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Z ostatniej sesji:

Wyga ni cie mandatu radnego 

Ustawa o samorz dzie gminnym stanowi, e

radni nie mog  prowadzi  dzia alno ci gospodarczej 

na w asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami  

z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,  

w której radny uzyska  mandat, a tak e zarz dza  tak

dzia alno ci  lub by  przedstawicielem czy pe no-

mocnikiem w prowadzeniu takiej dzia alno ci. Je eli

radny przed rozpocz ciem wykonywania mandatu 

prowadzi  dzia alno  gospodarcz , o której mowa 

wy ej, jest obowi zany do zaprzestania prowadzenia 

tej dzia alno ci gospodarczej w ci gu             3 mie-

si cy od dnia z o enia lubowania. Niewype nienie

tego obowi zku, stanowi podstaw  do stwierdzenia 

wyga ni cia mandatu radnego.

W wyborach do Rady Gminy w Jarocinie w dniu               

27 pa dziernika 2002 r. w okr gu wyborczym                

w Jarocinie zosta  wybrany radnym Pan Gorczyca 

Zbigniew prowadz cy dzia alno  gospodarcz

w postaci sklepu. Jakkolwiek dzia alno  t  prowadzi 

ju  bardzo d ugo, gdy  wynaj  lokal pod swój sklep 

jeszcze od Spó dzielni Kó ek Rolniczych, to w chwili 

gdy budynki po ju  nieistniej cym SKR zosta y sko-

munalizowane czyli sta y si  w asno ci  gminy to w 

wietle prawa sta  si  osob  wykorzystuj c  w dzia-

alno ci mienie komunalne gminy Jarocin. Nie zmie-

nia tego nawet fakt przekazania przez gmin  maj tku 

po SKR Gminnemu Zak adowi Komunalnemu, gdy

w a cicielem 100 % w nim udzia ów jest gmina. W 

zwi zku z tym, e Pan Gorczyca nie zaprzesta  pro-

wadzenia tej dzia alno ci w terminie 3 miesi cy od 

z o enia lubowania ani nie zrzek  si  mandatu wi c z 

mocy ustawy jego mandat zosta  wygaszony na sesji 

Rady Gminy w Jarocinie 28 pa dziernika z dniem 31 

marca br. Podj cie przez Rad  Gminy tej uchwa y

wszczyna procedur  wyborów uzupe niaj cych w 

okr gu Jarocin. Wybory przeprowadza si  w ci gu 3 

miesi cy od daty stwierdzenia przez rad  wyga ni cia

mandatu. Wiadomo ju , e zgodnie z kalendarzem 

przygotowanym przez Wojewódzkiego Komisarza 

Wyborczego wybory odb d  si   18 stycznia 2004 r.

Wybór awników 
Podczas sesji w dniu 28 pa dziernika Rada 

Gminy w Jarocinie dokona a wyboru awników do 

Rejonowego S du w Nisku na now  czteroletni

kadencj . Spo ród siedmiu zg oszonych kandyda-

tów nale a o wybra  trzech awników.

W tajnym g osowaniu awnikami wybranymi zostali 

Bieszczad Les aw, Pale  Zygmunt i Janina Reichert 

(do S du Pracy).

Restrykcyjne przepisy 

   Zgodnie z ustaw  o samorz dzie gminnym 

radny, wójt, zast pca wójta, sekretarz gminy, skarb-

nik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych 

gminy czyli dyrektorzy szkó , kierownik O rodka 

Pomocy Spo ecznej, dyrektor GOKST i R, kierow-

nik Zespo u Obs ugi Szkó  oraz prezes GZK spó ki

z o. o. maj  obowi zek z o enia o wiadcze  o swo-

im stanie maj tkowym do dnia  

30 kwietnia ka dego  roku. Radni sk adaj  o wiad-

czenia maj tkowe wraz z  kopi  swojego zeznania 

podatkowego (PIT) przewodnicz cemu rady, nato-

miast wójt i przewodnicz cy rady wojewodzie; po-

zosta e za  osoby wymienione powy ej wójtowi 

gminy. Obowi zani s  oni równie  do z o enia

o wiadcze  o umowach cywilnoprawnych zawar-

tych przez ich ma onków, wst pnych (dzieci), 

zst pnych (rodziców)                          i rodze stwo,

je eli umowy te zawarte zosta y                   z orga-

nami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy 

lub gminnymi osobami prawnymi Wymienieni po-

wy ej zobowi zani s  do pisemnego poinformowa-

nia osob , której sk adaj  o wiadczenie maj tkowe 

w terminie 30 dni od dnia powo ania na stanowisko 

lub zatrudnienia kogo                 z najbli szej rodzi-

ny w swoim zak adzie pracy. Je li tego nie uczyni

to nara aj  si  na utrat  wynagrodzenia oraz dyscy-

plinarne zwolnienie.  

Zdaniem wójta gminy wyra onym podczas 

ostatniej  sesji, nagminne zatrudnianie przez 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

cz onków swoich rodzin jest ze  spo ecznego, sa-

morz dowego punktu widzenia naganne i nie 

powinno mie  miejsca. Wójt wyrazi  zdecydowa-

n  dezaprobat  dla tego typu praktyk.

Janina Reichert –sekretarz

                       Urz du Gminy 

J. R. 

          J. R. 
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Spotkania Rodzinne i Do ynki powiatowe w Pa stwie Jarocin 

Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin 

Imprez  rozpocz y dzieci szkolne, które w ramach zorganizowanego przez GOKSTiR  

w Jarocinie Przegl du Piosenki 2003 prezentowa y si  na plenerowej scenie. W przegl dzie wzi o udzia  40 

wykonawców z terenu ca ej gminy. Oprócz piosenek, m odzie owe zespo y z Jarocina i Domostawy zapre-

zentowa y przygotowane uk ady taneczne. W tym samym czasie zwolennicy aktywnego wypoczynku brali 

udzia  w zawodach sportowych. Najwi cej emocji budzi y turnieje pi ki siatkowej i no nej. Po gminnym 

przegl dzie na scenie wyst pi y prawdziwe gwiazdy: Piotr „Lupi” Lubertowicz i Jacek Dewódzki z grup

AEROBUS oraz zespó SEVEN B. z Mielca. Mi o nicy mocnego rockowego uderzenia ywio owo bawili si

podczas wyst pu legendarnego zespo u IRA z wokalist  Arturem Gadowskim, zmuszaj c ich do wielokrot-

nych bisów. 

Do ynki powiatowe 

 Do ynki Powiatu Ni a skiego rozpocz y si  Msz wi t  celebrowan  przez proboszcza parafii  

w Stalowej Woli ks. Jerzego Warcho a.  Msza mia a przepi kn  opraw  muzyczn  przygotowan  przez schol

i zespó  KGW ze Zdziar. Po Mszy w. korowód do ynkowy uda  si  na stadion sportowy, gdzie rozpocz a

si  cz  oficjalna. Po krótkim przywitaniu go ci i uczestników do ynek przez Zbigniewa Walczaka - wójta 

gminy Jarocin, Janusz Nawrocki - Starosta Ni a ski po przyj ciu od starostów do ynek Teresy Dziechciarz  

z Szyperek i Józefa Walczaka z Mostków symbolicznego bochna  chleba wyg osi  okoliczno ciowe przemó-

wienie. Po przemówieniu starosty wyst pili: Stanis aw D ugosz wice wojewoda podkarpacki,  Gabriel Wali -

ko przewodnicz cy Rady Po-

wiatu Ni a skiego oraz Broni-

s aw Tofil starosta Powiatu 

Stalowowolskiego. Nast pnie

odby a si  prezentacja wie ców

do ynko-wych. Po pokrojeniu 

chleba przez starostów do ynek

Starosta Ni a ski Janusz Na-

wrocki  wraz z burmistrzami i 

wójtami gmin udali si  pomi -

dzy zgromadzonych licznie 

mieszka ców Zdziar  

i przyby ych go ci aby si  nim 

podzieli .

Cze  artystyczna rozpocz a

si  od wyst pów zespo ów lu-

dowych. Nasz  gmin  repre-

zentowa y panie z zespo- ów 

piewaczych ze Zdziar  

i Jarocina-Szyperek. Nast pnie odby y si  wyst py taneczno – wokalne dzieci i m odzie y z poszczególnych  

gmin powiatu ni a skiego. Publiczno  szczególnie zachwycona by a wyst pami ukrai skich zespo ów „Be-

regynia” i „Galczyna” z Gródka Jagiello skiego. W trakcie ich wyst pu odby a si  ceremonia przekazania 

przez wiceburmistrza Gródka Jagiello skiego chleba oraz pami tkowych rze b dla Starosty Ni a skiego

i Wójta Gminy Jarocin. W mi dzyczasie odby  si  konkurs na naj adniejszy wieniec do ynkowy. Komisja 

Ceremonia przekazania darów
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konkursowa w sk adzie: Wies aw Bielak, Halina lusarczyk oraz Maria Jacek za naj adniejszy uzna a wieniec 

upleciony przez Ko o Gospody  Wiejskich z gminy Harasiuki. 

Gwo dziem wieczornego programu 

imprezy by y wyst py dwóch zespo ów

GERIAWIT DRINKERS i REZER-

WAT. Pierwszy z nich wzbudzi  entu-

zjazm widzów ywio owym wykona-

niem kilkunastu przebojów z lat sie-

demdziesi tych i osiemdziesi tych

m.in. takich jak „Cha upy Welcome 

to”, „Ch opcy radarowcy”, „Ma go ka”, 

„Córka rybaka”. Nowoczesna, rockowa 

aran acja wykonywanych utworów 

sprawi a, e  podobali si  nawet tym, 

którzy nie preferowali tego rodzaju 

muzyki. Koncert zespo u Rezerwat 

opó ni  si  ok. 2 godziny, by o wtedy 

przera liwe zimno bo temperatura spad a poni ej 10o C ( co jest niebywa e

dla tej pory roku) i to by o powodem, e koncert odby  si  przy mniejszej 

ju  publiczno ci. A szkoda, bo zespó  dwukrotnie wykonywa  swój najwi kszy przebój „ Zaopiekuj si  mn .”

cznikiem obu imprez by  festyn sportowo – rekreacyjny, na organizacj  którego Stowarzyszenie Przyjació

Pa stwa Jarocin otrzyma o dotacj  z MENiS. W sobot  i niedziel  rozegranych zosta o wiele konkurencji 

sportowych i rekreacyjnych. Konferansjerem podczas obu dni by  dyrektor Janowskiego Domu Kultury  

p. ukasz Drewniak. 

                  /an/

****
  Jako g ówny organizator sierpniowej imprezy sk adam gor ce podzi kowanie osobom, które pomog y

j  przygotowa  i przeprowadzi . Dzi kuj  Pani Lucynie Mazur – dyr. PSP w Zdziarach, Panu Józefowi Soka-

lowi – dyr. Gimnazjum w Jarocinie, Pani Halinie lusarczyk  - skarbnik stowarzyszenia, Pani Jolancie Rzek

p.o. dyr. GOKSTiR, Panu Januszowi Siembidzie – prezesowi GZK, Radzie So eckiej i LZS

w Zdziarach, stra akom z OSP Domostawy i Jarocina oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili si  do jej organizacji. 

Dzi kuj  tak e sponsorom imprezy, którymi byli w przypadku Spotka  Rodzinnych w „Pa stwie Jarocin”: 

Browar w Janowie Lubelskim, Bank Spó dzielczy w Tarnobrzegu, Przedsi biorstwo IN BUD z Janowa Lu-

belskiego, PETRO – BUD s.c. w Rybniku (w a ciciel jednej ze stacji paliw w Katach), Piekarnia Rogalik Jana 

Nica ka, STEMAR spó ka z o.o. w St. Woli,  EKO–PLAST z Ulanowa, natomiast w przypadku Do ynek Po-

wiatu Ni a skiego: Bank PKO S.A. w Stalowej Woli, Browar w Janowie Lubelskim,  PRIMBUD spó ka

z o. o. w Nisku, Bank Spó dzielczy w Stalowej Woli, Jan Nica ek, Ryszard Szewczyk, Zak ady Drzewne 

GAL-DREW, Jerzy Warcho  – ELDOM, Ma lach Bronis aw – Zak ad Drzewny MADEX, Piekarnia Mariana 

Rostka, Plandeki Rudnik, Zygmunt Wo oszyn – DREWPAX, GS„SCH” w Ulanowie, Kancelaria Notarialna 

Józefa Wi cka, Cicho  Henryk –Zak ad Stolarski. 

Wójt Gminy – Z. Walczak 

Andrzej Adamiak – Wokalista 
zespo u REZERWAT

GERIAWIT DRINKERS
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Zgodnie z zapowiedzi  z 1 numeru naszego pisma przedstawiamy 
biogram drugiego „naszego” Kawalera Virtuti Militari z ksi ki Bo-
gus awa Szwedo.  

KOZIO  Jan 
(1897-1957)
Plutonowy WP, 
rolnik

Urodzi  si  17 sierpnia 

1897 roku w Jarocinie. Syn 

Antoniego i Rozalii  

z Karkutów. Uko czy

szko  powszechn

w Jarocinie. W 1916 roku 

zosta  powo any do armii 

austriackiej. W 9 pu ku

u anów walczy  na froncie 

rumu skim. Rozpad 

Austrii zasta  go w Czerni-

chowie, gdzie 4 listopada 

1918 roku wst pi  do  

2 pu ku u anów. Wraz  

z pu kiem maszerowa  do 

Polski. Po przekroczeniu 

Zbrucza pu k zosta

zaatakowany przez Ukrai ców. 26 listopada 1918 roku w bitwie pod Mi-

kuli cami Jan Kozio  zosta  ranny w lew  nog  i dosta  si  do niewoli 

ukrai skiej. W obozie w Jaworowie przebywa  6 miesi cy. Po wyj ciu

z niewoli ochotniczo wst pi  do Wojska Polskiego do 8 pu ku u anów. 

Jako u an 2 szwadronu wzi  udzia  w wojnie polsko-bolszewickiej.

8 lipca 1920 roku kapral Kozio  powstrzyma  swoim nadzwyczaj od-

wa nym zachowaniem si  ca y pluton, który cofa  si  w pop ochu

i przez to zabezpieczy  prawe skrzyd o szwadronu. Kapral Kozio  stal 

wówczas na wzgórzu ostrzeliwanym przez bolszewików przez kilkana-

cie minut i swoj  odwag  wzbudzi  podziw u swoich kolegów.

Dnia 14 czerwca 1920 roku w boju pod Czerwon  kpr Kozio  po-

wstrzyma  z 2 szwadronem bolszewickie auto pancerne. Za te bohaterskie 

czyny na polu walki zosta  odznaczony Orderem Virtuti Mi itari V klasy 

numer 4253 (26 stycznia 1921 r.).W 1921 roku wyst pi  z wojska i osiad

na otrzymanej od rz du dzia ce wojskowej we wsi Sosnów w gminie 

Z otnik w powiecie Podhajce. W Sosnowie przetrwa  okupacj  sowieck

i niemieck . Po zako czeniu II wojny i w czeniu Sosnowa do Zwi zku

Sowieckiego zamieszka  w Przybkowie pod Legnic . Zmar  17 sierpnia 

1957 roku w Przybkowie. Spoczywa na miejscowym cmentarzu. Odzna-

czony by  równie  Krzy em Walecznych. onaty (22 lipca 1924 r.) z 

NN. Mia  dwóch synów: Adolf (ur. 1926 r.); Eugeniusz (ur. 1930 r.).

XI Dzieci cy Przegl d Pie ni

i Piosenki Religijnej pod 

has em „Ojcze wi ty ofia-

ruj  Ci...”

– 8 pa dziernik – eliminacje. 

Przes uchania mia y na celu 

wytypowanie najlepszych 

wykonawców na eliminacje 

rejonowe. W konkursie wzi li

udzia  uczniowie szkó  pod-

stawowych z terenu gminy 

oraz gimnazjum w Jarocinie. 

Ogó em wyst pi o 55 wykona-

wców. Uczestnicy, którzy 

wykonywali dwie pie ni lub 

piosenki religijne byli ocenia-

ni w czterech katego-riach 

wiekowych. Wy oniono finali-

stów, którzy w dniu  

25 pa dziernika wzi li udzia

w Przegl dzie w Ni a skim

Centrum Kultury „Sokó ”.

Niestety, fatalne nag o nienie

wyst pu naszych reprezentan-

tów uniemo liwi o uzyskanie 

przez nich w a ciwego efektu 

artystycznego a co za tym 

idzie zakwalifikowania si  do 

nast pnej tury. 

                   /an/ 

Jubileuszowa aka-

demia

Z okazji 25 – lecia pontyfikatu 

Jana Paw a II w ko ciele para-

fialnym w Jarocinie odby  si

w dniu 16 pa dziernika po 

Mszy w. monta  s owno – 

muzyczny wykonany przez 

uczniów ze szko y podstawo-

wej i gimnazjum przygotowa-

ny pod kierownictwem kate-

chetki p. Katarzyna Pliszka.

Inscenizacja zosta a przyj ta

ze wzruszeniem przez licznie 

zgromadzonych wiernych.  

    /an/

Najdzielniejsi z dzielnych

B. Szwedo 
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Sprzeda  nieruchomo ci rolnych 

Z dniem 16 lipca 2003 r. wesz a w ycie ustawa  

o kszta towaniu ustroju rolnego okre laj ca miedzy innymi 

zasady sprzeda y nieruchomo ci rolnych i przyznaj ca 

Agencji Nieruchomo ci Rolnych oraz dzier awcy nieru-

chomo ci prawo pierwokupu. Ustawa definiuje gospodar-

stwo rodzinne (prowadzone przez rolnika indywidualnego 

i o powierzchni u ytków rolnych nie przekraczaj cej 300 

ha), rolnika indywidualnego (osoba prowadz ca osobi-

cie gospodarstwo rolne o powierzchni u ytków rolnych nie 

przekraczaj cej 300 ha, posiadaj ca kwalifikacje rolnicze, 

zamieszka a w gminie po o enia jednej z nieruchomo ci

rolnych wchodz cych w sk ad gospodarstwa), posiadanie 

kwalifikacji rolniczych (osoba, która uzyska a wykszta -

cenie rolnicze zasadnicze, rednie lub wy sze lub osobi cie

prowadzi a lub pracowa a w gospodarstwie rolnym, co 

najmniej 5 lat).

 Osoba fizyczna jest uznawana za osobi cie prowadz c

gospodarstwo rolne je eli podejmuje wszelkie decyzje 

dotycz ce prowadzenia dzia alno ci rolniczej w tym go-

spodarstwie. 

W zwi zku z uregulowaniami powy szej ustawy osoba 

zamierzaj ca kupi  nieruchomo  roln  zobowi zana jest 

przed o y  w kancelarii notarialnej : 

- o wiadczenie po wiadczone przez wójta potwierdzaj -

ce osobiste prowadzenie gospodarstwa oraz o cznej

powierzchni u ytków rolnych wchodz cych w sk ad

gospodarstwa 

- o wiadczenie po wiadczone przez wójta o posiadaniu 

praktycznych kwalifikacji rolniczych  

- dowód po wiadczaj cy zamieszkanie i zameldowanie na 

pobyt sta y w rozumieniu przepisów o ewidencji ludno ci

i dowodach osobistych. 

W przypadku sprzeda y nieruchomo ci rolnej przez osob

fizyczn  lub osob  prawn  inn  ni  Agencja z mocy usta-

wy prawo pierwokupu przys uguje dzier awcy, je eli

umowa dzier awy by a zawarta w formie pisemnej i by a

wykonywana co najmniej 3 lata a nabywana nieruchomo

wchodzi w sk ad gospodarstwa rodzinnego dzier awcy.  

W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu 

przys uguje z mocy ustawy Agencji dzia aj cej na rzecz 

Skarbu Pa stwa. Agencji nie przys uguje prawo pierwoku-

pu gdy w wyniku nabycia nieruchomo ci rolnej nast puje 

powi kszenie gospodarstwa rodzinnego (jednak nie wi cej

ni  ponad 300 ha u ytków rolnych) a nabywana nierucho-

mo  rolna po o ona jest w gminie w której mieszka na-

bywca lub w gminie s siedniej. Utrudnieniem w nabywa-

niu nieruchomo ci rolnej jest fakt, e trzeba sporz dza

dwie umowy notarialne (dodatkowy koszt), najpierw 

umow  przedwst pn  i je eli Agencja lub ewentualnie 

dzier awca nie skorzysta z przys uguj cego prawa pierwo-

kupu drug umow  przeniesienia w asno ci nieruchomo-

ci.

Je li zamierzasz budowa  .... 

11 lipca br. wesz a w ycie ustawa o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeden z jej 

artyku ów (art.60 ust.4) nak ada obowi zek powierze-

nia sporz dzenia projektu decyzji o ustaleniu warun-

ków zabudowy osobie wpisanej na list  izby samo-

rz du zawodowego urbanistów lub architektów. Do-

tyczy to decyzji wydawanych dla terenów, dla których 

plan przestrzenny sporz dzony by  przed 1995 r. Na 

terenie tut. gminy takie tereny s

w przewa aj cej wi kszo ci. Okazuje si , e w chwili 

obecnej niewiele osób zamieszka ych na terenie po-

wiatów ni a skiego i stalowowolskiego jest wpisa-

nych na list  izby urbanistów lub architektów. Spe -

nienie tego ustawowego wymogu nara a gmin  na 

dodatkowe koszty poniewa  sporz dzenie projektu 

jednej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy kosz-

tuje ok. 400 z  a w ci gu roku b dzie wydawanych 

rednio oko o 30 takich decyzji. Dla terenów obj tych 

miejscowym planem przestrzennym sporz dzonym i 

uchwalonym przez Rad  Gminy  

w 2003 r. nie ma wymogu wydawania decyzji  

o ustaleniu warunków zabudowy, lecz zainteresowa-

nym inwestorom wydaje si  wypis  

i wyrys z planu przestrzennego (zast puj  decyzj ),

b d ce podstaw  do wydania przez Starostwo Powia-

towe w Nisku Wydzia  Architektury  

i Budownictwa decyzji – pozwolenia na budow .

Osoby planuj ce rozpocz cie budowy obiektu budow-

lanego na terenie gminy powinny pierwsze kroki skie-

rowa  do urz du gminy w celu uzyskania informacji 

czy lokalizacja zamierzonej inwestycji jest zgodna z 

przepisami. Je eli tak to sk adaj  wniosek o: 

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy (gdy teren 

nie jest obj ty nowym planem przestrzennym) do -

czaj c aktualn  map  sytuacyjno-wysoko ciow  w 

skali 1:1000 lub 1:500 terenu inwestycji, map  ewi-

dencyjn (z Powiatowego O rodka Dokumentacji 

Geodezyjnej
i Kartograficznej w Nisku ul. Ko ciuszki 7), wypisy 

z ewidencji gruntów dzia ki na której b dzie obiekt 

budowlany realizowany i dzia ek bezpo rednio s -

siednich (z Wydzia u Geodezji i Gospodarki Grun-

tami Starostwa Powiatowego w Nisku  

ul. Ko ciuszki 7),

- lub wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospoda-

rowania przestrzennego (gdy teren jest obj ty pla-

nem przestrzennym uchwalonym  

po 1995 r.).
J. R. J. R. 
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OSP   Domostawa 

Jak ju  wspomnieli my w pierwszym numerze nasze-

go pisma, cz  oficjalna obchodów 50 – lecia OSP  

w Domostawie odby a si  na placu przed Remiz . Po powi-

taniu go ci przez prezesa OSP w Domostawie Józefa  G u-

szaka, druh Aleksander Tomecki przedstawi  najwa niej-sze 

wydarzenia z pi dziesi cioletniej historii  jednostki. Tak 

wi c, za o enie OSP zainicjowa  dzia aj cy w rejonie Niska 

ówczesny komendant Stra y Ostrowski. Pierwszymi cz on-

kami byli: Sikora Micha , Kubasiewicz Wojciech, Winder-

lich Micha , Bielak Franciszek, Garbacz Franciszek, Garbacz 

Marian,  Sobi o Franciszek oraz Smutek Józef. Spo ród tych 

cz onków wybrano Zarz d. Prezesem zosta  Sikora Micha  a 

Naczelnikiem Kubasiewicz Wojciech, który pe ni  t  funkcj

do 1982 roku. W pierwszym roku swojej dzia alno ci OSP w 

Domostawie otrzyma a motopomp , w e i syren  r czn

alarmow .

W 1963 r. prezesem OSP zosta  Tomecki Aleksander. 

i pe ni  t  funkcj  do 2000 r.  Pierwszy samochód OSP 

otrzyma a w 1970 r, by  to Star 25 ale jeszcze bez beczki i 

autopompy. W czynie spo ecznym stra acy wykonali basen 

przeciwpo arowy, który s u y  do 1980 roku. W roku 1977 

Jan Kubasiewicz za o y  m odzie ow  dru yn  OSP. W 1987 

r. wykupiono dzia k  i wykonano plan pod budow  remizy 

stra ackiej, któr  wybudowano w latach 1979–1980. Budow

czynnie wspomagali ówczesny komendant stra y po arnej

w Stalowej Woli Aleksander Jankowski oraz Karol Mazur 

sekretarz Urz du Gminy w Jarocinie. W 1980 stary samo-

chód zosta  zamieniony na samochód z beczk

i autopomp . Po 1982 r. funkcj  naczelnika przej  Zbigniew 

Kubasiewicz. Szeregi OSP powi kszali cz onkowie m odzie-

owych dru yn po arniczych dzia aj cych przy Szk. Podst. w 

Domostawie, prowadzonych przez druha 

Antoniego Jele kowskiego. W 1996 funk-

cj  naczelnika obejmuje Adam Chmura. 

W tym czasie OSP otrzymuje nowy samo-

chód „Star 244” b d cy na wyposa eniu 

jednostki do chwili obecnej. 

W dniu 17 maja 1998 r. odby a si  uroczy-

sto  nadania i po wi cenia sztandaru dla 

jednostki natomiast  

10 stycznia 2000 r. OSP w Domostawie 

wchodzi do Krajowego Systemu Ratow-

nictwa Po arowego.

Po przemówieniach wójta gminy Zbi-

gniewa Walczaka i kpt. Stadnika Krzysz-

tofa z Komendy Powiatowej PSP w Nisku 

odby a si  ceremonia wr czenia odzna-

cze . Odznak  „Wzorowy Stra ak” wy-

ró nieni zostali druhowie z Domosta-wy: 

Mazurek Jacek, Pacholec Kazimierz, 

Skrzypek Andrzej, Ostrowski Jakub, Ma-

lach S awomir, Kie b Rafa ,  Szwedo Ma-

riusz i z Jarocina: Sokal Tomasz, Szcz ba-

ra Grzegorz, W gli ski Rafa , W gli ski

Grzegorz, Rusinek Marcin, Pliszka Grze-

gorz, Pliszka Adam, Góreczny Krzysztof, 

Szcz bara Marcin,, Szcz bara Tomasz i 

Fedorek Tadeusz. Br zowym Medalem za 

zas ugi dla po arnictwa odznaczeni zosta-

li: Siembida Andrzej, Siembida Zbigniew, 

Cie la Jacek, Szewc Grzegorz oraz Szewc 

Jacek. Srebrnym Medalem za zas ugi dla 

po arnictwa uhonorowani zostali: Siembi-

da Janusz, Tomecki Sylwester, Wo  Zbi-

gniew, Chmura Adam i Pacholec Robert. 

Z oty Medal za zas ugi dla po arnictwa 

otrzymali Fedorek Antoni, Serafin Tade-

usz i Kata Tadeusz. Po cz ci oficjalnej 

odby o si  przyj cie okoliczno ciowe a 

ca o  zako czy a si  festynem ludowym. 

W przygotowanie uroczysto ci stra acy z 

Domostawy w o yli wiele wysi ku. Zadba-

li przede wszystkim o zmian  wygl du

Remizy poprzez wstawienie nowej bramy 

wjazdowej, zadaszenia nad wej ciem do 

wietlicy i nad bram , elewacji oraz scho-

dów.

                                              /an/

Od lewej:  

Wo  Franciszek, Chmura Adam, Kubasiewicz Wojciech, Tomecki Aleksander
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Artyku  o d ugowiecznych. 

  W naszym kraju mamy ok. 2300 osób, które 

uko czy y 100 lat. Najwi cej ich mieszka na po udniu

i wschodzie Polski (ma opolskie, podkarpackie  

i podlaskie). Podkarpacie ju  od wielu lat utrzymuje 

si  na czo owych miejscach listy d ugowieczno ci. 

Gmina Jarocin tak e zaczyna by  postrzegana jako 

rejon d ugowieczno ci. Dowodem na to jest obszerny 

artyku  dziennikarki Teresy Ginalskiej  

w ogólnopolskim tygodniku „Przegl d” Nr 43 z dnia 

26 pa dziernika br. To, e autorka reporta u wybra a

nasz  gmin  nie by o przypadkowe. Pani Ginalska 

by a na terenie naszej gminy, odwiedzi a ludzi naj-

starszych, przeprowadzi a z nimi wywiady. Artyku

ilustrowany jest  zdj ciami: pani Anieli Kotwica z 

Szyperek, która 28 lutego 2003 r. uko czy a 104 

lata, pa stwa Genowefy i Marcina Dziechciarzów 

z Jarocina, którzy w tym roku obchodzili 60 lecie 

ma e stwa, pani Albiny T cza z Jarocina, która za 

trzy lata b dzie obchodzi  setne urodziny oraz pa-

na Franciszka Pokoja  

z wnuczkiem Kub  z Jarocina, który w tym repre-

zentowanym gronie jest „m odzikiem”, bo ma do-

piero 93 lata. Zainteresowani artyku em mog  go 

przeczyta  na stronie internetowej naszej gminy  

www.jarocin.of.pl otwieraj c link: Pisz  o nas.

Po wi cenie Stacji Opieki CARITAS Diecezji Sandomierskiej w Domostawie. 

          W dniu 11 pa dziernika 2003 r. w gminie 

Jarocin mia a miejsce niecodzienna uroczy-

sto . Biskup Sandomierski Jego Ekscelencja 

Ks. Biskup Andrzej Dzi ga dokona  bowiem 

po wi cenia Stacji Opieki Caritas w Domosta-

wie. Uroczysto  rozpocz a si  Msz w. ce-

lebrowan  przez Ksi dza Biskupa. Nast pnie

odby o si  przeci cie wst gi w której uczestni-

czyli: przedstawicielka Caritas Polska Dorota 

Cholewicka, Starosta Janusz Nawrocki, Z-ca 

Wójta Andrzej Kata, Dyrektor Caritas Diecezji 

Sandomierskiej Ks. Bogus aw Pitucha oraz J.E. 

Ks. Biskup Andrzej Dzi ga. Po po wi ceniu 

Stacji i jej samochodów (darów Caritas z Nie-

miec) udano si  na pocz stunek do miejscowej 

remizy OSP. 

         Jakkolwiek dopiero teraz dokonano po-

wi cenia budynku Stacji Caritas  

w Domostawie, jednak e   wiadczy ona us ugi

w zakresie rehabilitacji ju  od marca br.  Stacja 

zosta a wyposa ona w sprz t medyczny  

i rehabilitacyjny oraz posiada dwa samochody 

ma olitra owe umo liwiaj ce piel gniarkom 

szybkie dotarcie do pacjenta. Us ugi rehabilita-

cyjne s wiadczone bezp atnie osobom posia-

daj cym skierowanie od lekarza. Je eli gmina 

b dzie partycypowa  w kosztach utrzymania 

stacji to zakres jej dzia ania zostanie poszerzo-

ny o us ugi piel gniarskie

(np. wykonywanie zastrzyków, równie

w godzinach popo udniowych i dniach wolnych 

od pracy) oraz us ugi opieku cze.

Wójt Gminy Jarocin  nie mog c uczestniczy  w ceremonii 

po wi cenia obiektu stacji Caritas skierowa  na r ce Dyrek-

tora Caritas Diecezji Sandomierskiej  pismo wyra aj ce  

podziw i uznanie dla wykonywanej przez Caritas pracy na 

rzecz naszej spo eczno ci oraz wdzi czno  za niesienie 

pomocy wszystkim potrzebuj cym. Obieca  równie  pomoc 

w funkcjonowaniu i rozwoju dzia alno ci Stacji. Spiritus 

movens ca ego przedsi wzi cia

w Domostawie jest s. Katarzyna. B d c go ciem podczas 

sesji Rady Gminy w Jarocinie w dniu 11 wrze nia br.  zapo-

zna a radnych z dzia alno ci  stacji w Domostawie oraz 

zamierzeniami na przysz o . W tej chwili Centrum Re-

habilitacji wiadczy nast puj ce us ugi: leczenie polem 

magnetycznym, laseroterapi , elektrolecznictwo, ultra-

d wi ki, wiczenia indywidualne i zespo owe oraz masa

klasyczny. Istnieje mo liwo  poszerzenia zakresu us ug

stacji o opiek  socjaln , us ugi piel gniarskie  

a nawet opiek  nad bezdomnymi o ile zostanie przysto-

sowany do tego celu jeden z budynków. 

J. R. 

  A. K. 
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Z pami tnika dziecka nienarodzonego

5 pa dziernika:  
Dzi  zacz o si  moje ycie. 

Rodzice o tym nie wiedz . Jestem ma a jak py ek

kwiatu, ale to ju  jestem ja. Mam by  dziewczynk .

B d  mia a jasne w osy i modre oczy. W ogóle to 

ju  wszystko zosta o ustalone. Nawet to, e b d

kocha  kwiaty. 

19 pa dziernika: 
Troch   uros am,  ale sama  jeszcze nic nie 

potrafi . Prawie wszystko robi za mnie mama.  

Dziwne:  dot d nie wie, e mnie nosi pod sercem,  

a ju  pomaga,  nawet karmi w asn  krwi .

Dobra............ 

Ale to nieprawda, e nie jestem prawdziwym cz owie-

kiem,      

tak jak kruszyna chleba jest prawdziwym chlebem. 

Jest moja mama   i jestem ja. 

23 pa dziernika:
Otwieraj  si  ju  moje usta.Za rok b d

si  u miecha a, pó niej  zaczn  mówi . Pierwszym 

s owem b dzie – „mama”........... 

25 pa dziernika:
Zacz o mi bi  serce. B dzie odt d tak 

mi kko uderza przez ca e ycie. Bez chwili wytchnienia.  

A gdy po latach zm czone ustanie, umr ....

2 listopada:    
Ci gle rosn . Zaczynaj  rosn  moje r ce i nogi. 

Jeszcze d ugo musz  czeka , nim te nó ki ponios

mnie w ramiona mamy. 

Nim r kami zaczn  zdobywa wiat i  zawiera  przyja  z 

lud mi. 

12 listopada: 
Na moich d oniach formuj  si  palce. miesznie

ma e, B d nimi dotyka  w osów mamy.   

B d  je bra a do buzi, a mama powie: ”Fe,   brzydko”. 

20 listopada:    

Dopiero dzi  powiedzia  lekarz mamie,   e yj

pod jej sercem. Jak bardzo musi  si  cieszy

Cieszysz si  mamo? 

25 Listopada:   

Rodzice obmy laj  na pewno moje imi . Nie 

wiedz , e jestem dziewczynk , wi c mo e mówi :

"Andrzej”. Ja chc  by  Basi ,

Jestem ju  du a.

10 grudnia: 
Rosn  mi w osy. Takie jasne jak wiat o.

Ciekawa jestem jakie w osy ma moja mama. 

13 grudnia: 
Ju  wnet b d  mog a widzie . Teraz woko o jest 

noc. Gdy  mama wyda mnie na wiat, wiat b dzie

pe en s o ca i kwiatów. Nigdy jeszcze nie widzia am 

kwiatów.             

Ale najbardziej chc  zobaczy  swoj  mam .

Jak ty mamo wygl dasz? 

24 grudnia:       

Czy te  mama  s yszy bicie mojego serca? 

S  podobno dzieci, które przychodz  na wiat

z chorym sercem. Wtedy delikatne palce lekarza 

dokonuj  cudów eby im przynie  zdrowie. Moje 

serce jest zdrowe.  Tak równo bije:  tup – tup, 

tup - tup......  B dziesz mia a zdrow  córeczk  mamo..... 

28 grudnia: 
Dzi  moja matka mnie zabi a.

Kartka z powy szym „Pami tnikiem....” na-

pisanym odr cznie, znajdowa a si  w ród ksi ek

pozosta ych po Ks. kanoniku Tadeuszu Boratynie, 

d ugoletnim proboszczu jaroci skiej parafii. „Pa-

mi tnik...” napisany zapewne kilkadziesi t lat te-

mu, nabiera dzisiaj szczególnej aktualno ci, gdy po 

raz kolejny cz  polskiej lewicy z feministkami na 

czele, chce zmieni  w Polsce istniej ce prawodaw-

stwo aby zezwala o ono na aborcj  –praktycznie - 

na yczenie. A przecie , Ojciec wi ty Jan Pawe  II 

apelowa  do nas: „Walczcie, aby ka demu cz o-

wiekowi przyznano prawo do urodzenia si ..”
                                                                                       /red./ 

Cz owiek wierz cy godzien zaufania 

Senator francuski Remaud przyjecha  do Pary a

wynaj  sobie mieszkanie na czas swego pos owa-

nia. Znalaz  mieszkanie w hotelu i zap aci

z góry za nie 150 fr. za miesi c. W a ciciel hotelu, 

otrzymawszy pieni dze, pyta, czy ma da  rachunek.

— Nie trzeba, rzecze Remaud, wszak widzia  Bóg 

jak p aci em.

— Pan wierzy w Boga ? pyta hotelarz.

— Oczywi cie, i przypuszczam, e i pan te  wie-

rzy.

— O, co do mnie, to wcale nie wierz .

— A to przepraszam, rzecze senator. W takim razie 

prosz  o pokwitowanie,

                                (Oberhammer str.11)
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Szko a podstawowa w Jarocinie w latach 1958 – 1965 
/ci g dalszy z poprzedniego numeru/ 

Przywileje dla nauczycieli 

W sklepie zostawiano towar dla nauczycieli. 

Sklep mia  polecenie ,,partyjno – rz dowe”,

eby zostawia  w dlin  dla nauczycieli aby 

mogli sobie zrobi  zakupy po zako czeniu

lekcji. Przywilejem by o mieszkanie za 

darmo. Gmina musia a to zapewni .

Nauczyciel wiejski, gdy chcia  budowa

w asny dom to otrzymywa  kredyt  

w wysoko ci 50 000 z otych, z czego po o-

w  mia  umarzan . Warunkiem umorzenia 

by o to, e wybudowa  go na terenie gminy 

wiejskiej. Pan Kuty a z tego nie skorzysta ,

gdy  wybudowa  dom w Nisku. Dlatego te

ca  po yczk  musia  sp aci .

Fryzjernia 

W tamtych czasach wielkim problemem by a panuj ca

w ród dzieci wszawica. W adze o wiatowe a zw aszcza

Sanepid silnie naciska y, aby temu przeciwdzia a . Ka da

szko a musia a prowadzi  zeszyt „zawszenia”, w którym 

byli rejestrowani uczniowie u których stwierdzono wszy. 

Kontrole by y prowadzone przez lekarza i higienistk

szkoln .

A eby walczy  skutecznie z wszawic  kie-

rownik Kuty a wpad  na pomys  aby stworzy

w ramach spó dzielni uczniowskiej fryzjerni

szkoln . Jednym ze sposobów walki z tym 

problemem mog o by  „opiórzenie” g ów, aby 

wszy nie mia y gdzie si  gnie dzi . Komitet 

Rodzicielski zgodzi  si  na zakup do szko y

Nauczyciele Szko y Podstawowej w Jarocinie 

Od lewej:  Lichwiarz W adys awa, Dec Mieczys aw, Kuty a Janina, Kuty a  Jan, Dro dzowska 

Bogumi a, Moskal Kazimierz – Przewodnicz cy Komitetu Rodzicielskiego (wraz ze swoimi  

dzie mi), Pow ska Helena   
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maszynki elektrycznej i wszystkiego tego co jest fryzjerowi 

niezb dne. Wyszkoli o si  kilku ch opaków

w pos ugiwaniu  tym sprz tem. Ca a szko a by a ostrzy ona

/oczywi cie oprócz dziewcz t/. Wcze niej okropnie wygl -

dali. Ksi dz proboszcz Boratyn pewnego razu na kazaniu 

mówi : „zwracam si  do rodziców dzieci  

z wszystkich szkó . Postarajcie si , aby Wasze dzieci wy-

gl da y jak te z Jarocina”. Poniewa  celem ka dej spó -

dzielni powinien by  zysk i umiej tne gospodarowanie, 

dlatego te  przy sprzeda y towarów ze sklepiku szkolnego 

by a naliczana mar a. Fryzjernia te  musia a mie  pewien 

zysk. Nie tylko dlatego aby „odrobili” koszt maszynek do 

strzy enia, no yczek oraz grzebieni ale równie eby na-

uczyli si  prowadzi  ,,przychody’’ i ,,rozchody”. Ucze  za 

ostrzy enie p aci  1 z otówk . „Fryzjer” zapisywa  dokona-

n  wp at  w zeszycie i wystawia  odpowiednie pokwitowa-

nie.

Nauka religii 
Po przewrocie Gomu ki (1956 r.) religia wróci a do 

szkó .... ale tylko na 1 rok. Zabroniono jej pod pretekstem 

nie wywi zywania si  ksi y z prowadzenia tych lekcji. Ks. 

Boratyn w parafii jaroci skiej prowadzi  katechez

w  sze ciu szko ach, codziennie w jednej z nich. To nie 

by a prosta sprawa. Mia  nieraz gdzie  wyjazd, odpust lub 

spowiedzi w innych parafiach. Po pewnym czasie, specjal-

ny inspektor przyjecha  do gminy, do sekretarza partii i 

za da  wszystkich dzienników lekcyjnych.  

W dzienniku by y puste, cz sto nie odbyte lekcje religii. 

Przedstawiciele w adzy powiedzieli wtedy: „Walczyli cie  

o religi , my my wam pozwolili a wy to sabotujecie, gdy

po owa lekcji si  nie odbywa, a w szkole jest przez to ba a-

gan, bo kierownik szko y ma okienka”. To by o pretekstem 

do skasowania lekcji religii. Polecono ksi om p aci  za 

lekcje planowane a nie za odbyte. Wi c gdy planowanych 

mia  30 godzin lekcyjnych w tygodniu to dostawa  pensj

tak jak nauczyciel, pe n . Potem jednym  

z zarzutów by o to, e ksi dz nieuczciwie post pi  bo po-

bra  pieni dze za nie odbyte lekcje. To by  chwyt zaplano-

wany z góry. aden ksi dz, w adnej parafii nie by  w sta-

nie wszystkich zaplanowanych lekcji odby . Wspó praca

nauczycieli z ksi dzem musia a by  bardzo ostro na, gdy

mo na by o by  oskar onym o klerykalizm. 

Dzieci ce
W czasie wakacji by y organizowane przez Towarzystwo 

Przyjació  Dzieci dzieci ce. Prowadzi a je pani Kuty owa.

Przyjmowane by y do nich dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 

Rodzice szli w pole a dzieci przychodzi y do szko y. By y

tu karmione, mia y odpoczynek, spanie. Tak jak  

w przedszkolu. Dzieci uczy y si  wierszyków, ta ców 

/pl sów/, piewu, bawi y si  i spacerowa y. Uczestniczy o

w tym ok. 30 dzieci. Odp atno  by a symbo-

liczna. Personel by  p acony przez TPD. Z 

darów „CARE” – by a m ka, olej, mas o.

Turnusy trwa y przez 4 tygodnie. Zatrudniona 

by a kierowniczka, dwie wychowawczynie, 

kucharka. Kuchnia mie ci a si  w nowo wy-

budowanym budynku gospodarczym. Tam 

by a te  jadalnia.

Dzia alno  kulturalna 
Kierownik Kuty a najmilej wspomina z okresu, 

gdy wraz z on  przebywa  w Jarocinie,  powsta-

nie i rozwój zespo u muzyczno – chóralnego, 

który prowadzi  pan Stanis aw Karkut. To by a

rzecz nadobowi zkowa, ale pi knie si  rozwin -

a. Zespó  ten zajmowa

w eliminacjach powiatowych dwukrotnie drugie 

miejsce po Liceum w Rudniku. Karkut wycho-

wa  si  w Jarocinie. Od czasu wojny, podczas 

której by  w partyzantce, do chwili przybycia 

Kuty ów do Jarocina, pracowa  na ró nych sta-

nowiskach pa stwowych. By

w Rzeszowie wice wojewod , kierownikiem 

kadr na województwo rzeszowskie, chocia  nie 

posiada  uko czonej pe nej szko y podstawowej. 

To uniemo liwi o mu pój cie do Liceum. By  on 

wyj tkowo uzdolniony muzycznie. W m odo ci

piewa  w chórze ko cielnym. Jak poszed  do 

s u by wojskowej trafi  do orkiestry wojskowej, 

tam nauczy  si  gra  z nut.  Gdy jako partyjny 

emeryt /dosta  rent  partyjn / wróci  do Jarocina, 

tak sobie pomy la : „Nic si  tu nie dzieje cieka-

wego. Pójd  do kierownika szko y

i zaproponuj  mu, eby my razem stworzyli jaki

zespó  muzyczny.” I przyszed  do szko y starszy 

pan, który powiedzia , e mo e prowadzi  ze-

spó . Nie posiada  na to adnego dyplomu, ad-

nego za wiadczenia, e posiada muzyczne wy-

kszta cenie. Nigdy czego  takiego nie prowadzi

ale twierdzi , e jest w stanie to zrobi . Chocia

w adze gminne by y sceptycznie do tego usto-

sunkowane, kierownik Kuty a zaryzykowa

i pozwoli  mu dzia a .

Na pocz tek zakupili z funduszów Komitetu 

Rodzicielskiego 2 mandoliny, gitar , skrzypce. 

Wpierw tylko tyle, gdy  obawiali si , czy to nie 

s  pieni dze wyrzucone w b oto. Na pocz tek

pan Karkut przes ucha  w starszych klasach kil-

kana cioro dzieci. Wr czy  im instrumenty mu-

zyczne, zacz  ich uczy piewa  i zarazem gra

na nich. Sam umia  rozpisa  nuty na te wszystkie 
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instrumenty. Jak zespó  zacz  osi ga  sukcesy, to Gminna 

Spó dzielnia  z nadwy ek bud etowych kupowa a instrumenty 

dla szko y w Jarocinie. Pomaga  w tym dziele tak e Wydzia

O wiaty w Nisku. Równocze nie dzia a  zespó  chóralny. Pan 

Karkut po udanych wyst pach szkolnego zespo u muzyczno –

chóralnego zosta  wpisany na list  instruktorów muzyki przez 

Wydzia  O wiaty Powiatowej Rady Narodowej w Nisku, który

p aci  mu symboliczne honorarium. Zosta  tak e zatrudniony 

do prowadzenia kó ka muzycznego w Szkole Podstawowej  w 

Zarzeczu.

Oprócz zespo u muzycznego i chóralnego istnia  tak e zespó

teatralny. Tworzy o go ponad 20 osób spo ród rodziców 

uczniów. W najwi kszej klasie, w której by a scena ze storami 

wystawia  on swoje sztuki. Brat nauczycielki pani Dro d ow-

skiej, który by  tancerzem w zespole „Lasowiacy”  

w Stalowej Woli prowadzi  za  zespó  taneczny. Dostawa

niewielk  op at  z Komitetu Rodzicielskiego oraz zwrot pie-

ni dzy za bilety ze Stalowej Woli, gdy  stamt d doje d a  do 

Jarocina. Zespó  ten mia  nawet uszyte stroje.  

Raz w tygodniu przyje d a a kierowniczka Powiatowego Do-

mu Kultury pani achecka jako instruktorka. Pojawia a si

wieczorem na próbach i wprowadza a rozmaite korekty  

w przygotowywanych przedstawieniach.

Poniewa  wiele dzia o si  w szkole w Jarocinie, to w a-

dze obdarowa y j  bardzo cennym sprz tem; miedzy innymi 

aparatem kinowym do projekcji filmów. Z Rzeszowa sprowa-

dzano filmy fabularne. Aparat obs ugiwa  pan Mieczys aw 

Dec, który uko czy  kurs kinooperatorów.  

W szkole by  tak e telewizor kupiony jako drugi z kolei we 

wsi. (pierwszy zosta  zakupiony przez pana Mirona Pokoja). 

Jak wspomina dzisiaj kierownik Kuty a tamte 

czasy, to prawie ca y czas po wi ca o si  wtedy 

szkole, trzeba by o mie  du o inicjatywy, by

oddanym szkole ca kowicie. Nawet w niedziel ,

gdy  w tym dniu najcz ciej odbywa y si  zebra-

nia. Jedynym miejscem na wszystkie zebrania 

wiejskie, gromadzkie na terenie Jarocina by a

szko a. Czy to by o zebranie Ko a Gospody

Wiejskich, czy m odzie owe, czy Kó ka Rolni-

czego, czy gromadzkie, czy partyjne to musia

tam by . Nie tylko otworzy  szko , ale cz sto

„zagai ”.

Dyscyplina
      Nie mo na ówczesnej szko y porównywa  do 

tej z dzisiejszych czasów. Tak jak w wojsku nie-

znana by a fala, tak i w szko ach – zw aszcza na 

wsi - by a dyscyplina. Rodzice ca kowicie powie-

rzali dzieci gronu nauczycielskiemu, kierowniko-

wi szko y. Mówili: „ja nie mam czasu chodzi  w 

sprawie mojego dziecka, gdy  ci ko pracuj  i pan 

ma sobie z nim poradzi ”. Uczniowie byli dobrze 

wychowani. Zdarzy  si  jeden wybryk i jego 

sprawca zosta  surowo ukarany. Jeden ucze

przekl  mocno nauczycielk . To by o s owo jak 

na owe czasy tak brzydkie, tak bulwersuj ce, e

nie wiedzia  jak si  do tego ustosunkowa  nawet 

inspektor szkolny. W zwi zku z tym kierownik 

Kuty a za atwi  to „po wojskowemu”. Karnie 

przeniós  tego ucznia do szko y w Majdanie Gol-

cza skim. Do ko ca roku musia  za kar  tam cho-

dzi . To by  wyj tkowy przypadek. Poza tym 

dzieci by y dobre z natury, grzeczne, dobrze wy-

chowane. Jak twierdzi kierownik Kuty a „zawód

nauczyciela jest zawodem odpowiedzialnym. Je li

idzie si  do tej pracy z powo ania, to nie jest trud-

ny, jest przyjemno ci , mo e by wietnym spo-

sobem na ycie. Je li z jakiej  konieczno ci, to jest 

katorg ”. Od czasu pobytu pa stwa Kuty ów  

w Jarocinie, bardzo du o uczniów sz o do szkó

rednich. To by  g ówny cel grona nauczycielskie-

go aby nareszcie absolwenci szko y w Jarocinie 

szli do szkó rednich i wracali kiedy  z powrotem 

ju  jako osoby wykszta cone. Ci, którzy nie poszli 

do szkó rednich poszli do szkó  zawodowych a 

pozostali uczyli si  w Szkole Przysposobienia 

Rolniczego na miejscu. Tak wi c, 100% uczniów 

szko y podstawowej uczy o si  dalej. To by  naj-

wi kszy sukces szko y.

Opr. P.W. 

Stanis aw Karkut z Janin  i Janem  Kuty a (u góry) 
oraz swoim zespo em muzycznym,
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Z naszej biblioteki 
W pierwszym numerze zamie cili my hu-

morystyczn  – acz niezwykle trafn  – charaktery-

styk  ustrojów politycznych z ksi ki  Schollanda, 

natomiast w niniejszym numerze przedstawiamy 

fragment z „Ulubionego ustroju Pana Boga” Sta-

nis awa Michalkiewicza dotycz cy stosowania 

interwencjonizmu pa stwowego ju  w czasach  

biblijnych. Do dzisiaj trwaj  o ywione dyskusje 

w ród ekonomistów odno nie tego zagadnienia. 

Przekonajmy si  do czego doprowadzi  interwen-

cjonizm w czasach, gdy rz dc  Egiptu by  Józef. 

       (artyku  publikujemy za zgod  autora) 

NIEWOLNICY FARAONA 

W zwi zku z objawami kryzysowymi  

w rolnictwie, s yszy si  coraz cz ciej g osy

o potrzebie zwi kszenia interwencjonizmu pa -

stwowego w gospodarce, a ju  zw aszcza  

w rolnictwie. Polemizowa em ju  na amach 

„NCz!" z g ównymi postulatami lobby ch opskie-

go, ale skoro dania rozszerzenia zakresu stoso-

wania administracyjnych metod  

w gospodarce nasilaj  si  w wielu kr gach poli-

tycznych, nie tylko zreszt  ch opskich, chcia bym

przypomnie  najstarszy opis zastosowania inter-

wencjonizmu pa stwowego

w gospodarce oraz jego nast pstwa. 

Opis ten, bardzo zreszt  dok adny, znajduje si

w Pi mie wi tym, w Ksi dze Rodzaju. Ksi g  t

odczytuje si  w sposób teologiczny, jednak na u y-

tek tego artyku u, skoncentruj  si  wy cznie na 

ekonomicznych aspektach ca ej sprawy, a jest to 

materia  bogaty i sk aniaj cy do zadumy. 

Ksi ga Rodzaju opowiada o Józefie, który zosta

sprzedany przez swoich braci do Egiptu. Tam, po 

ró nych przygodach, zosta  wywy szony przez 

faraona, kiedy wyja ni  mu znaczenie zagadko-

wych snów: 

„Ty b dziesz zatem nad moim dworem i twoim 

rozkazom b dzie pos uszny ca y mój naród, jedynie 
godno ci  królewsk  b d  ci  przewy sza ." Rdz 

41,40) - powiedzia  faraon do Józefa. Ta formu a

oznacza a nominacj  Józefa na pierwszego mini-

stra, czyli premiera rz du, ze specjalnymi, bardzo 

szerokimi uprawnieniami. 

Na pocz tku swego urz dowania Józef ustanowi

dodatkowy podatek, polegaj cy na tym, e ch opi

musieli oddawa  20 proc. zbiorów. „Niech faraon 

tak ustanowi nadzorców, by zebra  pi t  cz

urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfito-
ci." (Rdz 41,34). Zastanówmy si  chwil  nad tym 

zdaniem. Podatek ustanowiony przez Józefa by

podatkiem dodatkowym, bo przecie

i przed jego nominacj  musia y w Egipcie istnie

jakie  podatki. Po drugie, pobór tego dodatkowego 

podatku wymaga  stworzenia ogromnego aparatu 

biurokratycznego, który kontrolowa  wielko

zbiorów ka dego ch opa i ci ga  ustanowione 20 

procent: („niech faraon ustanowi nadzorców"). 

Biblia niestety nie podaje, jaki by  koszt utrzyma-

nia tego aparatu, ale - zwa ywszy, e urz dnicy ci 

musieli oszacowa  i skontrolowa  zbiory u ka de-

go ch opa (zak adam, e podatek ci gany by

uczciwie), koszt ten musia  by  bardzo du y. Nie-

zale nie od tego Józef budowa  spichlerze na po-

mieszczenie zbo a ci gni tego tytu em podatku, 

co te  poci ga o za sob  niema e koszty, finanso-

wane zapewne z pozosta ych podatków, które p a-

ci a ju  wcze niej ludno  Egiptu. Nale y te  pa-

mi ta , e tak szeroko zakrojony program budow-

lany wymaga  si y roboczej i mo emy si  domy-

la , e robotników znaleziono wyznaczaj c ch o-

pów do robót przymusowych. 

Wystarczy o siedem lat takiej polityki, eby rolnic-

two egipskie zosta o zrujnowane. Biblia wpraw-

dzie pisze o „nieurodzaju" jako przyczynie sied-

miu lat chudych, ale jest wystarczaj co du o po-

wodów, by podejrzewa , e ten „nieurodzaj" zo-

sta  spowodowany i wycie czaj c  rolnictwo poli-

tyk  podatkow  Józefa, i odci gni ciem ch opów

od pracy na roli do realizowania jego budowlanych 

planów. 

„ale kiedy i w Egipcie g ód zacz  si  dawa  we 

znaki, ludno  domaga a si  chleba od faraona. 

(...) Józef otwiera wszystkie spichlerze  

i sprzedawa  zbo e Egipcjanom w miar  jak  
w Egipcie gród stawa  si  coraz wi kszy" (Rdz 41, 

55-56) Z zacytowanego fragmentu wynika, e

w adze Egiptu wykorzysta y ruin  rolnictwa do 

rozpocz cia na szerok  skal  spekulacji zbo em, 

zgromadzonym dzi ki na o eniu uprzednio wyso-

kiego podatku zbo owego. Jest prawdopodobne, e

wskutek upadku rolnictwa podatek ten w „latach 

chudych" nie by  pobierany, ale skarb faraona nic 

na tym nie straci , a nawet zyska , dzi ki spekula-

cyjnym operacjom Józefa. 
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„W ca ym kraju nie by o ywno ci, tote  nasta
bardzo ci ki g ód. (...) Józef za zgromadzi  wów-

czas wszystkie pieni dze jakie znajdowa y si  w 

Egipcie i Kanaanie za zbo e, które kupowano i 

pieni dze te oddawa  do pa acu faraona. W ko cu

wyczerpa y si  pieni dze mieszka com Egiptu. (...) 

Sprowadzili wi c swój ywy dobytek do Józefa i on 

dawa  im ywno  w zamian za konie, za stada 

owiec i wo ów oraz os y. (...) A gdy ten rok up y-

n , przyszli w nast pnym i oznajmili mu: nie ma-

my co ukrywa  przed tob , panie mój, e gdy ju

wyczerpa y si  nam pieni dze i gdy stada nasze s

u ciebie, nie pozosta o nam nic, co mogliby my da

tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi! (...) 

Kup wi c nas i ziemi  nasz  za chleb; b dziemy
niewolnikami faraona, a nasza ziemia jego w a-
sno ci ." (Rdz. 47,13-19). „Józef wykupi  wi c

wszystkie grunty w Egipcie. (...) Tak wi c ziemia 

sta a si  w asno ci  faraona. (...) Ludno  za
przeniós   do miast." (Rdz 47,20). 

Jak z tego wynika, na o ony przez Józefa dodat-

kowy podatek zbo owy, koszta utrzymania urz d-

ników skarbowych, obci enie rolników dodatko-

wymi wiadczeniami pieni nymi  

i przymusow  robocizn  przy wznoszeniu maga-

zynów zbo owych - wszystko to spowodowa o

ruin  rolnictwa w ci gu siedmiu lat. Operacje spe-

kulacyjne, jakie Józef nast pnie przeprowadzi ,

spowodowa y przej cie przez faraona wszystkich 

zasobów pieni nych ludno ci, przej cie ca ego

mienia ruchomego ch opów oraz ich ziemi, a tak e

sprowadzenie ludno ci do statusu niewolników i 

przymusowe jej przesiedlenie. 

Naturalnie na tym si  nie sko czy o, bo przecie

ziemi  faraona musia  kto  uprawia . Utworzone 

zosta y pa stwowe gospodarstwa rolne, na których 

zosta a osadzona cz  ch opów, którzy unikn li

przesiedlenia i - rzecz charakterystyczna - utrzy-

many zosta  (ju  od niewolników!) 20-procentowy 

podatek zbo owy, a wi c równie , si  rzeczy, ów 

ogromny aparat administracyjny, który zosta

utworzony jeszcze w tzw. „latach t ustych" dla

naliczania i ci gania tej nale no ci. „Potem Józef 

przemówi  do ludno ci: oto dzisiaj naby em was i 

wasz  ziemi  dla faraona. Macie tu ziarno, obsiej-
cie ziemi . A gdy nadejd niwa, oddajcie pi t

cz  plonów faraonowi, cztery za  cz ci zostaw-
cie sobie". (Rdz 47,23). Naturalnie wszystkie inne 

podatki, jakie istnia y przedtem, nadal pozosta y i 

trzeba by o je p aci  z owych „czterech cz ci",

jakie - po ci gni ciu podatku zbo owego - mia o

w swoim posiadaniu pa stwowe gospodarstwo 

rolne. 

Mo na wi c powiedzie , e jedynym skutkiem 

interwencyjnej polityki Józefa, zapocz tkowa-

nej na o eniem 20-procentowego podatku zbo-

owego by o przej cie przez faraona ca ego do-

bytku ludno ci i zdegradowanie jej do statusu 

niewolników. Odt d nie s ycha  ju  nigdy  

o „latach t ustych" w Egipcie. Niewolnicy yj

n dznie, a na tej n dzy tuczy si  rozrastaj ca si

biurokracja i b yszczy dwór faraona. 

Przypominam ten najdawniejszy opis zastosowania 

interwencjonizmu pa stwowego w gospodarce ku 

przestrodze, poniewa  wiele elementów sytuacji  

w Polsce przypomina histori  Józefa. Pa stwo na-

sze swoj  polityk  fiskaln  i system podatkowy 

podkopuje ród a utrzymania obywateli, wskutek 

czego trac  oni nadziej  na utrzymanie si   z pracy 

i zaczynaj  rozgl da  si  za „chlebem" pa stwo-

wym, w postaci ró nych wiadcze  socjalnych, 

zasi ków oraz tzw. „dotacji". Wyci gnijmy jednak 

wnioski z biblijnej historii. Pa stwo, zanim co-

kolwiek da, najpierw musi odebra , poniewa

nie ma adnych innych pieni dzy, oprócz tych, 

które nam odbierze. Po drugie, chleb pa stwowy 

jest bardzo drogi, zw aszcza, e pod koniec uczty 

pojawia si  faraon z gotowym jarzmem na nasze 

karki. Faraon, czyli biurokracja, która i dzisiaj, 

mimo niedostatku, rozrasta si  nieustannie. 

Rzecz ciekawa: w tradycji Józef przedstawiany jest 

jako dobroczy ca Egiptu, mimo, e mieszka ców

tego kraju wyzu  z mienia i zaprzeda  w niewol .

Niewa ne, dla jakich przyczyn utrzymuje si  ta 

pochlebna o nim opinia. Najbardziej zdumiewaj ce 

jest to, e politycy polscy nie wyci gaj adnych

wniosków z lektury Pisma wi tego. Nie mówi

o komunistach, bo oni jako niewierz cy, Biblii 

czyta  nie musz  i mo e  nie czytaj . Politycy ka-

toliccy jednak i chrze cija skie demokracje po-

winny o tych sprawach s ysze . Najwidoczniej 

znaj  je jednak wy cznie ze s yszenia, i chyba 

tylko tym mo na t umaczy  fakt, i  popularno

interwencjonizmu pa stwowego jest u nas nadal 

taka du a.

                               Stanis aw Michalkiewicz 
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K cik twórczo ci dzieci cej

Jedn  z ciekawszych form pracy na lekcjach j zyka polskiego jest zabawa w poezjowanie. Forma ta nie tylko roz-

wija wyobra ni  dzieci c , ale równie  umo liwia realizacje tematyki o charakterze etycznym  

i estetycznym. Najwa niejszym punktem odniesienia dla twórczo ci dzieci cej jest najbli sze rodowisko. Centralne 

miejsce zajmuje tu rodzina, dom i otaczaj c  przyroda. St d te  dzieci ch tnie podejmuj  próby tworzenia tekstów 

zwi zanych z t  tematyk . Obecnie nale y zastanawia  si  nad ró nymi ciekawymi rozwi zaniami, które u atwi  po-

znawanie, zrozumienie i przyswajanie warto ci etycznych.  

                                                                                                    Paterek Teresa – nauczycielka PSP  

           w Domostawie 

„Jesie ”
Siedzia am w k cie samiutka 

Sama jak palec w domu, 

Cichutko sobie piewa am 

O jesieni nadchodz cej

Nagle ujrza am posta ,

By a to jesie  pachn ca,

Pi kna, w d ugiej sukience 

I pi knych li ciastych w osach.

                Agata Serafin – kl. V 

„Jesie ”
Czas po egna  li ci,

Spadaj cych z wiatrem. 

Czas po egna  kwiatów, 

Których blask ga nie,

Gdy mróz z nag a si  pojawi. 

Czas po egna , kogo  tak bardzo bliskiego, 

e serce p acze na sam  my l.

           ukasz Hara – kl. V 

Mój dom 
Mi y, srebrzysty i ciep y.

Niedu y, niema y, 

Taki w sam raz, 

A w nim du o pokoi. 

A w rodku du e schody, 

I okna z promieniami s o ca, 

I wida  jak ptaki lataj ,

Ciesz ce si  wolno ci .

A wko o niego du o drzew, 

Stoj cych jakby na stra y, 

A w jesieni mnóstwo li ci,

Z oc cych si  w s o cu.

                ukasz Hara – kl. V 

Zaczarowany dom 
Mój dom to moja sprawa, 

Du o rzeczy si  w nim dzieje. 

Wszystko w nim wariuje dzisiaj, 

Niby dom zaczarowany 

Moja mama czarodziejka 

Zawsze mnie przytuli, 

A mój tatu , wielki magik 

Wyczaruj  mi zabawk .

No, a ja ma a wró ka

Stoj  w k cie i si mieje, 

Bo to przecie  czyste arty,

Bo to wcale nie istnieje. 

Joanna Tomecka

Komputery z 

  Szko y podstawowe w Majdanie 

Golcza skim oraz w Mostkach–

Sokalach wzbogaci y si  o nowe 

komputery albowiem otrzyma y

w darze 11 komputerów klasy PC  

z firmy IBM Polska. Sta o si  to 

mo liwe dzi ki pracownikowi tej 

firmy panu Julianowi Podpora, który 

niegdy  by  uczniem tych szkó . Re-

dakcja naszego pisma do cza si  do 

podzi kowa  za ten wspania y pre-

zent.

Stempel Szyperek 

Nied ugo po ujawnieniu przez 

pa stwa Nyczów z Jarocina dokumentu 

rodzinnego na którym widnieje stempel 

gromadzki wsi Jarocin, pani Jadwiga Pi-

skorowska z Szyperek odnalaz a

w dokumentach swojej rodziny podobny 

stempel ...ale wsi Szyperki. Ró ni si  on od 

tego z Jarocina tym, e w polu centralnym 

nie ma wiewiórki jak w przypadku Jarocina 

lecz sze  poziomych belek. By  mo e

symbolizuj  one tratw  flisack . Wiemy z innych 

róde , e mieszka cy Szyperek trudnili si  niegdy  flisactwem  

w pobliskim Ulanowie. Apelujemy o przejrzenie rodzinnych pami tek, by

mo e Pa stwo odkryjecie tak e co  interesuj cego.




