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Od redakcji
Obecnym numerem pisma nadrabiamy zalegáoĞci z roku ubiegáego. Przekazujemy relacjĊ ze
SpotkaĔ Rodzinnych w PaĔstwie Jarocin z 2005 r. oraz
„Záotych Godów”, które obchodziáo 17 par maáĪeĔskich koĔcem listopada ubiegáego roku.
Zamieszczamy bardzo ciekawą
kronikĊ szkoáy w Jarocinie
z okresu sprzed II wojny Ğwiatowej. Wewnątrz numeru znajdziecie PaĔstwo wypowiedĨ
Prymasa Tysiąclecia o roli roZeâ swoich
dziców w wychowaniu
dzieci. Tekst pochodzi wprawdzie z 1951 roku ale jakĪe brzmi
aktualnie w dzisiejszych czasach. W czasach, w których
wielu siĊ zdaje, Īe to paĔstwo a nie rodzice - powinno wychowywaü máode pokolenie.
Wspóáczesnemu paĔstwu takĪe
siĊ zdaje, Īe urzĊdnicy wiedzą
lepiej co jest dobre dla dzieci.
Przejawem tej tendencji jest
zamiar objĊcia obowiązkiem
szkolnym piĊciolatków, a póĨniej pewnie, czterolatków.... itd.
Kontynuujemy
publikacje
fragmentów z arcyciekawego
Kodeksu Towarzyskiego. Niektóre z przedstawianych w nim
zasad dobrego wychowania
mogą wydaü siĊ bardzo staroĞwieckie ale stosowanie ich
w Īyciu na pewno nikomu nie
zaszkodzi.
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Wnioski o dotacje

Budowa estrady

Gmina Jarocin wykorzystuje kaĪdą moĪliwoĞü do záoĪenia
wniosków o dotacjĊ. W ostatnim roku záoĪyáa wnioski:
x do programu INTERREG IIIA/TACIS CBC – „Wzrost
atrakcyjnoĞci gminy Jarocin poprzez budowĊ zbiornika
retencyjnego z kąpieliskiem” – na kwotĊ 1 897 926 zá
x do programu ZPORR – przebudowa drogi gminnej Majdan
GolczaĔski – Wasile /Brzozówka – 1078 mb./ -o 240882 zá
x do programu ZPORR – przebudowa dróg gminnych
w miejscowoĞci Katy /499 mb. + 408 mb./ - o 129 629 zá
x do programu ZPORR – „Wzrost atrakcyjnoĞci turystycznej
miejscowoĞci Jarocin poprzez zagospodarowanie terenu
przy pomniku PamiĊci Narodowej – 403 835 zá
x Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm
Finansowy – „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
z przyáączami w miejscowoĞciach Jarocin i Majdanie
GolczaĔskim” – o 1 066 950 zá
Jaki bĊdzie efekt ze záoĪenia powyĪszych wniosków jeszcze
nie wiemy. Media ciągle informują o tym jak duĪo pieniĊdzy
nam daje Unia i jak nie potrafimy ich wykorzystaü. Chciaáoby
siĊ powiedzieü, Īe „*****” prawda. Dofinansowanie
z wiĊkszoĞci tych programów otrzymuje mniej-wiĊcej co
dziesiąty wniosek. Samo záoĪenie wniosku jest drogą przez
mĊkĊ. Procedury są bardzo zbiurokratyzowane. Do wniosku na
modernizacjĊ zwykáej drogi gminnej trzeba sporządziü
kosztowny dokument, który zwie siĊ „Studiem wykonalnoĞci”
i w którym trzeba udowodniü, Īe naprawa tej drogi jest
naprawa potrzebna /w sytuacji gdy to widaü goáym okiem/ ,
trzeba doáączaü opinie o wpáywie danej inwestycji na
Ğrodowisko /chociaĪby realizacja inwestycji miaáa na celu
tylko i wyáącznie ochronĊ Ğrodowiska/
itp. Procedura
oceniania jest absurdalna. Wniosek przechodzi ocenĊ przez
wiele ciaá kolegialnych /a czas páynie/: najpierw jest
sprawdzany przez pracowników UrzĊdu Marszaákowskiego,
nastĊpnie przez tzw. Panel Ekspertów, dalej przez Regionalny
Komitet Sterujący, póĨniej ocenia go Zarząd Województwa,
który ustala ostateczną kolejnoĞü i kwalifikuje do otrzymania
dotacji. Po tym caáoĞü dokumentacji trafia do urzĊdników
wojewody, którzy takĪe sprawdzają dane zawarte we
wnioskach. Nic dziwnego, Īe od momentu záoĪenia wniosku
przez gminĊ do uzyskania dotacji upáywa niemal rok. W tym
czasie trzeba zamroziü Ğrodki w budĪecie na daną inwestycjĊ,
bez nadziei realizacji w danym roku. Oprócz wniosków
inwestycyjnych gmina zgáosiáa wnioski w dziedzinie kultury:
- do programu INTERREG IIIA/TACIS CBC /Polska –
BiaáoruĞ – Ukraina/ - Wsparcie mikroprojektów – na
organizacjĊ imprezy pod hasáem „PaĔstwo Jarocin – miejscem
spotkaĔ przyjacióá ponad granicami”.
Nowopowstaáy Klub MLKS „Gloria” záoĪyá wniosek do
Ministerstwa Sportu na „ZajĊcia sportowo – rekreacyjne dla
uczniów” natomiast Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa
Jarocin záoĪyáo wniosek do Ministerstwa Sportu na „Festyn
sportowo rekreacyjny w PaĔstwie Jarocin w dniach 12 i 13
sierpnia”
ZW

Gmina Jarocin otrzymaáa w ubiegáym roku
dotacjĊ z programu Odnowa wsi oraz zachowania
i ochrony dziedzictwa kulturowego – na „BudowĊ
sceny plenerowej
z magazynem, zapleczem,
zjazdami i placem utwardzonym w Jarocinie”.
Kwota dotacji wynosi 447.004 zá. Koszt caáej
inwestycji – 662.367,98 zá. Do przetargu
wystartowaáa tylko jedna firma – Kazimierz
Máynarski. Budowa estrady i zbiornika
retencyjnego, czyli – w Īargonie niektórych
radnych „budy” i „bajorka” - wzbudziáa duĪo
kontrowersji.
Oba projekty uzupeániają siĊ.
Gmina Jarocin wykupiáa 6,79 ha gruntu po to,
aĪeby wybudowaü przede wszystkim zbiornik
retencyjny, który by sáuĪyá takĪe rekreacji. Pomysá
wybudowania estrady narodziá siĊ trochĊ póĨniej,
gdy pojawiáa siĊ moĪliwoĞü skorzystania
z programu unijnego „Odnowa wsi”. Realizacja
obu inwestycji przyczyni siĊ do tego, Īe gmina
Jarocin zyska atrakcyjny, zagospodarowany teren,
który bĊdzie sáuĪyá zarówno mieszkaĔcom jak
i turystom. UmoĪliwi takĪe organizacje imprezy
plenerowej
/festiwalowej/
w
jednym,
odpowiednio do tego celu przygotowanym
miejscu. Wybudowany obiekt oprócz estrady
mieĞciá bĊdzie garderobĊ i sanitariaty dla
wystĊpujących artystów, magazyn sprzĊtu
wodnego oraz sanitariaty dla korzystających
z kąpieliska. Dotychczas, aby zorganizowaü
imprezĊ trzeba byáo ponieĞü duĪe koszty ze
wzglĊdu na zamontowanie estrady, podáączenie
zasilania energetycznego, wynajem kabin WC itp.
Sprawy te przestaną juĪ stanowiü problem.
Zdaniem wójta gminy, inwestycje te okaĪą siĊ
przydatne i nie sprawdzą siĊ przepowiednie o ich
bezuĪytecznoĞci.
/an/

Plac przy pomniku
Centrum Jarocina a wiĊc i centrum gminy jest
obecnie
maáo
atrakcyjne.
Zniszczona,
poprzerastana trawą asfaltowa páyta i alejka do
pomnika, rachityczne tuje róĪnej wysokoĞci, brak
alejek i áawek. Gmina posiada bardzo áadny –
wbrew temu co twierdzą niektórzy radni – projekt
zagospodarowania
tego
terenu.
Oprócz
odnowienia – chociaĪ w innym ksztaácie – alei do
pomnika, projekt przewiduje oczko wodne
w poáowie otoczone trejaĪem z cegáy klinkierowej,
pergolĊ,
alejki,
áawki,
lampy
parkowe,
podĞwietlenie pomnika od doáu, maszty flagowe
oraz parking i drogi asfaltowe do stadionu
i do parkingu za urzĊdem gminy.
PrzyjĊte w projekcie rozwiązanie eksponuje sam
pomnik
a
poprzez
zaproponowane
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zagospodarowanie uatrakcyjnia przestrzeĔ wokóá niego,
stwarzając moĪliwoĞü wypoczynku zarówno najmáodszym jak
i starszym mieszkaĔcom oraz turystom. Potrzeba
zagospodarowania placu wynika takĪe z tego, Īe widaü
starania mieszkaĔców gminy Jarocin o wygląd swoich posesji.
Dostrzegane jest to juĪ przez osoby z zewnątrz. Gmina ze
swoimi budynkami i placami nie moĪe pozostawaü w tyle za
swoimi mieszkaĔcami. O ile uda siĊ uzyskanie dotacji
z programu ZPORR, to jest nadzieja, Īe jeszcze w tym roku
Jarocin bardzo zyska na wyglądzie.
ZW

Zmiana na stanowisku kierownika GOPS
Zarządzeniem z dnia 24.10.2005 Wójt Gminy odwoáaá
p. Stanisáawa GazdĊ ze stanowiska kierownika OĞrodka
Pomocy Spoáecznej w Jarocinie. Ustawa o pomocy spoáecznej
w art. 122 nakáada na osoby kierujące jednostkami
organizacyjnymi pomocy spoáecznej obowiązek posiadania
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spoáecznej. Po
kontroli przeprowadzonej 10.03. 2004 r. w GOPS w Jarocinie
przez pracowników UrzĊdu Wojewódzkiego, Wojewoda
Podkarpacki nakazaá kierownikowi uzupeánienie kwalifikacji
zawodowych poprzez uzyskanie specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy spoáecznej. Po tej kontroli p. S. Gazda
deklarowaá podjĊcie dziaáaĔ mających na celu uzyskanie
wymaganych kwalifikacji. Po kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w dniu 24.02.2005 r. Wojewoda Podkarpacki
poinformowaá wójta o licznych uchybieniach w realizacji
zadaĔ przez OĞrodek i zaleciá rozwaĪenie moĪliwoĞci zmiany
osoby kierującej OPS w Jarocinie. W związku z zapewnieniem
kierownika, Īe do koĔca 2005 r. przejdzie na wczeĞniejszą
emeryturĊ wójt przestaá nalegaü na uzyskanie przez niego
specjalizacji i poinformowaá o tym WojewodĊ. PoniewaĪ do
27 paĨdziernika 2005 r. p. St. Gazda nie podjąá Īadnych
dziaáaĔ mających na celu wypeánienie obietnic i deklaracji
przejĞcia na wczeĞniejszą emeryturĊ wójt zadecydowaá
o odwoáaniu go z funkcji kierownika OPS. Biorąc jednakĪe
pod uwagĊ wiek, staĪ pracy oraz byü moĪe trudnoĞci

OĞrodek zdrowia - odrzucony dar
Powiat NiĪaĔski jest wáaĞcicielem dziaáki w Jarocinie oraz
znajdujących siĊ na niej budynków tj. budynku OĞrodka
Zdrowia w Jarocinie i budynków gospodarczych. Starosta
NiĪaĔski kilkakrotnie wychodziá z propozycją bezpáatnego
przekazania w/w nieruchomoĞci gminie Jarocin. Radni na
posiedzeniach komisji zapoznawali siĊ z przedstawianą
propozycją, analizowali stan techniczny obiektu oraz
koszty jego utrzymania przedstawione przez Starostwo.
RozwaĪyli przydatnoĞü obiektu dla potrzeb statutowej
dziaáalnoĞci gminy równieĪ w aspekcie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomoĞciami mówiących, Īe w umowie
darowizny okreĞla siĊ cel, na który nieruchomoĞü jest
darowana miĊdzy jednostkami samorządu terytorialnego,
gdyĪ w przypadku niewykorzystania nieruchomoĞci na
ten cel darowizna podlega odwoáaniu.

w uzyskaniu wczeĞniejszej emerytury p. S. Gazda
otrzymaá propozycjĊ dalszej pracy w oĞrodku, ale
juĪ nie na kierowniczym stanowisku, lecz na
stanowisku inspektora. Pan St. Gazda nie przyjąá
zaproponowanych warunków lecz odwoáaá siĊ do
Sądu Pracy w Nisku. Sąd powództwo oddaliá.
W związku ze zwolnieniem siĊ stanowiska
kierownika GOPS w Jarocinie zostaá ogáoszony
otwarty konkurencyjny nabór na wolne
kierownicze stanowisko urzĊdnicze zgodnie
z procedurą naboru obowiązującą od 5 sierpnia
2005 r. na podstawie ustawy o pracownikach
samorządowych. Komisja konkursowa powoáana
do przeprowadzenia naboru, po zapoznaniu siĊ
z
kompletami
dokumentów
wszystkich
kandydatów (5 osób), na stanowisko kierownika
GOPS jednogáoĞnie stwierdziáa, Īe Īadna z ofert
nie speániaáa wymogów formalnych zawartych
w ogáoszeniu o naborze, nawet tych
obligatoryjnych wymaganych przez ustawĊ
o pracownikach samorządowych tj. wyksztaácenie
wyĪsze i co najmniej 3 letni staĪ pracy w pomocy
spoáecznej i 2 letni na stanowiskach urzĊdniczych.
RównieĪ Īadna oferta nie speániáa warunku
posiadania specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy spoáecznej lub ukoĔczonych studiów
podyplomowych,
w
których
programie
uwzglĊdniono minimum programowe z zakresu
organizacji pomocy spoáecznej i w związku
z
powyĪszym
zasugerowaáa
powtórzenie
procedury naboru.
Do czasu zatrudnienia kierownika wyáonionego
w otwartym naborze peánienie obowiązków
kierownika GOPS w Jarocinie z dniem 1 lutego
2006 r. wójt powierzyá pani Halinie Bienieckiej –
starszemu pracownikowi socjalnemu w OĞrodku.
JR

Wójt proponowaá, Īeby Starosta zapewniá Ğrodki
przynajmniej na konieczny remont dachu budynku lub
zwiĊkszyá Ğrodki na drogi powiatowe na terenie gminy
Jarocin w 2006 r. to wówczas gmina rozwaĪy
moĪliwoĞü przejĊcia proponowanej nieruchomoĞci.
Argumentowaá to takĪe tym, Īe Starostwo ma wiĊksze
moĪliwoĞci siĊgniĊcia po Ğrodki z programów UE na
remont tego typu obiektów niĪ gmina. A obiekt
znajduje siĊ w
takim stanie, Īe dla dalszego
uĪytkowania wymaga natychmiastowego i bardzo
kosztownego - jak na moĪliwoĞci gminy Jarocin remontu (remont dachu ponad 100 tys. zá, wymiana
stolarki oraz wykonanie ocieplenia i elewacji – jeszcze
wiĊksze koszty). Wiadomo zaĞ, Īe dochody z czynszu
nie pokryją nawet czĊĞci kosztów utrzymania obiektu.
PoniewaĪ w budĪecie gminy Jarocin na 2006 r. nie
moĪna byáoby
wygospodarowaü Ğrodków na
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niezbĊdny remont tego budynku a ponadto powaĪne
zastrzeĪenia budziá sens ekonomiczny utrzymywania go
przez gminĊ, dlatego teĪ Rada Gminy na koniec swojej
kadencji nie widziaáa sensu podarowania wątpliwego
prezentu swoim nastĊpcom. Tak wiĊc podczas XXVII
sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2006 r. radni
postanowili nie wystĊpowaü z wnioskiem do Starostwa
niĪaĔskiego o przekazanie dziaáki wraz z oĞrodkiem
zdrowia.
Stanowisko zostaáo podjĊte przy 11 gáosach za, 1 przeciw i
1 wstrzymującym siĊ.
Starosta zapowiedziaá, Īe

rozpocznie przygotowania do sprzedaĪy budynku, przy
czym dotychczasowym najemcom sáuĪyü bĊdzie
prawo pierwokupu. Gdy nie skorzystają z tego,
wówczas zostanie zorganizowany przetarg. Z punktu
widzenia gminy sprzedanie budynku najemcom
mieszkaĔ i lokali uĪytkowych lub innemu nabywcy
bĊdzie korzystniejsze niĪ utrzymywanie obiektu, który
mógáby ciągle przynosiü straty budĪetowi gminy.
(juĪ „tĊ lekcjĊ” gmina przerabiaáa gdy byáa
wáaĞcicielem bloku mieszkalnego w Jarocinie).
JR

Zadyszka budĪetowa
W dniu 30 stycznia odbyáa siĊ sesja Rady Gminy w
Jarocinie, podczas której radni uchwalili budĪet gminy
Jarocin na 2006 rok. Zanim jednak to nastąpiáo,
2 tygodnie wczeĞniej odbyáa siĊ sesja poĞwiĊcona
sprawom gminnej oĞwiaty. Doszáo wtedy do wypracowania stanowiska radnych w kwestii budĪetu oĞwiaty.
Problemem podczas dyskusji nie byáa wówczas kwota
planowana na funkcjonowanie szkóá, lecz sposób ich
finansowania. Wójt gminy – zgodnie z sugestią
niektórych radnych – przygotowując projekt budĪetu
oĞwiaty
wziąá
pod
uwagĊ
liczbĊ
uczniów
w poszczególnych szkoáach. Z kolei Zespóá Obsáugi
Szkóá wyliczyá, ile kaĪda szkoáa potrzebuje Ğrodków,
aby bez przeszkód funkcjonowaü. Wiadomo,
Īe w gminie Jarocin najwiĊkszym od lat problemem jest
maáa i malejąca w dalszym ciągu liczba uczniów.
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest koniecznoĞü
dokáadania do otrzymywanej subwencji oĞwiatowej
coraz wiĊkszej kwoty ze Ğrodków wáasnych.
Radnym brakáo wyobraĨni a moĪe odwagi, aby
rozwiązaü
problem gminnej oĞwiaty
poprzez
wyprowadzenie
szkóá
spod
dziaáania
„Karty
Nauczyciela” uniemoĪliwiającej finansowanie ich
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, bez rujnowania
budĪetu gminy. Staáo siĊ to, przed czym zawsze
przestrzegaáem.
Przy nadmiernych wydatkach na
oĞwiatĊ brakuje pieniĊdzy na inwestycje, zwáaszcza na
modernizacjĊ dróg i budowĊ chodników. Radni
chcieliby i nic nie zmieniaü w funkcjonowaniu szkóá
i mieü duĪo pieniĊdzy na inwestycje. Niestety tego siĊ
nie da pogodziü ChociaĪ... prawie im siĊ to udaáo.
Podczas sesji budĪetowej z zaproponowanej przeze mnie
na potrzeby szkóá podstawowych kwoty w wysokoĞci
2.331.583 zá. „zdjĊli” 167 000 zá. a zaoszczĊdzone w ten
sposób pieniądze przeznaczyli na drogi. Na nic siĊ zdaáy
moje i p.o. kierownika Zespoáu Obsáugi Szkóá p. Agaty
Paáka perswazje, Īe w listopadzie i grudniu nie bĊdzie
pieniĊdzy na wypáatĊ dla nauczycieli i pozostaáych
pracowników szkóá podstawowych. Radni nie doĞü, Īe
drastycznie zmniejszyli Ğrodki na szkoáy to jeszcze
uchwalili bez mojej zgody zaciągniĊcie nieplanowanych
w projekcie budĪetu poĪyczek w wysokoĞci 392 015 zá.
Aby ratowaü sytuacjĊ zaproponowaáem rozwiązanie

kompromisowe a mianowicie, Īeby zmniejszyli kwotĊ
na oĞwiatĊ tylko o poáowĊ, a wiec o 83 500 zá. ze
167 000 zá. a ja w zamian zgodzĊ siĊ na zaciągniĊcie
zaplanowanych przez nich poĪyczek. Nic z tego.
WiĊkszoĞü radnych jakby ogarnąá amok. W związku
z wprowadzeniem tak istotnych zmian do budĪetu nie
pozostaáo mi nic innego jak tylko poinformowaü o tym
Regionalną IzbĊ Obrachunkową w Rzeszowie a wiĊc
instytucjĊ, która zajmuje siĊ finansami gmin.
Do wysyáanej uchwaáy budĪetowej doáączyáem pismo,
w którym wniosáem zastrzeĪenia i zwróciáem siĊ
z proĞbą o jej negatywne zaopiniowanie w powyĪszych
dwu zakresach. Kolegium RIO w Rzeszowie podczas
swojego posiedzenia w dniu 21 lutego, po zbadaniu
uchwaáy Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 stycznia
2006 roku w sprawie uchwaleniu budĪetu gminy na 2006
rok, podjĊáo UchwaáĊ w której po wskazaniu Radzie
Gminy w Jarocinie na nieprawidáowoĞci, poleciáo je
usunąü „poprzez:
a)zmniejszenie wydatków w Dziale 600 „Transport
i áącznoĞü" Rozdziaá 60016 „Drogi publiczne
gminne" z kwoty 957.774 zá do kwoty 565.759 zá, tj.
o kwotĊ 392.015 zá i jednoczeĞnie zmniejszenie o tĊ
kwotĊ deficytu budĪetu gminy,
b)
zwiĊkszenie wydatków bieĪących w Dziale 801
„OĞwiata i wychowanie" Rozdziaá 80101 „Szkoáy
podstawowe" o kwotĊ 167.000 zá, tj. z kwoty
2.164.583
zá.
do
kwoty
2.331.583
zá,
z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotĊ 167000 zá.
innych wydatków budĪetu gminy (...)”.
oraz stwierdziáo, iĪ „NieusuniĊcie stwierdzonych
nieprawidáowoĞci w wyznaczonym terminie spowoduje
koniecznoĞü
stwierdzenia
niewaĪnoĞci
uchwaáy
Nr XXVII/206/2006 Rady gminy w Jarocinie z dnia 30
stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budĪetu
gminy na 2006 rok.” Ustalony przez RIO termin na
usuniecie nieprawidáowoĞci to 21 marca 2006 r. Oznacza
to, Īe przed tą datą powinna odbyü siĊ sesja Rady Gminy
podczas, której radni powinni poprawiü uchwaáĊ
budĪetową zgodnie z zaleceniami RIO. Gdy tego nie
dokonają uczyni to sama izba obrachunkowa.
Reasumując:
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1) gdybym to ja wyszedá z propozycją dodatkowych
poĪyczek w projekcie budĪetu to niechybnie
usáyszaábym, Īe przygotowaáem budĪet wyborczy
2) w związku z tym, Īe jesienią odbĊdą siĊ wybory
samorządowe, nowo wybrane osoby zaraz po
záoĪeniu przysiĊgi dowiedziaáyby siĊ, Īe
w budĪecie gminy nie ma juĪ pieniĊdzy na páace
dla pracowników szkóá. ZaczĊáo by siĊ wtedy
szukanie winnego, którym zapewne okazaáby siĊ
wójt gminy, który nie doĞü pilnowaá dyrektorów
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szkóá przy wydawaniu przez nich Ğrodków
finansowych bĊdących w ich dyspozycji,
3) okazuje siĊ, Īe dwie sesje RG byáy zorganizowane
niepotrzebnie: pierwsza z nich dlatego, Īe
zlekcewaĪono ustalenia na niej podjĊte, druga zaĞ
z tego powodu, Īe trzeba ją powtarzaü. Nie
wiadomo takĪe jakim rezultatem zakoĔczy siĊ
sesja nastĊpna?
MoĪe jednak kropkĊ nad „i” postawi Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Z. Walczak – wójt gminy

Zaorana mogiáa.
W Zdziarach, jeszcze pod koniec lat czterdziestych istniaáa zbiorowa
mogiáa ofiar z I wojny Ğwiatowej. Znajdowaáa siĊ ona okoáo 300 m.
od zabudowaĔ od strony zachodniej na wysokoĞci nowego
przystanku autobusowego. Skáadaáa siĊ z dwu podáuĪnych
usypanych grobli pomiĊdzy którymi staá drewniany krzyĪ. Byáo to
miejsce patriotycznych spotkaĔ w okresie miĊdzywojennym
i bezpoĞrednio powojennym. Jak wspomina p. St. Martyna ze Zdziar
podczas waĪnych Ğwiąt paĔstwowych máodzieĪ szkolna ze szkoáy
w Zdziarach skáadaáa tam wieĔce. Nie za bardzo wiadomo, kto i ile
osób jest tam pochowanych. Byü moĪe ktoĞ kiedyĞ dotrze do tych
informacji i poszerzy naszą wiedzĊ w tej kwestii. W tej chwili nie
ma Ğladu po mogile. Zostaáa ona zaorana prawdopodobnie przez
wáaĞciciela gruntu kilkadziesiąt lat temu.
/an/
Prezentacja ksiąĪki
W dniu 5 marca po niedzielnej Mszy ĝw.
odbyáa siĊ w koĞciele parafialnym
w Jarocinie prezentacja ksiąĪki „ĝmierü
w páomieniach z podtytuáem „Ks. Marcin
KĊdzierski – mĊczennik z Jarocina” przez
jej autora Mariusza BobulĊ, redaktora
GoĞcia Niedzielnego. KsiąĪka dotyczy
tragicznej Ğmierci
w 1943 roku
dáugoletniego proboszcza jarociĔskiej
parafii ks. Marcina KĊdzierskiego. Pan
redaktor stwierdziá z Īalem, Īe nazwisko ksiĊdza KĊdzierskiego nie
znalazáo siĊ na liĞcie báogosáawionych 108 mĊczenników wymienionych
przez Jana Pawáa II w 1999 roku w Warszawie. WstĊp do ksiąĪki napisaá
ks. Kanonik Tadeusz KuĨniar proboszcz Jarocina.. W pierwszym
rozdziale ksiąĪki, zatytuáowanym „Rozdarta karta praw czáowieka” autor
odnosi siĊ do obu zbrodniczych totalitaryzmów XX wieku hitleryzmu
i stalinizmu, które „niczym w soczewce skupiáy siĊ na terytorium Polski,
by okrutnie doĞwiadczyü miliony Polaków”. W dalszej czĊĞci M. Bobula
opisuje Īycie i Ğmierü mĊczeĔską ks. KĊdzierskiego., wspomnienia o nim
mieszkanek parafii Walerii Michaákiewicz z Jarocina i Anieli Podpora
z Mostek.. W ksiąĪce znalazáy siĊ takĪe artykuáy umieszczone niegdyĞ
w GoĞciu Niedzielnym dotyczące paĔstwa Marcina i Genowefy
Dziechciarzów, którzy otrzymali Medal Sprawiedliwy wĞród narodów
Ğwiata oraz trudnej sytuacji rodziny Woáoszynów z Jarocina po Ğmierci
gáowy rodziny. Suplement zawiera zaĞ fragmenty Kroniki parafialnej
wraz z inwentarzem probostwa sporządzonym wg zachowanych notatek
ksiĊdza KĊdzierskiego.
/an/

ZaĞwiadczenie z IPN
W związku z tym, Īe na tzw. liĞcie
Wildsteina znalazáo siĊ nazwisko „Zbigniew
Walczak”, wójt gminy wystąpiá do IPN
w Rzeszowie z wnioskiem o wyjaĞnienie czy
to dotyczy jego osoby. W maju 2005 r.
otrzymaá z IPN dokument o poniĪszej treĞci:
ZaĞwiadczenie nr 352/05
Na podstawie art. 217 § 2 pkt. l
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postĊpowania
administracyjnego
(Dz.U.
z 2000 r. nr 98, póz. 1071 z póĨn. zm.),
w związku ze záoĪeniem przez Pana
Zbigniewa Walczaka wniosku, o którym
mowa w art. 29 a ust. l Ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie PamiĊci
Narodowej - Komisji ĝcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz. U.
z 1998 r. nr 155, póz. 1016 z póĨn. zm.)
zaĞwiadcza siĊ, Īe
dane osobowe Pana Zbigniewa Walczaka syna
Mariana ur. 22.06.1955 r. w Jarocinie nie są
toĪsame z danymi osobowymi, które znajdują
siĊ
w
katalogu
funkcjonariuszy,
wspóápracowników,
kandydatów
na
wspóápracowników organów bezpieczeĔstwa
paĔstwa oraz innych osób, udostĊpnionym w
Instytucie PamiĊci od dnia 26 listopada 2004
Z upowaĪnienia Prezesa Instytutu PamiĊci
Narodowej-Komisji
ĝcigania
Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Naczelnik
Oddziaáowego
Biura
UdostĊpniania
i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie
Dr Janusz Borowiec
Pismo powyĪszej treĞci otrzymaáem niedáugo
po tym, gdy zostaáem podczas sesji Rady
Gminy zapytany przez radnego Sarzyniaka czy
to moja osoba figuruje na tej liĞcie. Na
nastĊpnej sesji ciekawoĞü radnego mogáa juĪ
byü zaspokojona. Ciekawe czy radny zostaá
tym usatysfakcjonowany
Zbigniew Walczak
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Powracamy do historii szkoáy w Jarocinie. Z wywiadu przeprowadzonego z kierownikiem Janem Kutyáą
a zamieszczonego w dwóch pierwszych numerach naszego pisma moĪna siĊ byáo dowiedzieü o Īyciu szkoáy w latach
1958 - 1965. W tym numerze przedstawiamy sylwetkĊ dáugoletniego kierownika szkoáy z pierwszych dziesiĊcioleci
XX wieku a mianowicie Wincentego Michaákiewicza oraz KronikĊ szczegóáową szkoáy w Jarocinie napisaną przez
jego syna Stanisáawa Michaákiewicza.
/red./
WINCENTY MICHAàKIEWICZ byá dáugoletnim kierownikiem szkoáy w Jarocinie.
Kierowaá szkoáą od 1902 do 1935 r. Urodziá siĊ w Ulanowie w roku 1872. Seminarium
Nauczycielskie ukoĔczyá w Rzeszowie. Po odbyciu staĪu nauczycielskiego w Bojanowie,
mianowany zostaá nauczycielem szkoáy w Jarocinie, gdzie przybyá wraz z Īoną Heleną
z Tyszownickich w 1902 r. Tu rozpocząá caáoroczne (do tej pory byáo tylko zimowe)
nauczanie dzieci z Jarocina, Majdanu GolczaĔskiego, Szyperek, Mostek i innych
pobliskich miejscowoĞci, z których dzieci przychodziáy codziennie do Jarocina.
Budynek szkolny byá stary, drewniany, kryty strzechą. Kierownik przystąpiá do budowy
nowej - obszernej jak na ówczesne czasy - szkoáy, która zostaáa oddana do uĪytku w 1911
r. a Kuratorium we Lwowie utworzyáo w Jarocinie peáną SzkoáĊ Powszechną.

KRONIKA SZCZEGÓàOWA SZKOàY W JAROCINIE
Jeszcze przed zorganizowaniem etatowej szkoáy
w Jarocinie ludnoĞü tutejsza dąĪyáa do oĞwiaty, bo
utrzymywaáa
szkoáĊ zimową tj. najmowaáa
nauczyciela, prywatną osobĊ, na miesiące zimowe,
a gospodarze posyáający dzieci do szkoáy páacili
nauczycielowi od dziecka /zwykle w naturze/.
Zdolniejsze dzieci posyáali do szkoáy parafialnej
w Kurzynie ĝredniej, gdzie uczyá organista.
Okoáo 1888 r. zostaáa zorganizowana szkoáa
jednoklasowa w Jarocinie, a nauczycielem byá
mianowany Adam Warchoá. PóĨniej przystąpiono do
budowy budynku szkolnego, gdyĪ poprzednio gmina
budynek wynajmowaáa. Drzewo na budynek daáa
gmina z lasu serwitutowego. Budynek ten miaá klasĊ,
dwa pokoje i kuchniĊ. Na koszta budowy szkoáy
sprzedaáa gmina spichlerz. Grunt zaĞ pod budowĊ
szkoáy kupiáa gmina od Maszlacha. Dziaáo siĊ to za
wójta Józefa Rusinka, a nauczycielem byá Adolf
Herman. Po Hermanie byá Andrzej Plewa, póĨniej
SzymaĔski, potem BuczyĔski a od roku 1902
Wincenty Michaákiewicz. WczeĞniej szkoáa byáa
odpowiednio wyposaĪona w sprzĊty i przybory
naukowe, lecz jak na wstĊpie wspominam*,
zniszczone zostaáy w czasie inwazji rosyjskiej. Gdy
w roku 1902 r. objąá posadĊ w tutejszej szkole
Wincenty Michaákiewicz, zastaá budynek szkolny
bardzo zniszczony. Z powodu licznej frekwencji
Rada Szkolna OkrĊgowa w Nisku nadaáa siáĊ
nauczycielską, gmina musiaáa wynajmowaü drugą
salĊ naukową. Po przedstawieniu przez nauczyciela
Michaákiewicza, Īe
poprawa starego budynku
i odbudowanie drugiej klasy niewiele mniej by
kosztowaáo
niĪ
budowa
nowego
budynku
murowanego - Rada Szkolna miejscowa wraz z Radą
Gminy postanowiáy budowaü nową szkoáĊ, przy
krajowym zasiáku na co Rada Szkolna we Lwowie

siĊ zgodziáa i przesáaáa plany z kosztorysem na
16 tys. koron. KwotĊ záoĪyáy strony konkurencyjne
tj. 5 500 koron gmina, 500 koron obszar dworski
a 10 000 koron fundusz krajowy. Aby moĪna byáo
rozmieĞciü nowy budynek Rada Szkolna miejscowa
wykupiáa parcelĊ od Józefy Smutek obok parceli
budowlanej starej szkoáy. BudowĊ nowej szkoáy
drogą konkursu oddaáa Rada Szkolna OkrĊgowa
przedsiĊbiorcy Nowakowskiemu, budowniczemu
w Rozwadowie, nadzór zaĞ nad budową
emerytowanemu
inĪynierowi
Michaáowskiemu
w Rzeszowie. Budowa rozpoczĊáa siĊ w roku 1910
a w r. 1911 wykoĔczono i oddano do uĪytku.
Piwnica zostaáa wybudowana we wáasnym zakresie
przez RadĊ Szkolną miejscową, a w r. 1911
wykoĔczono i przebudowano budynek gospodarczy.
Grunt 1 morgowy dla uĪytku nauczycieli nadaáa
gmina za nauczyciela Plewy. Grunt ten nie byá
uĪyteczny – bo otoczony bagnem – i 2 km oddalony
od szkoáy. Za staraniem nauczyciela Michaákiewicza
kupiáa Rada Szkolna miejscowa 2 morgi pola w roku
1912 i zahipotekowaáa na fundusz szkolny
w Jarocinie. KwotĊ 2 800 koron na ten grunt pokryáa
Rada Szkolna z oszczĊdnoĞci, preliminarza
sprzedaĪy gruntu i starego budynku szkolnego.
Obecny grunt ciągnie siĊ od goĞciĔca wsi do rzeki,
przy goĞciĔcu pasternik ma 10 zagonów szerokoĞci,
a dalej jest 4 zagony i droga. Sąsiadami są
od wschodu Jan Piekut, a od zachodu Tomasz Pasek.
W roku 1912 szkoáa byáa przeksztaácona na
2 – klasową, a kierownikiem zostaá mianowany
z urzĊdu Wincenty Michaákiewicz. Nauczycielkami
byáy Maria Kispianka, Maria Kryczkówna, Helena
WĊgrzynówna i Wiktoria Nagoczówna.
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Przewodniczącymi byli Wojciech WĊgliĔski, Jan
Koáodziej, Marcin Dec, Jan Oleksak, Kazimierz
Bielak, Jan Dec.
W roku 1923 szkoáa byáa nieczynna od 21 listopada
do 21 marca 1924 z powodu braku opaáu - za to
nauka trwaáa do 15 lipca.
Inspektor Andrzej Felek przeszedá w stan spoczynku.
ZastĊpcą inspektora zostaá mianowany ĩychowicz.
Dnia 18 listopada 1924 r. objąá urzĊdowanie
Inspektor Pyz. Rok szkolny 1924/25 zakoĔczyá siĊ 28
czerwca.
Rok szkolny 1924/25 rozpocząá siĊ 1 wrzeĞnia.
Wykaz dzieci
Obowiązanych zapisanych

uczĊszczających

cháopców
82
69
69
dziewcząt
87
80
79
Pismem z dnia 24.IX.1925 R.S.O. w Nisku
mianowaáo
na
nauczycielkĊ
P.
MariĊ
MichaákiewiczównĊ.
Reskryptem z dnia 24 wrzeĞnia 1925 r. Kuratorium
we Lwowie przeksztaáciáo tutejszą 2 – klasową
szkoáĊ na 3 - klasową o czem Rada w Nisku
zawiadomiáa zarząd szkoáy, RadĊ Szkolną miejscową
i zwierzchnoĞü Gminy pismem z 30.X.1925r L. 4251.
OdnoĞny akt przechowano w dokumentach
szkolnych.
Rok szkolny 1925/6 zakoĔczyá siĊ 28 czerwca 1926
popisem, na którym byá obecny Inspektor Pyz.
Rok szkolny 1926/27 rozpocząá siĊ 6 wrzeĞnia. Dnia
19 paĨdziernika 1926 zostaá zamordowany rĊką
skrytobójczą Kurator OSL Ğp. Stanisáaw Sobieski.
Dnia 5 lutego 1927r tut. nauczycielka p. Maria
Michaákiewicz zrezygnowaáa z posady z powodu
zamąĪpójĞcia. Od 7 lutego 1927 pracowaá sam p.
Wincenty Michaákiewicz. Dnia 4 kwietnia 1927r
Wojciech Sobiáo.
zgáosiá siĊ do sáuĪby p.
Orzeczeniem z 20.04.1927 tut. szkoáa otrzymaáa
dalsze stopnie organizacyjne. Rok szkolny 1926/27
zakoĔczyá siĊ 28 czerwca 1927. Rok szkolny 1927/28
rozpocząá siĊ 1 wrzeĞnia 1927. NaukĊ prowadziá sam
kierownik od 1.09 – 8. 09 z powodu niestawienia siĊ
Sobiáy.
Pismem z dnia 25 sierpnia 1927 r. Rada Szkolna
Powiatowa w Nisku powiadomiáa Kierownictwo
Szkoáy i RadĊ Szkolną Miejscową, Īe Ministerium
rozporządzeniem z dnia 4 lipca 1927 r. nie
uwzglĊdniáo odwoáania gminy Majdan GolczaĔski
przeciw orzeczeniu Kuratorium o wáączeniu gminy
Majdan GolczaĔski czĊĞciowo do obwodu szkolnego
w Golcach, a czĊĞciowo do obwodu szkolnego
w Jarocinie. Gmina Majdan GolczaĔski nie zapisaáa
dzieci do tut. szkoáy i nie posyáaáa do szkoáy, do
rozstrzygniĊcia rekursu o szkoáĊ w Majdanie.
Ministerium pismem z dnia 4 lipca 1927 nie
uwzglĊdniáo rekursu gminy Majdan GolczaĔski,

przeto ludnoĞü Majdanu z koĔcem paĨdziernika
zapisaáa swe dzieci i przysyáaáa do tut. Szkoáy.
WPIS KAROLA JÓZEFA FISZERA - BISKUPA
PRZEMYSKIEGO
ASYSTENTA
TRONU
PAPIESKIEGO
Dnia 20 maja 1928r zwiedziáem szkoáĊ tutejszą,
báogosáawiáem gronu nauczycielskiemu i kochanej
dziatwie aby ze szkóá polskich wychodziáy zastĊpy
dobrych synów i dobrych córek Matki Naszej
Duchownej KoĞcioáa! ĝwiĊtego i Matki Ojczyzny.
Dnia 10 lipca 1928 objąá urzĊdowanie Rady Szkolnej
powiatowej P. Franciszek Szewczyk Inspektor w
Tarnobrzegu, gdyĪ byáy inspektor Longin PyĞ
przeniesiony zostaá do Rzeszowa.
Rok szkolny 1927/28 zakoĔczyá siĊ 28 czerwca,
a 1928/29 rozpocząá siĊ 1. IX.
Inspektorem tut. powiatu mianowany zostaá p.
Wagner Józef. który dnia 6 paĨdziernika objąá
obowiązki sáuĪbowe.
- Dnia 10 listopada dziatwa szkolna obchodziáa 10 lecie wskrzeszenia PaĔstwa Polskiego:
a) naboĪeĔstwo w koĞciele parafialnym w Jarocinie
b) deklamacje i Ğpiewy
c) przedstawienie „Polska juĪ wolna"
d) dla caáej parafii przedstawienie i Ğpiewy 11 listopada.
Od 1.12. 1928 Inspektorem powiatowym zostaá
p. Franciszek Grodzicki.
Dekretem z dnia 1 lutego 1929r zostaáa mianowana
P.
Wáadysáawa
Gancarzówna
trzecią
siáą
nauczycielską. Nauka odbywa siĊ w dwóch klasach.
Zima tegoroczna byáa bardzo mroĨna. Zimno
dochodziáo prawie do - 40°c. Zima zaszkodziáa
bardzo drzewom owocowym: Ğliwki wymarzáy
doszczĊtnie, orzechy teĪ, gruszom mniej zaszkodziáo,
a najmniej jabáoniom.
Zmiana
Rady
Szkolnej
miejscowej.
Przewodniczącym zostaá Franciszek Pasek. Rok
szkolny zakoĔczyá siĊ 28 czerwca. Nowy rok szkolny
rozpocząá siĊ 3 wrzeĞnia. Wydawaáo siĊ, Īe 1930
bĊdzie rokiem suchym, bo czerwiec i lipiec byá
suchy, przez 7 tygodni nie padaá deszcz. Zwolniona
zostaáa ze szkoáy Wáadysáawa Gancarzówna,
przeniesiona do Tarnogóry. Nauka odbywa siĊ
podzielnie tj. P. Kuryáówna uczy III i IV a potem I,
Pan Michaákiewicz, kierownik szkoáy klasy V i VI,
a nastĊpnie II. Oboje po 30 godz. Dnia 7 wrzeĞnia
wynajĊáa Aniela ĝlusarczyk izbĊ na trzecią salĊ
naukową, umowa byáa spisana w biurze Rady
Szkolnej Powiatowej za rocznym czynszem 200 zá.
Dnia 8. X.1930 zostaá mianowany nowy nauczyciel
Józef Stankiewicz, który zgáosiá siĊ do sáuĪby 7. X.
1930. 8 paĨdziernika wziĊta zostaáa w uĪywanie
trzecia sala. Rok szkolny zakoĔczyá siĊ 28 czerwca.
Rok szkolny 1931/32 rozpocząá siĊ 1 wrzeĞnia.
Gmina Majdan GolczaĔski naleĪąca do tego okrĊgu
szkolnego nie zapisaáa dzieci w czasie wpisów lecz
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dopiero 9. IX.1931. Kuratorium 0.S.L. we Lwowie
dnia 13 paĨdziernika zorganizowaáo jednoklasową
szkoáĊ w Majdanie GolczaĔskim, a Rada Szkolna
Powiatowa przeniosáa tam nauczyciela Józefa
Stankiewicza.
Dnia 8 kwietnia 1932 r. dotychczasowy kierownik
szkoáy Wincenty Michaákiewicz odszedá na
emeryturĊ. UrzĊdowanie przejĊáa Joanna Kuryáówna,
wedáug zarządzenia R.S.P. w Nisku, zastĊpcą zostaáa
Janina DziurzyĔska, kontraktowana nauczycielka
w Golcach.
Rok szkolny 1933/34 rozpocząá siĊ 21 sierpnia.
Zapisaáo siĊ 68 cháopców i 79 dziewcząt. Obowiązki
dotychczasowego kierownika szkoáy peániáa pani
Joanna WaĔczycka, póĨniej Jan Radziewicz
przeniesiony z KáyĪowa do Jarocina. Z dniem
3 lutego nauczycielka Maria Stecówna zostaáa
przeniesiona z Jarocina do StudzieĔca. Rok Szkolny
zakoĔczyá siĊ 15 czerwca.
W roku szk.1934/35 w dalszym ciągu obowiązki
kierownika szkoáy peáni nauczycielka Joanna
WaĔczycka. Od 27 sierpnia uczy teĪ w tutejszej
szkole kontraktowana nauczycielka Bronisáawa
Kozakówna, która w ub. r. szk. uczyáa w Rudniku.
Kontraktowany nauczyciel Jan Hadziewicz w tym
roku szkolnym uczy w Bojanowie.
Rok szkolny 1935/36 rozpocząá siĊ 3 wrzeĞnia.
Z dniem 1 wrzeĞnia 1935 zostaá mianowany
kierownikiem Szkoáy w Jarocinie Stanisáaw
Michaákiewicz dotychczasowy kierownik Szkoáy w
Domostawie. Z powodu duĪej liczby dzieci inspektor
szkoáy przydzieliá trzecią siáĊ.
Skáad grona:
p. Michaákiewicz Stanisáaw, p. WaĔczycka Janina,
p. Michaákiewicz Anna.
Wpis nowego dyrektora Stanisáawa Michaákiewicza:
Z
objĊciem
obowiązków
zastaáem
szkoáĊ
podniszczoną.
Po
przedstawieniu
O.S.M.
koniecznoĞci czĊĞciowego remontu Rada zgodziáa siĊ
i odnowienie zostaáo przeprowadzone. Dzieci
szkolne napisaáy list do wáaĞciciela lasów Jarocin,
aby ten ofiarowaá kilka sosen na scenĊ. Pan Ingler
odpisaá dzieciom i ofiarowaá 3 sosny.
Zostaá zaáoĪony w tym roku sklepik szkolny oparty
na udziaáach dzieci, które wynosiáy 25 groszy. Dzieci
szkolne urządziáy takĪe choinkĊ dla biednej dziatwy.
Aby zakupiü róĪne rzeczy: poĔczochy, chusteczki na
gáowĊ itd.
urządziáy dzieci przedstawienie pt.
"Krzywda nagrodzona”. Z wydatną pomocą przyszáa
takĪe i gmina i wyasygnowaáa kwotĊ 10 zá na
choinkĊ.
Z dniem 1.VII. p. Stanisáaw Michaákiewicz zostaá
mianowany staáym kierownikiem szkoáy P. Inspektor
Wojciech Ginter otrzymaá to stanowisko po
przeniesieniu dotychczasowego Inspektora Karola
Michalaka. Rok szkolny zakoĔczono 20.VI. wystawą
robót dzieciĊcych.
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Rok szkolny 1936/37 rozpoczĊto 3 wrzeĞnia. Skáad
grona ten sam co w roku poprzednim. Dnia
11.II..1936 Pan Prezydent Ignacy MoĞcicki mianowaá
generaáa. Edwarda Rydza ĝmigáego Marszaákiem
Polski. Jak w roku ubiegáym urządzono choinkĊ dla
biednych dzieci. Od grudnia rozpoczĊto pracĊ na
kursie wieczorowym. MáodzieĪ kursu urządziáa
jaseáka przeznaczając zysk na pomoce naukowe.
Dnia 2 marca wybuchá w nocy poĪar. WraĪenie
ogromne, gdyĪ juĪ 23 lata nie byáo poĪaru. Spaliáy
siĊ 3 budynki. Rok szkolny zakoĔczono wystawą
21 czerwca 1937r.
Rok szkolny 1937/38 rozpoczĊto 3 wrzeĞnia. Skáad
grona nauczycielskiego ten sam. Inspektorem
szkolnym jest P. Ginter Wojciech. Dzieci w szkole
l83. Trzecia klasa wydzierĪawiona u P. Sitarza
Franciszka. Przewodniczącym p. Dec. Nauczycielka
p. Waszycka z powodu choroby otrzymaáa urlop do
1 marca 1937. W miejsce p. Waszyckiej mianowaá
Insp. Szk. p. KaĨmijczaka Mieczysáawa.
W lutym odbyáy siĊ wybory w gromadzie na soátysa.
Obrano soátysa p. WĊgliĔskiego Franciszka.
W czasie wyborów Ğcieraáy siĊ dwa stronnictwa:
Stronnictwo Ludowe i stare konserwatywne.
Nastawienie
wsi
w
wiĊkszoĞci
ludowców
opozycyjnie do Rządu p. Skáadkowskiego. Od 15
listopada zostaáa nasza szkoáa przeorganizowana na
szkoáĊ II stopnia.
Rok szkolny zakoĔczono 21 czerwca 1938r.
Rok szkolny 1938/39. NaukĊ rozpoczĊto normalnie
3 wrzeĞnia. Dzieci w szkole 171.
Skáad grona taki sam co w roku ubiegáym. Pani
Waszycka z powodu choroby nie uczy. Inspektor
Szk. w zastĊpstwie przydzieliá nauczycielkĊ
kontraktową p. àosikównĊ GenowefĊ.
Dnia 2 paĨdziernika nastąpiáa waĪna chwila
historyczna. ĝląsk ZaolziaĔski pod wpáywem
poczucia siĊ Polakami powróciá do Macierzy. Chwila
ta, to waĪny dla nas Polaków moment, gdyĪ ĝląsk
zamieszkaáy przez ludnoĞü polską pozostający przez
20 lat pod zaborem czeskim powróciá do Macierzy.
Bez rozlewu krwi. Tylko mocna postawa Rządu
Polski doprowadziáa do pokojowego zaáatwienia
sprawy. Pan Prezydent Ignacy MoĞcicki rozwiązaá
Sejm i Senat i ogáosiá wybory w dniu 5 listopada.
LudnoĞü pod wpáywem prowodyrów nie interesuje
siĊ wyborami. LudnoĞü tutejsza to ludowcy, którzy
w gromadzie pracowaü nie potrafią, nastawieni przez
Stronnictwo w jednym skrajnym kierunku. PracĊ
spoáeczną prowadzi nauczycielstwo indywidualnie
nad podniesieniem gospodarczym. Sprowadzono
w tym roku siewnik, kultywator. Zorganizowano
OrlĊta. Tadeusz Skulski notariusz z Niska ofiarowaá
30 záotych na gáoĞnik dla dziatwy tutejszej szkoáy.
/koniec kroniki/
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Impreza 2005 „ Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin
Po raz kolejny w sierpniu 2005 r. odbyáa siĊ coroczna impreza
festiwalowa pn. „Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin”.
Podczas trzydniowej imprezy (13-14-15 sierpnia), która odbyáa siĊ
na placu szkolnym i w jego
okolicy miaáo miejsce szereg
atrakcji, które cieszyáy siĊ rekordowym jak dotąd
zainteresowaniem publicznoĞci. Kontynuowane byáy rozpoczĊte
w 2004 r. zawody drwali o puchar NadleĞniczego NadleĞnictwa
Rozwadów.

koniach Ğcinanie trzech gáów mieczem
PodbipiĊty /swoich umiejĊtnoĞci na gáówkach
kapusty próbowali widzowie/, pojedynek
z pamiĊtników Jana Chryzostoma Paska.
Znakomita zabawa poáączona byáa tutaj z duĪą
dawką informacji na temat prezentowanej
broni, obyczajów szlacheckich, sposobów
walki.

Konkurencja rzutu jajkiem
WrĊczenie pucharu kapitanowi druĪyny ze Zdziar
która wygraáa turniej piáki noĪnej
W niedzielĊ 14 sierpnia wydarzyáa siĊ rzecz niecodzienna
albowiem doszáo do podpisania na estradzie na oczach
publicznoĞci umowy o wspóápracy pomiĊdzy Gminą Jarocin
a miasteczkiem Radziechów na Ukrainie (wzmiankĊ o tym
wydarzeniu zamieĞciliĞmy w poprzednim numerze). GoĞcie
z Ukrainy przywieĨli ze sobą dwa zespoáy: duet – w skáadzie Luba
Czajkowska i Iwan Karuk i kwartet „Arkan”: Jerzy MaĞlanka,
Andrzej BáaĪkiewicz, Wáodzimierz Andriewski, Wáodzimierz
àobojko. WystĊpy obu bardzo siĊ podobaáy i zostaáy przyjĊte przez
publicznoĞü bardzo gorąco. W trzecim dniu „SpotkaĔ
Rodzinnych...” 15 sierpnia doszáo do przeprowadzenia po raz
pierwszy zawodów sportowych, które – jak zapowiadają
organizatorzy – bĊdą kontynuowane w latach nastĊpnych jako
samodzielna,
duĪa
impreza.
„Biegi
ZwyciĊstwa
nad
Bolszewikami” – bo tak siĊ nazywaáy – zostaáy zorganizowane dla
uczczenia 85
rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku,
okreĞlanej przez wielu mianem „Cudu nad Wisáą”. Patronami tego
biegu byli dwaj jarocinianie - Kawalerowie Orderu Virtuti Militari
a mianowicie Jan Kozioá i Sebastian Maáek, którzy wsáawili siĊ
bohaterską postawą w walce z bolszewikami w 1920 roku.
W trakcie trzydniowej imprezy byáo wiele atrakcji: wystĊpy
artystyczne (Przegląd Piosenki DzieciĊcej, Klub taĔca
towarzyskiego ,,VOLTA” Stalowa Wola, BREAK DANCE –
grupa taneczna z Niska, Teatrzyk dla dzieci „Doktor Dolittle
i Przyjaciele”, Zespóá PieĞni i TaĔca „DĊbianie” z Nowej DĊby,
zabawy i konkursy dla dzieci i dorosáych, zawody sportowe,
pokazy straĪackie, pokazy rycerskie; kaĪdy mógá znaleĨü coĞ dla
siebie. Bardzo duĪe zainteresowanie wzbudziáy zwáaszcza pokazy
walk szlacheckich z XVII w. w wykonaniu Chorągwi Pancernej
Tomasza Szajewskiego z Lublina. Odbyáy siĊ pojedynki na

StraĪacy z PSP z Niska zademonstrowali
ratownictwo
drogowe:
gasili
páonący
samochód, rozcinali go aby wyciągnąü
pasaĪerów i udzielali im pierwszej pomocy.
W godzinach wieczornych odbywaáy siĊ
wystĊpy zespoáów muzycznych. W ciągu
trzech dni zagrali: Zespóá instrumentalny
Aleksandra Trzosa z Janowa Lubelskiego,
DUSZA (reagge), REWELERSI, VIR, SAMI,
Golden Life oraz podobający siĊ zwáaszcza
starszej publicznoĞci zespóá WAWELE
z Janem Wojdakiem. Konferansjerką podczas
imprezy zajmowali siĊ Piotr ĩak i Wojciech
Lis z Radio Leliwa. Oprócz zapowiadania
kolejnych wykonawców przeprowadzili wiele
konkursów i losowaĔ w organizowanych
loteriach. Konkurs wiedzy na temat Gminy
Jarocin wygraáa Monika WoĞ z Domostawy.
Miss imprezy zostaáa Iwona Kania z Jarocina.
NajwiĊkszym smakoszem záotego napoju
zostaá nieoczekiwanie Dariusz ĩak z Jarocina.
ImprezĊ
zakoĔczyáy
„Fajerwerki
ZwyciĊstwa”.
***
W ostatnim dniu imprezy wójt
gminy záoĪyá podziĊkowania wszystkim,
którzy przyczynili siĊ do jej organizacji
a wiĊc:
gáównemu
organizatorowi
SpotkaĔ
Rodzinnych w PaĔstwie Jarocin jakim byáo
Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin
z prezesem Januszem Paskiem wraz
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z czáonkami: Stanisáawie Pokój, Wiesáawie i Stefanowi
Smutkom, Krystynie i Zdzisáawowi Kurzynom, Tomaszowi
Podporze, Halinie ĝlusarczyk, Grzegorzowi SzczĊbarze,
Zbigniewowi Lachowi, Tadeuszowi Górecznemu, Teresie
Walczak, Monice Pasek, Tadeuszowi Czechowi Pomagaá
w organizacji imprezy GOKSTiR z panią dyrektor Anną àyko SzczĊbara wraz z pracownikami. Przeprowadzeniem zawodów
sportowych zajmowali siĊ: Andrzej Siwek, Jacek Siembida,
Tadeusz Czech, Wiesáaw Mirski oraz Zbigniew Kasprowicz
z Huty Krzeszowskiej, który
pomógá gminie Jarocin
w nawiązaniu wspóápracy z miastem Radziechów na Ukrainie.
PodziĊkowania otrzymali równieĪ:
- pracownicy UrzĊdu Gminy i staĪyĞci - Halina Góreczna, Helena
CichoĔ, Marzena Olszówka, Teresa Walko, Paweá Domaradzki,
Wioletta Skrzypek, Aleksandra Bąk.
- Prezes GZK Janusz Siembida i jego pracownicy za
przygotowanie estrady, terenu oraz prace porządkowe.

- p. Józef Walczak za przeprowadzenie wyĞcigu ciągników
a p. Kazimierz Bąk za przeprowadzenie konkursu drwali.
- pani dyrektor Szkoáy Podstawowej Krystynie Mika i pani

dyrektor Gimnazjum Renata Dec za pomoc i udostĊpnienie
obiektów szkolnych
straĪacy z jednostek OSP w Jarocinie i Domostawie
z naczelnikami Adamem Chmurą i Tadeuszem Maákiem na czele.
- Komendant Powiatowej PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w Nisku
Zbigniew Laskowski za zorganizowanie pokazu ratownictwa
drogowego przez straĪaków z PSP Nisko.
- p. Teresa Weber za wypoĪyczenie áawek.
- paĔstwo Krakowiak za udostĊpnienie miejsca na parking
a p. Janusz Sordyl za reklamowanie naszej imprezy na rynku
w St. Woli.
Turniej piáki siatkowej
Do turnieju zgáosiáo siĊ 7 druĪyn: Domostawa, Gózd, Katy,
Majdan JarociĔski, Jarocin, Huta DerĊgowska, NadleĞnictwo
Rudnik. Trwaáy one do póĨnych godzin wieczornych tj. 2130.
Emocje byáy ogromne.
I m.- Domostawa, II m. - Jarocin, III m. - NadleĞnictwo Rudnik.
Najlepszym zawodnikiem zostaá wybrany zawodnik zwyciĊskiej
druĪyny P. Olszewski.

Turniej piáki siatkowej
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Turniej piáki plaĪowej
W turnieju wystąpiáo 12 (2-osobowych)
druĪyn. Byáy to: Majdan JarociĔski I, Majdan
JarociĔski II, Super Gózd, Emeusy, Wyspa,
Katy, Jarocin Centrum, DebeĞciaki, Gózd,
Gózd I, Gózd II, Huta. Rozgrywki
organizowane byáy systemem pucharowym. I
m.- Majdan JarociĔski I, II m.- Huta
DerĊgowska, III m.-Super Gózd. Najlepszym
zawodnikiem turnieju zostaá K. Pac z druĪyny
Wyspa.

Sponsorzy imprezy
TYSKIE Browary KsiąĪĊce, Bank
Spóádzielczy
Tarnobrzeg, Gminna
Spóádzielnia „Samopomoc Cháopska”
Nisko,
Chemia
Budowlana
GREINPLAST, STEMAR Stalowa
Wola, NadleĞnictwo Rozwadów,
WITPOL Firma Budowlana Zdziary,
CERAMIKA HARASIUKI, Zakáad
Drzewny
Zofia
MaĞlach
–
Domostawa,
MiĊdzynarodowe Usáugi Przewozowe
Ekspres-Bus-Stanisáaw, Przewóz osób
– Domostawa, Stacja Paliw KATY –
TWOJA STACJA, Sklep Janina
Káyza – Jarocin, ROL-SAN sprzedaĪ
czĊĞci do ciągników i maszyn
rolniczych- WĊgliĔski Zbyszek –
Nisko, Sklep Husqvarna - Stalowa
Wola, Zakáad Fryzjerski - Irena Torba
– Zdziary, ATX Komputery –Dawid
Szypuáa - Stalowa Wola, Sklep
Zbigniew Gorczyca - Jarocin, Sklep
Robert Kaczor - Jarocin, Piekarnia
ZARZECZE – Stanisáaw Reichert,
Piekarnia
Rogalik
–
Ulanów,
Produkcja i SprzedaĪ nagrobków,
parapetów – Rosa Stanisáaw –
Zdziary, Zakáad Stolarski Henryk
CichoĔ – Jarocin, Biuro Rachunkowe
Krystyna Orzeá – Domostawa, Sklep
Marzena Olszówka – Zdziary, SURSERWIS Naprawa i konserwacja
kserokopiarek Stalowa Wola, Zakáad
Przemysáu MiĊsnego – Gergont, Pajor
Tadeusz- Pysznica
Sklep Stanisáaw Stadnik – Deputaty,
Sklep Maria Góreczna – Mostki,
EKO-PLAST Ulanów
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Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin - 2005

Konkursy i zabawy dla dzieci

ZwyciĐzcy zawodów drwali leĤnych
z leĤniczym leĤnictwa Katy

Break Dance z Niska

Zespóâ VIR z Rzeszowa

ZwyciĐska druİyna z Domostawy wraz z fankami

Wystawa rĐkodzieâ z terenu Gminy Jarocin

Konkurs wiedzy na temat Gminy Jarocin

Zespóâ SAMI

Druİyna z Majdanu JarociĚskiego

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________
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Teatrzyk dla dzieci „Doktor Dolitte i Przyjaciele”

Wspaniaây finisz najstarszych
uczestników biegów zwyciĐstwa

Konkurencja sprawnoĤciowa w wyĤcigach ciċgników

Bieg zwyciĐstwa nad Bolszewikami

ZwyciĐscy gâównego biegu – czyt. KONKURS

Pokazy straİackie

Mâodzi medaliĤci

ZwyciĐzcy biegu od lewej:
Maâgorzata Serafin; Andİelika Kania, Malwina Skakuj

Czech Mateusz, Maziarz Jacek
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Duet z Ukrainy - Luba Czajkowska i Iwan

Podpisanie umowy i wspóâpracy pomiĐdzy
Jarocinem a Radziechowem

Samorzċdowy z Jarocina Niska i Radziechowa z mâodymi artystami

Julian Ozimek– Wicemarszaâek
Województwa Podkarpackiego –
przyjaciel jarociĚskiej imprezy

Kwartet „ARKAN” Jerzy MaĤlanka,
Andrzej Bâaİkiewicz, Wâodzimierz Andriewski,
Wâodzimierz áobojko

Pojedynek z pamiĐtników Jana Chryzostoma Paska

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________
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GOLDEN LIFE

WYBORY MISS

IWONA KANIA
MISS IMPREZY

ZESPÓá REWELERSI
ZESPÓá Wawele
_______________________PAĘSTWO
JAROCIN________________________
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Biegi ZwyciĊstwa nad Bolszewikami

Bieg Gáówny – 3 km. I m. ???, II m. – Paweá Skakuj
/Huta Krzeszowska/, III m. - ???
Biegi – dziewczĊta:
I m. Maágorzata Serafin /Huta Krzeszowska/, II m.
Malwina Skakuj /Huta Krzeszowska/, III m. AndĪelika
Kania /Kurzyna ĝrednia/
Cháopcy: I m. Tomasz Serafin II m. – Kamil Szabat III
m. Przemysáaw Kasprowicz /Huta Krzeszowska/
***
Najlepszym drwalem II Mistrzostw Drwali LeĞnych
o puchar NadleĞniczego NadleĞnictwa Rozwadów
okazaá siĊ p. Krzysztof Maáys, drugie miejsce zająá
Krasowski Zdzisáaw a trzecie Pliszka Rafaá /wszyscy z
Jarocina/, natomiast w konkurencjach ciągników
wygraá Rafaá Pliszka, drugie miejsce zająá Stanisáaw
Walczak natomiast trzecie Tadeusz Serafin.
TP
Bocian „Wojtek”
O nietypowej porze roku bo
w poáowie stycznia 2006 r.
do gniazda na sáupie
elektrycznym w Kutyáach
zawitaá bocian. Wzbudziáo to
ogromne
zainteresowanie
mediów, gdyĪ widok bociana
w
Ğrodku
zimy
jest
niezwykle
rzadki.
O bocianie z Kutyá zwanym
"Wojtkiem" pisaáy gazety,
interesowaáy siĊ nim radio i telewizja. Bocian sfruwaá z
gniazda na pole za stodoáą Jana Mula i tam dwa razy
dziennie otrzymywaá poĪywienie (miĊso, najchĊtniej
drobiowe). „GoĞü” zaprzyjaĨniá siĊ z domownikami, miaá
siĊ dobrze mimo kilkustopniowego mrozu aĪ do czasu
nadejĞcia silnych, powyĪej 20 stopniowych mrozów.
ZmarzniĊty daá siĊ áatwo záapaü i zostaá umieszczony w
ciepáej stajni. Pokarmu bocianowi dostarczaáa gmina,
lecz jego utrzymanie stawaáo siĊ doĞü kosztowne (bo to
ptak miĊsoĪerny) a potrzebuje ok. 400 gramów ĞwieĪego
miĊsa dziennie, wiĊc w dniu 8 lutego zostaá odwieziony
do przychodni weterynaryjnej doktora Andrzeja
FedaczyĔskiego w PrzemyĞlu, która zajmuje siĊ miĊdzy
innymi zbieraniem, leczeniem i przechowywaniem
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bocianów, które z róĪnych wzglĊdów nie odleciaáy do ciepáych
krajów na zimĊ.
Odwiezienie bociana odbyáo siĊ niejako „przy okazji”, bo wójt
jadąc na konferencjĊ do Krasiczyna zabraá „Wojtka” natomiast
za pobyt ptaka w przychodni gmina nie bĊdzie páaciü.
Zainteresowanie mediów bocianem przyczyniáo siĊ do
promocji soáectwa Kutyáy w gminie Jarocin.
JR
Bocianie absurdy
Ostatnio Bruksela zajmuje siĊ bocianami, zarzucając na
chwilĊ badania nad kątem skrzywienia banana, a takĪe
opracowywanym juĪ raportem na temat szkodliwoĞci produkcji i
spoĪywania ogórków kiszonych.
Teraz unijni eksperci, w trosce o dobro bocianów, proponują
gniazda tych towarzyskich ptaków objąü strefą ciszy! W
promieniu 150 metrów od gniazd nic nie moĪe zakáócaü bytu
bocianiej rodziny. Oznacza to, Īe bocian nie bĊdzie mógá
zakáadaü gniazda na stodole, na sáupie, w pobliĪu zabudowaĔ
gospodarczych, skąd polski wáoĞcianin wyjeĪdĪa kombajnem,
snopowiązaáką czy máockarnią. Biedniejszy kmieü nie bĊdzie
mógá gáoĞno klepaü kosy. WidzĊ juĪ oczyma wyobraĨni rodziny
cháopskie wypychające maszyny rolnicze bezszelestnie, "na
luzie", 150 metrów od bocianich gniazd. WidzĊ, jak cháopi
wykupują masowo urządzenia kneblujące mordy koni, krów,
baranów, owiec i kóz, by te swoim rĪeniem, bekiem i mekiem
nie stresowaáy bocianów. Przewidzieü moĪna prawdziwy najazd
kmiecego stanu na apteki, masowy wykup plastrów celem
zaplastrowania dziobów gĊsi, kaczek, indorów i perliczek, by
swoim syczeniem, kwakaniem, gĊganiem i gulgotaniem nie
denerwowaáy bocianów.
Pomysá jest oczywiĞcie paranoiczną samowolką unijnych
urzĊdników, bo, jak mi wiadomo, nikt do Brukseli nie zaprosiá
DELEGACJI
BOCIANÓW
NA
ROZMOWY
PRZEDAKCESYJNE.... OczywiĞcie w sprawie stref ciszy.
Rzecz w tym, Īe polski bocian od niepamiĊtnych czasów
wspóáĪyá z rytmem Īycia wiejskiego obejĞcia, Īyá w
dĨwiĊkowym krajobrazie polskiej wsi i Īaden haáas wiejski mu
nie przeszkadzaá. Co najwyĪej zagáuszaá go klekotem. Zachodzi
realne niebezpieczeĔstwo, Īe w tej absolutnej ciszy, którą
proponują w swoim nowatorskim projekcie "intelektualne siáy"
Unii Europejskiej bociany mogą zwariowaü i bĊdziemy mieli do
czynienia z chorobą szalonych bocianów. I znowu, tym
sposobem, bĊdą mieli co robiü eksperci brukselscy, oczywiĞcie
by zapobiec chorobie szalonych bocianów...
W unijnych gabinetach-loĪach trwają badania nad ustaleniem
normy przeciągu - prĊdkoĞci przepáywu powietrza w stajniach.
OczywiĞcie w interesie koni i caáego koĔskiego stanu. Ale z
koĔmi tak áatwo nie idzie. Przekonali siĊ o tym juĪ pohaĔcy spod
innej gwiazd - Turcy pod Wiedniem. Do Brukseli dalej
wprawdzie niĪ pod WiedeĔ, ale juĪ teraz przydaáaby siĊ porządna
szarĪa reaktywowanej Polskiej Husarii Sobieskiej na to Liberalne
Centrum Unicestwienia àadu BoĪego. Tak wiĊc Panowie!
Skrzydáa do góry! Szable w dáoĔ! I na koĔ!... KiedyĞ siĊ
Ğpiewaáo: "bolszewika goĔ, goĔ, goĔ!" DziĞ Ğpiewaü moĪna:
"euroszewika goĔ, goĔ, goĔ!" (...)
Piotr Proszowski (Gazeta CzĊstochowska)
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Záote Gody
W sobotĊ 26 listopada 2005 r. w Gminnym OĞrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie odbyá siĊ Jubileusz 50 - lecia poĪycia maáĪeĔskiego – Záote Gody. Podczas tej corocznej uroczystoĞci
osoby, które przetrwaáy w związku maáĪeĔskim 50 lat odznaczane są przez Wójta Gminy medalem przyznanym
przez Prezydenta RP. W 2005 roku medal ten otrzymaáy te maáĪeĔstwa, które zawaráy związek maáĪeĔski w 1955 r.

Odznaczeni zostali: Krystyna i Czesáaw Chojnaccy oraz Bronisáawa i Edward Maziarzowie z Jarocina; Apolonia
i Albin Filowie oraz Janina i Piotr Kieábowie z Majdanu GolczaĔskiego; Krystyna i Stanisáaw Kieábowie, Emilia
i Emil MiĞkiewiczowie, Stanisáawa i Marian OĪogowie oraz Helena i Franciszek Wosiowie z Domostawy; Stefania
i Kazimierz Koápowie oraz Stanisáawa i Erwin Kusowscy ze Szwedów; Wáadysáawa i Stanisáaw Martynowie oraz
Anna i Tadeusz Martynowie ze Zdziar; Janina i Jan PowĊskowie oraz Maria i Ludwik Romaniakowie z Szyperek;
Czesáawa i Czesáaw Mierzwowie z Mostek – Nalep; Anna i Jerzy Paszkowie oraz Janina i Bronisáaw Urbanikowie
z Golc.
Tym wszystkim Jubilatom, którzy przybyli na uroczystoĞü Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej udekorowaá medalami za dáugoletnie poĪycie, pogratulowaá i záoĪyá w imieniu
samorządu gminy i wáasnym najlepsze Īyczenia. Gratulacje i Īyczenia záoĪyá oraz wzniósá toast tradycyjnym
szampanem Przewodniczący Rady Gminy
w Jarocinie – Bogusáaw Iskra.
Dzieci i máodzieĪ pod kierunkiem dyr.
GOKSTiR Anny SzczĊbara przygotowaáy
i przedstawiáy bardzo áadną czĊĞü artystyczną:
taĔce, skecze, wiersze i piosenki. Jubilaci ze
wzruszeniem
odebrali
okolicznoĞciowe
przyĞpiewki zespoáu Ğpiewaczego KGW ze
Zdziar oraz piosenki w wykonaniu uczennic

Gimnazjum w Jarocinie – Dagmary Walczak i Katarzyny
Siembida. UroczystoĞü uĞwietniá wystĊp Ludowej Kapeli
NiĪaĔskiej – Mieczysáawa Koziarza, której wartkie granie i Ğpiew
poderwaáy do taĔca Jubilatów. Po raz pierwszy podczas obchodów
Záotych Godów w Jarocinie Jubilaci „uderzyli w tany.”
Jubilaci otrzymali od gminy upominki, zrobili pamiątkowe
fotografie a potem trwaáa biesiada podczas, której przygrywaáa
kapela z Niska. Jubilatom towarzyszyáy licznie zgromadzone
rodziny i znajomi. Niestety, nie wszyscy mogli przybyü. Jedna osoba nie doĪyáa tej chwili, niektórym uniemoĪliwiá
JR
to pobyt za granicą, bądĨ choroba .
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Modlitwa

W minucie Īycia trudnej
Gdy serce tonie w smutku:
Sáowa modlitwy cudnej
Odmawiam po cichutku.
Jest jakaĞ siáa ĞwiĊta
W dĨwiĊkach Īywego sáowa
I dyszy niepojĊta
Z nich radoĞü zawsze nowa.
Jak ciĊĪar z bark siĊ stoczy
Zwątpienie gdzieĞ daleko
Ja wierzĊ, we ázach oczy,
I tak mi lekko.... lekko....

nie oprzecie na BoĪej sprawiedliwoĞci, jeĞli ducha
sprawiedliwoĞci nie wszczepicie od maleĔstwa
dzieciom Waszym w rodzinie.
JesteĞcie czáonkami rodziny narodów! Nie zdoáacie
pielĊgnowaü
w
sobie
ducha
powszechnej
sprawiedliwoĞci, miáoĞci i pokoju, bez miáoĞci ku Ojcu
wszystkich narodów. „Tylko Bóg jest miáoĞcią".
Rodzice katoliccy ! Musicie korzystaü ze swoich praw
rodzicielskich, by wypeániü obowiązek wychowania
dzieci Waszych po ludzku, jako istoty rozumne, wolne
i miáujące. Jako dzieci BoĪe, jako dzieci KoĞcioáa,
jako dzieci Narodu katolickiego, jako obywateli
paĔstwa i czáonków rodziny narodów.
Stefan Kardynaá WyszyĔski

Michaá Lermontow

Z listu Prymasa Polski 15 sierpnia 1951 r.
JesteĞcie ludĨmi! Rodzicie ludzi i macie prawo
wychowywaü ich po ludzku ! Nie ma wychowania
ludzkiego bez wychowania religijnego.
JesteĞcie istotami rozumnymi! Macie prawo
wychowywaü swe dzieci wedáug najlepszego zrozumienia.
JesteĞcie istotami wolnymi! Do zasadniczych znamion
wolnoĞci naleĪy wolnoĞü oddziaáywania na swoje dzieci
zgodnie z rozumnym porządkiem rzeczy.
JesteĞcie istotami miáującymi! Wolno przekazywaü
dzieciom to, co sami miáujecie i dbaü o to, by inni tak
czynili w Waszym imieniu.
JesteĞcie BoĪymi dzieümi! Macie wiĊc dąĪyü do Ojca
niebieskiego i skierowywaü doĔ wszystkie Wasze
najdroĪsze sprawy.
JesteĞcie rodzicami dzieci Waszych ! Macie wiĊc prawo
do swych dzieci, do ich wychowania zgodnie z Waszymi
przekonaniami.
JesteĞcie rodzicami dzieci BoĪych ! Rodzicie bowiem
mocą ojcostwa BoĪego. Macie wiĊc prawo i obowiązek
wychowywaü dzieci Wasze po BoĪemu, zgodnie
z doczesnym i wiecznym ich celem.
JesteĞcie rodzicami katolickimi! Odrodzeni „z wody
i z Ducha ĞwiĊtego" (J 3,5), macie prawo i obowiązek
wychowywaü dzieci Wasze zgodnie z nauką KoĞcioáa
ĞwiĊtego, z pomocą siá nadprzyrodzonych, páynących ze
zbawczego dzieáa krzyĪa ĞwiĊtego, z pomocą
sakramentów
ĞwiĊtych
i
spoáecznej
wspólnoty
nadprzyrodzonej KoĞcioáa.
• JesteĞcie dzieümi Narodu katolickiego, w którym macie
swoje prawa i obowiązki! Nie moĪecie korzystaü
z Waszych praw, jeĞli one nie bĊdą zabezpieczone
w sumieniach ludzi wychowanych po BoĪemu. Nie
wypeánicie swych obowiązków, jeĞli ich nie nauczycie siĊ
od Ojca narodów.
JesteĞcie obywatelami paĔstwa! Nie zdoáacie Īyü w nim
zgodnie z nakazami obywatelskimi, jeĞli sami nie oprzecie
siĊ na prawie BoĪym, jeĞli sprawiedliwoĞci wobec braci

Kodeks towarzyski
zebraá i uáoĪyá X.J. MilusiĔski
Miejsce Piastowe
Wydawnictwo Tow. ĝw. Michaáa Archanioáa 1931
§ II. Chodzenie.
l. ChodĨ zawsze niezbyt powoli, ani spiesznie, lecz
powaĪnie, umiarkowanie, stosownie zresztą do swego
wieku, stanowiska i okolicznoĞci.
2. Chodząc gáową nie kiwaj, nie garb siĊ, nie
koáysz, nie chwiej, ale siĊ prosto trzymaj. Idąc przez
pokój, korytarz, koĞcióá, nogami nie stukaj, nie rób
niemi haáasu, ale stąpaj cicho i delikatnie.
3. Gdy wchodzisz na schody, nie przeskakuj od
razu kilka stopni, ale je po jednym przechodĨ.
4. Gdy widzisz osobĊ godniejszą, schodzącą ze
schodów, jeĪeli te są wąskie zatrzymaj siĊ na dole, aĪ
przejdzie. JeĪeli schody są szersze i spotkasz wtedy,
gdy po nich idziesz, zatrzymaj siĊ przy porĊczy aĪ
przejdzie. JeĪeli tobie okazano tĊ grzecznoĞü,
skinieniem gáowy za nią podziĊkuj.
5. Gdy chodzisz ze starszą osobą, chodĨ tak, aby
ona byáa zawsze po prawej twej rĊce; nie zatrzymuj siĊ
dopóki siĊ ona nie zatrzyma, nie wyprzedzaj jej, ale
owszem idĨ nieco za nią. Kiedy dochodzisz do koĔca
ulicy, zwracaj siĊ z nią równoczeĞnie i twarzą do niej.
6. Kiedy kilku równych co do godnoĞci
i stanowiska siĊ przechadza, grzecznoĞü wymaga, aby
ci, co byli w Ğrodku, poszli na strony, gdy dojdą do
koĔca ulicy czy sali.
7. Kiedy osoba starsza, albo teĪ ktoĞ wyĪszy od
ciebie godnoĞcią mówiü zacznie z kim innym na
osobnoĞci, usuĔ siĊ wtedy coĞkolwiek, abyĞ nie
sáyszaá rozmowy, chyba Īe ciĊ wezwie, abyĞ pozostaá,
wówczas pozostaü moĪesz.
8. JeĪeli osoba godniejsza siada, ty nie siadaj
naprzód, stój dopóki ciĊ usiąĞü nie poproszą.
9. Nie proĞ osoby godniejszej od siebie, aby gáowĊ
nakryáa, ani sam gáowy nie nakrywaj dopóty, dopóki
osoba godniejsza gáowy nie nakryje i tobie tegoĪ nie
poleci. Gdy prosi ciĊ osoba starsza, byĞ nakryá gáowĊ,
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nie daj siĊ dáugo prosiü, lecz zrób to zaraz. Gdy mówisz z
niĪszym lub równym, moĪesz go prosiü, aby nakryá gáowĊ
i sam ją z nim nakrywaj.
10. Nie odwracaj siĊ ani oglądaj za przechodzącymi. Idąc
przez cmentarz, ogród, park nie urywaj kwiatów,
owoców, liĞci z drzew, nie áam drzewek, nie chodĨ po
trawnikach, nie depcz zboĪa, trawy i t. p. JeĪeli byábyĞ
Ğwiadomie winnym tych rzeczy, sáusznie moĪnaby ciĊ
nazwaü barbarzyĔcą, wandalem.
11. Gdy spotkasz siĊ ze znajomą osobą, nie pytaj siĊ, skąd
i dokąd ona idzie — gdyĪ pytanie takie jest niewáaĞciwe.
12. Káaniaj siĊ znajomym, ale nie zatrzymuj ich na ulicy
lub przechadzce. Káaniając siĊ zdejm czapkĊ
i przepuszczaj po prawej swej rĊce starszych, znajomych,
jeĪeli wąskim chodnikiem idziecie. Ukáon niech bĊdzie
zgrabny, niezbyt prĊdki i gwaátowny. Twarz, przy ukáonie
niech okazuje zadowolenie, Īe spotykasz znajomych.
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13. Siedząc na áawce w miejscu przechadzek, czy teĪ
zebraĔ, czy w sali szkolnej gdy widzisz zbliĪających
siĊ ku tobie znajomych, powstaĔ i stój tak dáugo, jak
dáugo trwaü bĊdzie z tobą rozmowa. Nie zapraszaj
nowoprzybyáych do siedzenia, ani zaproszeni siadaü
winni dopóty, dopóki nie zapoznasz ich
z towarzystwem w którem siedziaáeĞ.
14. Starszych i równych przy wchodzeniu
i wychodzeniu z miejsca jakiegoĞ proĞ zawsze aby
pierwsi wchodzili lub wychodzili.
15. Zwiedzając muzea, galerje obrazów, bibljoteki, nie
dotykaj rĊkoma przedmiotów, nie ukazuj ich palcem,
lecz gdy potrzeba tego wymaga ukaĪ je oczyma.
/Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze/

Nadgorliwcy z Wiejskiej
Motto: Im bardziej chore paĔstwo, tym wiĊcej w nim praw
Tacyt
Gdy w 1989 r. rozpoczynaáa siĊ w Polsce transformacja ustrojowa, Stefan Kisielewski w jednym
z wywiadów stwierdziá, Īe spodziewa siĊ, Īe rządzący rozpoczną reformowanie kraju w pierwszym rzĊdzie od
likwidacji zbĊdnych przepisów krĊpujących rozwój gospodarki. Staáo siĊ wrĊcz odwrotnie. KaĪdy kolejny sejm
poczytywaá sobie za wielką zasáugĊ, Īe uchwaliá wiĊcej ustaw niĪ poprzednicy. Do lawinowego wzrostu iloĞci
uchwalanych ustaw i rozporządzeĔ doszáo bezpoĞrednio przed wejĞciem Polski do Unii Europejskiej. Odbywaáo siĊ to
w ramach dostosowywania naszego prawa do unijnego. O tej radosnej twórczoĞci Ğwiadczy poniĪsze zdjĊcie.

Przedstawia ono uáoĪone w sáupkach dzienniki ustaw i monitory rządowe z kilku kolejnych lat. Pan Maciej Madelski
w artykule „Stachanowcy z Wiejskiej” zamieszczonym w tygodniku NajwyĪszy Czas 2 lutego 2002 roku zajmowaá
siĊ nadmierną produkcją przepisów prawnych przez polski Sejm. Uczyniá to, gdyĪ w 2001 roku padá rekord
wydrukowanych stron Dziennika Ustaw /13.132/. Byáo to niemal dwa razy wiĊcej niĪ w roku poprzedzającym.
ZakoĔczyá swój artykuá nastĊpująco: „W 2002 r. istnieje realna szansa na pokonanie ubiegáorocznego rekordu
objĊtoĞci Dziennika Ustaw. DziĊki procesowi dostosowania polskiego prawa do norm UE po raz pierwszy w historii
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przekroczyü moĪemy magiczną barierĊ 15 tys. stron. A moĪe rąbnąü 20 tys. stron? Polak potrafi...” W 2006 roku
stwierdzamy bez satysfakcji, Īe Polak /w postaci Sejmu/ potrafiá z áatwoĞcią przekroczyü pierwszą z tych kwot
a i „rąbnąá” 20 tys. stron z niewielkim opóĨnieniem. Najgorsze z tego wszystkiego jest jednakĪe to, Īe jeszcze siĊ tym
chwaliá.
ObjĊtoĞü roczników Dziennika Ustaw (w stronach)
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ZdjĊcie oraz tabela w duĪej czĊĞci wyjaĞniają, dlaczego w naszym kraju jest tak wysokie bezrobocie a máodzi ludzie
za pracą muszą wyjeĪdĪaü za granicĊ.
/zw/

Statystyka gminna
2003

ROK
2004

2005

Urodzenia

51

50

63

MaáĪeĔstwa

46

54

32

Zgony

46

53

64

Separacje

1

3

0

Rozwody

4

5

10

Zdarzenia
w USC

W 2005 r. na terenie gminy Jarocin urodziáo siĊ
i zostaáo zameldowanych 63 dzieci. Oto liczba
urodzeĔ z podziaáem na soáectwa:
JAROCIN
MAJDAN GOLCZAēSKI
KUTYàY
ZDZIARY
DOMOSTAWA
KATY
SZWEDY
GOLCE
MOSTKI
SZYPERKI

10
10
3
4
5
5
5
6
6
9

Najbardziej popularne imiona w 2005 r. na terenie
naszej gminy to:
Jakub - 4
Wiktoria - 4
Wiktor - 3
Oliwia - 3
Kinga
-3
Angelika - 3
A tak przedstawiają siĊ najpopularniejsze imiona w
kolejnych dekadach pierwszego póáwiecza XX wieku:
1905 - Józef(20); Jan(19);
Katarzyna(19); Aniela(19)
1915 - Józef(15); Stanisáaw(9);
Katarzyna(16); Aniela(7)
1925 - Marian(14); Jan(11);
Wáadysáawa(9); Helena(8)
1935 - Jan(11); Wáadysáaw(6);
Janina(11); Wáadysáawa(9);
1945- Jan(13); Stanisáaw(12);
Janina(7); Helena(6);
Liczba zgonów w 2005 r. byáa wiĊksza od liczby
urodzin,
co
jest
zjawiskiem
niepokojącym,
Ğwiadczącym o starzeniu siĊ spoáeczeĔstwa
i prowadzącym do niemoĪliwoĞci zastĊpowalnoĞci
pokoleĔ.

TP
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Z dziedziny absurdu
Okazuje siĊ, Īe mycie rąk to nie taka
prosta sprawa. NajtĊĪsze europejskie gáowy
uzmysáowiáy nam, Īe nie moĪna tego robiü byle
jak. Proces mycia musi koniecznie liczyü 7
etapów a kaĪdy z nich musi siĊ skáadaü z piĊciu
ruchów „tam i z powrotem”.
1

NanieĞü odpowiednią
iloĞü mydáa lub Ğrodka
dezynfekcyjnego na
rĊce

2

Dezynfekowaü rĊce wg
schematu - kaĪdy etap
to piĊü ruchów
„tam i z powrotem"

3

Pocieraü dáoĔ o dáoĔ

4

Pocieraü czĊĞü
dáoniową prawej dáoni o
powierzchniĊ
grzbietową lewej dáoni;
zmiana rąk

5

Pocieraü grzbietową
powierzchniĊ zagiĊtych
palców jednej dáoni pod
zagiĊtymi palcami
drugiej dáoni
Kciuk prawej dáoni ująü
w lewą dáoĔ,
wykonywaü ruchy
obrotowe wokóá kciuka;
zmiana rąk

6

7

Pocieraü obrotowo
opuszki palców prawej
dáoni w zagáĊbieniu
dáoniowym lewej dáoni'
zmiana dáoni

Czekamy na wytyczne w innych podstawowych
czynnoĞciach fizjologicznych czáowieka. Jak moĪna
te
sprawy
pozostawiü
bez
ustawowego
uregulowania?
ZW
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Dziaáając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z200l r. Nr 142, poz-1591 z póĨniejszymi zmianami),
art. 4 ust. 1 pkt 14,art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z póĨniejszymi zmianami).
WÓJT GMINY JAROCIN
ogáasza otwarty konkurs na realizacjĊ nastĊpujących zadaĔ z zakresu :
I.
upowszechniania kultury fizycznej i sportu - dziaáalnoĞü
szkoleniowa máodzieĪy z terenu Gminy Jarocin w piáce noĪnej w
miejscowoĞciach:
1.
Jarocin
2.
Zdziary
II.
upowszechnianie sportu w dyscyplinach lekkoatletycznych
III.
Ğwiadczenia nieodpáatnych usáug rehabilitacyjno—pielĊgnacyjnosocjalnych.
Zakres dziaáania zadania I:
a) organizacja zajĊü sportowych
b) organizacja zawodów i rozgrywek rekreacyjno-sportowych
c) zajĊcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów
Zakres dziaáania zadania II
a) organizacja zajĊü sportowych
b) organizacja zawodów w ramach grup wiekowych w dyscyplinach
lekkoatletycznych
c) zajĊcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów i trenerów
Zakres dziaáania zadania III.
a) opieka nad ludĨmi chorymi w ich domach
b) usprawnianie ludzi starszych i niepeánosprawnych
c) promocja zdrowia – badania profilaktyczne
d) opieka nad terminalnie chorymi
e) wspóápraca z organizacjami zajmującymi siĊ ludĨmi chorymi
Z przyznanej kwoty bĊdą pokrywane nastĊpujące wydatki i koszty:
Na zadanie I
a) opáaty instruktorów i trenerów prowadzących szkolenia,
b) dojazdy na zawody i treningi,
c) ubezpieczenie zawodników, opáaty regulaminowe,
d) zakup materiaáów, art. spoĪywczych i sprzĊtu sportowego,
e) opáaty za sĊdziowanie,
f)
utrzymanie bieĪące uĪytkowanych obiektów sportowych.
Na zadanie II
a) opáaty instruktorów i trenerów prowadzących szkolenia,
b) dojazdy na zawody, treningi,
c) ubezpieczenie zawodników, opáaty regulaminowe,
d) zakup materiaáów, art. spoĪywczych i sprzĊtu sportowego,
e) opáaty za sĊdziowanie,
Na zadanie III
a) etaty personelu i pochodne
b) utrzymanie samochodów (paliwo, przeglądy)
c) media ( prąd, telefony)
d) leki, Ğrodki medyczne, sprzĊt rehabilitacyjny
e) artykuáy biurowe, Ğrodki czystoĞci
I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZàOĩENIA OFERTY:
Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaáające na
podstawie przepisów o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku PaĔstwa do innych KoĞcioáów i związków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania, jeĪeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie dziaáalnoĞci poĪytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podlegáe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
II. WYSOKOĝû KWOTY PRZEZNACZONEJ W 2006 ROKU NA REALIZACJĉ
ZADAē PRZEZ PODMIOTY WYàONIONE W KONKURSIE OFERT WYNOSI:
Zadanie I - 1. Jarocin 25 000 zá
2. Zdziary 25 000 zá
Razem:
50.000 zá
Zadanie II
5 000 zá
Zadanie III
20.000 zá
III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI :ZáoĪenie oferty realizacji zadania
zawierającej:
a) szczegóáowy zakres rzeczowy proponowanego przedsiĊwziĊcia
b) termin i miejsce realizacji zadania
c) kalkulacjĊ przewidywanych kosztów jego realizacji
d) proponowaną wielkoĞü dotacji
e) informacje o wczeĞniejszej swojej dziaáalnoĞci w zakresie, którego zadanie dotyczy,
f) informacjĊ o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających
wykonanie zadania, w tym o wysokoĞci Ğrodków finansowych uzyskanych na
realizacjĊ danego zadaniaz innych Ĩródeá,
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g) kserokopie wpisu czy zaĞwiadczenia wáaĞciwego organu
rejestrowego, do którego dany podmiot zostaá wpisany
oraz statut,
h) oĞwiadczenie o nieprowadzeniu przez wnioskodawcĊ
dziaáaĔ w celu osiągniĊcia zysku.
IV. OFERTY NALEĩY SKàADAû NA OBOWIĄZUJĄCYM
FORMULARZU,
KTÓREGO
WZÓR
OKREĝLA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOàECZNEJ Z DNIA 27 GRUDNIA 2005 R. (Dz.U. z
2005 r. Nr 264, poz. 2207)

***
W dwóch ubiegáorocznych numerach ogólnopolskiego tygodnika
„MyĞl Polska” ukazaáy siĊ dwa, obszernej objĊtoĞci artykuáy
mieszkaĔca naszej gminy kpt. rez. Antoniego Ostrowskiego
mieszkającego w Golcach. Dotyczyáy one polityki obronnoĞci.
Gratulujemy!

Termin skáadania ofert upáywa z dniem 30 marca 2006 r. o
godz. 1500.
Miejsce skáadania: Sekretariat w UrzĊdzie Gminy Jarocin
OfertĊ naleĪy záoĪyü w zamkniĊtej kopercie z oznaczeniem nazwy
zadania, dla kaĪdego zadania osobno.

Sukcesy i osiągniĊcia szkolne
Uczniowie Gimnazjum w Jarocinie w
2005 brali udziaá w konkursach
przedmiotowych. NajwiĊkszy sukces
osiągnąá uczeĔ klasy III „c” àukasz
Lach, który zostaá laureatem konkursu
z fizyki oraz finalistą konkursu z
chemii.
Obecnie
jest
uczniem
Technikum Elektronicznego przy
Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY
WYBORZE OFERTY;
RozstrzygniĊcie konkursu nastąpi do 14 dni od upáywu terminu
do skáadania ofert.
Zadanie ma byü zrealizowane zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez wnioskodawcĊ w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia okreĞlonego w ofercie, nie dáuĪej jednak niĪ do
dnia 31 grudnia 2006 r.
Tryb oceny ofert:
Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej dokona Komisja
konkursowa powoáana Zarządzeniem Wójta . Gminy Jarocin, która;
a) stwierdza liczbĊ záoĪonych ofert w prawidáowo ogáoszonym
konkursie,
b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami i ogáasza nazwy
uczestników konkursu,
c) ustala, czy oferty speániają wymagane warunki
d) analizuje merytoryczną zawartoĞü ofert i ocenia moĪliwoĞci
realizacji zadania przez dany podmiot
e) ocenia przedstawioną kalkulacjĊ kosztów realizacji zadania, z
uwzglĊdnieniem
zakresu
rzeczowego,
f) uwzglĊdnia wysokoĞü Ğrodków publicznych do zaangaĪowania w
realizacjĊ zadania wedáug záoĪonych ofert,
g) analizuje i ocenia sposób wywiązywania siĊ z umów i
porozumieĔ zawartych miĊdzy Gminą Jarocin a podmiotami
skáadającymi oferty w roku ubiegáym oraz dotychczasową
wspóápracĊ podmiotu z Gminą,
h) wyáania jednego realizatora poszczególnego zadania, który
záoĪyá ofertĊ najkorzystniejszą lub uniewaĪnia konkurs, gdy
Īadna z ofert nie speánia wymogów zamawiającego.
VI.
KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU
WYBORU OFERTY:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa
bĊdzie braáa pod uwagĊ:
a) zgodnoĞü projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami
statutowymi podmiotu,
b) wartoĞü merytoryczną projektu,
c) koszt realizacji projektu, w tym wysokoĞü udziaáu Ğrodków
wáasnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokoĞü dotacji,
d) staranne i terminowe wywiązywanie siĊ z umów i porozumieĔ
zawartych z gminą w ciągu ostatniego roku
e) dotychczasową wspóápracĊ podmiotu z Gminą Jarocin.
Zasady powyĪsze mają zastosowanie takĪe w przypadku, gdy w
konkursie zostanie záoĪona tylko jedna oferta.
VII.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU
OGàOSZENIA KONKURSU I ROKU POPRZEDNIM
ZADAē
PUBLICZNYCH
TEGO
SAMEGO
RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, W
TYM WYSOKOĝû UDZIELONYCH DOTACJI:
zadanie I w 2005 r. áącznie- 36.500 zá, w roku ogáoszenia
konkursu 0 zá
zadanie II w .2005 r. 0 zá,
w roku ogáoszenia konkursu 0 zá.
Zadania III w 2005 r. 20 000 zá w roku ogáoszenia konkursu 0 Zá
àącznie w roku poprzednim tj. 2005 na realizacjĊ zadaĔ
przeznaczono kwotĊ 56 500 zá.

***

Z wáasnej kieszeni
W Polsce ciągle mamy do czynienia ze zmianą
przepisów niemal w kaĪdej dziedzinie. Zmiany takie zaszáy
takĪe w sposobie udzielania dotacji dla stowarzyszeĔ
dziaáających na terenie gminy. Dotychczas (do 2005 r.) radni
decydowali o wysokoĞci dotacji dla LZS – ów umieszczając
odpowiednią kwotĊ w budĪecie gminy. JednakĪe w myĞl
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci
poĪytku publicznego i o wolontariacie, realizacja zadania
publicznego przez organizacjĊ pozarządową, odbywa siĊ na
podstawie zlecenia realizacji zadaĔ publicznych po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W naszej gminie zostaá ogáoszony 10 marca 2005 r. konkurs
na realizacjĊ zadaĔ publicznych w zakresie:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wĞród
máodzieĪy na terenie gminy Jarocin w dziedzinie piáki
noĪnej w miejscowoĞciach Jarocin i Zdziary
- nieodpáatne usáugi rehabilitacyjne, pielĊgnacyjnosocjalne na rzecz chorych, samotnych niepeánosprawnych w
podeszáym wieku z terenu gminy Jarocin.
Na realizacjĊ pierwszego zadania wpáynĊáa oferta
Stowarzyszenia LZS Zdziary, które dziĊki temu otrzymaáo
kwotĊ 21 750 zá. LZS Jarocin natomiast nie záoĪyá Īadnej
oferty i nie otrzymaá dotacji, chociaĪ w budĪecie gminy byáa
zarezerwowana kwota w wysokoĞci 14 750 zá. Koszty
związane z dziaáalnoĞcią jarociĔskiej druĪyny piáki noĪnej w
ciągu caáego 2005 roku byáy pokrywane przez prezesa
Tadeusza Czecha z wáasnej kieszeni. Dotacja dla Jarocina
trafiáa zaĞ do nadwyĪki budĪetowej.
Na realizacjĊ drugiego dziaáania ofertĊ záoĪyáa CARITAS
Diecezji Sandomierskiej a kwota przeznaczona na to zadanie
w 2005 r. wynosiáa 20 tys. zá. Pieniądze te trafiáy do stacji
Caritas w Domostawie i pozwoliáy na realizacjĊ dziaáalnoĞci
w szerszym zakresie, dla dobra mieszkaĔców gminy Jarocin.

JR
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Wspaniaáy sukces
Rekord Polski sportsmenki z Majdanu GolczaĔskiego
Podczas HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW
MàODSZYCH, które odbyáy siĊ w Spale w dniach 27 – 29 stycznia 2006
wspaniaáy sukces odniosáa mieszkająca w Majdanie GolczaĔskim zawodniczka
KKS Victoria Stalowa Wola Danuta Urbanik. Dokonaáa ona niebywaáego
wyczynu albowiem poprawiáa – o ponad 2 sekundy - halowy rekord Polski
juniorek máodszych na dystansie 1000 m., naleĪący od 1994 r. do Lidii
Chojeckiej.
Co ciekawsze, o tym, Īe pobije rekord Polski wiadomo juĪ byáo przed
zawodami albowiem dwa tygodnie wczeĞniej w tejĪe samej Spale osiągnĊáa
juĪ wynik o 1.10 s. lepszy od rekordu Chojeckiej. Byá to jednak rekord
nieoficjalny.
PoniĪsza tabela PZLA przedstawia Halowe Rekordy Polski – Juniorek
máodszych – stan na 30.01.2006 r.
1000 m

2:51.25 Lidia

300177 WLKS Siedlce

20.02.1994 Warszawa

241289 VICTORIA
Stalowa Wola

14.01.2006 Spaáa

241289 VICTORIA
Stalowa Wola

28.01.2006 Spaáa

CHOJECKA
2:50.15 Danuta

URBANIK
2:48.85 Danuta

URBANIK

Danuta Urbanik

Nasza sportsmenka robi niebywaáe postĊpy. Rok temu podczas zawodów w Spale w dniu 29. 01 2005 r. zdobyáa
brązowy medal wynikiem 3:00.34 s. W maju ubiegáego roku na zawodach w Mielcu dystans 1000 m. przebiegáa juĪ
w czasie 2:53.62 s. Obecnie – 2:48.85 – Rekord Polski a niedáugo .......
Do pobicia czekają kolejne halowe rekordy Polski Chojeckiej na dystansie 1000 m.:
- jako juniorki - 2:44.11 z 1996 r.
- i jako seniorki - 2:36.97 z 2003 r.
/an/
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa "O" seniorzy
Loka
ta

Nazwa zespoáu

Mecze

Pkt.

Bramki

1.

OZS ISKRA SOBÓW

14

33

38-10

2.

LZS BUDO INSTAL TURBIA

14

30

31-12

3.

LZS BUKOWA JASTKOWICE

14

26

26-12

4.

LZS ZDZIARY

14

25

32-17

5.

KS "SPARTA" JEĩOWE

14

23

19-25

6.

ZKS "STAL" NOWA DĉBA

14

23

23-13

7.

LKS "SOKÓà' KAMIEē

14

20

20-18

8.

"UNIA" NOWA SARZYNA

14

19

15-21

9.

KLUB PIàKARSKI ZARZECZE

14

17

16-21

10. KS "SANNA" ZAKLIKÓW

14

16

12-31

11. "KORONA" MAJDAN KRÓL.

14

15

12-26

12. MKS "ORZEà" RUDNIK

14

14

17-22

13. LZS àĉTOWNIA

14

14

14-29

14. KS "CZARNI" LIPA

14

9

11-21

15. LZS "OLIMPIA" PYSZNICA

14

8

24-32

LZS Zdziary byá rewelacją
jesiennej rundy rozgrywek.
Jako
beniaminek
klasy
okrĊgowej odniósá na początku
5 zwyciĊstw, dopiero 6 mecz
z Iskrą Sobów zakoĔczyá siĊ
remisem 1 : 1. PóĨniej byáo juĪ
róĪnie. Jak widaü z tabeli LZS
Jarocin ma ogromną szansĊ aby
powróciü do klasy A. Wszystko
zaleĪy
od
postawy
zawodników.
ĩyczymy
Zdziarom
powtórzenia
w
rundzie wiosennej takiej serii
zwyciĊstw, jakie byáy udziaáem
ich druĪyny na inauguracjĊ
rozgrywek, obu zaĞ zespoáom z
naszej gminy awansu do
wyĪszych
klas
rozgrywkowych.
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Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa "B" gr. VII seniorzy
Lokat
a

Nazwa zespoáu

Mecze

Pkt.

Bramki

1.

KS "ROTUNDA" KRZESZÓW

11

29

35-9

2.

KS LZS JAROCIN

11

26

38-15

3.

KS "STRAĩAK" PRZYSZÓW

11

24

39-11

4.

LZS "Jutrzenka" Kopki

11

23

19-15

5.

KS "ARMES" RACàAWICE

11

17

20-17

6.

KS "MILENIUM" BIELINY

11

16

21-26

7.

SKS "Ceramika" Harasiuki

11

11

21-14

8.

LZS BIELINIEC

11

11

16-23

9.

KS "TANEW" DABRÓWKA

11

10

12-18

10.

GKS "GRABNIAK" HUCISKO

11

7

18-29

11.

LKS GLINIANKA

11

7

15-31

12.

KS "WIKTORIA" WOLINA

11

4

13-59

Amerykanin: „U nas to jest
prawdziwa wolnoĞü. U nas kaĪdy
moĪe publicznie wygadywaü na
Reagana.
Polak: U nas jest taka sama
wolnoĞü. U nas teĪ kaĪdy moĪe
wygadywaü na Reagana”
/dowcip z lat osiemdziesiątych
ubiegáego wieku/
Dwóch tatusiów
Maria Szyszkowska, wojująca
feministka i zwolenniczka nie tylko
zawierania
maáĪeĔstw
homoseksualnych ale takĪe adoptowania
przez nich dzieci na zapytanie, co
ma odpowiedzieü nauczycielce
dziecko adoptowane przez parĊ
homoseksualistów, gdy ta zapyta o
mamusiĊ ?
- ĩe ma dwóch tatusiów. I Īe jeden
z nich jest, dajmy na to, inĪynierem
a drugi zajmuje siĊ domem.

Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza.
Cyryl Parkinson

Feralny piątek
Pewien wieĞniak Īaliá siĊ, Īe przegraá proces,
táumacząc to tem, Īe byáo to w piątek. Na to mu rzeká
inny:
- Pewnie twój przeciwnik nie jest przesądny, bo
wáaĞnie w piątek wygraá proces.
(Millet, str. 39)
Feralna „13”
Mimo frazesów o postĊpie i oĞwieceniu dzisiejszych
spoáeczeĔstw zabobon kwitnie w peáni XX wieku.
ĩadne z miast w Polsce nie ma linji tramwajowej Nr
13. Wprowadzono ją w Warszawie w początkach
komunikacji tramwajowej, ale natychmiast musiano
skasowaü.... z braku frekwencji na tej linji.
(Z obserwacji – z czasów II Rzeczypospolitej)
***
Ojcze nasz" skáada siĊ z 56 sáów, Deklaracja
NiepodlegáoĞci - z 300, a ostatnio ogáoszone
rozporządzenie rządu w sprawie cen jarzyn - z 26.911
sáów.
Bill Widnall
W ramach pomocy krajom sáabo rozwiniĊtym
pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do
kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach.
Alfred Mozer

Tales zapytany, czemu nie postaraá siĊ o dzieci,
odpowiedziaá
- Z miáoĞci do dzieci.
Tales, kiedy matka chciaáa by siĊ oĪeniá, mówiá:
- Jeszcze nie czas.
Potem, juĪ starszy:
- JuĪ nie czas
Tales wpatrywaá siĊ w gwiazdy i wpadá do wykopanej
jamy. SáuĪąca powiedziaáa, Īe dobrze mu tak, bo nie
wie, co ma pod nogami, a Ğledzi to co jest na niebie.
Tales mówiá:
- Nie ma róĪnicy miĊdzy Ğmiercią a Īyciem.
KtoĞ na to:
- WiĊc czemu nie umierasz ?
- Bo nie ma róĪnicy.
KtoĞ spytaá Talesa, co powstaáo wczeĞniej, noc czy
dzieĔ.
- Noc. – odpowiedziaá Tales – o jeden dzieĔ
wczeĞniej.

Konkurs !!!
W relacji z imprezy nie wpisaliĞmy
nazwisk zdobywcy I i III miejsca w Biegu
Gáównym
w
biegach
ZwyciĊstwa
nad
Bolszewikami.
Osoba, która pierwsza poda oba nazwiska otrzyma
od redakcji nagrodĊ.
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Janina i Piotr KIEáB

Stanisâaw i Krystyna KIEáB

Apolonia i Albin FILA

Stefania i Kazimierz KOáPA Stanisâawa i Erwin KUSOWSCY Wâadysâawa i Stanisâaw MARTYNA

Anna i Tadeusz MARTYNA

Emilia i Emil MIģKIEWICZ

Stanisâawa i Marian OįÓG

Anna i Jerzy PASZKO

Zâote Gody 2005
Ludowa Kapela NiĪaĔska–Mieczysáaw Koziarz
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