
 
 
 

Sołtys poda garść nowości 
 

Czy taki sposób komunikacji sołtysa z mieszkań-
cami, w formie biuletynu może się wydawać dobry? 
Zobaczymy. Chciałbym, jako sołtys, podać co jakiś 
czas nieco informacji z naszej okolicy. Chciałbym, by 
była to garść konkretnych zdarzeń. Poza tym chcę  
w taki sposób oznajmić o zamiarach, jakim sołtys  
i Rada Sołecka w najbliższym czasie pragną się oddać. 

Stylem i pomysłem sięgnąłem do przedwojen-
nych czasopism, ukazujących się w regionie, jako 
wcale przyzwoitego wzorca, na którym można się 
oprzeć i dzisiaj. 

Zachęcam do lektury! 
 

—  Grzegorz Olszewski 
 
 

Szkoła czy przedszkole 
 

Po wyborczym zebraniu 20 stycznia br. do 
mieszkańców naszej wsi dotarła wieść o tym, iż wójt 
Jan Dziedzina zaplanował urządzenie przedszkola  
w budynku tutejszego Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego, a właściwie w części zajmowanej 
obecnie przez gimnazjum. 

Gdy informacja ta rozeszła się wśród mieszkań-
ców, a szczególnie wśród rodziców dzieci przedszkol-
nych, błyskawicznie rozgorzała dyskusja o tym, czy 
aby na pewno ten zamysł wójta ma szansę powodze-
nia, czy raczej nie zyska poparcia w środowisku. 

Rada Sołecka, jak również radni z Jazowska zo-
stali zasypani pytaniami o przyszłość przedszkola. 
Liczne telefony, jakie odbieraliśmy, świadczyły  
o tym, że mieszkańcy, rodzice, nie chcą takiego kie-
runku ewolucji przedszkola. 

Dzisiaj odezwały się osoby, które około 30 lat 
temu jeździły z prośbami do ówczesnego naczelnika 
gminy Franciszka Młynarczyka, aby podjął starania 
o budowę nowego obiektu dla przedszkola. Jedna  
z mieszkanek wspomina: — 26 lat temu jechałam  
z koleżankami do Urzędu Gminy w celu złożenia 
podpisów z poparciem dla tej inwestycji. 

Od zarania tych zabiegów podnoszono, że nie ma 
problemu w Jazowsku z miejscem pod budowę. Gmi-
na dysponowała szeregiem nieruchomości, które 
można by wykorzystać pod budowę nowego przed-
szkola. 

Wobec tak dojrzałej koncepcji budowy, podno-
szonej przez trzy dekady, propozycja wójta dokoop-
towania zastępu dzieciaków do budynku szkolnego 
spotkała się z natychmiastową falą nieprzychylnego 
osądu sytuacji. 

Rozumiejąc powszechną i jednolitą opnię rodzi-
ców, Rada Sołecka wystosowała 30 stycznia pismo do 
wójta, poparte podpisami radnego Jana Klimka  
i Zdzisława Warzechy, o to, by włodarz gminy jeszcze 
raz zechciał rozważyć wszystkie argumenty i kontr-
argumenty dotyczące przeniesienia przedszkola do 
budynku szkolnego. 

Rodzice zwracali przede wszystkim uwagę na 
brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych. Bo  
w istocie przy szkole połowa samochodów parkują-
cych na skrzyżowaniu i trotuarze zasługuje na poli-
cyjne wezwanie do zapłaty grzywny. A to wszystko 
odbywa się slalomem pomiędzy autobusami dowożą-
cymi dzieci i młodzież do szkoły. Tak jest o poranku. 

Dalej pojawiły się też zarzuty o niemożliwość po-
godzenia zacisza przedszkolnego z dzwonkami 
przerw szkolnych i jazgotem na nich panującym. Da-
lej obawy rodziców wskazywały likwidację kuchni 
przedszkola, którą miał zastąpić dowóz gotowych po-
siłków z firmy usługowej. Nie bez znaczenia jest od-
ległość istniejącego placu zabaw od sal planowanego 
wtedy przedszkola. Przecież 3- i 4-latki musiałyby 
przemierzyć kawałek podwórka szkolnego, klucząc 
pomiędzy biegającą, dorastającą młodzieżą. 

Wójta J. Dziedzinę odwiedziła Rada Rodziców, 
która też 5 lutego wystosowała podobnej treści pismo 
do wójta. 

Wobec tego J. Dziedzina zgodził się na przepro-
wadzenie dyskusji z rodzicami. 7 lutego odbyło się  
w budynku Przedszkola Samorządowego zebranie, 
podczas którego wójt starał się uzasadnić swój krok. 

Niestety, ani jedna z obecnych matek nie zgłosiła 
poparcia dla pomysłu wójta. Co więcej, obaj radni 
podkreślali, że budowa nowego przedszkola w skali 
budżetu gminnego to w zasadzie drobiazg, a i pod-
ważyli wyliczenia dostępnych sal lekcyjnych w bu-
dynku szkolnym. 

Wójt zakomunikował stanowczo, że w takiej at-
mosferze nie będzie forsował dalej tej inicjatywy. 

Ale nazajutrz, po sesji Rady Gminy sołtys Ja-
zowska dyskutował nadal o tym projekcie z wicewój-
tem Pawłem Dybcem, który przekonywał, że prze-
niesienie przedszkola do szkoły, to jedyne rozsądne 
rozwiązanie. 



Dopiero 13 lutego wójt J. Dziedzina, na spotka-
niu z rodzicami, sołtysem i radnymi, wszem i wobec 
ogłosił porzucenie tej koncepcji. 

Rada Sołecka popiera budowę nowego przedszko-
la! Postuluje ponadto zainteresowanie się środkami  
z rządowego programu »Maluch Plus« na budowę 
żłobków. Sołtys skłania się ku wizji budowy zespołu 
przedszkolno-żłobkowego, który z powodzeniem 
mógłby stanąć w Jazowsku, a miejsce w takim 
obiekcie znalazłyby brzdące z Jazowska, Obidzy, 
Brzyny, Łazów Brzyńskich, Maszkowic, Kadczy czy 
Szczereża – chyba warto podjąć starania o taki kom-
pleksowy obiekt dla dzieci. 

 
 

Prawnuk dawnego rządcy 
zamieszka wśród nas 

 
Z radością 10 grudnia ubiegłego roku przyjąłem 

wiadomość, że prawnuk dawnego rządcy Jazowska, 
Antoniego Skąpskiego, Rafał Skąpski, zakupił nieru-
chomość w rejonie Jazowsko-Niwa i pragnie osiąść 
tu na stałe. 

Rafał Skąpski w latach 2001–2004 piastował 
funkcję wiceministra kultury w rządzie Leszka Mile-
ra.  

Jego pradziad, Antoni, w drugiej połowie XIX w.  
zarządzał Jazowskiem w dobrach Stanisława Fihau-

sera, posesora tej 
wsi. Pracował ja-
ko rządca od 1865 
r. do momentu 
sprzedaży Jazow-
ska rodzinie Ade-
rów w 1875 r. 
Wcześniej Antoni 
Skapski pracował 
w takiej samej 
funkcji w mająt-
ku kamienickim. 
Po sprzedaży Ja-
zowska Aderom 
Skąpski osiadł  
w Piątkowej. Po-
chowany został 
na cmentarzu  
w Gołąbkowicach, 
obecnie dzielnica 
Nowego Sącza. 
(fotografia na-
grobka obok). 

 
 

Co z tymi trawami? 
 
Co roku u progu wiosny słyszymy i widzimy  

w okolicy podpalane trawy. Zakomunikujmy stanow-
czo, że jest to proceder naganny. Podpalacz zapalając 
łąkę, nie jest w stanie przewidzieć, co stanie się za 
chwilę, jaki wiatr zawieje. Apelujmy do rozsądku  
i zgłaszajmy takie ekscesy policji – nic tak nie ostu-
dzi zapału piromana jak przykładna grzywna i po-
krycie kosztu wyjazdu zespołu strażackiego. 

Wytrzymują cierpliwie 
 
23 lutego br. w łąckiej Karczmie u Klagów wójt 

Jan Dziedzina gościł pary małżeńskie z terenu gmi-
ny, obchodzące jubileusze 50- i 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Z Jazowska zaproszono trzy pary jubila-
tów: Józefę i Józefa Bierytów, Marię i Bolesława 
Staniszów oraz Józefę i Antoniego Rzepielów. 

 

Rada Sołecka radzi 
 
4 marca w budynku wielofunkcyjnym odbyło się 

zebranie Rady Sołeckiej. Z zaproszenia sołtysa sko-
rzystali obaj radni: Jan Klimek i Zdzisław Warzecha. 

Poruszono kilka tematów, jak np. kwestie oświe-
tlenia w kilku miejscach Jazowska, sprawę organi-
zacji ruchu w okolicy szkoły, sprawę chodnika, który 
planowano wybudować od szkoły w kierunku Jazow-
ska-Wsi, a który nie powstanie w najbliższej przy-
szłości, gdyż dokumentacja została przygotowana 
niepoprawnie. Padło pytanie do Haliny Kozik, prezes 
Koła Gospodyń Wiejskich, o kondycję tej organizacji. 
Odpowiedziała, że brak w naszej wsi większego zain-
teresowania ze strony członkiń. Jaki jest tego po-
wód? Czy nie dałoby się zachęcić i zmobilizować tych 
dziewczyn do większej aktywności? Trudne to pyta-
nia, ale zarząd tej organizacji musi sobie je stawiać  
i zastanawiać się nad przyszłością jazowskich gospo-
dyń. 

Z zaciekawieniem dyskutowaliśmy o decyzji Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, naka-
zującej rozbiórkę sporej części zabudowań w osadzie 
cygańskiej. Przyglądamy się, jak do sprawy podcho-
dzi Urząd Gminy. 

Obecnie Rada Sołecka w Jazowsku działa  
w składzie: Mirosław Bober, Piotr Dychała, Halina 
Kozik, Piotr Kurzeja, Stanisław Owsianka, Piotr 
Psonak, że o sołtysie nie wspomnę. 
 

Informować czy nie informować 
 

Z pewną konsternacją przejrzałem najnowsze 
„Wiadomości Łąckie”, kwartalnik wydawany za pie-
niądze z Urzędu Gminy, i będący w istocie tubą pro-
pagandową tego urzędu. Niestety, na 30 stronicach 
nie znalazł się nawet zdawkowy komunikat, infor-
mujący o zmianie na stanowisku sołtysa w Jazow-
sku! Czy to nie jest istotna wiadomość urzędowa, 
zwłaszcza dla mieszkańców Jazowska? 
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