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Drodzy czytelnicy

Zmiany
personalne w Radzie Gminy

Oddajemy w PaĔstwa
rĊce trzeci numer naszego
Sesja Rady Gminy w Jarocinie w dniu 5 grudnia
pisma. W związku z tym, Īe
2003 r. przyniosáa nie zapowiadane wczeĞniej zmiany we
nie zdąĪyliĞmy wydaü go
wáadzach tego samorządowego organu. Niespodziewanie
w grudniu ubiegáego roku
rezygnacjĊ z funkcji Przewodniczącej Rady záoĪyáa radna
postanowiliĞmy oznaczyü go
Krystyna Orzeá. Rezygnacja ta zostaáa przez RadĊ przyjĊta.
jako pierwszy (styczniowo –
Postanowiono podczas tej samej sesji wybraü nastĊpcĊ pani
lutowy) numer 2004 roku.
Orzeá. Zgáoszono dwóch kandydatów na przewodniczącego
Mamy nadziejĊ wydawaü go
Rady: Andrzeja Flisa i Janusza Paska. W wyniku tajnego
regularnie, juĪ bez opóĨnieĔ.
gáosowania przewodniczącym Rady Gminy w Jarocinie
Rezygnujemy z ustalenia ceny
wybrany zostaá Andrzej Flis.
pisma, gdyĪ zmusiáoby to nas
Radny Flis peániący dotychczas w Radzie Gminy funkcjĊ
do skrupulatnego rozliczania
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej musiaá zrezygnowaü
siĊ z kaĪdego egzemplarza
z czáonkostwa w niej. Wobec faktu wygaĞniĊcia mandatu
przed UrzĊdem Skarbowym.
radnego Zbigniewa Gorczycy, który takĪe byá czáonkiem
JednakĪe wydawanie pisma
powyĪszej komisji, komisja ta zostaáa w jednoosobowym
kosztuje... i to duĪo. Za druk
skáadzie. Radni postanowili wybraü tymczasem dwóch
trzystu egzemplarzy pisma
czáonków KR a trzeciego dopiero po wyborach
páacimy
900
zá.
ZwróciliĞmy
siĊ
o dotacjĊ do Rady
Gminy ale uzyskaliĞmy pieniądze na
wydanie tylko jednego numeru naszego
pisma.
Liczymy
bardzo na dobrowolne wpáaty, które
chociaĪ
w pewnej
czĊĞci zrekompensują
wydatki
z
tym
związane.
Wpáaty
prosimy dokonywaü
do puszek wystawionych w sklepach
i u soátysów przy
okazji zaopatrywania
siĊ w kolejny numer
Niecodzienny GoĞü na Sesji Rady Gminy w Jarocinie
„PaĔstwa
Jarocin”.
W dalszym ciągu zapraszamy
uzupeániających w Jarocinie. Przewodniczącym - na razie
do
wspóápracy
przy
dwuosobowej - Komisji Rewizyjnej wybrany zostaá radny
wydawaniu
pisma.
JeĞli
Jerzy Miszczyszyn, a czáonkiem Aniela Olszówka.
chcielibyĞcie
PaĔstwo
NastĊpna Sesja (w dniu 30 grudnia) przyniosáa kolejne
podzieliü siĊ z czytelnikami
niespodzianki.
ciekawymi tematami, bądĨ
Z mandatu radnego zrezygnowaá radny z soáectwa (okrĊgu)
znacie interesujących ludzi
Golce Stanisáaw KrasoĔ, który z powodu wyjazdu za
o których warto by napisaü,
granicĊ od początku kadencji nie uczestniczyá w pracach Rady.
prosimy o kontakt. Tak maáo
Radni podjĊli uchwaáĊ o wygaĞniĊciu mandatu radnego.
wiemy o przeszáoĞci naszych
W Golcach wiĊc, w dniu 28.03.2004 r. odbĊdą siĊ wybory
miejscowoĞci, a Ci, którzy
uzupeániające. Kandydatów na radnego komitety wyborcze
mogliby wnieĞü w tej mierze
mogáy skáadaü od 13 do 27 lutego (do godz.24oo) 2004 r.
bezcenne informacje, ciągle od
Sesja w dniu 30 grudnia miaáa w czĊĞci Ğwiąteczny
nas
odchodzą.
Naszym
charakter. Na zaproszenie przewodniczącego RG przybyá
obowiązkiem jest jak najwiĊcej
ks. Zbigniew Pustuáa, aby wziąü udziaá w spotkaniu
ocaliü od zapomnienia dla
opáatkowym. Spotkanie przebiegaáo w modlitewnej,
przyszáych pokoleĔ.
serdecznej atmosferze. Jako Īe sesja odbywaáa siĊ
Redakcja

w przeddzieĔ „Sylwestra” przewodniczący Andrzej Flis
wzniósá toast lampką szampana i záoĪyá wszystkim
noworoczne Īyczenia.
J.R.
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Soátys radnym
W niedzielĊ 18 stycznia
2004 r. odbyáy siĊ wybory
uzupeániające do Rady

Tadeusz Maáek
Gminy w Jarocinie w okrĊgu
wyborczym w Jarocinie.
O jeden mandat radnego
ubiegaáo
siĊ
piĊciu
kandydatów z nastĊpujących
komitetów
wyborczych:
Sebastian Patryk Gorczyca
z
Komitetu
„Jarocin
Razem”,
Jan
Maziarz
z
Komitetu
„Wolni”,
Tadeusz Maáek z Komitetu
„KMJ”, Czesáawa Kozdra”
z
Komitetu
„Razem”
i Zygmunt PaleĔ z Komitetu
„JednoĞü”. Liczba uprawnionych
do
gáosowania
wynosiáa w Jarocinie 994
wyborców a w gáosowaniu
udziaá
wziĊáo
420
wyborców, co stanowi 42,26
% (frekwencja). WaĪnych
gáosów
oddano
411
niewaĪnych
zaĞ
9.
Poszczególni
kandydaci
otrzymali nastĊpującą liczbĊ
gáosów waĪnych:
Gorczyca Sebastian 113
Kozdra Czesáawa
Maáek Tadeusz

21
142

Maziarz Jan

57

PaleĔ Zygmunt

78

Maáek Tadeusz – peániący
funkcje soátysa w Jarocinie
- otrzymaá zatem najwiĊkszą
liczbĊ waĪnie oddanych
gáosów 142 i zostaá wybrany
radnym
Rady
Gminy
w Jarocinie. Najszczersze
gratulacje
i
Īyczenia
owocnej pracy spoáecznej.
J.R.
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LIST OTWARTY
Jako osoba wybrana w wyborach bezpoĞrednich na wójta uwaĪam, Īe w bardzo waĪnych sprawach dotyczących
funkcjonowania gminy powinienem odwoáywaü siĊ do opinii ogóáu jej mieszkaĔców. Zwracam siĊ wiĊc do PaĔstwa
w najwaĪniejszej bodajĪe sprawie przed jaką stanąá obecnie nasz samorząd a mianowicie sposobu finansowania oĞwiaty.
Problem ten wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią przeznaczania coraz wiĊkszych Ğrodków na utrzymanie szkóá, w związku ze
zmniejszającą siĊ z kaĪdym rokiem liczbą uczniów albowiem wysokoĞü subwencji oĞwiatowej, którą otrzymujemy od paĔstwa
uzaleĪniona jest od ich iloĞci. O zmniejszającej siĊ liczbie dzieci Ğwiadczy poniĪsza tabela.
Rok

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Jarocin

21

17

12

24

13

16

11

11

13

10

11

8

14

Szyperki

8

8

8

10

8

8

9

4

7

5

7

4

6

Domostawa

18

17

13

18

18

12

10

21

12

16

13

9

5

Zdziary

11

10

10

16

8

13

11

4

12

14

12

8

4

Golce

7

11

7

10

11

8

4

9

6

3

5

5

1

Sokale

7

6

10

14

9

8

9

6

4

12

9

3

3

Majdan Gol

6

14

11

7

6

5

8

10

14

8

5

3

9

Razem

78

83

71

99

73

70

62

65

68

68

62

40

42

Szkoáa

Liczba urodzeĔ w 2002 i 2003
roku to prawdziwa katastrofa. JeĞli ta
tendencja siĊ utrzyma, to niedáugo nie
wystarczy uczniów nawet na dwie
niezbyt liczne klasy. W obecnym roku
szkolnym w poszczególnych szkoáach
podstawowych mamy w klasach od 0
do VI nastĊpujące iloĞci dzieci: Jarocin
– 114, Domostawa -105, Zdziary – 79,
Golce – 60, Sokale - 67, Majdan G. –
56, Szyperki
- 57.
Subwencje
otrzymujemy tylko na uczniów klas I –
VI, utrzymanie klas zerowych jest
zadaniem
wáasnym
samorządu.
W normalnym kraju nawet tak maáe
iloĞci uczniów nie powinny stanowiü
problemu. NaleĪaáoby po prostu
dostosowaü liczbĊ nauczycieli do
zmniejszającej siĊ liczby dzieci.
W naszej sytuacji nie trzeba by siĊ
uciekaü do zwalniania nauczycieli lecz
wykorzystywaü
fakt
moĪliwoĞci
odejĞcia niektórych z nich ze wzglĊdu
na osiągniĊcie wieku emerytalnego.
JednakĪe rozwiązanie powyĪsze jest
niemoĪliwe do zastosowania
ze
wzglĊdu na wynikające z zapisów Karty
Nauczyciela pensum dla nauczycieli
wynoszące 18 godzin wymuszające
zatrudnienia takiej samej liczby
nauczycieli w szkole liczącej np. 30
dzieci co w szkole liczącej ich 80. Na
utrzymanie obu powyĪszych szkóá
trzeba przeznaczyü kwoty niemal
identyczne, chociaĪ na pierwszą z nich
moĪna otrzymaü od paĔstwa subwencjĊ

123911 zá. na drugą zaĞ 330430 zá.
Jakkolwiek problem z finansowaniem
oĞwiaty dotyczy niemal wszystkich
samorządów w Polsce, to trudno byáoby
znaleĨü drugą gminĊ z tak niewielką
iloĞcią uczniów
we wszystkich
podstawówkach. Dotychczas radziliĞmy
sobie
poprzez
maksymalne
zmniejszenie
w
arkuszach
organizacyjnych
liczby
godzin
lekcyjnych. Zmniejszenie liczby godzin
odbyáo siĊ w piĊciu szkoáach poprzez
áączenie klas. Pieniądze wystarczaáy
zaledwie na páace. Niewiele zostawaáo
na
przeprowadzanie
niezbĊdnych
remontów. Przez dwa ostatnie lata
mieliĞmy wzglĊdny spokój, gdyĪ
dokáadaliĞmy
do
otrzymywanej
subwencji oĞwiatowej tylko ok. 10 %
Ğrodków wáasnych. Niektórzy sądzili,
Īe tak bĊdzie dalej. Niestety,
rzeczywistoĞü okazaáa siĊ inna. W tym
roku, w związku ze zmniejszeniem siĊ
liczby uczniów na sfinansowanie
oĞwiaty nie wystarczy doáoĪyü do
subwencji 280 000 zá (co stanowi 10 %
subwencji), lecz dodatkowo jeszcze
ok.150,000 zá co daje kwotĊ 430,000 zá.
Przypuszczam, Īe z kaĪdym kolejnym
rokiem, te kwoty trzeba bĊdzie
zwiĊkszaü o nastĊpne 100,000 –
200,000 zá. Gdzie bĊdzie granica tych
wydatków (granica rozsądku?). Trzeba
jasno powiedzieü; prowadzenie szkóá
w dotychczasowej formule a wiĊc jako
publicznych w oparciu o istniejące

przepisy
wynikające
z
ustawy
o systemie oĞwiaty prowadziü musi
w
nieodlegáej
perspektywie
do
tworzenia chorego budĪetu, w którym
niemal jedyną pozycjĊ stanowiü bĊdą
wydatki na funkcjonowanie oĞwiaty.
Czy budĪet Gminy Jarocin
bĊdzie wkrótce tylko budĪetem
oĞwiaty? Aby tak siĊ nie staáo i gmina
mogáa rozwijaü siĊ harmonijnie,
koniecznym jest podjĊcie konkretnych
dziaáaĔ w tej sferze. Mam propozycje
rozwiązaĔ w tej materii, przedstawiaáem
je nieraz na forum publicznym.... ale
póki co nie mogĊ ich wprowadziü
w Īycie, gdyĪ gáos decydujący w tej
sprawie mają radni gminy. Radni
z poprzedniej Rady táumaczyli siĊ, Īe
nie mogą podjąü odpowiednich decyzji
pod koniec swojej kadencji. Scedowali
to na swoich nastĊpców. Mam jednak
wraĪenie, Īe i obecni radni uchylą siĊ
od podjĊcia „mĊskiej” decyzji w celu
rozwiązania problemu. Dowód tego dali
w dniu 23 lutego b.r. podczas sesji Rady
Gminy, gdy doszáo do omawiania
zawartego w porządku obrad punktu pn.
„Wypracowanie harmonogramu dziaáaĔ
mających na celu dostosowanie form
prowadzenia szkóá na terenie gminy do
zmniejszającej siĊ liczby uczniów”.
Zgodnie z moim przewidywaniem,
okazaáo siĊ, Īe nie są w stanie
zaproponowaü Īadnych konkretnych
rozwiązaĔ,
nie padáa ani jedna
propozycja podjĊcia jakichkolwiek
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dziaáaĔ
w
sferze
oĞwiaty,
umoĪliwiających dostosowanie siĊ do
nowej sytuacji. Nieco wczeĞniej, bo
podczas
wspólnego
posiedzenia
Komisji OĞwiaty i Kultury oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego w dniu 10
lutego moĪna byáo usáyszeü gáos, Īe
reformĊ trzeba bĊdzie przeprowadziü
dopiero w 2006 roku, gdy czĊĞü
nauczycieli uzyska prawo do przejĞcia
na emeryturĊ. Reforma ta polegaáaby na
zamkniĊciu niektórych szkóá. OsobiĞcie
nie wierzĊ w tĊ moĪliwoĞü. Nie
wyobraĪam sobie aby radni byli zdolni
do podjĊcia uchwaáy likwidującej którąĞ
ze szkóá, tym bardziej, Īe rok 2006
bĊdzie przecieĪ koĔcowym w kadencji
obecnej Rady. Nie wierzĊ teĪ, Īe radni
są w stanie przekonaü mieszkaĔców
ħdziar aby zgodzili siĊ na dowoĪenie
swoich
dzieci
do
Domostawy
a z drugiej strony mieszkaĔcy, którego
spoĞród soáectw: Mostek, Golc czy
Majdanu GolczaĔskiego wyraĪą zgodĊ
na likwidacjĊ swoich szkóá? Jedynie
pewnym jest – przy braku zmian
organizacyjnych
–
koniecznoĞü
zatrudnienia nowych nauczycieli po
odejĞciu niektórych z nich na
emeryturĊ.
Skáadaáem juĪ wielokrotnie
deklaracjĊ, iĪ nie bĊdĊ dąĪyá do
zamykania maáych szkóá. UwaĪam, Īe
mogą one istnieü ale nie da siĊ je
utrzymaü wszystkich w najbliĪszych
latach – o ile nie zmieni siĊ Karta
Nauczyciela - w dotychczasowej
formule szkóá publicznych.
ProponujĊ
PaĔstwu
konkretne
rozwiązanie:

naleĪy podzieliü Ğrodki na szkoáy wg
iloĞci uczniów. Soáectwa ze swoich
Ğrodków
bĊdą
musiaáy
doáoĪyü
brakującą kwotĊ do funkcjonowania
swoich
szkóá.
Konsekwencją
powyĪszego rozwiązania bĊdzie to, Īe
mieszkaĔcy w danym obwodzie
szkolnym sami decydowaü bĊdą
o istnieniu szkoáy. Przy ciągle
zmniejszającej siĊ liczbie dzieci bĊdą
musieli rozwaĪyü czy:
• dodaü do utrzymania szkoáy Ğrodki
z wáasnego budĪetu soáeckiego
• zgodziü siĊ na zmniejszenie stopnia
organizacyjnego szkoáy do klas O –
III,
• zgodziü siĊ na dowoĪenie swoich
dzieci do szkoáy w sąsiedniej
miejscowoĞci
• zgodziü siĊ na przeksztaácenie
swojej szkoáy w szkoáĊ prowadzoną
przez stowarzyszenie bądĨ osobĊ
prywatną
/byü
moĪe
przez
dotychczasowego dyrektora/.
Ostatnie rozwiązanie umoĪliwiáo by
poprzez wyjĞcie spod dziaáania Karty
Nauczyciela zatrudnienie o jednego
nauczyciela mniej co przyniosáoby
oszczĊdnoĞci rzĊdu 30 000 w skali roku
dla jednej szkoáy. Pozostali nauczyciele
musieliby uczyü po kilka godzin
tygodniowo wiĊcej ale zachowaliby
pracĊ. Wielu spoĞród paĔstwa straciáo
pracĊ, innym to grozi, nikt tym siĊ za
bardzo nie przejmuje. Dla nauczycieli,
którym nie grozi utrata pracy, lecz tylko
ewentualne niewielkie
zwiĊkszenie
liczby godzin, których bĊdą musieli
uczyü naraĪa siĊ budĪet gminy na
nadmierne wydatki. Czy tych pieniĊdzy

nie moĪna by przeznaczyü na cele
rozwojowe gminy, które umoĪliwiáy
by powstanie nowych miejsc pracy?
W sytuacji, gdy z roku na rok trzeba
bĊdzie dokáadaü coraz wiĊcej Ğrodków
wáasnych na utrzymanie szkóá,
jedynym rozwiązaniem wydaje siĊ
wziĊcie wspóáodpowiedzialnoĞci za
szkoáy przez spoáecznoĞci lokalne.
Czyniáem w poprzedniej kadencji
próby tworzenia budĪetu bez rozbicia
na soáectwa. Niestety, bezskutecznie.
UniemoĪliwiáo to zdobycie dotacji
z programów PHARE i Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Banku ĝwiatowego gdzie decydujące
znaczenie miaáa wysokoĞü Ğrodków
wáasnych
zaangaĪowanych
w inwestycjĊ. W chwili obecnej przy
korzystaniu z dotacji sapardowskich
nie ma to znaczenia, gdyĪ nie
premiuje siĊ jak najwiĊkszego udziaáu
w inwestycji Ğrodków samorządu.
MoĪna pozostaü przy podziale
budĪetu na soáectwa czyli wedáug
liczby mieszkaĔców lecz trzeba byü
konsekwentnym i pieniądze na szkoáy
takĪe dzieliü wedáug liczby... ale
uczniów. Tego wymaga elementarna
logika i poczucie sprawiedliwoĞci.
Mam nadziejĊ na poparcie przez
wiĊkszoĞü
z PaĔstwa mojej propozycji, tym
bardziej, Īe jest to droga zmian
ewolucyjnych a nie rewolucyjnych,
jakimi bez wątpienia
byáoby
zamykanie niektórych szkóá.
Z. Walczak – wójt gminy

Z urzĊdu pocztowego agencja
W listopadzie ubiegáego roku
wpáynĊáo
do
UrzĊdu
Gminy
w Jarocinie pismo z Rejonowego
UrzĊdu Poczty w Tarnobrzegu w
sprawie zmiany formy organizacyjnej
placówki pocztowej w Domostawie.
Pani Franciszka Placha – z-ca dyrektora
RUP ds. sprzedaĪy - planowaną zmianĊ
uzasadniaáa zbyt wysokimi kosztami
związanymi z funkcjonowaniem UrzĊdu
Pocztowego. Zapowiedziaáa, Īe RUP
w miejsce poczty uruchomi agencjĊ,
dlatego teĪ poszukuje chĊtnych spoĞród
osób
mających
zarejestrowaną
dziaáalnoĞü
gospodarczą
do
jej
prowadzenia. Skoro tylko wieĞü
o planowanych zmianach rozeszáa siĊ,
w trzech soáectwach a mianowicie

Domostawie, Katach i Szwedach
zebrano bardzo duĪo podpisów
z proĞbą do RUP o pozostawienie
poczty w dotychczasowym ksztaácie.
Do Tarnobrzega wybraáa siĊ zaĞ
delegacja w skáadzie: A, Flis –
przewodniczący RG, B. Iskra –
przewodniczący
Komisji
OĞwiaty
i Kultury RG, K. Pacholec – radny
z Domostawy oraz wójt gminy Z.
Walczak. Trzeba przyznaü, Īe niewiele
„wskóraáa”, gdyĪ RUP w Tarnobrzegu
dysponowaá juĪ zgodą Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej na
dokonanie zmiany formy organizacyjnej
UP Domostawa. Okazaáo siĊ takĪe, Īe
poczta w Domostawie obok poczty
w Zdziáowicach i tak byáy wyjątkiem

w rejonie dziaáania RUP z Tarnobrzega
albowiem wszĊdzie zastosowano juĪ
zasadĊ wg której pozostawiono UrzĊdy
Pocztowe jedynie w miejscowoĞciach
gdzie znajduje siĊ Urząd Gminy
a pozostaáe przeksztaácono w agencje
pocztowe. W dniu 28 stycznia
bieĪącego roku do wójta wpáynĊáo
pismo, w którym pani wicedyrektor
zapewnia „zachowanie dotychczasowej
dostĊpnoĞci do usáug dla klientów”
i prosi „o przekazanie powyĪszych
informacji mieszkaĔcom miejscowoĞci
Domostawa, a w szczególnoĞci tym,
którzy záoĪyli swój podpis na petycji
skierowanej do ...RUP.”
Z.W.

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 3
StyczeĔ-Luty 2004

5

PIERWSI PARTYZANCI
JarociĔski cmentarz leĪy kilometr za wsią. àadnie
ogrodzony, z niewielkim parkingiem, obok las sosnowy.
WiĊkszoĞü grobów leĪy na piaszczystym wzniesieniu.
W dolinie, w pobliĪu parkanu, na uboczu, jakby przez
wszystkich opuszczone cztery poáączone z sobą mogiáy.
Spoczywają w nich ludzie, których związaá okupacyjny los.
Są to pierwsi partyzanci na Zasaniu, kiedy jeszcze nie istniaáy
zorganizowane oddziaáy Narodowej Organizacji Wojskowej,
Armii Krajowej, Narodowych Siá Zbrojnych czy Armii
Ludowej. Publikacje traktujące o pierwszym zbrojnym oporze
przeciw Niemcom, wáaĞciwie o nich przez dáugie lata
milczaáy. Zachowali siĊ jednak w pamiĊci ludzi z tamtych
stron, jako odwaĪni Polacy walczący o wolną PolskĊ. Na
kaĪdej páycie nagrobnej wyryto nazwiska i krótkie zdanie
„polegá na polu walki z rĊki sprzymierzeĔców hitleryzmu dnia
25.12.1941 r.” Nagrobki są nowe, nowe są páyty i nowe
napisy, które, w czĊĞci, są mylne. Mylna jest data Ğmierci,
mylne jest jedno nazwisko partyzanta.
Byáo ich czterech: Franciszek Kosak, Antoni Jadach,
Eugeniusz Wróbel i Kazimierz Koza. Pierwszy z nich
plutonowy Wojska Polskiego mieszkający przed wojną w
ĞródleĞnych Mostkach zgromadziá jeszcze w 1939 roku broĔ
pozostaáą po rozbrojeniu polskich wojsk w rejonie
Domostawy i Jarocina. Z pewnoĞcią wierzyá, Īe jeszcze siĊ
przyda. Jak mówiá Stanisáaw KwaĞnik z Jarocina Niemcy
wiedzieli od zamieszkaáych w sąsiednich wsiach byáych
kolonistów niemieckich i UkraiĔców, którzy nagle stali siĊ
folksdojczami i sáuĪyli okupantom, Īe broĔ po rozbrajającym
siĊ Wojsku Polskim zachowali cháopi z Majdanu
GolczaĔskiego, Mostków, Domostawy, Momotów i innych, i
Īądali, aby cháopi broĔ tĊ oddali. Ale oni nie oddawali za co
Niemcy ich aresztowali i rozstrzeliwali. W listopadzie 1939
roku Niemcy rozstrzelali we wsi Momoty kilkunastu cháopów,
a w Majdanie GolczaĔskim zamordowali Józefa ĝniega, który
schowaá dwa wozy broni i amunicji. W Mostkach póĨniej za to
samo zamordowali Piotra Bielaka i Tomasza MikĊ.
LudnoĞü cywilna miaáa obowiązek przekazaü wáadzom
okupacyjnym broĔ, jaką pozostawili polscy Īoánierze. Ale
Kosak nie zamierzaá zastosowaü siĊ do nakazu okupanta. I nie
kryá siĊ z tym przed policją granatową. Tymczasem UkraiĔcy
zadenuncjowali go Niemcom i od grudnia 1939 roku Kosak
musiaá siĊ juĪ ukrywaü. Teraz szukaáa go i policja granatowa i
niemiecka Īandarmeria. Kosakowi jednak nie brakowaáo
odwagi a moĪe i fantazji; pokazywaá siĊ nieraz na koniu, w
peánym uzbrojeniu i na dodatek w polskim mundurze. Jak
pisaá Tomasz Sagan w swojej wspomnieniowej ksiąĪce
„Konspiracja w Natanie”, Franciszek Kosak rozbijaá
ukraiĔskie kooperatywy, a zabrany z nich towar rozdawaá
biednym ludziom. Wyáapywaá inkasentów pobierających
podatki i inne opáaty od tamtejszych wsi. Zabrane pieniądze
równieĪ rozdawaá biedakom. Tropiá i tĊpiá konfidentów i
niemieckich szpiclów. Bywaáo, Īe w pojedynkĊ atakowaá
niemieckich Īandarmów przejeĪdĪających leĞnymi drogami,
zasadzaá siĊ takĪe na granatowych policjantów.
Wiosną 1940 roku doáączyli do Kosaka trzej nastĊpni
Ğmiaákowie; Antoni Jadach mieszkający równieĪ w Mostkach,
Kazimierz Koza pochodzący z Dzwoli, z powiatu
biágorajskiego i, pochodzący ze Szczakowej Eugeniusz
Wróbel przypuszczalnie oficer Wojska Polskiego z 12 puáku
piechoty z Wadowic (choü Ğwiadek tamtych czasów, dziĞ juĪ

nieĪyjący Franciszek Bielak, twierdzi, Īe byá to kapelmistrz
wojskowy). Mieszkaniec Zarzecza Stanisáaw Máynarski
pamiĊtający czasy okupacji podaje w swoich wspomnieniach,
Īe wszyscy nosili pseudonimy, Kosak „HarnaĞ”, Jadach
„Hardy”, Koza „Pocisk” a Wróbel „Ptak”. Ale czy tak byáo
rzeczywiĞcie? MoĪna w to powątpiewaü, zwáaszcza Īe
mieszkaĔcy tamtych terenów pamiĊtający czasy wojny,
mówili o Kosaku, a nie o „Harnasiu”. Wedle Máynarskiego
trzej towarzysze Kosaka uczestniczyli w kampanii
wrzeĞniowej i poddawaü siĊ Niemcom nie zamierzali.
Wczesną wiosną 1941 roku Kosaka próbowano ująü w lesie
koáo Majdanu GolczaĔskiego. W akcji braáa udziaá policja i
Īandarmeria, doszáo do wymiany strzaáów, ale Kosakowi
udaáo siĊ wymknąü z potrzasku. Na początku lipca 1941 roku
Franciszek Kosak wraz ze swymi dwoma podkomendnymi
przebywaá w domu Franciszka Krawca w Jerzach, przysióáku
Mostków. Dom zaatakowaáo kilkunastu policjantów, doszáo
do wymiany ognia. Kosak Ğmiertelnie trafiá BiedachĊ,
policjanta z Janowa
i znowu, tym razem ze swymi
towarzyszami, wyszedá caáo z opresji. Wtedy Niemcy za
ujĊcie Kosaka lub jego likwidacjĊ wyznaczyli wysoką
nagrodĊ.
Byá paĨdziernik 1941 roku. Kosaka wytropiono w ĞródleĞnym
przysióáku Mostków, Grabie. Tym razem siáy policyjne i
Īandarmerii byáy znacznie wiĊksze. KwaĞnik podaje w swej
relacji, Īe gajówkĊ, w której przebywaá Kosak, zaatakowaáo
czterdziestu policjantów i Īandarmów. I tym razem akcja nie
udaáa siĊ, a Kosak zastrzeliá zastĊpcĊ komendanta policji
granatowej w Janowie Lubelskim i zniknąá w lesie. Jesienią
1941 roku Kosak ze swoimi ludĨmi rozpĊdziá niemiecką
szkoáĊ w Kurzynie. Wdowa po zamordowanym w Lublinie w
lutym 1942 roku Mikoáaju Pacu, który utrzymywaá kontakt z
Kosakiem i uczestniczyá w niektórych jego akcjach, podaje, Īe
Kosak razem ze swoimi towarzyszami zlikwidowaá
posterunek policji granatowej w Momotach, zlewniĊ mleka
dla Niemców w Majdanie GolczaĔskim i Mostkach.
Natomiast Ğwiadek tamtych czasów Aniela Bielak-Miszczak,
mieszkanka Jarocina dodaje, Īe grupa Kosaka niszczyáa
áącznoĞü gminy z siedzibą wáadz powiatowych, utrudniaáa
wywóz drzewa z lasów paĔstwowych i prywatnych. Stanisáaw
KwaĞnik, sam zresztą partyzant z Batalionów Cháopskich,
potwierdzaá walki Kosaka z policją i Īandarmerią i dodaje, Īe
tĊpiá sáugusów niemieckich, usuwaá konfidentów pochodzenia
ukraiĔskiego. Za wspóápracĊ z Kosakiem Niemcy zamordowali
Antoniego PowĊskĊ i jego syna z Deputatów, Stanisáawa JeĪa i
Józefa HabudĊ z Mostków.
Gdy konwojowano ujĊtych partyzantów Stanisáawa JeĪa i
Józefa HabudĊ, Franciszek Kosak z Antonim Jadachem
zasadzili siĊ w przysióáku Mostków - Wasile. Zaatakowali
konwój, ale jednak mimo wymiany strzaáów, policjanci zdoáali
ujĞü razem z aresztantami.
Niemcy za wszelka cenĊ chcieli ująü Kosaka. Wysoka nagroda
nie skutkowaáa. PosáuĪyli siĊ wiĊc podstĊpem, jak twierdzą
Ğwiadkowie tamtych zdarzeĔ. Jak mówi w swojej relacji
Aniela Bielak-Miszczak w jesienią 1941 roku Niemcy
sympatyków Kosaka. W grudniu 1967 roku Stanisáaw
KwaĞnik przed Sądem Powiatowym w Nisku zeznawaá m.in.
Pluton (Franciszka Kosaka - przyp DG) obozowaá na terenie
lasów janowskich oraz jarociĔskich.(...) Gestapo oraz policja
granatowa wysáaáa do obozu Kosaka w lesie jarociĔskim
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czterech konfidentów, renegatów rekrutujących siĊ z ludnoĞci
polskiej. Byli nimi: Leon Oleksak zamieszkaáy w Golcach,
obecnie nieĪyjący, Walenty Cudziáo zamieszkaáy w Majdanie
GolczaĔskim, Józef JeĪ nieĪyjący spod Janowa Lubelskiego,
Jan Nalepa zamieszkaáy w Mostkach, obecnie przebywający
na Ziemiach Zachodnich... Aniela Bielak-Miszczak uĞciĞla
wydarzenia; Niemcy upozorowali aresztowanym ucieczkĊ z
wiĊzienia a oni zgáosili siĊ oni do obozu Kosaka. Powiedzieli,
Īe uciekli z wiĊzienia i chcą z nim zostaü w partyzanckim
obozie. Kosak daá wiarĊ ich sáowom.
Zeznaje KwaĞnik: Konfidenci ci wkradászy siĊ w kompaniĊ
Kosaka i czterech jego ludzi, miĊdzy którymi byá Antoni
Jadach, podstĊpnie upili ich wódką zaprawioną jakimĞ
narkotykiem, po której wypiciu wszyscy twardo zasnĊli. We
Ğnie zaĞ konfidenci przy uĪyciu broni wszystkich z Kosakiem
wáącznie pozbawili Īycia. (...) WiadomoĞü o powyĪszym
powziąáem z opowiadaĔ Leona Oleksaka, który zbrodni
wespóá z innymi dokonaá. Po dokonaniu tej zbrodni Niemcy i
granatowa policja razem z tymi, którzy zabójstwa dokonali,
przywieĨli zwáoki pomordowanych pod koĞcióá w Jarocinie dla
publicznego pokazania ludziom.(.. )PóĨniej zostali pochowani
na cmentarzu w Jarocinie. WersjĊ tĊ potwierdza równieĪ
Aniela Bielak-Miszczak i wspomniany Stanisáaw Máynarski.
Zeznając przed Sądem Powiatowym we Wrocáawiu w 1957
roku, Franciszek Bielak, dowódca oddziaáu BCH na Zasaniu,
powiedziaá, Īe Antoni Jadach zostaá zabity przez niemieckiego
konfidenta.
W sporządzonym w latach 60. wykazie akcji zbrojnych ruchu
oporu w okresie II wojny Ğwiatowej na terenie powiatu
niĪaĔskiego znajduje siĊ taka informacja: W grudniu 1942 r.
(Pomyáka co do roku - przyp. DG) w lesie koáo wsi Mostki
przysióáek àoza, Franciszek Kosak zostaá zastrzelony wraz z
podwáadnymi: Antonim Jadachem, Kozą i kpt. byáego 12 puáku
piechoty Wadowice Wróblem. Wymienieni zostali podstĊpnie
zwabieni przez agentów niemieckich: Walentego CudziáĊ,
Leona Oleksaka i Józefa JeĪa oraz Antoniego NalepĊ. Agenci
ci przed zastrzeleniem partyzantów weszli do oddziaáu
pozorując zbiegáych wiĊĨniów, podali partyzantom Ğrodki
nasenne z wódką, sami zaĞ pili wódkĊ nieskaĪoną. W czasie
snu zastrzelili partyzantów.
W czasie wojny Józef JeĪ i Leon Oleksak zostali rozstrzelani
przez partyzantkĊ, natomiast Walenty Cudziáo i Antoni Nalepa
przeĪyli. Jednak po wojnie zostali skazani przez sąd na
piĊtnaĞcie lat wiĊzienia.
JarociĔski Urząd Stanu Cywilnego posiada zeszyt zawierający
zapiski odnoszące siĊ do zgonów jarociĔskich parafian. Jest to
praca proboszcza Jarocina ks. Marcina KĊdzierskiego, który
jak napisaá kronikarz koĞcielny, przeczuwając naprzód, kilka
miesiĊcy przed Ğmiercią, przepisywaá ksiĊgi metrykalne. Na
kilka dni przed Ğmiercią przepisaá i kazaá zanieĞü do zakrystii
mówiąc: „Tak siĊ moĪe staü, Īe tylko to zostanie dla parafii.”
DziĞ zapiski ks. KĊdzierskiego, spalonego w plebanii przez
Niemców w czerwcu 1943 roku, sáuĪą urzĊdnikom do
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wystawiania Ğwiadectw zgonu z czasów przedwojennych i z
kilku pierwszych lat okupacji. DatĊ Ğmierci Kosaka i jego
towarzyszy podawano róĪną. W zeszycie ks. KĊdzierskiego
znajduje siĊ wpis podający 7 grudnia 1941 roku jako datĊ
Ğmierci Kosaka i jego trzech wspóátowarzyszy: Jadacha,
Wróbla i Kozy. Jest teĪ adnotacja, Īe zabitych znaleziono w
lesie na terenie gromady Mostki. W innym zapisie ks.
KĊdzierskiego, tym razem znajdującym siĊ w kancelarii
parafii jarociĔskiej, jest informacja: W czasie obáawy
zastrzeleni przez policjĊ w lesie grom. Mostki, relacja Poster.
Policji Polskiej Jarocin 4.2.1942 r. Potwierdza to meldunek
komendanta posterunku policji w Jarocinie skierowany do
UrzĊdu Parafialnego: DonoszĊ, Īe dnia 7 grudnia 1941 w
czasie obáawy policyjnej zostaá zabity i tu wymieniono
nazwiska Kosaka, Jadacha, Kozy i Wróbla. Jaka jest prawda?
Byü moĪe konfidentów uznawano za uczestników obáawy
policyjnej?
Jeszcze sporo czasu upáynĊáo nim na Zasaniu pojawiáa siĊ
zorganizowana partyzantka. O Kosaku i jego Īoánierzach milczano
dáugie lata, nie byli oni bowiem związani z Īadnym partyjnym
podziemnym wojskiem: komunistycznym, endeckim, czy ludowym.
Byli to po prostu polscy partyzanci. Franciszek Bielak „Sokóá”
twierdziá co prawda przed sądem, Īe organizacja Kosaka nazywaáa
siĊ Związek Zawodowych Wojskowych. Táumaczyá, Īe z rozkazu
niemieckiej Īandarmerii zakopywaá zabitych czterech partyzantów.
Wtedy przy Wróblu, jak twierdziá, znalazá, co prawda zniszczone i
pokrwawione, dokumenty z dziaáalnoĞci oddziaáu, którego nazwa
zostaáa w nich wymieniona. Ale tĊ informacjĊ moĪna áatwo obaliü;
Niemcy mieli wczeĞniej dostĊp do zwáok partyzantów niĪ Bielak.
Ludowiec Tomasz Sagan w swojej ksiąĪce „Konspiracja w Natanie”
nie podzielaá zdania Bielaka. Napisaá tak: Ten pierwszy na Zasaniu
niĪaĔskim czteroosobowy oddziaá partyzancki nie miaá nazwy, nie byá
związany z Īadną organizacją konspiracyjną, chociaĪ (...) Franciszek
Kosak byá przed wrzeĞniem 1939 roku czáonkiem koáa Stronnictwa
Ludowego w Majdanie GolczaĔskim...
I dlatego nikt siĊ nie upomniaá o pamiĊü o nich. Pierwszych
partyzantach Zasania. Dopiero po latach na Ğcianie szkoáy
podstawowej w Majdanie GolczaĔskim, przy wejĞciu, pojawiáa siĊ
niepozorna, niewielka tabliczka ze stali nierdzewnej. Na niej wyryto
napis: W hoádzie partyzantom Robotniczo-Cháopskiej Organizacji
Bojowej dowodzonej przez Franciszka Kossaka w 45 rocznicĊ Ich
Ğmierci. SpoáeczeĔstwo, grudzieĔ 1986 r. Nauczyciele czasem
przypominają dzieciom o Kosaku i jego trzech towarzyszach, choü
ich wiedza o nich jest skąpa. Niestety, Kosakowi i jego towarzyszom
przypiĊto polityczny szyld prawdopodobnie lewicującej RChOB, do
której nigdy nie naleĪeli i z Īadną organizacją wspólnego nic nie
mieli, o czym zresztą mówiá Tomasz Sagan, znakomicie
zorientowany w sprawach antyniemieckiego podziemia w dawnym
powiecie niĪaĔskim.
Kiedy bĊdziecie na jarociĔskim cmentarzu przechodziü obok
samotnej mogiáy czterech polegáych pierwszych partyzantów, moĪe
wiatr wam zaszumi: Przechodniu, powiedz Polsce...

Dionizy Garbacz
PowyĪszy artykuá zamieszczamy za zgodą Autora. Jest to przedruk z tygodnika Sztafeta. Autor czáonków grupy Kosaka
nazywa „pierwszymi partyzantami”, jakkolwiek uprawnione moĪe byü takĪe nazywanie ich ostatnimi Īoánierzami kampanii
wrzeĞniowej. WáaĞnie w tym duchu przedstawieni byli w obowiązującym do niedawna na terenie caáego kraju podrĊczniku
historii dla klas ósmych /WSIP W-wa 1989/. We fragmencie dotyczącym kampanii wrzeĞniowej znajdowaá siĊ bowiem zapis:
„Do maja 1940r. walczyá w Kieleckiem oddziaá legendarnego majora „Hubala” – DobrzaĔskiego, nazwanego przez Niemców
„Szalonym Majorem”. NajdáuĪej bo aĪ do wiosny 1942 r. biáa siĊ w lasach janowskich grupa podchorąĪego Kossaka. Dotrwaáa
ona do czasu wyjĞcia w pole oddziaáów partyzanckich, utworzonych przez organizacje konspiracyjne”./red./
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Jubileusz 50 - lecia
W dniu 17 stycznia 2004 r. w Gminnym OĞrodku Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia medali
przyznanych przez Prezydenta RP parom, które wytrwaáy w związku maáĪeĔskim
50 lat. W gminie Jarocin, par którym w 2003 r speániáo siĊ 50 -lecie poĪycia
maáĪeĔskiego byáo 18. Oto Jubilaci z poszczególnych miejscowoĞci w gminiePaĔstwo: Krystyna i Franciszek
BIELAKOWIE,
Krystyna
i Mieczysáaw GOZDOWIE
z Domostawy; Emilia i Roman
GUMIELOWIE,
Leonia
i Tadeusz PISKOROWSCY,
Helena
i
Wáadysáaw
POWĉSKOWIE,
Wáadysáawa
i
Jan
SZYNALOWIE,
Wáadysáawa
i
Andrzej
LICHWIARZOWIE z Jarocina;
Anna i Wacáaw KANIOWIE
z Katów, Stanisáawa i Stanisáaw
PISKOROWSCY z Majdanu
Dekoracja – Paulina i Marian àazowscy
GolczaĔskiego;
Wáadysáawa
i Walenty GRANOWICZOWIE z Mostek; Paulina i Marian àAZOWSCY,
Czesáawa i Tadeusz WOLANINOWIE, Wáadysáawa i Franciszek
RYCHLAKOWIE z Szyperek; Janina i Wáadysáaw KANIOWIE,
Janina
i Bolesáaw MAĝLACHOWIE, Ewa i Józef RZEKĉCIOWIE, Bronisáawa i Jan
WALCZAKOWIE, Franciszka i Tomasz MROCZKOWIE (Franciszka zmaráa
12.09.2003) ze Zdziar. W uroczystoĞci udziaá wziĊáo 14 z 18 w/w par wraz ze
swoimi rodzinami. Wójt Gminy Zbigniew Walczak dokonaá w imieniu

Prezydenta RP aktu dekoracji Jubilatów
oraz záoĪyá Im gratulacje i serdeczne
Īyczenia. PodkreĞliá szczególnie wartoĞci
tkwiące
w trwaáoĞci maáĪeĔstw i wyraziá nadziejĊ,
Īe wáaĞnie dziĊki takim rodzinom jak Ich,
unikniemy zagroĪeĔ dla instytucji
Rodziny po wejĞciu Polski do Unii
Europejskiej.
Jubilaci
otrzymali
symboliczny kwiatek oraz upominki
ufundowane przez gminĊ. Po odĞpiewaniu
tradycyjnego „Sto lat” i wypiciu lampki
szampana, odbyáa siĊ czĊĞü artystyczna,
w której wziĊáa udziaá máodzieĪ
z pierwszej klasy gimnazjum w Jarocinie
oraz
zespoáy
Ğpiewacze
záoĪone
z czáonkiĔ KGW ze Zdziar, Jarocina
i Szyperek /zdjĊcia z Jubileuszu na
ostatniej stronie/. Przedstawiony repertuar
- tematycznie związany z charakterem
uroczystoĞci - wywoáaá u Jubilatów ázy
radoĞci i wzruszenia. UroczystoĞü
zakoĔczyáa siĊ
poczĊstunkiem dla
odznaczonych par i ich goĞci.

Kronika szkoáy w Szyperkach.
Szkoáa w Szyperkach - jak wiĊkszoĞü szkóá na terenie Gminy Jarocin - ma swoją kronikĊ. Zostaáa ona
napisana przez wieloletnią nauczycielkĊ i kierowniczkĊ tej szkoáy, nieĪyjącą juĪ LudwikĊ Habuda. Początek
pisania kroniki opatrzony jest datą 22 lipca 1960 r. lecz wstĊp „Rzut w przeszáoĞü” daje obraz tworzenia siĊ
zaląĪków szkolnictwa w tej wiosce. W kolejnych wydaniach naszego pisma pozwolimy sobie drukowaü
fragmenty tej kroniki. /red./

„Rzut w przeszáoĞü”
SZYPERKI, DN.22.07.1960r
Rozpoczynając pisanie kroniki szkolnej nie mogĊ zebraü dokáadnych
i Ğcisáych wiadomoĞci o dawnych dziejach tutejszej wioski, gdyĪ dokumenty
pozostawione przez moich poprzedników zostaáy zniszczone podczas wojny.
ĝrodowisko tutejsze skáadaáo siĊ z ludnoĞci katolickiej dwóch obrządków: greckiego
i rzymskiego. Pod wpáywem nauki kleru jednej i drugiej grupy budziáa siĊ nienawiĞü
miĊdzy mieszkaĔcami wioski, która w latach 1939-1945 przerasta w prawdziwą
tragediĊ i bratobójczą rzeĨ. Obecnie róĪnice te zataráy siĊ (przynajmniej pozornie)
i tylko czasami da siĊ jeszcze zauwaĪyü jakieĞ nieporozumienia oparte na gáĊboko
zakorzenionym nacjonalizmie. Wioska tutejsza zamieszkana jest w przewaĪnej
czĊĞci przez rolników. Gospodarstwa są maáo lub ĞredniozamoĪne. Piaszczysta i
jaáowa gleba zmusza znaczną czĊĞü ludnoĞci do emigracji w inne okolice w celach
zarobkowych. Prawie poáowa mieszkaĔców tej wioski pracuje w hucie w Stalowej
Woli, dokąd dojeĪdĪają kaĪdego dnia autem ciĊĪarowym.
Na podstawie rozmów z miejscową ludnoĞcią nauka odbywaáa siĊ
w Szyperkach wiele lat przed wojną Ğwiatową (1914r), co potwierdza bardzo maáy
procent ludnoĞci nie umiejących czytaü i pisaü. Analfabeci są przewaĪnie elementem
napáywowym lub biedotą, której záe warunki bytowe nie pozwalaáy na naukĊ. Do
roku 1939 nie byáo oddzielnego budynku szkolnego. Dzieci uczyáy siĊ w domach
wynajĊtych, przewaĪnie u ob. Franciszka Lacha. W Roku 1939 wybudowano
szkoáĊ skáadającą siĊ z jednej klasy, kuchni, pokoju, kancelarii i dwu korytarzy.

Jako materiaáu uĪyto drewno , dach
pokryto dachówką. Plan szkoáy byá
wykonany
bez
rozwagi
i przemyĞlenia. Najgorzej przedstawia
siĊ mieszkanie nauczyciela, które jest
nader ciasne, póánocne i bardzo zimne.
Teren zajĊty pod budynek jest bardzo
suchy, a obejĞcie obszerne lecz o bardzo
piaszczystym podáoĪu.
Z opowiadaĔ tutejszych ludzi
o dawnych czasach dowiedziaáam siĊ,
Īe pierwszą nauczycielką w tutejszej
szkole( wynajĊtej ) byáa ob. Wajsówna.
Prowadziáa ona naukĊ czterech klas
w dwu oddziaáach. PóĨniej zastąpiáa ją
pani Zubyk Maria, która w okolicy
pozostawiáa bardzo miáe wspomnienie.
Nauczycielka
ta
miaáa
wybitne
zdolnoĞci do Ğpiewu i organizowania
przedstawieĔ, przyczyniaáa siĊ wiĊc do
podniesienia
ogólnej
kultury
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Ğrodowiska. Ojciec nauczycielki tej zajmowaá siĊ ogrodnictwem, które staraá siĊ
propagowaü w okolicy.
Przyjemnie wspominany jest równieĪ nauczyciel Rojewski Stanisáaw,
który byá sportowcem i zwolennikiem drygu wojskowego. On prowadziá na terenie
wioski organizacjĊ „Strzelec” i „OrlĊta”, braá Īywy udziaá w rozrywkach
máodzieĪowych, byá sportowcem. Uczyá do roku 1939. Z chwilą wybuchu drugiej
wojny Ğwiatowej zostaá powoáany do wojska jako oficer rezerwy. WiĊcej do
Szyperek nie wróciá i losy jego są dla mieszkaĔców nie znane. Szkoáa zostaáa
zamkniĊta. Jednak otwarto ją podczas wojny. Przybyáa tu kolejna nauczycielka
Ukrainka wyznania grecko-katolickiego Zofia Rybakowa. Ta wprowadziáa do
szkoáy jĊzyk ukraiĔski, jako obowiązujący, podzieliáa dzieci na dwie grupy: Polaków
i UkraiĔców i odmiennie ich traktowaáa. Polacy nie mieli prawa wstĊpu na niektóre
lekcje, nie byli pytani. W szkole panowaáo prawo bicia. W szerzeniu nacjonalizmu
pomagaá Rybakowej ksiądz Hurko, który mieszkaá u ob. Martyny Marii i odprawiaá
naboĪeĔstwa w jĊzyku ukraiĔskim wedáug obrządku greckiego w kaplicy znajdującej
siĊ obok szkoáy. Miejscowa ludnoĞü z nienawiĞcią wspomina dziaáalnoĞü tych
dwojga ludzi, która poróĪniáa wioskĊ i doprowadziáa w początkach do nagonki na
Polaków a nastĊpnie do okropnego odwetu na ludnoĞü ukraiĔskiej.

Kierownik Szkoáy Pani Ludwika Habuda z uczniami
Zofia Rybak, mieszkaáa i uczyáa juĪ w budynku szkolnym. Po ucieczce ob. Rybak
dzieci nie uczyáy siĊ. We wsi rozpanoszyá siĊ element bardzo nisko postawiony pod
wzglĊdem etycznym. RozpoczĊáy siĊ wyprawy w celach rabunkowych do
okolicznych wiosek. Na wáasną rĊkĊ zaáatwiano osobiste porachunki. Strzelano siĊ
wzajemnie. W roku 1943 w lipcu (pierwszej poáowie) wioska przeĪyáa okrutną
pacyfikacjĊ, dokonaną przez Niemców. Wiele osób powĊdrowaáo wtedy do obozów
koncentracyjnych, wiele zginĊáo na miejscu. LudnoĞü zaáamaáa siĊ psychicznie i nie
wierzyáa w zwyciĊstwo, zaczĊáa siĊ baü. W roku 1944 do Szyperek wpadáy oddziaáy
zbuntowanych oddziaáów Kaámuków, naleĪących kiedyĞ do Czerwonej Armii,
którzy póĨniej przeszli na stronĊ wroga. Byáy to chwile wspominane ze zgrozą.
Niemcy zaczĊli siĊ mĞciü na Polakach w dowolny sposób. Przez tydzieĔ panowaá
„sądny dzieĔ” . (Byá to czerwiec). Oswobodzenie Szyperek nastąpiáo w lipcu 1944
roku. NaukĊ po wyzwoleniu wioski kontynuowaáa kol. SzeląĪek Franciszka. Byáa
to osoba bardzo nerwowa i chora, nie mogáa przeciwstawiü siĊ ciĊĪkim warunkom
pracy. Jeszcze bowiem dokazywaáa banda pod dowództwem Mikoáaja Andrasika,
która nie oszczĊdzaáa nikogo. We wrzeĞniu 1946 roku koleĪanka SzeląĪek
Franciszka wyjechaáa do Jarocina. Nauka w szkole w Szyperkach nie odbywaáa siĊ
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aĪ do marca 1947 roku. Wtedy na
proĞbĊ ówczesnego soátysa Cudziáo
Jana i ob. Palenia Antoniego zgáosiáa
siĊ
do
pracy
nauczycielka
niekwalifikowana, absolwentka szkoáy
Ğredniej ob. Habuda Ludwika. Zastaáa
ona szkoáĊ w opáakanym stanie.
Budynek szkolny nie byá ogrodzony.
Przed progiem znajdowaá siĊ dóá, w
którym
mogáy
páywaü
kaczki.
Mieszkanie
kierownika
szkoáy
zajmowaáa
rodzina
Antoniego
Prucnala, któremu Niemcy spalili
dom. W klatce schodowej miaáy
siedzibĊ Ğwinie i kury. Klasa sáuĪyáa na
zmianĊ: latem jako stodoáa, zimą jako
sala do taĔca. Budynku gospodarczego
nie byáo. Nauka odbyáa siĊ w trzecim
kwartale roku szkolnego w klasach
áączonych z bardzo duĪą iloĞcią dzieci,
które w wiĊkszoĞci uczyáy siĊ bardzo
chĊtnie. Nauczycielka początkowo nie
mieszkaáa w szkole lecz dochodziáa
z Borsuczyn, gdzie jest jej dom
rodzinny. RozpoczĊáy siĊ prace nad
doprowadzeniem
szkoáy
do
odpowiedniego wyglądu. Wykonano
wiĊc
ogrodzenie,
zlikwidowano
prowadzącą przed szkoáą drogĊ,
wybudowano drewutnie i nakryto ją
dachówką,
otynkowano
Ğciany
wewnątrz klasy i mieszkaĔ nauczyciela.
Antoni Prucnal wybudowaá w lecie dom
i wyprowadziá siĊ ze szkoáy, przestaá
teĪ ze wzglĊdu na dokonaną przez jego
córkĊ HieronimĊ i jej narzeczonego
Dziechciarza Jana kradzieĪ maszyn na
kursie kroju i szycia, który siĊ odbyá siĊ
w szkole, peániü funkcjĊ stróĪa
szkolnego. Funkcje ową objąá po nim
ob. Sieradzki Mikoáaj, który zostaá
szybko zwolniony. OpiekĊ nad szkoáą
objĊáa ob. Szwedo Waleria, uboga,
samotna kobieta, która peáni ja do dnia
dzisiejszego. W roku 1947 wybuchá we
wiosce ogromny poĪar. Powodem
nieszczĊĞcia byáa nie rozumna zabawa
dziecka Martyny Stanisáawa. SpáonĊáa
wtedy zagroda Woáoszyna Mikoáaja,
Sáomianego Jana, Martyny Jana,
Woáoszyna Jana, Pachli Piotra oraz
stodoáa Andrasik Anieli. Domy doĞü
szybko odbudowano, z pomocą
poszkodowanym
spieszyá
Polski
Czerwony KrzyĪ. Szkoáa wziĊáa udziaá
w
ogólnopolskiej
walce
z
analfabetyzmem,
który
przyniósá
pozytywne rezultaty. Przez pewien czas
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prowadzony byá kurs równieĪ dla funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Nauka
odbywaáa siĊ ciągle w klasach áączonych, szkoáa odsyáaáa dzieci do Jarocina, gdzie
kontynuowaáy one dalszą naukĊ. W roku 1953 nauczycielka ob. Habuda L. uzyskaáa
kwalifikacje nauczycielskie. Pracowaáa bowiem przez pewien czas w Komisji
Rejonowej w Mielcu. W roku 1954 wziĊáa ona udziaá w kursie centralnym
nauczycieli klas I-IV odbywającym siĊ w Kaliszu, a po dwu latach rozpoczĊáa studia
na ZSN w Rzeszowie, które ukoĔczyáa w roku 1959. W roku szkolnym 1958/9
podniesiony zostaá stopieĔ organizacyjny szkoáy. Przydzielono drugi etat na
skutek zwiĊkszonej liczby dzieci. Nauka wtedy odbywaáa siĊ w klasach
pojedynczych. WynajĊta zostaáa izba lekcyjna u ob. Kozy Franciszka.

Nauczycielki Szkoáy pani Habuda Ludwika i Nalepa Wáadysáawa
z uczniami (kl. V)
Byáo to pomieszczenie maáe i niewygodne, lecz lepszego trudno byáo znaleĨü w
caáej wiosce. W budynku wáasnym uczyáa klasĊ II i IV ob. Habuda Ludwika, u Kozy
zaĞ I i III ob. Nalepa Wáadysáawa.
W roku szkolnym 1959/60 poleceniem Inspektoratu Szkolnego zorganizowano
klasĊ piątą. Nauka znów odbywaáa siĊ w klasach áączonych. Warunki pracy byáy
bardzo záe. Izba wynajĊta zbyt ciasna, brak opieki ze strony nieudolnego soátysa ob.
Maáysa Jana, sáabe zainteresowanie siĊ sprawami oĞwiaty Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej. Ob. Habuda L. Uczyáa klasĊ IV i V pozostaáe zaĞ byáy pod opieką
kol. Nalepy Wáadysáawy. KlasĊ IV i V tworzyáa jeden oddziaá i uczyáa siĊ w
budynku wynajĊtym u Franciszka Kozy. Pod koniec roku przeprowadzono
klasyfikacjĊ i zaáoĪono Īe 4 dzieci pozostanie w tej samej klasie (…). Najlepszymi
uczniami w roku 1959/60 byli: Podpora Halina, GrząĞko Krystyna, Woáoszyn

Konserwy miĊsne
z pomocy spoáecznej
W miesiącach od paĨdzierniku do grudnia 2003 r.
Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Jarocinie podobnie
jak w caáym kraju wydawaá konserwy miĊsne z zapasów
Agencji Rynku Rolnego. Pomoc adresowana byáa do osób
i rodzin znajdujących siĊ w trudnej sytuacji bytowej,
speániających kryterium dochodowe wedáug ustawy
o pomocy spoáecznej oraz bĊdących klientami pomocy
spoáecznej.
Gmina Jarocin otrzymaáa 997 sztuk konserw
w asortymencie: tyrolska, gulasz, mielonka i pasztet, o áącznej
wadze 435 kg. Dla porównania Nisko otrzymaáo 372 kg,
JeĪowe 336 kg, Krzeszów 252 kg. Liczba podopiecznych,
którym przyznane zostaáy dary w naszej gminie wyniosáa 646
osób ze 152 rodzin.

Helena, Sieradzki Bronisáaw, Woáoszyn
Józef i Czubek Jan. Wiele káopotów
przysparzali nauczycielom uczniowie
(…..). Zachowanie ich wskazywaáo
brak wychowania.
W maju szkoáa urządziáa wycieczkĊ do
ZamoĞcia. Uczestnicy, których byáo 34,
jeĨdzili samochodem wynajĊtym w
Stalowej
Woli.
W
ZamoĞciu
oglądaliĞmy
stare
pamiątki
zgromadzone w muzeum. Dzieci
zachwycaáy siĊ Ğwiatem zwierzĊcym
hodowanym w ZOO. NajwiĊcej
ciekawoĞci wzbudzaáy maápy, wilki,
lwy i niedĨwiedzie. Wiele smutnych
wraĪeĔ pozostawiáa podróĪ na miejsce,
w którym Niemcy wiĊzili Polaków,
póĨniej rozstrzeli i palili. Budynek jest
resztą dawnych budowli obronnych
zbudowanych z cegáy. Mury te są
bardzo grube, a zgromadzone wĞród
nich pamiątki okropnie smutne dla
kaĪdego Polaka. Udziaá w wycieczce do
ZamoĞcia wziĊli uczniowie wszystkich
klas. Atmosfera byáa miáa a dzieci
mimo
niewielkiego
zmĊczenia
zadowolone. Wiele wiadomoĞci o
ZamoĞciu
uzyskaliĞmy
dziĊki
przewodnikowi
ob.
Gustawowi
Szumile, który miĊdzy innymi wykonaá
i przesáaá nam zdjĊcie zaáączone w
kronice. Podczas wycieczki dzieci
widziaáy miasteczka rozsiane na trasie
Stalowa Wola ZamoĞü, podziwiaáy teĪ
piĊkno tamtejszych okolic. WycieczkĊ
do ZamoĞcia prowadziáy obydwie
nauczycielki ze szkoáy w Szyperkach :
ob. Nalepa Wáadysáawa i ob. Habuda
Ludwika. Ciąg dalszy w nastepnym
numerze

Szkoda, Īe byáa to akcja jednorazowa. Forma tej pomocy
cieszyáa siĊ duĪym zainteresowaniem, chociaĪ wystąpiá
jeden przypadek, gdzie rodzina z Majdanu GolczaĔskiego
odmówiáa przyjĊcia konserw, ze wzglĊdu na wegetariaĔski
sposób odĪywiania.
Nadmieniü naleĪy, Īe rozdzielnictwem konserw zajmowaáy
siĊ równieĪ instytucje pozarządowe: PCK, PKPS
i CARITAS, a na naszym terenie nowo otwarta Stacja Opieki
Caritas w Domostawie.
Dobrze byáoby, aby akcja ta byáa kontynuowana
w
nastĊpnych
latach
w
okresie
zimowym
(przedĞwiątecznym), poniewaĪ pomoc w tym czasie jest
najbardziej potrzebna.
Kierownik OPS w Jarocinie
Stanisáaw Gazda
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Sprzedawcy áamią prawo
Sprzedawca podając alkohol nieletnim podlega karze
i utracie zezwolenia na sprzedaĪ alkoholu. Polskie prawo
zabrania sprzedaĪy alkoholu osobom poniĪej 18-tego roku
Īycia (art.46.ustawy o wychowaniu w trzeĨwoĞci
i przeciwdziaáaniu alkoholizmowi).
Dotychczasowe doĞwiadczenia i obserwacje na
terenie gminy Jarocin pokazują, Īe zakaz sprzedaĪy nieletnim
jest nagminnie áamany. Máodzi ludzie potwierdzają, Īe gdy
chcą kupiü alkohol to nie napotykają na wiĊksze trudnoĞci.
Kupują rzekomo dla wujka, taty i mamy lub korzystają z
usáugi peánoletniego kolegi.
Wielu ekspedientów robi to czĊsto z chĊci zysku. CzĊĞü
sprzedawców jest uczciwych odnoĞnie sprzedaĪy nieletnim i
w takich przypadkach nie podaje alkoholu. Sprzedawca ma
prawo sprawdzenia wieku, gáównie tych osób, które wyglądają
na nieletnie.
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Jarocinie próbuje jakoĞ zaradzaü tej sytuacji
poprzez wystĊpowanie do dyrektorów szkóá o wáączanie do
programów nauczania wiedzy o szkodliwoĞci picia alkoholu,
szczególnie przez máodzieĪ i dzieci. Ponadto Komisja
wspóápracuje z Policją w zakresie prowadzenia kontroli
placówek handlowych i gastronomicznych, prowadzących
sprzedaĪ alkoholu na terenie gminy.
Opiniuje podania
dotyczące zezwoleĔ na uruchomienie nowych punktów
sprzedaĪy napojów alkoholowych. Wnioskuje o cofniĊcie
koncesji na sprzedaĪ alkoholu. Kieruje wnioski do sądu na
leczenie odwykowe. Wspóápracuje z Gminnym OĞrodkiem
Pomocy Spoáecznej w
zakresie pomocy rodzinom z
problemami alkoholowymi i dotkniĊtymi zjawiskiem
przemocy.

RównoczeĞnie Urząd Gminy w Jarocinie realizuje
program profilaktyczny zatwierdzany kaĪdego roku przez
RadĊ Gminy wraz z preliminarzem wydatków. Zapobieganie
zjawisku picia alkoholu przez nieletnich w szkoáach, nie
sprzedawanie w sklepach lub barach jest skutecznym
Ğrodkiem pod warunkiem, Īe rodzice nie traktują picia
alkoholu przez swoje nieletnie dzieci z pobáaĪaniem
i z przymruĪeniem oka.
MáodzieĪ pije alkohol dla zabicia czasu, traktując to czĊsto
jako rozrywkĊ. Na dyskotekach pije gáównie piwo i wino,
które dodaje odwagi i pewnoĞci. Piwo we wiĊkszych iloĞciach
powoduje takie same zaburzenia umysáowe jak naduĪywanie
mocnego alkoholu. Piją w obecnoĞci dorosáych nie tylko
cháopcy ale i dziewczĊta. ĝwiadczy to, Īe zmieniáy siĊ
obyczaje, w tym przypadku na gorsze. MáodzieĪ siĊga po
alkohol i nie jest to nowoĞü. Ale kiedyĞ máodzi robili to
w mniej raĪący sposób.
Statystyka mówi, Īe uczniowie podlegają presji
rówieĞników lub niektórzy idą w Ğlady rodziców. Nie ma nic
smutniejszego niĪ máodociany alkoholik. Rodzice winni
wyjaĞniaü dzieciom, Īe alkohol szkodzi i jest bardzo trudno
alkoholikowi dĨwignąü siĊ z tego upadku i samemu
wyzdrowieü z choroby alkoholowej.
NiezaleĪnie od powyĪszego, naleĪy tu jednak
wspomnieü, Īe obecnie spoĪywanie alkoholu przez
dorosáych odbywa siĊ w bardziej kulturalny sposób niĪ
wiele lat temu i efekty tego są zauwaĪalne. Widaü to na
weselach, chrzcinach lub imieninach. Wyeliminowano
alkohol z przyjĊü komunijnych i jest to gáównie zasáugą
KoĞcioáa Katolickiego.

Z KRONIKI POLICYJNEJ
- W dniu 01.01.2004 ok. 0.20 w m. Szyperki doszáo do wypadku
drogowego w wyniku którego jedna osoba doznaáa obraĪeĔ ciaáa.
- W nocy z 18/19 stycznia br. nieznani sprawcy dokonali kradzieĪy
z wáamaniem do budynku stolarni w m. Zdziary. W wyniku
przestĊpstwa skradziono elektronarzĊdzia oraz inny sprzĊt na sumĊ
ok. 2500 zá
- W miesiącu styczeĔ zatrzymano mĊĪczyznĊ trudniącego siĊ handlem
obwoĨnym w pojeĨdzie którego ujawniono sporą iloĞü papierosów
i alkoholu bez polskich znaków akcyzowych.
- W miesiącu luty odnotowano wáamanie do masarni Unirol, gdzie
skradziono wĊdliny na kwotĊ ok. 2500 zá
Pod
koniec miesiąca luty zatrzymano na gorącym uczynku mĊĪczyznĊ
narodowoĞci ukraiĔskiej który usiáowaá siĊ wáamaü do sklepu
w Jarocinie. MĊĪczyzna ten zostaá aresztowany tymczasowo na okres
3 miesiĊcy. NaleĪy przypuszczaü Īe byá on czáonkiem grupy
przestĊpczej która dokonywaáa wczeĞniejszych wáamaĔ do obiektów
handlowych na terenie naszej gminy, a takĪe na terenie innych gmin
powiatów: niĪaĔskiego, stalowowolskiego oraz mieleckiego

Stanisáaw Gazda
Przew. Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jarocinie

INFORMACJA
Posterunek Policji w Jarocinie
informuje mieszkaĔców gminy Jarocin Īe
dzielnicowym odpowiedzialnym za rejon
sáuĪbowy na terenie dziaáania PP-Jarocin jest:
sierĪ. szt. Adam Jastrząb tel. 8713116

APEL
W związku z nasilającymi siĊ
wáamaniami do budynków gospodarczych,
garaĪy, stolarni. zwracam siĊ do wáaĞcicieli
warsztatów stolarskich, a takĪe innych
mieszkaĔców posiadających drogi sprzĊt typu
wiertarki, szlifierki kątowe, piáy spalinowe oraz
inne elektronarzĊdzia o przechowywanie go
w miejscach dobrze zabezpieczonych, trudno
dostĊpnych np. dom mieszkalny, strych.
KIEROWNIK
POSTERUNKU POLICJI
w Jarocinie
sierĪ. szt. Tadeusz GĊĞla
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Pieniądze z dymem
KaĪdego roku w caáej Polsce nastĊpuje czas kiedy rolnicy
wypalają trawĊ na swoich áąkach. Nie przejmują siĊ tym, Īe jest to
w Ğwietle prawa zabronione, Īe protestują ekolodzy. Nie inaczej dzieje siĊ
w naszej gminie. Od koĔca marca, poprzez kwiecieĔ i początek maja
jednostki OSP z Domostawy i Jarocina niemal codziennie na sygnale
wyjeĪdĪają aby gasiü páonące trawy. Nieraz nawet dwukrotnie w ciągu
jednego dnia. W roku ubiegáym jednostka z Domostawy wyjeĪdĪaáa 29
razy natomiast z Jarocina 48 razy. Nie zawsze istnieje jakieĞ wiĊksze
zagroĪenie. Wystarczy, Īe ktoĞ zadzwoni na sygnaá alarmowy do StraĪy
powiatowej w Nisku a ta nie znając faktycznego zagroĪenia, poprzez
system selektywnego wywoáywania uruchamia syreny straĪackie
w jednostkach. Zdarza siĊ, Īe do báahego w sumie wydarzenia przyjeĪdĪa
kilka jednostek. OczywiĞcie nie moĪna za to winiü straĪaków, gdyĪ ich
powinnoĞcią jest reagowaü jak najszybciej na alarm. Trzeba jednakĪe
stwierdziü, Īe nie po to przede wszystkim istnieją jednostki straĪackie aby
gasiü palącą siĊ trawĊ. Mam nadziejĊ, Īe w przyszáoĞci nasi straĪacy nie
bĊdą musieli byü wzywani do tego typu wydarzeĔ, gdyĪ ich po prostu nie
bĊdzie. Zadaáem sobie trud wyliczenia kosztów gaszenia poĪarów traw
przez naszych straĪaków w ubiegáym roku aby dowiedzieü siĊ, ile

pieniĊdzy z budĪetu gminy w sposób
bezsensowny ulotniáo siĊ wraz z dymem.
Za udziaá w akcjach wypáaciliĞmy straĪakom
3000 zá., koszt paliwa do autopompy to 2000 zá.
Do tego trzeba doliczyü amortyzacjĊ sprzĊtu
i ogromne zuĪycie wody z naszego wodociągu.
PrzyjeĪdĪające
jednostki spoza gminy po
skoĔczeniu akcji gaĞniczej takĪe napeániają
zbiorniki
swoich
samochodów
wodą
z wodociągu. ZuĪycie wody do celów
gaĞniczych musi mieü wpáyw na stawki opáat za
wodĊ. Biorąc pod uwagĊ powyĪsze wzglĊdy
uwaĪam, Īe naleĪy wydaü walkĊ ludziom,
którzy naraĪają nasz samorząd na niepotrzebne
wydatki. Osoby wzniecające poĪary na áąkach
bĊdą musiaáy oprócz kary grzywny ponosiü
koszty przeprowadzonej akcji gaĞniczych.
O surowe karanie sprawców podpaleĔ
zwróciáem siĊ do policji. Mam takĪe nadziejĊ,
Īe zanim straĪ wyjedzie do akcji policja znaü
juĪ
bĊdzie
nazwisko
sprawcy.
Z. Walczak – wójt gminy

Statystyka urodzin i zgonów

Gmina Jarocin w liczbach

Na terenie gminy Jarocin w 2003 r. naleĪy
odnotowaü minimalny przyrost naturalny, poniewaĪ
liczba urodzeĔ mieszkaĔców gminy – 46 przewyĪsza
liczbĊ zgonów- 45. Oto szczegóáowa statystyka w rozbiciu
na poszczególne miejscowoĞci (soáectwa):

Urząd Gminy w Jarocinie otrzymaá niedawno
z UrzĊdu Statystycznego w Rzeszowie informacjĊ
z Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ
oraz Powszechnego Spisu Rolnego dla gminy Jarocin.
Spis zostaá przeprowadzony w dniach 21 maja –
8 czerwca 2002 roku.
Powierzchnia 91 km2 sytuuje gminĊ Jarocin na 57 miejscu
spoĞród gmin wiejskich Podkarpacia. Liczba ludnoĞci
wynosi 5410 co daje 60 osób na 1 km2. Dla porównania
w województwie jest to 117 osób, natomiast w powiecie
niĪaĔskim 86. Najmniejsza gĊstoĞü spoĞród gmin
niĪaĔskich jest w gminie Harasiuki, wynosi bowiem tylko
38. W gminie Jarocin znajduje siĊ 1411 gospodarstw
domowych Wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej
wynosi 50,4%. W powiecie
niĪszym wskaĨnikiem
legitymuje siĊ tylko Rudnik n/Sanem. Ze stopą
bezrobocia 21.8% /wojewódzka – 21,4%/ sytuujemy siĊ
poniĪej Ğredniej powiatowej (24,1%). NajwyĪsze
bezrobocie odnotowano w gminie miejsko – wiejskiej
w Rudniku (35,4%). W gminie Jarocin znajduje siĊ 1110
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. PrzeciĊtna
powierzchnia uĪytków rolnych to 4,04 ha. WyĪsza jest
tylko w gminie Harasiuki, wynosi bowiem 4,70 ha. Dla
województwa i powiatu wynosi ona odpowiednio
2,00 ha i 2,82 ha.
/an/

Liczba
zgonów
w 2003
r.

Nazwa miejscowoĞci

Liczba urodzin
w 2003 r.

Domostawa

3

6

Golce

1

4

Jarocin

15

12

Katy

-

1

Kutyáy

2

1

Majdan GolczaĔski

9

4

Mostki

3

4

Szwedy

2

4

Szyperki

7

4

Zdziary

4

5

Ogóáem:

46

45

W miejscowoĞciach Jarocin, Kutyáy, Majdan GolczaĔski
i Szyperki przewaĪa liczba urodzeĔ nad liczbą zgonów
w pozostaáych szeĞciu jest odwrotnie.
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INFORMACJA
Gminnego Zakáadu Komunalnego
Gminny Zakáad Komunalny w Jarocinie przypomina
mieszkaĔcom gminy Jarocin o wáaĞciwym korzystaniu z sieci
kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami podpisanej
obustronnie umowy o dostawie wody i odprowadzaniu Ğcieków.
Zdarzają siĊ karygodne przypadki wrzucania do sieci kanalizacyjnej
pozostaáoĞci po uboju drobiu i zwierząt gospodarczych, máodych psów
i kotów, padliny z drobiu domowego, odpadów z warzyw i produktów
spoĪywczych, przedmiotów plastikowych oraz wpuszczanie do sieci
kanalizacyjnej gnojowicy, wód opadowych z rynien oraz
zanieczyszczonych róĪnymi odpadami wód burzowych. Powoduje to
powstawanie przykrych zapachów z sieci kanalizacyjnej oraz bardzo
duĪą awaryjnoĞü urządzeĔ pracujących w przepompowniach Ğcieków
oraz na oczyszczalni, szczególnie pomp Ğciekowych których remont
jest bardzo drogi. Bardzo powaĪnie wpáywa na podwyĪszenie kosztów
odprowadzania i oczyszczania Ğcieków a w konsekwencji
podwyĪszanie opáat za Ğcieki. ProszĊ o przestrzeganie wáaĞciwych
zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej zgodnie z zawartą umową co
wpáynie na mniejszą awaryjnoĞü pompowni, obniĪenie kosztów
remontów i zuĪycia energii, a tym samym stabilnoĞü opáat za
odprowadzane Ğcieki. W najbliĪszym okresie przeprowadzone zostaną
kontrole sieci kanalizacyjnej i wykrycie wszelkich niezgodnoĞci w
korzystaniu z kanalizacji zbiorowej spowoduje naáoĪenie sankcji
karnych do 10.000 zá na zasadach okreĞlonych w umowie o dostawie
wody i odprowadzaniu Ğcieków. NaleĪy równieĪ przestrzegaü
warunków umowy dotyczącej korzystania z sieci wodociągowej.

Ujawnione przypadki kradzieĪy wody, zrywania
plomb na urządzeniach pomiarowych lub celowe
uszkadzanie urządzeĔ pomiarowych podlega zgodnie
z umową karze grzywny do 5.000 zá. Przypomina siĊ
równieĪ o wáaĞciwej segregacji Ğmieci i odpadów
komunalnych zgodnie z napisami na workach.
Ustawa o gospodarce odpadami wprowadza
obowiązek segregacji odpadów i odzysku surowców
wtórnych (tj. szkáa, plastiku, metali, papieru itp.).
W roku 2004 mieszkaĔcy otrzymają bezpáatnie,
jednorazowo na caáy rok worki do segregacji
w iloĞciach zaleĪnych od liczby domowników.
Odpady naleĪy segregowaü i pakowaü osobno: szkáo,
plastik, metale, papier w worki z nadrukiem
natomiast pozostaáe drobne odpady komunalne
w inne nie oznakowane worki i wystawiaü przy
drodze gáównej do godziny 8.00 w dniu zbiórki.
Odpady nie segregowane lub zmieszane nie bĊdą
zabierane. Segregowane odpady komunalne bĊdą
zbierane zgodnie z opracowanym harmonogramem
zbiórki na rok 2004. Harmonogramy są wywieszone
w sklepach oraz na tablicach ogáoszeniowych
soátysów wsi.
Janusz Siembida
Prezes G.Z.K

Uchwalone stawki podatkowe
Rada Gminy w Jarocinie na sesji 5 grudnia uchwaliáa stawki podatków lokalnych
na 2004 r. WysokoĞü uchwalonych stawek podatku od nieruchomoĞci przedstawia
siĊ nastĊpująco:
1)od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej , bez wzglĊdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0.36 zá od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych- 3.41 zá od 1 ha powierzchni,
c) pozostaáych, w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci
poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku publicznego - 0.10 zá od 1m2
powierzchni;
2)od budynków lub ich czĊĞci:
a) mieszkalnych
- 0.26 zá od 1 m2 powierzchni uĪytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czĊĞci zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej - 9.00 zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej,
c) zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiaáem siewnym – 4.60 zá od 1m2 pow. uĪytkowej,
d) zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie udzielenia
ĞwiadczeĔ zdrowotnych- 3.49 zá od 1m2 pow. uĪytkowej,
e) pozostaáych , w tym zajĊtych na prowadzenie odpáatnej statutowej
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacjĊ poĪytku publicznego
- 2.90 zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej;
3) od budowli- 2 % ich wartoĞci okreĞlonej na podstawie art.4 ust.1
pkt 3 i ust.3-7.
Rada uchwaliáa zwolnienie z podatku od nieruchomoĞci dla budowli sáuĪących do
odprowadzania i oczyszczania Ğcieków, rurociągów i przewodów
sieci

rozdzielczej wody. Zwolnienie to na
terenie naszej gminy zwalnia GZK Sp. z
o. o. w Jarocinie z páacenia podatku
naleĪnego gminie.
Pobór podatku od nieruchomoĞci
odbywa siĊ w drodze inkasa.
Inkasentami podatku od nieruchomoĞci
bĊdą soátysi poszczególnych soáectw
gminy ObniĪona zostaáa na terenie
Gminy Jarocin Ğrednia cena skupu
Īyta za okres pierwszych trzech
kwartaáów 2003 r. przyjmowana za
podstawĊ obliczenia podatku rolnego na
2004 r. z kwoty 34.57 zá za 1 kwintal
do kwoty 30.00 zá za 1 kwintal.
W związku z tym wysokoĞü podatku
rolnego z gospodarstw rolnych w 2004
r. wynosi 75 zá z jednego hektara
przeliczeniowego (2,5 q x 30 zá),
natomiast podatek rolny z dziaáek
rolnych tj. tych do 1 ha fizycznego
powierzchni wynosi 150 zá z jednego
hektara fizycznego ( 5 q x 30 zá czyli
dwukrotnoĞü
wysokoĞci
podatku
rolnego)
Podatek od Ğrodków transportowych
zostaá
uchwalony
na
poziomie
ubiegáorocznym.
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Uáatwienia podatkowe

Ogromnym problemem w skali kraju jest wysokie bezrobocie. Dotyczy to takĪe
naszej gminy. Wedáug przeprowadzonego w 2002 r. w naszej gminie Spisu
Powszechnego mamy 21,8% bezrobocie. Niektórzy uwaĪając, Īe samorządy
terytorialne mogą temu zaradziü, przeceniają ich moĪliwoĞci w tym zakresie. Jak
wiadomo, gáówną przeszkodą w podejmowaniu dziaáalnoĞci gospodarczej i
rozwijaniu firm są wysokie podatki, skomplikowane i zmieniające siĊ czĊsto
przepisy, traktowanie przez UrzĊdy Skarbowe prowadzących dziaáalnoĞü
gospodarczą jako potencjalnych przestĊpców, wysoki ZUS, przeróĪne inspekcje,
koncesje, itp. Radni gminy Jarocin chcąc uáatwiü prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej w naszej gminie od wielu lat uchwalają podatki lokalne na moĪliwie
najniĪszym poziomie. Do niedawna funkcjonowaáa zasada, Īe nowe podmioty
gospodarcze korzystaáy z rocznego zwolnienia z podatku od nieruchomoĞci.
W ubiegáym roku Rada Gminy Uchwaáą z dnia 28 marca wprowadziáa dalsze
uáatwienia dla osób prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą. Oto gáówne jej
zapisy:
1. Zwalnia siĊ z podatku od nieruchomoĞci grunty, budynki, budowle lub ich
czĊĞci zajĊte na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej przez podmioty
podejmujące po raz pierwszy taką dziaáalnoĞü na terenie gminy.
2. Zwolnienie , o których mowa w ust. l, przysáuguje na okres jednego roku
licząc od dnia rozpoczĊcia dziaáalnoĞci gospodarczej.
3. Zwalnia siĊ z podatku od nieruchomoĞci przedsiĊbiorców, którzy po wejĞciu
w Īycie niniejszej uchwaáy zrealizują na terenie gminy Jarocin nowe
inwestycje polegające na uruchomieniu dziaáalnoĞci produkcyjnej lub
usáugowej.
4. Zwolnienie przysáuguje na okres:
- 2 lat -jeĞli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 1 miejsca pracy,
- 3 lat -jeĞli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
- 4 lat -jeĞli w wyniku inwestycji utworzono 7 i wiĊcej miejsc pracy

5. Warunek
utworzenia
nowych
miejsc pracy uwaĪa siĊ za
speániony,
jeĪeli
inwestycja
spowodowaáa wzrost zatrudnienia
w stosunku do Ğredniego poziomu
zatrudnienia w okresie l roku przed
dokonaniem inwestycji , przy czym
uwzglĊdnia siĊ tylko pracowników
zatrudnionych w peánym wymiarze
czasu pracy.
6. Zwolnienie od podatku przysáuguje
jeĪeli
zwiĊkszony
poziom
zatrudnienia zostanie utrzymany
przez caáy okres zwolnienia.
Ze zwolnienia , o których mowa w § 2
moĪe
równieĪ
skorzystaü
przedsiĊbiorca, który poszerza swoją
dziaáalnoĞü. Zwolnienie z podatku
obejmuje
wówczas
tylko
nową
inwestycjĊ tj. nowo nabyte grunty
„nowo wybudowane budynki, budowle
lub ich czĊĞci przeznaczone na
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej.
Z.W.
Uwaga. Peána informacja o nowych
zasadach w sprawie zwolnieĔ w
UrzĊdzie Gminy, pok. Nr 6.

Z dziaáalnoĞci samorządu terytorialnego w 2003 roku – podsumowanie
W zakresie inwestycji:

• Rozbudowa oczyszczalni w Jarocinie i budowa kanalizacji
w Domostawie /I etap/ za kwotĊ 1 823 395 zá.
• ZakoĔczenie budowy sali gimnastycznej w Domostawie.
• Modernizacja
drogi gminnej (dywanik asfaltowy) Majdan
GolczaĔski – Brzozówka na odcinku 900 m za kwotĊ 105 949,80 zá.
Wykonawca - DROKAM -PIASECZNO
• Remont drogi gminnej w Zdziarach – II pas za kwotĊ 70 139,55 zá.
przez firmĊ Usáugi Transportowe Zmechanizowane Roboty Ziemne
E. Paáka z Zarzecza
• Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w Zdziarach za kwotĊ 22
248,05 zá przez GZK Jarocin
• Remont drogi gminnej Majdan GolczaĔski – Brzozówka przez GZK
w Jarocinie za kwotĊ 21 728 zá.
• Remont drogi gminnej w Kutyáach za kwotĊ 43 254,84 zá. przez GZK
w Jarocinie
• Remont drogi gminnej Katy – Podfabryka przez GZK w Jarocinie za
kwotĊ 27 597,44 zá /w tym
13 500 zá. z FOGR/
• Remont drogi gminnej Zaáomy MajdaĔskie – Brzozówka na dáugoĞci
600 m – wykonawca GZK w Jarocinie za kwotĊ 14.724 zá /w tym
5.500 zá z FOGR/.
• Remont drogi gminnej Szwedy –Woáoszyny za kwotĊ 12 841,24 zá
przez GZK Jarocin
• Modernizacja kotáowni z wĊglowej na gazową w Remizie OSP w
Jarocinie za kwotĊ 12 127,93 zá /w tym dotacja z WFOĝiGW w
Rzeszowie w wys. 7 540,00 zá/

• Remont wewnątrz budynku GOKSTiR
przez firmĊ Usáugi ĝlusarsko – Budowlane
St. Zyska za kwotĊ 34 544,04 zá.
• Remont klatki schodowej w budynku OSP
w Jarocinie za kwotĊ 6 193,34 zá jako
kontynuacja remontu caáego budynku przez
firmĊ St. Zyska z Rytwian.
• Utwardzenie
kostką brukową placu
Remizy/GOKSTiR – za 20 498,46 zá
• OĞwietlenie przy szkole w Jarocinie za
kwotĊ 9 969,29 zá. - wykonaá GZK
w Jarocinie
• Wykonanie oĞwietlenia przy drodze
gminnej w przysióáku Mule II za kwotĊ
3500 zá brutto,
• Zamontowanie 2 lamp przy drodze
powiatowej w Szyperkach za kwotĊ
2200,00 zá
• Wykonanie oĞwietlenia przy drodze
powiatowej w Majdanie GolczaĔskim za
kwotĊ 11 579,20 zá
• Wykonanie
robót
budowlanych
zewnĊtrznych i wewnĊtrznych hali
sportowej w Jarocinie za kwotĊ
13 997,41 zá przez GZK w Jarocinie, /prace
wykonano w ramach udzielonej gwarancji/
• wybudowanie
wiaty
przystankowej
/i ogrodzenia/ w m-ci Zdziary za kwotĊ 4
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980,00 zá – wykonawca WITPOL ze Zdziar.
• Wykonanie przykanalików w Domostawie za 14 057,99 zá. przez
Zakáad Budowlany Michaáa Surtela
• Wyáonienie wykonawcy kanalizacji Mostki – I etap. SpoĞród 9 firm
wybrano ofertĊ najtaĔszą wynoszącą 508 768,64 zá brutto, záoĪoną
przez Zakáad Budowlany „RYMTAR”- Rymanów Zdrój.
• Remont
mostu
w
Nalepach
za
cenĊ
13,482
zá
- wykonawca GZK Jarocin
• Przygotowywanie czterech wniosków (2 kanalizacja i 2 drogi gminne)
do drugiej edycji programu SAPARD
• Opracowanie
koncepcji
zbiornika
retencyjnego
w Jarocinie za kwotĊ 10 000 zá.

Jako zadania wspólne z powiatem wykonano:

• ModernizacjĊ drogi powiatowej Domostawa–Szwedy (100 000zá.
uzyskane przez Starostwo z Kontraktu Regionalnego, 50 000 –
Starostwo, 50 000 Ğrodki soáeckie Szwedów)
• ModernizacjĊ drogi powiatowej w Szyperkach za kwotĊ 67 977,10 zá
w tym 28 000zá – Ğrodki soáeckie Szyperek
• Budowa chodnika w Jarocinie (22 000 zá. – Ğrodki Starostwa, 116 000
– Ğrodki soáeckie Jarocina)

W dziedzinie oĞwiaty i kultury:

• Powierzenie p. Barbarze Szabat funkcji p.o. dyrektora Szkoáy
w Mostkach – Sokalach do czasu wyáonienia kandydata w drodze
konkursu. Przeprowadzono 2 konkursy: w dniu 5 marca komisja
konkursowa nie wyáoniáa kandydata na dyrektora, natomiast 28
sierpnia Īaden kandydat nie zgáosiá siĊ do konkursu
• Powierzenie pani Ewie Szwedo funkcji p.o. dyrektora szkoáy
w Domostawie. Konkurs na stanowisko dyrektora w dniu
2 lipca 2003 r. nie przyniósá rozstrzygniĊcia.
• Po pozytywnym záoĪeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną
stopieĔ nauczyciela mianowanego uzyskaáa Pani Katarzyna Pliszka.
• Wspóáorganizacja SpotkaĔ rodzinnych i DoĪynek Powiatowych –
Zdziary 2003
• Otrzymanie z MENiS gimbusa
• Przeprowadzenie przetargu na dowoĪenie uczniów do szkóá oraz
dzierĪawĊ gminnego Gimbusa

Inne:

• Utworzenie Gminnego Zespoáu Reagowania Kryzysowego.
• Opiniowanie projektowanego przebiegu trasy szybkiego ruchu S–19
przez gminĊ Jarocin dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Rzeszowie. Projektowana trasa S-19 bĊdzie przebiegaáa
po wschodniej stronie istniejącej drogi Nr 19 áącząc obwodnicĊ
Jarocina z obwodnicą Niska. Budowa jej ma byü wspóáfinansowana ze
Ğrodków UE. W br. w budĪecie województwa podkarpackiego są
przewidziane Ğrodki na jej projekt.
• Przeprowadzenie zebraĔ wiejskich w poszczególnych soáectwach
w celu wyboru soátysów i Rad Soáeckich
• Powoáanie skáadów osobowych komisji do przeprowadzenia referendum
• Dokonanie sprzedaĪy dziaáki w Szwedach; zawarcie kontraktu
notarialnego /znalezienie nabywców na dwie kolejne dziaáki/ SprzedaĪ
dziaáek komunalnych w Szwedach/ ustaliáem cenĊ w drodze
negocjacji, poniewaĪ zorganizowane wczeĞniej dwa przetargi nie
przyniosáy rezultatu i zawaráem umowy kupna sprzedaĪy na dziaáki: nr
149/2 o pow. 0.16 ha (nabywca Barbara i Stanisáaw S.) za 1500 zá i nr
147 o pow. 0.23 ha (nabywca Wiesáawa S.) za 6 000 tys. zá
• W sierpniu odbyá siĊ przetarg na sprzedaĪ dziaáki 1479/3 o pow. 0.26
ha w Domostawie, który nie przyniósá rezultatu. W związku z tym
zostaá ogáoszony II przetarg, w którym moĪe byü obniĪona cena
wywoáawcza nawet do 50 % jej wartoĞci (jej wartoĞü zgodnie
z wyceną biegáego wynosi 4 108 zá.

W zakresie peánienia funkcji Zgromadzenia
Wspólników GZK w Jarocinie, spóáki z o.o.
po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników GZK w dniu 27 maja podjĊcie
nastĊpujących uchwaá:
• Uchwaáy
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spóáki
• Uchwaáy
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spóáki
• Uchwaáy w sprawie zatwierdzenia bilansu
oraz rachunku zysku i strat
• Uchwaáy w sprawie udzielenia Zarządowi
skwitowania z wykonania obowiązków za
okres od dnia 01.01.2002 do dnia
31.12.2002 roku
• Uchwaáy w sprawie udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania
obowiązków za okres od dnia 01.01.2002
do dnia 31.12.2002 roku oraz powoáanie
czáonka Rady Nadzorczej GZK, spóáka
z o.o. w osobie Tadeusza Awsiukiewicza.

Samorząd
dotacji:

uzyskaá

w

ramach

• z programu SAPARD – 1 269 249 zá rozbudowa oczyszczalni w Jarocinie
i budowa kanalizacji Domostawa etap I
• z MENiS – 240 000 zá. - budowa sali
gimnastycznej w Domostawie
• BudĪet paĔstwa - 80 000 zá budowa sali
gimnastycznej w Domostawie
• z FOGR – 19 000 zá.- remont dróg
dojazdowych do pól Samorząd zaciągnąá
poĪyczki:
• WFOĝiGW - 300 000 zá. na budowĊ sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoĞci
Mostki etap I
• WFOĝiGW – 200 000 zá na rozbudowĊ
oczyszczalni Ğcieków w Jarocinie i budowĊ
sieci kanalizacji sanitarnej w Domostawie
etap I.
W ubiegáym roku miaáa miejsce kompleksowa
kontrola Gminy Jarocin przez Regionalną IzbĊ
Obrachunkową. Kontrola taka ma miejsce co 4 lata
/ostatnio w 1999 r./. RIO nie stwierdziáa ani jednego
przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.

Prezesowi

JERZEMU
MISZCZYSZYNOWI
szczere wyrazy wspóâczucia
z powodu Ĥmierci

MATKI
Skâadajċ Czâonkowie
Stowarzyszenia Przyjacióâ
PaĚstwa Jarocin
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Siedlisko gáuszca

Maáo kto wie, Īe na terenie gminy Jarocin znajduje siĊ jedyne
w województwie podkarpackim naturalne siedlisko gáuszca /rodzina
Tetraonidae – gáuszcowate/. Wprawdzie gáuszce moĪna spotkaü
w powiecie leĪajskim, ale tam znalazáy siĊ w wyniku tzw. introdukcji tego
gatunku. Gáuszec jest ptakiem bardzo páochliwym, dlatego bardzo trudno
zetknąü siĊ z nim „oko w oko”.

Rodzina ta obejmuje 17 gatunków dáugoĞci D-110 cm, zamieszkujących
umiarkowane zimne strefy póánocne obu póákul. WyróĪniają siĊ
opierzonymi skokami, co dodatkowo chroni je przed cháodem, gdyĪ nawet
najbardziej póánocne gatunki nie uchodzą przed zimą w cieplejsze okolice;
niektóre stawiają czoáo nawet najsroĪszym mrozom, zagrzebując siĊ w
Ğniegu. PoĪywienie zawsze znajdą, do sáabego Ğwiatáa są przywykáe. Páytki
rogowe, listwy czy nawet pióra na palcach tworzą powiĊkszające
powierzchniĊ stóp „rakiety”. Zimą nierzadko jedynym dostĊpnym
pokarmem są ciĊĪko strawne igáy Ğwierkowe lub sosnowe, dlatego jelita
Ğlepe gáuszcowatych mają prawie póá metra dáugoĞci. Potomstwo
wychowują wyáącznie samice. W spokojnych, mrocznych lasach gór
póánocnych obszarów Europy Īyje gáuszec (Tetrao urogallus), w póánocnej
Azji wystĊpuje aĪ do Leny. W Polsce jeszcze do niedawna byá ptakiem
áownym, obecnie jest pod Ğcisáą ochroną jako gatunek zagroĪony
wymarciem. Czarniawy samiec o dáugoĞci okoáo l metra i ciĊĪarze ponad 4
kg ma czerwone „róĪe" nad oczami, biaáawy dziób i czarną brodĊ.
Wieczorem zapada na wybranym do tokowania drzewie, by o Ğwicie
wygáaszaü swą niegáoĞną, 7-sekundową pieĞĔ, záoĪoną z przyspieszanego
„klapania", gáoĞniejszego „korkowania" (jak odgáos wyciąganego z butelki
korka) raz koĔcowego „szlifowania", podczas którego ptak na chwilĊ traci
sáuch; fakt ten wykorzystywali myĞliwi, by trzema susami przybliĪaü siĊ
do ofiary. Mniejsza o prawie jedną trzecią samica zbliĪa siĊ do samca
tylko w celu zapáodnienia, nie tworząc z nim pary. W ukrytym na dnie lasu
gnieĨdzie wykluwa siĊ 6-12 piskląt, które juĪ po dwóch tygodniach
potrafią lataü, nim jeszcze osiągnĊáy poáowĊ ciĊĪaru swej matki; wkrótce
teĪ upodabniają siĊ do niej, uzyskując brązową, prąĪkowaną szatĊ. JuĪ
nastĊpnej wiosny máode samce zabiegają o wzglĊdy samic. Wspaniaáy opis
godów gáuszców i polowania na nie znajduje siĊ w powieĞci Weyssenhofa
pt. „Puszcza”. Do charakterystycznego zachowania siĊ tych ptaków
nawiązuje takĪe Feliks Koneczny wypowiadając siĊ krytycznie wobec
biurokracji: „Biurokracja jest jak gáuszec na gaáĊziach, gdy tokuje nic nie
widzi, nic nie czuje.”
/Opracowaá na podstawie Wielkiej Encyklopedii Przyrody - an/

Unia a sprawa polska
ObchodziliĞmy niedawno 85 rocznicĊ
odzyskania przez PolskĊ niepodlegáoĞci.
NastĊpna rocznica przypadnie juĪ w chwili
utraty czĊĞci naszej suwerennoĞci, gdyĪ
bĊdziemy od 1 maja 2004 roku czáonkiem
Unii Europejskiej. BĊdzie to - w dziejach
naszego paĔstwa - otwarcie nowej karty
z ogromnym znakiem zapytania. JesteĞmy juĪ
po referendum akcesyjnym, w którym ponad
poáowa biorących udziaá w gáosowaniu
wypowiedziaáa siĊ za naszym wejĞciem do
Unii. Przyczyniáa siĊ do tego nachalna
propaganda prowadzona w mediach, które nie
zachowywaáy nawet pozoru obiektywizmu.
WprzĊgniĊci zostali do niej dziennikarze,
aktorzy, piosenkarze a nawet hierarchowie
koĞcioáa katolickiego. Przeciwnicy akcesji –
nawet w drobnej czĊĞci - nie dysponowali
Ğrodkami finansowymi, którymi dysponowali
jej zwolennicy. Niedáugo pewnie nastąpi
przebudzenie siĊ z rĊką w nocniku gdy okaĪe
siĊ, Īe bĊdziemy páatnikiem netto do budĪetu
Unii czyli wiĊcej bĊdziemy wpáacaü niĪ
wybieraü. Nie miaábym co do tego obaw,
gdyby pieniądze z Unii przeznaczone byáy na
budowĊ infrastruktury przez samorządy
terytorialne. Samorządy udowodniáy juĪ, Īe
pieniądze unijne potrafią wykorzystywaü
jakkolwiek procedury wg, których siĊ je
zdobywa są bardzo skomplikowane. Okazaáo
siĊ jednakĪe, Īe są problemy z uzyskaniem
dotacji unijnych przez maáe i Ğrednie
przedsiĊbiorstwa oraz rolników, którzy nie
zawsze są w stanie przygotowaü wnioski
zgodnie z biurokratycznymi procedurami.
Nic w tym dziwnego, gdyĪ w odróĪnieniu od
samorządów posiadających odpowiedni do
tego celu aparat są zdani tylko na siebie.
Najgorsze jednak jest to, Īe wiele Ğrodków
m.in. z Europejskiego Funduszu Spoáecznego
miast sáuĪyü rozwojowi gospodarczemu,
bĊdzie wykorzystywana na leczenie skutków
a nie przyczyn wysokiego bezrobocia.
Zakáadając nawet, Īe wiĊcej „wyciągniemy”
z Unii niĪ do niej wpáacimy, to i tak nic nie
zrekompensuje nam skierowania polskiej
gospodarki na faászywe tory. Staniemy siĊ
chorym
czáonkiem,
chorej
struktury
przypominającej
„sen
wariata
Ğniony
nieprzytomnie”, skazanej z góry na poraĪkĊ
w
rywalizacji
z
USA
i
krajami
dalekowschodniej Azji.
Oby nasi nastĊpcy nie musieli znowu chwytaü
za broĔ w celu wywalczenia po raz kolejny
niepodlegáoĞci.
Z. Walczak
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Kącik poezji

ħródáem licznych przeĪyü dzieciĊcych jest przyroda. Zmiany w przyrodzie i otoczeniu zachodzące w kolejnych porach
roku dostarczają dzieciom wielu wraĪeĔ i doznaĔ estetycznych. Dzieci potrafią cieszyü siĊ maáymi szczegóáami, które są w stanie
zaobserwowaü w zmieniającym siĊ obliczu przyrody.
Zima to pora roku dająca dzieciom wiele radoĞci. WyobraĨniĊ dzieciĊcą oĪywia zimowy krajobraz. Pora ta takĪe sprzyja
rozwojowi postaw etycznych. Dzieci uczą siĊ pomagaü zwierzĊtom, aby te przetrwaáy trudne warunki.

Teresa Paterek
ZIMA
Do progu siĊ dobija
swoim biaáym puchem
W okna szczypie
silnym mrozem
Dzieci oĪywiają baáwany,
z letniego snu obudzą sanki
Z biaáymi ĞnieĪynkami
ZataĔczą taniec radoĞci.
***
Zima skuta Ğniegiem i lodem,
bez oddechu.
Wokóá ciemno i smutno.
Tylko wiatr czuje siĊ panem.
A gwiazdy na bezsennym niebie
są takie jak zawsze
dalekie, nieznane.
àukasz Hara
Kl. V PSP Domostawa
Zima
Dookoáa jest puszyĞcie, biaáo
RozeĞmiana zima bawi siĊ ĞnieĪkami
z innymi za oknem.
Wesoáo dzwoni dzwoneczkami,
Zaprasza nas do lepienia baáwanów.
Magdalena Botor, kl.IV

Zima
PrzyszáaĞ do nas taka sroga,
ĩe aĪ bierze trwoga,
ĝniegiem drogi nam zawiaáaĞ.
Lodem rzeki poskuwaáaĞ
Nie bądĨ dla nas
Jak macocha
Tylko utul nas w swych Ğniegowych
Puchowych ramionach.
Anna PierĞcionek
Kl. IV PSP w Majdanie GolczaĔskim
Zima
Idzie pani zima caáa biaáa,
Przezroczysta i piĊkna
Wieje mrozem
Wieje Ğniegiem
A dzieci siĊ cieszą
I lepią baáwana
Igla
I piguáy.
Karolina Skiba – kl. IV
PSP w Majdanie G.
Pani Zima
Idzie pani Zima
ĝnieg rozrzuca
I wesoáo siĊ uĞmiecha
Wysokie góry
Ponad chmury
Przysypane Ğniegiem
Wesoáo jest z panią Zimą.
Iwona Skromak
Kl. IV PSP Majdan Golcz.

Z naszej biblioteki
ĩyjemy w kraju, którego mieszkaĔcy nieodmiennie od dwu stuleci emigrują bądĨ z powodów politycznych
/insurekcja koĞciuszkowska, powstaĔcy 1830 i 1863 r., okresu II wojny Ğwiatowej, stanu wojennego 1981 r./ bądĨ z
powodów ekonomicznych. Melchior WaĔkowicz w ksiąĪce „Tworzywo” opisaá jak radzą sobie w pierwszych dekadach
XX wieku polscy emigranci w Kanadzie. Jednym z bohaterów jest Bombik, którego fantazjowanie jako Īywo
przypomina barona Munchhausena Teofila Gautier (syna). Zresztą oceĔcie PaĔstwo sami. /red./

Melchior WaĔkowicz - Tworzywo
Na drugi dzieĔ Bombik w pysznym humorze zajechaá
na wieczór do Ferrantów. Byá u nich czĊstym goĞciem,
przywoziá nieraz a to jelenia, a to sarnĊ, a w zamian wygrzaá
siĊ, objadá i napyskowaá.
Ferrant ceniá Klekota, ale ten cybaty, koĞcisty drągal byá na
jego gust za mrukliwy. Ferrant miaá galijski zmysá humoru,
i Īywy jak iskra pyskacz, który szybko nauczyá siĊ pytlowaü
jakimĞ dialektem wáasnego wynalazku, zawsze go rozruszaá.
Bombik rzuciá na stóá pĊczek kuropatw.

- Jednym strzaáem... Wczoraj byá mróz, patrzĊ z budy
Ğwitaniem, szaro jeszcze byáo, coĞ szarzeje. MyĞlaáem, Īe
królik. Palnąáem i oto - jedenaĞcie zabiáem.
- Zrób to juĪ dla mnie - Ğmiaá siĊ Ferrant - zabij je chociaĪ
dwoma strzaáami. Ale Bombik zaperzyá siĊ. Byá mróz,
kuropatwy grzaáy siĊ przytulone do siebie, dzióbkami do
Ğrodka. Trafiá w zebrane w jedno miejsce gáówki.
- No, to ja widzĊ, Ğwietny interes to polowanie, Paul zwróciá siĊ do Klekota - moĪe i my zaczniemy popukiwaü ze
strzelb, zamiast ĞmietanĊ woziü?
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- Ale - zaoponowaá Bombik - maáo to wkáadu i w polowanie
idzie: koĔ, psy, naboje... A jeszcze wczoraj omal obu psów
nie straciáem. JadĊ z tym srebrnym lisem do miasta, a tu jak
z tyáu nie nadleci gorący chinook', patrzĊ - pod páozami juĪ
ziemia spod Ğniegu wystaje, jak dojadĊ? Zaciąáem konia,
znów wskoczyá na Ğnieg, do którego chinook jeszcze nie
doszedá, a tu ten wiatr przeklĊty idzie tuĪ za mną, Ğcigamy
siĊ tak z nim, tyle Īe zdąĪyáem jechaü Ğniegiem, ale tuĪ za
páozami juĪ idzie odtopiony czarny grunt. Dobrze, Īe koĔ
taki Ğmigáy... Ale co siĊ dzieje? Moi drodzy, oglądam siĊ za
siebie, a tu moje pieski páyną za mną; wyciągnĊáy jĊzyki i
páyną, szybko juchy páywają; i tak dojechaliĞmy do miasta.
A j...
Ten ostatni okrzyk byá skierowany do Ferrantowej, która
wáaĞnie stawiaáa na stóá peáną po brzegi miskĊ gulaszu w
zawiesistym sosie. Peána, biaáa Szwedka tak zaczĊáa trząĞü
áonem, Īe aĪ sos polaá siĊ na Bombika. Jedli w milczeniu i
smakowicie, tylko Bombik opowiadaá z przejĊciem, jak dziĞ
rano wracając z miasta, zostaá schwytany przez deszcz. A
ma uprząĪ, którą sobie sam ze skóry jeleniej zmajstrowaá;
uprząĪ fajna, tylko on nie bardzo znaá sposoby garbowania,
wiĊc jak na deszczu namoknie, to rozciąga siĊ. Widzi, Īe juĪ
koĔ o metr, Īe juĪ o dwa, Īe juĪ o trzy. Siadá tedy na konia,
ale sanki zostają coraz dalej; jak przyjechaá do stajni, to ani

ich widziaá; byá zmĊczony, tyle Īe konia rozprzągá, uprząĪ
na haku powiesiá i poszedá spaü; spaá do poáudnia,
wychodzi, patrzy, co u diabáa, sanki są.
- KtóĪ przyciągnąá?
- Nikt, po prostu przygrzaáo, zrobiáo siĊ sucho, rzemienie
poczĊáy schnąü, skurczyáy siĊ i przyciągnĊáy sanie. Oj,
gospodyni, a nie polejcie znowu kawą...
Tymczasem Ferrant rozáoĪyá „The Rocky Mountain Echo",
które przywiózá Klekot, i powiada:
- àgaü, to áĪe ten Tony, aĪ siĊ kurzy, ale Īe chinook byá
silny, to teĪ prawda. W artykule, pod tytuáem Sunny Alberta,
gazeta donosiáa, Īe wczoraj, w dniu 28 stycznia o godzinie
10.30, byáo dziesiĊü stopni mrozu wedáug Fahrenheita.
O godzinie 10.45 byáo juĪ czterdzieĞci piĊü stopni ciepáa.
Ludzie pochowali koĪuchy a poczĊli wyciągaü sáomiane
kapelusze.
- Tony, nie masz ty tam brata, który do gazety pisze?
Sáomiane kapelusze...Ale z temperaturą to prawda, bo sam
widziaáem. Ferrantowa wyciągnĊáa koáowrotek, a mĊĪczyĨni
gliniane fajki.
Z wielkiego pieca szedá na izbĊ ciepáy
blask. Na dworze chwyciá znów zamróz i na podwójnych
szybach okien, miĊdzy którymi na zielonych mchach
uáoĪyáa Mela esy-floresy

Melchior WaĔkowicz

Unia bez tajemnic- kalendarium integracji europejskiej
Przed drugą wojną Ğwiatową idea
zjednoczonej
Europy
wydawaáa
siĊ
niemoĪliwa do urzeczywistnienia. Tragiczne
doĞwiadczenia
wojny
i
narastające
zagroĪenie ze strony komunizmu sprawiáy,
Īe u progu lat piĊüdziesiątych idea
zjednoczenia narodów europejskich oĪyáa.
Ale jaka miaáa byü ta zjednoczona Europa ?
Niektórzy z jej twórców np. francuski
polityk Robert Szuman, opowiadali siĊ za
federacją, czyli Europą zcentralizowaną
i podobną do paĔstwa. Zwolennikiem
budowy Europy na wzór Stanów
Zjednoczonych byá wybitny brytyjski mąĪ
stanu Winston Churchill. Inni, wĞród nich
Charles de Gaulle, dąĪyli do luĨniejszego
związku zwanego „Europą Ojczyzn”,
w którym gáówną role odgrywaáyby
samodzielne paĔstwa czáonkowskie.
Wspóáczesna Unia Europejka to polityczne
i
gospodarcze
ugrupowanie
15
demokratycznych paĔstw europejskich,
które
postanowiáy
ĞciĞle
ze
sobą
wspóápracowaü,
budując
dobrobyt
i bezpieczeĔstwo, nie rezygnując przy tym z
wáasnej niepodlegáoĞci i odrĊbnoĞci
narodowej. Dla osiągniĊcia wspólnych
celów dobrowolnie przekazaáy Unii pewne
kompetencje, tak aby realizacja tych
zamierzeĔ byáa moĪliwa. W ten sposób
powstaá jedyny w skali Ğwiata związek
paĔstw, który kojarzy ich interesy narodowe
ze wspólnymi korzyĞciami gospodarczymi,
politycznymi i spoáecznymi.

Kalendarium integracji europejskiej przedstawia siĊ nastĊpująco:
5.09.1944 - zawarcie w Londynie Unii Celnej Beneluks (Belgia, Holandia,
Luksemburg.
19.09.1946- Propozycja utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy zgáoszona
przez Winstona Churchilla w Zurychu.
04.03.1947- Podpisanie przez Wielką BrytaniĊ i FrancjĊ traktatu dotyczącego
wspólnej obrony
01.01.1948- WejĞcie w Īycie Unii Celnej Beneluksu.
7-10.05.1948- Obrady europejskiego ruchu zjednoczeniowego w Hadze.
25.10,1948- ZaáoĪenie Ruchu Europejskiego- pozarządowej organizacji
dziaáającej na rzecz zjednoczonej Europy.
05.05.1949- Utworzenie Rady Europy w Londynie
09.05.1950 - Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawia
plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty WĊgla i Stali.
04.11.1950- Utworzenie na forum Rady Europy Europejskiej Konwencji
o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci. Powoáanie
na jej mocy Europejskiej
Komisji Praw Czáowieka
i Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka.
18.04.1951- Podpisanie przez SzóstkĊ ukáadu o utworzeniu Europejskiej
Wspólnoty Obronnej.
23.07.1952- WejĞcie w Īycie traktatu paryskiego.
1-2.06.1954 Konferencja ministrów spraw zagranicznych EWWiS w Mesynie.
30.08.1954- Odrzucenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej przez francuskie
Zgromadzenie Narodowe.
23.10.1054- Wielka Brytania staje siĊ czáonkiem stowarzyszonym EWWiS.
25.03.1957- Podpisanie przez kraje naleĪące do EWWiS Traktatu
o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)
i Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej, tzw. Traktatów rzymskich.
01.01.1958- WejĞcie w Īycie traktatów rzymskich.
08,06,1959- ZáoĪenie przez GrecjĊ wniosku o stowarzyszenie z EWG.
31.07.1959- ZáoĪenie przez TurcjĊ wniosku o stowarzyszenie z EWG.
Jerzy Miszczyszyn
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Kolejny stempel
Mamy kolejny juĪ stempel gromadzki. Znajduje siĊ on na cesji majątkowej Antoniego
Wnuka na rzecz Marcina Wnuka a sporządzonej w dniu 23 lutego 1867 roku. Znajdują siĊ na
niej podpisy wójta Jana Krajewskiego i Ğwiadków uczynione krzyĪykiem /”znakiem „KrzyĪa
ĝwiĊtego”/. Cesja spisana jest przez Jana WĊgliĔskiego jako „pisarza i Ğwiadka” zarazem. Na
uwagĊ zasáuguje stempel. Jest wprawdzie czĊĞciowo nieczytelny ale pewne informacje da siĊ
jednak z niego odczytaü a przede wszystkim tĊ, iĪ w pewnym czasie wieĞ Jarocin nie stanowiáa
„PaĔstwa Jarocin”, lecz naleĪaáa do „PaĔstwa Zarzecze”. Wynika z tego, Īe majątek dziedzica
w Jarocinie zostaá zakupiony przez wáaĞciciela majątku z Zarzecza. Nie ma juĪ na stemplu
dwóch herbów wáaĞcicieli z Jarocina a mianowicie JastrzĊbca i Berszten. Ostaáa siĊ jeno
wiewiórka czyli element charakterystyczny dla Jarocina.
/an/

OsiągniĊcia Sportowe Gimnazjalistów w 2003 r.
KTO?

W CZYM?

MIEJSCE

Monika Wierzejska

Skok wzwyĪ

3-cie miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Sylwester Pieróg

Rzut Dyskiem

2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie

Tenis stoáowy –Cháopcy

4 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis stoáowy –Cháopcy

2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Teresa Siembida

2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Bieg na 600 m

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Koszykówka Dziewcząt

3-cie miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie

Danuta Urbanik

2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Bieg na 300 m.

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis stoáowy - Dziewcząt

1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Katarzyna Trybaáa

PchniĊcie Kulą

1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Grzegorz Mierzwa

Skok w Dal

3 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie

Turniej Piáki RĊcznej- Dziewcząt

1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie MáodzieĪy

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Piáka siatkowa – Dziewcząt
Publiczne Gimnazjum w Jarocinie

Sztafetowe biegi przeáajowe
dziewcząt

2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie MáodzieĪy
6 Miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis stoáowy dziewcząt

3-cie miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie

Turniej Piáki Koszykowej- Dziewcząt

2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie MáodzieĪy

Anna Siembida

Rzut Dyskiem

1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie

Sztafetowe biegi przeáajowe –
Dziewcząt 10x800m

2 miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie

Damian Cudziáo

PchniĊcie kulą

1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Zuzanna Siembida

Bieg na 600m

3 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Turniej piáki rĊcznej -Dziewcząt

1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie MáodzieĪy

Krzysztof Koácz

Rzut oszczepem

Dorota Sobiáo

Tenis stoáowy

3 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie
1 Miejsce w IV-tej Podkarpackiej Olimpiadzie
TENISA STOàOWEGO
Podaá do druku Józef Sokal
Dyrektor Gimnazjum
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NajtaĔsza furmanka
W dawnych czasach opowiadano sobie nastĊpującą anegdotĊ.
Pewien obywatel maáego miasteczka znany byá ze skąpstwa. Gdy miaá sprawĊ w
powiatowym mieĞcie odlegáym o 25 kilometrów, polowaá na sąsiadów, by
prosiü o podwiezienie.
Na polowaniu jednak, jak wiadomo, róĪnie bywa. Czasem zwierzyna nie
dopisze. KiedyĞ krĊciá siĊ po rynku miasta szukając, kto by go mógá odwieĨü za
darmo do domu.
Nikogo nie byáo. Musiaá wiĊc w braku uczynnego sąsiada wziąü páatną
furmankĊ. Obszedá wszystkich doroĪkarzy urządzając przetarg ofertowy; ten
chciaá 250, ten 200, ów 150 záotych. Wszystkie te ceny wydaáy siĊ skąpemu
jegomoĞciowi nie do przyjĊcia. Dotará wreszcie do stojącego kĊdyĞ na uboczu
cháopa z nĊdznym wózkiem i nĊdzną szkapiną. Zapytany, ile zechce za
odwiezienie, chwilĊ popatrzyá w ziemiĊ, poskrobaá siĊ po gáowie i wreszcie
odpará:
— At, za pierwszy kilometr grosz mi pan da, nie bĊdzie chyba za wiele.
Za drugi to juĪ dwa, bo droga ciĊĪka; na trzecim idzie pod górĊ, to mi pan da 4
grosze, a tam i koĔ bĊdzie zmĊczony, i góra jeszcze wiĊksza, to dostanĊ znów
dwa razy tyle groszy i dalej tak juĪ do koĔca.
— Ot, gáupi cháop — pomyĞlaá mieszczuch ledwie powstrzymując siĊ od
Ğmiechu — na grosze liczy. CóĪ, nie mam obowiązku pouczaü go, Īe nie umie
rachowaü.
Z poĞpiechem dosiadá wózka.
— Zgoda! — zawoáaá — Jedziemy!
Pojechali, ale gdy dojechali, okazaáo siĊ, iĪ skąpy mieszczuch musiaá za tĊ jazdĊ
oddaü „gáupiemu" cháopkowi caáe swoje gospodarstwo, wszystko co miaá, i
jeszcze sam zostaá u niego parobkiem „na odrobek", gdyĪ owa „najtaĔsza
furmanka" kosztowaáa ni mniej, ni wiĊcej tylko 335 544 zá 31 gr.
JeĞli nie wierzycie, przeliczcie pamiĊtając, Īe w postĊpie geometrycznym l, 2, 4,
8, ... suma pierwszych 24 wyrazów równa siĊ wyrazowi dwudziestemu piątemu
zmniejszonemu o jednoĞü.
/ZaczerpniĊto z – LILAVATI Rozrywki matematyczne Szczepana JeleĔskiego

Cel Īycia
Pewien misjonarz pyta mieszkaĔca Pekinu:
- Po co ty jesteĞ na Ğwiecie?
- ĩebym jadá ryĪ.
Zachowanie postu
Pewien misjonarz po latach Īmudnej apostolskiej pracy zdoáaá
nawróciü plemiĊ ludoĪerców. Niestety, wkrótce musiaá opuĞciü
swe nowonawrócone owieczki i po kilku zaledwie latach do
nich powróciá. Jeden z gorliwszych chrzeĞcijan podzieliá siĊ
smutna wiadomoĞcią, Īe prawie wszyscy powrócili do praktyki
ludoĪerstwa.
- Jak mogliĞcie to uczyniü, bĊdąc juĪ chrzeĞcijanami? –
zawoáaá oburzony.
- Ojcze, nie gniewaj siĊ. My sáuchamy twoich napomnieĔ i
nigdy nie jemy ludzkiego miĊsa w piątek.

August wracaá po zwyciĊstwie pod Akcjum
nad Antoniuszem. PoĞród skáadających mu
Īyczenia znalazá siĊ czáowiek z krukiem,
którego nauczyá sáów: " Witaj , Cezarze,
zwyciĊski wodzu ! " August uniesiony
podziwem kupiá ptaka za dwadzieĞcia
tysiĊcy sesterców. Towarzysz tego majstra
któremu nic nie oberwaáo siĊ ze szczodrego
daru, zapewniá Cezara ,Īe tamten ma jeszcze
drugiego
kruka, i prosiá, Īeby go kazano
teĪ przynieĞü. PrzynieĞli wiĊc kruka, który
miaá wyuczone:
"Witaj zwyciĊski wodzu Antoniuszu !"
August nie przejąá siĊ i poprzestaá na tym, Īe
kazaá podzieliü pieniądze miĊdzy obydwu.
Podobnie powitaáa go papuĪka. I ją kazaá
kupiü. Tak samo deklamującą srokĊ.
Wszystko to skusiáo jakiegoĞ biednego
szewca, Īeby teĪ nauczyü kruka takiego
pozdrowienia. CiĊĪko mu to száo. Ile razy
ptak nie chciaá odpowiadaü, wyczerpany
szewc wyrzekaá:
- Robota, wydatek,
wszystko na nic! Wreszcie kruk zacząá
wygáaszaü wyuczone pozdrowienie. Szewc
stanąá z nim przed Augustem, ale ten sáysząc
kruka powiedziaá: doĞü mam juĪ w domu
takich gratulantów. Na to kruk jakby mu siĊ
coĞ przypomniaáo: - Robota, wydatek,
wszystko na nic! August wybuchnąá
Ğmiechem i zapáaciá za ptaka wiĊcej niĪ za
wszystkie poprzednie.
Makrobiusz 2, 4, 29 – 30

Konkurs
Ogáaszamy konkurs na rozpoznanie osoby
znajdującej siĊ na poniĪszym zdjĊciu. SpoĞród
czytelników, którzy udzielą prawidáowej
odpowiedzi rozlosujemy nagrodĊ. Na odpowiedĨ
czekamy do 15 maja
Redakcja

Z antologii noweli antycznej
Przybyá do Rzymu pewien czáowiek z prowincji, szalenie
podobny do Augusta i zwracający tym powszechną uwagĊ.
August kazaá go przyprowadziü do siebie, przyjrzaá mu siĊ
i zapytaá :
- Powiedz mi máodzieĔcze, czy matka twoja byáa kiedy
w Rzymie ?
- Nie, odpowiedziaá tamten. I dodaá:
- Ale ojciec mój czĊsto.
Makrobiusz 2, 4, 20
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