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Od redakcji
Okazuje siĊ, Īe wydawanie pisma w gminie Jarocin nie jest
sprawą áatwą. Pismo nie ma
redakcji z prawdziwego zdarzenia. Brakuje osób chĊtnych do
wspóápracy. Gáówny ciĊĪar przy
wydaniu czterech dotychczasowych numerów PaĔstwa Jarocin spoczywaá na mnie. Nie
byáem w stanie ze wzglĊdu na
brak czasu doprowadziü do wydania piątego numeru, jakkolwiek moment jego wydania byá
bardzo bliski, gdyĪ numer prawie w caáoĞci byá przygotowany. JednakĪe, gdy siĊ opóĨnia
jego wydanie to pewne zawarte
w nim informacje dezaktualizują siĊ i trzeba je usunąü a na to
miejsce przygotowaü nowe.
W związku z tym, Īe trudno jest
dotrzymaü wydawania pisma w
okreĞlonych, regularnych odstĊpach czasu, to rezygnujemy
z oznaczenia pisma mianem
dwumiesiĊcznika a zaczniemy
nazywaü go „Nieregularnikiem”. Wydawanie w drukarni
pisma z kolorową okáadką sporo
kosztuje. Radni Rady Gminy w
Jarocinie w ubiegáym roku zgodzili siĊ na dofinansowanie pisma w wysokoĞci 1000zá. co
pokryáo koszt wydania w drukarni jednego numeru.
cd. str. 2
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Z dobrowolnych wpáat natomiast wpáynĊáo tylko 824 zá. ResztĊ musiaáo
doáoĪyü Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin z wáasnych Ğrodków.
Szkoda jednak rezygnowaü z wydawania pisma na niezáym poziomie
graficznym, gdyĪ dziĊki temu jest szansa na fotograficzne
udokumentowanie pewnych waĪnych dla naszej gminy wydarzeĔ. Bardzo
duĪo gmin wiejskich wydaje bardzo piĊkne pisma. Nie powinniĞmy byü od
nich gorsi. Bardzo liczĊ na wiĊkszą niĪ dotychczas wspóápracĊ przy
tworzeniu pisma i na sponsorów, którzy mogliby wesprzeü finansowo
stowarzyszenie w tym dziele. W tym numerze pisma nadrabiamy zalegáoĞci
poprzez umieszczenie krótkiej relacji z ubiegáorocznej imprezy i Záotych
Godów, które miaáy miejsce w miesiącu styczniu bieĪącego roku.
O imprezie tegorocznej i Záotych Godach, które odbyáy siĊ 26 listopada
Z. Walczak
2005 r. napiszemy w nastĊpnym numerze.
PoĪegnanie najstarszej mieszkanki
W dniu 23 paĨdziernika zmaráa najstarsza mieszkanka gminy Jarocin
Pani Aniela Kotwica, która 28 lutego bieĪącego roku ukoĔczyáa 106 lat.
Swoim Īyciem jak klamrą spajaáa wiek XIX z XXI. Od siedmiu lat
odwiedzaliĞmy panią AnielĊ a dokáadnie od dnia 28 lutego 1999 roku,
w którym ukoĔczyáa 100 lat. Zawsze zdumiewaáa nas swoją ĪywotnoĞcią.
Pytana przez dziennikarzy – którzy licznie ją odwiedzali - o receptĊ na tak
dáugie Īycie nieodmiennie powtarzaáa, Īe trzeba duĪo pracowaü, modliü siĊ i
nie piü alkoholu. Obiecywaáa swoim goĞciom, Īe jeĞli bĊdą przestrzegaü tych
trzech reguá to takĪe bĊdą Īyü 100 lat. OdwiedzaliĞmy ją chĊtnie, tym
bardziej, Īe byáa osobą niezwykle pogodną i nie uskarĪaáa siĊ na
niedogodnoĞci swojego wieku. CieszyliĞmy siĊ z jej dáugiego Īycia, byliĞmy
z tego wrĊcz dumni. BĊdziemy pamiĊtaü o Niej, zwáaszcza w dniu Jej
urodzin.
Zbigniew Walczak
W dniu 25 paĨdziernika w kaplicy na miejscowym cmentarzu w Jarocinie
odbyáa siĊ Msza ĝw. i ceremonia pogrzebowa, której przewodniczyá
miejscowy
ksiądz
proboszcz
praáat
Tadeusz
KuĨniar.
W ostatnim poĪegnaniu najstarszej mieszkanki gminy Jarocin uczestniczyli
licznie sąsiedzi z m-ci Szyperki, najbliĪsza rodzina oraz pracownicy urzĊdu

UroczystoĞci pogrzebowe na cmentarzu w Jarocinie
gminy z wójtem na czele, który w imieniu samorządu gminy záoĪyá wieniec
na mogile zmaráej.
Janina Reichert
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Z Īycia Stowarzyszenia
Przyjacióá PaĔstwa Jarocin
Przekazanie starej szkoáy
Podczas zebrania wiejskiego
w Jarocinie w dniu 7 listopada
2004 roku poruszony zostaá
problem starej szkoáy. Staáo siĊ to,
dziĊki
radnemu
Januszowi
Paskowi, prezesowi Stolarzyszenia Przyjacióá PaĔstwa Jarocin,
który stwierdziá, Īe stara szkoáa juĪ
siedem lat stoi pusta, niszczeje
i dotychczas nikt nie miaá
pomysáu, w jaki sposób moĪna by
ją byáo wykorzystaü. Radny Pasek
poprosiá
zebranych
o poparcie dla idei przekazania
starej szkoáy dla stowarzyszenia,
które mogáoby tam zaáoĪyü
kawiarenkĊ internetową, muzeum
myĞlistwa oraz wiejską izbĊ
regionalną. Stwierdziá takĪe, Īe
máodzieĪ z Jarocina bardzo siĊ
zaangaĪowaáa w prace remontowo
- porządkowe tego obiektu. Przy
pracach tych uczestniczyáo 16
osób, które przepracowaáy áącznie
okoáo
500
godzin.
Gdy
przewodniczący zebrania przeprowadziá gáosowanie okazaáo siĊ, Īe
za przekazaniem starej szkoáy
stowarzyszeniu gáosowaáo 32 osób,
2 zaĞ wstrzymaáy siĊ od gáosu. Po
takim wyniku gáosowania podczas
zebrania wiejskiego, áatwiej byáo
przekonaü radnych Rady Gminy
do przegáosowania uchwaáy o
przekazaniu budynku starej szkoáy
wraz z terenem Stowarzyszeniu
Przyjacióá PaĔstwa Jarocin. Radni
zastrzegli, aby w kontrakcie
znalazá siĊ zapis o powrocie tego
obiektu na wáasnoĞü komunalną
gminy w przypadku rozwiązania
siĊ stowarzyszenia. Rada Gminy
podjĊáa stosowną uchwaáĊ w dniu
13.12.2004, natomiast kontrakt
notarialny pomiĊdzy wójtem
a przedstawicielami stolarzyszenia zostaá zawarty w dniu
11.04.2005 r.
w Kancelarii
Notarialnej w Nisku.
an
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Zmiany we wáadzach stowarzyszenia
Podczas Walnego zebrania czáonków Stowarzyszenia Przyjacióá
PaĔstwa Jarocin w dniu 6 maja 2004 roku nastąpiá wybór nowego
prezesa stowarzyszenia. Zostaá nim dotychczasowy jego sekretarz
Janusz Pasek. Wybór sekretarza odáoĪono do nastĊpnego posiedzenia,
które odbyáo siĊ w dniu 8.06.2004 r. Sekretarzem zostaáa dyrektor
GOKSTiR pani Anna àyko. Ze wzglĊdu na rezygnacjĊ pana St.
Reicherta z udziaáu w Komisji Rewizyjnej nowym czáonkiem komisji
zostaáa pani Krystyna Kurzyna.

Rozdziaá ĪywnoĞci
Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin wziĊáo udziaá
w ubiegáym roku w akcji charytatywnej polegającej na rozdziale ĪywnoĞci
pochodzącej z zapasów krajów Unii Europejskiej. ĩywnoĞü ta nie mogáa
byü sprowadzona przez Urząd Gminy czy teĪ OĞrodek Pomocy Spoáecznej
lecz tylko przez organizacje pozarządowe, które w swoich programach
dziaáania mają zapisaną dziaáalnoĞü charytatywną. Na szczĊĞcie jarociĔskie
Stowarzyszenie ma odpowiedni zapis w swoim statucie. DziĊki temu ok.
2000 kg makaronu, ryĪu i mleka w proszku mogáo zostaü rozdysponowane
pomiĊdzy potrzebujących w naszej gminie.

Prezent od IBM
Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin otrzymaáo od firmy IBM
12 sztuk komputerów, wysokiej klasy drukarkĊ i rzutnik. W związku
z brakiem wáasnego, odpowiednio przygotowanego lokalu komputery są
czasowo umieszczone w GOKSTiR gdzie są udostĊpnione wszystkim
zainteresowanym. SprzĊt ten trafiá do stowarzyszenia dziĊki p. Julianowi
Podporze.

Honorowe czáonkostwo
Na wniosek Zarządu, uchwaáą Walnego Zebrania Czáonków w uznaniu
zasáug dla Stowarzyszenia Przyjacióá PaĔstwa Jarocin Honorowym
Czáonkiem Stowarzyszenia zostaá Pan Stanisáaw Cejrowski. Jak
podkreĞlono w uchwale: „dziĊki Panu Cejrowskiemu i przy jego
wydatnej wspóápracy odwaĪyliĞmy siĊ na organizacjĊ imprez
muzycznych, dając przykáad w tym wzglĊdzie innym maáym
miejscowoĞciom. To Pan Cejrowski byá twórcą hasáa „Spotkania
rodzinne w PaĔstwie Jarocin”, które zapewne na trwaáe wpisze siĊ
w historiĊ naszej maáej ojczyzny, bĊdąc przy tym jej doskonaáą
promocją”. Uroczyste wrĊczenie dyplomu z Honorowym Czáonkostwem
odbyáo siĊ 7 sierpnia 2004 roku na estradzie podczas „SpotkaĔ
Rodzinnych w PaĔstwie Jarocin”.
I WALNY SEJM PAēSTWA JAROCIN
Podczas ubiegáorocznych „SpotkaĔ Rodzinnych w PaĔstwie
Jarocin” w dniu 7 sierpnia o godz. 17.00 wydarzyáa siĊ rzecz niecodzienna.
Po raz pierwszy zebraá siĊ bowiem Walny Sejm PaĔstwa Jarocin. Utworzyli
go sponsorzy oraz osoby zaangaĪowane przy organizacji jarociĔskiej
imprezy. Uczestników obrad powitaá Zbigniew Walczak – pomysáodawca
powoáania Walnego Sejmu. Zwracając siĊ do zebranych, zauwaĪyá, Īe „nie
mieliĞmy szczĊĞcia do systemów polityczno – gospodarczych, w których
przyszáo nam Īyü. Do niedawna poddani byliĞmy socjalizmowi páynącemu
z Moskwy, obecnie zaĞ po przystąpieniu do UE socjalizmowi
brukselskiemu. DziĊki zabawie w „PaĔstwo Jarocin” mamy szansĊ –

Kalendarium
Przedstawiamy skrócony opis
najwaĪniejszych wydarzeĔ w
okresie od maja 2004 do wydania
bieĪącego numeru pisma.
Maj 2004
W dniu 23 maja odbyáy siĊ
Powiatowe Zawody StraĪackie.
Czerwiec 2004
Z dniem 1 czerwca 2004 r. Pani
Anna àyko zostaáa zatrudniona na
stanowisku dyrektora GOKSTiR
w Jarocinie.
***
13 czerwca odbyáy siĊ wybory do
Parlamentu
Europejskiego.
NajwiĊcej gáosów w gminie
Jarocin uzyskaá Grzegorz Lato.
***
Uchwalenie przez RadĊ Gminy
Programu Rozwoju Lokalnego dla
gminy Jarocin na lata 2004-2006 z
rozszerzeniem na lata 2007 – 2013.
SierpieĔ
W dniach 7-8 sierpnia odbyáy siĊ
Spotkania rodzinne w PaĔstwie
Jarocin zakoĔczone po raz
pierwszy pokazem fajerwerków.
WrzesieĔ
Powierzenie Pani Barbarze Szabat
z dniem 1 wrzeĞnia 2004
stanowiska
dyrektora
PSP
w Mostkach na okres 5 lat
***
Przeprowadzenie
12 wrzeĞnia
wyborów
uzupeániających
do
Senatu. NajwiĊcej gáosów w naszej
gminie
uzyskaá
Aleksander
Bentkowski.
StyczeĔ 2005
W dniu 15 stycznia 2005 r.
w GOKSTiR 16 par maáĪeĔskich
ĞwiĊtowaáo Záote Gody.
Luty
Najstarsza mieszkanka gminy
Jarocin
Aniela
Kotwica
obchodziáa w dniu 28 lutego 106
rocznicĊ urodzin.
KwiecieĔ
Dnia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 2137
Polska i caáy chrzeĞcijaĔski Ğwiat
zostaá osierocony. Ojciec ĞwiĊty Jan
Paweá II PapieĪ Polak odszedá do
Pana a nas pozostawiá w wielkiej
Īaáobie.
ĝmierü
ta
dotknĊáa
wszystkich. Parafianie gromadzili siĊ
w Ğwiątyni na modlitwie, w Īalu i
zadumie palili pod krzyĪem
misyjnym znicze. W dniu pogrzebu
rano 8 kwietnia w piątek w koĞciele
parafialnym
na
naboĪeĔstwie
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przynajmniej na czas imprezy – Īyü w normalnoĞci”. NastĊpnie przedstawiá
zaproszonych specjalnie na tĊ okazjĊ goĞci a mianowicie: Janusza Korwin –
Mikkego wraz z maáĪonką, czoáowego polskiego monarchisty, który
uczestniczyá w 2000 r. w jarociĔskiej imprezie oraz Stanisáawa
Cejrowskiego, dziĊki któremu w 1999 zorganizowano w Jarocinie po raz
pierwszy imprezĊ pod hasáem „Ciemnogrodu” z udziaáem Naczelnego
Kowboja RP Wojciecha Cejrowskiego. W roku 2000 p. St. Cejrowski
przeksztaáciá ją w „Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin”. Wójt
zaproponowaá aby za powyĪsze zasáugi otrzymaá godnoĞü Marszaáka I
Walnego Sejmu PaĔstwa Jarocin. Gdy zebrani poprzez aklamacjĊ wyrazili
na to zgodĊ, Marszaáek Cejrowski podziĊkowaá za wybór podkreĞlając, Īe
zgadza siĊ z tym wyborem gdyĪ ma nadziejĊ, Īe w PaĔstwie Jarocin bĊdą
przestrzegane 3 zasady: zakaz dziaáalnoĞci związków zawodowych, zakaz
zawierania maáĪeĔstw homoseksualnych i bĊdzie stosowana kara Ğmierci.
Trzykrotnym stukniĊciem laski marszaákowskiej rozpocząá obrady
i zaprosiá do uroczystego wysáuchania hymnu. Jako pierwszy zabraá gáos
Zbigniew Walczak, który poinformowaá uczestników Sejmu na jakich
zasadach zostali powoáani do peánienia tak zaszczytnej funkcji. OtóĪ,
przykáad zostaá zaczerpniĊty z organizowanego przed laty Ciemnogrodu
z udziaáem Naczelnego Kowboja RP Wojciecha Cejrowskiego. Istniaáo tam
bardzo liczne grono osób zwanych „setnikami”. Byli to ci, którzy corocznie
wpáacali minimum sto záotych na organizacjĊ imprezy. W przypadku naszej
zabawy w PaĔstwo Jarocin sponsorzy, którzy wpáacają od 100 zá do 999 zá
zostają „posáami setnikami” natomiast ci, którzy wpáacą minimum 1000 zá
zostają „senatorami”. Wpáacając po sto záotych rocznie dopiero po 10
latach moĪna staü siĊ Senatorem. Sponsorami w wiĊkszoĞci są osoby
prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą, uhonorowanie ich wiĊc w ten sposób
jest potwierdzeniem waĪnej zasady, Īe tylko páacący podatki mają
w PaĔstwie Jarocin prawa wyborcze a takĪe docenienie ich waĪnej roli
w spoáeczeĔstwie w przeciwieĔstwie do traktowania ich jako przestĊpców
przez prawo i instytucje RP. NastĊpnie zaproponowaá, aby dokonaü wyboru
Regenta PaĔstwa Jarocin, panującego przez rok, do nastĊpnej imprezy.
Gáównym zadaniem Regenta powinno byü nadanie konstytucji PaĔstwu
Jarocin oraz wáasnego
hymnu.
Jedynym
zgáoszonym
kandydatem zostaá Pan
Janusz Korwin – Mikke i
on teĪ po przeprowadzonym
gáosowaniu
zostaá Regentem PaĔstwa Jarocin. Regent
swoją mowĊ inauguracyjną rozpocząá od sáów:
„Moi poddani”. Przyjąá
godnoĞü Regenta tym
bardziej, Īe ujĊty zostaá
Z. Walczak, J.K. Mikke, S. Cejrowski
na
wstĊpie
trzema
gáównymi zasadami, którymi bĊdzie siĊ kierowaü PaĔstwo Jarocin.
Nowowybrany Regent JKM uhonorowaá wójta gminy godnoĞcią
Kanclerza PaĔstwa Jarocin. PóĨniej miaá okazjĊ przemówiü z estrady do
swoich „poddanych”.
Z. Walczak

Īaáobnym zgromadziáa siĊ niemal
caáa parafia w komplecie a póĨniej
wszyscy
oglądali
telewizyjną
transmisjĊ z pogrzebu z Watykanu.
Byá to dzieĔ wolny od pracy
***
W konkursie na soáectwo, które
najlepiej wywiązywaáo siĊ ze zbiórki i
segregacji odpadów komunalnych w
2004 r. zwyciĊĪyáo soáectwo Jarocin i
otrzyma z rezerwy wójta nagrodĊ w
wysokoĞci 5 tys. záotych.
***
W dniu 14.03.2005 wójt
powierzyá pracownicy ZOS Pani
Agacie Paáka peánienie funkcji
kierownika tej jednostki.
KwiecieĔ 2005 r.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Jarocinie Pan Józef Sokal przeszedá
na emeryturĊ i wójt peánienie funkcji
dyrektora gimnazjum powierzyá Pani
Renacie Dec do czasu wyáonienia w
konkursie kandydata na nowego
dyrektora.
Maj
15 maja zmará nagle w swoim domu
radny Rady Gminy w Jarocinie i
zarazem soátys wsi Szwedy Czesáaw
Tofil.
Lipiec
25 lat w sáuĪbie Bogu i parafii
W dniu 3 lipca br. w koĞciele
parafialnym w Domostawie zostaáa
odprawiona dziĊkczynna Msza
ĝwiĊta za 25 lat duszpasterskiego
posáugiwania przez ks. Stanisáaw
Konika w parafii Domostawa.
SierpieĔ
W dniach 13-14-15 sierpnia odbyáy
siĊ Spotkania Rodzinne w PaĔstwie
Jarocin z udziaáem jak dotąd
rekordowej liczby uczestników.
15 sierpnia w rocznicĊ Cudu nad
Wisáą odbyáa siĊ I edycja Biegów
ZwyciĊstwa nad Bolszewikami pod
hasáem „GoĔ bolszewika goĔ”
WrzesieĔ
Z dniem 2 wrzeĞnia Pani
Maágorzata
Martyna
przejĊáa
peánienie obowiązków dyrektora
Gimnazjum w Jarocinie do czasu
wyáonienia dyrektora w konkursie.

***
W dniu 30.09.2005 odbyá siĊ konkurs
na dyrektora Gimnazjum. Do
konkursu zgáosiá siĊ jeden kandydat
ale nie znalazá uznania w oczach
Komisji Konkursowej.

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 5
2004/2005

5

Nawiązanie wspóápracy
Gmina Jarocin – w przeciwieĔstwie do wielu gmin w Polsce dotychczas nie miaáa zagranicznego partnera. To siĊ zmieniáo w sierpniu
bieĪącego roku. W dniu 4 sierpnia wójt Zbigniew Walczak,
przewodniczący Rady Gminy Bogusáaw Iskra, radny i jednoczeĞnie
prezes Stowarzyszenia Przyjacióá PaĔstwa Jarocin Janusz Pasek
wyjechali do miasteczka Radziechów na UkrainĊ z nieoficjalną wizytą.
Spotkali siĊ tam z panią Niną Zagynej merem miasta oraz Bogdanem
Iszczukiem szefem Rejonu.

W gabinecie Pani Burmistrz Radziechowa.
Od lewej: Z. Walczak, N. Zagynej, B. Iskra, B. Iszczuk
Nasza delegacja spotkaáa siĊ z bardzo Īyczliwym przyjĊciem. UzgodniliĞmy, Īe
nawiąĪemy wspóápracĊ pomiĊdzy naszymi samorządami gáównie w zakresie
kultury, sportu i turystyki. JuĪ 9 sierpnia Radziechowska Rada Miejska
Postanowieniem Nr 129 wyraziáa zgodĊ na wspóápracĊ w powyĪszym zakresie
i zezwoliáa Merowi miasta na podpisanie w trakcie „ĝwiĊta gminy Jarocin”
w dniu 14 sierpnia 2005 r. umowy o wspóápracy. Prezes stowarzyszenia
Janusz Pasek zaprosiá do Jarocina zespoáy artystyczne z Radziechowa,
aby wystąpiáy podczas SpotkaĔ Rodzinnych w PaĔstwie Jarocin
w dniach 13 – 15 sierpnia. Rewizyta nastąpiáa wáaĞnie w trakcie imprezy
w dniu 14 sierpnia. Przybyli do nas: Nina Zagynej – mer miasta, Maria
Wójtowicz – z – ca mera, Galina Vilyura – táumacz, Nadia Czajkowska
– dyrektor szkoáy muzycznej oraz dwa zespoáy artystyczne Spotkanie
zostaáo zaaranĪowane przez p. Zbigniewa Kasprowicza z Huty Krzeszowskiej,
który z racji swojej dziaáalnoĞci ma kontakty na Ukrainie.

Informacje
o Radziechowie
Radziechów
jest
miastem
leĪącym w obwodzie lwowskim
/ok. 80 km od Lwowa. Wg
przedwojennej Wielkiej Lustrowanej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa <<Gutenberga>>
Radziechów
to:
„miasto powiatowe w woj.
tarnopolskim, poáoĪone na
europejskim
dziale
wód
(dorzecze Bugu i Styru), przy
kolei: Lwów – àuck, 83 km na
pán.-wsch. Od Lwowa z 4384
mieszkaĔcami. Posiada elektrowniĊ, cegielniĊ, garbarniĊ oraz
handel bydáem i ziemiopáodami.
Powiat Radziechowski ma 1.040
km2 (w tym 43% ról i 28.1%
lasów) i 64,561 mieszkaĔców
(31,4% Polaków).
Wspóáczesny
Radziechów
zajmuje powierzchniĊ 624 ha
i liczy ponad 9 tys. mieszkaĔców. Znajdują siĊ tam dwie
Ğwiątynie obrządku grekokatolickiego, szpital, szkoáa
muzyczna,
kino,
muzeum.
Miasto wydaje wáasną gazetĊ pt.
„Nasz Radziechów”, ma wáasne
radio i telewizjĊ. Jest takĪe
siedzibą wáadz rejonowych
(odpowiednik polskiego powiatu.). Rejon radziechowski
wspóápracuje z gminą RadomyĞl
nad
Sanem
z
powiatu
stalowowolskiego.
Pani
Nina
Zagynej jest
merem
Radziechowa
juĪ 11 lat.
(fot. obok)
Pomnik
Tarasa
Szewczenki
w centrum
miasta.
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Koszty funkcjonowania gminnej
administracji.
W ogólnopolskim rankingu prezentowanym przez
pismo samorządowe „WspólnotĊ” a dotyczącym
wydatków na administracjĊ samorządową
w stosunku do liczby mieszkaĔców, gmina
Jarocin zajĊáa za 2002 rok 10 miejsce w Polsce
w grupie gmin wiejskich liczących od 5-10 tys.
Wydatki na utrzymanie gminnej administracji
wynosiáy w owym roku dokáadnie 121 zá na
jednego mieszkaĔca. W stosunku do rankingu za
rok 2001 jest to przesuniĊcie siĊ o 10 miejsc do
przodu. Byáo to chyba najlepsze miejsce, jakie
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gmina Jarocin moĪe osiągnąü, gdyĪ w rankingu za rok
2003 znaleĨliĞmy siĊ na trzynastej pozycji jakkolwiek
budĪet naszej gminy byá mniejszy od wszystkich
gmin nas poprzedzających. Wynika to stąd, Īe ze
wzglĊdu na liczbĊ mieszkaĔców /okoáo 5 500/
jesteĞmy w dolnej granicy przedziaáu 5-10 tys. Aby
dorównaü gminie, której liczba mieszkaĔców zbliĪa
siĊ do 10 000 musielibyĞmy zatrudniaü niemal
o poáowĊ mniej pracowników, a to jest przecieĪ
niemoĪliwe. Z tego powodu powyĪszy ranking
jakkolwiek wskazuje na niski koszt funkcjonowania
naszej gminnej administracji jest dla nas krzywdzący.
JR.

Zadania inwestycyjne - 2004
W 2004 r. na terenie gminy Jarocin zostaáy zrealizowane 4 inwestycje z wykorzystaniem Ğrodków
z programu pomocowego SAPARD. Zrealizowano dwie inwestycje drogowe: w Golcach i w Jarocinie
oraz dwie inwestycje z ochrony Ğrodowiska: II etap kanalizacji Domostawy i Mostek. Koszt budowy
inwestycji w Domostawie wyniósá 1 027 675,20 zá natomiast zwrot z SAPARD 719 372,64 zá. W Mostkach
inwestycja kosztowaáa 419 281,18 zá a zwrot 293 496,82 zá.
Przebudowa drogi gminnej w Golcach o dáugoĞci 1966 mb kosztowaáa 387 359,80 zá w tym
z programu pomocowego uzyskano 271 151,86 zá. Modernizacja drogi Jarocin – Majdan JarociĔski na dá.
540 mb kosztowaáa 98 203,10 zá a z dotacji uzyskano 67 843,37 zá.
Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na inwestycjĊ uzyskano 40 166,06 zá. Pieniądze te
przeznaczono na remont budynku szkoáy w Domostawie (wykonanie elewacji i wymiana okien).
Ponadto wykonano:
x Remont dróg gminnych w Kutyáach i Majdanie GolczaĔskim – áącznie na kwotĊ 23 082, zá.
x Budowa 491 mb chodnika przy drodze Nr 19 w Zdziarach za kwotĊ 55 271 zá.
x Odnowienie nawierzchni na odcinku 291 mb za kwotĊ 59 tys. zá oraz remont skrzyĪowania za kwotĊ
27 tys. zá. (zadanie wspólne z powiatem na drodze powiatowej w Szperkach)
x modernizacjĊ 330mb drogi gminnej na Szwedach Moklakach (poáoĪenie asfaltu) za kwotĊ 65 812 zá.
x ModernizacjĊ dróg w soáectwie Jarocin tj. 212 mb Jarocin Zadwór i 247 mb w Majdanie JarociĔskim za
kwotĊ 61 827 zá.
x remont mostu na rzece Bukowa w Szwedach. Zadanie wykonaá GZK sp. z o.o. w Jarocinie za kwotĊ
17 729, 67 zá.
x Remont budynku Agronomówki w Jarocinie (zakup i wymiana pieca c.o. remont dachu i wykonanie
odwodnienia) za kwotĊ 9 455 zá.
x Wyáonienie wykonawcy projektu kanalizacji w Majdanie GolczaĔskim. Wygraáa NOT Tarnobrzeg za
kwotĊ 17 934 zá.

Záote Gody
W dniu 15 stycznia 2005 r. w Gminnym OĞrodku Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie 16 par
maáĪeĔskich ĞwiĊtowaáo Záote Gody. Byli to:
- Apolonia i Wáadysáaw KUBASIEWICZOWIE, Kazimiera i Eugeniusz PODPOROWIE, Zuzanna
i Tadeusz TĉCZOWIE z Jarocina;
- Leon i Bronisáawa TĉCZOWIE, Eleonora i Jan SZABATOWIE, Domicela i Stanisáaw DZIEWOWIE
z Majdanu GolczaĔskiego. - Adela i Roman GARBACZOWIE, Julia i Stanisáaw SIEMBIDOWIE, Julia
i Franciszek PACHOLCOWIE z Domostawy; - Stefania i Jan PODPOROWIE z Kutyá; - Wáadysáawa
i Mikoáaj SMUTKOWIE, Janina i Jan KOTLIKOWIE, Stanisáawa i Julian PAWàOWSCY, Zuzanna
i Józef SMUTKOWIE z Mostek; - Stefania i Jan KUTYàOWIE ze Zdziar; Agnieszka i Franciszek
NOWAKOWSCY z Golc.
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Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, Īe jedna z par maáĪeĔskich ma 10 dzieci, dwie mają po
oĞmioro dzieci, zaĞ wszystkie 16 pary mają áącznie 78 dzieci, 172 wnucząt i 13 prawnuków.
Wójt gminy Zbigniew Walczak udekorowaá
Jubilatów w imieniu Prezydenta RP medalami
za dáugoletnie poĪycie maáĪeĔskie, w swoim
imieniu záoĪyá podziĊkowania i gratulacje z
Īyczeniami zdrowia, szczĊĞcia i doczekania
nastĊpnych jubileuszy. MáodzieĪ z Gimnazjum
w Jarocinie przedstawiáa okolicznoĞciową czĊĞü
artystyczną przygotowaną pod kierownictwem
nauczycielek GraĪyny Czech i Teresy Walczak.
Wystąpiáy takĪe z bogatym repertuarem
przyĞpiewek panie z zespoáów Ğpiewaczych ze
Zdziar i Jarocina. NastĊpnie. Jubilaci otrzymali
od gminy upominki, zrobiono pamiątkowe
zdjĊcia i wzniesiono toast. Na zakoĔczenie
imprezy odbyá siĊ w miáej atmosferze
poczĊstunek, z udziaáem rodzin Jubilatów.
JR.

Z Īycia Rady Gminy
Podczas sesji Rady Gminy w Jarocinie
w dniu 25 lutego 2005 r. w porządku obrad znalazáy siĊ
wnioski grupy radnych o odwoáanie radnego A. Flisa
funkcji przewodniczącego Rady Gminy oraz radnego
Franciszka Sarzyniaka z funkcji przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony ĝrodowiska.
Gáównym zarzutem wobec przewodniczącego Rady byáo
niegodne osoby reprezentującej RadĊ Gminy
prowadzenie samochodu pod wpáywem alkoholu,
prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i káamliwe
zaprzeczanie na áamach prasy o tego typu praktykach.
Do radnego F. Sarzyniaka koledzy radni mieli
zarzut, Īe skandalicznie zachowuje siĊ podczas posiedzeĔ
komisji, której przewodniczy i tym kompromituje
komisjĊ i radĊ. Po tej lutowej sesji radny Sarzyniak
zachowaá funkcjĊ przewodniczącego komisji. a A. Flis przewodniczącego rady lecz nie na dáugo, bo 31 marca
wyrokiem Sądu OkrĊgowego w Tarnobrzegu
uprawomocniá siĊ wyrok skazujący A. Flisa za
przestĊpstwo umyĞlne z oskarĪenia publicznego – za
jazdĊ po pijanemu i straciá on mandat radnego oraz
posadĊ nauczyciela w miejscowym gimnazjum.
Prokurator wnosiá o podwyĪszenie kary argumentując, Īe
„jest to kara raĪąco niewspóámierna do stopnia zagroĪenia
...radny a w dodatku nauczyciel powinien Ğwieciü
przykáadem dla spoáeczeĔstwa”.
JR
***
Tematem, który zdominowaá sesjĊ w dniu
25.02.2005 i zgromadziá najliczniejsze w dziejach
jarociĔskiego parlamentu grono rodziców byáy projekty
uchwaá
o zamiarze likwidacji szkóá w Majdanie GolczaĔskim,

Mostkach, Szyperkach i Zdziarach. Uchwaáy te zostaáy
przygotowane przez organ wykonawczy gminy na
Īyczenie grupy radnych, którzy chcieli aby te szkoáy
ulegáy przeksztaáceniu w szkoáy prowadzone przez
stowarzyszenia lub osoby prywatne i dziĊki temu
uwolnione
spod niszczącego - pod wzglĊdem
ekonomicznym - dziaáania Karty Nauczyciela. Wójt
gminy po dáugiej przemowie, w której staraá rozwiaü siĊ
obawy rodziców przed przeksztaáceniami, nieoczekiwanie
wycofaá projekty uchwaá spod gáosowania. Uczyniá tak,
gdy zorientowaá siĊ, Īe nie mają szans w gáosowaniu
albowiem czĊĞü radnych – pod wpáywem wywieranej na
nich presji - zmieniáa zdanie w powyĪszej sprawie.
ZW

Nowy przewodniczący rady
Na sesji w dniu 14
kwietnia 2005 r. Radny Iskra
Bogusáaw
zostaá wybrany
nowym (juĪ trzecim w tej
kadencji) przewodniczącym Rady
Gminy w Jarocinie w miejsce
Andrzeja Flisa, któremu zostaá
wygaszony mandat radnego.
W tajnym gáosowaniu radny Iskra
uzyskaá 10 gáosów a jego
konkurent
Jerzy
Miszczyszyn
4
gáosy.
Prasa w jednym z artykuáów nowego przewodniczącego
nazywa „Iskrą nadziei” na przywrócenie „nadszarpniĊtej
nieco skandalicznymi zachowaniami niektórych radnych
wiarygodnoĞci lokalnego parlamentu” oraz „zakopanie
topora wojennego miĊdzy Radą Gminy a wójtem”.
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XX sesja w dniu 14 kwietnia byáa zarazem
sesją absolutoryjną. Rada gminy oceniáa sprawozdanie
organu wykonawczego z wykonania budĪetu za 2004 r.
i udzieliáa wójtowi absolutorium stosunkiem gáosów
„12 – za” i 2 gáosy „wstrzymujące”.
***
Na kwietniowej sesji radni odrzucili projekt
uchwaáy o zamiarze utworzenia z Szkoáy Podstawowej
i Gimnazjum w Jarocinie Zespoáu Szkóá w Jarocinie.
***
W miesiącu marcu radny Jerzy Miszczyszyn
záoĪyá rezygnacjĊ z czáonkostwa w Komisji OĞwiaty
i Sportu. Rada gminy jednak rezygnacji nie przyjĊáa.
***
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca
zostaá uchwalony przez
RadĊ Gminy Program
Rozwoju Lokalnego dla gminy Jarocin na lata 20042006 z rozszerzeniem na lata 2007 – 2013. Dokument
ten zostaá opracowany wáasnymi siáami przez
pracowników UG. DziĊki temu zaoszczĊdzono ok.10 –
15 tys. záotych, które trzeba by byáo wydaü, gdyby
wynająü do tego celu specjalistyczną firmĊ.
Przygotowanie tego dokumentu, liczącego 49 stron
zostaáo wymuszone przez wprowadzony nowy
program unijny pn. ZPORR (Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Gmina nie
posiadająca Programu Rozwoju Lokalnego nie moĪe
skáadaü wniosków o dofinansowanie swoich
planowanych inwestycji z ZPORR. RównieĪ na tej
sesji zostaá przyjĊty Statut Gminnego OĞrodka Pomocy
Spoáecznej w Jarocinie.
Wybory uzupeániające
W gminie Jarocin w ubiegáych miesiącach
doszáo do kolejnych wyborów uzupeániających do
Rady Gminy w obwodach wyborczych w Mostkach
i Szwedach. Przypominamy, Īe wczeĞniej miaáo to
miejsce w obwodzie Nr 3 w Golcach, gdzie po
rezygnacji radnego pana Stanisáawa Krasonia wybrany
zostaá nowym radnym Bogusáaw Pieróg oraz
w Jarocinie gdzie po wygaszeniu mandatu radnego
Gorczycy radnym zostaá Tadeusz Maáek. KoniecznoĞü
przeprowadzenia wyborów wynikáa stąd, Īe na sesji
w dniu 14 kwietnia 2005 r. zostaá wygaszony mandat
radnego z Mostek Andrzeja Flisa w związku
z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nisku oraz zmará
radny Czesáaw Tofil.
Wybory w soáectwie Mostki odbyáy siĊ 10 lipca.
Startowaáo dwóch kandydatów Walczak Józef
i ponownie Andrzej Flis. Zgodnie z nowym
brzmieniem art. 7 ustawy z 16 lipca 1998 r. „Ordynacja
wyborcza
do
rad
gmin,
rad
powiatów
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i sejmików wojewódzkich, osoby karane za
przestĊpstwo
umyĞlne Ğcigane z oskarĪenia
publicznego (równieĪ skazane na karĊ grzywny) nie
bĊdą mogáy kandydowaü dopiero w wyborach
samorządowych, które odbĊdą siĊ na jesieni 2006 r.
MoĪliwoĞü taką uzyskają dopiero po zatarciu skazania,
które nastĊpuje z upáywem 5 lat od wykonania lub
darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania”
(za Wspólnotą z dnia 3 wrzeĞnia 2005 r.)
Andrzej Flis zostaá wybrany radnym uzyskując 65
gáosów, podczas gdy jego kontrkandydat Józef
Walczak
otrzymaá 38 gáosów przy frekwencji
wynoszącej zaledwie 22,38 %. ZaprzysiĊĪenie
„nowego” radnego miaáo miejsce na XXII sesji rady
w dniu 29 sierpnia br.
Wybory uzupeániające w soáectwie Szwedy zostaáy
zarządzone na dzieĔ 25 wrzeĞnia 2005 r. (áącznie
z wyborami do sejmu i senatu RP). W przedáuĪonym
terminie zgáaszania kandydatów na radnego wpáynĊáa
tylko kandydatura pani Jadwigi Nosek. Zgodnie
z ordynacją wyborczą jeĪeli zgáosi siĊ do wyborów
(mimo wydáuĪonego o 5 dni terminu zgáaszania) tylko
jeden kandydat w okrĊgu jednomandatowym to nie
przeprowadza siĊ gáosowania, lecz ten kandydat
uzyskuje mandat radnego. Po 25 wrzeĞnia, czyli po
dniu
zarządzonych
wyborów Pani Jadwiga
Nosek zostaáa radną w
okrĊgu wyborczym w
Szwedach
i
záoĪyáa
Ğlubowanie pod-czas sesji
w dniu 28.10.2005 roku.
Trzeba
dodaü,
Īe
w
soáectwie
Szwedy
odbyáy siĊ równieĪ wybory
soátysa. W dniu 7 czerwca
2005 r. soátysem soáectwa Szwedy wybrana zostaáa
Pani Maágorzata Smutek, jednak na drugi dzieĔ záoĪyáa
pisemną rezygnacjĊ z tej funkcji i musiaáy siĊ odbyü
nastĊpne wybory. W dniu 23 sierpnia br. soátysem wsi
wybrana zostaáa Jadwiga Nosek.
Rada nadzorcza w nowym skáadzie
Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników GZK sp.
z o. o. w Jarocinie (rolĊ Zgromadzenia Wspólników
peáni Wójt Gminy) w dniu 26 czerwca zostaáa przyjĊta
rezygnacja Teresy Wnuk i Krystyny Nycz
z czáonkostwa w Radzie Nadzorczej spóáki. Skáad
Rady Nadzorczej zostaá uzupeániony przez powoáanie
Kazimierza Bąka i Zbigniewa Lacha. Na
przewodniczącego
powoáany
zostaá
Tadeusz
Awsiukiewicz
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Rezygnacja z dotacji
Gmina Jarocin oprócz zakwalifikowania
2 wniosków na budowĊ dróg /Majdan JarociĔski
i Golce/ i 2 wniosków na budowĊ kanalizacji
/Domostawa II etap, Mostki – II etap/ uzyskaáa takĪe
promesĊ na 5 zadanie w ramach programu SAPARD a
mianowicie na zagospodarowanie placu przy pomniku
w Jarocinie. W sprawie tej rozegraáa siĊ prawdziwa
batalia
podczas
sesji
Rady
Gminy
w Jarocinie, gdy trzeba byáo w budĪecie gminy
zapewniü Ğrodki wáasne. Nie byáa to kwota maáa, gdyĪ
w momencie skáadania wniosków „operuje” siĊ
zawsze kosztorysem inwestorskim, który jest
przewaĪnie znacznie wyĪszy od kwoty uzyskanej
w wyniku przetargu. W powyĪszym przypadku
kosztorys inwestorski opiewaá na 314.000 zá.
Natomiast kwota uzyskana w drugim przetargu
/pierwszy ze wzglĊdów formalnych byá uniewaĪniony/
to 248.000zá. Maksymalna kwota do uzyskania
wynosiáa 130.000 zá. Niestety, stopniaáa ona do rzĊdu
ok. 86.000zá z nastĊpujących wzglĊdów: 1) z powodu
proporcjonalnego zmniejszenia dotacji wynikáego z
mniejszych kosztów zadania, 2) w związku z wejĞciem
z dniem 1 maja 2004 roku stawki 22 % VAT
w budownictwie mogliĞmy otrzymaü refundacjĊ tylko
7 % VAT a nie 22%. Zamiast planowanych
118.000 zá musielibyĞmy doáoĪyü 162.000 zá.
UwzglĊdniając Īyczenie radnych z Jarocina wójt
podjąá decyzje o rezygnacji z tej dotacji. Pieniądze
rezerwowane na to zadanie zostaáy przeznaczone na
budowĊ chodnika w Jarocinie.

Zamiana dziaáek
Dokonano zapoczątkowanej jeszcze w 1997 r. zamiany
dziaáek nr 1777/1 i 2431/1 o áącznej powierzchni 0.05
ha w Mostkach bĊdących wáasnoĞcią gminy za dziaákĊ
nr 1162/3 o pow. 0.12 ha w Jarocinie bĊdącą
wáasnoĞcią GS „SCH” w Nisku /plac za budynkiem
GOKSTiR/.
***
Przeniesienie
filii
biblioteki
gminnej
w Domostawie z budynku poczty do budynku
publicznej Szkoáy Podstawowej w Domostawie.
***
Zorganizowanie przetargu na wynajem pomieszczeĔ
po poczcie w Domostawie. Przetarg zostaá
rozstrzygniĊty w dniu 7 stycznia 2005 r. i lokal zostaá
wynajĊty maáĪeĔstwu J i M CieĞla z Domostawy,
którzy urządzili w nim bar pn. „MAXIMUZ”.
***
Dofinansowanie w kwocie 19 500 zá zakupu
samochodu osobowego dla posterunku policji w
Jarocinie.
***
Wójt Gminy zwróciá siĊ w miesiącu maju 2004
r. z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o wpisanie do Rejestru Zabytków:
koĞcioáów w Jarocinie i Domostawie, kaplicy
w Szyperkach, starej szkoáy w Jarocinie, kapliczki w
Jarocinie /obok Dziewów/, kilku nagrobków na
cmentarzu w Jarocinie.

àowcy baterii
W ubiegáym roku Starostwo powiatowe
w Nisku wraz ze Związkiem Komunalnym „WISàOK”
oraz firmą EKO-TOP Sp. z o.o. ogáosiáo konkurs o
nazwie „àowcy baterii”. Do konkursu polegającego na
zebraniu przez uczniów jak najwiĊkszej iloĞci zuĪytych
baterii na jednego ucznia, zgáosiáo siĊ w powiecie
przeszáo 70 szkóá. Zebrano prawie tonĊ baterii. Trzy
pierwsze miejsca w konkursie zajĊáy: Publiczna Szkoáa
Podstawowa w Szyperkach, w której na jednego ucznia
przypadáo 0.51 kg baterii, PSP w Bystrem-0.5 kg oraz
PSP w Domostawie– 0.38 kg. Wszystkie szkoáy, które
uczestniczyáy w konkursie otrzymaáy nagrody rzeczowe.
WrĊczenia nagród dokonaá osobiĞcie wicestarosta Jan
ZaĔ na specjalnie z tej okazji zorganizowanym spotkaniu
w tutejszym UrzĊdzie Gminy w dniu 20.12.2004 r.
fot. Wicestarosta Jan ZaĔ wrĊcza nagrodĊ dla PSP
Szyperki za zajĊcie I Miejsca w konkursie na rĊce
dyr Krystyny GrząĞko.
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Manifestacja w Warszawie
Podczas II wojny Ğwiatowej w Polsce
spacyfikowanych zostaáo 800 wsi w tym
caákowicie – 87. Jedną z nich byá Borów w gminie
Annopol, woj. lubelskim. Na miejscowym
cmentarzu w Borowie znajduje siĊ zbiorowa
mogiáa 806 zamordowanych mieszkaĔców tej wsi
oraz wiosek sąsiednich, gdzie podczas dwóch dni
Niemcy wymordowali ponad 1200 ludzi i spalili 5
wsi. Powodem pacyfikacji Borowa podobnie jak
innych polskich wiosek byáo np. pomoc
partyzantom,
pomoc
ĩydom,
opóĨnienie
w dostawie kontyngentu, natomiast sprawcami
najczĊĞciej niemiecka policja oraz wspóápracujący
z Niemcami UkraiĔcy z SS Galizien i kaámucka
kawaleria. Z inicjatywy Andrzeja Reja 8 maja 2005
r. w Borowie odbyáa siĊ I Ogólnopolska
Konferencja
Stowarzyszenia
Przedstawicieli
Samorządów Spacyfikowanych Wsi „60 lat i co
dalej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
samorządów z Polski i innych krajów, gdzie
Niemcy dokonywali pacyfikacji podczas II wojny
Ğwiatowej. RównieĪ Wójt naszej gminy Zbigniew
Walczak uczestniczyá w tej konferencji. Celem
organizatorów konferencji byáo powoáanie
stowarzyszenia záoĪonego z samorządów, które
mają na swoim terenie spacyfikowane wsie, które
swoim dziaáaniem doprowadzi do uzyskania
stosownych
odszkodowaĔ
dla
Īyjących
i spadkobierców ofiar od Republiki Federalnej
Niemiec.
MieszkaĔcy Borowa 18 maja br.
protestowali
przed
ambasadą
niemiecką
w
Warszawie,
Īądali
podjĊcia
dziaáaĔ
rekompensujących krzywdy poniesione przez
wszystkich Polaków lecz nie udaáo siĊ im záoĪyü na
rĊce ambasadora Niemiec apelu podpisanego przez
samorządowców na konferencji 8 maja, bo
ambasador nie wyszedá do protestujących.
Z
inicjatywy
borowskiego
stowarzyszenia,
któremu
przewodniczy
Andrzej Rej w
dniu 1 wrzeĞnia
w
rocznicĊ
wybuchu
drugiej wojny
Ğwiatowej
odbyáa
siĊ
kolejna
manifestacja
przed ambasadą
niemiecką
w
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Warszawie z udziaáem przedstawicieli spacyfikowanych wiosek
z caáej Polski. W manifestacji tej uczestniczyáa równieĪ 19
osobowa grupa przedstawicieli spacyfikowanych wiosek
z gminy Jarocin. Wyjazd zorganizowaá Urząd Gminy
w Jarocinie wynajmując Ğrodek lokomocji (busa) a uczestników
„zwerbowali” soátysi. Uczestniczący w manifestacji Pan Antoni
PĊk z Jarocina udzieliá krótkiego wywiadu zainteresowanemu
dziennikarzowi na temat pacyfikacji Jarocina. Ta manifestacja
zainteresowaáa bardzo liczne media: telewizje, radio i prasĊ lecz
w telewizji wyemitowano tylko nieznaczny epizodzik pewnie
Īeby nie draĪniü „unijnych przyjacióá - Niemiec”.
Tym razem Pan ambasador wyszedá do manifestujących.
Organizatorzy manifestacji wrĊczyli mu stosowne Īądania
i dokumenty oraz apel o podjĊcie dziaáaĔ w celu otrzymania
odszkodowaĔ. Przedstawiciele samorządów pod ambasadą
niemiecką zostawili krzyĪe z tabliczkami obrazującymi ogrom
mordów i zniszczeĔ w poszczególnych spacyfikowanych
wioskach. Z wiosek terenu gminy Jarocin podczas pacyfikacji
w latach 1941- 1944 zabitych zostaáo 315 osób (w tym 36
z ludnoĞci Īydowskiej), ok. 53 zginĊáo w páomieniach,
kilkanaĞcie w walce., ok.. 70 zaĞ aresztowanych

i wywiezionych do obozów. Nie zostaáo ustalone ile osób
wywiezionych zostaáo na przymusowe roboty do III Rzeszy.
Spalonych zostaáo 106 domów mieszkalnych i 217 budynków
gospodarczych. PowyĪsze dane pochodzą z „Rejestru miejsc
i faktów zbrodni popeánionych w latach II wojny Ğwiatowej
1939-1945 przez okupanta niemieckiego” opracowanego przez
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Pomnik Mauzoleum
w Michniowie. NajwiĊcej osób zamordowanych zostaáo
z miejscowoĞci Mostki, natomiast najwiĊcej budynków zostaáo
spalonych w Majdanie GolczaĔskim.. OrĊdownikiem walki
o uzyskanie odszkodowaĔ jest prezydent Warszawy (teraz
prezydent elekt RP) Lech KaczyĔski, z inicjatywy którego
dokonano oszacowania zniszczeĔ wojennych Warszawy.
NaleĪy mieü nadziejĊ, Īe za jego prezydentury sprawa
odszkodowaĔ zostanie uregulowana, chociaĪ bĊdzie to
niezmiernie trudne. Ale jak nie teraz to juĪ pewnie nigdy.
Janina Reichert

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________
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Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin - 2004
W dniach 7 i 8 sierpnia 2004 r. na placu i boisku szkolnym
w Jarocinie odbyáa siĊ ponadregionalna impreza o charakterze sportowo kulturalnym pn. Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin. Odbyáy siĊ
zawody i turnieje sportowe, konkurencje sprawnoĞciowe oraz wystĊpy
znanych solistów i zespoáów muzycznych. Do sukcesu imprezy
przyczyniáa siĊ równieĪ idealna ku temu pogoda. Gáównym
organizatorem imprezy byáo Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin
wspomagane przez GOKSTiR i Urząd Gminy. Organizatorzy zadbali o
róĪnorodnoĞü konkurencji rozgrywanych podczas dwudniowej imprezy.
DuĪym zainteresowaniem uczestników i obserwatorów cieszyáy siĊ tzw.
nietypowe dyscypliny sportowe jak rzut piáką lekarską, rowerowy turniej
zrĊcznoĞciowy, wspinanie siĊ na okorowanego osikowego sáupa po
niespodziankĊ. Najbardziej widowiskowymi konkurencjami byáy wyĞcigi
ciągników rolniczych oraz turniej drwali, który miaá początek w
pobliskim lesie a finaá na stadionie. Przedstawiamy w fotograficznym
skrócie gáówne punkty programu. W konkursie drwali uczestniczyáo 5 Rafaá Pliszka – zwyciĊzca konkursu drwali
zawodników Krzysztof Maáys, Andrzej Paáka, Rafaá Pliszka, Mieczysáaw
Stanisz, Mieczysáaw Szajwas. W wyĞcigu ciagników startowaáo równieĪ
piĊciu traktorzystów: Kucio Sz. Piskorski Z. Serafin T. Stachowiak D. i Walczak A. KaĪdy uczestnik
turnieju wygraá 50 litrów paliwa.

Pokazy straĪackie
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Piáka plaĪowa

Wspinaczka na okorowanego pala

Rzut oszczepem

Biegi przeáajowe

Dzieci chĊtnie braáy udziaá w zorganizowanych dla
nich zawodach sportowych a najchĊtniej w róĪnego
rodzaju biegach w podziale na kategorie wiekowe,
wyĞcigach rowerowych i rzutach piáeczką palantową.
Rywalizowali równieĪ doroĞli szczególnie w
turnieju piáki plaĪowej, turnieju siatkówki, rzucie
oszczepem.
GwoĨdziem programu pierwszego dnia imprezy byá
wystĊp Eweliny Flinty ze swoim zespoáem a w drugim
dniu publicznoĞü Ğwietnie bawiáa siĊ podczas wystĊpu
zespoáu ĩUKI.
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W czasie trwania imprezy odbyáo siĊ wiele losowaĔ nagród. Nagrody byáy nie lada- rower, kuchnia
mikrofalowa.

Zespoáy taneczne

WystĊp ĩuków

Zespóá ĩUKI (w Ğrodku dyr. GOKSTiR A. àyko)

BREAK DANCE z Niska

Efektowne zakoĔczenie imprezy

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________
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Wszystkie zawody odbyáy siĊ w ramach organizowanego corocznie podczas SpotkaĔ rodzinnych
w PaĔstwie Jarocin dofinansowanego przez MENiS Festynu Sportowo – Rekreacyjnego.

Pamiątkowe zdjĊcie z Regentem

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 5
2004/2005

15

ĝwiadczenia rodzinne
Od 1 maja 2004 r. zostaáy wprowadzone nowe zasady
wypáaty ĞwiadczeĔ rodzinnych w/g których obsáuga
ĞwiadczeĔ z ZUS i zakáadów pracy przeszáa na
gminĊ. Wprowadzenie nowych przepisów w bardzo
krótkim czasie spowodowaáo baáagan organizacyjny.
Ogrom pracy związany z przyjmowaniem wniosków
z bardzo duĪą liczbą wymaganych zaáączników
i przygotowaniem list osób z terenu gminy Jarocin
uprawnionych do pobierania zasiáków spadá na
Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Jarocinie.
Operacja ta kosztowaáa pracowników GOPS wiele
wysiáku i pracy nawet po godzinach ale wszystko
odbyáo siĊ bez protestów i wiĊkszych zgrzytów.
Ustawowy termin wypáaty ĞwiadczeĔ rodzinnych
przypadaá na 15 czerwca 2004 r.

Powiatowe Zawody StraĪackie
W dniu 23 maja ubiegáego roku odbyáy siĊ
w Jarocinie na obiekcie szkolnym Powiatowe Dni
StraĪaka w ramach których rozegrane zostaáy III
Powiatowe Zawody Sportowo- PoĪarnicze dla
jednostek
Ochotniczych
StraĪy
PoĪarnych
i
MáodzieĪowych
DruĪyn
PoĪarniczych.
Startowaáo 28 druĪyn w tym 14 mĊskich, 5 druĪyn
kobiecych, 5 druĪyn dziewczĊcych i 4 druĪyny
cháopców. Zawody zostaáy rozegrane w dwóch
konkurencjach: üwiczenie bojowe i sztafeta
poĪarnicza z przeszkodami. WĞród druĪyn
mĊskich (grupa A) w klasyfikacji generalnej
zwyciĊĪyáa druĪyna OSP z Cholewianej Góry
natomiast druĪyna OSP Jarocin zajĊáa ósme
miejsce. W pozostaáych trzech kategoriach tj.
druĪyn kobiecych (grupa C), dziewczĊcych
i cháopiĊcych druĪyn máodzieĪowych triumfowaáy
druĪyny z Krzeszowa. Najmáodszą nagrodzoną
zawodniczką byáa 11 letnia Sara Masáowska
z Rudnika.
KomisjĊ sĊdziowską do oceny zawodów powoáaá
Komendant Powiatowy PSP w Nisku z sĊdzią
gáównym st. kpt. mgr inĪ. Zbigniewem Kusy.
Powiatowe zawody straĪackie byáy okazją do
wrĊczania nagród. Záote medale „Za Zasáugi dla
PoĪarnictwa” otrzymali: Stanisáaw Ryczko,
Eugeniusz Smutek, Andrzej StaĔko i Józef StaĔko
z OSP Jarocin a brązową odznakĊ „ZasáuĪony dla
Ochrony PrzeciwpoĪarowej” otrzymaá Stanisáaw
Drzymaáa.
Początek imprezy zapowiadaá siĊ nieĨle. Niestety
pogoda pokrzyĪowaáa organizatorom szyki.
Uporczywy deszcz w godzinach popoáudniowych

i niska temperatura wypáoszyáy widzów.
Zawody musiaáy byü przyspieszone. Nie zostaá
w caáoĞci z tego wzglĊdu zrealizowany
program artystyczny. Odbyá siĊ wprawdzie
koncert zespoáu KILERSI znanego z
telewizyjnego programu pt. ‘KrzyĪówka
Trzynastolatków”, który brawurowo wykonaá
swój program lecz nie spotkaá siĊ z adekwatną
reakcją zmokniĊtej i zziĊbniĊtej publicznoĞci,
tak jak na to zasáugiwaá. Zespóá wykonaá wiele
piosenek znanych dzieciom jak: Murzynek
Bambo, Jagódki, Stary niedĨwiedĨ mocno Ğpi,
Hollywood, „DzieĔ kobiet” w mocnych,
rockowych aranĪacjach. Ci, którzy wystĊp
oglądali na pewno nie byli zawiedzeni.
Nastroje uczestników w ten zimny, deszczowy
dzieĔ rozweselaáy wystĊpy straĪackich orkiestr
dĊtych z Zarzecza i JeĪowego.
/an/
Czy wiesz, Īe
Jeden z euro-posáów
wybranych do Parlamentu
Europejskiego ma związek z
naszą gminą. Jako, Īe jest to
postaü nietuzinkowa informujjemy o tym. Pan Mirosáaw
Piotrowski z Lublina europoseá z ramienia LPR ma od
niedawna w soáectwie Mostki
bardzo áadny domek letniskowy. Pan Piotrowski ma
39 lat, z wyksztaácenia jest historykiem, profesorem
KUL i czĊstym goĞciem w studio radiowym Radio
Maryja oraz Telewizji TRWAM. Byá wysuwany
przez niektóre Ğrodowiska do kandydowania na
Prezydenta RP. Jako europoseá z Lublina zasáynąá
organizacją konkursu na opis lub udokumentowanie
wydarzenia lub wypowiedzi zasáugujących na miano
„NajwiĊkszego absurdu w Unii Europejskiej”.
Konkurs juĪ zostaá rozstrzygniĊty. Pierwsze miejsce
przyznano uczennicy IX L.O. w Lublinie Agacie
Malinowskiej za przysáanie dyrektyw unijnych
dotyczących regulacji w sprawie hodowli kur,
w których okreĞlono m.in. podstawowe wymogi dla
produkcji jaj konsumpcyjnych na wolnym
wybiegu…a takĪe szczegóáowo wyliczano parametry
wyposaĪenia kaĪdej klatki m.in. w urządzenia do
Ğcierania pazurów, ksztaácie grzĊd dla kur, itp. W
kolejnych numerach naszego pisma prezentowaü
bĊdziemy inne osiągniĊcia postĊpowej myĞli
europejskiej.
/ red/
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Informacja o wynikach sprawdzianu w klasach VI
SP i III kl. gimnazjum w 2004 r.
OkrĊgowa
Komisja
egzaminacyjna
w Krakowie przesáaáa zestawienie wyników
sprawdzianu, który zostaá przeprowadzony 1 kwietnia
2004 r. w klasach VI PSP i egzaminu gimnazjalnego
III klas gimnazjum, który odbyá siĊ 5 i 6 maja br.
ĝredni wynik sprawdzianu w klasie – 24,87 pkt
Uczniowie z najwiĊkszą liczbą punktów:
1. Sobiáo Diana
- 38 pkt
2. Harnik Anna
- 36 pkt
3. Maáek Sylwia
- 36 pkt
4. Pasek Natalia
- 36 pkt
5. Karczmarzyk Kamil
- 33 pkt
6. Piskorowski Damian
- 33 pkt
7. Kata Paweá
- 32 pkt
8. Pasek Bogusáaw
- 31 pkt
9. Mika Karolina
- 30 pkt
Maksymalnie z caáego sprawdzianu moĪna
byáo uzyskaü 40 punktów: 10 za czytanie, 12 za
pisanie, 8 za rozumowanie, 2 za korzystanie
z informacji i 8 za wykorzystywanie wiedzy
w praktyce. Najlepiej w gminie pod tym wzglĊdem
wypadáa szkoáa w Golcach zyskując Ğrednio 27,29 pkt
przy Ğredniej w gminie Jarocin 25.08 pkt
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w
powiecie
niĪaĔskim
24.81
pkt
i w województwie podkarpackim 25.16 pkt.
Cztery szkoáy z terenu gminy(Golce – 27,29,
Szyperki-26.63, Domostawa - 25.786, Jarocin 2487) osiągnĊáy wyniki wyĪsze od Ğredniej
w powiecie niĪaĔskim a trzy wyĪsze od Ğredniej
w województwie.
Wyniki
egzaminu
w
JarociĔskim
gimnazjum nie byáy w ubiegáym roku imponujące
- Ğrednia liczba punktów 42.23 na 100 moĪliwych
przy Ğredniej w województwie podkarpackim
51.92 pkt. NajwiĊcej uczniów uzyskaáo wynik
poniĪej Ğredniej i bardzo niski.
Wyniki z roku 2005
Instytut Analiz Regionalnych w Kielcach
przygotowaá Zestawienie porównawcze gmin
województwa podkarpackiego wg uzyskanych
wyników
przez
uczniów
z
egzaminu
gimnazjalnego
za
rok
2005.
Z powyĪszego zestawienia wynika, Īe gmina
Jarocin
znalazáa
siĊ
na
85
miejscu
w województwie /na 159 gmin/ z Ğrednią 56.04.
Natomiast Ğrednia gminy z egzaminu dla klas
szóstych stawia naszą gminĊ na 118 miejscu.

Oto tytuáowy wiersz z tomiku Pani Marii Ostrowskiej z Golc pt. „Strachem siĊ oddychaáo”.
W poprzednim numerze zamieĞciliĞmy wiersz ”Niedopalone páoty”.
powybijali
Do stodoáy zagonili
Strachem siĊ oddychaáo
Nastaáa druga mĊka
Po domach rabowali
Na drabinie ich wieszali
W miesiącu grudniu po ĞwiĊtach
Maáe dzieci siĊ pytali
I strasznie ich katowali
Zjechali wczesnym rankiem
GdzieĞcie nam mamĊ zabrali
Straszne zbrodnie popeánili
By záapaü ludzi na spaniu
Na ser im odpowiadali
PiĊü panienek zabili
Lecz cháopi siĊ ukryli
Nas zabrali wszystkich z domu
KrĊgosáupy im áamali
W koszulach pouciekali
Tylko mąĪ ucieká do schronu
I paznokcie im obrywali
A Niemcy swoje zrobili
WziĊli ojca siostry GeniĊ
Soátysa i partyzanta 3)
Wszystkie kobiety zabrali
TakĪe zamordowali
I mnie z czteroletnim synem
Zakáadników z nas zrobili
I jedną moją sąsiadkĊ 4)
SąsiadkĊ z malutkim dzieckiem
Na póá siĊ rozdzielili
I synem czternastoletnim 1)
Okrutnie skatowali
CzĊĞü ich na Psi Borek poszáa
Dziaáo siĊ to we wsi Golce
Tego cháopca ze sobą wziĊli
Aby zniszczyü ich domostwa
Powiatu niĪaĔskiego
Przy nim zbrodnie wypeániali
2)
Zabrali tam matkĊ miáą
Jeden procent zbrodni
Partyzanta postrzelili
I stworzenie jakie byáo
Wyczynu hitlerowskiego
I razem z nami go gnali
Partyzanci w lesie byli
Krew siĊ laáa caáą drogĊ
Maria Ostrowska
Lecz ognia nie otworzyli
Jeszcze bili paáą srogą
Golce. Akcja niemiecka w grudniu
Zabroniá partyzant cwany
Sto piĊüdziesiąt nas zegnali
27.12.1943 r.
Jan Siembida generaáem zwany
1) Ostrowski Józef, syn Wojciecha
Do pokojowej sali
Dom Pieroga Adama takĪe
2) partyzant Ostrowski
Powietrza nam brakowaáo
zdemolowali
3) pseudonim Dzik
Strachem siĊ oddychaáo
Piece porozwalali i okna
4) Ostrowska Stefania
Tych co na liĞcie byli
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Kronika szkoãy w Szperkach
Ciąg dalszy z Nr 4
Rok szkolny 1965/66 rozpocząá siĊ 1.9.65 r.
Realizowano
program
czterech
klas.
W dalszym ciągu pracują dwie nauczycielki. Warunki
pracy są ciĊĪkie. Brak drugiej izby lekcyjnej. W tym
roku dzieci uczą siĊ w pokoju zajmowanym dotąd przez
kierowniczkĊ szkoáy. Warunki mieszkaniowe są bardzo
ciĊĪkie. Kol. Nalepowa mieszka w jednej izbie nie
zelektryfikowanej. Mieszkanie sáuĪbowe kierowniczki
szkoáy jest obecnie magazynem mebli. Pracownicy
Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarocinie robią wiele
aby pracĊ naszą utrudniü. Soátys wsi Szyperki zupeánie
siĊ szkoáą nie interesuje. Do planu rozbudowy budynku
odnosi siĊ negatywnie i psuje robotĊ rodziców. Caáy
zapas energii nauczycielek jest nastawiony na wyniki
nauczania i sprawy wychowawcze. Staramy siĊ
nawiązaü kontakt z rodzicami i pozyskaü ich do pracy
zgodnie z wytycznymi planów szkolnych. Wysiáki nasze
nie przynoszą rezultatów, jakich chcielibyĞmy siĊ
dopracowaü. Wioska Szyperki ma na ogóá dobre
warunki materialne. W tej chwili spáaca jeszcze raty za
Ğwiatáo. Bardzo opieszale idzie budowa szosy, którą
domĊczono pod dom Edwarda Podpory.
W czterech klasach naszej szkoáy uczy siĊ
w tym roku 51 dzieci. Klasa I i IV uczą siĊ oddzielnie.
Klasa II jest poáączona z trzecią i tworzą jeden oddziaá.
Nie wszystkie godziny w klasie II i II są wspólne. Na
przerobienie trudniejszych partii materiaáu program
przewiduje lekcje oddzielne.
Szyperki, dn. 4.1.1965 r.
W roku szkolnym 1966/67 Szkoáa Podstawowa
w Szyperkach byáa czteroklasowa. UczĊszczaáo do niej
48 dzieci. Kierowniczą funkcjĊ peániáa ob. Ludwika
Habuda jako nauczycielka pracowaáa ob. Wáadysáawa
Nalepa. Wszystkie dzieci uczyáy siĊ w budynku
wáasnym.
Z waĪniejszych wydarzeĔ w tym roku naleĪy
wymieniü „DzieĔ Kobiet” urządzony staraniem szkoáy.
Matki uczniów otrzymaáy czekolady i praliny a panie
z Komitetu Rodzicielskiego serwetki i patery. Byáa teĪ
czarna kawa i ciastka.
Drugą starannie przygotowaną imprezą byá „DzieĔ
Dziecka”.
UroczystoĞü
przygotowaá
Komitet
Rodzicielski.
W dniu 18.6.67 r. szkoáa wziĊáa udziaá
w odsáoniĊciu pomnika zbudowanego ku czci
polegáych i pomordowanych na terenie dawnej
gminy Jarocin. Dzieci záoĪyáy wieĔce u stóp pomnika.
Dzieci klasy II i III prowadziáy korespondencjĊ
z „Páomyczkiem”.

Na wakacjach 1967’68 nastąpiáa zmiana na
stanowisku sprzątaczki. Ob. Waleria Szwedo
zrezygnowaáa z zajmowanego stanowiska i zajĊáa je
ob. Janina Pasek.
Szkoáa w roku 1966/67 pracowaáa w warunkach
bardzo ciĊĪkich . Klasa II i III uczyáy siĊ áącznie.
Dawaá siĊ we znaki brak pomieszczeĔ. Ówczesny
soátys Jan Maáys nie interesowaá siĊ zupeánie
sprawami szkoáy. Nauczycielka ob. Wáadysáawa
Nalepa mieszka w warunkach gorszych niĪ záe.
W wyniku koĔcowej klasyfikacji dwoje dzieci nie
otrzymaáo promocji do nastĊpnej klasy.
UczeĔ (.....) zostaá zakwalifikowany do II klasy
szkoáy dla dzieci opóĨnionych w rozwoju
umysáowym lecz z braku miejsca przyjĊty nie
zostaá. W wiosce nie wydarzyáo siĊ nic
szczególnego.
Szyperki, dn.30.0.67 r.
L. Habuda
Rok szkolny 1967/68 rozpocząá siĊ 4 wrzeĞnia.
Upáywaá on w atmosferze uczczenia 50 rocznicy
Rewolucji PaĨdziernikowej.
W naszej szkole uczyáo siĊ 43 dzieci w czterech
klasach. Nauka wszystkich klas odbywaáa siĊ
w budynku wáasnym.
W skáadzie nauczycielek nie zaszáy zmiany. Jedynie
Wáadysáawa Nalepa zmieniáa nazwisko –
Wáadysáawa Karp.
W listopadzie dokonano wyboru soátysa.
Pozostaá nim w dalszym ciągu ob. Maáys Jan.
Wybory wykazaáy zupeáną obojĊtnoĞü wioski wobec
powyĪszej sprawy. Nie byáo ani wyborców ani
kandydatów na soátysa. W Szyperkach daje siĊ
dotkliwie odczuü brak gospodarza i nie zdaje siĊ, by
miaáa szybko nastąpiü poprawa na lepsze.
RozpoczĊto latem 1967 roku budowĊ drogi
w kierunku Borków i Huty, lecz robota szybko
stanĊáa. Nie ukáada siĊ dobrze wspóápraca rodziców
ze szkoáą. W tym roku bardzo przykry dla nas byá
„DzieĔ Nauczyciela”. Bawiáo siĊ z naszej wioski
oĞmioro ludzi na zabawie w Jarocinie a dla nas nie
znalazáo siĊ nawet kilka záotych na kwiaty.
WáaĞciwie to naleĪaáoby mówiü „Przykry DzieĔ
Nauczyciela”.
Z dniem 1.1.68 roku ob. Wáadysáawa Karp przeszáa
na urlop macierzyĔski i szkoáa zostaáa o jednym
nauczycielu.
1.1.1968 r. Ludwika Habuda
1.8.1969 r.
W r. szk. 1968/69 w naszej szkole uczyáo siĊ 45
uczniów. Nauka odbywaáa siĊ tak samo jak w latach
ubiegáych w czterech klasach i w trzech oddziaáach.
Praca byáa bardzo ciĊĪka. Wymagania programowe
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bardzo wysokie a praca dzieci dawaáa marne rezultaty.
W wyniku klasyfikacji póárocznej i innych uczniowie
otrzymali niskie oceny. KlasĊ drugą powtórzy tylko
jeden uczeĔ. Wszyscy inni otrzymali promocjĊ. Zawiódá
szkoáĊ Komitet Rodzicielski, który zapowiadaá siĊ
bardzo dobrze. Wykazywaá wiele zapaáu i inicjatywy
i bez powaĪniejszej przyczyny przestaá dziaáaü.
Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego byá
Czesáaw WĊgliĔski. W okresie ubiegáego roku
szkolnego ciekawą imprezą byáa druga wywiadówka
urządzona przy ciastkach i czarnej kawie, poáączona
z wystĊpami dzieci. àadnie teĪ zorganizowany byá
DzieĔ Dziecka, na który zaprosiliĞmy klasĊ IV Szkoáy
Podstawowej w Jarocinie oraz wychowawczyniĊ p. JuliĊ
Smutkową. Byáo bardzo miáo.
W naszej wiosce wáaĞciwie nic siĊ nie zmieniáo.
Przybywa duĪo nowych murowanych domów. Warunki
Īycia poszczególnych rodzin robotniczo-cháopskich
stają siĊ lepsze. RozpoczĊto pracĊ nad budową nowej
drogi od Huty DerĊgowskiej do Golców, idzie bardzo
wolniutko. Warunki pracy w szkole są trudne ze
wzglĊdu na brak odpowiednich pomieszczeĔ.
O budowie nowego budynku nikt nie wspomina.
W związku z obiecywaną nauczycielom poĪyczką
budowlaną obydwie nauczycielki tutejszej szkoáy
rozpoczĊáy w r. 1969 budowy wáasnych domków
jednorodzinnych na dziaákach przydzielonych lub
zakupionych od wspólnoty wiejskiej.
Zimą 1969 roku odbyá siĊ w naszej wsi drugi kurs
gotowania i wypieku ciast organizowany przez Zarząd
GS Nisko. Praca jednak nie byáa prowadzona zbyt
praktycznie i wyniesione ze szkolenia korzyĞci niskie.
Kurs prowadziáa ob. Chruszczowa z Niska.
Plan zabudowy Szyperek przewiduje budowĊ domów na
poáudnie od szkoáy. Wydzielone zostaáy tam dziaáki
budowlane dla oĞmiu rodzin.
Ludwika Habuda
Kier. szk.
Rok szkolny 1969/70 rozpoczĊto w dniu 2 wrzeĞnia.
Dzieci wziĊáy udziaá w wiecu zorganizowanym przez
GRN w Jarocinie. UroczystoĞü odbywaáa siĊ przy
pomniku zbudowanym dla uczczenia ofiar II wojny
Ğwiatowej, które zginĊáy na naszych terenach.
Do naszej szkoáy uczĊszcza obecnie 44 dzieci. Uczą siĊ
w czterech klasach. Warunki lokalowe są w dalszym
ciągu fatalne.
Ludwika Habuda
Kier. szk.
W roku szkolnym 1969/70 godna zanotowania
w kronice byáa wycieczka dzieci szkolnych do Jednostki
Wojskowej w Nisku w Dniu Wojska Polskiego. Dzieci
zawiozáy Īoánierzom kwiaty i piĊkną ksiąĪkĊ.
ZaĞpiewaáy piosenkĊ „To dla was Īoánierze”
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i deklamowaáy wiersze. Potem zwiedziáy koszary
i obejrzaáy róĪne gatunki broni. „Na bramie”
uczniowie dostali kostki kawy.
RewanĪując siĊ Īoánierze urządzili w naszej
szkole DzieĔ Dziecka. Byáo to „cudowne”
spotkanie. ĩoánierze przedstawili piĊkny program
artystyczny, podarowali dzieciom piákĊ i suchary.
Rok szkolny 1970/71
Do szkoáy chodziáo 40 dzieci. Uczyáy dwie
nauczycielki.
Komitetowi
Rodzicielskiemu
przewodniczyá Stanisáaw Woáoszyn. DziĊki jego
inicjatywie zostaáa wybudowana skocznia do
wychowania fizycznego, pomalowano teĪ w czynie
spoáecznym odcinek siatki.
Wioska wzbogaciáa siĊ o dziewiĊü budynków
mieszkalnych. Daleko poprowadzono szosĊ
w kierunku Golców. W wyniku caáorocznej pracy
promocjĊ otrzymaáy wszystkie dzieci.
Wáadza soátysa po dáugich i niemiáych targach
przeszáa w rĊce Jana Szewca. Sekretarzem POP jest
Karol Pasek a przewodniczącym Koáa ZSL
Kazimierz GrząĞko.
ĩyczenia przysáane przez JednostkĊ Wojskową
w Nisku w roku 1970 r.
(treĞü) Kierownik
Szkoáy
Podstawowej
wSZYPERKACH
Z okazji „Dnia Nauczyciela” Dowództwo
Garnizonu Nisko w imieniu caáego stanu osobowego
oraz wáasnym przesyáa Wam., a za Waszym
poĞrednictwem
podlegáej
Wam
kadrze
pedagogicznej serdeczne Īoánierskie pozdrowienia
oraz Īyczenia dalszych sukcesów i osiągniĊü
w pracy zawodowej w zakresie krzewienia
socjalistycznej oĞwiaty i kultury oraz wszelkiej
pomyĞlnoĞci w Īyciu osobistym i rodzinnym.
JednoczeĞnie ta drogą dziĊkujemy Wam za
Wasze poĞwiĊcenie i mozolny trud, który wkáadacie
w edukacjĊ máodego pokolenia oddanego Polsce
Ludowej.
Z-CA DCY GARNIZONU NISKO
DOWÓDCA GARNIZONU NISKO
podpis nieczytelny
pieczĊü okrągáa z godáem paĔstwowym
List dzieci z Golc.
W r. szk. 1970/71 uczniowie klasy czwartej
nawiązali korespondencjĊ z dzieümi ze szkoáy
w Golcach. Na zaproszenie zamieszczone w kronice
urządziliĞmy wycieczkĊ rowerową. Byáo bardzo
miáo. Dzieci bawiáy siĊ nad „Czarnym Bagnem”
w uroczym lasku, gwarzyáy sobie wesoáo.
WróciliĞmy przez Jarocin.

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 5
2004/2005

19

Rok szkolny 1970/71. Klasa czwarta
Uczniowie:
Krystyna Kruk, Teresa Lach, Anna Lach, Maria
WĊgliĔska, Stanisáaw Cudziáo, Edward Lokaj
Wychowawczyni klasy Ludwika Habuda

Rok szkolny 1970/71. Uczniowie klasy pierwszej;
DziewczĊta:
Cháopcy:
Krystyna Bukryj
Mieczysáaw Czubek
Anna Awsiukiewicz
Marek Mulawka
Helena Martyna
Andrzej Karp
Krystyna Lach
Henryk Woáoszyn
W roku szkolnym 1971/72 do naszej szkoáy
uczĊszcza 46 dzieci. Są cztery klasy. Do szkoáy
zaáoĪono telefon 30 listopada 1971 roku. Oddaje on
usáugi szkole i wiosce.
Niedaleko od szkoáy zbudowano basen straĪacki.
RozpoczĊto teĪ prace melioracyjne. Szosa jest juĪ
doprowadzona do goĞciĔca biegnącego przez las do
leĞniczówki przez tzw. „Rudne Doáy”.
Bardzo miáą uroczystoĞcią, która odbyáa siĊ
3 paĨdziernika 1971 r. byáo „pasowanie na ucznia”
dzieci z klasy pierwszej. Dzieci zjadáy wspólnie
podwieczorek, otrzymaáy kwiaty od kolegów klas
starszych i upominki od rodziców. Od wychowawczyni
dostaáy zeszyty z napisami „UwaĪna i pilna praca
gwarantuje
dobrą
ocenĊ”
oraz
ksiąĪeczki
oszczĊdnoĞciowe z jedną záotówką.

Otwierając uroczystoĞü kierowniczka
szkoáy
powiedziaáa miĊdzy innymi: „RoĞnijcie zdrowe,
zgrabne miáe i mądre, roĞnijcie na pociechĊ waszym
rodzicom i na poĪytek wiosce, która po was
oczekuje wiele, roĞnijcie na dobre Ğwiadectwo
o pracy szkoáy, która was w Ğwiat nauki wprowadza,
roĞnijcie dla dobra i chwaáy naszej Ojczyzny Polski
Ludowej, dla której macie sumiennie
i ofiarnie
pracowaü, a gdyby przyszáy záe czasy, bez wahania
staĔcie do obrony”.
Szyperki, dn. 25.12.1971 r.
W roku szkolnym 1972/73 do naszej szkoáy
uczĊszczaáo 46 dzieci. Uczono w trzech oddziaáach
bez zasadniczych zmian w przydziale godzin
i czynnoĞci.
Z waĪniejszych uroczystoĞci szkolnych
naleĪy wymieniü „DzieĔ Kobiet” poáączony
z wywiadówką. Matki otrzymaáy wtedy od dzieci
upominki i kwiaty, byáa teĪ skromna czĊĞü
artystyczna. UroczystoĞü miaáa bardzo miáy nastrój.
Przyjemnie wypadá równieĪ DzieĔ Dziecka
organizowany przy wydatnej pomocy Komitetu
Rodzicielskiego. W programie uroczystoĞci byáa
zgaduj-zgadula „czy znasz swoją wioskĊ”. Pierwszą
nagrodĊ otrzymaá uczeĔ Roman Kaczmarek, który
daá odpowiedĨ na wszystkie pytania. Dzieci
otrzymaáy upominki. Byáo teĪ przyjĊcie i duĪo
zabaw towarzyskich.
Delegacja uczniów naszej szkoáy záoĪyáa Īyczenia,
kwiaty i upominki pracownikom Wiejskiego
OĞrodka Zdrowia w Jarocinie.
Bardzo miáy przebieg miaáo spotkanie z naszym
listonoszem z okazji „Dnia àącznoĞciowca”.
Od maja 1972 roku poprawiáy siĊ nieco warunki
materialne nauczycieli, lecz nie tak by moĪna Īyü w
dostatku. Wzrosáy teĪ wymagania stawiane
nauczycielom. Szkoáa nasza miaáa w roku 1972/3
bardzo trudne warunki lokalowe.
NowoĞcią w szkolnictwie byáy krytyczne rozmowy
z dyrektorami szkóá (kolegia).
Od 1.9.1973 r. szkoáa nasza zostaáa filią szkoáy
w Jarocinie. Notowaáa:
nauczycielka kierująca
W roku szkolnym 1973/74 rozpoczĊáo w naszej
szkole 44 dzieci. Szkoáa liczy trzy oddziaáy i ma
przydzielone dwa etaty. NaukĊ kaĪdego dnia
rozpoczynamy nastĊpującym tekstem:
„Zaczynamy nowy dzieĔ tak, jak miliony
naszych koleĪanek i kolegów w Polsce i na Ğwiecie.
Wszyscy rozumiemy, Īe naszej ojczyĨnie moĪemy
sáuĪyü dobrą i rzetelną pracą i nauką oraz zgodnym
wspóáĪyciem. Wspólnie staramy siĊ wnieĞü tego
dnia jak najwiĊcej mądroĞci, dobroci i radoĞci.
Niech ten dzieĔ bĊdzie dobry”.
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Od 1.1.74 r. dyrektorem gminnym szkóá zostaá mgr
Marian NeĞcior. W czerwcu wizytowaáa nas pani
Wáadysáawa Krasna i p. insp. Korczak.
Na podstawie orzeczenia lekarskiego promocji nie
otrzymaá (.....). Pozostaáe dzieci byáy promowane.
Notowaáa
Ludwika Habuda
Rok szkolny 1974/75 rozpoczĊto 2 wrzeĞnia. We
wrzeĞniu nastąpiáa trzydniowa przerwa. Dzieci miaáy
udziaá braü w wykopkach a nauczyciele w szkoleniu.
W dalszym ciągu uczymy we dwie z p. W. Karp mamy
4 klasy. W szkole piĊtrzą siĊ trudnoĞci lokalowe

Tam,
Gdzie jest jeden Polak
Sam —
Jest Polska, jest patriotyzm i duch
I serce w piersi páonące, jak smolak.
Tam,
Gdzie jest Polaków dwóch —
Nie ma Polski, ni uczuü dziewictwa:
Tam
Są juĪ — dwa polskie stronnictwa.
— Báąd rodzi báąd.
Rząd rodzi rząd.
Wszyscy jesteĞmy gotowi,
Wierzyü nowemu Sejmowi,

w związku z rozpoczĊciem nauki w przedszkolu
(ognisko przedszkolne).
We wrzeĞniu odbyáa siĊ uroczystoĞü mianowania na
ucznia dzieci klasy pierwszej.
Tekst skáadanego przyrzeczenia:
„Obiecujemy uczyü siĊ pilnie, wychowawców
szanowaü, chĊtnie i dokáadnie speániaü ich polecenia
zachowywaü siĊ grzecznie wyrastaü dla dobra
naszej szkoáy, naszych rodziców, naszej wioski
i naszej ukochanej ojczyzny Polski Ludowej.
Przyrzekamy dotrzymaü záoĪonej dzisiaj obietnicy”.
Koniec

Mixta composita
áĪe w tym bĊdzie mieü caáą ambicjĊ,
By starych waĞni wytraciü tradycjĊ
I przeü ku zgodzie caáą swoją mocą.
Na razie
Jedno siĊ zagadnienie, jakby na obrazie,
W naszym sejmowym kreĞli domu:
Nie — kto ma z kim iĞü i po co?
Ale — kto przeciw komu
Ma utworzyü
Front.
— Sáusznie. JeĞli w nas dawna tĊĪyzna
Ma oĪyü,
Musi siĊ ocknąü dawna rycerska zasada,
Która powiada:

Jedna jest tylko na to rada,
JeĞli kto inne niĨli ty ma zdanie:
Sprawiü mu lanie.
— „Gdzie siĊ dwóch bije, tam
trzeci korzysta".
Ta prawda stara jest i
oczywista.
TĊ drugą prawdĊ teĪ mi kaĪdy
przyzna —
ĩe nigdy trzecim tym nie jest —
ojczyzna.
Marian Hemar

Ze sportu
Sukces Zdziar
Dla piákarzy LZS Zdziary ubiegáy sezon byá znakomity, gdyĪ
rok od uzyskania awansu do klasy A rozgrywek uzyskali po raz
pierwszy w historii gminy Jarocin awans do klasy okrĊgowej.
Kibiców bardzo cieszy postawa zespoáu, który przez wiele
tygodni, dziĊki znakomitej grze pozostawaá na pozycji lidera
a obecnie po zakoĔczeniu kolejki jesiennej zajmuje 4 miejsce.
/an/

Niezwykáy talent
Danuta Urbanik jest aktualnie
najlepszym
sportowcem
gminy
Jarocin. Dana zdobyáa juĪ dwa záote
medale Mistrzostw Polski. Na XI
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
MáodzieĪy w Biegach Przeáajowych,
która odbyáa siĊ 2 kwietnia
w Biaáymstoku zajĊáa pierwsze
miejsce w biegu na 3000m. Drugie
záoto Danuta wywalczyáa podczas Ogólnopolskiej Olimpiady
MáodzieĪy, która odbyáa siĊ w Warszawie w dniach 22-24 lipca.
Biegnące w sztafecie 4x400m dziewczĊta: Sylwia Ziarno,
Monika Flis, Barbara Kasprowicz, Danuta Urbanik uzyskują
znakomity czas 3:55,70 i pokonują faworyzowane zawodniczki
z klubów z Twardogóry, Bydgoszczy i Warszawy. DzieĔ
wczeĞniej 22 lipca uczennica z Gimnazjum w Jarocinie zdobyáa
drugi w swojej sportowej kolekcji brązowy medal w biegu na
1500m uzyskując czas 4:33,84. Pierwszy medal z Mistrzostw

Polski Danuta przywiozáa z Halowych Mistrzostw Polski
Juniorów rozegranych w SpalĊ 29.01.2005 r. Na dystansie 1000
m Dana biegnąca w sáabszej 2 serii prowadziáa od startu do
mety i uzyskaáa czas 3:00,34 dający jej brązowy medal. Danuta
Urbanik zdobyáa Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego
w biegu przeáajowym na dystansie 2500m, gdzie wygraáa
zarówno z máodszymi jak i starszymi juniorkami. Mieszkanka
Majdanu GolczaĔskiego zostaáa równieĪ mistrzynią Stalowej
Woli w biegu kobiet na 1000m z czasem 3:03,68. Danuta
Urbanik zostaáa uznana najlepszą zawodniczką „Biegu po
Zdrowie" w Ulicznych Biegach z Okazji Konstytucji 3 Maja
w Stalowej Woli. Za zwyciĊstwo w XXV Jubileuszowym
Ogólnopolskim Biegu Siarkowca zostaáa udekorowana przez
wielokrotnego mistrza Ğwiata i mistrza olimpijskiego Roberta
Korzeniowskiego. Danuta Urbanik byáa podporą gimnazjalnej
sztafety dziewcząt 10x800m, z którą zdobyáa przez 3 kolejne
lata 6 miejsce, srebrny i brązowy medal w finale Wojewódzkiej
Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przeáajowych. Na
zawodach
Wojewódzkiej
Gimnazjady
w
Lidze
Lekkoatletycznej dziewcząt uzyskaáa najwartoĞciowszy wynik
zawodów startując w biegu na 600m. Jej czas 1:36,05 daá
druĪynie dziewcząt 179 punktów. SądzĊ, Īe te osiągniĊcia
i postawa Danuty powinna znaleĨü naleĪytą uwagĊ i wsparcie
wáadz naszej gminy Jarocin na jej dalszej drodze sportowej
kariery.
Andrzej Siwek
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WYNIKI UCZNIÓW Z GIMNAZJUM W JAROCINIE
W ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH ZIMAWIOSNA 2005R.
Oprócz znakomitych osiągniĊü Danuty Urbanik równieĪ inni
uczniowie gimnazjum zasáuĪyli na sáowa uznania:
Agnieszka Gáaz zdobyáa srebrny medal w biegu na 1000 m na
Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego. Na
tym samym dystansie w kategorii máodzików srebrny medal
zdobyá Grzegorz Piskorowski. Na Lekkoatletycznych
Mistrzostwach Máodzików Województwa Podkarpackiego
Mariusz Mierzwa zdobyá brązowy medal w biegu na 1000 m,
na tym samym dystansie w kategorii dziewcząt brązowy medal
zdobyáa Agnieszka Gáaz, natomiast Grzegorz Piskorowski
zdobyá brązowy medal na dystansie 2000m.
Sztafeta dziewcząt 10x800m wywalczyáa brązowy medal na
Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach
Przeáajowych przegrywając srebrny medal o kilka centymetrów
na mecie.
Sztafeta biegáa w skáadzie: Agnieszka Gáaz, GraĪyna Woáoszyn,
Teresa Zakrzewska, Lucyna Habuda, Alina Kozdra, Magdalena
Gózd, BoĪena Woáoszyn, Monika Piskorowska, Justyna
Ryczko, Danuta Urbanik.
Uczniowie naszej szkoáy startowali w biegach ulicznych:
Ogólnopolski Bieg Siarkowca w którym to bezkonkurencyjna
byáa Danuta Urbanik, Mariusz Mierzwa byá drugi a Grzegorz
Piskorowski trzeci w kategorii 90/91. Agnieszka Gáaz byáa
druga a Lucyna Habuda trzecia w biegu dla rocznika 90/91.
NajwiĊkszą nagrodą oprócz upominków i dyplomów byáo
wspólne pamiątkowe zdjĊcie z wielokrotnym mistrzem
olimpijskim i Ğwiata Robertem Korzeniowskim.
Uczniowie naszej szkoáy startowali w Ogólnopolskim
Ulicznym Biegu po Zdrowie z okazji Konstytucji 3 Maja.
Reprezentacja gimnazjum zdobyáa Puchar Prezydenta Miasta
Stalowej Woli dla najlepszego gimnazjum w klasyfikacji
druĪynowej. Uczniowie uzyskali wówczas wiele wysokich
miejsc indywidualnych. Bardzo ciekawy byá bieg w roczniku
89 w którym zmierzyáy siĊ aktualnie dwie najlepsze
zawodniczki Podkarpacia — halowa mistrzyni Polski na 600m
Monika Flis i mistrzyni Polski na 3000m Danuta Urbanik.
Po bardzo zaciĊtym finiszu wygrywa Danuta Urbanik.
Agnieszka Gáaz jest druga, drugie miejsce zajmuje Grzegorz
Piskorowski, czwarte Lucyna Habuda, Alina Kozdra, piąte
miejsca BoĪena Woáoszyn i Mariusz Mierzwa, siódme Teresa
Zakrzewska, 10, 11 i 12 miejsca zajmują Woáoszyn GraĪyna,
Justyna Ryczko, Bukryj Rafaá odpowiednio w poszczególnych
biegach odpowiednich kategorii wiekowych. Warto teĪ dodaü,
Īe Mariusz Mierzwa zostaá wicemistrzem Otwartych
Mistrzostw Stalowej Woli w biegu na l000 m a Danuta Urbanik
mistrzynią na l000 m. Danucie Urbanik brakowaáo tylko 2-3
sekund na 800m jak i 1500m do uzyskania I klasy sportowej w
cyklu startów wiosną 2005r.
Andrzej Siwek

Niecodzienne spotkanie
W dniu 1. 10. 2005 w Gimnazjum w Jarocinie odbyáo siĊ
otwarte dla wszystkich spotkanie z czoáowymi polskimi
chodziarzami sportowymi. WziĊli w nim udziaá olimpijczycy:
Sudoá Grzegorz, Benjamin KuciĔski oraz uczestnicy

Mistrzostw ĝwiata: Rafaá DyĞ, Rafaá Augustyn i Jakub Jelonek.
Znakomici sportowcy przez niemal dwie godziny ciekawie
opowiadali o swojej dyscyplinie sportowej.

Od lewej: G. Sudoá, R. Augusty
B. KuciĔski, J. Jelonek i R. DyĞ
Byáo bardzo duĪo pytaĔ, dotyczących zwáaszcza sĊdziowania,
treningów,
ciekawych przeĪyü podczas
startów
w Olimpiadzie i Mistrzostwach ĝwiata. Nasi goĞcie zwracali
uwagĊ, Īe uprawianie sportu nie tylko hartuje organizm ale
umoĪliwia im zwiedzanie niemal caáego Ğwiata. Olimpijczyk
Grzegorz Sudoá demonstrowaá prawidáową technikĊ chodu.
Spotkanie byáo wspaniaáą propagandą sportu, gdyĪ goĞcie
zachĊcali dzieci i máodzieĪ do jego uprawiania i prowadzenia
sportowego trybu Īycia. Swoim przykáadem zaĞ wskazywali na
moĪliwoĞü pogodzenia sportu z nauką. W tym samym dniu /po
zakoĔczeniu spotkania/ odbyáo siĊ zebranie w sprawie
powoáania klubu lekkoatletycznego. W skáad Czáonków ZaáoĪycieli klubu weszli znakomici sportowcy biorący udziaá
we wczeĞniejszym ogólnym spotkaniu /moĪe to byü dobry
prognostyk na przyszáoĞü/.

Zebrani przyjĊli nazwĊ dla klubu. BĊdzie ona brzmiaáa:
MiĊdzygminny Ludowy Klub Sportowy „Gloria” Jarocin –
Harasiuki. Jak sama nazwa wskazuje w dziaáalnoĞü klubu
powinny zaangaĪowaü siĊ osoby i instytucje z sąsiednich gmin,
gdyĪ wspólnie bĊdzie áatwiej go prowadziü. PrzyjĊto Statut,
wybrano 3 osobowy Komitet ZaáoĪycielski /Zbigniew
Kasprowicz,
Andrzej
Siwek,
Zbigniew
Walczak/
i upowaĪniono go do czynnoĞci związanych z rejestracją klubu..
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Utworzenie klubu wynikáo z duĪej iloĞci utalentowanych osób
mających predyspozycje do uprawiania sportu, zwáaszcza
biegów. Uczniowie z terenu gmin Jarocin i Harasiuki
zdobywają czoáowe miejsca w zawodach wojewódzkich
a nawet krajowych. Nie moĪna zaprzepaszczaü tych talentów,
tym bardziej, Īe jest to ogromna dla nich szansa Īyciowa.
Inicjatorzy utworzenia klubu sportowego dąĪyü bĊdą do
wprowadzenia do kalendarza sportowego województwa
podkarpackiego 2 – 3 imprez przynajmniej o randze
wojewódzkiej.
Kontynuowane bĊdą kaĪdego 15 sierpnia Biegi ZwyciĊstwa
nad Bolszewikami „GoĔ bolszewika, goĔ”, których I edycja
miaáa miejsce podczas SpotkaĔ Rodzinnych w PaĔstwie
Jarocin tego roku. Patronami tej imprezy są pochodzący
z Jarocina kawalerowie orderu Virtuti Militari: Józef Kozioá
i Sebastian Maáek, uczestnicy wojny 1920 roku.

Wáadze MLKS „Gloria” Jarocin – Harasiuki
W dniu 18 listopada 2005 r. podczas Walnego Zebrania
Czáonków MiĊdzygminnego Ludowego Klubu Sportowego
„Gloria” Jarocin – Harasiuki wybrano wáadze Klubu. Oto one:
Kasprowicz Zbigniew – prezes
Kata Andrzej – wiceprezes
Siwek Andrzej – sekretarz
Dec Adam – skarbnik
Iskra Bogusáaw – czáonek
Pasek Janusz – czáonek
PaleĔ Jerzy - czáonek
W skáad Komisji Rewizyjnej weszli:
Zbigniew Walczak – przewodniczący
Zbigniew Lach – z- ca przewodniczącego
Jan ZaĔ – sekretarz.

Mistrzowski zespóá
Maáo kto wie, Īe 20 lat temu zespóá LZS Jarocin zdobyá
mistrzostwo województwa tarnobrzeskiego w siatkówce
mĊĪczyzn. Wojewódzka Federacja Sportu zorganizowaáa
w pierwszej poáowie lat osiemdziesiątych rozgrywki klasy A
oraz klasy wojewódzkiej.

Stoją od lewej: Z. Walczak, H. Podpora, C. Pasek,
M. Derlatka, poniĪej J. Mazur, H. Szostak
Nasz zespóá po zajĊciu pierwszego miejsca w rozgrywkach
klasy A awansowaá do ligi wojewódzkiej. Graáy w niej
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m.in. San Krzeszów, Orkan Nisko, LZS GoĞcieradów, Stal
II Stalowa Wola. Jako, Īe Jarocin nie dysponowaá w
tamtych latach salą gimnastyczną, swoje spotkania jako
„gospodarz” rozgrywaá w sali Technikum Elektrycznego
w Nisku.
Po zdobyciu I m. w kl. wojewódzkiej zespóá awansowaá do
ligi regionalnej, jednakĪe zrezygnowaá z uczestniczenia
w niej, przede wszystkim ze wzglĊdów finansowych.
W dotychczasowych rozgrywkach koszty udziaáu byáy
stosunkowo niewielkie, gdyĪ opáacaliĞmy jedynie sĊdziów,
lekarza i transport. W lidze regionalnej trzeba by
wyjeĪdĪaü na dwa dni, na znacznie wiĊksze odlegáoĞci.
Dodatkowo trzeba by byáo wynajmowaü hotel.
Po rezygnacji Jarocina, awans do rozgrywek regionalnych
uzyskaá Orkan Nisko, który zająá w klasie wojewódzkiej
2 miejsce.
Mistrzowski zespóá siatkówki tworzyli: Maciej Derlatka,
Zbigniew Karkut, Jan Mazur, Czesáaw Pasek, Henryk
Podpora, Henryk Szostak i Zbigniew Walczak. DruĪyna ta
- choü w niepeánym skáadzie – miaáa okazjĊ pokazaü siĊ
podczas Festynu Sportowo – Rekreacyjnego w PaĔstwie
Jarocin w dniu 8 sierpnia 2004 r.. W druĪynie nie zagrali
Maciej Derlatka /kontuzja/ oraz Zbigniew Karkut /odlegáe
miejsce zamieszkania/. W spotkaniu towarzyskim
osáabiony w ten sposób zespóá grając znowu razem po 20
latach przegraá z máodą druĪyną z Jarocina 3:2. Siatkarscy
oldboje, których Ğrednia wieku przekroczyáa juĪ 50 lat,
zapowiedzieli rewanĪ ale w meczu prowadzonym juĪ
w hali sportowej.
Z.W.
Zamieszczamy fragmenty z wydanego w 1931 przez
Wydawnictwo Tow. ĝw. Michaáa Archanioáa Kodeksu
towarzyskiego uáoĪonego przez X. J. MilusiĔskiego. Tekst
ten dzisiejszego czytelnika moĪe Ğmieszyü ale stosowanie
w Īyciu proponowanych zachowaĔ na pewno nie
zaszkodzi.
§ I. UáoĪenie ciaáa czyli nasz wygląd.
l. Stój, siedĨ lub klĊcz prosto, gáowĊ mając nieco
nachyloną przed siebie, a nie na prawo, ani na lewo; gdy
jednak potrzeba ją odwróciü, to obracaj niezbyt
pospiesznie, lecz z powagą odpowiednią.
2. Wáosy przyzwoicie miej uczesane. Uczesanie gáowy
niech raczej Ğwiadczy o dobrym smaku i miáej elegancji,
a nie o próĪnoĞci i niewoli, w jaką zakuwa sáabe charaktery
czcza i nierozumna nieraz moda.
3. Nie rzucaj oczami po stronach, po oknach domów, po
przechodzących, po przejeĪdĪających, nie zwracaj uwagi
na modne strojnisie, ale swój wzrok i oczy miej skromne,
na kilka kroków przed sobą spuszczone.
4. Nie gwizdaj, nie gryĨ warg; staraj siĊ o to, by wtedy
gdy nie mówisz, usta byáy zamkniĊte. Wystrzegaj siĊ
nawpóá ich otwierania, zwáaszcza gdy ci coĞ pokazują lub
coĞ oglądasz, abyĞ nie zasáugiwaá na nazwĊ gapy.
5. Gdy ziewasz, kaszlesz, kichasz zasáaniaj zawsze usta
rĊką lub chustką.
6. Nie marszcz czoáa, ani nosa, ale na twarzy twej niech siĊ
maluje i zdradza spokój, pogoda, áagodnoĞü z powagą.
PamiĊtaj, Īe aby spojrzenie twe i twarz wzbudzaáa

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 5
2004/2005

23

przyjemne uczucie i poszanowanie w innych, powinieneĞ
siĊ staraü, by dusza twa ukochaáa to, co jest dobrem,
a brzydziáa siĊ jak najwiĊcej wszelką myĞlą, i Īądzą
wystĊpną. Wejrzenie bowiem i oblicze są najczĊĞciej odbiciem duszy.
7. Rąk nie trzymaj w kieszeniach, ani w tyle, ale, gdy nie są
zajĊte, trzymaj je przed sobą záoĪone. Nie bierz siĊ za boki,
rąk nie zacieraj, nie máynkuj wielkimi palcami na brzuchu,
nie dotykaj siĊ rĊkoma bez potrzeby brody, wáosów,
a tembardziej wystrzegaj siĊ jak najpilniej dáubania palcami
w nosie, zĊbach, uszach, wyrywania krost z twarzy
i dotykania rĊkami tych czĊĞci ciaáa, których przyzwoitoĞü
dotykaü nie pozwala.
8. Szyja twa i rĊce niech bĊdą czyste. W uszach niech nie
bĊdzie brudu. Paznogci dáugich nie zapuszczają lecz je
obcinaj czĊsto, aby brudu nie byáo za niemi. PamiĊtaj po
czystych paznogciach i obuwiu poznaje siĊ czáowieka. Nie
obcinaj nigdy paznogci wobec innych, jest to bowiem
nieprzyzwoicie, równieĪ nieprzyzwoitoĞcią jest obgryzanie
takowych.
9. Czuwaj, aby bielizna twa zawsze byáa czysta. Czysta
bielizna przyczynia siĊ do zdrowia naszego ciaáa.
Gdy jesteĞ starszym lub osobą na stanowisku powaĪnem wystrzegaj siĊ rzeczy báyskotliwych w swoim ubiorze.
Prostota i skromnoĞü oraz ochĊdóstwo w ubraniu

i bieliĨnie Ğwiadczy o porządku w duszy i w gáowie
czáowieka.
10. Nie czyĔ zbytniego haáasu, gdy kaszlesz lub kichasz.
Przy kichaniu, kaszlaniu zatykaj nos i usta chustką, albo
rĊką, abyĞ nie sprawiaá nieprzyjemnoĞci innym. Chustka,
której zawsze do wycierania nosa uĪywaü winieneĞ, (nie
zaĞ rąk lub rĊkawa) czystą byü winna.
11. Wystrzegaj siĊ jak najpilniej abyĞ po wytarciu nosa
do chustki nie zaglądaá, ani siĊ baw rozcieraniem tego, co
jest na chustce.
12. Nie pal papierosów i nie wdraĪaj siĊ do naáogu ich
palenia, gdyĞ jednak naáóg ten nabyá, nie pal wobec osób
starszych, zwierzchników, dam i osób niepalących.
13. Gdy stoisz lub siedzisz, nogi na nogĊ nie zakáadaj,
nie rozkáadaj nóg, ani siedząc, przed siebie nie wyciągaj,
lecz równo postawione trzymaj.
Miej nogi zawsze w porządku, bo przez niechlujstwo
wydawaü one bĊdą woĔ nieprzyjemną.
14. Gdy siedzisz nie rozpieraj siĊ na krzeĞle, nie sadów siĊ
na jego brzegu gdyĪ moĪesz spaĞü i na poĞmiewisko albo
nawet i na nieszczĊĞcie moĪesz siĊ naraziü.

Siedząc, gáowy rĊkoma nie podpieraj, nie opieraj siĊ
na stole, bo podpieranie siĊ takie i opieranie Ĩle
Ğwiadczy o twem wychowaniu.
Cdn.

Najpopularniejsze nazwiska
Najpopularniejszym nazwiskiem w gminie Jarocin jest nazwisko Woáoszyn. Posáuguje siĊ nim 165 osób.
NastĊpnymi z kolei jest Siembida – 114, Sobiáo – 95, Kata – 88, Smutek – 87, Cudziáo – 82, Szwedo
i PowĊska – po 76, Lach – 75, Szabat – 73, Kutyáa – 68, Maáek i Maáys – po 63, PaleĔ – 58, CichoĔ
i Podpora - po 55.
PoniĪsza tabela przedstawia najpopularniejsze nazwiska w poszczególnych soáectwach:
Lp. Domosta
wa
1.
Szwedo
41

Mostki

Szyperki

Szwedy

Zdziary

Kutyáa
á9

Majdan
G.
Lach
18

PowĊska
22

Woáoszyn
33

Szwedo
24

Sobiáo
33

Golce

Jarocin

Katy

Kutyáy

Siembida
19

Maáys
34

Kata
41

2.

Siembida
30

Szabat
13

Lach
31

CichoĔ
10

PowĊska
14

Woáoszyn
16

Woáoszyn
21

Lach
24

Woáoszyn
21

Kutyáa
27

3.

Woáoszyn
30

Cudziáo i
Woáoszyn
po 9

Szabat
30

Sobiáo
6

Podpora
6

Sobiáo i
Maáek po
15

Maáek
19

Cudziáo
20

Smutek
15

Smutek
24

Opr.T.P.

Báogosáawieni miáosierni
Trzeba pomóc drugiemu czáowiekowi, gdy zagubi swoją
ĞcieĪkĊ, zaplącze siĊ w labiryncie cudzego Īycia, gdy nie
jest w stanie uporządkowaü swoich spraw. Trzeba mu
pomóc, by przetrwaá swój kryzys, záapaá oddech.
Ale uwaĪaj, bo tuĪ zaraz zaczynasz go przyzwyczajaü do
staáego liczenia na twoją pomoc, legalizowaü jego
nieporadnoĞü, jego oglądanie siĊ na cudze miáosierdzie.
I ten kolejny twój krok to nie miáoĞü, ale demoralizacja:
uczenie lenistwa, biernoĞci, lekkiego Īycia, cwaniactwa.

Ks. M. MaliĔski

Rozwiċzanie konkursu
DuĪe trudnoĞci wĞród naszych czytelników
sprawiá konkurs z poprzedniego numeru na
odgadniĊcie nazwiska osoby znajdującej siĊ
na zdjĊciu.. Padaáy róĪne przypuszczenia, ale
dopiero p. Maria Ostrowska z Jarocina
domyĞliáa siĊ, Īe máodzieĔcem na zdjĊciu jest
ĝwiĊtej PamiĊci Ksiądz Praáat Tadeusz
Boratyn. ZdjĊcie pochodzi z czasów gdy byá
jeszcze
gimnazjalistą.
W
nagrodĊ
p. Ostrowska otrzymuje od redakcji album.
Gratulujemy
/Red/
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Apolonia i Wâadysâaw KUBASIEWICZ

Agnieszka i Franciszek NOWAKOWSCY

Janina i Jan KOTLIK

Wâadysâawa i Mikoâaj SMUTEK

Stefania i Jan KUTYáA
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Leonora i Jan SZABAT

Zuzanna i Józef SMUTEK

Julia i Franciszek PACHOLEC

Adela i Roman GARBACZ

Julia i Stanisâaw SIEMBIDA

Zuzanna i Tadeusz TďCZA

Stefania i Jan PODPORA

Zespóâ ģpiewaczy KGW Jarocin

Bronisâawa i Leon TďCZA

Zespóâ ģpiewaczy KGW Zdziary
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