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Od redakcji:
NajwaĪniejszym bez wątpienia
wydarzeniem w gminie Jarocin
w ostatnim okresie byáa sierpniowa impreza pn. „PaĔstwo Jarocin – miejscem spotkaĔ przyjacióá ponad granicami”. Organizatorom dopisaáa pogoda, jakkolwiek „miaáa swoje kaprysy”.
Na szczĊĞcie w czasie koncertów nie padaáo (z wyjątkiem
krótkotrwaáego deszczu w trakcie koncertu zespoáu Gronicki).
Oprócz pogody dopisali takĪe
uczestnicy, zwáaszcza 13 (niedziela) i 15 (wtorek) sierpnia.
Cieszy fakt powodzenia Biegów
ZwyciĊstwa nad bolszewikami
„GoĔ bolszewika, goĔ” imienia
kawalerów orderu Virtuti Militari Sebastiana Maáka i Jana
Kozioáa oraz rozmiar wystawy
rĊkodzieáa. Szczegóáowa relacja
z imprezy zajmuje niemal póá
numeru naszego pisma. Ponadto
– zgodnie z zapowiedzią - zamieszczamy historiĊ Kutyá
opracowaną przez ks. Franciszka Kowala. W związku ze zbliĪającym siĊ zakoĔczeniem czteroletniej kadencji (2002 – 2006)
gminnego samorządu zamieszczamy dokonania i niepowodzenia tego okresu. Znajdziecie
PaĔstwo w naszym piĞmie nazwiska kandydatów na radnych
do rady gminy i powiatu oraz na
wójta gminy.

Zespóâ „Czerwone Gitary”

Zespóâ Verba
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Zespoáy wystĊpujące podczas jarociĔskiej imprezy

Zespóá „EASY RIDERS” (ex HETMAN)

Zespóá NEGATYW

Zespoáy z Radziechowa - Ukraina

"GRONICKI" - góralski zespóá muzyczny

Orkiestra DĊta Biágoraj
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Kalendarium
waĪniejszych przedsiĊwziĊü realizowanych przez gminĊ od czasu wydania poprzedniego numeru pisma;
x Na przeáomie sierpnia i wrzeĞnia wykonana zostaáa
przebudowa dróg gminnych w Katach. Firma INĩDRÓG
ze Stalowej Woli wykonaáa 1007 mb dróg asfaltowych
áącznie za kwotĊ 218 906,71 zá. Na tĊ inwestycjĊ
otrzymano dotacjĊ od Zarządu Woj. Podkarpackiego
z programu Wyrównywania Szans w kwocie 100 tys. zá.
x Remont kotáowni przy szkole w Domostawie przez firmĊ
STALBUD za kwotĊ 38 999,46 zá. Na zmianĊ pieca
otrzymano dotacje z WFOĝiGW w Rzeszowie w kwocie
24 tys. zá.
x Modernizacja
starej
czĊĞci
budynku
szkoáy
w Domostawie przez firmĊ BUDMONT – St. Wola za
kwotĊ 140 853,81 zá ramach programu wyrównywania
szans edukacyjnych. Na powyĪszy cel gmina otrzymaáa
50 000 zá z UrzĊdu Marszaákowskiego.
x Po
roku
oczekiwaĔ
na
przyznanie
Ğrodków
z programu ZPORR zostaá rozstrzygniĊty przetarg
i wyáoniony wykonawca na przebudowĊ drogi Majdan
zadania
GolczaĔski
–
Brzozówka.
Wykonawcą
polegającego na modernizacji 1078 mb drogi przez
poáoĪenie dywanika asfaltowego byáa firma DROKAM za
kwotĊ 306 594,17 zá.
x Przy szkole w Sokalach zostaá wykonany chodnik z kostki
brukowej. Wykonawcą zadania byá GZK Jarocin za kwotĊ
7 tys. zá.
x Wykonany zostaá remont Ğwietlicy w Kutyáach za kwotĊ
7966 zá i w Katach za 7 433 zá. Wykonawcą obydwu
remontów byá GZK Jarocin
x Modernizacja drogi gminnej Sokale – àoza polegająca na
poáoĪeniu 700 mb asfaltowego dywanika przez firmĊ
INĩDRÓG za kwotĊ 178 845 zá.
x Modernizacja drogi wewnĊtrznej Zdziary – szkoáa na
dáugoĞci 310 mb za kwotĊ 58 329,02 zá oraz gminnej
Zdziary – Kutyáy na dáugoĞci 335 mb za kwotĊ
60 515,97 zá. Wykonawcą obydwu przedsiĊwziĊü byáo
PrzedsiĊbiorstwo Budownictwa Drogowego INĩDRÓG
ze Stalowej Woli.
x Przebudowa drogi Domostawa – Nalepy polegająca na
uáoĪeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 280 mb za
90 825,40 zá. Wykonawcą zadania byáa firma INĩDRÓG.
x Wykonanie remontu drogi gminnej Majdan GolczaĔski –
Zaáomy MajdaĔskie. Wykonawca GZK Jarocin za kwotĊ
59 292 zá.

x Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Nalepach na dáugoĞci 720 mb przy
wspóáfinansowaniu FOGR-u w kwocie 25 tys. zá.
Wykonawcą zadania byá GZK Sp. z o.o. Jarocin za
kwotĊ 50 368,18 zá.
x Remont drogi gminnej Majdan GolczaĔski - Zaáomy
MajdaĔskie na odcinku 900 mb – wyrównanie
táuczniem za kwotĊ 59 292 zá. Wykonawca zadania
GZK Jarocin.
x We wrzeĞniu i na początku paĨdziernika prowadzone
byáy intensywnie prace przy zakoĔczeniu budowy
estrady w Jarocinie oraz prace ziemne przy
zagospodarowaniu placu obok budynku estrady.
Upáywaá bowiem termin odbioru inwestycji, który
musiaá byü bezwzglĊdnie dotrzymany aby nie utraciü
przyznanej
dotacji
z
odnowy
wsi
w wysokoĞci 447 004 zá – wypáacanej w kolejnych
transzach w miarĊ postĊpu prac budowlanych
i wykoĔczeniowych.
x Wykonanie oĞwietlenia ulicznego Jarocin – Smutki –
zamontowanie 9 szt. lamp. Wykonawcą byá Prywatny
Zakáad Elektryczny Tadeusz Kutyáa za kwotĊ
6 836,00zá.
x W dniu 11.08.2006 r. odbyá siĊ przetarg na wynajem
lokalu (7,5 m2) na sklepik szkolny w budynku szkoáy
w Jarocinie. RozstrzygniĊcie byáo negatywne, bo nikt
w wyznaczonym terminie nie wpáaciá wymaganego
wadium.
W dniu 1.09.2006 r. zostaáa zawarta umowa na
wynajem z dotychczasowym najemcą – stawka 7 zá za
1 m2 + VAT.
x Wykonanie
remontu
budynku
komunalnego
(Agronomówka) w Jarocinie – elewacja, odwodnienie,
uáoĪenie chodnika z kostki brukowej. Wykonawca
GZK za cenĊ 28 851,78 zá.
x PoniewaĪ dotychczasowy lokator przeprowadziá siĊ do
wáasnego domu rozwiązana zostaáa na wniosek
Najemcy umowa najmu lokalu mieszkalnego na
Agronomówce. Gmina dysponuje wolnym lokalem do
wynajĊcia. Jest to juĪ trzeci wolny lokal mieszkalny.
Dwa mieszkania przy szkole w Sokalach są wolne
i czekają na najemcĊ od dáuĪszego juĪ czasu.
J.R.

Dotacja z Ministerstwa Sportu
Gmina Jarocin jako jedna z 114 gmin w Polsce uzyskaáa dotacjĊ z Ministerstwa Sportu na budowĊ boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkóá w Jarocinie. MoĪliwoĞü uzyskania dotacji pojawiáa siĊ niespodzianie. Na szczĊĞcie gmina
dysponowaáa projektem takiego boiska, dziĊki czemu mogáa skorzystaü z nadarzającej siĊ okazji. Ocena wniosków w Ministerstwie
bardzo siĊ przedáuĪyáa. Pierwotnie zapowiadano nam, Īe inwestycja musi zostaü zrealizowana do koĔca 2006 roku. Istniaáa obawa, Īe
jeĞli przetarg siĊ nie powiedzie utracimy moĪliwoĞü uzyskania dotacji. Przetarg siĊ nie udaá i zostaá uniewaĪniony, poniewaĪ
oferowane ceny obydwu startujących w przetargu oferentów przewyĪszaáy kwotĊ przeznaczoną w budĪecie na sfinansowanie
zamówienia i przewyĪszaáy kosztorys inwestorski. Na szczĊĞcie ktoĞ w ministerstwie „poszedá po rozum do gáowy” i umoĪliwiá
gminom zrealizowanie inwestycji w 2007 roku. Nawierzchnie sztuczną (poliuretanową) moĪna káaĞü tylko wtedy, gdy temperatura
jest wyĪsza niĪ 10oC. Gmina skorzystaáa z tej moĪliwoĞci i záoĪyáa wniosek o zmianĊ terminu zakoĔczenia realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnego z 2006 r. na koniec maja 2007 r.
Z.W.
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Kandydaci na radnych do Rady Gminy w Jarocinie na kadencjĊ 2006 - 2010.
Kandydatów na radnych do Rady Gminy jest mniej niĪ 4 lata temu. Wynika to stąd, Īe mniej jest
kandydatów na wójta gminy. Jak wiadomo, kandydaci na wójta muszą zaáoĪyü komitety wyborcze, które
zgáoszą kandydatów na radnych przynajmniej w poáowie okrĊgów wyborczych na terenie gminy.
W praktyce starają siĊ one zgáosiü ich we wszystkich okrĊgach. W związku z tym, Īe miejsc w radzie jest
15, a kandydatów na wójta jest troje, wiĊc 3 razy 15 daje liczbĊ 45. Jedna osoba startuje z wáasnego
komitetu, dwie zaĞ z partii politycznych. W poprzedniej kadencji kandydatów na radnych byáo 72 a obecnie
jest „tylko” 48.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców „ Wybory Samorządowe – 2006” Zbigniewa Walczaka
kandydują: CichoĔ Zbigniew, Krawiec Artur i Smutek Stefan w Jarocinie; Kieáb Zofia i Mazurek Jacek
w Domostawie; Maáys Andrzej w Golcach; Nosek Jadwiga w okrĊgu Szwedy – Katy; Reichert
Aleksandra i TĊcza Janina w Majdanie GolczaĔskim; Lepa Mirosáaw Józef i Sądej Mirosáaw
w Mostkach; .Kurzyna Zdzisáaw i Podpora Halina w Szyperkach; Kaczor Maágorzata i Torba Irena
w Zdziarach - Kutyáach
Z KWW „Porozumienie Spoáeczno-Gospodarcze” Stanisáawa Sieka kandydują: Bąk Kazimierz,
Gorczyca Zbigniew i Maáek Tadeusz w Jarocinie; CieĞla Jacek i Chmura Adam w Domostawie; Pieróg
Bogusáaw w Golcach; Iskra Bogusáaw w okrĊgu Szwedy – Katy; Sarzyniak Franciszek i Smutek Grzegorz
w Majdanie GolczaĔskim; .Krajewski Sáawomir i Sroka Jan w Mostkach; Dziechciarz Teresa i Lach
Tadeusz w Szyperkach; Olszówka Aniela i Miszczyszyn Jerzy w Zdziarach - Kutyáach
Z KWW „TĊcza” Teresy Wnuk kandydują: Kozdra – Baáamut Jolanta, Gumiela Wiesáawa i Walczak
Teresa Katarzyna w Jarocinie; Gáuszak Józef i Wala Kazimierz w Domostawie; Nawrocki Bronisáaw
w Golcach; Wierzbicki Eugeniusz w okrĊgu Szwedy – Katy; Malec Danuta i ĝcierka Krystyna
w Majdanie GolczaĔskim; Chudy Sáawomir i Serafin Teresa w Mostkach; Martyna Zbigniew i Wolanin
Bogusáaw w Szyperkach; Bielak Anna i Golec Bronisáawa w Zdziarach – Kutyáach. Ponadto z wáasnego
komitetu KWW Byü sobą kandyduje w Jarocinie Oleksak Antoni Michaá, z KW Prawo i SprawiedliwoĞü
Domaradzki Paweá w Majdanie GolczaĔskim; z KW SAMOOBRONA RP Pawáowski Mieczysáaw
w Mostkach
Do Rady Powiatu w okrĊgu, który stanowią wspólnie gminy Jarocin i Ulanów kandydują: Káyza Janina,
ĝlusarczyk Halina, PaleĔ Zygmunt, Pasek Janusz, Siek Henryk oraz ĩak Dariusz z Jarocina, Habuda
Andrzej i Maáys Dariusz z Majdanu GolczaĔskiego; Kata Andrzej i Podpora Tomasz z Katów; Kutyáa
ElĪbieta ze Zdziar; Lach Zbigniew z Szyperek; Ostrowski Antoni z Golc; Walczak Józef z Mostków
i Bieszczad Lesáaw z Domostawy.
Na Wójta Gminy Jarocin kandydują: Stanisáaw Siek i Zbigniew Walczak z Jarocina
oraz Teresa Wnuk z Golc.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie
Dorota Urban

Trudna kadencja
Dobiega koĔca kadencja Rady Gminy
w Jarocinie. W związku z tym, pragnĊ podzieliü siĊ
z czytelnikami swoimi refleksjami o naszym
lokalnym samorządzie.
Jak zapewne wiĊkszoĞü z Was wie, kierowanie
radą gminy objąáem 14 kwietnia 2005r. Relacje
miĊdzy Wójtem Gminy a czĊĞcią rady byáy bardzo
ostre, wrĊcz wrogie. Dlatego moim celem staáo siĊ
zaáagodzenie tych nieporozumieĔ i skierowanie
energii wszystkich na dziaáania, które przyniosáyby
korzyĞci dla caáej, lokalnej spoáecznoĞci.

Po przystąpieniu Polski do UE otworzyáy siĊ
nowe
moĪliwoĞci
pozyskiwania
Ğrodków
finansowych na róĪne inwestycje. Do tego
potrzebne są jednak dobrze przygotowane
i w odpowiednim czasie skáadane wnioski,
w ramach programów unijnych, które niekiedy
ogáaszane są z krótkim terminem naboru wniosków.
W gminie Jarocin wydarzyáo siĊ to (w czasie
mojego przewodnictwa) dwa razy. I wtedy Rada
Gminy podchodziáa do tego z rozsądkiem,
przyjmując fakt, Īe nie wszystkie dokumenty są
odpowiednio przygotowane, ze zrozumieniem. Byáy
jednak i trudne chwile, kiedy Wójt Gminy
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i opozycja w radzie nie chciaáy ustąpiü ze swoich
stanowisk. Staáo siĊ tak m.in. przy uchwalaniu
budĪetu na 2006r. Historia ta zostaáa przedstawiona
przez Wójta Gminy w nr.6 i 7 tego pisma. Wójt
pisaá w artykule „Zadyszka budĪetowa”,
Īe „radnym brakáo wyobraĨni a moĪe odwagi, aby
rozwiązaü problem gminnej oĞwiaty” i dalej
„wiĊkszoĞü radnych jakby ogarnąá amok”.
PrzyznajĊ, Īe sprawa oĞwiaty w naszej gminie jest
trudna. Rokrocznie subwencja oĞwiatowa nie
wystarcza na zaspokojenie potrzeb szkóá i jest
uzupeániana z innych funduszy gminnych. Patrząc
z perspektywy czasu, mając ĞwiadomoĞü jak temat
funkcjonowania szkóá jest waĪny dla wiĊkszoĞci
mieszkaĔców,
uwaĪam,
Īe
reformowanie
szkolnictwa wymaga rozwagi, odpowiedniego
przygotowania w terenie i woli kompromisu.
Szczególnie tego ostatniego brakáo obu stronom
sporu. Wójt odrzuciá propozycjĊ radnych i nie
chciaá wyraziü zgody na zwiĊkszenie kredytów na
drogi gminne przed rozstrzygniĊciem sporu
o budĪet oĞwiaty. Radni w odpowiedzi nie ustąpili
w sprawie szkóá i dlatego budĪet trafiá do RIO
w Rzeszowie, która podjĊáa decyzjĊ w czĊĞci
dotyczącej oĞwiaty, zgodnie z projektem wójta.
JeĞli chodzi o wniosek na budowĊ kanalizacji
sanitarnej czĊĞci Majdanu GolczaĔskiego oraz
Jarocina to do radnych dotaráy informacje o báĊdach
wniosku od urzĊdników gminnych. Niezdrowe
emocje, jakie wtedy panowaáy, wpáynĊáy na
rezygnacjĊ z zaciągniĊcia poĪyczki na ten cel.
NastĊpne miesiące pokazaáy jednak, Īe praktycznie
na kaĪdą sesjĊ Wójt Gminy przekáadaá propozycje
uchwaá,
powodujące
zwiĊkszenie
deficytu
budĪetowego. Rada Gminy widząc zasadnoĞü tych
projektów nie sprzeciwiáa siĊ temu (Np. wniosek

o modernizacjĊ szkoáy w Domostawie, remont drogi
od „krajówki” do Jarocina).
Mimo róĪnych sporów i nieporozumieĔ, udaáo
siĊ w tej kadencji doprowadziü do realizacji wiele
waĪnych inwestycji (kanalizacja: Katy, Domostawa,
Zdziary, Kutyáy, Mostki-Sokale; wiele odcinków
dróg, chodniki, modernizacja szkóá i wiele innych
spraw).
Dlatego, uwaĪam, Īe w Gminie Jarocin
nastĊpuje ciągle poprawa infrastruktury technicznej,
która uáatwia Īycie mieszkaĔcom.
W zbliĪających siĊ wyborach samorządowych
gáosujcie,
wiĊc
na
ludzi
energicznych,
z doĞwiadczeniem, chĊtnych do dziaáania, aby
w peáni wykorzystaü pieniądze z zapowiadanych
funduszy unijnych dla dobra wszystkich
mieszkaĔców naszej gminnej ojczyzny -„PaĔstwa
Jarocin”.
Przewodniczący Rady Gminy
IV kadencji
Bogusáaw Iskra
Festiwal Dobrej Nadziei
Pod powyĪszą nazwą odbĊdzie siĊ prawdopodobnie
w lipcu 2007 roku impreza w miejscu wybudowanej
sceny plenerowej. Gmina záoĪyáa wniosek o dotacje
na
zorganizowanie
festiwalu
muzyki
chrzeĞcijaĔskiej do
tego samego programu
/INTERREG/, z którego uzyskaáa dotacjĊ
w wysokoĞci 25500 zá. na tegoroczną imprezĊ.
Oprócz wystĊpów znanych muzyków i zespoáów
z tego nurtu odbĊdą siĊ m. in. warsztaty muzyczne
dla dzieci i máodzieĪy. O ile to siĊ powiedzie,
byáaby to druga duĪa impreza festiwalowa w gminie
Jarocin.
ZW

Estrada i zbiornik
Nie udaáo siĊ w obecnym roku zorganizowaü imprezy
nad Gilówką. Jakkolwiek budynek estrady byá gotów,
to teren przylegáy do niego nie byá jeszcze
zagospodarowany. Wymaga on nawiezienia duĪej
masy ziemi aby go podwyĪszyü, gdyĪ mógáby byü na
wiosnĊ zalewany wodą. Problemu by nie byáo, gdyby
gmina uzyskaáa dotacjĊ na budowĊ zbiornika
retencyjnego. Wniosek o dotacje zostaá záoĪony do
programu INTERREG /Polska – BiaáoruĞ – Ukraina/.
Niestety, dotacje z tego programu w województwie
podkarpackim otrzymaáy tylko gminy przygraniczne
jak Lubaczów i PrzemyĞl. Gdyby zbiornik byá

kopany, w czasie budowy estrady to ziemia
z niego posáuĪyáaby do podwyĪszenia terenu przy
scenie. Gmina Jarocin musi koniecznie uzyskaü
dotacjĊ ze Ğrodków unijnych na budowĊ zbiornika
w roku nastĊpnym a póki co trzeba na plac przy
estradzie nawieĨü ziemi w wáasnym zakresie aby
mieü moĪliwoĞü organizowania tam imprez
w przyszáym roku.
ZW
Koszt bezmyĞlnoĞci
JuĪ dawno w gminie Jarocin nie byáo tak
kosztownego poĪaru, jakim byáy palące siĊ
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w miesiącu lipcu áąki o podáoĪu torfowym niedaleko
Deputatów. PoĪar objąá powierzchniĊ ok. 6 ha.
Podpalenie áąk nastąpiáo na początku lipca.
Kilkakrotnie wyjeĪdĪaáy do palącego siĊ torfowiska
jednostki OSP z Domostawy a zwáaszcza Jarocina.
ChociaĪ na torfowisku tliá siĊ w róĪnych miejscach
ogieĔ straĪacy wypowiadali opiniĊ, Īe torfowiska nie
bĊdzie moĪna ugasiü. Musi pomóc w tym dáugotrwaáy
deszcz. Jakkolwiek tlące sie torfowisko w dzieĔ nie
stanowiáo problemu to wieczorem i w nocy snujące
sie dymy w zaleĪnoĞci od kierunku wiatru byáy
najbardziej uciąĪliwe dla mieszkaĔców Deputatów.
Nic dziwnego, Īe domagali siĊ zorganizowania akcji
gaĞniczej. Nie byáo to proste, gdyĪ wozy straĪackie
z peánym zbiornikiem wody miaáy trudnoĞci
z dojazdem do miejsca poĪaru, a w Gilówce byáy
Ğladowe iloĞci wody. Jednostka OSP z Jarocina
podjĊáa w dniu 26 lipca akcjĊ po uprzednim
wykopaniu przez koparkĊ z GZK trzech doáów
pogáĊbiających koryto rzeki, dziĊki czemu moĪna
byáo czerpaü wodĊ przy pomocy pompy.
JednoczeĞnie zostaáa poproszona o pomoc straĪ
z jednostki powiatowej oraz uzyskano zgodĊ p.
Michaáa Habudy na pobór wody z jego stawu. Zanim
przybyáa na drugi dzieĔ pomoc, poĪar (okoáo
poáudnia) nagle objąá nowe poáacie áąk zbliĪając siĊ
do lasu od strony wschodniej. W dniu 27.07. w akcji
braáy udziaá jednostki OSP z Jarocina, Domostawy,
Huty Podgórnej, Krzeszowa oraz 30 kursantów z 1
osobą z kadry z OĞrodka Szkolenia Nisko. Do akcji
wypoĪyczono pompy duĪej wydajnoĞci z JRG II
Stalowa Wola oraz JRG LeĪajsk. Pompy te sáuĪyáy do
táoczenia wody na odlegáoĞü ok. 1100 m ze stawu. W
dniu nastĊpnym w akcji braáy udziaá: OSP Jarocin,
OĞrodek Szkolenia Nisko /19 osób/, JRG LeĪajsk – 2
osoby, JRG Rzeszów z samochodem wĊĪowym oraz
JRG Nisko. W ostatnim dniu akcji czyli 29 lipca
udziaá wziĊáy jednostki OSP z Jarocina, Domostawy,
Gozdu, Dąbrowicy oraz JRG Nisko. W sumie w
ciągu trzech dni 27- 29 lipca pracowaáo przez 53
godziny 64 straĪaków z OSP i przez 77 godzin 63
ratowników PSP.
Gaszenie tego poĪaru, tylko pod koniec lipca
kosztowaáo OSP z gminy Jarocin 4 167 zá natomiast
koszt sprzĊtu silnikowego PSP wyniósá 2 364 zá. Do
caákowitych kosztów akcji naleĪy doliczyü koszty
pracy ratowników z pozostaáych jednostek OSP spoza
naszej gminy i PSP Nisko, koszty amortyzacji oraz
koszt dowiezionej wody z wodociągu gminnego.
Gdyby nie moĪliwoĞü poboru wody ze stawu pana
Habudy to koszty wzrosáy by ogromnie o koszt
poboru wody oraz niepomierne wydáuĪenie czasu
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akcji. Trzeba wiedzieü, Īe na koniec roku GZK
zwraca siĊ do gminy o rekompensatĊ za zuĪytą
wodĊ do celów gaĞniczych. Szkoda, Īe nie
wiadomo kto wykazaá siĊ tak poraĪającą gáupotą
podpalając trawĊ,
gdyĪ moĪna byáoby go
obciąĪyü kosztami akcji a tak obciąĪeni są
poĞrednio podatnicy z gminy Jarocin.
Podsumowanie kadencji 2002 – 2006
W zakresie ochrony Ğrodowiska:
- rozbudowa oczyszczalni Ğcieków w Jarocinie
o nowy blok o przepust.250 m3
- oraz
budowa
sieci
kanalizacyjnej
w Domostawie - I etap o dá. 5 527 mb
- kanalizacja Domostawy - II etap – 4 534 mb
sieci, 2 pompownie
- dokoĔczenie budowy kanalizacji w Katach
(rozpoczĊtej w 2002 r.)
- kanalizacja Mostki I etap (sieü 6 712 mb,
4 pompownie)
- projekt
kanalizacji
soáectwa
Szwedy
i Moklaków
- zamiana systemu ogrzewania w UrzĊdzie
Gminy (z weglowego na biomasĊ)
- zmiana systemu ogrzewania na biomasĊ
w szkole w Mostkach
- zmiana systemu ogrzewania na biomasĊ
w szkole w Domostawie
W zakresie modernizacji nawierzchni
asfaltowych dróg powiatowych:
- modernizacja drogi w Szyperkach - 1090 mb
(20 000zá powiat)
- modernizacja drogi Jarocin – Nalepy – 430 mb.
- modernizacja drogi Jarocin – Ulanów – 1160 mb.
- dokoĔczenie modernizacji drogi Domostawa Szwedy - 300 mb.
W zakresie modernizacji nawierzchni
asfaltowych dróg gminnych:
- modernizacja drogi w Majdanie GolczaĔskim –
Brzozówka - 1978 mb
- modernizacja drogi w Golcach - 1966 mb
- modernizacja drogi Majdan JarociĔski na
odcinku 540 mb
- modernizacja drogi Jarocin- Zadwór 654 mb
- modernizacja drogi gminnej Jarocin- Wygon - 205 mb
- modernizacja drogi gminnej Katy – Osiedle - 250 mb
- modernizacja drogi Woáoszyny – Moklaki - 330 mb
- modernizacja dróg w Katach – 1007 mb.
- modernizacja drogi w Zdziarach /szkoáa/ - 310 mb.
- modernizacja drogi w Domostawie – 280 mb.
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- modernizacja dróg w Szyperkach – 250 mb.
/skrzyĪowanie obok kaplicy, koáo doliny/
- modernizacja drogi w Kutyáach – 335 mb.
- modernizacja drogi Sokale – àoza – 700 mb.
- remont drogi w Kutyáach na odcinku 273 mb.
poprzez powierzchniowe utrwalenie
- Razem 12 058 mb.
Przy udziale Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wykonano podbudowy dróg:
- w Kutyáach – 716 mb. za kwote 45 561 zá /w tym z
FOGR 16 169/
- Katy-Podfabryka - 200mb drogi ĪuĪlowej za 27 597
zá. /w tym FOGR 13 500 zá/
- Zaáomy Majd. - Brzozówka – droga ĪuĪl 600 mb za
14 766 zá /w tym FOGR 5 500 zá/
- Golce – remont 500 mb drogi dojazdowej do pól 32 860 /w tym FOGR - 16 000 zá/
Oprócz tego w tej samej technologii poprawiono
drogi:
- Zdziary – II pas - 980 mb drogi z ĪuĪla za kwotĊ 70
140 zá.
- Szwedy –Woáoszyny - 530 mb drogi z ĪuĪla za 12
841 zá.
- Graba - podbudowa drogi z ĪuĪla za 8 157 zá.
- remont dróg gminnych w Szwedach (Nowa Ruda
1330 mb, Madeje 1500 mb, droga dojazdowa do pól
300 mb) za 74 824 zá.
- remont drogi Majdan Gol. – Zaáomy MajdaĔskie –
900 mb. za 59 292 zá. /táuczeĔ/

W zakresie budowy i remontów budynków:
- Budowa sceny plenerowej w Jarocinie
- dokoĔczenie budowy sali gimnastycznej
w Domostawie
- remont budynku PSP w Domostawie - wykonanie
elewacji, wymiana stolarki okiennej,
- remont budynku GOKSTiR
- remont „Agronomówki /kominy i dach,
instalacja co, odwodnienie, malowanie klatki
schodowej, uáoĪenie páytek/
- remont Ğwietlic w Kutyáach i Katach
- wybudowanie przystanków w Zdziarach
i Domostawie
W dziedzinie kultury i sportu:
- 10 sierpnia 2003 r. doĪynki powiatowe
w gminie Jarocin – odbyáy siĊ na placu
szkolnym w Zdziarach áącznie z imprezą
„Spotkania Rodzinne w PaĔstwie Jarocin”
- W latach 2004 – 2006 odbyáy siĊ na placu
szkolnym dwu lub trzydniowe imprezy
wspóáorganizowane
przez
Stowarzyszenie
Przyjacióá PaĔstwa Jarocin
- organizacja
Biegów
ZwyciĊstwa
nad
bolszewikami
Inne:
- W maju 2003 r, gmina otrzymaáa z MENiS
bezpáatnie GIMBUSA do dowoĪenia uczniów
do szkóá wartoĞci 274 500 zá.
Historia pewnego przystanku

W zakresie budowy chodników z kostki brukowej:
- przebudowa chodnika w Zdziarach – 1107 mb
/kostka dostarczona przez ODDKiA w Rzeszowie/
- przebudowa chodnika w Jarocinie – 2873 mb.
/powiat 48 000 zá/
- uáoĪenie 300 mb chodnika z kostki /ze Ğrodków
powiatu/
- budowa chodnika w Szyperkach - 590 mb.
- uáoĪenie 340 kostki przed remizą OSP w Jarocinie
- uáoĪenie chodnika do szkoáy w Sokalach
W zakresie oĞwietlenia ulicznego:
- oĞwietlenia parkowego przy szkole w Jarocinie 6 lamp
- montaĪ 2 lamp przy drodze gminnej w Szyperkach
(II Mule) oraz 2 szt. Przy drodze powiatowej
- wykonanie oĞwietlenia ulicznego w Majdanie
Golcz. - 5 lamp
- oĞwietlenie uliczne w Golcach – 218 mb linii +
3 szt. opraw
- oĞwietlenie uliczne Jarocin – montaĪ 4 szt. opraw
- oĞwietlenie uliczne Katy – 60 mb + montaĪ 2 szt. opraw

Podczas sesji Rady Gminy w Jarocinie przy okazji
zmian
w
budĪecie,
komisja
rozwoju
gospodarczego zaproponowaáa kwotĊ 12 000 zá.
przeznaczyü na zakup 2 przystanków: dla Kutyá
i Domostawy. Zgodziáem siĊ, co do kwoty ale od
razy zastrzegáem, Īe dla Kutyá przystanku nie
bĊdzie siĊ kupowaü lecz wybuduje. Jestem
zdecydowanym wrogiem przystanków ze szkáa,
gdyĪ są to przystanki typowo miejskie nie
pasujące do krajobrazu wsi a ponadto po pewnym
czasie mają zazwyczaj powybijane szyby, nieraz
nawet zostają z nich tylko ramki z kątownika. Od
soátysa wsi Kutyáy otrzymaáem zapewnienie, Īe
moĪna bĊdzie przystanek wybudowaü na jego
dziaáce na wprost drogi /obok posesji paĔstwa
Kowalów/, zgodziá siĊ on takĪe ze mną, Īe
przystanek wybudowany, nawiązujący do
architektury
wiejskiej
bĊdzie
lepszym
rozwiązaniem. Po niedáugim czasie do gminy
wpáynĊáa petycja podpisana przez mieszkaĔców
soáectwa, Īądająca ode mnie natychmiastowego
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zakupu przystanku. Sądziáem, Īe mieszkaĔcy zostali
wprowadzeni przez radnego Miszczyszyna w báąd, Īe
ja rzekomo nie chce przystanku dla Kutyá. Dlatego
poprosiáem soátysa wsi o zorganizowanie zebrania
wiejskiego. Na zebranie przyszáo niewiele osób.
Próbowaáem przekonaü zebranych, Īe naleĪy
wybudowaü przystanek wg przywiezionego przeze
mnie projektu, gdyĪ trzeba dbaü o estetyczny wygląd
swojej miejscowoĞci i taka áadna wieĞ jak Kutyáy
zasáuguje na to, aby mieü áadny przystanek, tym
bardziej, Īe zaplanowana jest przez nią trasa
rowerowa. WiĊkszoĞü z przybyáych na zebranie
opowiedziaáa siĊ jednak za zakupem przystanku. Ja
zaĞ zadeklarowaáem, Īe jeĞli przystanku nie zdoáa siĊ
wybudowaü do poáowy listopada to wyraĪĊ zgodĊ na

jego zakup. W trakcie zebrania dowiedziaáem siĊ,
Īe przystanek ma byü zlokalizowany jednak przy
Ğwietlicy. PrzemyĞlawszy sprawĊ uĞwiadomiáem
sobie, Īe wskazana nowa lokalizacja nie jest
dobra. Przystanek powinien byü usytuowany przy
wyjeĨdzie z Kutyá. Nie ma sensu aby
dojeĪdĪające dzieci chodziáy do przystanku pod
ĞwietlicĊ. Niewiele ma z rozsądkiem takĪe
kierowanie autobusu do tego miejsca wąską ulicą.
Doszedáem do wniosku, Īe nierozsądnym byáoby
budowanie czegoĞ trwaáego na gruncie w sytuacji,
gdy lokalizacja przystanku moĪe siĊ w kaĪdej
chwili zmieniü. Biorąc powyĪsze pod uwagĊ
wyraziáem zgodĊ na zakup przystanku. BĊdzie
moĪna go do woli przenosiü z miejsca na miejsce.
Z.Walczak

Gmina páatnikiem ĞwiadczeĔ rodzinnych
Od wrzeĞnia wyĪsze zasiáki rodzinne i dodatki.
Wobec pojawiających siĊ pytaĔ i wątpliwoĞci
przez osoby ubiegające siĊ o Ğwiadczenia
rodzinne przedstawiam ogólne zasady ustalania
prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych i naleĪnych
dodatków.
Warunkiem nabycia prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych
jest záoĪenie wniosku na obowiązują-cym blankiecie.
Wniosek skáadamy w Gminnym OĞrodku Pomocy
Spoáecznej w Jarocinie. Do wniosku doáączamy
odpowiednie zaĞwiadczenia i oĞwiadczenia. NaleĪy
takĪe przedáoĪyü wáasny dowód osobisty i skrócony akt
urodzenia dziecka/ci/.
Prawo do ĞwiadczeĔ rodzinnych ustalane jest
począwszy od miesiąca w którym wpáynąá wniosek
wraz z zaáącznikami, do koĔca okresu zasiákowego.
Wnioski przyjmowane są przez caáy okres
zasiákowy. Podstawowym Ğwiadczeniem jest
zasiáek rodzinny do którego przysáuguje szereg
dodatków w zaleĪnoĞci od sytuacji rodziny. Zasiáek
rodzinny ma na celu czĊĞciowe pokrycie wydatków
związanych z utrzymaniem dziecka. Zasiáek
rodzinny zostanie przyznany jeĞli przeciĊtny
miesiĊczny
dochód
rodziny w 2005 roku
w przeliczeniu na osobĊ nie przekracza 504 zá netto
a gdy czáonkiem
rodziny jest dziecko
niepeánosprawne 583 zá. Zasiáek przyznawany jest
na tzw. okres zasiákowy trwający od wrzeĞnia
2006r. do sierpnia 2007 r.
Zasiáek, w zaleĪnoĞci od sytuacji przysáuguje:
- do ukoĔczenia przez dziecko 18 lat Īycia
- do 21 roku Īycia gdy siĊ uczy w szkole

-

do 24 roku jeĪeli dziecko jest
niepeánosprawne i kontynuuje naukĊ
WysokoĞü miesiĊczna zasiáku rodzinnego od
1 wrzeĞnia 2006 r, zaleĪy od wieku dziecka
i przedstawia siĊ nastĊpująco:
48 zá na dziecko do 5 lat,
64 zá w wieku 6 – 18 lat,
68 zá w wieku 19 – 24 lat.
Do zasiáku rodzinnego przysáuguje 7 dodatków.
Rodzaj dodatku, o jaki moĪna siĊ ubiegaü,
zaleĪy od sytuacji rodziny.
Przysáugują dodatki z tytuáu:
1. urodzenia dziecka
2. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu
macierzyĔskiego
3. samotnego wychowania dziecka
4. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5. rozpoczĊcia roku szkolnego
6. nauki dziecka poza miejscem zamieszkania
7. ksztaácenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepeánosprawnego
 Dodatek z tytuáu urodzenia dziecka w wys.
1000 zá wypáacany jest jednorazowo, do
ukoĔczenia pierwszego roku Īycia dziecka.
 Dodatek z tytuáu opieki nad dzieckiem w
okresie
korzystania
z
urlopu
wychowawczego przysáuguje w wys. 400 zá
miesiĊcznie osobie uprawnionej do urlopu
wychowawczego. Aby otrzymaü ten dodatek,
trzeba bezpoĞrednio przed uzyskaniem prawa
do urlopu wychowawczego byü zatrudnionym
co najmniej 6 miesiĊcy. Przysáuguje on przez
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okres 2. lat lub 6. lat osobom opiekującym siĊ
dzieckiem niepeánosprawnym.
 Dodatek z tytuáu samotnego wychowania
dziecka przysáuguje tylko gdy ojciec dziecka nie
Īyje lub jest nie znany i wynosi 170 zá na dziecko,
nie wiĊcej niĪ 340 zá na wszystkie dzieci.
 Dodatek z tytuáu wychowania w rodzinie
wielodzietnej przysáuguje w wys. 80 zá miesiĊcznie
na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.
 Dodatek z tytuáu rozpoczĊcia roku
szkolnego
przysáuguje
jednorazowo
w wys. 100 zá na kaĪde uprawnione dziecko.
JeĪeli dziecko uczĊszcza do ,,zerówki’’
dodatek w/w nie przysáuguje.
 Dodatek z tytuáu ksztaácenia i rehabilitacji
dziecka niepeánosprawnego przysáuguje do
ukoĔczenia 16 roku Īycia lub 24 roku Īycia
jeĪeli ma orzeczoną umiarkowaną lub znaczną
niepeánosprawnoĞü. Dodatek wynosi do
5 roku Īycia 60 zá i 80 zá miesiĊcznie do
ukoĔczenia 24 lat.
 Dodatek z tytuáu uczĊszczania do szkoáy
poza miejscem zamieszkania ma pokrywaü
wydatki
związane
z
dojazdem
do
miejscowoĞci gdzie znajduje siĊ szkoáa
ponadgimnazjalna i wynosi 50 zá miesiĊcznie,
przysáuguje od wrzeĞnia do czerwca. W
przypadku zamieszkiwania w internacie lub na
stancji w której znajduje siĊ szkoáa
ponadgimnazjalna dodatek wynosi 90 zá
miesiĊcznie.
ĝwiadczenia opiekuĔcze
W ustawie o Ğwiadczeniach rodzinnych
wymienione są równieĪ
Ğwiadczenia
opiekuĔcze, które obejmują:
1. zasiáek pielĊgnacyjny
2. Ğwiadczenie pielĊgnacyjne
 Zasiáek pielĊgnacyjny w wys. 153 zá
miesiĊcznie wypáacany jest dla niepeánosprawnego
dziecka, osobie niepeánosprawnej powyĪej 16 roku
Īycia jeĪeli legitymuje siĊ orzeczeniem o znacznym
stopniu lub umiarkowanym jeĪeli niepeánospra-

wnoĞü powstaáa w wieku do 21 lat i osobom, które
ukoĔczyáy 75 lat i nie pobierają dodatku przy
emeryturze lub rencie. Prawo do zasiáku
pielĊgnacyjnego nie jest zaleĪne od wysokoĞci
dochodu.
 ĝwiadczenie pielĊgnacyjne wynosi 420 zá
miesiĊcznie, przy kryterium 583 zá miesiĊcznie
na osobĊ. Jest wypáacane ojcu lub matce lub
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeĪeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub
innej pracy w celu sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymującym siĊ orzeczeniem
o niepeánosprawnoĞci áącznie z odpowiednimi
wskazaniami albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepeánosprawnoĞci.
Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytuáu urodzenia siĊ
dziecka tzw. becikowe przysáuguje niezaleĪnie od
dochodu rodziny. Wynosi 1000 zá. Jego wypáata nie
ma jednak wpáywu na uzyskanie prawa do dodatku
z tytuáu urodzenia dziecka przy zasiáku rodzinnym,
który wynosi równieĪ 1000 zá, ale jest zaleĪny od
dochodu rodziny. Gdy dochód nie przekracza
kryterium dochodowego (504 zá lub 583 zá) to
rodzina z tytuáu urodzenia dziecka otrzyma áącznie
2 000 zá zasiáek rodzinny 48zá
Z tej formy zapomogi skorzystaáo od początku roku 33
osoby.
ĝwiadczenia
rodzinne
finansowane
są
z budĪetu paĔstwa. Wydatki na Ğwiadczenia rodzinne w
naszej gminie za III kwartaáy br. wyniosáy 948 tys. zá.
Liczba dzieci objĊtych zasiákami rodzinnymi wg staniu
na koniec wrzeĞnia br. wyniosáa 947 dzieci. WiĊkszoĞü
rodzin poradziáa sobie z formalnoĞciami związanymi
z uzyskaniem zaáączników i záoĪyáa wnioski na nowy
okres zasiákowy. Pieniądze wypáacane są co miesiąc
w kasie UrzĊdu Gminy Jarocin lub przesyáane na
podane konto.
Inspektor ds. ĞwiadczeĔ rodzinnych
Stanisáaw Gazda

INFORMACJA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoĞciami
(t.j.: Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004r.)
WÓJT GMINY JAROCIN
informuje
o wywieszeniu wykazu nieruchomoĞci, poáoĪonych w Szwedach przy drodze powiatowej,
przeznaczonych do sprzedaĪy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Z treĞcią wykazu moĪna zapoznaü siĊ w siedzibie UrzĊdu Gminy w Jarocinie (tablica ogáoszeĔ).
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„PaĔstwo Jarocin – miejscem spotkaĔ przyjacióá ponad granicami”
juĪ poza nami. Organizatorom dofinansowanej z Programu Sąsiedztwa Polska-BiaáoruĞ-Ukraina
Interreg IIIA/Tacis CBC ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
imprezy dopisaáa pogoda. Skáadaáa siĊ z dwóch czĊĞci:
”PaĔstwa Jarocin – miejsca spotkaĔ przyjacióá ponad granicami” nad którą patronat honorowy peániá
Marszaáek Województwa Podkarpackiego Pan Leszek Deptuáa oraz „Biegów ZwyciĊstwa nad
bolszewikami – GoĔ bolszewika goĔ” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Sebastiana Maáka
i Jana Kozioáa, nad którymi patronat honorowy peánili Marszaáek Sejmu RP Pan Marek Jurek oraz
poseá na Sejm Pan Dariusz Káeczek.
W dniach 12, 13 i 15 sierpnia odbyáy siĊ liczne zmagania sportowe, konkursy, wystĊpy wykonawców
z zaprzyjaĨnionego Radziechowa z Ukrainy a takĪe znanych zespoáów polskiej estrady. Nie obyáo siĊ
bez niespodzianek. NajwiĊkszą byáo znaczne (4–godzinne) opóĨnienie koncertu zespoáu VERBA
w dniu 15 sierpnia spowodowane tym, Īe zespóá udaá siĊ na koncert nie do tego Jarocina co potrzeba.
DzieĔ przerwy, czyli 14 sierpnia wykorzystany zostaá na spotkanie samorządowców z gminy Jarocin
i Radziechowa w celu podzielenia siĊ doĞwiadczeniami w pracy samorządu terytorialnego w Polsce.
GoĞcie z Ukrainy mieli takĪe moĪliwoĞü zwiedzenia gminy Jarocin.
PoniĪej przestawiamy relacje z poszczególnych dni imprezy.

Zawody drwali leĞnych o puchar NadleĞniczego
NadleĞnictwa Rozwadów
Wyniki:
I. Gorczyca Waldemar (czas 5min 07 s)
II. Pliszka Rafaá (5 min 39 s)
III. Szajwaj Mieczysáaw (7min 40s)
IV. Kopeü Arkadiusz (8min 11s)
Zawody przeprowadziá - Kazimierz Bąk - LeĞniczy
LeĞnictwa Katy. Nagrody zostaáy ufundowane
przez NadleĞnictwo Rozwadów. ZwyciĊzca
otrzymaá:
kask ochronny ze sáuchawkami,
karnister, piáa ogrodowa, sekator, rĊkawice
ochronne, zestaw pilników.

Turniej piáki siatkowej plaĪowej
Piáka
siatkowa
plaĪowa
(2
osobowa)
Zgáosiáo siĊ 14 druĪyn, które rozgrywaáy swoje
mecze systemem pucharowym. Oto wyniki:
I m. Skaczące brzdące (skáad: Osuch M., Osuch
K.)
II m. Bambuczo (skáad:Kwasek Agnieszkanagroda indywidualna, Zarobkiewicz Albert)
III m. Huta (skáad: Nidziaáek Jan, Nidziaáek
Mariusz)
Miniturniej piáki noĪnej

WyĞcigi Ciągników Rolniczych
Wyniki:
1. Leszek Pasek
czas 67,60 s
2. Rafaá Ozga
czas 74,6 s
3. BarszczyĔski Zdzisáaw czas 90,60 s
Zawody poprowadziá - Józef Walczak.
Rozgrywki w piákĊ siatkową
I m. Domostawa - Przyjaciele (skáad: Nalepa Paweá,
Guzik Andrzej, Olszewski
Skrzypczyk
Marcin,

Piotr, Rzekieü Grzegorz,
Tomecki
Grzegorz,)

II m. NISTA - Nisko
III m. NadleĞnictwo Rudnik

Do turnieju zgáosiáo siĊ osiem druĪyn:
3R Bat „Oddziaá w Polsce”, GKS Jarocin
Furiously Dragon, Dream Team Jarocin,
Worrorf
Diabelskie oráy, CiĊte krawĊĪniki,
Galactic Stars.
I m. 3R Bat „Oddziaá w Polsce”
II m, GKS Jarocin
III m. Team Jarocin
Skáad zwyciĊskiej druĪyny: Jan Oleksak, Marek
Pieróg, Gajewski Jacek, Janusz Szczepanek, Rafaá
Rzekeü, Pierre Decrouy, àukasz Szpojnarowicz,
Michaá Serafin
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Najlepszy drwal - Gorczyca Waldemar

Nagrodzeni uczestnicy wyĤcigów ciċgników

Turniej piáki siatkowej

Dream Team Jarocin

ZwyciĊzcy turnieju – druĪyna 3R Bat

Laureaci turnieju piáki plaĪowej i sĊdziowie
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Pokaz ratownictwa medycznego

Turniej soáectw w przeciąganiu liny: Szyperki

Szwedy

_______________________PAĘSTWO JAROCIN________________________

Nr 8
III kwartaá 2006

13

ZwyciĊzcy z Szyperek

Wybory MISS PAęSTWA JAROCIN

Od lewej: Agata Habuda, Ewa Urbanik, Danuta Urbanik(Miss),
Kania Monika, Irena Torba(Wice Miss)

Miss publicznoĞci - Agata Habuda
z oryginalną nagrodą
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Miniturniej piáki noĪnej
Do turnieju zgáosiáo siĊ osiem druĪyn:
3R Bat „Oddziaá w Polsce”,
GKS Jarocin
Furiously Dragon
Dream
Team
Jarocin,
Worrorf
Diabelskie oráy CiĊte krawĊĪniki , Galactic
Stars
I m. 3R Bat „Oddziaá w Polsce”
II m, GKS Jarocin
III m. Dream Team Jarocin
Skáad zwyciĊskiej druĪyny: Jan Oleksak, Marek
Pieróg, Gajewski Jacek, Janusz Szczepanek,
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Rafaá Rzekeü, Pierre Decrouy, àukasz Szpojnarowicz,
Michaá Serafin
Konkurs soáectw - przeciąganie liny
Do konkursu zgáosiáy siĊ trzy druĪyny z soáectw:
Jarocin w skáadzie: Siembida Arkadiusz, Wasąg
Czesáaw, Lach Edward, Kania Andrzej, Marek Andrzej,
Szyperki w skáadzie: Kaczor Adolf, WĊgliĔski Adam,
WĊgliĔski Andrzej, Pachla Jan, Wala Marek oraz
Szwedy w skáadzie: Nosek Jan, Koápa Grzegorz,
Matysiak Andrzej , ĩelazko Piotr, Kuziora Dariusz.
Pierwsze miejsce zdobyáa druĪyna z Szyperek, drugie
ze Szwedów a trzecie z Jarocina. Nagrodą byáa beczka
piwa.

Biegi ZwyciĊstwa nad bolszewikami „GoĔ bolszewika, goĔ” imienia kawalerów orderu Virtuti
Militari Sebastiana Maáka i Jana Kozioáa
DzieĔ 15 sierpnia to szczególny dzieĔ dla Polaków. W dniu tym
mamy ĞwiĊto religijne WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Marii Panny
nazywane takĪe ĝwiĊtem Matki Boskiej Zielnej. Cieszymy siĊ teĪ z
kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, która bĊdąc Ğwietnym
zwyciĊstwem orĊĪa polskiego uchroniáa nie tylko PolskĊ ale i caáą
EuropĊ przed nawaáą bolszewicką. Niektórzy nazywają bitwĊ tĊ
„Cudem nad Wisáą”. Powszechne staáo siĊ przekonanie, Īe polskie
zwyciĊstwo zostaáo wymodlone przez wiernych przed jasnogórską
ikoną. W dniu 15 sierpnia ĞwiĊtujemy takĪe DzieĔ Wojska Polskiego.
ĝwiĊtem paĔstwowym ogáosiá je juĪ Józef Piásudski w 1923 roku. W
okresie PRL obchodzono je od 1947 w dniu 9 maja a od 1950 r. 12
paĨdziernika. Do ĞwiĊtowania Dnia Wojska Polskiego 15 sierpnia
powrócono w roku 1992. Polska to jest taki dziwny kraj, który bardzo
lubi ĞwiĊtowaü, to co siĊ w przeszáoĞci nie udaáo, co przyniosáo nam
klĊski. Stowarzyszenie Przyjacióá PaĔstwa Jarocin postanowiáo przynajmniej w gminie Jarocin - zerwaü z ta niedobrą tradycją,
dlatego teĪ narodziá siĊ pomysá uczczenia tego wspaniaáego zwyciĊstwa z 1920 roku. Nadanie tym zawodom
imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Sebastiana Maáka i Jana Kozioáa jest uhonorowaniem – o kilkadziesiąt
wprawdzie lat spóĨnionym – bohaterstwa mieszkaĔców Jarocina, uczestników wojny polsko – bolszewickiej.
W ubiegáym roku byáa pierwsza edycja Biegów ZwyciĊstwa ale ich organizacja byáa wielką improwizacją.
W tym roku byáo juĪ inaczej. Zawody uzyskaáy odpowiednią oprawĊ i staáy siĊ samodzielną imprezą pod
znakomitym patronatem honorowym Marszaáka Sejmu RP Marka Jurka i posáa RP Dariusza Káeczka. Zanim
rozpoczĊáy siĊ zawody, proboszcz parafii w Jarocinie Tadeusz KuĨniar odprawiá MszĊ ĝw. w intencji Ojczyzny,
podczas której wygáosiá piĊkne, patriotyczne kazanie, w którym podkreĞliá zasáugi Sebastiana Maáka i Jana
Kozioáa w wojnie polsko – bolszewickiej. W Mszy ĝw. uczestniczyli poseá RP Dariusz Káeczek, Starosta
NiĪaĔski Janusz Nawrocki i radny Sejmiku Wojewódzkiego Bogusáaw Tofil oraz czáonkowie rodzin naszych
kawalerów orderu Virtuti Militari. Po mszy odbyáo siĊ záoĪenie wieĔców na grobie Sebastiana Maáka na
miejscowym cmentarzu. OkolicznoĞciowe przemówienia wygáosili: wójt Z. Walczak, poseá D. Káeczek oraz
starosta J. Nawrocki. Po zakoĔczeniu zawodów na estradzie odbyáo siĊ uroczyste wrĊczenie nagród dla
najlepszych zawodników z udziaáem córek Sebastiana Maáka: Mieczysáawy Serafin, Leonii MiĔko i Julii
Genzy oraz bratanicy Jana Kozioáa Bronisáawy Káyza. Imprezy sportowa w tym dniu zakoĔczyáa siĊ
„Fajerwerkami ZwyciĊstwa” ufundowanymi przez firmĊ 3R Bat p. Ryszarda RzekĊcia.
Z. Walczak
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Wyniki Biegów:
1996 i máodsi Cháopcy - 400m
I. Borkowski Mateusz
II. Jagieáa Piotr
III. Máynarski Tomasz
1996 i máodsze DziewczĊta - 400 m
I. Wiktoria Jaromir
II. Koápa Anna
III. Pawáowska Natalia
1994/1995 Cháopcy
I. JakubaĞek Tomasz /Sáowacja/
II. OlesiĔski Michaá
III. Kasprowicz Przemysáaw
1994/1995 DziewczĊta
I. Czechór Katarzyna
II. Pacholec Magdalena
III. Kubasiewicz Karolina
1992/1993 Cháopcy -800m
I. Czajka Dariusz
II. JakubaĞek Dawid
III. Pikuáa Przemysáaw
1992/1993 DziewczĊta (800 m)
I. Maáek Joanna
II. Nowakowska Agnieszka
III. Nowakowska Agata
1990/1991 Cháopcy (800 m)
I. Kasprowicz Wojciech
II. Mierzwa Mariusz
III. Kusiak Paweá
1990/1991 DziewczĊta
I. Skakuj Paulina
II. Maáek Patrycja
1987/1989 Cháopcy
I. Dudek Szymon
II. Szitara Tomasz
III. Lech Marek
BIEG GàÓWNY
W Biegu Gáównym uczestniczyáo 32
osoby.
ZwyciĊzcy Biegu Gáównego:
I. Dziuba Bogusáaw
II. Jakubasek Jarosáaw
III. Wosik Daniel
W poszczególnych kategoriach
wiekowych wygrali:
od 16 do19 lat - JuĞko àukasz, /II m
Mierzwa Grzegorz/
od 30 do 39 lat - WiĞniewski Adam
od 40 do 46 lat - Brzozowski Henryk
od 47 do 56 lat - Dziadura Zenon
od 57 do 66 lat - àaĔcucki Stanisáaw
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GoĞcie z Radziechowa
DelegacjĊ z Radziechowa stanowiáo wraz z kierowcą 20 osób. Na
czele delegacji staá : Zenon Twerdochlib – Sekretarz Rady Miejskiej.
Samorząd Radziechowa reprezentowali takĪe: Halina Zaremba –
skarbnik, Czajkowska Nadia, KuteĔska Lesia oraz Jerzy Gubeni –
radni miejskiej rady, Ludmiáa LutowiĔska – specjalista miejskiej
rady, Roksana BáaĪkiewicz. Pozostaáe osoby byáy czáonkami grup
muzycznych wystĊpujących na naszej estradzie. Zespóá „Nowy czas”
tworzyli ksiĊĪą grekokatolicy: Roman Nazarkiewicz, Mirosáaw
Kowalczuk oraz Andrzej Szczepan, dzieciĊcy duet zaĞ: Luba
Czajkowska i Iwan Caruk. Czáonkami duĪego folklorystycznego
zespoáu byli; Roksana Lisik, Eugeniusz Seniuk, Roman Czajkowski,
Olga Kowal, Iwan Dmitriw, oraz Andrzej BáaĪkiewicz. Nasi goĞcie
zakwaterowani byli w oĞrodku wypoczynkowym Galicja
w Ulanowie. W poniedziaáek, który byá dniem przerwy w imprezie
goĞcie z Ukrainy zwiedzili naszą gminĊ. ChociaĪ tak naprawdĊ
pierwszym obiektem jaki zobaczyli byáa piekarnia w Jarocinie.
Zaprosiá ich tam, wieczorem gdy pracowaáa nocna zmiana, prezes
GS „SCH” Stanisáaw Chwiej. W poniedziaáek przybyli do urzĊdu,
zadali tam pracownikom mnóstwo pytaĔ dotyczących zakresu
dziaáania na niemal kaĪdym stanowisku. Porównywali pracĊ swojego
urzĊdu miasta do pracy naszego. NastĊpnie zwiedzili koĞcióá
w Domostawie, podziwiając bogato rzeĨbione jego wnĊtrze.
Zainteresowani byli takĪe pracą oczyszczalni Ğcieków. Oprowadziá
ich po niej oraz zapoznaá z procesem technologicznym oczyszczania
Ğcieków prezes GZK Janusz Siembida. Korzystając z goĞcinnoĞci
p. Henryka Cichonia odwiedzili jego Zakáad Drzewny. Na wiĊcej
czasu juĪ nie byáo gdyĪ na godzinĊ 16.00 w szkole w Jarocinie
zaplanowane byáo spotkanie z radnymi gminy Jarocin. Byáa okazja
aby wymieniü poglądy na temat dziaáalnoĞci samorządów w obu
krajach. Stojący na czele delegacji sekretarz miasta Radziechów
przekazaá w prezencie przewodniczącemu Rady Gminy, wójtowi
i dyrektorom szkóá drobne upominki, wĞród których byá piĊknie
wydany album o PomaraĔczowej Rewolucji na Ukrainie.
JR

PodziĊkowania
Na zakoĔczenie imprezy wójt gminy podziĊkowaá wszystkim, którzy
siĊ przyczynili do jej zorganizowania i przeprowadzenia. A wiĊc:
patronom medialnym: Tygodnikowi NadwiĞlaĔskiemu, Telewizji
kablowej Diana, a szczególnie Radiu Leliwa i jej pracownikom
Piotrkowi ĩakowi i Wojtkowi Lisowi za szeroką reklamĊ naszej
imprezy i prowadzenie podczas niej konferansjerki * Radzie Gminy
w Jarocinie z jej przewodniczącym Bogusáawem Iskrą za otrzymane
dofinansowanie * Stowarzyszeniu Przyjacióá PaĔstwa Jarocin
z prezesem Januszem Paskiem na czele, paniom Stanisáawie Pokój,
Teresie Walczak oraz Halinie ĝlusarczyk i Renacie Sobiáo za
przygotowanie wystawy rĊkodzieá z Gminy Jarocin * prezesowi
MLKS „Gloria” Zbigniewowi Kasprowiczowi i jego kolegom za
przeprowadzenie Biegów ZwyciĊstwa * prezesowi GZK w Jarocinie
Januszowi Siembiedzie i jego pracownikom za przygotowanie estrady
i wszelkie prace przy przygotowaniu obiektu do imprezy * dyrektor
Gimnazjum Renacie Dec oraz nauczycielom z tej szkoáy Jackowi
Siembiedzie, Adamowi Decowi, Andrzejowi Siwkowi * pracownikom
UrzĊdu Gminy w Jarocinie a zwáaszcza Halinie Górecznej, Helenie
CichoĔ i Tomkowi Podporze * dyrektor GOKSTiR Annie SzczĊbara
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i jej pracownikom * straĪakom z OSP
Domostawa i OSP Jarocin * panu
Kazimierzowi Bąkowi za przeprowadzenie
zawodów drwali * panu Józefowi
Walczakowi za przeprowadzenie konkursu
ciągników * straĪakom z PSP w Nisku za
pokaz ratownictwa medycznego * paĔstwu
Krakowiakom za udostĊpnieniu placu na
parking samochodów * panu Januszowi
Sordylowi za reklamowanie imprezy na
targowisku w Stalowej Woli.
Sponsorami
imprezy
byli:
Bank
Spóádzielczy
Tarnobrzeg, 3R BAT
„Oddziaá w Polsce” Ryszard RzekĊü, GS
„SCh”
Nisko, GÓR-HUT Zygmunt
PáodzieĔ – Rzeszów, Firma STALBUD –
Kazimierz Máynarski - Stalowa Wola
NadleĞnictwo Rozwadów, Zakáad Drzewny
Zofia MaĞlach – Domostawa ,Komputer–
LAN - Oleksiak Jan – Jarocin, Piekarnia
ZARZECZE –Cudziáo, Reichert, INĩDRÓG
- Stalowa Wola, ATX Komputery –Dawid
Szypuáa - Stalowa Wola, Stacja Paliw
KATY – TWOJA STACJA, Sklep Janina
Káyza – Jarocin,
Agencja Reklamy –
GOMA Stalowa Wola, Zakáad Drzewny
DREWPAX – Zygmunt i Piotr Woáoszyn –
Domostawa,
Sklep
SpoĪywczo
Przemysáowy -Marzena Olszówka –
Zdziary, Ukáadanie kostki, produkcja
ogrodzeĔ – WegliĔski Józef- Katy,
Kancelaria Notarialna – Ryszard Szewczyk,
ROL-SAN - WĊgliĔski Zbyszek– Nisko,
Zakáad Fryzjerski -Irena Torba – Zdziary,
Hotel Galicja w Ulanowie, Sklep Zbigniew
Gorczyca- Jarocin, Sklep Robert KaczorJarocin, Walery Bieniecki – Lekarz
Rodzinny – Jarocin, Piekarnia Rogalik –
Ulanów, Produkcja i SprzedaĪ nagrobków,
parapetów – Rosa Stanisáaw – Zdziary,
Zakáad Stolarski Henryk CichoĔ – Jarocin,
Biuro Rachunkowe Krystyna Orzeá –
Domostawa, Sklep odzieĪowy – Pikuáa
Aleksandra – Jarocin, WITPOL Firma
Budowlana
Zdziary,
MiĊdzynarodowe
Usáugi Przewozowe Ekspres-Bus-Stanisáaw,
Przewóz osób – Domostawa, Roboty LeĞne
ALS - Tofilski Bogusáaw – Nisko,
Produkcja Drzwi i Okien – Sáomiany Adam
– Zdziary, Masarnia UNIROL –Krzysztof
BieĔko- Majdan GolczaĔski, Sklep Jan
Dziewa –Majdan GolczaĔski, Sklep
Pacholec Maria – Domostawa, Pasieka
Pszczelarska – Martyna Jan – Szyperki,
Hurtownia Materiaáów Budowlanych –
Andrzej Wala – Katy

RĊkodzieáa naszej Gminy
Po raz kolejny jako jeden ze wspóáorganizatorów letniej imprezy
w Jarocinie zorganizowaáam wystawĊ pt. „RĊkodzieáa naszej
gminy”. Okazaáo siĊ, Īe w naszej gminie spore grono paĔ a nawet
panów /jeden/ wykonuje piĊkne prace o róĪnorodnej tematyce, róĪną
techniką i chĊtnie pokaĪe szerszemu gronu swoje maáe i wielkie
dzieáa. Wystawa tegoroczna na której wyeksponowane byáy serwety
i obrusy szydeákowe oraz obrazy i obrusy wykonane Ğciegiem
krzyĪykowym, páaskim i richelieu przez panie: KrystynĊ Ciosmak,
WáadysáawĊ Karp i TeresĊ Weber z Szyperek, JaninĊ PĊk, BoĪenĊ
Maáys i MariĊ BieĔko z Majdanu GolczaĔskiego, WandĊ Gieráach
i BoĪenĊ PowĊska z Domostawy, FilomenĊ Walczak, AgnieszkĊ
ĝlusarczyk i HalinĊ ĝlusarczyk z Jarocina ubogacone zostaáy
obrazami Wiesáawy PowĊska z Kutyá, páaskorzeĨbami Piotra Rosy
ze Zdziar, akwarelami Agnieszki Urbanik z Majdanu GolczaĔskiego
oraz zapomnianymi niemalĪe „pająkami” p. Albiny Romaniak
z Jarocina, które niegdyĞ tak czĊsto zdobiáy wiejskie chaty.
Najstarsza pani o „záotych raczkach” to p. Albina Romaniak,
najmáodsza zaĞ to Agnieszka ĝlusarczyk. ĝrednia wieku naszych
artystów to tylko 42 lata. DziĊkując serdecznie wszystkim paniom
i panom za udostĊpnienie swoich piĊknych prac, licząc iĪ na kolejnej
imprezie wystawia swoje nowe, ciekawe prace. DziĊkujĊ równieĪ p.
Renacie Sobiáo oraz innym osobom za pomoc w przygotowaniu
wystawy.
Halina ĝlusarczyk

Cudze chwalicie – swego nie znacie
Tytuáowe hasáo jest czĊsto uĪywane przy okazji wszelkich konkursów,
mających na celu uĞwiadomiü mieszkaĔcom pewnego obszaru jak gmina,
miasto czy teĪ powiat, Īe na miejscu , niedaleko są rzeczy godne uwagi
i zainteresowania. Taka jest natura czáowieka, Īe czĊsto podziwia to co
daleko a nie widzi tego samego w pobliĪu siebie. JakĪe czĊsto jest tak, Īe
czekamy ze swoim uznaniem dla kogoĞ, do czasu aĪ ktoĞ z zewnątrz nam
tego nie uzmysáowi. CzyĪ nie jest tak z przepiĊknie wyrzeĨbionym
wnĊtrzem koĞcioáa w Domostawie. Wszyscy – i sáusznie - podziwiają
dzieáo Īycia ks. PiĔciurka z nieodlegáych Momot Górnych. ĝmiem
twierdziü, Īe wystrój wnĊtrza koĞcioáa w Domostawie niczym nie ustĊpuje
temu z Momot. Obiekt religijny w Domostawie zasáuguje na takie
zainteresowanie turystów jakie jest udziaáem chociaĪby koĞcióáka
w Momotach czy teĪ innych obiektów zabytkowych stanowiących
elementy skáadowe Szlaku Architektury Drewnianej. W związku z tym, Īe
páaskorzeĨby z Domostawy wykonane zostaáy dáutem p. Józefa Bedusa
naleĪy przybliĪyü jego postaü czytelnikom naszego pisma.
OtóĪ pan Józef Bedus urodziá siĊ w r. 1939 w
Moszczenicy k. Gorlic. Po szkole podstawowej
trafiá do Zasadniczej Szkoáy Metalowo –
Drzewnej CZSP w Krynicy /CZSP – Centralny
Związek Spóádzielni Pracy/. W owym czasie
poáowĊ uczniów tej szkoáy stanowili uczniowie
przybyli z terenu caáej Polski ale przede
wszystkim z terenów wiejskich. Do szkoáy
obowiązywaá egzamin wstĊpny, na którym
oprócz matematyki i polskiego zdawaáo siĊ takĪe
z rysunku, jako, Īe szkoáa ksztaáciáa
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rzemieĞlników
w specjalnoĞci kowalstwa artystycznego,
snycerstwa oraz stolarstwa sprzĊtu wyczynowo
– sportowego. O duĪych uzdolnieniach ucznia
tej szkoáy Józefa Bedusa wspomina autor
artykuáu
zamieszczonego
w Gáosie
Nauczycielskim z 1958 r. Nic dziwnego, Īe jako
wyróĪniający siĊ uczeĔ z krynickiej zawodówki
trafiá do sáynnego zakopiaĔskiego Liceum Sztuk
Plastycznych
Antoniego
Kenara.
Do
Domostawy przybyá w 1959 roku. W roku
nastĊpnym oĪeniá siĊ z Leokadią Szpyt z
Majdanu GolczaĔskiego. W Domostawie zostaá
zatrudniony przez proboszcza ks. Henryka
Urbanika do parafialnej stolarni. Ks. Urbanik
zdobywaá zamówienia na wykonanie elementów
wystroju koĞcioáów, których gáównym
wykonawcą byá pan Bedus. Tak wiĊc wyrzeĨbiá
np. figury do oátarza w koĞciele w Rudniku, byá
wykonawcą konfesjonaáów w Jarocinie,
Rudniku, Nisku. Pracowaá takĪe przy
konserwacji
zniszczonych
zabytków
koĞcielnych. Miaá zamówienia takĪe z zagranicy,
np. do Danii trafiáa wyrzeĨbiona przez niego
szafa a dla klienta z Francji ... kajak, który braá
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udziaá w zawodach kajakowych. JednakĪe dzieáem jego Īycia jest bez
wątpienia wystrój wnĊtrza koĞcioáa w Domostawie. Gáównym elementem
zdobniczym obok oátarza gáównego i bocznych są zdobienia na páaskim
suficie prezbiterium i sklepieniach. Caáą powierzchniĊ sklepienia zajmują
kwadratowe kasetony z drewna z polichromowanymi páaskorzeĨbami. Jest
takĪe uwidoczniona data: 966 – 1966 symbolizująca Tysiąclecie Chrztu
Polski. Zrozumiaáe staje siĊ wiĊc umieszczenie w kasetonach gáów
ĞwiĊtych oraz wybitnych duchownych, królów Polski i twórców kultury z
minionego tysiąclecia. Nad prezbiterium znajduje siĊ zaĞ páaskorzeĨba z
wizerunkiem
klasztoru jasnogórskiego, tak trwale związanego z
chrzeĞcijaĔską Polską. Oprócz tego pan Bedus pozostawiá po sobie
páaskorzeĨby figuralne znajdujące siĊ na Ğcianie prezbiterium i na chórze.
Jak wspomina wdowa po Józefie Bedusie p. Leokadia ks. Urbanik
kupowaá specjalnie stare domy aby z twardzieli ich belek wykonywaü
boazeriĊ do wyáoĪenia Ğcian wewnĊtrznych a takĪe kasetonów. Same
rzeĨby umieszczone w tych kasetonach wykonane zostaáy z drewna
lipowego. Gáówny twórca páaskorzeĨb w koĞciele w Domostawie - Józef
Bedus zmará przedwczeĞnie w wieku 48 lat, dwa lata po tragicznym
wypadku w 1985r. Gdy nie mógá juĪ rzeĨbiü, gdyĪ straciá w wypadku
jedną rĊkĊ i dwa palce drugiej to zacząá rysowaü i malowaü. Mam nadziejĊ,
Īe bĊdziemy potrafili tĊ peráĊ naszej architektury sakralnej szerzej
wypromowaü i mieü w szczególnej pamiĊci twórców jej ĞwietnoĞci ks.
Urbanika i rzeĨbiarza Bedusa
klblbklbklbklcb
bvklbbblkklbvckcbkclklclkblkblkcb
kllkklbkbvkl
Z.Walczak

KUTYàY
Wydaje siĊ, Īe nazwa wioski KUTYàY jest
pochodzenia geograficznego tzn. wywodzi siĊ od poáoĪenia
tej osady; w tyle, z tyáu, ku tyáowi co by znaczyáo na koĔcu,
kraju posiadáoĞci.
Pierwsza osada znajdowaáa siĊ na terenie dzisiaj zwanym
MALNISKA, które obecnie naleĪą do: Janusza Kuziory,
Franciszka Golca, Józefa SurowaĔca, Tadeusza PowĊski,
Stanisáawa Kutyáy (Bablona), Jadwigi Herdzik (Īona Ğ.p.
Franciszka - obecnie wáasnoĞü Romana Kowal) Wáadysáawa
Ostrowskiego i Adama StrĊciwilka.
Pierwszą pisaną informacjĊ o wiosce Kutyáy znalazáem
w artykule Bronisáawa Cmela pt. ”Pysznica - wieĞ ongiĞ
królewska", (zaáoĪona 1558 roku) wydrukowanym
w: Informatorze Organizacyjnym PTTK, 1986, Nr 2 (126)
Kutyáy wspomina siĊ w dokumencie fundacyjnym
parafii Pysznica z roku 1605 kiedy to biskup krakowski
Bernard Kardynaá Maciejewski, w opactwie BenedyktyĔskim
w TyĔcu pod Krakowem, wydaá dokument mocą którego
ustanowiá parafiĊ i zatwierdziá uĪywany juĪ tytuá KoĞcioáa
PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego. Parafia Pysznica wchodziáa
w dekanat Miechocin, krakowskiej diecezji, nastĊpnie ta
parafia przeszáa w skáad diecezji przemyskiej, dekanat Rudnik
n/Sanem.
ĩeby zrozumieü nagáe zasiedlanie naszych terenów,
musimy na obszar dawnej Puszczy Sandomierskiej, popatrzeü
z punktu polityczno-gospodarczego ówczesnych czasów, by
zauwaĪyü kilka waĪnych czynników dla procesu zasiedlania
tego terenu. Panowanie ostatnich dwóch Jagieááów, zwano
"záotym wiekiem" ze wzglĊdu na rozwój gospodarczy
i kulturalny Polski i Litwy. Pierwszym waĪnym faktem jest

„zwiĊkszony przyrost ludnoĞci z przeáomu XVI i XVII w.(1)
Drugim i nowym faktem byá inny proces: „by zapewniü sobie
poparcie rodzin senackich w konflikcie z tzw. "Ruchem
egzekucyjnym" król Zygmunt August hojnie ich nagradzaá
ziemiami z królewszczyzny i awansami na urzĊdy”. (2) Zatarg
monarchy z szlachtą zaostrzyá siĊ w 1559 r.”, kiedy to sejm
odmówiá uchwalenia podatków na potrzeby wojny w
Inflantach. Wtedy król wyjechaá na 3 lata na LitwĊ, co
osáabiáo áad wewnĊtrzny PaĔstwa. Obdarowani przez króla
otrzymywali zwykle... leĪące odáogiem i przewaĪnie nie
zamieszkane ziemie... Nadanie takie otwieraáo szansĊ
wzbogacenia siĊ i zakupu nowych majątków. Tak wzrastaáy
wpáywy i znaczenie rodów, m.in. Radziwiááów, Zamoyskich,
Potockich,
Sapiehów,
OssoliĔskich,
Lubomirskich,
Koniecpolskich."
Mając na uwadze te dwa fakty, áatwiej jest zrozumieü
wydanie "przywileju Serafinowi Dobonieckiemu na zaáoĪenie
wsi Wola Pysznicka w starostwie sandomierskim, wĞród
puszczy nad rzeką Pysznica w pobliĪu ujĞcia do rzeki San"(3).
Ten przywilej mógá wydaü sam król, co uczyniá Zygmunt
August przebywający w Krasnymstawie roku paĔskiego
1558.
W interesie Dobonieckiego byáo jak najszybsze
zagospodarowanie otrzymanych terenów. MoĪemy wiĊc
przyjąü, Īe z Pysznicy jako centra ruszyáo osadnictwo terenów
Puszczy Sandomierskiej, leĪących w widáach Sanu
i Bukowej. Pysznica musiaáa siĊ bardzo szybko rozwijaü
skoro juĪ po 11 latach król Zygmunt August przebywający na
obradach sejmu w Lublinie "ustanawia parafie w Pysznicy
i poczyniá na jej uposaĪenie, z dóbr królewskich odpowiednią
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fundacjĊ".(4) Pierwsze dzwony, dĨwiĊk których nadawaá rytm
codziennemu Īyciu: modlitwie, pracy i ostrzegaáy przed
niebezpieczeĔstwem ufundowaá tenĪe król, ostatni
z Jagiellonów, zmaráy w 1572 r.
Król Zygmunt III Waza 24 lat póĨniej, (wnuk
JagielloĔczyka Zygmunta Starego, syn szwedzkiego króla
Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, ukoronowany na króla
Polski i Litwy w 1587 r.) nadaá parafii pysznickiej nowe
przywileje i uposaĪenia pisząc: "My Zygmunt z BoĪej áaski
Król Polski, Wielki KsiąĪe Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza...Pan
i Dziedzic... uwaĪaliĞmy za specjalny obowiązek prawdziwego
i chrzeĞcijaĔskiego monarchy to przede wszystkim, abyĞmy
powiĊkszyli kult BoĪy i wyprosili sobie dla siebie i posiadáoĞci
naszych BoĪe miáosierdzie: dlatego chĊtnie pozwoliliĞmy
soátysowi szlachetnemu Grzegorzowi StudziĔskiemu i innym
mieszkaĔcom naszej wsi Pysznica, niedawno na ĞwieĪym
karczowisku zaáoĪonej,... zbudowaü pod wezwaniem i tytuáem
KrzyĪa ĝwiĊtego, który juĪ (jak doniesiono nam) zostaá
wybudowany, nawet doĞü ze smakiem i wytwornie, tak jak
wymogáa tego sama koniecznoĞü miejsca. PrzyjĊliĞmy równieĪ
do wiadomoĞci, Īe proboszcz z innymi sáugami jest juĪ
zatrudniony (wynajĊty) do podjĊcia, wykonywania
i kierowania SáuĪbą BoĪą przy tym koĞciele. A poniewaĪ
wáaĞnie ten Proboszcz do tego czasu nie ma jeszcze pewnego
i wyznaczonego Ĩródáa utrzymania...dlatego my pozwoliliĞmy
i áaskawie uĪyczyliĞmy, aby pewne pola i role, jak równieĪ
pewne pensje w zboĪu, a niektóre w pieniądzach byáy
wyznaczone, które ma pobieraü od mieszkaĔców wsi i innych
osadników, którzy kiedykolwiek bĊdą naleĪeü do tej parafii...”.
(Dano w Lublinie na Gáównym Sejmie Naszego Królestwa
dnia 8 sierpnia Roku PaĔskiego 1569, a 22-go Naszego
wáadania Naszym Królestwem(5).
JuĪ 36 lat póĨniej, a 47 lat po zaáoĪeniu wioski, na
podstawie dokumentu kard. Maciejowskiego moĪemy
stwierdziü, Īe pan Doboniecki i jego nastĊpcy, byli
przedsiĊbiorczy i mieli dobre koligacje (ukáady) przy dworze
królewskim. Bo na swoich terenach osiedlali jeĔców
wojennych: wioska Szwedy, Woáoszyny (Woáoszczyzna),
Moskale powstaáy na pewno w ten sposób. A jak wiemy
ówczeĞni cháopi nie posiadali wolnoĞci osobistej np. nie mogli
siĊ Īeniü z wybranką swojego serca, tylko Pan dziedzic musiaá
daü pozwolenie na zawarcie maáĪeĔstwa. MĊĪczyĨni - jeĔcy
wojenni zakáadali wioskĊ karczując puszczĊ, a po
"przydzieleniu" im Īon, bardzo szybko integrowali siĊ
w nowe spoáeczeĔstwo.
Wioska STUDZIENIEC ma na pewno jakiĞ związek
z pierwszym soátysem z Pysznicy "szlachetnemu Grzegorzowi
StudzeĔskiemu" - tak jest zapisane w dokumencie króla
Zygmunta Waza, nadającemu parafii pysznickiej nowe
przywileje i uposaĪenia z roku paĔskiego 1593.
Soátys Grzegorz StudzeĔski, za pozwoleniem króla,
organizuje budowĊ pierwszego drewnianego koĞcióáka
w Pysznicy, pod wezwaniem PodwyĪszenia KrzyĪa
ĝwiĊtego. Tym samym wykazaá zmysá i zdolnoĞci
organizacyjne. MoĪe w nagrodĊ, lub z polecenia rodziny
Dobonieckich byá zaáoĪycielem wioski zwanej dzisiaj
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STUDZIENIEC. A bezpoĞrednim powodem mogáa byü
koniecznoĞü wybudowania máyna wodnego, na Bukowie lub
Gilówce w tych okolicach. Z przyczyn obiektywnych nie
moĪna byáo wybudowaü máyna na Sanie w pobliĪu Pysznicy.
WiĊkszoĞü nowozakáadanych wiosek byáa nad
brzegiem rzek: Ruda Jastkowska, Jastkowice (Jaskowice)
z Domostawa Stara, Kuziory, Palenie, Domostawa Nowa nad
Bukową, tworząca jakby póánocną granice parafii, a tym
samym i posiadáoĞci Dobonieckich. Szwedy i Woáoszyny
(zwane Woáoszczyzna) miedzy Bukową a Gilówką, nad
Gilowką Studzieniec i Kutyáy (tak twierdzili starzy ludzi),
Tylko Zdziary i Katy leĪą jakby wzdáuĪ linii drogi wiodącej
z Niska do Janowa Lubelskiego, tworząc granice posiadáoĞci
rodu Dobonieckich. TĊ hipotezĊ potwierdza istnienie filjali
parafialnej w Kurzynie, (nie zostaáy wymienione nazwy
wiosek naleĪących do tej filjali, moĪna przyjąü, Īe przyczyną
tego byá fakt, Īe byáy to dobra naleĪące do innego rodu).
W tym dokumencie nie wspomina siĊ wiosek, które
dzisiaj leĪą nad Bukową, za Domostawą: Nalepy. Momoty
Dolne, Momoty Górne. Kiszki. Szewce i na koĔcu UjĞcie, albo
lepiej powiedziano na początku rzeki Bukowej. Logicznym
jest, Īe w tych czasach kiedy rzeki byáy najwaĪniejszymi
i najáatwiejszymi szlakami komunikacyjnymi PuszczĊ
Sandomierską zasiedlano wioskami poáoĪonymi na brzegach
wiĊkszych rzek do mniejszych. Od Sanu, przez Bukową do
Gilowki.
Ciekawym jest fakt: dlaczego w tym dokumencie
wymieniono wioskĊ KurzynĊ a nie Jarocin, który jest dzisiaj
o wiele wiĊkszą miejscowoĞcią. Dlaczego??
Wielka przedsiĊbiorczoĞü rodu Dobonieckich potwierdza nie
tylko szybki postĊp osadnictwa, ale takĪe istnienie kopalĔ
w Jastkowicach (z których páacona byáa dziesiĊcina
proboszczowi, to jest zapisane w dokumencie królewskim
z 1593 r., zakáadanie máynów wodnych, np. w StudzieĔcu,
dziaáaá aĪ do czasów II wojny Ğwiatowej). W StudzieĔcu
wspomina siĊ takĪe wytapialnie Īelaza z miejscowych rud
darniowych.
Jak wyglądaáo Īycie w naszych wioskach w dawnych
czasach?
Po dotarciu kilku rodzin na miejsce wybrane za
przyszáą wioskĊ, gdzieĞ wĞród leĞnych ostĊpów, blisko Ĩródáa
pitnej wody, pierwsze dni, tygodnie i miesiące byáy nieustanną
walką z puszczą o zagony ziemi uprawnej. Uprawy ciągle
musiano broniü od zwierzyny leĞnej: dzików, jeleni, saren itd.
Po kilku latach, na wykarczowanej polanie, w czasie których
zostaáy wybudowane domy i obory, obsiane role, stworzone
pastwiska i áąki, weszáo siĊ w normalny tok gospodarki tzw.
folwarkowej. Fundamentem tej gospodarki byáo poddaĔstwo
i paĔszczyzna. WáaĞcicielem ziemi byá dziedzic (w przypadku
królewszczyzny tzn. naszych ziem, wáaĞcicielem byá król, on
mianowaá dzierĪawców (dziedziców), którzy musieli páaciü
podatki do skarbu królewskiego: problem ten poruszaá ruch
egzekucyjny w XVI w.) cháopi zaĞ byli zaleĪni od niego, nie
mieli prawa opuszczania wioski, podlegali sądownictwu
dworu, tzn. pan byá jedną stroną w sporze i jednoczeĞnie
sĊdzią itd..
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Do XV w. cháopi w zamian za uĪytkowanie ziemi
naleĪącej do wáaĞciciela wsi, mieli obowiązek skáadania
dworowi danin w naturze i páacenia czynszów. Jednak w XV
w. Ğwiadczenia te zostaáy zamienione na darmową
i przymusową pracĊ na ziemiach dworskich. ZróĪnicowana
byáa struktura mieszkaĔców wsi i stopnie zaleĪnoĞci od pana.
ĝrednio 3 dni paĔszczyzny w tygodniu musieli odpracowaü
Kmiecie - prowadzili gospodarstwa o powierzeni 1áana lub
wiĊksze, (1 áan równaáo siĊ oko. 17 ha.) DzieĔ albo 2
w tygodniu paĔszczyzny miaá Zagrodnik - posiadaá chaáupĊ
z przydomowym ogrodem warzywnym i utrzymywaá siĊ
gáównie z rzemiosáa, wyrabiając przedmioty z drzewa,
wikliny czy gliny. Komornik - najmujący siĊ do pracy za kąt
do spania i ciepáą strawĊ. Máynarze i karczmarze - nie
odrabiali paĔszczyzny i byli wolni od wielu innych
powinnoĞci na rzecz dworu.
ZaĞ dziedzic miaá obowiązek wymierzaü im sprawiedliwoĞü,
pomagaü w razie klĊsk Īywioáowych, zaopatrywaü
poddanych w budulec ze swego lasu, na początku stwarzania
wioski w bydáo i trzodĊ. Sytuacja cháopów byáa ciĊĪka
szczególnie kiedy folwarkiem zarządzali dzierĪawcy lub
urzĊdnicy. Oni chcieli osiągnąü jak najszybciej, najwiĊksze
zyski, kosztem wyniszczenia poddanych jak i dóbr
szlacheckich czy królewskich. Jedyną obroną cháopów byáa
ucieczka gdzieĞ daleko od dzierĪawcy, w stepy. Nie
zapominajmy, Īe Kutyáy byáa wieĞ królewska, w której
w ówczesnym czasie jedno zasiane ziarno przeciĊtnie dawaáo
piĊü ziaren plonu.
Kutyáy rosáy i "gromada" tzn. wiejska spoáecznoĞü Īyáa
swoimi sprawami, jak tysiące innych w tym czasie. Dopiero
moĪe w II poáowie XVIII w. (po 1750) poczĊáy siĊ
przemiany, poniewaĪ wprowadzono nowe uprawy np.
ziemniaki, roĞliny pastewne, unowoczeĞniano sprzĊt.
W ksiąĪkach pisze, Īe coraz wiĊcej gospodarstw ĪĊáo zboĪe
kosą a nie sierpem, ale mój dziadek jeszcze po I-ej wojnie
Ğwiatowej nie pozwalaá Īąü zboĪa kosą, tylko sierpem, Īeby
siĊ nie zmarnowaáo ani jedno ziarenko.
W czasach zaboru austryjackiego, reformy Marii Teresy
i jej syna Józefa ulĪyáy doli cháopskiej. "W 1772 r. zezwolono
poddanym odwoáywaü siĊ do sądów i urzĊdów paĔstwowych
od orzeczeĔ szlachty". Starzy opowiadali Īe kutylscy cháopi
szli do cesarza do Wiednia na skargĊ - ziarno prawdy
historycznej jest zawarte w opowiadaniu, ale ciĊĪko okreĞliü
o co chodziáo..
"W 1775 r. zakazano karaü cháopów grzywnami, oraz
ograniczono karĊ cháosty." W praktyce zaĞ na pewno nie byáo
to stosowane. Wtedy teĪ ograniczono poddaĔstwo osobiste
cháopów. Cháopi mogli zawieraü związki maáĪeĔskie bez
zezwolenia pana. Dzieci cháopskie mogáy pobieraü naukĊ
rzemiosáa (szewca, piekarza itd.) w mieĞcie. Zniesiono
przymusową sáuĪbĊ we dworze. Cháopi bezrolni mogli
opuszczaü wieĞ, natomiast inni pozostawiü musieli swego
nastĊpcĊ. Cháop zostaá dziedzicem uĪytkowanej ziemi”(6)
Udziaá cháopów - kosynierów w powstaniu
koĞciuszkowskim. Uniwersaá wydany pod PoáaĔcem, który
przyznawaá cháopom wolnoĞü osobista, gwarancje
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nieusuwalnoĞci z ziemi, zmniejszenie paĔszczyzny od 2550%, zaĞ cháopów uczestniczących w powstaniu zwalniaáa
od niej caákowicie.
Jak równieĪ okres napoleoĔski, hasáa francuskiej rewolucji:
wolnoĞü, równoprawnoĞü i braterstwo. Na pewno wpáynĊáy
na wzrost ĞwiadomoĞci cháopów i zmianĊ stosunków feudalno
- paĔszczyĨnianych, na korzyĞü cháopów. ChociaĪ to nie
przezwyciĊĪyáo wielkiego podziaáu polskiego spoáeczeĔstwa.
To siĊ pokazaáo, w czasie powstania krakowskiego w 1846 r.
(trwające od lutego do maja). Zaborcy austriaccy wykorzystali
nienawiĞü cháopstwa do szlachty i z pomocą Jakuba Szeli
zorganizowali cháopów, którzy poczĊli rabowanie i palenie
dworów szlacheckich, niwecząc w ten sposób szansĊ
powstania krakowskiego na jakikolwiek sukces. Cháopom
obiecano zniesienie paĔszczyzny, lecz wáadze austryjackie,
które reprezentowaá Gubernator Galicji hrabia Leopold
LozaĔski, zniosáy tylko obowiązek tzw. "dalekich
podwodów", tj. transportu dworskich produktów, skasowano
"dni pomocne" podczas sianokosów i Īniw. PaĔszczyzna
jednak pozostaáa bez zmian Jakub Szela zostaá aresztowany w
Tarnowie, wywieziony na BukowinĊ, gdzie otrzymaá 30-to
morgowe gospodarstwo i do koĔca Īycia tj. 1862 byá pod
nadzorem policyjnym.
Patentem carskim z dnia 17. IV. 1848 r. w okresie
Wiosny Ludów, zniesiona zostaáa paĔszczyzna.(7) Ale
wprowadzanie jej w Īycie trwaáo oko. 10 lat.
MoĪe
wáaĞnie wtedy mieszkaĔcy Kutyá z Malnisk, przenieĞli siĊ na
obecną lokacje. Cháopi kutylscy jak w caáej Galicji musieli
walczyü o tzw. serwituty, czyli o prawa do korzystania
z pastwisk i lasów. Rozprawy toczono w sejmie galicyjskim
jak i w codziennym Īyciu. Kutylacy otrzymali Pniaki
i Zanowine jako pastwisko i las w Zanowinie jako wáasnoĞü
gromadzką. Opowiadali starzy, Īe jak urzĊdnicy przyszli liczyü
zwierzĊta domowe, cháopi zaniĪali iloĞü krów, owiec i koni, nie
wiedząc dlaczego siĊ to czyni i bojąc siĊ podwyĪszenia
podatku. PóĨniej siĊ okazaáo, Īe i OĞniĊ mogli kutylacy
otrzymaü jako pastwisko, jeĞliby podali prawdziwą liczbĊ
zwierząt domowych.
Początek Kutyá na pewno siĊ datuje przed rokiem
1600. (We wspomnianym dokumencie kard. Maciejowskiego
w skáad parafii Pysznica wchodzą nastĊpujące wioski:
Domostawa Nowa, Jastkowice z Domostawa Stara, Kuziory,
Palenie, Moskale, Szwedy, Woáoszczyzna. Katy, KáyĪów,
Ruda Jastkowska, Studzieniec, Zdziary. Do parafii naleĪaáa
filia w Kurzynie.) Tzn. naturalną granicĊ parafii stanowi San
i Bukowa.
Przeprowadzka rodu Kutyáów z Malnisk na obecne
miejsce, jak juĪ wspomniaáem mogáo siĊ odbyü przed okoáo
120-150 laty (wg ĝp. Leona), a wiĊc odbyáo siĊ miĊdzy 1860
a 1830 rokiem. OddĨwiĊk tego procesu znajduje siĊ w
wspomnieniach Ğp. Leona. Wedáug niego mieszkaĔcy Kutyá
od dworu w Jarocinie otrzymali wschodnią czĊĞü polany:
pola, pastwisko ZanowinĊ i las, tzw. gromadzki w zamian za
dziesiĊcinĊ, oraz za trzy dni pracy tygodniowo na paĔskich
polach.
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To zapisaáem wedáug wspomnieĔ najstarszych Īyjących ludzi,
którzy mogli sáyszeü opowiadania swoich dziadków tzn.
gdzieĞ z okresu okoáo 1879 r. Wtedy Kutyáy liczyáy 10
gospodarstw wraz z karczmą prowadzoną przez ĩyda. Ona siĊ
miaáa znajdowaü przy skrzyĪowaniu dróg, a wiec na placu,
gdzie zamieszkaá Jakub PowĊska, ojciec Leona, ojciec
Stanisáawa - który obecnie mieszka na tym placu, przybyáy
z Zarzecza. KaĪda wioska musiaáa mieü karczmĊ, poniewaĪ za
swoje usáugi dziedzicowi, cháopi nie otrzymywali pieniĊdzy,
lecz talony, za które w dworskiej karczmie moĪna byáo kupiü
tylko okowitĊ.
Obiektywnych przyczyn przeprowadzki trudno dociec, wg Ğp.
Leona miaáo to byü bankructwo hrabiny, a moĪe to byáy
czĊste wiosenne powodzie. W tradycji mówi siĊ o Īmijach,
które na staáym miejscu stanowiáy niebezpieczeĔstwo dla
mieszkaĔców i zwierząt.
A moĪe wáaĞciwy powód przemieszczenia lokacji Kutyá
naleĪy szukaü w fakcie, Īe zmieniaáy one wáaĞcicieli w
XVIII i XIX w.
Nieco historii:
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. nasze tereny jako
królewszczyzna, przeszáy na wáasnoĞü funduszu religijnego.
NastĊpnie rząd cesarski w Wiedniu po parcelacji
królewszczyzny, na licytacji sprzedali ludziom związanym
z dworem wiedeĔskim. I tu siĊ pisemnie, wspominają po raz
wtóry Kutyáy i inne okoliczne wioski. Trzecia sekcja dóbr
Zarzyce: Bukowina, czĊĞü Nalep do Jaskowic naleĪących,
Katy, Kutyáy, Zdziary, Szyperki, Jarocin z przynaleĪącymi do
Jaskowic czĊĞciami Smutki, Mostki-Sokale. Jazy - Deputaty
sprzedano 17 grudnia 1832 r. Aleksandrowi i Mariannie z
Wierzchlejskich Srokowskim za 17.615 zá. reĔskich.
ZaĞ w roku 1860 dobra te nabyá na licytacji Jan Wesoáowski
za 53.491 zá. reĔskich. (To nam przypomina prywatyzacje).
Jerzy Lubomirski
kupiá Jaskowice, RudĊ Jaskowska,
Skrzypki, Kuziory, Szwedy, Woáoszyny, SĊdziaki czyli Hajduki
i prawdopodobnie DomostawĊ za 46.650 zá. 1839 r.
Czwarta sekcja Zarzyce: Huta Dregowska, Wólka Tanewska
z kolonią Tanewsan i czĊĞcią Woáoszyny, Szwedy, las Lisie
Góry....
Z rozmieszczenia najstarszych drzew w Kutyáach, moĪe siĊ
wywnioskowaü, Īe dąb od strony poáudniowej i wiąz od
strony póánocnej (na placu Wáadysáawa Kutyáy) stanowiáy
punkty oznaczające pierwotne granice wioski. Za ta hipotezą
przemawia fakt, Īe na placu Józefa SurowaĔca tzw.
Szkutnikowce znajdują siĊ obecnie najstarsze drzewa
owocowe (gruszki) oraz wierzby, a wiĊc drzewa, które naleĪy
przyjąü, Īe zostaáy posadzone przez czáowieka dla wáasnych
potrzeb, czy wygody. (Na podstawie tych faktów, jest trudno
coĞ wiĊcej wywnioskowaü, poniewaĪ w czasie II wojny
Ğwiatowej wiĊkszoĞü drzew jak i budynków strawiá páomieĔ.

Kutyáy zostaáy spacyfikowane w lipcu 1943 r. Niemcy
i UkraiĔcy oszczĊdzili tylko 3 zabudowania.........).
Prawdopodobnie wraz z przemieszczeniem wioski
caáa zachodnia czeĞü polany, naleĪąca do hrabiny przeszáa w
rĊce mieszkaĔców, lub byáa uprawiana przez nich. Na to by
wskazywaá fakt, Īe najwiĊcej pola w tej czĊĞci polany maja
wáaĞciciele placów znajdujących siĊ miedzy wspomnianym
dĊbem, a wiązem. ĝp. Andrzej Kutyáa (Klus) miaá 3 poáacie w
tej czĊĞci polany, takĪe Ğp. Marcin Kutyáa (Wojteczek)
i Grzech (nazwisko nieznane prawdopodobnie Kutyáa) mieli
po 3 poáacie pola. MoĪe jest to wynik stosowanej
w ówczesnym czasie metody uprawy ziemi tzn. trójpolówki.
która dopiero u schyáku XIX w. zmieniono na páodozmian.
Natomiast Ğp. Franciszek Herdzik, mieszkający
ostatni w áaĔcuszku rodzin o nazwisku Kutyáa, wiĊkszoĞü
pola posiadaá w czĊĞci naleĪącej do dworu w Jarocinie:
Poáomiska (naleĪące obecnie do Zofii PowĊska - Īona Ğ.p.
Jakuba, który zaginąá
na pracach przymusowych
w Niemczech; do Adama StrĊciwilka, Jana Kowala
i Wáadysáawa BieliĔskiego (otrzymaá to pole, zamieniwszy siĊ
z Leokadią MaĞlach mieszkającą w Domostawie, zd. Herdzik,
która tĊ czĊĞü pola otrzymaáa jako wiano od ojca Franciszka).
Natomiast Malniska i Majdan (obecny wáaĞciciel Kowal,
StrĊciwilk i Herdzik Franciszek z Kutyá i Herdzik Franciszek
ze Zdziar) odkupiá od ĩyda Wojciech Herdzik ojciec
Franciszka.
Jako ojcowiznĊ Herdzikowie posiadali las miedzy
StudzieĔcem a Szwedami, nad Gilówką, który zostaá
zamieniony na áąkĊ na OĞni, w ramach zamiany lasów
cháopskich, znajdujących siĊ miedzy paĔstwowymi
przeprowadzonej w latach 70-tych, przez nadleĞnictwo
w Rzeczycy Dáugiej. Tak wiec w centrum Kutyá mieszkali
tylko Kutyáowie, a dosiedleĔcy.- Herdzik, PowĊska itd) na
obu koĔcach wioski.
Wokóá stawu zwanego Pasternik, osiedliáa siĊ rodzina
PowĊsków, przybyáa z Grójca. Prawdopodobnie przybyli tutaj
jako ziĊciowie. (.....) Dalsze rozprzestrzenianie siĊ wioski
nastĊpowaáo poprzez dzielenie ziemi i placów pod budowĊ dla
swoich dzieci. Z placu naleĪącego obecnie do Jana PowĊski,
rodzina zwana Koziel wyprowadziáa siĊ do BoĞni, przed I-ą
wojną Ğwiatową.
Opracowaá: Franciszek Kowal
Kutyáy A.D. 1999
Przypisy:
1/ w: A Dybkowska, J i M. ĩaryn, Polskie Dzieje od czasów najdawniejszych
do wspóáczesnoĞci, W-wa 1994, s.113.
2/ w: A Dybkowska, J i M. ĩaryn, Polskie Dzieje od czasów najdawniejszych
do wspóáczesnoĞci, W-wa 1994, s. 91.
3/ Bronisáaw Cmela - Pysznica - wieĞ ongiĞ królewska, Informator
Organizacyjny PTTK Rzeszów 2/1986, s.17
4/ Bronisáaw Cmela - Pysznica - wieĞ ongiĞ królewska, Informator
Organizacyjny PTTK Rzeszów 2/1986, s.17
5/ TakĪe Cmela Bronisáaw, str. 17
6/ A. Kunysz / J. PolaĔski, Dzieje Ziemi NiĪaĔskiej, do 1939 r.. s. 88
7/ A. Kunysz / J. PolaĔski, Dzieje Ziemi NiĪaĔskiej, do 1939 r., s.94

Kodeks towarzyski ks. MikusiĔskiego
§ IV. W towarzystwie.
Wáasna godnoĞü, stanowisko, powoáanie dla kaĪdego winno
1. W wyborze towarzystwa bądĨ ostroĪny, nie wszĊdzie
moĪesz chodziü i nie kaĪdemu moĪesz skáadaü wizyty.
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byü wskazówką, z kim naleĪy zawiązywaü stosunki
towarzyskie.
2. Wchodząc do obcego mieszkania, powieĞ lub poáóĪ futro,
páaszcz, zostaw parasol, kalosze, laskĊ, szalik w przedpokoju, nakrycie gáowy w sieni zdejmuj nie zaĞ w mieszkaniu.
3. Gdy nawiedzasz osoby wyĪsze godnoĞcią i stanowiskiem,
naleĪy podaü sáuĪbie bilet swój wizytowy, lub prosiü aby
ustnie oznajmiáa nazwisko twe tej osobie.
4. Gdy wchodzisz lub wychodzisz z mieszkania, drzwi za
sobą lekko zamykaj, abyĞ nie czyniá haáasu i stuku niemi.
5. JeĞliĞ zaproszony na obiad czy t. p. przychodĨ zawsze na
czas, jeĪeli zaproszenia przyjąü nie moĪesz — odpisz lub
powiedz o tem ustnie.
6. Po wejĞciu do pokoju ukáoĔ siĊ lub podaj rĊkĊ gospodyni,
potem gospodarzowi domu, nastĊpnie przywitaj siĊ ze
znajomymi, poczynając od osób — godniejszych, wreszcie
ukáoĔ siĊ nieznajomym.
7. Nie podawaj osobie starszej rĊki, dopóki ci ona jej nie poda.
JeĪeli przy wejĞciu twem juĪ wszyscy siedzą przy stole,
moĪesz siĊ nie witaü poszczególnie z kaĪdym, ale ukáoĔ siĊ
gospodyni, gospodarzowi domu i innym, a nastĊpnie siadaj
na miejscu, które jest, jeszcze nie zajĊte.
8. Nie zajmuj sam, przyszedászy do kogoĞ, lub bĊdąc
gospodarzem u siebie, pierwszego miejsca, ani teĪ upieraj
siĊ-zbytnio, gdy ciĊ proszą, abyĞ wskazane, a nie inne
zająá miejsce.
9. JeĪeli pierwszy raz kogoĞ nawiedzasz, chcąc z nim
zawrzeü znajomoĞü przyjdĨ doĔ w godzinach
popoáudniowych.
10. JeĪeli ciebie ktoĞ nawiedza, wówczas musisz w tydzieĔ
záoĪyü wizytĊ. Pierwsze takie rewizyty trwają kwadrans
— póá godziny.
11. Gdy nawiedzasz kogoĞ, a nie zastajesz go w domu,
natenczas pozostaw swój bilet wizytowy (máodzieĪ
ucząca siĊ nie ma takich biletów), zaginając brzeg; jego
ku nazwisku. Gdy przychodzisz z rewizytą, a nie
zastajesz w domu osoby, którą; rewizytujesz, zagnij bilet
wizytowy przeciw nazwisku i zostaw go we drzwiach,
lub oddaj sáuĪbie. Gdy przybywasz z wizytą, aby kogoĞ
pocieszyü w smutku (z kondolencją), zagnij kartkĊ
w stronĊ przeciwną, czyli czystą; kiedy wreszcie
przychodzisz z poĪegnaniem, z podziĊkowaniem, a nie
zastajesz osoby, z którą pragnąáeĞ siĊ poĪegnaü, albo jej
podziĊkowaü, dodaj na bilecie: „Z poĪegnaniem",
„z podziĊkowaniem".
12. Gdy masz do kogoĞ interes, nie oglądaj siĊ wcale na
godziny, przeznaczone na wizyty, lecz idĨ w kaĪdym
czasie, byle niezbyt wczeĞnie, póĨno lub w porze obiadu.
13. Nie wchodĨ nigdy z cygarem w ustach do mieszkania
starszych, równych, kapáanów, gdyĪ tem okaĪesz, Īe brak
ci zupeánie wychowania.
14. Nie pytaj siĊ osoby godniejszej od ciebie, jak siĊ ma,
chyba Īe jest chorą.
15. JeĪeli nie jesteĞ lekarzem, ani znasz siĊ na sztuce
lekarskiej nie przepisuj lekarstwa chorym, nie dotykaj
pulsu, zwáaszcza osoby innej páci.
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16. Kiedy ktoĞ wyĞwiadczyá ci przysáugĊ, naleĪy mu siĊ
wizyta lub list z podziĊkowaniem.
17. Nie ciągnij nigdy za sukniĊ ani gáaszcz tego (tej),
z którym, (którą) chcesz mówiü, z daleka naĔ nie woáaj,
nie kiwaj rĊką, lecz zbliĪ siĊ do niego. Nigdy nie ukazuj
palcem tych, o których mówisz.
18. Nie bierz do rĊki i nie oglądaj albumów i ksiąĪek cudzych
bez zezwolenia wáaĞciciela, do którego wypada
powiedzieü pozwoli pan, Īe obejrzĊ tĊ ksiąĪkĊ, bibliotekĊ,
album, i t. p.
19. Nie rzucaj ciekawie okiem na to, co inny na osobnoĞci
czyta, nie podsáuchuj co mówi po cichu do innych, nie
czytaj cudzych listów, a tem bardziej nie spoglądaj przez
dziurkĊ od klucza, ani podsáuchuj pod obcemi drzwiami.
20. Wystrzegaj siĊ drzemania w towarzystwie, ziewania,
a gdy siĊ wstrzymaü od niego nie moĪesz, zasáaniaj usta
rĊką lub chustką i odwracaj twarz od oczu przytomnych.
21. Nie zabijaj much, pcheá, robaków i t. p. w oczach innych.
22. SiedĨ w towarzystwie, gdy inni siedzą, chodĨ gdy chodzą,
sáowem, zachowaj z innymi jednostajnoĞü, a nie
wyróĪniaj siĊ.
23. Nie obracaj siĊ w towarzystwie tyáem do innych, nie
kichaj, nie spluwaj przed nimi, kichając, odwróü siĊ na
stronĊ i nos chustką zasáoĔ; spluwaj w piaseczniczkĊ,
(a gdy tej niema w chustkĊ), nigdy zaĞ na posadzkĊ lub
dywan.
24. Kiedy drugim podajesz co w towarzystwie, nie wyciągaj
rĊki przed inne osoby, lecz, z tyáu im rzecz podawaj. Nie
przechodĨ pierwszy przed osobą starszą, chyba w nagáej
potrzebie, powiedziawszy wprzód: przepraszam, Īe
oĞmielam siĊ przejĞü.
25. Gdy nawiedzasz chorych, albo ludzi zajĊtych pracą
naukową, nie siedĨ u nich dáugo, iĪby nie utrudzaü
cierpiących i nie zajmowaü czasu tym, którzy go drogo
szacują; moĪesz tylko wtedy pozostaü dáuĪej, gdy ciĊ o to
usilnie proszą.
26. Kiedy osoba godniejsza prosi ciĊ siedzieü, miejsce niĪsze
zająü winieneĞ, i to na krok od niej, aby dogodniej mogáa
z tobą rozmawiaü.
27. Nie opieraj siĊ nigdy o krzesáa innych, a zwáaszcza osób
starszych, gdy z niemi rozmawiasz, lecz siedĨ zawsze
prosto i skromnie.
28. JeĪeli osoba zacniejsza pragnie mówiü z tym, z którym ty
rozmawiasz, winieneĞ ją samą pozostawiü, chyba Īe ciĊ
usilnie prosi abyĞ pozostaá — to pozostaü moĪesz.
29. JeĪeli osoba wyĪsza chce wezwaü kogoĞ, to sam siĊ
ofiaruj, iĪ go wezwiesz.
30. Kiedy osoba godniejsza przychodzi do ciebie, powstaĔ
i dopóty stój, dopóki ona nie usiądzie. Gdy odchodzi,
powstaĔ i stój, dopóki nie odejdzie.
31. Gdy osoba godniejsza odezwie siĊ do ciebie, przerwij
rozmowĊ, którą z kim innym prowadziáeĞ, wyrazem:
„przepraszam".
32. Wystrzegaj siĊ w towarzystwie niewáaĞciwych
grubjaĔskich Īartów, n. p. nie wyciągaj chustki,
pugilaresu z kieszeni osób blisko siedzących, nie usuwaj
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krzesáa, wtedy, gdy ktoĞ ma usiąĞü, nie podawaj
do
wąchania tego, co nieprzyjemny ma zapach i t. p. (Īartów
sztubackich naleĪy siĊ bardzo wystrzegaü).
33. Nie trzymaj za guzik, rĊkĊ, za ramiona osób z któremi
rozmawiasz.;
34. Nie zajmuj krzesáa innych, gdy siĊ na chwilĊ oddalą.
35. JeĪeli coĞ upadnie sąsiadowi twemu, podnieĞ, a jeĞli tobie
coĞ podają, powiedz: „dziĊkujĊ".

36. Gdy ktoĞ coĞ niewáaĞciwego powiedziaá, albo uczyniá w
towarzystwie, nie Ğmiej siĊ i nie daj mu tego poznaü
i innym. Nie wytykaj pomyáek innym w wysáowieniu
i nie staraj siĊ tem ich zawstydzaü.
37. Gdy kto opowiada wiadomoĞü jakąĞ, nie przerywaj mu,
aby opowiedzieü po swojemu, jeĪeli zaĞ jest coĞ w tem
opowiadaniu, co szkodzi sáawie, dobremu imieniu
innych, to sprostuj to wtedy, gdy pierwsza osoba skoĔczy
swe opowiadanie.
c.d.n.

Czy wiesz, Īe:
Naprzeciwko Nalep od strony póánocnego – wschodu, przy leĞnej drodze z àąĪku do Momot istniaáa jeszcze na
początku XX wieku wieĞ Jakuby. Jedynymi Ğladami o tym Ğwiadczącymi są pozostaáe po wsi wĞród sosnowego lasu
drzewa owocowe. WieĞ istniaáa na pewno jeszcze w 1917 roku, gdyĪ urodziá siĊ wtedy w Jakubach /wg danych
z USC/ w dniu 23 stycznia Franciszek Momot.
Z „Ogrodu fraszek"
I
Przysáowia są najtrwalszym bogactwem narodów,
W kaĪdym najgáĊbsza mądroĞü kryje siĊ u spodów —
IleĪ mądroĞci ludziom z tego zdania przyszáo:
„Nie ma nic záego, co by na dobre nie wyszáo"?
Pan A — kradá, zdzieraá, áupiá, szachrowaá, paskowaá,
Co mógá, z kraju wywoziá, czego nie mógá — chowaá.
Byáo záe: Gáód, droĪyzna, nĊdzy kierat twardy —
Ale wyszáo na dobre: Pan A ma miliardy.
Pan B — ze szkóá wylany, jąá siĊ dziennikarstwa,
Szkalowaá, szantaĪowaá, lĪyá, rozsiewaá ágarstwa.
Byáo záe: Bezwstyd, cynizm, czci zanik i kwasy —
Ale wyszáo na dobre: B jest królem prasy.
Pan C byá politykiem. WaĞniá, wichrzyá, wadziá.
DziĞ — za dolara — pomógá. Jutro — za dwa — zdradziá.
Byáo záe — kaĪdy dojrzy okiem najmniej bystrem —
Ale wyszáo na dobre: Pan C jest ministrem.
MądroĞü w mądrym przysáowiu trzeba mądrze pojąü.
KaĪde przysáowie prawdĊ pokazuje twoją-ü!
Pojąwszy záo, czyĔ Ğmiaáo i miej serce chrobre —
„Nie ma nic záego, co by nie wyszáo na dobre"...
II
BądĨ skromny. Nie prowokuj losu ostrych igieá:
„Lepszy jest wróbel w garĞci, niĪ na dachu szczygieá"!
Chyba, Īe niezbadanym losom siĊ spodoba,
ĩe i szczygieá i wróbel są na dachu oba...
III
Gdy zeĔ áuski skrobano na kuchennym stole,
Milczaá szczupak, choü cierpiaá najdotkliwsze bolĊ.
ChociaĪ wiá siĊ w mĊczarniach, jak w ukropie szatan —
Milczaá karp, ostrym noĪem üwiartowan i páatan.
Bowiem wczas siĊ obydwaj dowiedzieli o tem,
ĩe choü mowa jest srebrem, milczenie jest záotem!
IV
Stanąá mĊdrzec przed bramą: (Snąü na kogoĞ czekaá)
Wtem wypadá pies — i zachrypá. (Tak gáoĞno naĔ szczekaá)
MĊdrzec siĊ pobáaĪliwie uĞmiechnąá spod wąsa:
„Pies, który gáoĞno szczeka — wiem — nigdy nie kąsa!"
PomyĞlaá tak i naraz — o niezwykáe cudo! —

Pies skoczyá, ugryzá mĊdrca i rozdará mu udo.
MĊdrzec upadá krwią brocząc i jĊknąá: Bogowie!
GdzieĪ jest prawda, gdy káamie najstarsze przysáowie?!
Odrzekli mu bogowie: Cichaj, gáupi chamie!
Przysáowie mówi prawdĊ — tylko ten pies káamie...
1924
Z krainy absurdu
Nic tak nie denerwuje ludzi jak to, gdy okazuje siĊ, Īe Īyją
w kraju w którym panują kretyĔskie przepisy. Bo jak inaczej
moĪna o nich powiedzieü gdy w majestacie prawa zniszczono
czáowieka, który w normalnym kraju zasáugiwaá by na
szczególne, spoáeczne uznanie. Mowa tu o piekarzu
Waldemarze Gronowskim z Legnicy, który wypiekaá ponad
2 tys. bochenków chleba dziennie i niesprzedane pieczywo
rozwoziá do domu dziecka, Ğwietlicy i do stoáówki
charytatywnej. UrzĊdnicy skarbowi gdy tylko sie o tym
dowiedzieli nakazali mu za darowane pieczywo zapáaciü 7%.
podatku VAT. Za 2003 r. - 45 tys. zá. oraz podatek dochodowy
w wysokoĞci 200 tys. zá. Wszyscy znają doskonale sprawĊ z
mediów.
Po zniszczeniu komputerowej firmy pana Kluski przez Urząd
Skarbowy mamy kolejny przykáad zniszczenia dorobku caáego
Īycia czáowieka, który w tej chwili musi Īyü z zasiáku, chociaĪ
jeszcze niedawno dawaá pracĊ innym. Jaki jest tego efekt?.
Okazuje siĊ , Īe inni darczyĔcy ze strachu przed fiskusem
niszczą niesprzedaną ĪywnoĞü, zamiast ją rozdawaü. Gdyby pan
Gronowski wyrzuciá albo spaliá chleb, nie záamaáby prawa, przez
to, Īe oddaá go bezdomnym zrobili go przestĊpcą. Przykáad
piekarza z Legnicy Ğwiadczy dobitnie, Īe mamy w dalszym
ciągu chore paĔstwo.Nic dziwnego, ze máodzi ludzie masowo
z niego wyjeĪdĪają.
Z.W.
***
Premier Belgii Spaak zwyká mawiaü, Īe gáupota jest najbardziej
zadziwiającą ze wszystkich chorób: sam chory nigdy z jej
powodu nie cierpi. Ale wszyscy inni tak.
***
Gdyby dureĔ zrozumiaá, Īe jest durniem, automatycznie
przestaáby byü durniem. Z tego wniosek, Īe durnie rekrutują
siĊ jedynie spoĞród ludzi pewnych, Īe nie są durniami.
Stefan Kisielewski
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Konkurs Wiedzy o Ukrainie

Grupa taneczna przed wystĊpem

Wizyta delegacji z Radziechowa w koĞciele w Domostawie

WystĊp grupy muzycznej z Jarocina

PublicznoĞü
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Biegi ZwyciĐstwa nad bolszewikami „GoĚ bolszewika, goĚ” imienia
kawalerów orderu Virtuti Militati Sebastaiana Maâka i Jana Kozioâa

Start do Biegu Gáównego

GoĞcie honorowi Biegów: od lewej bratanica
Jana Kozioáa-B. Káyza, córki Sebastiana Maáka:
M. Serafin, J. Genza, L. MiĔko

Laureaci Biegu Gáównego
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