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Od redakcji:
WáaĞciwie to nasze pismo
powinniĞmy nazwaü „nieregularnikiem”, gdyĪ trudno nam siĊ zmieĞciü
w odpowiednich ramach czasowych.
ProszĊ nam to wybaczyü. W kaĪdym
bądĨ razie obiecujemy wywiązaü siĊ
z wydania 4 numerów naszego pisma
w ciągu roku. Bardzo liczymy na
wspóápracĊ z naszym pismem ks.
Franciszka Kowala z Kutyá, prowadzącego od lat pracĊ duszpasterską
w Ghanie, niedawno przybyáego na
urlop do rodzinnej miejscowoĞci.
Wewnątrz numeru znajdziecie PaĔstwo krótką charakterystykĊ jego postaci, w nastĊpnych zaĞ numerach
naszego pisma zamieszczaü bĊdziemy
Zeâ
fragmenty z jego opracowania
dotyczącego historii Kutyá, oraz interesujące korespondencje z Ghany. Ponadto
zwracamy uwagĊ na kronikĊ szkoáy
w Zdziarach opracowaną przez p.
MariĊ Pcheáka. Pani Maria – o ile jej
zdrowie pozwala - opracowuje kolejne
kroniki poszczególnych szkóá z terenu
gminy Jarocin. BĊdziemy je na pewno
publikowaü. WyraĪamy jednoczeĞnie
podziw dla Jej bardzo cennej pracy.
NajwaĪniejszym w ostatnich miesiącach wydarzeniem w Īyciu naszego
kraju byáa wizyta Ojca ĝw. Benedykta
XVI. Polacy przyjĊli Go – wbrew
snutym w zachodnich mediach przypuszczeniom - bardzo serdecznie. Na
spotkanie z papieĪem udaáa siĊ takĪe
pielgrzymka z gminy Jarocin. RelacjĊ
z niej zamieszczamy w niniejszym
numerze. Trwają przygotowania do
organizacji
tegorocznej
imprezy
w Jarocinie, dlatego teĪ dostarczamy
garĞü informacji na ten temat. Od
niniejszego numeru rozpoczynamy
prezentacjĊ pewnych osób z terenu
gminy Jarocin, które ze wzglĊdu na
prowadzoną obecnie dziaáalnoĞü czy
ze wzglĊdu na swoją przeszáoĞü na to
w peáni zasáugują.

Grupa pielgrzymkowa z Jarocinie na spotkaniu z papieİem
Benedyktem XVI na krakowskich Bâoniach – str. 3

Z

Uroczysta akademia w I rocznicĐ Ĥmierci Jana Pawâa II
w szkole w Jarocinie
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Uczestnicy póâkolonii „Wesoâe wakacje” - czytaj str.21

Majówka w Golcach – czytaj str. 20
U góry po lewej – Teatrzyk Szkolny w skeczu
„Obrazek z İycia kobiety wiejskiej”
U góry – WystĐpy wokalne
Po lewej – „Krakowiak” w wykonaniu dziewczċt
z PSP Golce
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„Trwajcie mocni w wierze”

Pod takim hasáem przebiegaáa tegoroczna,
pierwsza pielgrzymka PapieĪa Benedykta XVI do Polski,
ojczyzny swojego wielkiego poprzednika Jana Pawáa II.
W dniach od 25-28 maja 2006r. Benedykt XVI z potrzeby
serca odwiedzaá ukochane przez naszego papieĪa miejsca
oraz te, które chciaá zobaczyü jako waĪne.
Na spotkanie z papieĪem udaáy siĊ milionowe rzesze,
wĞród których przewaĪali máodzi ludzie, wspaniali máodzi
ludzie.
WybieraliĞmy siĊ na to spotkanie z miáoĞci do naszego
Ojca ĞwiĊtego Jana Pawáa II, wszak byliĞmy jego
pokoleniem! ByliĞmy Ğwiadomi, Īe tego od nas oczekuje.
Poza tym, przybywaá do nas sáuga Chrystusa, aby mówiü
o wielkiej miáoĞci Pana, budziü w nas odwagĊ
w wyznawaniu wiary i utwierdzaü w wierze – „BądĨcie
mocni w wierze”.
Z naszej jarociĔskiej parafii pod wezwaniem
M.B. Bolesnej wyjechaáa równieĪ, zorganizowana przez
ks. M. CzajkĊ grupa pielgrzymkowa aby uczestniczyü we
Mszy ĝw. na krakowskich Báoniach. Grupa liczyáa 34
osób. WyruszyliĞmy w podróĪ dnia 27 maja o godz. 22.00
a we wáasnym sektorze znaleĨliĞmy siĊ o godz.5 rano dnia
nastĊpnego. Wraz z tysiącami wiernych z Polski
i zagranicy modliliĞmy siĊ z papieĪem i w skupieniu
sáuchaliĞmy Jego sáów. Pielgrzymi tradycyjnie mieli ze
sobą flagi, transparenty, chusty, znaczki a máodzi ludzie
podkoszulki z napisem JP II / B XVI. PapieĪ celebrowaá

MszĊ ĝw. wraz z hierarchami innych koĞcioáów a jego
wzruszenie udzielaáo siĊ zebranym. Jak wspaniale brzmiaáy
sáowa z homilii „Pragnąáem przede wszystkim spotkaü
Īywych ludzi, Jego rodaków, zakosztowaü Jego wiary,
z której wyrósá i upewniü siĊ czy w niej trwacie. Chciaáem
teĪ z tego miejsca prosiü Boga, by zachowaá w was
dziedzictwo wiary, nadziei i miáoĞci jakie pozostawiá
Ğwiatu, a wam szczególnie Jan Paweá II”.
Po báogosáawieĔstwie otrzymanym na Báoniach
krakowskich wracaliĞmy do domu peáni wewnĊtrznego
pokoju. A w uszach nam brzmiaá potĊĪny i radosny Ğpiew:
„Nie lĊkajcie siĊ. Ja jestem z wami.
Nie lĊkajcie siĊ, Bóg jest miáoĞcią
Nie lĊkajcie siĊ, trwajcie mocni w wierze”
Nie przeszkodziá nam nawet fakt, Īe rozleciaáo siĊ koáo
autobusu, którym jechaliĞmy. Na szczĊĞcie, dziĊki
ĪyczliwoĞci kierowców z innych autobusów oraz chĊtnej
i fachowej pomocy mĊskiej czĊĞci naszego skáadu
pielgrzymkowego udaáo siĊ w niedáugim czasie
zainstalowaü koáo zapasowe. Bardziej pokutny charakter
miaáa pielgrzymka dla tych uczestników, którym
„wdziĊczne marsze kiszek” przypominaáy o jedzeniu,
jednakĪe oblĊĪenie przydroĪnych zajazdów przez
pielgrzymkowiczów
uniemoĪliwiaáo
wygáodniaáych
ich uciszenie.
Halina ĝlusarczyk

ĝwiĊto samorządowe
W dniu 3 czerwca delegacja z Gminy Jarocin wziĊáa udziaá
w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie.
Obchody rozpoczĊáy siĊ Mszą ĝw. w KoĞciele Farnym
w intencji samorządów terytorialnych województwa
podkarpackiego. Po Mszy ĝw. ulicami Rzeszowa przeszáa

Kultury odbyáa siĊ konferencja okolicznoĞciowa,
podczas której, Marszaáek Leszek Deptuáa
podziĊkowaá za pracĊ i záoĪyá Īyczenia wszelkiej
pomyĞlnoĞci samorządowcom z Podkarpacia a wiĊc
prezydentom, burmistrzom, wójtom, radnym a takĪe
soátysom i czáonkom rad soáeckich. Niniejszym
te podziĊkowania i Īyczenia przekazujemy.
/red/

Powoáanie Zespoáu Szkóá w Jarocinie

parada samorządów terytorialnych naszego województwa na
czele z Marszaákiem Województwa i Prezydentem Rzeszowa.
Po paradzie w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu

Podczas sesji w dniu 19.06.2006 r. Rada Gminy
podjĊáa uchwaáĊ o utworzeniu Zespoáu Szkóá
w Jarocinie. Zespóá ten skáadaü siĊ bĊdzie
z Publicznego Gimnazjum w Jarocinie oraz Publicznej
Szkoáy Podstawowej w Jarocinie. Wnioskodawcą – po
raz trzeci - powyĪszej uchwaáy byá wójt gminy,
którego intencją byáo aby szkoáy w Jarocinie miaáy
jednego gospodarza caáego obiektu. Wyáoniony
w drodze konkursu dyrektor bĊdzie odpowiedzialny za
sprawy gospodarcze, kadrowe, finansowe oraz rozwoju
obu placówek. BĊdzie mógá sobie powoáaü do pomocy
zastĊpcĊ. RadĊ Pedagogiczną Zespoáu tworzyü bĊdą
wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w PSP
oraz Gimnazjum zaĞ Rada Rodziców Zespoáu wybrana
bĊdzie spoĞród rodziców obu szkóá.
JR.
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Szkoáa dla nauczycieli
Wydaje siĊ, Īe odpowiedĨ na pytanie „Dla kogo jest
szkoáa?” jest najbanalniejsza w Ğwiecie. WiĊkszoĞü osób pewnie
sądzi, Īe dla uczniów. MoĪe to jest reguáą gdzie indziej... ale na
pewno nie w Jarocinie. W gminie Jarocin okazaáo siĊ, Īe szkoáa
jest dla nauczycieli. Udowodnili to w ostatnim czasie p. dyrektor
Gimnazjum oraz Rada Pedagogiczna tej placówki. Uznali
bowiem, za nic nie znaczący wynik ankiety przygotowanej przez
Urząd Gminy a przeprowadzonej w grupie rodziców uczniów
klas szóstych, którzy po wakacjach trafią do pierwszych klas
Gimnazjum w Jarocinie. OtóĪ na pytanie dotyczące jakiego
jĊzyka dodatkowego Īyczą sobie dla swoich dzieci:
niemieckiego czy rosyjskiego 63 osób opowiedziaáo siĊ za
niemieckim, natomiast 4 za rosyjskim. Trzeba dodaü, Īe rodzice
mieli przedstawioną peáną informacjĊ o nauczaniu
poszczególnych jĊzyków obcych w szkoáach Ğrednich Ulanowa,
Rudnika, Niska i Stalowej Woli. Mimo tak zdecydowanej
przewagi liczby rodziców opowiadających siĊ za jĊzykiem
niemieckim p. dyrektor Martyna wraz z Radą Pedagogiczną
upierają siĊ przy jĊzyku rosyjskim, mając w gáĊbokiej pogardzie
ich zdanie. Moje Īądania zrealizowania woli rodziców są na razie
bezskuteczne.
Z. Walczak – wójt gminy

Dodatkowy mandat
Po najbliĪszych wyborach Szyperki bĊdą mieü dwóch radnych,
tak jak to byáo do listopada 2002 roku. Staáo siĊ tak w związku
z dokonaną analizą zmian w liczbie mieszkaĔców gminy Jarocin
przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Komisarz
Wyborczy pismem z dnia 17 maja 2006 r. zasugerowaá
bezwzglĊdne zastosowanie siĊ do zasad okreĞlonych przez
PaĔstwową KomisjĊ Wyborczą w kwestii podziaáu gminy na
okrĊgi wyborcze. Dlatego teĪ radni podczas sesji w dniu 19.06.
br. podjĊli uchwaáĊ zmieniającą dotychczas obowiązującą
(z 18 czerwca 2002 r.) w dwóch istotnych elementach: liczba
mandatów w okrĊgu wyborczym w Szyperkach zwiĊkszyáa siĊ
o 1 mandat, natomiast okrĊgi w Katach i Szwedach zostaáy
poáączone i bĊdą posiadaü razem tylko 1 mandat. Analiza do
takiego a nie innego rozstrzygniĊcia problemu
zostaáa
przedstawiona radnym w poniĪszym Uzasadnieniu: „Od
wyborów do rady gminy w 2002 r. liczba mieszkaĔców gminy
Jarocin ulegáa zmianie w ten sposób, Īe liczba mieszkaĔców
Szyperek zwiĊkszyáa siĊ i to soáectwo w związku z normą 1,51
powinno odzyskaü utracony w 2002 r. drugi mandat. Przy
obecnym podziale na okrĊgi wyborcze byáoby w gminie
16 radnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
i w związku z obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad gmin na terenie województwa
podkarpackiego Rada Gminy w Jarocinie liczy 15 radnych.
NaleĪy gminĊ tak podzieliü na okrĊgi wyborcze aby zachowaü
normĊ przedstawicielstwa i liczba radnych wynosiáa 15.
W związku z tym, Īe liczba mieszkaĔców soáectwa Katy a wiĊc
tego, które dotychczas stanowiáo okrĊg o najmniejszej normie
przedstawicielstwa zmniejszyáa siĊ, to nie powinno ono stanowiü
samodzielnego okrĊgu.

Z ustawy ordynacja wyborcza wynika, Īe okrĊgiem
wyborczym jest soáectwo. Soáectw nie moĪna dzieliü,
ale moĪna áączyü, tworząc okrĊgi wielomandatowe (do
5 mandatów).
W tym konkretnym przypadku są, trzy moĪliwoĞci
poáączenia soáectwa Katy: ze Szwedami, Szyperkami
lub Majdanem GolczaĔskim, aby ulegá „zredukowaniu”
jeden mandat przy zachowaniu ustawowej procedury
zaokrąglania normy przedstawicielstwa do peánych
mandatów. Poáączenie Katów z Szyperkami czy
Majdanem GolczaĔskim wiązaáoby siĊ ze zmianą
obwodów gáosowania a i tak w praktyce nie jest
moĪliwe aby wyborcy z Katów gáosowali w obwodzie
w Szyperkach czy Majdanie GolczaĔskim. Utworzenie
obwodu w Katach równieĪ nie jest wskazane ze
wzglĊdu na maáą liczbĊ mieszkaĔców w obwodzie (226
osób) a obwód tworzy siĊ dla 500 mieszkaĔców a poza
tym tworzyáoby siĊ dwa obwody gáosowania dla
wyboru radnych w jednym okrĊgu. W przypadku
poáączenia soáectwa Katy z soáectwem Szwedy nie
zmienia siĊ obwodów gáosowania, poniewaĪ dla
obydwu soáectw obwód gáosowania od lat jest
w Domostawie”. Gdyby radni nie podjĊli powyĪszej
uchwaáy to Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
zwróciáby siĊ do Wojewody o zastĊpcze jej wykonanie.
JR.
List Marszaáka
Rzeszów, 27 marca 2006 r.
Pan
Zbigniew Walczak
Wójt Gminy Jarocin
DziĊkujĊ za propozycjĊ objĊcia honorowego
patronatu nad imprezą pn. „PaĔstwo Jarocin - miejscem
spotkaĔ przyjacióá ponad granicami", organizowaną z tak
duĪym powodzeniem przez Urząd Gminy w Jarocinie oraz
„Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin". OczywiĞcie
przyjmujĊ ją z ogromną przyjemnoĞcią.
Korzystając z okazji, pragnĊ podziĊkowaü wszystkim tym,
którzy podjĊli siĊ realizacji tego interesującego
przedsiĊwziĊcia i pracują na sukces kolejnych edycji
imprezy. DziĊki PaĔstwa zaangaĪowaniu Spotkania
Rodzinne w PaĔstwie Jarocin rokrocznie cieszą siĊ
znakomitą opinią wĞród zaproszonych goĞci oraz stale
wzrastającym zainteresowaniem mieszkaĔców caáego
naszego regionu. Jestem gáĊboko przekonany, iĪ równieĪ
w tym roku doáoĪą PaĔstwo wszelkich staraĔ, by
dostarczyü uczestnikom niezapomnianych wraĪeĔ
i emocji.
àącząc serdeczne pozdrowienia, ĪyczĊ pomyĞlnoĞci
w realizacji tego oraz wszelkich przyszáych przedsiĊwziĊü.
Marszaáek
Województwa Podkarpackiego
Leszek Deptuáa
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BudĪetu – ciąg dalszy

Czytelnikom naszego pisma naleĪą siĊ wyjaĞnienia, jak zakoĔczyáa siĊ
sprawa z uchwaleniem budĪetu gminy na rok 2006. W poprzednim numerze
zasygnalizowaáem, Īe ostateczne rozstrzygniĊcie nastąpi podczas najbliĪszej
sesji. Sesja ta odbyáa siĊ w dniu 15 marca. Rada Gminy nie zastosowaáa siĊ ĞciĞle
do zaleceĔ Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni nie zgodzili siĊ bowiem na
przywrócenie kwoty 167 000 zá. do budĪetu szkóá podstawowych, natomiast
w przypadku zaciągniĊcia poĪyczek zmniejszyli je nie w dziale „Transport” lecz
w „Ochronie Ğrodowiska” poprzez rezygnacjĊ z zaciągniĊcia poĪyczek na budowĊ
kanalizacji sanitarnej czĊĞci Majdanu GolczaĔskiego oraz Jarocina /przy bloku
komunalnym/. Wykonanie kanalizacji w obu tych miejscach uwarunkowane byáo
od powodzenia záoĪonego wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego
EOG. Niestety, w związku z decyzją radnych gmina musiaáa wycofaü swój
wniosek z w/w programu jakkolwiek otrzymaliĞmy pismo, Īe wniosek przeszedá
pomyĞlnie ocenĊ formalną. Podczas sesji usiáowano mnie obarczyü winą za taki
rozwój sytuacji. A przecieĪ pomysá rezygnacji z zaciągniĊcia poĪyczki na ten cel
zostaá przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
Franciszka Sarzyniaka na posiedzeniu tej komisji w dniu 9 marca, gdyĪ rzekomo
projekt kanalizacji byá „bublem”.
W związku z nie wywiązaniem siĊ przez RG z zaleceĔ RIO, odbyáo siĊ
w dniu 21 marca Kolegium tej instytucji, w którym ze strony RG wziĊli udziaá
przewodniczący RG Bogusáaw Iskra i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Miszczyszyn, natomiast organ wykonawczy reprezentowali wójt wraz ze
skarbnikiem. Przedstawiciele RG twierdzili, iĪ
speánili wymagania RIO
w kwestii zaciągniĊtych poĪyczek, gdyĪ zmniejszyli deficyt budĪetowy poprzez
rezygnacjĊ z zaciągniĊcia poĪyczki na kanalizacjĊ Majdanu i Jarocina, natomiast
ciĊcia w oĞwiacie zaproponowali zrekompensowaü poprzez
oszczĊdnoĞci
uzyskane w gimnazjum poprzez zatrudnienie staĪystów, ale na potwierdzenie
swoich argumentów nie przedstawili Īadnych obliczeĔ. Wójt Gminy natomiast
twierdziá, Īe nie jest moĪliwym uzyskanie tak duĪych oszczĊdnoĞci w Gimnazjum
i na pewno braknie pod koniec roku pieniĊdzy na páace dla osób zatrudnionych
w szkoáach podstawowych, jeĞli zaĞ RIO zaakceptuje zmniejszenie deficytu
poprzez rezygnacjĊ z zaciągniĊcia poĪyczki na kanalizacjĊ to uniemoĪliwi gminie
staranie siĊ o uzyskanie dotacji z programu Norweskiego Mechanizmu
Finansowego a w konsekwencji
skorzystania z 85 proc. refundacji kosztów
inwestycji. Kolegium RIO po rozwaĪeniu argumentów obu stron uchwaáą z dnia
21 marca stwierdziáo niewaĪnoĞü uchwaáy budĪetowej gminy Jarocin w czĊĞci
dotyczącej oĞwiaty, „poniewaĪ uniemoĪliwia ona realizacjĊ zadaĔ samorządu
w tym wáaĞnie zakresie”. W konsekwencji RIO samo ustaliáo gminie budĪet
w tym wzglĊdzie przywracając poziom wydatków bieĪących na oĞwiatĊ do
pierwotnego stanu, czyli do kwoty 2 mln 331 tys. 583 záotych /zgodnie
z projektem wójta/. Uzasadniając swoją decyzjĊ RIO stwierdziáa, iĪ rada gminy
zmniejszając, w stosunku do projektu uchwaáy budĪetowej wydatki na oĞwiatĊ
“w sposób istotny naruszyáa przepis ustawy o finansach publicznych". Niestety,
w drugim przypadku Kolegium nie wnikaáo w konsekwencje rezygnacji
z poĪyczki na kanalizacjĊ dla gminy Jarocin, zadowoliáo siĊ tylko wysokoĞcią
zmniejszenia deficytu budĪetowego.
Tych spoĞród radnych, którzy poczuli siĊ dotkniĊci moim stwierdzeniem
w artykule w poprzednim numerze, Īe podczas gáosowania nad budĪetem
zachowywali siĊ jakby byli w amoku przepraszam za dosadnoĞü okreĞlenia. Skoro
nie byáo to dziaáanie w amoku – jak twierdzą oburzeni radni - to widocznie byáo
to dziaáanie niezbyt przemyĞlane. Na pewno stwierdzenie moje byáo krzywdzące
dla tych spoĞród radnych, którzy nie poparli tych szkodliwych – moim zdaniem rozwiązaĔ w gáosowaniu nad budĪetem.
Z. Walczak – Wójt Gminy

Kalendarium
W dniu 30 czerwca
ogáoszony zostaá konkurs
na dyrektora Zespoáu
Szkóá
w
Jarocinie.
Konkurs odbyá siĊ 19
lipca b.r. Do konkursu
zgáosiáa siĊ tylko p.
Renata Dec. Pani Dec
speániáa wymogi formalne jakie są stawiane
przed kandydatami na
stanowiska dyrektorskie
w oĞwiacie i uzyskaáa
wymaganą
wiĊkszoĞü
spoĞród
czáonków
komisji
konkursowej.
***
W związku z przejĞciem
p. Marii Sokal z dniem 30
czerwca na emeryturĊ
wójt powierzyá peánienie
obowiązków dyrektora na
okres od 1 lipca 2006 do
koĔca roku szkolnego
2006/2007p. Rozalii Iskra.
Do ogáoszonego
w
kwietniu konkursu na
dyrektora tej placówki nie
zgáosiá siĊ Īaden kandydat.
***
W pierwszą rocznicĊ
Ğmierci Jana Pawáa II
w koĞciele parafialnym
w Jarocinie zaprezentowany zostaá
montaĪ
sáowno – muzyczny
w wykonaniu uczniów
Gimnazjum, przygotowany pod kierunkiem
ks.
Marcina
Czajki
***
Podobna
uroczystoĞü
poĞwiĊcona pamiĊci Jana
Pawáa II miaáa miejsce
12 kwietnia w szkole
w Jarocinie. Uroczystą
akademiĊ z uczniami
szkoáy
podstawowej
i gimnazjum przygotowaáa
katechetka
p. Katarzyna Pliszka.
***
W
lipcu
zostaáa
zakoĔczona modernizacja drogi powiatowej
Jarocin – Ulanów na
odcinku dá. 1160 mb.
/w granicach gminy
Jarocin/.
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Absolutorium
XXIX Sesja Rady Gminy w Jarocinie w dniu 21 kwietnia br. byáa
tzw. sesją absolutoryjną, czyli zorganizowaną w celu przyjĊcia
sprawozdania z wykonania budĪetu gminy za 2005 r. i udzielenie
(bądĨ nie) z tego tytuáu absolutorium organowi wykonawczemu.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie sprawozdanie oceniáa
pozytywnie, równieĪ Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Jarocinie
wnioskowaáa za udzieleniem absolutorium to jednak na sesji kilku
radnych sądziáo inaczej i nie obyáo siĊ bez ostrych sáów krytyki w
stosunku do wójta. Mimo burzliwej dyskusji absolutorium zostaáo
udzielone nastĊpującą iloĞcią gáosów: 9 gáosów „za”, 4 gáosy
„przeciw” i 1 gáos „wstrzymujący siĊ.” Wójt Gminy podziĊkowaá
radnym za udzielenie absolutorium.
JR

Ksiądz werbista
Na dáuĪszy urlop przybyá z Ghany w Afryce do domu
rodzinnego w Kutyáach Ks. Franciszek Marian Kowal. Ks.
Franciszek urodziá siĊ w 1959 roku w Jarocinie jako syn Jana
i Stefanii z domu Herdzik. Nauki pobieraá najpierw w
Zdziarach a nastĊpnie w LO
w Nisku. W dniu 04. 09.1978
r. wstąpiá do Zgromadzenia
Sáowa BoĪego (znanego jako
KsiĊĪa
WerbiĞci)
w
Chludowie k. Poznania. W
latach 1979- 1981 odbywaá
studia
filozoficzne
w
PieniĊĪnie
(Warmia),
nastĊpnie
zaĞ
Studia
teologiczne /1981-1986/ w
Domu
Misyjnym
ĝw.
Gabriela w Modlingu k.
Wiednia
(Austria)
zakoĔczone tytuáem mgr
Teologii na Uniwersytecie
WiedeĔskim.
ĝwiĊcenia
kapáaĔskie miaá 10.05.1986 w
koĞciele pw. Ducha ĝw. w
Modlingu. W dniu 16.10.1987 przybyá do Akry w Ghanie w
Afryce Zachodniej i po wprowadzeniu do kultury miejscowej i
jĊzyka Twi prowadziá pracĊ duszpasterską w parafii pw. Matki
Boskiej Fatimskiej w Wenchi - Diecezja Sunyani. W latach
1993-2001 pracowaá w animacji misyjno - powoáaniowej w
Chorwacji (Zagrzeb i Zadar). Od roku 2001 powraca do Ghany
i prowadzi do dziĞ pracĊ duszpasterską w parafii pw. ĝw.
Antoniego Padewskiego w Bamboi - diecezja Damongo
(Póánocna Ghana).
Przedstawiamy sylwetkĊ ksiĊdza Franciszka, gdyĪ niedáugo
zamieĞcimy w naszym piĞmie przyczynek do historii Kutyá
jego autorstwa oraz niezwykle interesujące informacje i
ciekawostki z pracy duszpasterskiej w Ghanie.
ZW

Inwestycje w Gminie Jarocin – 2005
Rok 2005 to przede wszystkim
modernizacja
dróg
i
budowa
chodników.
Soáectwo
Jarocin
otrzymaáo
dotacjĊ
z
programu
„Odnowa wsi” na budowĊ sceny
plenerowej. Wykonawca zdąĪyá przed
zimą
wylaü
tylko
áawy
fundamentowe.
NajwaĪniejsze inwestycje to:
- modernizacja drogi gminnej Jarocin
- Zadwór (195 mb) – 34.277 zá.
- modernizacja drogi gminnej Jarocin
- Wygon (205 mb) – 37.211 zá
- modernizacja drogi gminnej Katy –
Osiedle (250 mb) – 52.512 zá
- modernizacja
drogi w Szyperkach
(450 mb) – 93.395 zá
- modernizacja drogi Jarocin–Nalepy –
76.385 (46.385 zá doáoĪyá powiat)
- budowa chodnika w Zdziarach - (616
mb) – 50.918 zá.
- budowa chodnika w Jarocinie (612 mb)
– 82.000 zá.
- budowa chodnika w Szyperkach (500
mb) – 49.237 zá.
- remont dróg gminnych w Szwedach
(Nowa Ruda -1330 mb, Madeje -1500
mb, droga dojazdowa do pól - 300 mb)
– 74.824
- remont drogi Golce – Podedwór - 500
mb (32.860 zá.- w tym 16.000 zá. z
FOGR)
- zmiana
systemu
ogrzewania
na
biomasĊ
w szkole w Mostkach – 22.945 zá. (w
tym dotacja z WFOĝiGW – 15.290)
- zamiana systemu ogrzewania w UG 18.960 zá. (w tym – 13.272 zá
z WFOĝiGW)
- wykonanie
oĞwietlenia
ulicznego
w Golcach – 218 mb linii + 3 szt.
opraw -16.580 zá.
- wykonanie
oĞwietlenia ulicznego
w Katach – 60 mb + montaĪ 2 szt.
opraw – 3.000 zá.
- wykonanie oĞwietlenia uliczne w Jarocinie montaĪ 4 szt. opraw–2.300 zá.
- budowa
sceny
(inwestycja
nie
zakoĔczona) – 627.200 zá. (w tym
dotacja I transzy z programu „Odnowa
wsi” 43 672 zá
- budowa przystanku w Domostawie 4.483
- 22.570 – zakup rĊbaka
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Farmer roku

Mówili o nim i pisaáa lokalna prasa sprzed kilku
laty „Józek mleczarz,” „Rolnik unijny” natomiast ludzie
z najbliĪszej okolicy patrzyli na jego zainteresowanie siĊ
produkcją rolniczą, w czasie kiedy rolnictwo coraz
bardziej podupadaáo, z pewnym niedowierzaniem
i powątpiewaniem a niektórzy wrĊcz przepowiadali mu
rycháy
upadek
i
kompletne
bankructwo.

Józef Walczak – bo o nim mowa – mieszka z Īoną,
dwoma synami i rodzicami w Mostkach – Podporach
i tam prowadzi gospodarstwo rolne.
„Józek” z zawodu technik mechanizacji rolnictwa po
ukoĔczeniu szkoáy, podobnie jak wiĊkszoĞü máodych
ludzi, wcale nie myĞlaá o pozostaniu na tzw.
„gospodarce” czyli prowadzeniu indywidualnego
gospodarstwa rolnego.
Pracowaá w skáadnicy maszyn w Nisku, prowadziá
sklep, pracowaá w budownictwie Ğwiadcząc usáugi
remontowo-budowlane. W 1989 roku rodzice przekazali
mu gospodarstwo rolne za rolniczą emeryturĊ, lecz
wtedy jego praca polegaáa na pomocy rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa w wolnym czasie po pracy
poza rolnictwem.
W 1993 r. rozpocząáem budowĊ domu – mówi Józef
Walczak - i wtedy sprzedaáem konia, bo ojciec kazaá mi
pracowaü w polu koniem a tego nie lubiáem (pierwszy
ciągnik byá kupiony w 1979 r. marki T – 4011).
W nowym domu zamieszkaliĞmy w 1997 r.
Gospodarstwo rolne prowadzili rodzice a wáaĞciwie to

mama – Waleria, bo tata Michaá Walczak pracowaá poza
rolnictwem.
W latach 70-dziesiątych wybudowali oborĊ na 5 sztuk
bydáa, kilka sztuk trzody i konia.
Natomiast ostateczna decyzja o caákowitym poĞwiĊceniu
siĊ rolnictwu zapadáa w 2001 r. kiedy stanąáem przed
dylematem znalezienia pracy, co byáo bardzo trudne,
albo wyjechaü do pracy za granicĊ, na co Īona nie
wyraĪaáa zgody.
Skorzystaáem z linii kredytowej w BGZ S.A. „Máody
Rolnik” polegającej na dofinansowaniu przez ARiMR
spáaty odsetek od kredytu, wiĊc stopa procentowa wynosi
1,2 % i jest ponad dziesiĊciokrotnie niĪsza od stopy
kredytów komercyjnych.
Starając siĊ o kredyt sporządziá tzw. biznes plan,
rozpocząá modernizacjĊ istniejącej obory, zakupiá krowy
mleczne zwiĊkszając obsadĊ do 10 sztuk krów oraz
zakupiá scháadzalnik do mleka.
Za otrzymany kredyt (250 tys. PLN) w 2002 r. przystąpiá
do rozbudowy obory, zakupiá ciągnik rolniczy ĩUBROē
2048 A, prasĊ zwijającą, maszyny rolnicze (áadowacz
czoáowy, kosiarka dyskowa, owijarka bel), 10 sztuk
krów mlecznych oraz zainstalowaá w oborze liniĊ
udojową z 4 stanowiskami udojowymi (kosztowaáa 48
tys. zá). Rozbudowana obora pozwalaáa na dodanie
dodatkowych 33 legowisk dla bydáa.
Od 2002 r. w ramach usáugi – scháadzanie mleka –
przyjmuje mleko do scháadzania od rolników (jest na
tzw. rolniczym VAT), jest to dziaáalnoĞü o znaczeniu
marginalnym wiĊc nie ma obowiązku jej rejestrowania.
W 2003 r. ze Ğrodków wáasnych zakupiá kombajn
zboĪowy, sieczkarniĊ i siewnik do kukurydzy oraz
krowy mleczne, wybudowaá páytĊ gnojową o pow. 100
m2 ze zbiornikiem na gnojówkĊ o objĊtoĞci 56 m3 oraz
garaĪ na maszyny rolnicze, natomiast w 2004
wybudowaá silos na kukurydzĊ o objĊtoĞci 96 m3.
W 2005 r. przy wspóáfinansowaniu przez ARiMR
w ramach programu – inwestycje w gospodarstwach
rolnych - SPO zakupiá ciągnik SAME ROLLER 70W
(kosztowaá 120 tys. zá), wóz asenizacyjny o poj. 6700 l,
5 sztuk jaáówek hodowlanych rasy simental (1 sztuka
kosztowaáa 4,5 tys. zá), wybudowaá zbiornik na
gnojówkĊ o poj. uĪytkowej 134 m3 oraz rozbudowaá
budynek inwentarski. Te wszystkie inwestycje musiaáy
byü wykonane w gospodarstwie, aby speániaáo wymogi
ochrony Ğrodowiska, higieny pozyskiwania mleka
i dobrostanu zwierząt, zezwalające na prowadzenie
produkcji mleka.
Po tej rozbudowie obora wolnostanowiskowa (bydáo
chodzi bez uwiĊzi) moĪe pomieĞciü 69 sztuk bydáa
(Ğrednioroczny stan 49 DJP). Są 33 legowiska dla krów,
7 stanowisk na porodówce, 9 kojców dla cieląt, 7 sztuk
– czĊĞü uwiĊziowa, 12 kojców dla jaáówek.
Zmodernizowana obora speánia wymóg zapewnienia
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pomieszczeĔ dla poszczególnych grup wiekowych: jest
izolatka, kojce dla dwóch grup cielnych jaáówek,
stanowiska uwiĊziowe dla krów i jaáówek cielnych,
porodówka z siedmioma stanowiskami porodowymi
oraz 2 kojce dla cieląt do 3 miesiĊcy.
Na dzieĔ dzisiejszy rzeczywista obsada jest nastĊpująca:
29 krów mlecznych, 1 byczek, 7 jaáówek powyĪej roku,
5 jaáówek poniĪej 6 miesiĊcy, 3 cielĊta powyĪej
3 miesiĊcy. Byczek jest na jaáówki – pozwala wykryü
rujĊ oraz na krowy sáabsze natomiast wiĊkszoĞü kryü jest
sztuczna – inseminacja.
Gáówny profil produkcji w gospodarstwie to produkcja
mleka w oparciu o pasze wáasne, gdzie podstawą
Īywienia jest sianokiszonka przechowywana w balotach

ekologiczne. W trzecim roku otrzyma certyfikat na
produkty i zgodĊ na znakowanie produktów
z gospodarstwa
znakiem „produkt ekologiczny.”
Przestawianie siĊ gospodarstwa na ekologiĊ odbywa siĊ
równieĪ ze wzglĊdów ekonomicznych.
Józef Walczak mówi, Īe w ciągu ostatnich 5 lat
zainwestowaá w swoje gospodarstwo ok. 700 tys.
záotych, natomiast kredyt w 2005 r. przekracza 50 %
aktywów czyli ponad 500 tys. zá. O opáacalnoĞci nasz
rolnik mówi, Īe caáa produkcja mleka pozwala na
utrzymanie gospodarstwa, czyli pokrycie wszystkich
wydatków związanych z produkcją, dochód ze sprzedaĪy
cieląt i bydáa selekcyjnego, páatnoĞci obszarowe i inne
dofinansowanie z programów rolno Ğrodowiskowych

pod goáym niebem. Stosowanie zbilansowanej dawki
pokarmowej w oparciu o kompletnie wymieszaną paszĊ
umoĪliwia nowo zakupiony, niezastąpiony w tego typu
gospodarstwie, wóz paszowy. Hurtowa kwota mleczna
wynosi 117 tys. kg. W 2005 r. sprzedaĪ mleka
z gospodarstwa wynosiáa ok. 100 tys. litrów.
Rocznie w gospodarstwie jest ok. 35 wycieleĔ z czego
15 sztuk to cieliczki, które w caáoĞci są przeznaczane na
remont stada, natomiast wszystkie byczki przeznaczane
są na sprzedaĪ (po przestawieniu siĊ na profil produkcji
bydáa
rzeĨnego
caáy
przychówek
zostanie
w gospodarstwie). WydáuĪając okres Īywienia cieląt
mlekiem udaje siĊ uniknąü przekroczenie kwoty
mlecznej. WiĊkszoĞü dziaáaĔ inwestycyjnych odbywa siĊ
z dofinansowaniem z ARiMR.
W 2005 r. przy
wspóáfinansowaniu Ğrodków unijnych byáy: dopáaty
bezpoĞrednie i ONW oraz páatnoĞü z tytuáu realizacji
przedsiĊwziĊü rolno Ğrodowiskowych – ekologia –
pakiet rolnictwo ekologiczne. JuĪ drugi rok
gospodarstwo jest w fazie przestawiania siĊ na

pozwalają inwestowaü, natomiast na bieĪące utrzymanie,
czyli tzw. „Īycie” przeznaczana jest pensja Īony, która
„nieĨle” zarabia poza rolnictwem oraz emerytury
rodziców.
Twierdzi, Īe gáówny dochód to jest za „grzebanie”
w papierach (a juĪ zadbano o to, Īe papierów jest pod
dostatkiem i trzeba im poĞwiĊciü mnóstwo czasu)
natomiast ciĊĪka praca, nieporównywalnie ciĊĪsza od tej
np. w hucie nie przynosi wiele zysku. Od 2001 r. – mówi
Józef Walczak - uczestniczĊ we wszystkich dostĊpnych
szkoleniach i sympozjach związanych z chowem bydáa
i produkcją mleka. Wszystkie cenne nowinki
i informacje (np. o organizowanych przetargach na
sprzedaĪ maszyn) uzyskujĊ z internetu. Przez Internet
realizujĊ wszelkie páatnoĞci. Jest tylko káopot, Īe
poáączenie z internetem mam przez modem i trwa to
bardzo dáugu. Mam nadziejĊ, Īe wkrótce doczekam siĊ
radiowej áącznoĞci z internetem.
DziaáalnoĞü Pana Józka zostaáa zauwaĪona, poniewaĪ w
2005 r. otrzymaá nadany przez Ministra Rolnictwa medal
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„ZasáuĪony
dla
rolnictwa”
(medal
wrĊczaá
wicewojewoda na doĪynkach powiatowych) a w 2006 r.
w 12 edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik –
Farmer Roku” zostaá póáfinalistą. Gospodarstwo Józefa
Walczaka jako wzorcowe posáuĪyáo Instytutowi
Zootechniki w Balicach do zorganizowania warsztatów
szkoleniowych.
Warsztaty
byáy
dwudniowe.
W pierwszym dniu w gminach dwóch powiatów:
niĪaĔskiego i stalowowolskiego odbywaáy siĊ, przy
wspóáudziale Instytutu i Podkarpackiej Izby Rolniczej
szkolenia, natomiast w drugim dniu wycieczki
uczestników szkoleĔ (kilka grup) z tych gmin
przyjeĪdĪaáy do gospodarstwa na tzw. warsztaty. Przez
gospodarstwo przewinĊáo siĊ ok. 300 osób. PrzyjeĪdĪali
równieĪ rolnicy z województwa kieleckiego, spod
Lubaczowa, LeĪajska.
Mimo ogromu pracy w gospodarstwie Pan Józef
znajduje czas na dziaáalnoĞü spoáeczną. Jest z woli
mieszkaĔców gminy Jarocin delegatem na Walne
Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej i czáonkiem
jej Komisji BudĪetowej, jest czáonkiem Rady
Nadzorczej
OSM
Stalowa
Wola,
czáonkiem
Podkarpackiego Związku Hodowców i Producentów
Mleka, jest czáonkiem grupy lokalnego dziaáania.
Odbiorcą gáównego produktu gospodarstwa – mleka jest
OSM w Stalowej Woli, z którą wspóápraca ukáada siĊ
dobrze, za produkt páaci w terminie, zakupuje w jej stacji
paliwo, a takĪe pasze o dáugim terminie páatnoĞci.
Gospodarstwo jest kontrolowane przez ARiMR,
powiatową weterynariĊ, firmĊ Ekogwarancja z Lublina
pod wzglĊdem speániania wymogów ekologii.
Caákowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 86,88 ha
w tym 8,41 ha stanowią grunty wáasne a 73,47 ha to
grunty dzierĪawione gáównie od wspólnoty gruntowej
w Zdziarach i od sąsiadów – rolników indywidualnych.
DziĊki temu, Īe gospodarstwo jest wyposaĪone
w nowoczesny park maszynowy i obora zostaáa
zmodernizowana „gospodarz” zatrudnia tylko jednego
pracownika, do którego ma peáne zaufanie i bez obawy
moĪe mu powierzyü tak drogi sprzĊt, natomiast
pozostaáe prace wykonuje sam i pomagają mu rodzice.
Sąsiedzi są bardzo przychylni i moĪe liczyü na pomoc
sąsiedzką. Mimo, Īe ojciec ma juĪ 84 lata a mama 78 to
ich pomoc w prowadzeniu gospodarstwa jest
nieoceniona (nie licząc emerytury, która stanowi wkáad
w utrzymanie rodziny). WáaĞciwie to rodzice dali
solidną podstawĊ do tego wszystkiego co teraz osiągnąá,
bo gospodarstwo o pow. 8.41 ha prowadzili wzorowo,
zakupili pierwszy ciągnik, wybudowali oborĊ, którą Pan
Józef rozbudowaá, przekazali mu umiáowanie do ziemi
i rolnictwa. Pan Józef ma jeszcze 25 lat do emerytury
wiĊc myĞli przyszáoĞciowo o swoim gospodarstwie.
UwaĪa, Īe duĪą szansą jest ukierunkowanie dziaáalnoĞci
na chów bydáa rzeĨnego. Jest wystarczająca dostĊpnoĞü
paszy oraz zagwarantowany zbyt a pracocháonnoĞü jest
kilkakrotnie niĪsza. Poza tym, w razie krachu na rynku
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skupu mleka (jest to produkt kwotowany) odchów bydáa
rzeĨnego daje szansĊ na áagodne przejĞcie na nowy
opáacalny profil produkcji.
Józef Walczak jeszcze nie wie czy wychowuje swojego
nastĊpcĊ - „dziedzica”, chociaĪ ma dwóch synów.
Zapytany, co powiedziaáby máodym ludziom, którzy nie
wiedzą co robiü, pozostaü na wsi czy wyjechaü
odpowiada, Īe kaĪdy kto akceptujĊ taki rodzaj pracy,
lubi wieĞ, nie boi siĊ inwestowaü ma duĪe moĪliwoĞci
rozwoju
korzystając
z
dopáat
bezpoĞrednich,
z programów rolno Ğrodowiskowych, dostĊpnych, tanich
kredytów na zakup maszyn a zwáaszcza gdy
gospodarstwo ma duĪo uĪytków zielonych i speánia
kryteria tzw. ĪywotnoĞci ekonomicznej, kierunkując siĊ
na chów bydáa rzeĨnego po kilku latach moĪe mieü
niezáe zyski i rozwinąü produkcjĊ. Wiadomo, Īe nie
moĪe byü w naszej gminie dobrze prosperujących ok.
1000 gospodarstw rolnych jak dotychczas ale
kilkanaĞcie (chociaĪ dwa, trzy w kaĪdym soáectwie) ma
duĪe szanse. ZachĊca kaĪdego, kto jeszcze ma w swoim
gospodarstwie bydáo aby siĊ go nie wyzbywaá i nie
rezygnowaá z chowu, bo jest duĪy zbyt na máode bydáo
rzeĨne. Patrząc na przykáad Józka, zwáaszcza jego
entuzjazm i wiarĊ w sens swoich nowatorskich poczynaĔ
moĪna wysnuü wniosek, Īe nie naleĪy siĊ zraĪaü gdy w
máodoĞci nie przejawia siĊ zbytniego zainteresowania
rolnictwem („máodoĞü ma swoje prawa”), bo mogą byü
róĪne motywy „odkrycia powoáania” nawet do pracy
w rolnictwie. Zamiast wyjeĪdĪaü do pracy na plantacjach
rolników w innych krajach moĪna spróbowaü pracowaü na
swoim i zatrudniaü innych wykorzystując przy tym
moĪliwoĞci jakie stają przed polskim rolnictwem
(programy rolno Ğrodowiskowe, mają wejĞü wszystkie
páatnoĞci do tzw. „krów mamek” itp.).
Generalnie oddziaáywanie UE na polskie rolnictwo jest
takie, aby zachĊcaü do utrzymania produkcji na
dotychczasowym,
Ğrednim
poziomie
(dopáaty
obszarowe, ekstensywna uprawa áąk itp.) a tam gdzie ma
miejsce kwotowanie (np. produkcja mleka) celem jest
ograniczenie produkcji ale „Polak potrafi”.
Pan Józef w pierwszej kadencji samorządu w latach
1990 – 1994 byá radnym gminnym i czáonkiem zarządu
a po czteroletniej przerwie w III kadencji 1998-2002
znowu zasiadaá w Radzie Gminy Jarocin. W 2003 r. byá
starostą doĪynek Powiatu NiĪaĔskiego, które odbyáy siĊ
w Zdziarach w gminie Jarocin. ChociaĪ gospodarstwo
Józefa Walczaka i poziom prowadzonej w nim produkcji
jest chlubą dla gminy Jarocin, to ustawodawca nie
przewidziaá moĪliwoĞci udzielania konkretnej pomocy
ze strony samorządu dla takiej dziaáalnoĞci. Jedynie co
gmina mogáa uczyniü to umoĪliwiü bezzwáoczne
uzyskiwanie
wszelkiego
rodzaju
zaĞwiadczeĔ
i poĞwiadczeĔ oraz stwarzaü niezbĊdną infrastrukturĊ
(drogi, wodociąg, kanalizacja, telefonizacja).
JR
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Muzeum w Michniowie
Michniów jest niewielką wioską niedaleko Kielc. Znajduje siĊ
tam Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. Dlaczego wáaĞnie tam?
OtóĪ w okresie okupacji Michniów byá dwukrotnie pacyfikowany.
Pierwsza pacyfikacja wsi miaáa miejsce 30 marca 1940 roku, kiedy
to w odwecie za dziaáalnoĞü dywersyjną oddziaáu majora Henryka
DobrzaĔskiego „Hubala" aresztowano i nastĊpnie rozstrzelano
ok. 100 mĊĪczyzn. Ponowna w dniu w11 lipca 1943 r. byáa
odwetem za dziaáalnoĞü licznych oddziaáów partyzanckich, w tym
przede wszystkim Jana Piwnika „Ponurego". Strzelano wtedy do
mĊĪczyzn, kobiet i dzieci, a ocalaáych palono Īywcem. Tej nocy
w Michniowie zginĊáy 103 osoby, a 28 zostaáo aresztowanych
(z tego 10 wysáano do obozów koncentracyjnych, a 18
wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec).
dniu

Krzyİ z Majdanu GolczaĚskiego

W odwecie w nocy z 12 na 13 lipca oddziaá záoĪony z 100 ludzi
pod dowództwem „Ponurego" zatrzymaá koáo Berezowa pociąg
Kraków - Warszawa. W wyniku potyczki rannych lub zabitych
zostaáo ponad 70 Niemców. Po stronie polskiej rannych zostaáo
5 Īoánierzy. Na odpowiedĨ niemiecką nie trzeba byáo dáugo
czekaü. Jeszcze tego samego dnia oddziaáy policji ponownie
wkroczyáy do Michniowa. Tym razem zastrzelono bądĨ spalono
Īywcem 100 osób. Najmáodsza ofiara, bestialsko zamordowany
przez hitlerowców Stefanek Dąbrowa liczyá zaledwie 9 dni. 13
lipca zostaá ochrzczony w koĞciele we Wzdole. Zginąá wraz ze
swymi rodzicami chrzestnymi. We wsi nie pozostaá ani jeden
budynek. Byá to koniec Michniowa, który juĪ w czasie okupacji

Pieta u wejĤcia do Muzeum

staá siĊ symbolem mĊczeĔstwa spoáeczeĔstwa polskiego.
Po wojnie podjĊto - uwieĔczone sukcesem - starania zbudowania
we wsi Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. Michniowskie
muzeum gromadzi pamiątki związane z martyrologią polskich wsi.
Znajduje siĊ tam wiele krzyĪy z wiosek spacyfikowanych przez
Niemców w czasie okupacji. Jest miĊdzy innymi krzyĪ z Majdanu
GolczaĔskiego. Brakuje natomiast krzyĪy upamiĊtniających
pozostaáe pacyfikowane wioski z naszej gminy.
Zarząd
Stowarzyszenia Przyjacióá PaĔstwa Jarocin ma zamiar
przygotowaü w najbliĪszych miesiącach uroczystoĞü obsadzenia
krzyĪy z tabliczkami informującymi o pacyfikacji innych wiosek
z gminy Jarocin. KrzyĪe te prawdopodobnie osadzone bĊdą na
kamieniu znajdującym siĊ u wejĞcia na plac z krzyĪami (zdjĊcie
obok)
ZW

KamieĚ zarezerwowany dla Gminy Jarocin.

LeĞniczówka w Katach
Gmina Jarocin wzbogacona zostaáa o bardzo áadny
obiekt w postaci wybudowanej przez NadleĞnictwo
Rozwadów leĞniczówki. Obiekt ten powstaá w ubiegáym
roku w Katach. NadleĞnictwo miaáo pewne problemy ze
strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Rzeszowie ze wzglĊdu na projektowaną nieopodal trasĊ
szybkiego ruchu S – 19. Gmina Jarocin wsparáa jednakĪe
starania NadleĞnictwa poprzez wydanie warunków
zabudowy dla tej inwestycji.
/an/
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PaĔstwo Jarocin – miejscem spotkaĔ przyjacióá
ponad granicami
Pod powyĪszym hasáem przebiegaü bĊdzie
tegoroczna impreza w Jarocinie, gdyĪ taki tytuá zawieraá
wniosek o dotacjĊ zgáoszony przez gminĊ do programu
INTERREG III Tacis na tzw. Mikroprojekty. Jest to
program wspóápracy Polska – BiaáoruĞ – Ukraina.
Gmina otrzyma na imprezĊ z tego programu 22 500 zá
oraz dodatkowo 3000 zá. z budĪetu paĔstwa. Wiadomo
juĪ, Īe impreza odbĊdzie siĊ w dniach 12 – 13 oraz 15
sierpnia. Gwiazdami poszczególnych dni bĊdą: w dniu
12 – Negatyw oraz Easy Riders (ex Hetman), 13 –
Czerwone Gitary oraz Gronicki natomiast 15 – Verba.
Przewidziane są takĪe wystĊpy zespoáów ze
wspóápracującego z gminą Jarocin Radziechowa na
Ukrainie. Nie wiadomo jeszcze, gdzie siĊ odbĊdzie
impreza, gdyĪ planowaliĞmy ją nad Gilówką w miejscu
budowanej estrady. Budynek estrady bĊdzie wprawdzie
gotowy do wykorzystania lecz nie wiadomo, czy
przylegáy teren nadawaá siĊ bĊdzie do jej organizacji.
W ostatecznoĞci impreza prawdopodobnie odbĊdzie siĊ
na terenie szkolnym.
Przygotowania do Biegów ZwyciĊstwa – 2006
JuĪ jest niemal pewnym – o ile nie zajdą jakieĞ
nieprzewidziane okolicznoĞci – Īe takĪe w bieĪącym
roku odbĊdą siĊ w Jarocinie Biegi ZwyciĊstwa nad
bolszewikami “GoĔ
bolszewika, goĔ” imienia
Sebastiana Maáka i Jana Kozioáa. W ten sposób
uczczona zostanie kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej,
którą lord D”Abernon nazwaá 18 – stą decydującą bitwą
w historii
Ğwiata. Impreza bĊdzie takĪe hoádem
záoĪonym
bohaterskim
mieszkaĔcom
Jarocina,
uczestnikom walk polsko – bolszewickich 1920 roku.
W latach polski ludowej osoby wyróĪnione najwyĪszym
paĔstwowym odznaczeniem bojowym skazane zostaáy
na przemilczenie, gdyĪ rzekomo walczyli w niesáusznej
sprawie. Dopiero kilka dziesiątków lat po ich Ğmierci
moĪna i trzeba im oddaü sprawiedliwoĞü. W ubiegáym
roku Biegi ZwyciĊstwa przeprowadzono w trakcie
SpotkaĔ Rodzinnych w PaĔstwie Jarocin. Byáy one
wáaĞciwie improwizacją, wprowadzoną do programu
w ostatniej chwili. Nie miaáy dlatego teĪ odpowiedniej
oprawy artystycznej. Wójt Gminy przypomniaá tylko
z estrady sylwetki obu patronów tych zawodów, zaĞ pani
Anna àyko dyrektor GOKSTiR wyrecytowaáa tekst
piosenki „Cud nad Wisáą sierpieĔ 1920 r. czyli Polska
máócka”.
W tym roku bĊdzie inaczej. Biegi staną siĊ samodzielną,
jednodniową
imprezą z odpowiednią oprawą
artystyczną. UroczystoĞci rozpoczną siĊ Mszą ĝw.
w intencji Ojczyzny, nastĊpnie zaĞ záoĪone zostaną
kwiaty na grobie jednego z patronów Biegów
a mianowicie Sebastiana Maáka, pochowanego na
miejscowym cmentarzu.

11
Regulamin
Ogólnopolskich Biegów ZwyciĊstwa nad bolszewikami
„GoĔ bolszewika, goĔ” imienia Sebastiana Maáka i Jana
Kozioáa, kawalerów orderu Virtuti Militari
I. CEL IMPREZY:
- uczczenie 86 rocznicy zwyciĊstwa w Bitwie Warszawskiej
podczas wojny polsko – bolszewickiej z 1920 r.
- uczczenie ĝwiĊta Wojska Polskiego
- upowszechnienie biegania wĞród dzieci, máodzieĪy
i dorosáych jako najprostszej formy czynnego
wypoczynku
- promocja gminy Jarocin
II. ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin oraz
MLKS „Gloria” Jarocin - Harasiuki
WSPÓàORGANIZATORZY:
Gminny OĞrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
Urząd Gminy w Jarocinie
TERMIN l MIEJSCE
- 15 sierpnia 2006 roku (wtorek) godz. 16.00 Start
i meta - Droga powiatowa Jarocin – Nalepy – obok
nowo wybudowanej estrady
IV. UCZESTNICTWO
W biegach mogą startowaü wszyscy chĊtni, kluby
sportowe, niezrzeszeni - posiadający aktualne badanie
lekarskie. W biegu gáównym mogą startowaü
zawodnicy, którzy ukoĔczyli 16 lat.
V. ZGàOSZENIA
NaleĪy nadsyáaü na adres: Stowarzyszenie Przyjacióá
PaĔstwa Jarocin 37 – 405 Jarocin 159 z dopiskiem
„Biegi ZwyciĊstwa” lub telefonicznie: (015)
8 713 141 lub fax. (015) 8 713 138
- w biegach máodzieĪowych naleĪy posiadaü kartĊ
z danymi: imiĊ i nazwisko, miejscowoĞü i rok
urodzenia.
- w biegach máodzieĪowych starty odbywaü siĊ bĊdą
w kategoriach wiekowych a nagradzanie odbywaü siĊ
bĊdzie w poszczególnych rocznikach 1986 – 1995
Zgáoszenia przyjmowane bĊdą w dniu biegu od godz.
14.00 do 16.00 na miejscu startu.
VI. PROGRAM ZAWODÓW
,

16.15 16.20 16.25 16.35 16.45 16.55 17.05 17.15 17.25 17.35 17.45 18.15 l 8.30 -

400 m. Dziewcząt - 1996 i máodsze
400 m. Cháopców - 1996 i máodsi
800 m. Dziewcząt - 1994/95
800 m. Cháopców - 1994/95
800 m. DziewczĊta - 1992/93
800 m. Cháopców - 1992/93
800 m. Dziewcząt - 1990/91
800 m. Cháopców - 1990/91
800 m. Dziewcząt - 1986/89
800 m. Cháopców - 1986/89
6 000 m. Bieg Gáówny - kobiet i mĊĪczyzn
dekoracja biegów máodzieĪowych
dekoracja biegu gáównego
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VII. KLASYFIKACJA BIEGU GàÓWNEGO 6 km
- kobiety - tylko klasyfikacja „OPEN"
- mĊĪczyĨni - klasyfikacja generalna i w kategoriach
wiekowych:
I. - do 19 lat
III - 30-39 lat
V - 50 - 59 lat
II - 20-29 lat
IV - 40-49 lat
VI - 60 i starsi
VIII.
NAGRODY
W biegu gáównym:
- za zajĊcie I - VI miejsca kobiet i mĊĪczyzn
- za zajĊcie I - III miejsca - puchary
- za zajĊcie I - III miejsca w kategoriach wiekowych
mĊĪczyzn /mĊĪczyĨni nagrodzeni w biegu gáównym nie
otrzymują nagród za kategoriĊ wiekową/. Forma
i wysokoĞü nagród w biegu gáównym i w kategoriach
wiekowych uzaleĪniona jest od sponsorów.

BIEGI MàODZIEĩOWE - za miejsce I – III - medale
i nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy kaĪdego
rocznika - wyjątek kategoria junior
- wszyscy, którzy ukoĔczą bieg gáówny i biegi
máodzieĪowe otrzymują dyplomy uczestnictwa
IX.
UWAGI KOēCOWE
- o sprawach koĔcowych decyduje organizator
- rezerwacja noclegów do dnia 10.08.2006 r.
- zawodnicy ubezpieczają siĊ we wáasnym zakresie.
- wysokoĞü nagród uzaleĪniona bĊdzie od hojnoĞci
sponsorów
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Odnowiony pomnik
PrzejeĪdĪający drogą od „krajówki” do Jarocina zauwaĪyli, Īe zmieniá siĊ wygląd pomnika znajdującego siĊ
kilkadziesiąt metrów od skrzyĪowania. Pomnik ten upamiĊtnia miejsce Ğmierci dwóch partyzantów, którzy zginĊli
w potyczce z Niemcami
w maju 1944 roku.
W miejsce popĊkanego
cokoáu
wykonanego
kilkadziesiąt
lat temu
pojawiá
siĊ
cokóá
z kamieni granitowych.
Granit
ten
pochodzi
z rozebranej mównicy,
która znajdowaáa siĊ przy
pomniku grunwaldzkim
w
Jarocinie.
Do
odnowienia czeka jeszcze
pomnik w Grabie. Stanie siĊ to prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
zw
SPRAWOZDANIE
Ze stanu bezpieczeĔstwa, áadu i porządku publicznego na terenie dziaáania posterunku policji
w Jarocinie za 2005 rok
Najbardziej niebezpiecznymi miejscami na terenie
Lp.
Rodzaj przestĊpstwa
2004 2005
dziaáania PP Jarocin są:
1.
KradzieĪ z wáamaniem
15
12
- Droga krajowa nr 19 na odcinku Zdziary — Domostawa,
2.
KradzieĪe inne ogóáem
17
11
gdzie dochodzi do najwiĊkszej liczby wypadków drogowych,
3.
Fizyczne i psychiczne znĊcanie siĊ
4
3
4.
Wypadki drogowe
9
5
- Lokal „Las Vegas" w m. Zdziary - pobicia, rozboje,
5.
GroĨby karalne
0
1
kradzieĪe z wáamaniem do pojazdów na parkingu
6.
PoĪary
2
3
- Wszystkie placówki handlowe na terenie Gminy —
7.
Bójki i pobicia
4
4
obiekty
najczĊĞciej
naraĪone
na
kradzieĪe
8.
Zniszczenie mienia
1
3
z wáamaniami.
9.
Rozbój
0
2
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Jarocinie w 2005
10. Uchylanie siĊ od obow. alimentacyjnego
2
0
roku wszczĊli áącznie 80 postĊpowaĔ przygotowawczych
11. Z Ust. o prawie budowlanym
1
1
(w 2004 - 90) z czego do dalszego prowadzenia pozostaáo
12. Z Ust. o wychowaniu w trzeĨwoĞci
1
1
3 postĊpowania, zawieszonych pozostaáo 3 postĊpowania
13. Przywáaszczenie
0
2
14. Nagáy zgon
2
1
z uwagi na fakt, Īe osoby podejrzane o ich popeánienie
15. ZniewaĪenia funkcjonariuszy Policji
1
1
przebywają poza granicami kraju, a zakoĔczonych zostaáo
16. Wymuszenie zwrotu wierzytelnoĞci
0
1
77 postĊpowaĔ przygotowawczych.
W rozbiciu na
Kierowanie
w
stanie
nietrzeĨwoĞci
16
12
wybrane kategorie popeánionych przestĊpstw przedstawia
17.
pojazdami mechanicznymi
siĊ to nastĊpująco:
18.

Kierowanie

w

stanie

nietrzeĨwoĞci

12

17
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Analizując powyĪsze zestawienie naleĪy stwierdziü,
Īe
zakoĔczone
postĊpowania
przygotowawcze
w 42 przypadkach przesáano do Prokuratury Rejonowej
w Nisku z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarĪenia. JeĪeli
chodzi o przestĊpstwa popeánione przez nietrzeĨwych
kierujących pojazdami to w przypadku przestĊpstw z art.
178a §1 kk zanotowano spadek w stosunku do roku 2004 r.
z 16 do 12 przestĊpstw a w przypadku art. 178a §2 kk
nastąpiá wzrost z 12 do 17 przestĊpstw. W 29 przypadkach
sprawy przesáano do Prokuratury Rejonowej w Nisku
z wnioskiem o zatwierdzenie sporządzonych aktów
oskarĪenia. Natomiast l postĊpowanie przygotowawcze
zakoĔczone zostanie w styczniu 2006 r. (Sprawozdanie
zostaáo przedáoĪone 17 stycznia – przyp. Red.) SpoĞród 80
przeprowadzonych
postĊpowaĔ
przygotowawczych
zaledwie w 21 przypadkach nie udaáo siĊ ustaliü sprawców
przestĊpstw.
W kolejnych 14 sprawach, postĊpowania przygotowawcze
umorzono wobec braku cech przestĊpstwa. Z przedstawionej
analizy wynika, Īe w okresie sprawozdawczym nastąpiá
spadek przestĊpstw (z 90 w roku 2004 do 80 w roku 2005
r.). Ogólnie odnotowano spadek przestĊpstw kradzieĪy
z wáamaniem oraz kradzieĪy innych. W tego typu sprawach
udaáo siĊ ustaliü 4 sprawców kradzieĪy.
Na poczucie bezpieczeĔstwa oraz poprawĊ porządku
prawnego znaczny wpáyw ma równieĪ naruszanie przepisów
administracyjnych oraz róĪnych form i odmian patologii
spoáecznej. W przedstawionym poniĪej zestawieniu
porównawczym zawarte zostaáy wyniki uzyskane przez
funkcjonariuszy Posterunku Policji w Jarocinie w 2005 roku
w odniesieniu do wyników uzyskanych w 2004 roku :
Lp.

Temat

2004 r. 2005 r.

l.

IloĞü represjonowanych osób
75
50
IloĞü naáoĪonych MK Gotówkowe 66 l 65 43 0 43
2. Kredytowane
3.
4.
5.
6.

IloĞü sporządzonych wniosków
17
14
IloĞü spraw nie wykrytych
8
7
IloĞü odwiedzin posesyjnych
570
527
IloĞü spotkaĔ z máodzieĪą
10
24
Z powyĪszego zestawienia wynika, Īe w okresie
sprawozdawczym w znacznym stopniu zmniejszyáa siĊ iloĞü
naáoĪonych mandatów karnych w sumie o 23.
Z powyĪszego wynika, Īe funkcjonariusze Posterunku
Policji w Jarocinie naáoĪyli ogóáem 43 mandatów karnych
na áączną sumĊ 5.500zá. — z tego 7 mandaty karne na kwotĊ
750 zá. to mandaty za wykroczenia porządkowe (m.in. za
spoĪywanie napojów alkoholowych w miejscach
publicznych — 5, za nie trzymanie psa na uwiĊzi — l i l za
inne wykroczenia). Ponadto w ramach codziennych sáuĪb
patrolowo - obchodowych policjanci PP w Jarocinie
wylegitymowali áącznie 1033 osób, oraz przeprowadzili 761
kontroli pojazdów. JeĪeli chodzi o odwiedziny posesyjne to
pozostaáy one na poziomie roku ubiegáego w iloĞci 527, co
w 2004 wynosiáo 530. IloĞü przeprowadzonych spotkaĔ
z dzieümi i máodzieĪą wzrosáa z 10 w 2004 roku do 24

w 2005 roku. W trakcie przedmiotowych spotkaĔ zgodnie
z
zadaniami
zaplanowanymi
do
realizacji
w harmonogramie pracy na 2005 rok dzielnicowy poruszyá
problemy Īycia codziennego, zagroĪenia przestĊpczoĞcią,
sposoby skutecznego zabezpieczania mienia, oraz inne
sprawy związane z programem „Bezpieczna Gmina".
Ponadto zorganizowano i przeprowadzono w szkoáach
podstawowych na terenie gminy spotkania z dzieümi klas
„O" i „I – III” w trakcie których, omówiono zasady
bezpiecznego poruszania siĊ po drogach.
Zorganizowano takĪe w szkoáach podstawowych
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu
Drogowym oraz w okresie ferii zimowych spotkania
z máodzieĪą szkolną w szkoáach w Jarocinie i Domostawie
organizując przy tym konkurs pod hasáem „Bezpieczne Ferie
2005 r." PowyĪsze przedsiĊwziĊcia odniosáy zamierzony
skutek, poniewaĪ spadáa iloĞü wypadków drogowych
z 9 w 2004 r. do 45 w 2005 r. W odnotowanych na terenie
dziaáania PP Jarocin wypadkach drogowych nie
uczestniczyáy dzieci. W 2005r odnotowano poprawĊ
bezpieczeĔstwa w ruchu drogowym na terenie Gminy
Jarocin. Z 5 odnotowanych wypadków drogowych 4 zostaáy
umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego,
l pozostaá do prowadzenia w2006 r. Nie odnotowano ofiar
Ğmiertelnych w zaistniaáych zdarzeniach.
IloĞü przeprowadzonych interwencji w poddanym analizie
okresie wzrosáa z 55 przeprowadzonych w 2004 r. do 74
w 2005r. Zaznaczyü jednak naleĪy, Īe spoĞród nich zaledwie
5 dotyczyáo przemocy domowej gdzie sporządzono
niebieskie karty. Analizując pozostaáe zadania, jakie byáy
zakreĞlone do realizacji w 2005 roku naleĪy stwierdziü, Īe
zostaáy one zrealizowane w sposób zamierzony
i prawidáowy. Analizując pracĊ prewencyjną naleĪy
nadmieniü
o
wspólnych
sáuĪbach
patrolowych
z Posterunkiem Policji w Ulanowie oraz Ogniwem RD KPP Nisko. SáuĪby te w wiĊkszoĞci w godzinach 22 — 06
sprawdziáy siĊ co mogą potwierdziü uzyskane wyniki
prewencyjne. NaleĪy takĪe podkreĞliü dobrą wspóápracĊ ze
sáuĪbami leĞnymi LeĞnictwa Katy oraz NadleĞnictwa
Rozwadów z którymi prowadzone byáy wspólne patrole
kompleksów leĞnych,
co przyczyniáo siĊ do spadków
dokonywanych kradzieĪy drzewa. W koĔcowej fazie tych
podsumowaĔ naleĪy wspomnieü o bardzo dobrej
wspóápracy z Wójtem Gminy Jarocin, UrzĊdem Gminy
w Jarocinie, funkcjonariuszami KPP Nisko oraz innymi
instytucjami wspóápracującymi. Owocem tej wspóápracy jest
wspólny zakup nowego radiowozu dla tutejszej jednostki
policji, koszty zakupu pokryte zostaáy przez Urząd Gminy
w Jarocinie i KWP Rzeszów.
NaleĪy takĪe kontynuowaü wspóápracĊ z innymi
jednostkami Policji, StraĪą LeĞną, a takĪe Wójtem Gminy
Jarocin oraz Soátysami i Radami Soáeckimi poszczególnych
soáectw.
Sporządziá:
Kierownik Posterunku Policji w Jarocinie
má. asp. Tadeusz GĊĞla
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Wojna to nic dobrego
W piątym roku trwania II wojny Ğwiatowej
wielu máodych ludzi z terenu gminy Jarocin zostaáo
zmobilizowanych do wojska. Mobilizacja miaáa
związek z dotarciem frontu w nasze okolice. Pobór
zostaá przeprowadzony pod koniec sierpnia 1944 przez
RKU w Nisku. Powoáywani zostali pod broĔ urodzeni
w latach 1921 – 1924. Jednym z nich byá pan Jan
Maáys z Jarocina – z rocznika 1921. Oprócz niego
trafili wtedy do wojska: Mika Jan, WĊgliĔski
Eugeniusz, Pokój Marian, Karkut Stanisáaw, Albin
Otto z Jarocina, KuczyĔski Michaá z Majdanu
GolczaĔskiego oraz Kotwica Michaá i PaleĔ Stanisáaw
z Szyperek.
Do ksiąĪeczki wojskowej komisja poborowa wpisaáa
panu Maáysowi funkcjĊ telefonisty 3 Puáku Piechoty –
Pluton áącznoĞci.
Do wojska skierowany zostaá w dniu 9 wrzeĞnia do
9 – tego zapasowego puáku piechoty w Lublinie Majdanku. PrzysiĊgĊ
wojskową skáadaá juĪ po
miesiącu w dniu
12 paĨdziernika. Natomiast 20
paĨdziernika przydzielony zostaá do plutonu áącznoĞci
7 kompanii strzelców 3 – ciego batalionu 3 – ciego
Puáku Piechoty 1 Dywizji. Wraz z innymi rekrutami
przeszedá pieszo drogĊ z Majdanka w Lublinie do
Rembertowa. Tu odbyáo siĊ krótkie przeszkolenie. W
przypadku telefonistów dotyczyáo ono odpowiedniego
rozciągania w terenie kabli telefonicznych dla
zapewnienia áącznoĞci pomiĊdzy pierwszą linią frontu
a dowództwem. Jak wspomina pan Maáys üwiczenia
byáy przeprowadzone takĪe w podwarszawskich
Markach na jeziorze. Uczono tam telefonistów jak
umieszczaü kable w wodzie aby áodzie nie mogáy o
nie zawadziü. Pokazywano sposoby sztukowania kabli
oraz ich uziemienia umoĪliwiające zapewnienie
áącznoĞci. MoĪna to byáo zrobiü kawaákiem
znalezionego drutu, w ostatecznoĞci nawet podáączyü
do rynny.
Jakkolwiek juĪ w sierpniu wojska sowieckie wraz z I
Armią WP zajĊáy prawobrzeĪną czĊĞü Warszawy to nie
podejmowaáy dalszej ofensywy w celu caákowitego
oswobodzenia lewobrzeĪnej czĊĞci i przyjĞciu w ten
sposób z pomocą powstaĔcom. „ĩoánierzom polskim
táumaczono, Īe ofensywa nie byáa jeszcze odpowiednio
przygotowana” - mówi pan Jan - „Niemcy rzucali
ulotki, w których pisali, Īe zostawiliĞmy dobre ziemie
na wschodzie a tu mamy same piaski.”
„KaĪdy batalion- opowiada dalej - miaá do
zabezpieczenia kilometrowy odcinek przeprawy przez
WisáĊ. Gdy Wisáa byáa zamarzniĊta, w przerĊblach byáy
kije postawione, Īeby tam nie wpaĞü. W momencie
ofensywy woĨnica, który powoziá wozem zaáadowanym
sprzĊtem do zapewnienia áącznoĞci, chociaĪ byá bardzo
doĞwiadczonym to baá siĊ wjechaü na lód na WiĞle.
ĩoánierze wtedy mu pomogli sami wpychając wóz na
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lód. Po przebyciu Wisáy w dniu 17 stycznia
skierowani
zostaliĞmy
na
poáudnie
gdzie
przeprawialiĞmy siĊ przez PilicĊ. Za tydzieĔ znowu
byliĞmy w Warszawie, gdzie odbyáa siĊ defilada z
udziaáem Roli - ĩymierskiego i Bieruta.
Widziaáem zniszczoną, caáą w gruzach WarszawĊ.
Trudno tam byáo przejĞü. Ludzi w Warszawie
prawie nie byáo, gdyĪ Niemcy powywozili ich po
powstaniu warszawskim.
Zakwaterowani zostaliĞmy na terenie gazowni.
WidzieliĞmy jak Īoánierze sowieccy siĊ zachowują.
Poniszczyli jeszcze ocalaáe domy, bo palili
w kuchniach czym popadáo. Nie uszanowali teĪ
Īadnych znalezionych dokumentów, chociaĪ Polacy
prosili ich aby ich nie niszczyü, gdyĪ bĊdą
potrzebne po wojnie. To byáo polskie wojsko ale
dowództwo byáo sowieckie. Na piechotĊ my szli. 25
stycznia zdobyliĞmy Bydgoszcz. Tam cháopaki
zaĞpiewali: „szósty roczek wojny minąá”.
Najtrudniejsze walki byáy na tzw. Wale Pomorskim.
Niemcy
mieli
tam
pobudowane
w latach trzydziestych bunkry, transzeje. Bunkry
byáy cementowe, posiadaáy drzwi stalowe i trudno
je byáo zdobyü. Nasi czoágiĞci duĪo rozstrzeliwali
Niemców a takĪe ĝlązaków. Raz to nawet o maáo co
mnie czoág niemiecki nie zmiaĪdĪyá gdyĪ
przejechaá, tylko 1 m. ode mnie. Jako, Īe byáem
w áącznoĞci batalionowej, wiĊc zawsze musiaáem
byü w pierwszej linii. Wtedy zajĊty telefonowaniem
nawet nie zauwaĪyáem jak nadjeĪdĪa. Ruscy grozili
nawet rozstrzelaniem, gdy nie byáo na czas
áącznoĞci. Tu byáo najgorzej. Niemcy mieli
snajperów a my musieliĞmy pod ich ostrzaáem
rozciągaü kable i jak siĊ gdzieĞ przerwaáy, áączyü
je.
Trzeba
byáo
nieĞü
bĊben
z kablem oraz aparat. Aparaty mieliĞmy najpierw
sowieckie, induktorowe w oprawie z drewna.
PóĨniej zdobywaliĞmy aparaty niemieckie. Karabin

Pan Maâys /z prawej/ z kolegċ.
na plecach. Nieraz czáowiek caáy byá mokry. Trzeba
byáo póĨniej leĪeü w tym Ğniegu. Czáowiek byá
máody to to wytrzymywaá.
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W dniu 19 lutego 1945 pod Schonfend zostaáem ranny.
Staáo siĊ to wtedy, gdy z kolegą Michaáem
Szczerbatym (pochodziá z Lwowa a przed wojną sáuĪyá
w kawalerii) znaleĨliĞmy siĊ w bezpoĞredniej bliskoĞci
linii niemieckich a nasi odciĊli juĪ nam áącznoĞü.
Zostaáem ranny w pozycji leĪącej w prawą áopatkĊ.
Z początku nic nie czuáem. Szczerbaty zapytaá siĊ czy
mogĊ siĊ poruszaü. Powiedziaáem, Īe mogĊ. JednakĪe
nie mogliĞmy siĊ ruszyü gdyĪ znajdowaliĞmy siĊ pod
ostrzaáem niemieckim. Nie wiedzieliĞmy co robiü.
Dopiero gdy siĊ Ğciemniáo, cofając siĊ wedáug
rozciągniĊtego wczeĞniej przez nas kabla trafiliĞmy na
swoich telefonistów do batalionu. Okazaáo siĊ, Īe
miaáem ranĊ wielkoĞci 17cm. na 9cm. W batalionie dali
mi
zastrzyk.
W
puákowym
powtórzyli
a w dywizyjnym zrobili operacjĊ. Odbyáo siĊ to
w warunkach prymitywnych. Ze wzglĊdu na brak
Ğwiatáa, operacje odbywaáy siĊ przy Ğwietle
z samochodu. To byá polowy szpital dywizyjny.
Rannych byáo duĪo i nie przejmowano siĊ nimi zbytnio.
Ja i tak miaáem duĪo szczĊĞcia, Īe zajĊto siĊ mną od
razu. W tym samym czasie zbagatelizowano ranĊ
jednego z Īoánierzy. Powiedziano mu, Īe jest lekko
ranny i zajmą siĊ nim póĨniej. Po trzech dniach dostaá
gangreny i niedáugo zmará.
PóĨniej trafiáem do
szpitala w Bydgoszczy na ulicy 1 Maja. W szpitalu
dawali maáo jeĞü. Ale nie tylko to. Jak nam zupĊ dawali
to páywaáy w niej robaki z mąki. Pacjenci – Īoánierze
napisali wtedy sáowa: „Za to co my wojowali to nam z
robakami zupĊ dali”.
Pan Maáys wielokrotnie powtarza, Īe „wojna to nic
dobrego nie daáa”. Opowiada jak wielkie trudy
i niebezpieczeĔstwa musieli znosiü Īoánierze. Ale nie
tylko oni. Cywile takĪe. Mówi: „Jak zdobywaliĞmy
wioskĊ wielkoĞcią zbliĪoną do Jarocina to ruscy
gwaácili kobiety, nie patrząc na ich wiek. Jeden z
Polaków ze Lwowa mówiá do nich „Co wy robicie, to
przecieĪ są dzieci?” Maáo co nie zostaá przez ruskiego
Īoánierza zastrzelony. Byáa duĪa róĪnica pomiĊdzy
zachowaniem Īoánierzy polskich i sowieckich. Niemki
jak miaáy moĪliwoĞü to uciekaáy tam, gdzie byli
Polacy. Jak byáem w Deutchkrone, to przyszáy kobiety
do kapelana i skarĪyáy siĊ na to, co ruscy z nimi robią.
A ksiądz im mówiá: „Dzieci, ja to wszystko wiem. Ale
Īebym mógá was gdzieĞ wziąü. Ale gdzie ja was
wezmĊ”. Jak byliĞmy na Pomorzu to sowieci
wszystkich napotkanych tam traktowali jak Niemców.
A wĞród nich byli teĪ Polacy. Ruscy wszystko
niszczyli. Jak kwaterowali w domach to palili
meblami, niszczyli ksiąĪki. Byáo bardzo zimno. Nieraz
i gáodno. Zdarzaáo siĊ, Īe gdy nieĞli zupĊ, to potknĊli
siĊ o doáek i juĪ Īoánierze musieli gáodowaü.
W Niemczech nie byáo chleba, gdyĪ piekarnie byáy
zniszczone, ale byáy za to amerykaĔskie 800 gramowe
konserwy, które dzielone byáy na 8 Īoánierzy.
Podobnie byáo z dzieleniem chleba, o ile byá. Niemcy

zaminowywali opuszczone tereny i obiekty, nawet
kuchnie. Zaminowana takĪe byáa w jednym miejscu
harmonia (akordeon). Trzeba byáo byü bardzo
ostroĪnym. Czasem pocisk trafiá w kuchnie i teĪ
nie byáo nic do jedzenia.
ByliĞmy ubrani w bluzy, spodnie i páaszcze. Jak siĊ
száo, to czáowieka na wylot przeszywaá wiatr.
Najgorzej byáo zimą, gdyĪ
nocowaliĞmy po
stodoáach i stajniach a nieraz w lesie. Gaáązek siĊ
wtedy naáamaáo, aĪeby tylko bezpoĞrednio nie na
Ğniegu. Zresztą kto tam o nas dbaá. Ruscy chcieli
aby Polaków jak najwiĊcej wyniszczyü. Starsi
Īoánierze opowiadali jak wyglądaáa bitwa pod
Lenino, jak Polaków dali na najgorszy odcinek.
Niektórzy uciekali. Siedmiu z nich rozstrzelano za
dezercje. Ci polscy Īoánierze, którzy przyszli ze
wschodu opowiadali, jaką katorgĊ tam przeĪyli.
WywoĪono ich daleko na wschód w las lub szczere
pole i musieli tam sobie radziü. Zaczynali od
wybudowania ziemianki.
Pan Maáys przebywaá w szpitalu do 15 sierpnia.
Jakkolwiek wojna siĊ juĪ zakoĔczyáa nie oznaczaáo
to powrotu do domu. W dniu 16.VIII 45
skierowany zostaá
do macierzystej jednostki
natomiast 15. IV 46 – przeniesiony do 40 – tej
komendy 9 – tego oddz. Wojsk Ochrony
Pogranicza. Trafiá wtedy z Warszawy do Starego
Sącza, Muszyny, Piwnicznej. PóĨniej na Dolny
ĝląsk.
W listopadzie 1946 zdemobilizowany na podst.
Rozkazu Naczelnego D-cy W. P. powróciá do
domu. Czyli w wojsku byá 2 lata i 3 miesiące.
Zapis w ksiąĪeczce wojskowej potwierdza, Īe p.
Maáys braá udziaá w walkach 1 D. P. od 20. 10.
1944 do 19. II. 1945 – o Jabáonną, WarszawĊ i Waá
Pomorski.
Uchwaáą Rady PaĔstwa z 29 kwietnia 1981 r.
otrzymaá KrzyĪ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, od Ministra Obrony Narodowej zaĞ Medal
za udziaá w Walkach o Berlin.
Po wojnie wáadza obiecywaáa walczącym na
froncie Īoánierzom pierwszeĔstwo chociaĪby
w uzyskaniu pracy. Nie byáo jednak dla niego
pracy na miejscu. Musiaá wiĊc pojechaü do Nowej
Rudy na Dolnym ĝląsku, gdzie w fabryce
wáókienniczej pracowaáy jego siostry. Przez 4 i póá
roku pracowaá tam obsáugując szeĞü krosien. Gdy
staraá siĊ o pracĊ, to najczĊĞciej sáyszaá, Īe to
niewaĪne co siĊ robiáo w czasie wojny. Teraz
trzeba siĊ spoáecznie udzielaü i namawiano go do
wstąpienia do Partii. On jednakĪe odmawiaá.
Dopiero w 1960 r. jedna osoba pomogáa mu
zaáatwiü pracĊ w Hucie Stalowa Wola, gdzie
pracowaá do emerytury.
Opr. ZW
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Powiatowe ĝwiĊto Ludowe w gminie Jarocin
Zielone ĝwiątki jest to ludowa nazwa ĞwiĊta
koĞcielnego - Zesáania Ducha ĝwiĊtego na Apostoáów,
zamykającego wielkanocny cykl Ğwiąteczny, uznanego
za jedno z najstarszych i najwiĊkszych Ğwiąt
w koĞcielnym kalendarzu liturgicznym, które
początkowo byáo áączone z Wielkanocą a od IV w.
zaczĊto je obchodziü jako odrĊbne ĞwiĊto, w niedzielĊ
i poniedziaáek, siedem tygodni, piĊüdziesiąt dni po
Wielkanocy. DzieĔ Zesáania Ducha ĝwiĊtego to w
polskiej tradycji takĪe ĝwiĊto Ludowe, ĞwiĊto ruchu
ludowego i caáej wsi. Jego geneza siĊga początków
polskiego ruchu ludowego, bo juĪ 30 maja 1903 roku
ludowcy galicyjscy podjĊli uchwaáĊ uznającą dzieĔ
racáawickiej Wiktorii jako ĝwiĊto Ludowe i wzywającą
do obchodzenia go w dniu 4 kwietnia w hoádzie pamiĊci
KoĞciuszki. ĝwiĊto Ludowe szybko siĊ przyjĊáo,
obchodzono je w caáej Galicji, zwáaszcza we wsiach i
miasteczkach, gdzie aktywnie dziaáali ludowcy. W 1931
r. kongres poáączeniowy stronnictw cháopskich
uchwaliá, Īe ĝwiĊto Ludowe bĊdzie obchodzone w
caáym kraju w dzieĔ Zielonych ĝwiątek i tak jest do
dzisiaj.
Powiatowe obchody ĝwiĊta Ludowego w br. dziaáacze
Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatu niĪaĔskiego
zorganizowali w gminie Jarocin. UroczystoĞü
rozpoczĊáa siĊ Mszą ĝwiĊtą w koĞciele parafialnym
pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Jarocinie,
której przewodniczyá ksiądz proboszcz Tadeusz KuĨniar
w asyĞcie proboszcza z Domostawy - Ks. Stanisáawa
Konika. Celebrans przedstawiá genezĊ powstania

obchodzonych Ğwiąt oraz wygáosiá okolicznoĞciowe
kazanie. W czytaniach liturgicznych i modlitwie
wiernych uczestniczyli dziaáacze jarociĔskiego PSLu: Stanisáaw Siek, Bogusáaw Iskra, Henryk Siek, Józef
WĊgliĔski, Kazimierz Bąk a organiĞcie „pomagaáa”
orkiestra dĊta OSP Zarzecze.
W Mszy ĝwiĊtej uczestniczyli czoáowi dziaáacze
powiatowego i gminnego PSL oraz ich sympatycy na
czele ze Starostą NiĪaĔskim -Januszem Nawrockim,
Wice- starostą Janem Zaniem, Przewodniczącym
Rady Powiatu NiĪaĔskiego – Gabrielem Waliáko,
Prezesem ZG PSL w Jarocinie – Stanisáawem
Siekiem, Przewodniczącym Rady Gminy w Jarocinie
– Bogusáawem Iskrą.
CzĊĞü oficjalna z uwagi na deszczową pogodĊ odbyáa
siĊ w domu weselnym w Szyperkach („Pod Bykiem”).
Przy akompaniamencie dĊtej orkiestry OSP Zarzecze
odĞpiewano Hymn paĔstwowy i RotĊ. Starosta
NiĪaĔski Janusz Nawrocki oraz Senator RP
Aleksander Bentkowski wygáosili okolicznoĞciowe
przemówienia.
Po czĊĞci oficjalnej odbyá siĊ piknik ludowy
z udziaáem licznie zaproszonych goĞci. Z ludowymi
przyĞpiewkami wystąpiá zespóá Ğpiewaczy KGW
w Zdziarach, w repertuarze dowolnym zaĞ
mieszkaniec Jarocina Stanisáaw Jarzynka.
JR

Kronika szkoáy w Zdziarach
Zdziary

26.01.2004

Szkoáa w Zdziarach nie ma zbyt dáugiej historii. Początki
nauczania pamiĊtają jeszcze najstarsi mieszkaĔcy. Byáa to
nauka w okresie zimowym w wynajmowanych izbach
u kolejnych gospodarzy. W ciągu jednej zimy dzieci robiáy
jedną klasĊ. Nauczycielem byáa osoba umiejąca czytaü i pisaü.
Najdawniejsi zapamiĊtani nauczyciele to:
1. Bąk z Jastkowic
2. Stanisáaw Nalepa ze Zdziar
3. Andrzej Nalepa – brat Stanisáawa
4. Wincenty MaĞlach z KáyĪowa – Krzaków
5. Dziadunio – którego nazwiska nie pamiĊtają rozmówcy
6. Pani Ryjska
7. Marcin Skrzypek ze Zdziar
Do 1914 r. dziaáaáy juĪ szkoáy rządowe (tak je okreĞlają
mieszkaĔcy) w Jarocinie, Pysznicy, Wólce Tanewskiej,
Zarzeczu, Kurzynie.
W 1927 r. rozpoczĊto budowĊ czteroklasowej szkoáy (obecnie
w tym budynku mieĞci siĊ sklep GS).

Budynek Szkoây podstawowej do 1952 r.

Szkoáa zostaáa zbudowana na placu przekazanym przez ojca
nieĪyjącego juĪ Kutyáy Adama w zamian za áąkĊ na wydziale.
Byáa tam jedna sala lekcyjna, sala zebraĔ wiejskich
i mieszkanie dla nauczyciela – pokój i kuchnia. Drzewo na
budowĊ daá serwitut. Pierwszym nauczycielem w tej szkole
byá Jan KrĊpa a po nim Sebastian Koryl – póĨniejszy
wykáadowca j. polskiego w Mielcu. Pan Koryl wprowadziá
pierwszą wywiadówkĊ. Uczyá do 1937 r. Przed samą wojną

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 7
II kwartaá 2006
nauczycielem byá Wáadysáaw ĩoána. Szkoáa prowadziáa
nauczanie w zakresie 4 klas. Do klasy V chodzono do
Zarzecza, Domostawy lub do Katów. W czasie wojny
przerwano nauczanie. Po wojnie mieszkaĔcy podjĊli decyzjĊ
budowy nowego budynku szkolnego. BudowĊ rozpoczĊto
w 1948 r. Drzewo daá serwitut w przeliczeniu na udziaáy od
czáonka. Byáy róĪnice zdaĔ, gdzie ma stanąü nowy budynek.
Ostateczna decyzja, to plac na koĔcu wioski. Nie bez
znaczenia byáo zdanie soátysa Jakuba Urbanika, który tam
wáaĞnie mieszkaá. Przy budowie pracowali:
1. Urbanik Jakub
2. Kutyáa Marian
3. Kutyáa Antoni
4. Sobiáo Ludwik
5. Kutyáa Franciszek
6. Siembieda Piotr
7. Sáomiany Antoni
8. Urbanik Adam – syn Marcina, który przewoziá
materiaáy budowlane.
JuĪ po wybudowaniu okazaáo siĊ, Īe szkoáa ma tylko 2 sale
lekcyjne, osobno mieĞciáy siĊ szatnie i poczekalnia a z tyáu
mieszkanie dla nauczyciela – pokój i kuchnia. Kierownikiem
szkoáy byáa wtedy Wilhelmina Kwiatkowa (Gáazik). Pani
Kwiatkowa zgáosiáa do Inspektoratu w Nisku koniecznoĞü
zmiany planu. Przyjechaá inspektor Antonowicz ze
specjalistami z Rzeszowa. Polecili oni zlikwidowaü szatniĊ
i poczekalniĊ. Wybudowano dodatkową ĞcianĊ, powstaá w ten
sposób korytarz. Tak przebudowany budynek stoi do dziĞ.
SzkoáĊ oddano do uĪytku w 1952 r. W trzech salach mieĞciáo
siĊ 7 klas.

Szkoáa prowadziáa w latach 60 – tych kursy dla dorosáych
w zakresie szkoáy podstawowej. W tym czasie budowano
drogĊ o asfaltowej nawierzchni. W 1961 r. oddano do uĪytku
liniĊ elektryczną. W szkole dziaáaáy liczne organizacje
uczniowskie. Powstaáo Koáo Towarzystwa Przyjacióá Dzieci –
które najwiĊkszy rozkwit przeĪywa za kadencji Marii
Kozikowej. Jej staraniem powstaá plac zabaw dla
najmáodszych, zakupiono leĪaki, wyposaĪenie kuchni (garnki,
talerze, wyparzacz do naczyĔ), kuchniĊ gazową, lodówkĊ.
W czasie wakacji organizowano dzieciĔce, które cieszyáy siĊ
duĪym wziĊciem. Ze wzglĊdu na duĪą iloĞü chĊtnych
organizowano 2 grupy. Na praktyki przyjeĪdĪali studenci ze
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Studium Nauczycielskiego w Nisku, którzy pracowali
w charakterze wychowawców. Kucharkami byáy uczennice
szkóá gastronomicznych lub pracownicy gastronomii.
Fundusze na prowadzenie dzieciĔca to dotacje
z Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjacióá Dzieci oraz
z organizowanych festynów przez rodziców zapisanych
dzieci. Dodatkowym wsparciem byáy dary ĪywnoĞciowe (ser
Īóáty, konserwy miĊsne, olej) przesyáane przez Zarząd TPD
w Tarnobrzegu. Koáo TPD organizowaáo takĪe wyjazdy
dzieci z rodzin wielodzietnych lub mniej zamoĪnych na
kolonie letnie. Praca pani Kozikowej byáa doceniana
i wyróĪniana w formie dyplomów i nagród pieniĊĪnych na
naradach wojewódzkich TPD.
Szkoáa po wprowadzeniu klasy ósmej i zerówki nie mogáa
pomieĞciü uczniów. Znowu wynajmowane są pomieszczenia
na wsi (2 sale u Ciosmaka Mieczysáawa), a nawet przez 2 lata
máodzieĪ klasy VII i VIII dojeĪdĪa do Domostawy. Znowu
Zdziary myĞlą o rozbudowie. W 1969 r. powoáano nawet
Komitet Budowy Szkoáy (dyrektorem szkoáy byá wtedy
Edward Sobiáo). W skáad Komitetu weszli:
1. Mierzwa Józef
2. Sobiáo Julia
3. Trybaáa Stanisáaw
4. PaleĔ Stanisáaw
5. KochaĔczyk Wáadysáaw
6. Walczak Franciszek
7. Jachim Franciszek
Ustalono lokalizacjĊ: na skraju wsi Zdziary, na pastwisku
gromadzkim, 50 m. od szosy. Jednak Komitet umará Ğmiercią
naturalną. ZáoĪyáo siĊ na to wiele przyczyn – odejĞcie do
Niska p. E. Sobiáo, planowana reforma (10 – latki) – ciągáe
zmiany dyrektorów szkoáy.
Mimo tych trudnoĞci szkoáa nadal prowadzi
oĪywioną dziaáalnoĞü. Odbywają siĊ kursy gotowania, kursy
kroju i szycia, kursy motorowe. Aktywizują siĊ nauczyciele.
W 1968 r. oddano do uĪytku Dom Nauczyciela. Znalazáy tam
mieszkanie 2 rodziny nauczycielskie, a szkoáa uzyskaáa 2 sale
w byáym mieszkaniu dyrektora szkoáy - kancelariĊ i klasĊ
szkolną. Nie rozáadowaáo to jednak ciasnoty szkolnej. Mimo
to nadal dziaáają liczne organizacje uczniowskie. DuĪą
popularnoĞü zdobyáo Szkolne Koáo Polskiego Towarzystwa
Schronisk MáodzieĪowych, zorganizowane przez LucynĊ
PieczonkĊ – nauczycielkĊ tutejszej szkoáy.
W dniu 16. II. 1988 r. odbyáo siĊ zebranie
zaáoĪycielskie. Na zebraniu omówiono statut szkolnego koáa
PTSM, przyjĊto plan pracy na rok bieĪący. Wybrano Zarząd
w skáad, którego weszli starsi uczniowie kl. VII i VIII:
Prezes – Nalepa Tomasz, Wiceprezes – Bielak Dorota
Sekretarz – ĝwieca Magdalena
Skarbnik – WĊĪowska Anna
Komisja Rewizyjna: Lokaj Mariusz, Koziara Bogdan.
Szkolne koáo PTSM dziaáaáo do 21 VI 1994 r. Z tego okresu
pozostaáy piĊkne kroniki ilustrowane rysunkami i zdjĊciami.
Koáo organizowaáo liczne wycieczki, rajdy i obozy
wĊdrowne.
Opr. Maria Pcheáka
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Kodeks towarzyski
Zebraá i uáoĪyá X.J. MilusiĔski
Wydawnictwo Tow. ĝw. Michaáa Archanioáa
1931
§ III. Rozmowa.

1. Gdy z kim rozmawiasz nie patrz w twarz jego,
ale nieco niĪej, zwáaszcza jeĞli rozmawiasz
z osobą innej páci lub starszą. Gdy mówisz nie
przybliĪaj wáosów do twarzy innych, nie mów
do nich zbyt blisko, szczególniej, gdy ci czuü
z ust lub nie masz zĊbów, a stąd Ğlina twa moĪe
upaĞü na innych.
2. Rozmowa twa w towarzystwie niech bĊdzie
zawsze skromną, áagodną, umiarkowaną. Nie
mów nigdy zbyt prĊdko lub zbyt powolnie, nie
krzycz mówiąc, lecz zachowaj umiarkowanie
w gáosie. Mów zawsze jasno, zwiĊĨle,
a wystrzegaj siĊ zbytniej rozwlekáoĞci, co nudzi
i nuĪy innych.
3. Mowa twa nich bĊdzie odpowiednią do czasu
i osób: stąd wesoáa w czasie rozrywki i zabawy,
— powaĪna z osobami wyĪszemi i w smutku
zostającemu, a zrozumiaáa, gdy mówisz
z prostymi i nieumiejĊtnymi.
4. Wystrzegaj siĊ uĪywaü wyrazów rubasznych,
gnuĞnych, nieprzyzwoitych, lub wymawiania
niewáaĞciwie wyrazów n. p. chlib, pon, miso,
burok i t. p.
5. Wystrzegaj siĊ w towarzystwie zawsze:
szyderstwa, Īartów, konceptów z rzeczy
ĞwiĊtych lub z wad i uáomnoĞci bliĨniego.
StrzeĪ siĊ, abyĞ w mowie nie czyniá przycinków
innym, a tembardziej osobom starszym.
6. Nie Īartuj nigdy z powaĪnych osób, nie báaznuj
— udając Īydów, cudzoziemców, ani nie
naĞladuj uáoĪenia twarzy i ruchów innych.
7. Nie Ğmiej siĊ, ani mów sam do siebie, gdyĪ
mogą ciĊ wziąü za obáąkanego. ĝmiej siĊ tylko
wtedy, kiedy w rzeczy samej jest coĞ
Ğmiesznego, gdyĪ inaczej zasáugiwaábyĞ na ten
zarzut: „poznaü gáupiego po Ğmiechu jego". Nie
Ğmiej siĊ nigdy zbyt gáoĞno.
Dwie racje
„ĝwiat jest gáupi, nikczemny, záy i niewygodny!"
Rzeká raz, peáen goryczy, pewien mĊdrzec gáodny.
— „BluĨnisz pan i przesadzasz, odpará drugi mĊdrzec Patrząc zbyt subiektywnie! — MuszĊ ci w ten pĊd rzec.
Nie dostrzegasz, Īe Ğwiat jest dobry, znakomity

Nr 7
II kwartaá 2006
8. W rozmowie przemawiaj do kaĪdego, uĪywając
naleĪnego mu tytuáu.
9. Osoby,
bywające
w
drugorzĊdnych
restauracjach, czy teĪ w towarzystwie, które nie
zna jĊzyka francuskiego, angielskiego, czy
áaciny, nie powinny rozmawiaü ze sobą temi
jĊzykami lub innemi, gdyĪ to krĊpuje obecnych
i wygląda na próĪnoĞü i chĊü popisu.
10. W rozmowie z kupcem nie naleĪy mówiü
z pogardą o paskarstwie kupieckiem, wobec
artysty nie odzywaj siĊ z ujmą dla sztuki, której
siĊ poĞwiĊciá.
11. W sprawach akademickich trzeba wystĊpowaü
ze zdaniem przeciwnem bardzo delikatnie
i ostroĪnie, aĪeby nie uraziü miáoĞci wáasnej
tego, kogo siĊ pragnie pokonaü.
12. W sprawach religijnych, o ile chodzi
o zasady wiary Ğw., jeĪeli je znasz, a te są
zaczepiane lub wyszydzane, w obronie
takowych
wystĊpuj
Ğmiaáo,
odwaĪnie,
a z powagą. Dla innych przekonaĔ bądĨ jednak
tolerancyjnym.
13. ĝmiaáo równieĪ stawaj w obronie niewinnoĞci
innych, jeĪeli przekonany jesteĞ jak najmocniej,
Īe niesáusznie ich potĊpiają. Gdy nie moĪesz
tego uczyniü, to przynajmniej rozmowĊ zwracaj
na inny przedmiot. Choüby wada, wystĊpek
innych byáy istotne, naleĪy przedstawiü
pobudki, które zmniejszyü mogą przewinienie.
Przyczem zawsze naleĪy pamiĊtaü, Īe
káamstwo, obmowa i plotki nie przystoją
ludziom dobrze wychowanym.
14. Kiedy wchodzisz do towarzystwa, a nie jesteĞ
jego zwierzchnikiem, nie pytaj, o czem siĊ toczy
rozmowa. Gdy z powodu twego nadejĞcia przez
uszanowanie przerwano mowĊ, proĞ aby ją
koĔczono. Ten zaĞ co przestaá mówiü, powinien
w krótkoĞci powtórzyü przybyáej osobie to,
o czem mówiono, dla okazania jej uszanowania.
W towarzystwie sekretów niema.
15. JeĪeli zauwaĪysz, Īe w towarzystwie nie
okazują ci naleĪytego uszanowania, nie daj tego
poznaü, lecz z godnoĞcią i powagą siĊ zachowaj.
c.d.n.
I piĊkny — popatrz tylko na mnie: Jestem syty!"
Obaj mĊdrcy, zaiste, równą mieli racjĊ.
Prawda? —jest tylko jedna. Dwie są sytuacje.
Jedna prawda dwie racje zawsze z sobą wiedzie:
Inna jest przed obiadem, inna po obiedzie...
1924
Marian Hemar
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wskazówki. Ksztaácisz w nich charakter szczerych Polaków
i rzetelnych katolików. Dlatego teĪ kochają CiĊ Twe dzieci i
wierzą Ci

MĊĪczyznom ku rozwadze!
Alkohol twój wróg!
I. Twoje stanowisko w rodzinie:

II. KIM STANIESZ SIĉ, PIJĄC ALKOHOL?
WzglĊdem Īony: JesteĞ jej mĊĪem
Záączony z nią nierozerwalnym wĊzáem maáĪeĔskim. Waszą
wspólnotĊ sam Bóg pobáogosáawiá, przeto wasze poĪycie
maáĪeĔskie ma byü godne i uczciwe. Macie byü rodzicami
nowego polskiego pokolenia i nowych szlachetnych czáonków
KoĞcioáa katolickiego. Szanujcie swą godnoĞü rodzicielską.
JesteĞ jej przyjacielem i towarzyszem Īycia.
Stanowicie
jedną
nierozerwalną
spoáecznoĞü.
NajwaĪniejszym prawem waszego Īycia jest miáoĞü, którąĞcie
sobie przysiĊgali przy oátarzu. Jej objawami są: wiernoĞü,
zaufanie, wyrozumiaáoĞü, wspóáczucie i wzajemne
poszanowanie. PowinniĞcie sobie nawzajem pomagaü, wspólnie
ukáadaü plany na przyszáoĞü, wspólnie radoĞci przeĪywaü,
wspólnie teĪ o szczĊĞcie siĊ modliü.
WzglĊdem swych dzieci: JesteĞ ich ojcem.
Ty im przekazaáeĞ skarb Īycia. One są przedáuĪeniem twego
Istnienia. Po tobie dziedziczą dobre i záe skáonnoĞci. Od ciebie w
wysokim stopniu zaleĪy ich przyszáoĞü.
JesteĞ ich wychowawcą i przyjacielem.
Pracujesz ciĊĪko, by swa dzieci wyĪywiü i przyodziaü. MyĞlisz
o Ich przyszáoĞci i dbasz o ich wyksztaácenie. Pragniesz, by byáy
dobrymi
Polakami,
dlatego
uczysz
ich
pracy
i poĞwiĊcenia dla narodu. Chcesz, by byáy szlachetnymi ludĨmi,
dlatego uczysz je prawoĞci w Īyciu. Starasz siĊ by obce im byáo
wszelkie záo, dlatego umacniasz je we wierze katolickiej. Tego
wszystkiego uczysz je nie tyle sáowem ile przykáadem, bo wiesz,
Īe dla dzieci jesteĞ Īywym wzorem postĊpowania. Chcesz mieü
u dzieci zaufanie, by do ciebie zwracaáy siĊ o poradĊ, pomoc i

Dla Īony: Pijakiem, tyranem i zdrajcą!
Dla pijaka nie ma Īadnej ĞwiĊtoĞci. Sieje zgorszenie
przekleĔstwem, plugawymi sáowy i caáym zachowaniem.
Jest postrachem dla sáabych i kobiet. Niczym mu ĞwiĊtoĞü
przysiĊgi maáĪeĔskiej. IleĪ to wstydu przynosi Īonie
i caáej rodzinie. W domu poniewiera godnoĞü swej Īony i
matki, swych dzieci. Pijak staje siĊ przyczyną czĊstych
chorób w rodzinie, a nawet Ğmierci, zwáaszcza swych
maáych dzieci, ĞmiertelnoĞü bowiem w rodzinach pijaków
jest duĪa. Ta zaprzepaszcza miáoĞü rodzinną,
a w jej miejsce pojawia siĊ ból, strach, i obrzydzenie.
Egoistą, krzywdzicielem i wrogiem!
Dla przyjemnoĞci upijania siĊ potrafi pijak okradaü ĪonĊ
i wáasne dzieci. WyĪej ceni alkohol niĪ miáoĞü maáĪeĔską
i szczĊĞcie rodzinne. Alkohol wiele juĪ maáĪeĔstw
rozdzieliá, wycisnąá wiele áez i wiele serc zakrwawiá, —
podeptaá i splugawiá ĞwiĊtoĞü wielu rodzin i wiele wszelakiego záa zasiaá w spoáeczeĔstwie.
Dla dzieci: Wyrodnym ojcem!
Przekazując swoim dzieciom zatruty alkoholem organizm,
unieszczĊĞliwiaü je bĊdziesz na caáe Īycie. Chorowite
i niedorozwiniĊte dzieci obciąĪone teĪ bywają róĪnymi
chorobami umysáowymi i záymi skáonnoĞciami: np. do
pijaĔstwa, kradzieĪy itp. Widok takich dzieci bĊdzie ci
ustawicznie zatruwaá sumienie. ZaĞlepiony zgubnym
naáogiem staniesz siĊ nieczuáym na niedostatek i krzywdĊ
dzieci, byle dogodziü nieopanowanej namiĊtnoĞci
pijaĔstwa.

Absurdy PRL-u
Planowanie i wykonanie
W okresie PRL, czyli przed rokiem 1989 bardzo
waĪną rolĊ w pracach Gminnych Rad Narodowych
odgrywaáo planowanie spoáeczno – gospodarcze.
Wáadze gminne musiaáy niezwykle drobiazgowo
zaplanowaü iloĞü hodowanych przez rolników zwierząt,
uprawianych zbóĪ a takĪe ich skup. PóĨniej przez
wáadzĊ zwierzchnią byáy z tego rozliczane.
Przykáadem tej ówczesnej praktyki jest fragment
dokumentu pn. Analiza ekonomiczna planu spoáeczno
– gospodarczego w gminie Jarocin za 1984. Jest on
o tyle ciekawy, Īe przedstawia iloĞci zwierząt
hodowanych wtedy w gminie Jarocin. Byü moĪe
w nastĊpnym numerze – o ile nam siĊ uda zebraü dane –
przedstawimy obecny stan pogáowia zwierząt w gminie.
Fragment z drugiego dokumentu jest niemniej ciekawy,
zwáaszcza w kontekĞcie obecnego stanu naszych pól.
/red/

Analiza ekonomiczna planu spoáeczno –
gospodarczego w gminie Jarocin za 1984
Pogáowie zwierząt w gospodarce indywidualnej ksztaátowaáo
siĊ nastĊpująco:
- bydáo ogóáem plan 3300 wykonanie 3232
- w tym krów - „ - 2200
-„2211
- trzoda chlewna – „ - 3400
– „3254
W tym: - maciory
-„- 400
-„376
- owce
-„- 100
-„156
- konie
-„- 700
-,, 748
- drób
-‘’- 15 000
-,,13237
Skup mleka zakáadaá 1600 tys. litrów a skupiliĞmy 2043 tys.
litrów co stanowi 127,6% wykonania planu. Plan skupu zbóĪ
zakáadaá 250 ton a wykonano 217 ton co stanowi 86.8%. Skup
Īywca ogóáem zostaá zaplanowany na 262 ton a zakupiliĞmy
378 ton tj. 144.3% wykonania planu, w tym Īywca woáowego
171 ton, Īywca wieprzowego 119 ton, cielĊcego 89 ton.
Do wyróĪniających siĊ soáectw wzglĊdem sprzedaĪy naleĪy
zaliczyü: Majdan GolczaĔski, Szyperki, Mostki a odstających
Szwedy i DomostawĊ.
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Sprawozdanie
z
realizacji
programu
oszczĊdnoĞciowego na terenie Gminy Jarocin w roku
1984.
„W miesiącu maju przeprowadzono przegląd pól pod
wzglĊdem racjonalnego wykorzystania ziemi w wyniku
czego stwierdzono, Īe 1.99 ha ziemi uprawiane byáo
niewáaĞciwie oraz 3.14 ha odáogów. Po przeprowadzeniu
rozmów z rolnikami ziemia ta zostaáa prawidáowo
zagospodarowana a odáogi zlikwidowano....”
…i Absurdy unijne
Ministerstwo Zdrowia kierując siĊ wymogami biurokratów
z UE wydaáo rozporządzenie dla placówek sáuĪby zdrowia,
okreĞlając w nim rozmiary tzw. powierzchni zmywalnej
(lamperii) na Ğcianach szpitali, przychodni, gabinetów
zabiegowych itp. Dotychczas lamperie malowane byáy do
wysokoĞci 170-200 cm., natomiast do koĔca 2006 r.
muszą wynosiü dwa metry i piĊü centymetrów. Przepis ten
dotyczy takĪe barów, restauracji, zakáadów produkujących
ĪywnoĞü oraz szkolnych kuchni. Rozporządzenie wymaga
teĪ zlikwidowania kantów miĊdzy Ğcianami a podáogą oraz
miĊdzy Ğcianami a sufitem. Nowe przepisy regulują
odlegáoĞü kaloryferów od Ğciany. Zamiast 4 centymetrów
bĊdzie szeĞü centymetrów. Placówki, które nie wywiąĪą siĊ
z wprowadzenia w Īycie nowych przepisów mogą w razie
kontroli zostaü ukarane mandatem a nawet zamkniĊte.

„Burzowa” majówka
Wzorem lat ubiegáych, dnia 28 maja odbyáa siĊ przy PSP
w Golcach majówka pod hasáem: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Celem imprezy jest prezentacja
lokalnej kultury. Organizatorzy majówki: dyrektor
szkoáy, nauczyciele, rodzice i uczniowie starali siĊ
dostarczyü przybyáym goĞciom czegoĞ dla duszy i ciaáa.
Tak wiĊc impreza rozpoczĊáa siĊ od wystĊpów
szkolnego i dziaáającego przy GOKSTiR w Jarocinie
kóáka tanecznego prowadzonego przez Panią AnnĊ
SzczĊbara – dyrektora GOKSTiR. DziewczĊta z Golc,
w piĊknych kolorowych strojach, zaprezentowaáy
krakowiaka. Natomiast dziewczĊta z Jarocina pokazaáy
swoje umiejĊtnoĞci w taĔcu nowoczesnym.
Utalentowani wokalnie, recytatorsko uczniowie mieli
moĪliwoĞü zaprezentowania siĊ w konkursie piosenki,
recytatorskim oraz wystĊpie teatrzyku szkolnego.
Wszyscy chĊtni mogli spróbowaü swoich siá w licznych
konkurencjach rekreacyjno – sportowych, walcząc
o atrakcyjne nagrody sponsorowane przez GKRPA.
Cieszyáy siĊ one niesamowitą popularnoĞcią i braáy
w nich udziaá caáe rodziny. W miedzyczasie wszyscy
mogli próbowaü smakowitych potraw i ciast
wykonywanych przez mamy uczniów z PSP w Golcach.
Po godz. 16.00 zaĞ wszyscy Ğwietnie bawili siĊ przy
dĨwiĊkach muzyki prezentowanej przez DJ – a ze
Stalowej Woli. Szkoda tylko, Īe impreza przerywana
byáa kilkakrotnie z powodu burz i ulewnych deszczy, co
zresztą jest tradycją golczaĔskiej majówki.
Organizatorzy

Laureat
Jak co roku uczniowie Gimnazjum w
Jarocinie uczestniczyli w konkursach
przedmiotowych. Na szczególne
uznanie zasáuĪyá uczeĔ klasy III c
Kamil Serafin z Mostków Podporów, który zostaá laureatem
konkursu z fizyki. Uzyskanie tytuáu
laureata zwalnia ucznia z obowiązku
zdawania egzaminu. Kamil nie
zdawaá wiĊc testu z czĊĞci
matematyczno – przyrodniczej i otrzymaá maksymalną
liczbĊ punktów (50). Od 1 wrzeĞnia bĊdzie uczniem LO
im. KEN w Stalowej Woli.
/an/

Z dziaáalnoĞci GOKSTiR
Korzystając z okazji stworzonej mi przez redakcjĊ
pisma pragnĊ bliĪej przedstawiü siĊ mieszkaĔcom gminy jak i
przybliĪyü pracĊ placówki, którą kierujĊ a mianowicie
Gminny OĞrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji. OtóĪ
mam 26 lat, urodziáam siĊ i mieszkam w Nisku. W moim
domu rodzinnym zawsze byáo i jest pielĊgnowane
wychowanie w wierze katolickiej, a moi rodzice
w szczególnoĞci zwracali uwagĊ moją, mojej starszej siostry
i máodszego brata na podstawowe zasady etyczne,
poszanowanie drugiego czáowieka, docenienie uczciwoĞci,
pracowitoĞci, odwagi, bycie pomocnym i honorowym, a co
najwaĪniejsze bycie Polakiem.
Rodzice zawsze wspierali nas w naszych zainteresowaniach
i dlatego od najmáodszych lat uczĊszczaáam na zajĊcia
taneczne i plastyczne. UkoĔczyáam szkoáĊ muzyczna,
Ğpiewaáam i graáam w zespole. CeniĊ sobie spotkania
z ludĨmi, szczególnie z dzieümi i máodzieĪą, dlatego juĪ w
liceum wyjeĪdĪaáam do pracy jako opiekun na kolonie letnie.
W roku 2003 ukoĔczyáam PaĔstwowe Pomaturalne
Studium Ksztaácenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy,
a obecnie zaliczyáam piaty rok studiów na Uniwersytecie
Rzeszowskim i jestem tuĪ przed obroną pracy
magisterskiej. Podczas studiów odbyáam praktyki w szkole
podstawowej, gimnazjum, liceum, poznaáam bliĪej pracĊ
nauczycieli, których zawsze szanowaáam, ale byü moĪe nie
doceniaáam. Ogromną przyjemnoĞü sprawiáy mi praktyki
związane z animacja kultury, które odbyáam w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie oraz w zespole taĔca ludowego
w Niemczech. W ubiegáym roku wyszáam za mąĪ. Mój mąĪ
urodziá siĊ i wychowaá w Jarocinie, co tylko dodatkowo
wpáynĊáo na sympatiĊ, ĪyczliwoĞü i serce jakim darzĊ Jarocin
i jego mieszkaĔców. Praca w Jarocinie dostarcza mi wiele
zadowolenia i satysfakcji. Rozpoczynając ją planowaáam
wprowadzenie nowych zajĊü i imprez. Z pomocą Īyczliwych
ludzi realizuje swój plan tĊtniącego Īyciem i otwartego dla
wszystkich oĞrodka. Jednak muszĊ z ubolewaniem stwierdziü,
Īe aby moja i moich wspóápracowników praca byáa bardziej
wyrazista i przynosząca zadowolenie ludziom o róĪnych
zainteresowaniach, potrzebujĊ do pracy wyspecjalizowanych
instruktorów. W tym miejscu apeluje do wszystkich máodych
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ludzi, którzy interesują siĊ folklorem, taĔcem, malarstwem,
fotografią, teatrem aby ksztaácili siĊ i zdobywali uprawnienia
instruktorów z którymi chĊtnie podejmĊ wspóápracĊ.
GOKSTiR to takĪe dwie biblioteki. OpiekĊ nad nimi sprawują
Jolanta RzekĊü i Danuta Martyna, panie, które kochają ksiąĪki
i pozyskują na nie Ğrodki. Do staáych zajĊü prowadzonych
przez GOKSTiR naleĪą zajĊcia taneczne, aerobik, zajĊcia
plastyczne, kurs jĊzyka angielskiego, kurs nauki páywania.
Wszystkie zajĊcia jak równieĪ spotkania i imprezy cieszą siĊ
ogromnym zainteresowaniem i frekwencją. I tak m.in..
7 stycznia dla dzieci z Gminy Jarocin zorganizowaliĞmy „Bal
Maskowy”, do taĔca akompaniowaá zespóá muzyczny ze
Zdziar. 15 stycznia wystawiane byáy „Jaseáka” w wykonaniu
dzieci z Publicznej Szkoáy Podstawowej w Golcach oraz
odbyá siĊ „Koncert KolĊd” w wykonaniu dziewcząt Studia
Muzycznego Spóádzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.
TakĪe tego dnia rozdaliĞmy 108 nagród ksiąĪkowych dla
dzieci biorących udziaá w konkursach Ğwiątecznych. 21
stycznia zaprosiliĞmy do GOKSTiR wszystkie Babcie
i Dziadków na uroczystoĞü z okazji Ich ĞwiĊta. 22 stycznia
w KoĞciele Parafialnym odbyá siĊ „Koncert KolĊd”
w wykonaniu chóru parafialnego z Rudnika StróĪy.
W lutym dla dzieci nie wyjeĪdĪających na ferie zimowe
przygotowaliĞmy: gry i zabawy, zajĊcia plastyczno –
manualne, zajĊcia taneczne, przedstawienie teatralne
„KubuĞ Puchatek i Przyjaciele” w wykonaniu aktorów
z Krakowa, wyjazd do kina NCK „Sokóá”, wyjazd na basen
i lodowisko , dyskotekĊ z licznymi konkursami i nagrodami.
18 lutego, dziĊki pomocy nauczycieli, odbyá siĊ Gminny
Turniej Tenisa Stoáowego, w którym wziĊáo udziaá ponad 50
osób. TakĪe w lutym przeprowadziliĞmy eliminacje konkursu
„Poeci i Pisarze Dzieciom”. W marcu w celu konfrontacji
dokonaĔ dzieciĊcych amatorskich grup teatralnych
zorganizowaliĞmy
„Gminny
Przegląd
Zespoáów
Teatralnych”. 16 marca mieszkaĔców gminy zaprosiliĞmy do
wziĊcia udziaáu w „Turnieju Bilarda”.
KwiecieĔ to liczne konkursy Ğwiąteczne. Z okazji
MiĊdzynarodowego Dnia Zdrowia ogáosiliĞmy konkurs
plastyczny na plakat i reklamĊ propagujące zdrowy styl Īycia.
W maju rozpoczĊliĞmy dwumiesiĊczny kurs nauki páywania
dla dzieci, máodzieĪy i dorosáych, który cieszyá siĊ ogromnym
powodzeniem.

W czerwcu z okazji „Dnia Mamy
i Taty” w GOKSTiR odbyáa siĊ
uroczystoĞü przygotowana dla
rodziców przez dzieci z Gminy
Jarocin, a takĪe konkurs plastyczny
na najciekawszą kartkĊ dla mamy
i taty. Wymienione wydarzenia to
tylko czĊĞü propozycji GOKSTi
w
ostatnim
póároczu.
Wszystkich mieszkaĔców Gminy
PiotruĤ Godula ze
Jarocin zapraszam do zapoznania
Zdziar wspaniale
recytujċcy wiersz
siĊ z nowymi propozycjami, jakie
Brzechwy podczas
GOKSTiR oferuje od wrzeĞnia.
dnia „Mamy i Taty”
ZachĊcam do wspóápracy, czekam
na uwagi po to aby moja praca, moich wspóápracowników
i zainteresowanych mieszkaĔców przynosiáa zadowolenie
i przyczyniáa siĊ do rozsáawiania Naszej Gminy.
Anna SzczĊbara - Dyrektor GOKSTiR

Wesoáe wakacje
Nie wszystkie dzieci mają okazjĊ wyjechaü
w czasie wakacji poza rodzinną wieĞ. Przede wszystkim
dla nich GOKSTiR zorganizowaá w lipcu póákolonie pod
hasáem „Wesoáe Wakacje”. Póákolonia dostarczyáa
uczestniczącym w niej dzieciom wiele radoĞci i miáych,
zabawnych chwil. „Wesoáe Wakacje” to m.in. gry
i zabawy na ĞwieĪym powietrzu, rajd rowerowy,
rozgrywki sportowe na stadionie, wyjazdy nad wodĊ,
wycieczki do àąĪku Garncarskiego i na Porytowe
Wzgórze, liczne konkursy z nagrodami, ognisko. Udaáo
siĊ je nam zorganizowaü dziĊki dobrej woli wielu osób
oraz dofinansowaniu z UG. W tym miejscu kieruje
podziĊkowania dla pani dyrektor gimnazjum za
udostĊpnienie sali, pani kucharce, pracownikom
GOKSTiR, staĪystce, praktykantom, wolontariuszom,
rodzicom i dziadkom.
Anna SzczĊbara – dyr. GOKSTiR

Sport
W marcu odbyá siĊ I Gminny Turniej Bilardowy.
Rywalizacja odbyáa siĊ w dwu grupach: máodszej i starszej.
W grupie máodszej zwyciĊĪyá Michaá SzczĊbara, II m.
zdobyá Michaá Winiarski, trzecie Damian Dec a czwarte
Rafaá Maáys. W grupie zawodników starszych kolejnoĞü
przedstawiaáa siĊ nastĊpująco: I – Grzegorz SzczĊbara, II –
Grzegorz RzekĊü, III Adam Walczak.
DuĪym sukcesem zakoĔczyá siĊ udziaá Grzegorza Mierzwy
w Mistrzostwach Polski Juniorów, które odbyáy siĊ w
dniach 7 – 8. 07. 2006 r. w Sáupsku. Grzegorz zająá 10
miejsce w biegu na dystansie 1500 m. z czasem 3min. 59s.
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Sukcesy „GLORII”
Zawodnicy z MLKS „Gloria” brali udziaá w Biegach
Ulicznych w Goraju oraz w Giedlarowej. W obu konkursach
zajĊli pierwsze miejsca druĪynowo zarówno w kategorii

Jerzy PaleĔ – prezes,
Eryk Dziechciarz – wiceprezes
Jerzy Miszczyszyn – sekretarz
Radosáaw Wojtas – skarbnik
Tadeusz Maáys, Grzegorz Pliszka oraz Paweá SaáĊga –
czáonkowie. W skáad Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek
CieĞla, Bolesáaw Mulawka i Tadeusz Czech.
AK

Statystyka gminna

Puchary zdobyte przez MLKS „Gloria”

szkóá podstawowych jak i gimnazjalnych.

Powstanie klubu „UNIA”
W dniu 23.06.2006 r. odbyáo siĊ zebranie zaáoĪycielskie
nowego klubu sportowego. Dziaáacze z LZS Zdziary
i LZS Jarocin doszli do wniosku, Īe powinno siĊ poáączyü
oba kluby. Jak wynikaáo z dyskusji, poáączenie siĊ dwóch
LZS – ów spowoduje to, Īe graü bĊdzie przede wszystkim
máodzieĪ z terenu gminy. Nie bĊdzie potrzeby Ğciągania
zawodników z zewnątrz, np. Stalowej Woli. Lepsi w danej
chwili, graü bĊdą w I druĪynie zarejestrowanej w klasie
okrĊgowej, natomiast sáabsi w II druĪynie wystĊpującej na
razie w klasie B. BĊdzie naturalna rywalizacja o grĊ w
pierwszej druĪynie. O tym, kto wystawiony bĊdzie na
mecze, decydowaü bĊdzie trener, który trenowaá bĊdzie
zawodników obu druĪyn.
Czáonkowie – zaáoĪyciele
powoáali
trzyosobowy
Komitet
ZaáoĪycielski
w osobach: Czech Tadeusz, Kata Andrzej i PaleĔ Jerzy.
Komitet ZaáoĪycielski skompletowaá niezbĊdne dokumenty i
uzyskaá wpis Gminnego Klubu Sportowy „Unia”
Zdziary–Jarocin do ewidencji w Starostwie pod Nr SKS/14
w dniu 7 lipca. Po uzyskaniu wpisu do ewidencji Starosty
wybrany zostaá Zarząd nowego klubu. Tworzą go:
23 czerwca 2006 r. mury jarociĔskiego Gimnazjum opuĞciáo 75
absolwentów uczących siĊ w trzech równolegáych oddziaáach.
Absolwentami są:
Z Klasy IIIA liczącej 26 uczniów, której wychowawcą byáa
GraĪyna Czech:
Magdalena Awsiukiewicz, Michalina Botor, Wioletta Chwiej,
Justyna Czuba, Agnieszka Gáaz, Konrad Gorczyca, Maágorzata
Gorczyca, Joanna Kata, Damian Kutyáa, Monika Maáys, Ewelina
MaĞlach, Agata Molawka, Sabina Mulawka, Klaudia Nalepa,
Krzysztof Nalepa, Barbara Potocka, Magdalena Przeniosáo, Agata
Ryczko, Beata Sądej, Katarzyna Siembida, Marzena Siembida,
Krzysztof Spyrka, Dagmara Walczak, Aldona Walko, Sabina
Woáoszyn, Dawid ĩak.
Z Klasy IIIB: liczącej 24 uczniów z wychowawcą Anną
PowĊska: Rafaá Bukryj, Daniel Gózd, Justyna Habuda, Lucyna

Tak przedstawiają siĊ najpopularniejsze imiona w naszej
gminie w kolejnych dekadach drugiego póáwiecza XX
wieku:
1955 - Henryk(16); Stanisáaw(15);
Krystyna(11); Maria(11)
1965 - Zbigniew(5); Janusz(5);
Anna(6); ElĪbieta(5)
1975 - Grzegorz(6); Andrzej (5);
ElĪbieta(4); Dorota(4)
1985 - àukasz(7); Piotr(5);
Monika(6); Anna(5);
1995- Krzysztof(3); Mateusz(3);
Aneta(4); Agata(3);
TP.

Bezprzewodowy Internet
Informuje siĊ mieszkaĔców Gminy Jarocin, Īe jest
moĪliwoĞü korzystania bezpáatnie po godzinach pracy
urzĊdu z radiowego Internetu. Antena dookólna jak
i urządzenie udostĊpniające internet znajduje siĊ na
budynku urzĊdu gminy. Wszystko dziaáa w standardzie

IEEE802.11g 2,4 Ghz. Do odbioru internetu
potrzebna jest karta sieciowa radiowa, przewód oraz
antena. Warunkiem dobrego odbioru sygnaáu jest to
aby antena widziaáa siĊ z anteną na budynku
urzĊdu. WiĊcej informacji moĪna uzyskaü
w UrzĊdzie Gminy w Jarocinie pok. nr 8.
TP.
Habuda, Mariusz Idzior, Damian Kaáuski, Rafaá Kaáuski, Mirosáaw
Kata, Wioletta Koza, Agata Kozak, Anna Król, Magdalena Maáys,
Dariusz Martyna, Kamil Maziarz, Andrzej NiedĨwiedĨ, Daniel
Pachuta, Patrycja Pawáowska, Katarzyna PĊk, Kamil Piskorowski,
ElĪbieta Puskarczyk, Joanna Siembida, Paweá Siembida, Wojciech
Wala, Jolanta Woáoszyn.
Z Klasy IIIC liczącej 25 uczniów z wychowawcą Teresą
Walczak:
Zbigniew BarszczyĔski, Maágorzata Cudziáo, Marcin Cudziáo,
Ewelina Granowicz, Marcin Kaczor, Krzysztof Kania, Joanna
Koácz, Justyna Kumik, Dawid Lach, Damian MaĔka, Mariusz
Mierzwa, Mirosáawa PaleĔ, Grzegorz Piskorowski, Monika
Piskorowska, Piotr Pcheáka, Justyna Ryczko, Kamil Serafin,
Michaá Skromak, Karolina Szabat, Agata TĊcza, àukasz TĊcza,
Mateusz Wierzbicki, GraĪyna Woáoszyn, Krzysztof Woáoszyn,
Teresa Zakrzewska,
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III B
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Od lewej stojċ: nauczyciel Adam Dec, Pawâowski Kamil, Mierzwa Mariusz, Sċdej Hubert, Piskorowski Damian,
Czubek Mariusz, Iskra Paulina, Kieâb Adrian, Urbanik Renata, Granowicz Beata, Wala Dominika,

U doâu: Niemiec Maksymilian, Zakrzewska Teresa
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