Wiata przystankowa
w Równi już stoi
Przy głównej szosie, w Jazowsku-Równi, została
ustawiona wiata przystankowa dla podróżnych udających się w kierunku Starego Sącza.

przeszklona wiata została zamontowana w tym miejscu.
Wypada w tym miejscu podziękować wójtowi Janowi Dziedzinie za to, że poparł systematyczne prośby i przekazał stosowną kwotę, finansującą zakup
wiaty.
Kierując prośby o wiatę przystankową, prosiłem
o wykonanie zatoki przystankowej, peronu dla autobusów. Tego jednak na tę chwilę nie udało się wyprosić. Ale sprawa jest otwarta i może w przyszłości
zatoka w tym miejscu powstanie. Jest to bowiem
miejsce już poza terenem zabudowanym, gdzie pojazdy drogą poruszają się szybko, a zajazd dla autobusów służyłby poprawie bezpieczeństwa tego miejsca, a tym samym ludzi z niego korzystających.

Kolejna nowa
tablica informacyjna
Staraniem pracowników Zarządu Gospodarki
Komunalnej w Łącku, a za decyzją kierownika
P. Czepielika, na teren Jazowska trafiła kolejna tablica informacyjna na ogłoszenia urzędowe.
Została zamontowana 30 stycznia tego roku przy
skrzyżowaniu dróg w Jazowsku-Migostowie. W tym
miejscu dziękuję właścicielce przyległego gruntu za
życzliwą zgodę na ustawienie tej tablicy.
Niech służy mieszkańcom całej okolicy.

Obiekt ten mógł stanąć w tym miejscu po moich
licznych prośbach, kierowanych do wójta i do urzędników, którzy taką decyzję ostatecznie podjęli. Od
wiosny poprzedniego roku wielokrotnie prosiłem
o zadaszony obiekt na tym przystanku, widząc codziennie, jak wiele młodzieży stąd odjeżdża. A w czasie deszczu i wiatru podróżni stoją jak zmokłe kury
przy tym słupku, że aż przykro było patrzeć.
Latem urząd uzyskał pozytywną decyzję od Zarządu Dróg na ustawienie takiej wiaty. Ale teraz
trzeba było prosić urzędników o zakup samego obiektu.
Kosztem wielu rozmów telefonicznych, w których
ponaglałem i prosiłem zastępcę wójta o rychłe działanie, jesienią udało się tyle, że sprawa trafiła do realizacji przez ZGK w Łącku.
Kolejne prośby kierowane do kierownika tego
zakładu spowodowały, że przed końcem roku 2017

Największa po Łącku wieś
w gminie – J a z o w s k o ,
w rekordowym budżecie
przy rekordowym deficycie
dostaje…, no… niewiele
Tutaj tylko zasygnalizuję ten temat, ponieważ
różne rozmowy i narady jeszcze są w toku i może
pewne zadania czy inwestycje uda się pozyskać dla
Jazowska.
Po przyjęciu budżetu gminy na rok 2018, naturalnie zechciałem spojrzeń w jego zapisy, aby dowiedzieć się, co władze gminy zaplanowały w całym
2018 r. zrobić dla największej po Łącku miejscowości
gminy. Mówiąc najdelikatniej – liczyłem na więcej
pieniążków dla Jazowska. Bo przecież Jazowsko zamieszkuje najwięcej mieszkańców po Łącku, stąd
i z tytułu podatków wpływa z obszaru Jazowska do
kasy gminnej najwięcej grosza, zaraz za Łącką taksą. Więc oczekiwalibyśmy, jako mieszkańcy, że władze gminy (wójt, zastępca wójta, rada gminy z przewodniczącą) zechcą docenić ten atut.
Do tematu będę chciał powrócić w kolejnym wydaniu »Nowin«., ponieważ sporo było propozycji
z mojej strony, jak również radnych. Co ostatecznie
zostanie skierowane do realizacji, zobaczymy.
Nie mam tutaj na myśli oczywiście środków
z funduszu sołeckiego, które będą wydatkowane
zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego. Chodzi o inwestycje i załatwienia, które prowadzi i finansuje
urząd gminy.

jazowsko.com.pl
działa już 3 lata

Prowadzona przez Pawła Winiarskiego, naszego
krajana, strona internetowa o jakże zacnej wsi – Jazowsku, doczekała się już trzech świeczek na torcie
urodzinowym. Pomimo że to jedynie 3 lata działalności, to w realiach sieci internetowej, to jest już całkiem dobry staż.

Warto zauważyć, że autor stara się zamieszczać
wiele informacji o wydarzeniach z okolicy, podaje relacje z różnych uroczystości i publikuje komunikaty.
W oddzielnej zakładce można także znaleźć poprzednie wydania »Nowin Jazowskich«.
Wypada życzyć autorowi sił i chęci do dalszego
prowadzenia strony i powodów do kolejnych jubileuszów.

Zdalnie z Maszkowic
urządzą nam szkołę
w Jazowsku
W sąsiadującej z Jazowskiem wsi, Maszkowicach, działa grupa aktywistów, którzy nie zważając
na władze gminy i kompetencje dyrekcji szkoły podstawowej, sami zapragnęli podjąć się organizacji
oświaty w swojej okolicy.
Mają chęć wskazywać rodzicom dzieci z okolicy,
do jakiej szkoły powinni posyłać swoje potomstwo.
Zapomnieli przy tym, że o tym, gdzie pójdzie jedno,
czy drugie dziecko, nie decyduje wiejski komitet, ale
rodzic. I to zdanie rodzica liczy się niebagatelnie
w takiej kwestii.
Jeśli dziecko nie należy do obwodu szkoły, do
której rodzic planuje je posyłać, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, składa do dyrekcji prośbę
o przyjęcie dziecka. Dyrekcja wyraża zgodę, lub odmawia przyjęcia dziecka. Ale MUSI podać powód
odmowy. I to nie wydumany frazes o braku miejsca,
bo tak chcieliby co niektórzy aktywiści z Maszkowic.
Powód odmowy musi być poważny i zgodny
z prawdą. Po decyzji odmownej ze strony dyrekcji
szkoły rodzic dziecka odwoła się od decyzji do kuratorium, które powód odmowy rozpatrzy i skontroluje.
A piszę to, ponieważ pewne osoby z Maszkowic
chciałyby zmusić niektórych rodziców, aby nie posyłały swoich dzieci do szkoły w Maszkowicach, ale do
szkoły w Jazowsku. I tak się ciekawie składa, że dotyczy to rodziców i dzieci z osady cygańskiej.
Czy rodzice dzieci z tej osady nie mogą sami wybrać dobrowolnie, gdzie ich dzieci mają chodzić do
szkoły? Czy trzeba ich gwałtem zmuszać, aby wysłali
dzieci do Jazowska, gdzie oni nie chcą?
Przypomnijmy jeszcze: osada w Maszkowicach
pierwotnie w całości leżała właśnie w Maszkowicach,
dopóki spece z urzędu nie zaczęły majstrować przy
granicy administracyjnej dwóch wsi, zmieniając ją
tak, że część osady wpakowano w granice Jazowska.
Stąd powstał zamęt przy obwodach szkolnych,
wtórnie modyfikowanych, aby część z dzieci cygańskich wysłać do szkoły w Jazowsku. Ale zwyczajem
lat poprzednich, te dzieci, które znalazły się w obwodzie szkoły w Jazowsku, z woli rodziców uczęszczały
do szkoły w Maszkowicach. I wszystko funkcjonowało.
Popytałem tu i ówdzie, jaki powód stałby na
przeszkodzie, aby odmówić kilkorgu dzieci spoza obwodu szkoły w Maszkowicach, aby tam mogły się
uczyć. No i okazało się, że powodu chyba nie ma.
Ponieważ jednym powodem jest to, iż tak chce
grupa rodziców… I pewnie ten powód byłby dobry,
gdyby nie to, że o tym, kto uczęszcza do szkoły decy-

duje dyrekcja placówki, a nie rodzice pozostałych
uczniów. Polecam statut szkoły.
A drugim powodem, jaki słyszałem, to rzekomy
brak miejsca. Dlatego zasięgnąłem informacji u źródła, aby pokazać to „przepełnienie” w szkole w Maszkowicach. Proszę spojrzeć, jakże to klasy w maszkowickiej szkole pękają w szwach:











klasa 0 A – 14 uczniów;
klasa 0 B – 18 uczniów;
klasa I – 15 uczniów;
klasa II – 21 uczniów;
klasa III – 18 uczniów;
klasa IV – 14 uczniów;
klasa V – 19 uczniów;
klasa VI – 17 uczniów;
klasa VII A – 15 uczniów;
klasa VII B – 14 uczniów.
Stan na grudzień 2017 r.

Więc chyba więcej pytań o przepełnienie klas już
nie potrzeba. W Jazowsku klasy są liczniejsze.
Nawet gdyby klasy były pełne, to prawo oświatowe dopuszcza dodanie dziecka do takiej wypełnionej grupy uczniów.
Nie można jednak odmawiać z powodu liczebności uczniów, a tym bardziej, gdy rzeczywista liczebność klas jest na poziomie 2/3 lub 3/4 liczebności dopuszczalnej.
A może mieszkańcom Maszkowic marzy się, aby
w ogóle wszystkie dzieci cygańskie wyrugować ze
swojej szkoły? Tylko muszą mieć maszkowiczanie na
uwadze, że wtedy szkoła traci rację bytu i można
wnioskować o jej zamknięcie.
A mam jeszcze pytanie: czy ta grupa aktywistów,
obstająca za wyekspediowaniem dzieci do Jazowska,
dokona pośród siebie zbiórki do koszyka na zorganizowanie dowozu tej grupki dzieci do Jazowska? A czy
– kiedy ich liczebność zaraz wzrośnie – zrzucą się na
pensję dla nauczyciela wspomagającego?
Bo ja nie zgodzę się, aby z moich podatków fundowano dowozy do Jazowska, dodatkowe etaty dla
nauczycieli, tylko dlatego, że grupka osób ma taki
kaprys. W Maszkowicach jest już nauczyciel wspomagający i wystarczy.
I na koniec trochę etyki, albo zwykłego zdrowego
rozsądku i przyzwoitości. Czy maszkowiczanie uznają mieszkańców osady cygańskiej za osoby ubezwłasnowolnione? Czy matka nie ma prawa decydować,
gdzie chce skierować swoje dziecko do szkoły? To
zdanie rodzica jest tutaj wykładnią! A nie sąsiadki.
A sąsiadka jak ma chęć, oczywiście może swoje
dziecko posłać, gdzie uważa.
A znany jest z okolicy przypadek, kiedy mama
swoje dziecko do Starego Sącza dowoziła, bo taką
miała zachciankę. I nikt jej nie odmawiał, mimo, iż
bliżej domu kilka szkół stało.
Nieludzkie jest terroryzowanie matki, aby własnego dziecka nie mogła posłać do tej placówki, którą
sama uznaje za właściwą.
Nie wydaje mi się odpowiednie decydowanie za
rodziców dzieci, nie spytawszy ich uprzednio. A jeszcze większą niegodziwością jest postępowanie wbrew
woli rodziców, siłą i przymusem.
Chce ktoś posłać dziecko do szkoły w Maszkowicach – niech mu będzie wolno!

Wysadzić
czerwony autobus
Dokładnie tak! Ponieważ pomysł uruchomienia
chociażby testowego kursu tzw. czerwonego autobusu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
z Nowego Sącza, mogący jeździć do Jazowska i z Jazowska w kierunku Nowego Sącza chyba spali na
panewce. Chociaż warunki porozumienia się samorządu ze spółka wydawały się całkiem przyzwoite.
Niestety nieliczne, aczkolwiek zrzędliwe głosy
kilku malkontentów powodują, że przedsięwzięcie
traci na atrakcyjności, skoro ma dokonywać się
w atmosferze napięć.
Ale tych kilku malkontentów mówi za siebie,
a nie za tysiące mieszkańców wschodniej części gminy, której taka regularna linia autobusu MPK byłaby zbawienna, a na pewno korzystna.
I proszę sobie pomyśleć. Mieszkańcy Jazowska
mogą korzystać. I mieszkańcy Obidzy, Brzyny i Łazów Brzyńskich mogą dojechać do Jazowska własnym pojazdem, pozostawić go na parkingu, a dalej
jechać autobusem do Starego lub do Nowego Sącza
za atrakcyjną cenę biletu.
A proszę porównać jakość świadczonych usług
przez MPK do wyścigujących się po naszej okolicy
busów. Proszę porównać stan techniczny taboru.
Proszę porównać bezkonkurencyjną punktualność
MPK. Żadna z obecnie działających firm nie daje
gwarancji punktualności według swoich rozkładów
jazdy. Jeżdżą, jak im pasuje, kilka minut wcześniej,
kilka minut później. A co to za różnica. Jak pojechał
za wcześnie, to klient poczeka. Gorzej, jeśli nie ma
już na co czekać, bo noc nastała. Pozostaje taxi.
MPK jeździ jak dawny PKS – ani minuty wcześniej. A od jazdy autobusów można było zegarki nastawiać.
A czy nikt nie spotkał kursu widmo? Był bus
w rozkładzie jazdy, albo na dworcu w Nowym Sączu,
a nie podjechał? Ja sam byłem świadkiem kiedyś
w Sylwestra czekając 2 godziny na dworcu w Nowym
Sączu, kiedy bus za busem są zapowiadane przez dyżurnego ruchu, a busy w ogóle nie przybyły na miejsce. Skandal! I hańba dla tych firm, które tak postępują. A tak się zdarza, właśnie wieczorami.
Przy kursowaniu czerwonych autobusów można
ustalić godziny kursów w dni powszednie i w święta.
I dla ludzi pracujących na pierwsze zmiany, jak i dla
tych, pracujących nocami. I jak przyjdzie niedziela,
MPK pojedzie, i jak przyjdzie Wielkanoc, MPK pojedzie, i jak będzie wieczór w Sylwestra – też pojedzie.
Albo jednak i nie pojedzie. Wydaje mi się, że niesłuszne są protesty, które zwykłym ludziom nie dają
możliwości wyboru. Opór jest niesprawiedliwością
wobec wielu, wielu mieszkańców – nie tylko z Jazowska – którzy na kursach czerwonych autobusów
by skorzystali.
Niech ludzie wybiorą sami taki środek transportu, jaki im odpowiada.
Już wysłuchuję żali mieszkańców, dlaczego
w takim kierunku poszły załatwienia. I zarazem
prośby, aby temat nadal próbować wskrzesić. I pomimo, że ja od początku jestem zwolennikiem takich
rozwiązań, to dziś żadnych obietnic złożyć nie sposób.

Po zebraniu wiejskim
Dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli na zebranie wiejskie we wrześniu. Było nas 80 osób. Co
dało Jazowsku chyba najlepszy wynik w gminie. Ale
sądzę, że jak na 1700 mieszkańców Jazowska stać
nas jeszcze na liczniejsze przybycie w tym roku.

Jaka woda do picia?
Słuchając
cyklicznie
o wątpliwych parametrach
wody bieżącej, płynącej
w najróżniejszych jazowskich wodociągach, mogę
zaproponować zainwestowanie w solidne oczyszczanie wody, przynajmniej tej
służącej do spożycia.
Sam od lat korzystam
z układu filtrowania metodą odwróconej osmozy
i jestem zadowolony. Moi krewni mają takie instalacje od 20 lat i chwalą sobie.
Służę kontaktem do solidnego przedsiębiorstwa,
oferującego sprawdzone wyroby na amerykańskiej
licencji, zapewniającego konieczny okresowy serwis.
Informuję dlatego, że docierają do mnie informacje o niesolidnych sprzedawcach, którzy namawiają
do nabycia urządzenia, a nie są w stanie zapewnić
serwisu. A bez okresowych przeglądów takie urządzenie staje się bezwartościowe.

Ciekawostki z przeszłości Jazowska
Poniżej prezentuję dwie niecodzienności.
Pierwszą jest plakieta z zawodów Polskiego
Związku Wędkarskiego z 1984 r., jakie musiały odbywać się nad Dunajcem w Jazowsku. Plakieta wytłoczona jest w blasze miedzianej, przytwierdzonej
do drewnianego spodu. Plakietę tłoczono w Hucie im.
Lenina (po 1990 r. Huta im. T. Sendzimira). Okaz
ten kupiłem nie tak dawno. A zafascynował mnie
osobliwy napis w otoku tego trofeum:
II ZAWODY MUCHOWE O PUCHAR KOŁA PZW
JAZOWSKO 84
Druga ilustracja, a w istocie fragment większej
fotografii, ukazuje centrum Jazowska na zdjęciu lotniczym z 1944 r.
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