wynik wyborczy i trzecia kadencja 
w ratuszu, powoduje, iż będzie chciał 
mieć decyzje na to, co dzieje się 
w sądeckim PiS.

– Traktuję to jako żart. W tych 
kategoriach odbieram. Są pewne 
struktury, organizacja […]

– 2015 będzie rokiem wyborów par-
lamentarnych. Możemy wytypo-
wać pierwszą piątkę kandydatów PiS 
do Sejmu?

– Jest za wcześnie.
– Nie wierzę, Pan to ma już na pew-
no w głowie.

– Nie wiem, czy będzie podpisa-
na koalicja z Solidarną Polską, z pa-
nem Gowinem i panem Jurkiem.
– Ona nie jest podpisana?

– Jest, ale nie znam ustaleń. Jak 
pan wie, do Sejmiku drugie miej-
sce było dla Solidarnej Polski, były 
miejsca dla przedstawicieli partii 
Jurka, partii Gowina. To co ja mogę 
w takiej sytuacji dziś powiedzieć? 
Na pewno na liście znajdą się obec-
ni parlamentarzyści PiS. […] Trze-
ba też wziąć pod uwagę, że w tej 20 
musi być 35 procent kobiet.
– Są już dwie posłanki...

– Ale też dobry wynik uzyskały 
w ostatnich wyborach pani Mor-
darska, pani Belska, pani Jawor.
– Proszę, jak się nam lista wydłuża. 
Ryszard Nowak wystartuje?

– Byłaby to niepoważna zabawa, 
że startuje w wyborach na prezy-
denta, a za 10 miesięcy do Sejmu. 
[…] Po to mieszkańcy oddali na nie-
go głos, żeby swoją służbę spełnił 
do końca.
– A może Stanisław Kogut będzie je-
dynką na liście do Sejmu?

– Uważam, że swoją służbę dla 
dobra ogółu jako senator wypełniam 
zgodnie ze swoim sumieniem. Jeśli 
będę startował, to dalej na senatora.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

OPRAC. (KG)
Wykorzystano fragmenty rozmowy 

dla Regionalnej Telewizji Kablowej 

Sącz jest PiS-owski, nieładnie byłoby przegrać
ROZMOWA  ze STANISŁAWEM KOGUTEM, senatorem, pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 14

Niektórzy członkowie zarządu 
naprzyjmowali sobie własnych ludzi 
i w związku z tym krążyły różne 
opowieści, że o sto, dwieście osób jest 
w Starostwie za dużo

Nastawiamy się na 
oszczędzanie 
Marek Pławiak, starosta nowosą-
decki: Zadłużenie powiatu na poło-
wę grudnia 2014 r. wyniosło ponad 59 
mln zł, to jest 43,4 proc. Planując bu-
dżet na ten rok, nastawiamy się więc 
na oszczędzanie. Nie znaczy to, że nie 
będzie inwestycji. Rozpoczęte będą 
kontynuowane. Zabezpieczyliśmy też 
środki na tak zwaną obwodnicę za-
chodnią. Szacujemy, że w 2015 roku 
zadłużenie będzie już na poziomie 
37–38 procent. 15 stycznia w Staro-
stwie i podległych mu jednostkach 
rozpoczyna się audyt. Czy będą zwol-
nienia? Dziś na ten temat nie mogę 
powiedzieć nic pewnego. Audyt po-
każe, czy są potrzebne przesunięcia 
kadrowe. Jeśli natomiast okaże się, 
że zatrudnienie przewyższa potrzeby 
jednostek, mogą za tym pójść zwol-
nienia. Not. (G)

Sądecki Elektryk 
pierwszy w Polsce
EDUKACJA.  Technikum Zawodo-
we nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno–
Mechanicznych w Nowym Sączu zna-
lazło się po raz kolejny na pierwszym 
miejscu wśród techników w ogólno-
polskim Rankingu Szkół Ponadgimna-
zjalnych PERSPEKTYWY 2015. 

– Sukces jest sukcesem, cieszymy 
się. Niemniej to nasza codzienna, 
ciężka, rzetelna praca, zarówno 
nauczycieli, jak i uczniów, których 
mamy naprawdę dobrych – mówi 
Krystyna Rembiasz, wicedyrektor 
ZSE–M w Nowym Sączu. Zazna-
cza, że Elektryk od zawsze cieszył 
się dobrą opinią i miał wysoką re-
nomę. Po ubiegłorocznym sukce-
sie szkoły liczba chętnych do na-
uki w niej jeszcze bardziej wzrosła.

– Właściwie to od kilku lat ob-
serwujemy wzrost zaintereso-
wania technikami. Młodzi widzą 
w kierunkach technicznych przy-
szłość – dodaje Rembiasz.

(G)
Sprawdź szczegóły na dts24.pl 
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REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 
z automatem. 
2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

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

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

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

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

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  

– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl

 

REKLAMA

REL IG IA.  W wielu miastach nie-
wpuszczanie księdza po kolę-
dzie stało się powszechne, nawet 
modne, mieszkańcy Sądecczyzny 
mimo wszystko oczekują wizyty 
kapłanów w domu. Nie zdarzy-
ło się jeszcze, aby ktoś zatrza-
snął mi drzwi przed nosem, choć 
przykre incydenty też są wpisane 
w pracę duszpasterską – mówi 
jezuita o. MIROSŁAW JAJKO z pa-
rafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Nowym Sączu

– Trwa okres kolędy. Sądeczanie chęt-
nie otwierają drzwi kapłanom? 

– Są w Nowym Sączu nowe 
osiedla jak to przy ulicy 29. Li-
stopada, gdzie mieszka bardzo 
wiele młodych małżeństw. Te ro-
dziny dopiero poznają parafię, 

a my poznajemy ich, więc nie 
mamy tam większych proble-
mów. Natomiast zauważam – choć 
to może tylko moje doświadczenia 
– że są dzielnice w mieście, w któ-
rych mieszkają starsi i samotni, 
i tam faktycznie nas nie przyjmu-
ją. Na szczęście nie zdarzyło mi 
się jeszcze, aby ktoś zatrzasnął mi 
drzwi przed nosem. 
 A jak przyjmują księdza sądeczanie?

– Bardzo często spotykam się 
z radością i uśmiechem na twa-
rzach domowników. Cieszy mnie 

to, bo ludzie chcą, aby 
z nimi posiedzieć 
i kolędować.
– Czas kolędy to dla 
kapłanów okres 
wzmożonej pra-
cy. Dla księ-
dza to po prostu 
obowiązek, któ-
ry trzeba wykonać, 
czy coś więcej?

– Bardzo lubię 
chodzić po kolędzie. 
Poznaję wtedy parafian, 
których nie mam okazji poznać 
w ciągu roku. Widzę wówczas mię-
dzy innymi kogo mogę jeszcze za-
prosić do wspólnoty młodzieżowej 
Magis, kogo na spotkania studenc-
kie. Są też wśród parafian osoby, 
które potrzebują wsparcia Caritas. 

Podczas kolędy łatwiej dostrzec ta-
kie rodziny. Ludzie oczekują i po-
trzebują obecności kapłana w swo-
ich domach. Błogosławieństwo, 
które w nich zostawiamy, jest dla 
nich bardzo ważne. Sądeczanie 
są ludźmi mocnej wiary. 
– Są też gościnni? 

– Kolędowanie, wizyta duszpa-
sterska i błogosławieństwo domów 
to trzy różne rzeczy. Dla porów-
nania. Cztery lata temu skończy-
łem studia w Rzymie, a w cza-
sie ich trwania miałem praktyki 

„La Benediction de la 
casa”, czyli błogosła-

wieństwo domów. 
Wchodziło się 
do domów do-
słownie na mi-
nutę, błogosła-
wiło rodzinę i to 
satysfakcjono-

wało domowni-
ków. Włosi mają 

to do siebie, że trak-
tują taką wizytę jak 

formę czarów czy magii. 
Niezależnie od tego, czy chodzą 
do kościoła czy też nie, wszyscy 
otwierają drzwi kapłanom, sto-
ją w rzędzie i przyjmują Boże Bło-
gosławieństwo. U nas jest nieco 
inaczej. Gospodarze domów cieszą 
się, kiedy przychodzimy i śpiewa-
my kolędy. Kropimy nie jeden po-
kój, ale cały dom: sypialnię, żeby 
był dobry sen, kuchnię, aby nie za-
brakło w niej jedzenia i żeby nic nie 
zatruło organizmu w ciągu roku. 
To dla mnie znak, że ludzie otwie-
rają się na Boże Błogosławieństwo. 
Z jednej więc strony przychodzę 
w imieniu Jezusa, bo chcę pobło-
gosławić rodzinę i dom, z drugiej 
to dla mnie okazja, by dowiedzieć 
się, co u nich słychać. 
– Zdarzały się przypadki, że drzwi spe-
cjalnie nikt nie otwierał?

– Tak. Każdy może otworzyć 
drzwi, ale też nie musi. Byłem 
w sytuacjach, kiedy ludzie w ogó-
le nie wiedzieli, kim jestem, trudno 
było nawiązać kontakt i panowa-
ła atmosfera zażenowania. Trze-
ba więc było z takiego domu deli-
katnie się usunąć. Niemiłe sytuacje 
też się zdarzają, ale myślę, że w du-
żej mierze jest to związane z tym, 
co ludzie widzą i czytają w me-
diach, a później niektóre zachowa-
nia przypisują każdemu księdzu. 

Wielokrotnie przechodziłem takie 
agresywne rozmowy. Mam wra-
żenie, że często są one kompletnie 
nieprzemyślane. 
 – Sądeczanie są, jak ksiądz mówi, 
mocnej wiary, ale są wśród nich i nie-
wierzący. Ich rodziny też ksiądz 
odwiedza?

– Jest tu pewna grupa ludzi, 
którzy twierdzą, że są niewierzą-
cy bądź słabo wierzący. Zdarza 
się, że i oni chcą z nami rozma-
wiać. Wiem, że młodzi księża, wi-
kariusze odwiedzają nawet domy, 
które proboszcz omijał przez lata, 
bo wiedział, że mieszkają w nich 
osoby niewierzące. To bardzo do-
bry znak. O Panu Bogu można roz-
mawiać zawsze. Nigdy nie wiado-
mo, kiedy taka rozmowa przyniesie 
dobre tego owoce. Najbardziej mar-
twię się jednak tymi, którzy nie 
przyjmują kapłanów w swoich do-
mach i nic nie robią, aby to zmienić. 
Obojętność to najgorsza rzecz, jaka 
może nas spotkać podczas kolędy. 
Pocieszam się tym, że Jezus też wy-
chodził do ludzi, żeby apostołować. 
Również i wtedy spotykał na swojej 
drodze obojętnych gapiów. Na ta-
kich ludzi też przyjdzie czas, tylko 
może jeszcze nie teraz.

Rozmawiała MARTA TYKA

E-mail z pogróżkami wywołał 12 stycznia zamiesza-
nie w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu. Jego 
autor groził, że wysadzi budynki urzędu w powie-
trze. Wyznaczył też godzinę eksplozji – 12.

***
Czy sądecki znachor wróci za kratki, czy pozostanie 
na wolności? Sąd Rejonowy w Nowym Sączu przeło-
żył 7 stycznia posiedzenie w tej sprawie. Czeka jeszcze 
na dodatkową opinię dotyczącą stanu zdrowia męż-
czyzny. Nowy termin wyznaczono na 16 stycznia. 

***
Subregion sądecki jest jednym z najsłabiej rozwija-
jących się gospodarczo podregionów Polski – infor-
muje portal biznes.pl. PKB na mieszkańca wyno-
si niespełna 24 tys. zł, podczas gdy średnia dla Polski 
to około 40 tys. zł. 

***
Sądeczanie coraz chętniej mówią sobie sakramental-
ne „tak” (w 2014 r. było o 70 więcej ślubów niż w 2013 
r – 171 cywilnych i 386 konkordatowych). Paradoksal-
nie rośnie też liczba rozwodów (160 – o 16 więcej) Ro-
dzi się coraz mniej dzieci (2015 – o 81 mniej).

***
Szpital w Nowym Sączu dostał od NFZ o 1,5 mln zł 
więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Więcej 
o 200 tys. zł otrzymał też szpital w Krynicy. O ile dy-
rekcja sądeckiego szpitala ma podwody do zadowole-
nia, w Krynicy nie jest już tak wesoło. 

Chcesz wiedzieć więcej, być na bieżąco 
– wejdź na dts24.pl 

W Krynicy 
zima ma 
kulturę
NA AF ISZU.  Gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej i lubiane kabare-
ty będą gościć przez sześć tygodni 
w Pijalni Głównej w Krynicy– Zdro-
ju. Władze Uzdrowiska Krynica–
Żegiestów, zapraszając artystów, 
chcą ożywić niedawno otwar-
ty budynek i zapewnić mieszkań-
com oraz turystom stały dostęp 
do rozrywek.

Projekt „Krynica źródłem kul-
tury” rusza już w niedzielę (18 
stycznia). Na początek zagra aku-
stycznie IRA. Potem będzie można 
posłuchać m.in.: Dawida Kwiat-
kowskiego, Sylwii Grzeszczak, 
Meli Koteluk, Kamila Bednar-
ka czy grup: Perfect, Lady Pank, 
Coma, Jamal, Kult, Dżem i Hap-
pysad. W gronie wydarzeń kaba-
retowych znalazły się występy: 
Łowców.B, Piotra Bałtorczyka, 
Smile/Ab ovo i Neonówki. – Cze-
goś takiego nie było nie dość, 
że w Krynicy, Nowym Sączu czy 
Małopolsce, ale myślę, że mogę 
powiedzieć, iż czegoś takiego 
nie było w całej Polsce – mówi 
Jarosław Wilk, prezes Uzdrowi-
ska Krynica Żegiestów, dodając, 
że tegoroczny program kultural-
ny to dopiero początek, bo cykl 
w przyszłości ma być o wiele bo-
gatszy. Pojawi się w nim miejsce 
na teatr i muzykę poważną. 

(PAS)
Więcej o ofercie na ferie znajdziesz 

na dts24.pl, w zakładce 
– „Zimowe szaleństwo” 

W Sączu kapłanów goszczą nawet niewierzący

A TO CIEKAWE

Wierni z Dekanatu Ujanowice 
kolejny rok z rzędu znaleźli się 
na szczycie w kościelnych sta-
tystykach Diecezji Tarnowskiej. 
To tu najwięcej osób chodzi do ko-
ścioła na niedzielną mszę świę-
tą. Liczba jest imponująca, bo się-
ga 93,5 procent wiernych.

Więcej na dts24.pl

Niemiłe sytuacje, jakie zdarzają się po kolędzie, 
mam wrażenie w dużej mierze związane 
są z tym, co ludzie usłyszą w mediach, a później 
pewne zachowania przypisują już każdemu 
księdzu. 

W SKRÓCIE

SPORT.  Ludowy Klub Sportowy Bobowa realizuje na te-
renie Bobowej, Ciężkowic i Grybowa projekt „Siatkówka 
– moja gra w aktywne życie”.

Uzyskał on dofinansowanie ze środków Programu Ope-
racyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uczest-
nikami projektu jest 250–osobowa grupa osób w wie-
ku powyżej 12. roku życia, zainteresowana sportem, 
a głównym celem – integracja i aktywizacja społeczna 
mieszkańców trzech sąsiadujących ze sobą miast wo-
kół działań na rzecz upowszechnienia uprawiania spor-
tu i rekreacji w lokalnych środowiskach. 

W ramach działań projektowych odbywają się: zaję-
cia sportowe z zakresu piłki siatkowej, wyjazdy studyj-
ne, turnieje sportowo–rekreacyjne, warsztaty z zakresu 
kompetencji społeczno–obywatelskich. Zrealizowane 
zostaną również trzy inicjatywy społeczne o tematyce 
sportowej, ważne dla lokalnych społeczności.

Partnerami formalnymi przy realizacji projektu 
są: miasta: Bobowa, Ciężkowice i Grybów, Grupa 
AZOTY SA, Grupa ksiazkiewicz.pl  oraz Małopol-
ski Ośrodek Szkoleniowy „Akcent”, które wniosły 
do projektu wkład rzeczowo–finansowy oraz wspar-
cie merytoryczne.

LKS BOBOWA

Gra w aktywne 
życie
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