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Drodzy czytelnicy

Oddajemy w Pa stwa

r ce trzeci numer naszego 

pisma. W zwi zku z tym, e

nie zd yli my wyda  go  

w grudniu ubieg ego roku 

postanowili my oznaczy  go 

jako pierwszy (styczniowo – 

lutowy) numer  2004 roku. 

Mamy nadziej  wydawa  go 

regularnie, ju  bez opó nie .

Rezygnujemy z ustalenia ceny 

pisma, gdy  zmusi oby to nas 

do skrupulatnego rozliczania 

si  z ka dego egzemplarza 

przed Urz dem Skarbowym. 

Jednak e wydawanie pisma 

kosztuje... i to du o. Za druk 

trzystu egzemplarzy pisma 

p acimy 900 z .

Zwrócili my si

o dotacj  do Rady 

Gminy ale uzyska-

li my pieni dze na 

wydanie tylko jedne-

go numeru naszego 

pisma.  Liczymy 

bardzo na dobro-

wolne wp aty, które 

chocia   w pewnej 

cz ci zrekompensuj

wydatki z tym 

zwi zane. Wp aty 

prosimy dokonywa

do puszek wystawio-

nych w sklepach  

i u so tysów przy 

okazji zaopatrywania 

si  w kolejny numer 

„Pa stwa Jarocin”.  

W dalszym ci gu zapraszamy 

do wspó pracy przy 

wydawaniu pisma. Je li

chcieliby cie Pa stwo 

podzieli  si  z czytelnikami 

ciekawymi tematami, b d

znacie interesuj cych ludzi  

o których warto by napisa ,

prosimy o kontakt. Tak ma o

wiemy o przesz o ci naszych 

miejscowo ci, a Ci, którzy 

mogliby wnie  w tej mierze 

bezcenne informacje, ci gle od 

nas odchodz . Naszym 

obowi zkiem jest jak najwi cej

ocali  od zapomnienia dla 

przysz ych pokole .

                                   

Redakcja 

Zmiany

personalne w Radzie Gminy 

Sesja Rady Gminy w Jarocinie w dniu 5 grudnia 

2003 r. przynios a nie zapowiadane wcze niej zmiany we 

w adzach tego samorz dowego organu.  Niespodziewanie 

rezygnacj  z funkcji Przewodnicz cej Rady z o y a radna 

Krystyna Orze . Rezygnacja ta zosta a przez Rad  przyj ta.

Postanowiono podczas tej samej sesji wybra  nast pc  pani 

Orze . Zg oszono dwóch kandydatów na przewodnicz cego

Rady: Andrzeja Flisa i Janusza Paska. W wyniku tajnego 

g osowania przewodnicz cym Rady Gminy w Jarocinie 

wybrany zosta  Andrzej Flis. 

Radny  Flis pe ni cy dotychczas w Radzie Gminy funkcj

przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej musia  zrezygnowa

z cz onkostwa w niej.  Wobec faktu wyga ni cia mandatu 

radnego Zbigniewa Gorczycy, który tak e by  cz onkiem 

powy szej komisji, komisja ta zosta a w jednoosobowym 

sk adzie. Radni postanowili wybra  tymczasem dwóch 

cz onków KR a trzeciego dopiero po wyborach 

uzupe niaj cych w Jarocinie. Przewodnicz cym - na razie 

dwuosobowej - Komisji Rewizyjnej wybrany zosta  radny 

Jerzy Miszczyszyn, a cz onkiem Aniela Olszówka. 

Nast pna Sesja (w dniu 30 grudnia) przynios a kolejne 

niespodzianki.

Z mandatu radnego zrezygnowa  radny z so ectwa (okr gu) 

Golce  Stanis aw Kraso , który z powodu wyjazdu za 

granic  od pocz tku kadencji nie uczestniczy  w pracach Rady. 

Radni podj li uchwa  o wyga ni ciu mandatu radnego.  

W Golcach wi c, w dniu  28.03.2004 r. odb d  si  wybory 

uzupe niaj ce. Kandydatów na radnego komitety wyborcze  

mog y sk ada  od 13 do 27 lutego (do godz.24oo) 2004 r.

Sesja w dniu 30 grudnia mia a w cz ci wi teczny

charakter. Na zaproszenie przewodnicz cego RG przyby

ks. Zbigniew Pustu a, aby wzi  udzia  w spotkaniu 

op atkowym. Spotkanie przebiega o w modlitewnej, 

serdecznej atmosferze. Jako e sesja odbywa a si

w przeddzie  „Sylwestra”  przewodnicz cy Andrzej Flis 

wzniós  toast lampk  szampana i z o y  wszystkim 

noworoczne yczenia.        J.R. 

So tys radnym 

W niedziel  18 stycznia 

2004 r. odby y si  wybory 

uzupe niaj ce do Rady  

Tadeusz Ma ek 

Gminy w Jarocinie w okr gu

wyborczym w Jarocinie.  

O jeden mandat radnego 

ubiega o si  pi ciu

kandydatów z nast puj cych

komitetów wyborczych: 

Sebastian Patryk Gorczyca  

z Komitetu „Jarocin 

Razem”, Jan Maziarz  

z Komitetu „Wolni”, 

Tadeusz Ma ek z Komitetu 

„KMJ”, Czes awa Kozdra”  

z Komitetu „Razem”  

i Zygmunt Pale  z Komitetu 

„Jedno ”. Liczba uprawnio-

nych do g osowania 

wynosi a w Jarocinie 994 

wyborców a w g osowaniu 

udzia  wzi o 420 

wyborców, co stanowi 42,26 

% (frekwencja). Wa nych 

g osów oddano 411 

niewa nych za  9.  

Poszczególni kandydaci 

otrzymali nast puj c  liczb

g osów wa nych: 

Gorczyca Sebastian  113  

Kozdra Czes awa         21  

Ma ek Tadeusz       142 

Maziarz Jan         57 

Pale  Zygmunt         78 

Ma ek Tadeusz – pe ni cy

funkcje so tysa w Jarocinie 

- otrzyma  zatem najwi ksz

liczb  wa nie oddanych 

g osów 142 i zosta  wybrany 

radnym Rady Gminy  

w Jarocinie. Najszczersze 

gratulacje i yczenia

owocnej pracy spo ecznej.                     
                               J.R. 

Niecodzienny Go  na Sesji Rady Gminy w Jarocinie  
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LIST OTWARTY 
Jako osoba wybrana w wyborach bezpo rednich na wójta uwa am, e w bardzo wa nych sprawach dotycz cych

funkcjonowania gminy powinienem odwo ywa  si  do opinii ogó u jej mieszka ców. Zwracam si  wi c do Pa stwa   

w  najwa niejszej bodaj e sprawie przed jak  stan  obecnie nasz samorz d a mianowicie sposobu  finansowania o wiaty. 

Problem ten wi e si  z konieczno ci  przeznaczania coraz wi kszych rodków na utrzymanie  szkó , w zwi zku  ze 

zmniejszaj c  si  z ka dym rokiem liczb  uczniów albowiem wysoko  subwencji o wiatowej, któr  otrzymujemy od pa stwa 

uzale niona jest od ich ilo ci. O zmniejszaj cej si  liczbie dzieci wiadczy poni sza tabela.  

                Rok 

Szko a
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Jarocin 21 17 12 24 13 16 11 11 13 10 11 8 14 

Szyperki 8 8 8 10 8 8 9 4 7 5 7 4 6

Domostawa 18 17 13 18 18 12 10 21 12 16 13 9 5 

Zdziary 11 10 10 16 8 13 11 4 12 14 12 8 4

Golce 7 11 7 10 11 8 4 9 6 3 5 5 1 

Sokale 7 6 10 14 9 8 9 6 4 12 9 3 3

Majdan Gol 6 14 11 7 6 5 8 10 14 8 5 3 9 

Razem 78 83 71 99 73 70 62 65 68 68 62 40 42

Liczba urodze  w 2002 i 2003 

roku to prawdziwa katastrofa. Je li ta 

tendencja si  utrzyma, to nied ugo nie 

wystarczy uczniów  nawet na dwie 

niezbyt liczne klasy. W obecnym roku 

szkolnym w poszczególnych szko ach 

podstawowych mamy w klasach od 0 

do VI nast puj ce ilo ci dzieci: Jarocin 

– 114,  Domostawa -105,  Zdziary – 79,  

Golce – 60,  Sokale -  67, Majdan G. – 

56, Szyperki  - 57.   Subwencje 

otrzymujemy tylko na uczniów klas I – 

VI, utrzymanie klas  zerowych jest 

zadaniem w asnym samorz du.     

W normalnym kraju nawet tak ma e

ilo ci uczniów nie powinny stanowi

problemu. Nale a oby po prostu 

dostosowa  liczb  nauczycieli do 

zmniejszaj cej si  liczby dzieci.  

W naszej sytuacji nie trzeba by si

ucieka  do zwalniania nauczycieli lecz 

wykorzystywa  fakt mo liwo ci 

odej cia niektórych z nich ze wzgl du

na osi gni cie wieku emerytalnego. 

Jednak e rozwi zanie powy sze jest 

niemo liwe do zastosowania  ze 

wzgl du na wynikaj ce z zapisów Karty 

Nauczyciela pensum dla nauczycieli 

wynosz ce 18 godzin wymuszaj ce 

zatrudnienia takiej samej liczby 

nauczycieli w szkole licz cej np. 30 

dzieci co w szkole licz cej ich 80. Na 

utrzymanie obu powy szych szkó

trzeba przeznaczy  kwoty niemal 

identyczne, chocia  na pierwsz  z nich 

mo na otrzyma  od pa stwa subwencj

123911 z . na drug  za  330430 z .

Jakkolwiek problem z finansowaniem 

o wiaty dotyczy niemal wszystkich 

samorz dów w Polsce, to trudno by oby 

znale  drug  gmin  z tak niewielk

ilo ci  uczniów  we wszystkich 

podstawówkach. Dotychczas radzili my 

sobie poprzez maksymalne 

zmniejszenie w arkuszach 

organizacyjnych liczby godzin 

lekcyjnych. Zmniejszenie liczby godzin 

odby o si  w pi ciu szko ach poprzez 

czenie klas. Pieni dze wystarcza y

zaledwie na p ace. Niewiele zostawa o

na przeprowadzanie niezb dnych 

remontów. Przez dwa ostatnie lata 

mieli my wzgl dny spokój, gdy

dok adali my do otrzymywanej 

subwencji o wiatowej tylko ok. 10 % 

rodków w asnych. Niektórzy s dzili, 

e tak b dzie dalej. Niestety, 

rzeczywisto  okaza a si  inna. W tym 

roku, w zwi zku ze zmniejszeniem si

liczby uczniów na sfinansowanie 

o wiaty nie wystarczy do o y  do 

subwencji  280 000 z  (co stanowi 10 % 

subwencji), lecz dodatkowo jeszcze 

ok.150,000 z  co daje kwot  430,000 z .

Przypuszczam, e z ka dym kolejnym 

rokiem, te kwoty trzeba b dzie 

zwi ksza  o nast pne 100,000 – 

200,000 z . Gdzie b dzie granica tych 

wydatków (granica rozs dku?). Trzeba 

jasno powiedzie ; prowadzenie szkó

w dotychczasowej formule a wi c jako 

publicznych w oparciu o istniej ce 

przepisy wynikaj ce z ustawy  

o systemie o wiaty prowadzi  musi  

w nieodleg ej perspektywie do  

tworzenia chorego bud etu, w którym 

niemal jedyn  pozycj  stanowi  b d

wydatki na funkcjonowanie o wiaty. 

Czy bud et Gminy Jarocin 

b dzie wkrótce tylko bud etem

o wiaty? Aby tak si  nie sta o i gmina 

mog a rozwija  si  harmonijnie, 

koniecznym jest podj cie konkretnych 

dzia a  w tej sferze. Mam propozycje 

rozwi za  w tej materii, przedstawia em 

je nieraz na forum publicznym.... ale 

póki co nie mog  ich wprowadzi

w ycie, gdy  g os decyduj cy w tej 

sprawie maj   radni gminy.  Radni  

z poprzedniej Rady t umaczyli si , e

nie mog  podj   odpowiednich decyzji 

pod  koniec swojej kadencji. Scedowali 

to na swoich nast pców. Mam jednak 

wra enie, e i obecni radni uchyl  si

od podj cia „m skiej” decyzji w celu 

rozwi zania problemu. Dowód tego dali 

w dniu 23 lutego b.r. podczas sesji Rady 

Gminy, gdy dosz o do omawiania 

zawartego w porz dku obrad punktu pn. 

„Wypracowanie harmonogramu dzia a

maj cych na celu dostosowanie form 

prowadzenia szkó  na terenie gminy do 

zmniejszaj cej si  liczby uczniów”. 

Zgodnie z moim przewidywaniem, 

okaza o si , e nie s  w stanie 

zaproponowa adnych konkretnych 

rozwi za ,  nie pad a ani jedna  

propozycja podj cia jakichkolwiek 
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dzia a  w sferze o wiaty, 

umo liwiaj cych dostosowanie si  do 

nowej sytuacji. Nieco wcze niej, bo 

podczas wspólnego posiedzenia 

Komisji O wiaty i Kultury oraz Komisji 

Rozwoju Gospodarczego w dniu 10 

lutego mo na by o us ysze   g os, e

reform  trzeba b dzie przeprowadzi

dopiero w 2006 roku, gdy cz

nauczycieli uzyska prawo do przej cia 

na emerytur . Reforma ta polega aby na 

zamkni ciu niektórych szkó . Osobi cie 

nie wierz  w t  mo liwo . Nie 

wyobra am sobie aby radni byli zdolni 

do podj cia uchwa y likwiduj cej któr

ze szkó , tym bardziej, e rok 2006  

b dzie przecie  ko cowym w  kadencji 

obecnej Rady. Nie wierz  te , e radni 

s  w stanie przekona  mieszka ców

dziar aby zgodzili si  na dowo enie 

swoich dzieci do Domostawy  

a z drugiej strony mieszka cy, którego 

spo ród  so ectw: Mostek, Golc czy 

Majdanu Golcza skiego wyra  zgod

na likwidacj  swoich szkó ? Jedynie 

pewnym jest – przy braku zmian 

organizacyjnych – konieczno

zatrudnienia nowych nauczycieli po 

odej ciu niektórych z nich na 

emerytur .

Sk ada em ju  wielokrotnie 

deklaracj , i  nie b d  d y  do 

zamykania ma ych szkó . Uwa am, e

mog  one istnie  ale nie da si  je 

utrzyma  wszystkich w najbli szych

latach  – o ile nie zmieni si  Karta 

Nauczyciela - w dotychczasowej 

formule szkó  publicznych.   

Proponuj  Pa stwu konkretne 

rozwi zanie: 

nale y podzieli rodki na szko y wg 

ilo ci uczniów. So ectwa ze swoich 

rodków b d  musia y do o y

brakuj c  kwot  do funkcjonowania 

swoich szkó . Konsekwencj

powy szego  rozwi zania b dzie to, e

mieszka cy w danym obwodzie 

szkolnym sami decydowa  b d

o istnieniu szko y. Przy ci gle 

zmniejszaj cej si  liczbie dzieci b d

musieli  rozwa y  czy: 

• doda  do utrzymania szko y rodki 

z w asnego bud etu so eckiego 

• zgodzi  si  na zmniejszenie stopnia 

organizacyjnego szko y do klas O – 

III,  

• zgodzi  si  na dowo enie swoich 

dzieci do szko y w s siedniej 

miejscowo ci

• zgodzi  si  na przekszta cenie

swojej szko y w szko  prowadzon

przez stowarzyszenie b d  osob

prywatn  /by  mo e przez 

dotychczasowego dyrektora/. 

Ostatnie rozwi zanie umo liwi o by 

poprzez wyj cie spod dzia ania Karty 

Nauczyciela zatrudnienie o jednego 

nauczyciela mniej co przynios oby 

oszcz dno ci rz du 30 000 w skali roku 

dla jednej szko y. Pozostali nauczyciele 

musieliby uczy  po kilka godzin 

tygodniowo wi cej ale zachowaliby 

prac . Wielu  spo ród pa stwa straci o

prac , innym to grozi, nikt tym si  za 

bardzo nie przejmuje. Dla nauczycieli, 

którym nie grozi utrata pracy, lecz tylko 

ewentualne niewielkie  zwi kszenie 

liczby godzin, których b d  musieli 

uczy  nara a si  bud et gminy na 

nadmierne wydatki. Czy tych pieni dzy 

nie mo na by przeznaczy  na cele 

rozwojowe gminy, które umo liwi y

by powstanie nowych miejsc pracy?  

W  sytuacji, gdy z roku na rok trzeba 

b dzie dok ada  coraz wi cej rodków 

w asnych na utrzymanie szkó ,

jedynym rozwi zaniem wydaje  si

wzi cie wspó odpowiedzialno ci za 

szko y przez spo eczno ci lokalne.  

Czyni em w poprzedniej kadencji 

próby tworzenia bud etu bez rozbicia 

na so ectwa. Niestety, bezskutecznie. 

Uniemo liwi o to  zdobycie dotacji  

z programów PHARE i Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

Banku wiatowego gdzie decyduj ce 

znaczenie mia a wysoko rodków 

w asnych zaanga owanych

w  inwestycj . W chwili obecnej przy 

korzystaniu z dotacji sapardowskich 

nie ma to znaczenia, gdy  nie 

premiuje si  jak najwi kszego udzia u

w inwestycji rodków samorz du.

Mo na pozosta  przy podziale 

bud etu na so ectwa czyli wed ug

liczby mieszka ców lecz trzeba by

konsekwentnym i pieni dze na szko y

tak e dzieli  wed ug liczby... ale 

uczniów. Tego wymaga elementarna 

logika i poczucie sprawiedliwo ci. 

Mam nadziej  na poparcie przez 

wi kszo

z Pa stwa mojej propozycji, tym 

bardziej, e jest to droga zmian 

ewolucyjnych a nie rewolucyjnych, 

jakimi bez w tpienia  by oby

zamykanie niektórych szkó .

Z. Walczak – wójt gminy 

Z urz du pocztowego agencja 

W listopadzie ubieg ego roku 

wp yn o do Urz du Gminy   

w Jarocinie pismo z Rejonowego 

Urz du Poczty w Tarnobrzegu w 

sprawie zmiany formy organizacyjnej 

placówki pocztowej w Domostawie. 

Pani Franciszka Placha – z-ca dyrektora 

RUP ds. sprzeda y - planowan  zmian

uzasadnia a zbyt wysokimi kosztami 

zwi zanymi z funkcjonowaniem Urz du

Pocztowego. Zapowiedzia a, e RUP  

w miejsce poczty uruchomi agencj ,

dlatego te  poszukuje ch tnych spo ród

osób maj cych zarejestrowan

dzia alno  gospodarcz  do jej 

prowadzenia. Skoro tylko wie

o planowanych zmianach rozesz a si ,

w trzech so ectwach a mianowicie 

Domostawie, Katach i Szwedach 

zebrano bardzo du o podpisów  

z pro b  do RUP o pozostawienie 

poczty w dotychczasowym kszta cie.

Do Tarnobrzega wybra a si  za

delegacja w sk adzie: A, Flis – 

przewodnicz cy RG, B. Iskra – 

przewodnicz cy Komisji O wiaty

i Kultury RG, K. Pacholec – radny  

z Domostawy oraz wójt gminy Z. 

Walczak. Trzeba przyzna , e niewiele 

„wskóra a”, gdy  RUP w Tarnobrzegu 

dysponowa  ju  zgod  Dyrektora 

Generalnego Poczty Polskiej na 

dokonanie zmiany formy organizacyjnej 

UP Domostawa. Okaza o si  tak e, e

poczta w Domostawie obok poczty  

w Zdzi owicach i tak by y wyj tkiem  

w rejonie dzia ania RUP z Tarnobrzega 

albowiem wsz dzie zastosowano ju

zasad  wg której pozostawiono Urz dy 

Pocztowe jedynie w miejscowo ciach 

gdzie znajduje si  Urz d Gminy  

a  pozosta e przekszta cono w agencje 

pocztowe. W dniu 28 stycznia 

bie cego roku do wójta wp yn o

pismo, w którym pani wicedyrektor 

zapewnia „zachowanie dotychczasowej 

dost pno ci do us ug dla klientów”  

i prosi „o przekazanie powy szych

informacji mieszka com  miejscowo ci 

Domostawa, a w szczególno ci tym, 

którzy z o yli swój podpis na petycji 

skierowanej do ...RUP.” 

                                                  Z.W.
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PIERWSI PARTYZANCI

Jaroci ski cmentarz le y kilometr za wsi . adnie

ogrodzony, z niewielkim parkingiem, obok las sosnowy. 

Wi kszo  grobów le y na piaszczystym wzniesieniu.  

W dolinie, w pobli u parkanu, na uboczu, jakby przez 

wszystkich opuszczone cztery po czone z sob  mogi y.

Spoczywaj  w nich ludzie, których zwi za  okupacyjny los.  

S  to pierwsi partyzanci na Zasaniu, kiedy jeszcze nie istnia y

zorganizowane oddzia y Narodowej Organizacji Wojskowej, 

Armii Krajowej, Narodowych Si  Zbrojnych czy Armii 

Ludowej. Publikacje traktuj ce o pierwszym zbrojnym oporze 

przeciw Niemcom, w a ciwie o nich przez d ugie lata 

milcza y. Zachowali si  jednak w pami ci ludzi z tamtych 

stron, jako odwa ni Polacy walcz cy o woln  Polsk . Na 

ka dej p ycie nagrobnej wyryto nazwiska i krótkie zdanie 

„poleg  na polu walki z r ki sprzymierze ców hitleryzmu dnia 

25.12.1941 r.” Nagrobki s  nowe, nowe s  p yty i nowe 

napisy, które, w cz ci, s  mylne. Mylna jest data mierci,

mylne jest jedno nazwisko partyzanta. 

By o ich czterech: Franciszek Kosak, Antoni Jadach, 

Eugeniusz Wróbel i Kazimierz Koza. Pierwszy z nich 

plutonowy Wojska Polskiego mieszkaj cy przed wojn  w 

ródle nych Mostkach zgromadzi  jeszcze w 1939 roku bro

pozosta  po rozbrojeniu polskich wojsk w rejonie 

Domostawy i Jarocina. Z pewno ci  wierzy , e jeszcze si

przyda.  Jak mówi  Stanis aw Kwa nik z Jarocina Niemcy 
wiedzieli od zamieszka ych w s siednich wsiach by ych

kolonistów niemieckich i Ukrai ców, którzy nagle stali si

folksdojczami i s u yli okupantom, e bro  po rozbrajaj cym 
si  Wojsku Polskim zachowali ch opi z Majdanu 

Golcza skiego, Mostków, Domostawy, Momotów i innych, i 

dali, aby ch opi bro  t  oddali. Ale oni nie oddawali za co 
Niemcy ich aresztowali i rozstrzeliwali. W listopadzie 1939 

roku Niemcy rozstrzelali we wsi Momoty kilkunastu ch opów, 

a w Majdanie Golcza skim zamordowali Józefa niega, który 
schowa  dwa wozy broni i amunicji. W Mostkach pó niej za to 

samo zamordowali Piotra Bielaka i Tomasza Mik .

Ludno  cywilna mia a obowi zek przekaza  w adzom 

okupacyjnym bro , jak  pozostawili polscy o nierze. Ale 

Kosak nie zamierza  zastosowa  si  do nakazu okupanta. I nie 

kry  si  z tym przed policj  granatow . Tymczasem Ukrai cy 

zadenuncjowali go Niemcom i od grudnia 1939 roku Kosak 

musia  si  ju  ukrywa . Teraz szuka a go i policja granatowa i 

niemiecka andarmeria. Kosakowi jednak nie brakowa o

odwagi a mo e i fantazji; pokazywa  si  nieraz na koniu, w 

pe nym uzbrojeniu i na dodatek w polskim mundurze. Jak 

pisa  Tomasz Sagan w swojej wspomnieniowej ksi ce

„Konspiracja w Natanie”, Franciszek Kosak rozbija

ukrai skie kooperatywy, a zabrany z nich towar rozdawa
biednym ludziom. Wy apywa  inkasentów pobieraj cych

podatki i inne op aty od tamtejszych wsi. Zabrane pieni dze 

równie  rozdawa  biedakom. Tropi  i t pi  konfidentów i 
niemieckich szpiclów. Bywa o, e w pojedynk  atakowa

niemieckich andarmów przeje d aj cych le nymi drogami, 

zasadza  si  tak e na granatowych policjantów. 

Wiosn   1940 roku do czyli do Kosaka trzej nast pni 

mia kowie; Antoni Jadach mieszkaj cy równie  w Mostkach, 

Kazimierz Koza pochodz cy z Dzwoli, z powiatu 

bi gorajskiego i, pochodz cy ze Szczakowej Eugeniusz 

Wróbel przypuszczalnie oficer Wojska Polskiego z 12 pu ku

piechoty z Wadowic (cho wiadek tamtych czasów, dzi  ju

nie yj cy Franciszek Bielak, twierdzi, e by  to kapelmistrz 

wojskowy). Mieszkaniec Zarzecza Stanis aw M ynarski 

pami taj cy czasy okupacji podaje w swoich wspomnieniach, 

e  wszyscy nosili pseudonimy, Kosak „Harna ”, Jadach 

„Hardy”, Koza „Pocisk” a Wróbel „Ptak”. Ale czy tak by o

rzeczywi cie? Mo na w to pow tpiewa , zw aszcza e

mieszka cy tamtych terenów pami taj cy czasy wojny, 

mówili o Kosaku, a nie o „Harnasiu”. Wedle M ynarskiego 

trzej towarzysze Kosaka uczestniczyli w kampanii 

wrze niowej i poddawa  si  Niemcom nie zamierzali.  

Wczesn  wiosn  1941 roku Kosaka próbowano uj  w lesie 

ko o Majdanu Golcza skiego. W akcji bra a udzia  policja i 

andarmeria, dosz o do wymiany strza ów, ale Kosakowi 

uda o si  wymkn  z potrzasku. Na pocz tku lipca 1941 roku 

Franciszek Kosak wraz ze swymi dwoma podkomendnymi 

przebywa  w domu Franciszka Krawca w Jerzach, przysió ku 

Mostków. Dom zaatakowa o kilkunastu policjantów, dosz o

do wymiany ognia. Kosak miertelnie trafi  Biedach ,

policjanta z Janowa  i znowu, tym razem ze swymi 

towarzyszami, wyszed  ca o z opresji. Wtedy Niemcy za 

uj cie Kosaka lub jego likwidacj  wyznaczyli wysok

nagrod .

By  pa dziernik 1941 roku. Kosaka wytropiono w ródle nym 

przysió ku Mostków, Grabie. Tym razem si y policyjne i 

andarmerii by y znacznie wi ksze. Kwa nik podaje w swej 

relacji, e gajówk , w której przebywa  Kosak, zaatakowa o

czterdziestu policjantów i andarmów. I tym razem akcja nie 

uda a si , a Kosak zastrzeli  zast pc  komendanta policji 

granatowej w Janowie Lubelskim i znikn  w lesie. Jesieni

1941 roku Kosak ze swoimi lud mi rozp dzi  niemieck

szko  w Kurzynie. Wdowa po zamordowanym w Lublinie w 

lutym 1942 roku Miko aju Pacu, który utrzymywa  kontakt z 

Kosakiem i uczestniczy  w niektórych jego akcjach, podaje, e

Kosak razem ze swoimi towarzyszami zlikwidowa

posterunek policji granatowej w Momotach, zlewni  mleka 

dla Niemców w Majdanie Golcza skim i Mostkach. 

Natomiast wiadek tamtych czasów Aniela Bielak-Miszczak, 

mieszkanka Jarocina dodaje, e grupa Kosaka niszczy a

czno  gminy z siedzib  w adz powiatowych, utrudnia a
wywóz drzewa z lasów pa stwowych i prywatnych. Stanis aw

Kwa nik, sam zreszt  partyzant z Batalionów Ch opskich, 

potwierdza  walki Kosaka z policj  i andarmeri  i dodaje, e

t pi  s ugusów niemieckich, usuwa  konfidentów pochodzenia 

ukrai skiego. Za wspó prac  z Kosakiem Niemcy zamordowali 

Antoniego Pow sk  i jego syna z Deputatów, Stanis awa Je a i 
Józefa Habud  z Mostków.

Gdy konwojowano uj tych partyzantów Stanis awa Je a i 

Józefa Habud , Franciszek Kosak z Antonim Jadachem 

zasadzili si  w przysió ku Mostków - Wasile. Zaatakowali 

konwój, ale jednak mimo wymiany strza ów, policjanci zdo ali

uj  razem z aresztantami. 

Niemcy za wszelka cen  chcieli uj  Kosaka. Wysoka nagroda 

nie skutkowa a. Pos u yli si  wi c podst pem, jak twierdz

wiadkowie tamtych zdarze . Jak mówi w swojej relacji 

Aniela Bielak-Miszczak w jesieni  1941 roku Niemcy 

sympatyków Kosaka. W grudniu 1967 roku Stanis aw

Kwa nik przed S dem Powiatowym w Nisku zeznawa  m.in. 

Pluton (Franciszka Kosaka - przyp DG) obozowa  na terenie 

lasów janowskich oraz jaroci skich.(...) Gestapo oraz policja 

granatowa wys a a do obozu Kosaka w lesie jaroci skim 
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czterech konfidentów, renegatów rekrutuj cych si  z ludno ci 

polskiej. Byli nimi: Leon Oleksak zamieszka y w Golcach, 

obecnie nie yj cy, Walenty Cudzi o zamieszka y w Majdanie 
Golcza skim, Józef Je  nie yj cy spod Janowa Lubelskiego, 

Jan Nalepa zamieszka y w Mostkach, obecnie przebywaj cy 

na Ziemiach Zachodnich... Aniela Bielak-Miszczak u ci la

wydarzenia; Niemcy upozorowali aresztowanym ucieczk  z 

wi zienia a oni zg osili si  oni do obozu Kosaka. Powiedzieli, 

e uciekli z wi zienia i chc  z nim zosta  w partyzanckim 

obozie. Kosak da  wiar  ich s owom. 

Zeznaje Kwa nik: Konfidenci ci wkrad szy si  w kompani

Kosaka i czterech jego ludzi, mi dzy którymi by  Antoni 
Jadach, podst pnie upili ich wódk  zaprawion  jakim

narkotykiem, po której wypiciu wszyscy twardo zasn li. We 

nie za  konfidenci przy u yciu broni wszystkich z Kosakiem 
w cznie pozbawili ycia. (...) Wiadomo  o powy szym 

powzi em z opowiada  Leona Oleksaka, który zbrodni 

wespó  z innymi dokona . Po dokonaniu tej zbrodni Niemcy i 
granatowa policja razem z tymi, którzy zabójstwa dokonali, 

przywie li zw oki pomordowanych pod ko ció  w Jarocinie dla 

publicznego pokazania ludziom.(.. )Pó niej zostali pochowani 
na cmentarzu w Jarocinie. Wersj  t  potwierdza równie

Aniela Bielak-Miszczak i wspomniany Stanis aw M ynarski. 

Zeznaj c przed S dem Powiatowym we Wroc awiu w 1957 

roku, Franciszek Bielak, dowódca oddzia u BCH na Zasaniu,  

powiedzia , e Antoni Jadach zosta  zabity przez niemieckiego 

konfidenta. 

W sporz dzonym w latach 60. wykazie akcji zbrojnych ruchu 

oporu w okresie II wojny wiatowej na terenie powiatu 

ni a skiego znajduje si  taka informacja: W grudniu 1942 r. 

(Pomy ka co do roku - przyp. DG) w lesie ko o wsi Mostki 

przysió ek oza, Franciszek Kosak zosta  zastrzelony wraz z 
podw adnymi: Antonim Jadachem, Koz  i kpt. by ego 12 pu ku

piechoty Wadowice Wróblem. Wymienieni zostali podst pnie 

zwabieni przez agentów niemieckich: Walentego Cudzi ,
Leona Oleksaka i Józefa Je a oraz Antoniego Nalep . Agenci 

ci przed zastrzeleniem partyzantów weszli do oddzia u

pozoruj c zbieg ych wi niów, podali partyzantom rodki 
nasenne z wódk , sami za  pili wódk  nieska on . W czasie 

snu zastrzelili partyzantów.

W czasie wojny Józef Je  i Leon Oleksak zostali rozstrzelani 

przez partyzantk , natomiast Walenty Cudzi o i Antoni Nalepa 

prze yli. Jednak po wojnie zostali skazani przez s d na 

pi tna cie lat wi zienia.

Jaroci ski Urz d Stanu Cywilnego posiada zeszyt zawieraj cy 

zapiski odnosz ce si  do zgonów jaroci skich parafian. Jest to 

praca proboszcza Jarocina ks. Marcina K dzierskiego, który 

jak napisa  kronikarz ko cielny, przeczuwaj c naprzód, kilka 

miesi cy przed mierci , przepisywa  ksi gi metrykalne. Na 
kilka dni przed mierci  przepisa  i kaza  zanie  do zakrystii 

mówi c: „Tak si  mo e sta , e tylko to zostanie dla parafii.”

Dzi  zapiski ks. K dzierskiego, spalonego w plebanii przez 

Niemców w czerwcu 1943 roku, s u  urz dnikom do 

wystawiania wiadectw zgonu z czasów przedwojennych i z 

kilku pierwszych lat okupacji. Dat mierci Kosaka i jego 

towarzyszy podawano ró n . W zeszycie ks. K dzierskiego 

znajduje si  wpis podaj cy 7 grudnia 1941 roku jako dat

mierci Kosaka i jego trzech wspó towarzyszy: Jadacha, 

Wróbla i Kozy. Jest te  adnotacja, e zabitych znaleziono  w 

lesie na terenie gromady Mostki. W innym zapisie ks. 

K dzierskiego, tym razem znajduj cym si  w kancelarii 

parafii jaroci skiej, jest informacja: W czasie ob awy
zastrzeleni przez policj  w lesie grom. Mostki, relacja Poster. 

Policji Polskiej Jarocin 4.2.1942 r. Potwierdza to meldunek 

komendanta posterunku policji w Jarocinie skierowany do 

Urz du Parafialnego: Donosz , e dnia 7 grudnia 1941 w 

czasie ob awy policyjnej zosta  zabity i tu wymieniono 

nazwiska Kosaka, Jadacha, Kozy i Wróbla. Jaka jest prawda? 

By  mo e konfidentów uznawano za uczestników ob awy 

policyjnej? 

Jeszcze sporo czasu up yn o nim na Zasaniu pojawi a si

zorganizowana partyzantka. O Kosaku i jego o nierzach milczano 

d ugie lata, nie byli oni bowiem zwi zani z adnym partyjnym 

podziemnym wojskiem: komunistycznym, endeckim, czy ludowym. 

Byli to po prostu polscy partyzanci. Franciszek Bielak „Sokó ”

twierdzi  co prawda przed s dem, e organizacja Kosaka nazywa a

si  Zwi zek Zawodowych Wojskowych. T umaczy , e z rozkazu 

niemieckiej andarmerii zakopywa  zabitych czterech partyzantów. 

Wtedy przy Wróblu, jak twierdzi , znalaz , co prawda zniszczone i 

pokrwawione, dokumenty z dzia alno ci oddzia u, którego nazwa 

zosta a w nich wymieniona. Ale t  informacj  mo na atwo obali ;

Niemcy mieli wcze niej dost p do zw ok partyzantów ni  Bielak. 

Ludowiec Tomasz Sagan w swojej ksi ce „Konspiracja w Natanie” 

nie podziela  zdania Bielaka. Napisa  tak: Ten pierwszy na Zasaniu 

ni a skim czteroosobowy oddzia  partyzancki nie mia  nazwy, nie by
zwi zany z adn  organizacj  konspiracyjn , chocia  (...) Franciszek 

Kosak by  przed wrze niem 1939 roku cz onkiem ko a Stronnictwa 

Ludowego w Majdanie Golcza skim...
I dlatego nikt si  nie upomnia  o pami  o nich. Pierwszych 

partyzantach Zasania. Dopiero po latach na cianie szko y

podstawowej w Majdanie Golcza skim, przy wej ciu, pojawi a si

niepozorna, niewielka tabliczka ze stali nierdzewnej. Na niej wyryto 

napis: W ho dzie partyzantom Robotniczo-Ch opskiej Organizacji

Bojowej dowodzonej przez Franciszka Kossaka w 45 rocznic  Ich 
mierci. Spo ecze stwo, grudzie  1986 r. Nauczyciele czasem 

przypominaj  dzieciom o Kosaku i jego trzech towarzyszach, cho

ich wiedza o nich jest sk pa. Niestety, Kosakowi i jego towarzyszom 

przypi to polityczny szyld prawdopodobnie lewicuj cej RChOB, do 

której nigdy nie nale eli i z adn  organizacj  wspólnego nic nie 

mieli, o czym zreszt  mówi  Tomasz Sagan, znakomicie 

zorientowany w sprawach antyniemieckiego podziemia w dawnym 

powiecie ni a skim. 

Kiedy b dziecie na jaroci skim cmentarzu przechodzi  obok 

samotnej mogi y czterech poleg ych pierwszych partyzantów, mo e

wiatr wam zaszumi: Przechodniu, powiedz Polsce...

Dionizy Garbacz 

Powy szy artyku  zamieszczamy za zgod  Autora. Jest to przedruk z tygodnika Sztafeta.  Autor cz onków grupy Kosaka 

nazywa „pierwszymi partyzantami”, jakkolwiek uprawnione mo e by  tak e nazywanie ich ostatnimi o nierzami kampanii 

wrze niowej. W a nie w tym duchu przedstawieni byli w obowi zuj cym do niedawna na terenie ca ego kraju podr czniku 

historii dla klas ósmych /WSIP W-wa 1989/. We fragmencie dotycz cym kampanii wrze niowej znajdowa  si  bowiem zapis: 

„Do maja 1940r. walczy  w Kieleckiem oddzia  legendarnego majora „Hubala” – Dobrza skiego, nazwanego przez Niemców 

„Szalonym Majorem”. Najd u ej bo a  do wiosny 1942 r. bi a si  w lasach janowskich grupa podchor ego Kossaka. Dotrwa a

ona do czasu wyj cia w pole oddzia ów partyzanckich, utworzonych przez organizacje konspiracyjne”./red./ 
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Jubileusz 50 - lecia 
W dniu 17 stycznia 2004 r. w Gminnym O rodku Kultury, Sportu, 

Turystyki  i Rekreacji w Jarocinie odby a si  uroczysto  wr czenia medali 

przyznanych przez Prezydenta RP parom, które wytrwa y w zwi zku ma e skim 

50 lat. W gminie Jarocin, par którym w 2003 r spe ni o si  50 -lecie po ycia

ma e skiego by o 18. Oto Jubilaci z poszczególnych miejscowo ci w gminie-

Pa stwo: Krystyna i Franciszek 

BIELAKOWIE, Krystyna  

i Mieczys aw GOZDOWIE  

z Domostawy; Emilia  i Roman 

GUMIELOWIE, Leonia  

i Tadeusz PISKOROWSCY, 

Helena i W adys aw

POW SKOWIE,  W adys awa

i Jan SZYNALOWIE,  

W adys awa i Andrzej 

LICHWIARZOWIE z Jarocina; 

Anna i Wac aw KANIOWIE  

z  Katów, Stanis awa i Stanis aw

PISKOROWSCY z Majdanu 

Golcza skiego; W adys awa

i Walenty GRANOWICZOWIE z Mostek; Paulina i Marian AZOWSCY, 

Czes awa i Tadeusz WOLANINOWIE, W adys awa i Franciszek 

RYCHLAKOWIE z Szyperek; Janina i W adys aw KANIOWIE,  Janina  

i Boles aw MA LACHOWIE, Ewa i Józef RZEK CIOWIE,  Bronis awa i Jan 

WALCZAKOWIE, Franciszka i Tomasz MROCZKOWIE (Franciszka zmar a

12.09.2003) ze  Zdziar. W uroczysto ci udzia  wzi o 14  z 18 w/w par wraz ze 

swoimi rodzinami. Wójt Gminy Zbigniew Walczak dokona  w imieniu  

Prezydenta RP aktu dekoracji Jubilatów 

oraz  z o y  Im gratulacje i serdeczne 

yczenia. Podkre li  szczególnie warto ci

tkwi ce

w trwa o ci ma e stw i wyrazi  nadziej ,

e w a nie dzi ki takim rodzinom jak Ich, 

unikniemy zagro e  dla instytucji 

Rodziny po wej ciu Polski do Unii 

Europejskiej. Jubilaci otrzymali 

symboliczny kwiatek oraz upominki 

ufundowane przez gmin . Po od piewaniu 

tradycyjnego „Sto lat” i wypiciu lampki 

szampana, odby a si  cz  artystyczna,  

w której wzi a udzia  m odzie

z pierwszej klasy gimnazjum w Jarocinie 

oraz zespo y piewacze z o one  

z cz onki  KGW ze Zdziar,  Jarocina  

i Szyperek  /zdj cia z Jubileuszu na 

ostatniej stronie/. Przedstawiony repertuar 

- tematycznie zwi zany  z charakterem 

uroczysto ci - wywo a  u Jubilatów  zy

rado ci i wzruszenia. Uroczysto

zako czy a si   pocz stunkiem dla 

odznaczonych par i ich go ci.

Kronika szko y w Szyperkach. 

Szko a w Szyperkach - jak wi kszo  szkó  na terenie Gminy Jarocin - ma swoj  kronik . Zosta a ona 
napisana przez wieloletni  nauczycielk  i kierowniczk  tej szko y, nie yj c  ju  Ludwik  Habuda. Pocz tek 
pisania kroniki opatrzony jest dat  22 lipca 1960 r. lecz wst p „Rzut w przesz o ” daje obraz tworzenia si
zal ków szkolnictwa w tej wiosce. W kolejnych wydaniach naszego pisma pozwolimy sobie drukowa
fragmenty tej kroniki. /red./ 

„Rzut w przesz o ”
SZYPERKI, DN.22.07.1960r 

Rozpoczynaj c pisanie kroniki szkolnej nie mog  zebra  dok adnych  

i cis ych wiadomo ci o dawnych dziejach tutejszej wioski, gdy  dokumenty 

pozostawione przez moich poprzedników zosta y zniszczone podczas wojny. 

rodowisko tutejsze sk ada o si  z ludno ci katolickiej dwóch obrz dków: greckiego  

i rzymskiego. Pod wp ywem nauki kleru jednej i drugiej grupy budzi a si  nienawi

mi dzy mieszka cami wioski, która w latach 1939-1945 przerasta w prawdziw

tragedi  i bratobójcz  rze . Obecnie ró nice te zatar y si   (przynajmniej pozornie)  

i tylko czasami da si  jeszcze zauwa y  jakie  nieporozumienia oparte na g boko 

zakorzenionym nacjonalizmie. Wioska tutejsza zamieszkana jest w przewa nej 

cz ci przez rolników. Gospodarstwa s  ma o lub redniozamo ne. Piaszczysta i 

ja owa gleba zmusza znaczn  cz  ludno ci do emigracji w inne okolice w celach 

zarobkowych. Prawie po owa mieszka ców tej wioski pracuje w hucie w Stalowej 

Woli, dok d doje d aj  ka dego dnia autem ci arowym.   

          Na podstawie rozmów z miejscow  ludno ci  nauka odbywa a si

w Szyperkach wiele lat przed wojn wiatow  (1914r), co potwierdza bardzo ma y

procent ludno ci nie umiej cych czyta  i pisa . Analfabeci s  przewa nie elementem 

nap ywowym lub biedot , której z e warunki bytowe nie pozwala y na nauk . Do 

roku 1939 nie by o oddzielnego budynku szkolnego. Dzieci uczy y si  w domach 

wynaj tych, przewa nie u ob. Franciszka Lacha. W Roku 1939 wybudowano 

szko  sk adaj c  si  z jednej klasy, kuchni, pokoju, kancelarii i dwu korytarzy.

Jako materia u u yto drewno , dach 

pokryto dachówk . Plan szko y by

wykonany bez rozwagi  

i przemy lenia. Najgorzej przedstawia 

si  mieszkanie nauczyciela, które jest 

nader ciasne, pó nocne i bardzo zimne. 

Teren zaj ty pod budynek jest bardzo 

suchy, a obej cie obszerne lecz o bardzo 

piaszczystym pod o u.

            Z opowiada  tutejszych ludzi  

o dawnych czasach dowiedzia am si ,

e pierwsz  nauczycielk  w tutejszej 

szkole( wynaj tej ) by a ob. Wajsówna.

Prowadzi a ona nauk   czterech klas  

w dwu oddzia ach. Pó niej zast pi a j

pani Zubyk Maria, która w okolicy 

pozostawi a bardzo mi e wspomnienie. 

Nauczycielka ta mia a wybitne 

zdolno ci do piewu i organizowania 

przedstawie , przyczynia a si  wi c do 

podniesienia ogólnej kultury 

Dekoracja – Paulina i Marian azowscy
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rodowiska. Ojciec nauczycielki tej zajmowa  si  ogrodnictwem, które stara  si

propagowa  w okolicy. 

Przyjemnie wspominany jest równie  nauczyciel Rojewski Stanis aw,

który by  sportowcem i zwolennikiem drygu wojskowego. On prowadzi  na terenie 

wioski organizacj  „Strzelec” i „Orl ta”, bra ywy udzia  w rozrywkach 

m odzie owych, by  sportowcem. Uczy  do roku 1939. Z chwil  wybuchu drugiej 

wojny wiatowej zosta  powo any do wojska jako oficer rezerwy. Wi cej do 

Szyperek nie wróci  i losy jego s  dla mieszka ców nie znane. Szko a zosta a

zamkni ta. Jednak otwarto j  podczas wojny. Przyby a tu kolejna nauczycielka 

Ukrainka wyznania grecko-katolickiego Zofia Rybakowa. Ta wprowadzi a do 

szko y j zyk ukrai ski, jako obowi zuj cy, podzieli a dzieci na dwie grupy: Polaków 

i Ukrai ców i odmiennie ich traktowa a. Polacy nie mieli prawa wst pu na niektóre 

lekcje, nie byli pytani. W szkole  panowa o prawo bicia.  W szerzeniu nacjonalizmu 

pomaga  Rybakowej ksi dz Hurko, który mieszka  u ob. Martyny Marii i odprawia

nabo e stwa w j zyku ukrai skim wed ug obrz dku greckiego w kaplicy znajduj cej 

si  obok szko y. Miejscowa ludno  z nienawi ci  wspomina dzia alno  tych 

dwojga ludzi, która poró ni a wiosk  i doprowadzi a w pocz tkach do nagonki na 

Polaków a nast pnie do okropnego odwetu na ludno  ukrai skiej.  

Zofia Rybak, mieszka a i uczy a ju  w budynku szkolnym. Po ucieczce ob. Rybak 

dzieci nie uczy y si . We wsi rozpanoszy  si  element bardzo nisko postawiony pod 

wzgl dem etycznym. Rozpocz y si  wyprawy w celach rabunkowych do 

okolicznych wiosek. Na w asn  r k  za atwiano osobiste porachunki. Strzelano si

wzajemnie. W roku 1943 w lipcu (pierwszej po owie) wioska prze y a okrutn

pacyfikacj , dokonan  przez Niemców. Wiele osób pow drowa o wtedy do obozów 

koncentracyjnych, wiele zgin o na miejscu. Ludno  za ama a si  psychicznie i nie 

wierzy a w zwyci stwo, zacz a si  ba . W roku 1944 do Szyperek wpad y oddzia y

zbuntowanych oddzia ów Ka muków, nale cych kiedy  do Czerwonej Armii, 

którzy pó niej przeszli na stron  wroga. By y to chwile wspominane ze zgroz .

Niemcy zacz li si  m ci  na Polakach w dowolny sposób. Przez tydzie  panowa

„s dny dzie ” . (By  to czerwiec). Oswobodzenie Szyperek nast pi o w lipcu 1944 

roku. Nauk  po wyzwoleniu wioski kontynuowa a kol. Szel ek Franciszka. By a

to osoba bardzo nerwowa i chora, nie mog a przeciwstawi  si  ci kim warunkom 

pracy. Jeszcze bowiem dokazywa a banda pod dowództwem Miko aja Andrasika, 

która nie oszcz dza a nikogo. We wrze niu 1946 roku kole anka Szel ek

Franciszka wyjecha a do Jarocina. Nauka w szkole w Szyperkach nie odbywa a si

a  do marca 1947 roku. Wtedy na 

pro b  ówczesnego so tysa Cudzi o

Jana i ob. Palenia Antoniego zg osi a

si  do pracy nauczycielka 

niekwalifikowana, absolwentka szko y

redniej ob. Habuda Ludwika. Zasta a

ona szko  w op akanym stanie. 

Budynek szkolny nie by  ogrodzony. 

Przed progiem znajdowa  si  dó , w 

którym mog y p ywa  kaczki. 

Mieszkanie kierownika szko y

zajmowa a rodzina Antoniego 

Prucnala, któremu Niemcy spalili 

dom. W klatce schodowej mia y

siedzib winie i kury. Klasa s u y a na 

zmian : latem jako stodo a, zim  jako 

sala do ta ca. Budynku gospodarczego

nie by o. Nauka odby a si  w trzecim 

kwartale roku szkolnego w klasach 

czonych z bardzo du  ilo ci  dzieci, 

które w wi kszo ci uczy y si  bardzo 

ch tnie. Nauczycielka pocz tkowo nie 

mieszka a w szkole lecz dochodzi a

z Borsuczyn, gdzie jest jej dom 

rodzinny. Rozpocz y si  prace nad 

doprowadzeniem szko y do 

odpowiedniego wygl du. Wykonano 

wi c ogrodzenie, zlikwidowano 

prowadz c  przed szko  drog ,

wybudowano drewutnie i nakryto j

dachówk , otynkowano ciany

wewn trz klasy i mieszka  nauczyciela. 

Antoni Prucnal wybudowa  w lecie dom 

 i wyprowadzi  si  ze szko y, przesta

te  ze wzgl du na dokonan  przez jego 

córk  Hieronim  i jej narzeczonego 

Dziechciarza Jana kradzie  maszyn na 

kursie kroju i szycia, który si  odby  si

w szkole, pe ni  funkcj  stró a

szkolnego. Funkcje ow  obj  po nim 

ob. Sieradzki Miko aj, który zosta

szybko zwolniony. Opiek  nad szko

obj a ob. Szwedo Waleria, uboga, 

samotna kobieta, która pe ni ja do dnia 

dzisiejszego. W roku 1947 wybuch  we 

wiosce ogromny po ar. Powodem 

nieszcz cia by a nie rozumna zabawa 

dziecka Martyny Stanis awa. Sp on a

wtedy zagroda Wo oszyna Miko aja, 

S omianego Jana, Martyny Jana, 

Wo oszyna Jana, Pachli Piotra oraz 

stodo a Andrasik Anieli. Domy do

szybko odbudowano, z pomoc

poszkodowanym spieszy  Polski 

Czerwony Krzy . Szko a wzi a udzia

w ogólnopolskiej walce z 

analfabetyzmem, który przyniós

pozytywne rezultaty. Przez pewien czas 

      Kierownik Szko y Pani Ludwika Habuda z uczniami 
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prowadzony by  kurs równie  dla funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Nauka 

odbywa a si  ci gle w klasach czonych, szko a odsy a a dzieci do Jarocina, gdzie 

kontynuowa y one dalsz  nauk . W roku 1953 nauczycielka ob. Habuda L. uzyska a

kwalifikacje nauczycielskie. Pracowa a bowiem przez pewien czas w Komisji 

Rejonowej w Mielcu. W roku 1954 wzi a ona udzia  w kursie centralnym 

nauczycieli klas I-IV odbywaj cym si  w Kaliszu, a po dwu latach rozpocz a studia 

na ZSN w Rzeszowie, które uko czy a w roku 1959. W roku szkolnym 1958/9 

podniesiony zosta  stopie  organizacyjny szko y. Przydzielono drugi etat na 

skutek zwi kszonej liczby dzieci. Nauka wtedy odbywa a si  w klasach 

pojedynczych. Wynaj ta zosta a izba lekcyjna u ob. Kozy Franciszka.

 By o to pomieszczenie ma e i niewygodne, lecz lepszego trudno by o znale  w 

ca ej wiosce. W budynku w asnym uczy a klas  II i IV ob. Habuda Ludwika, u Kozy 

za  I i III ob. Nalepa W adys awa.

W roku szkolnym 1959/60 poleceniem Inspektoratu Szkolnego zorganizowano 

klas  pi t . Nauka znów odbywa a si  w klasach czonych. Warunki pracy by y

bardzo z e. Izba wynaj ta zbyt ciasna, brak opieki ze strony nieudolnego so tysa ob. 

Ma ysa Jana, s abe zainteresowanie si  sprawami o wiaty Prezydium Gromadzkiej 

Rady Narodowej. Ob. Habuda L. Uczy a klas  IV i V pozosta e za  by y pod opiek

kol. Nalepy W adys awy. Klas  IV i V tworzy a jeden oddzia  i uczy a si  w 

budynku wynaj tym u Franciszka Kozy. Pod koniec roku przeprowadzono 

klasyfikacj  i za o ono e 4 dzieci pozostanie w tej samej klasie (…). Najlepszymi 

uczniami w roku 1959/60 byli: Podpora Halina, Grz ko Krystyna, Wo oszyn 

Helena, Sieradzki Bronis aw, Wo oszyn 

Józef i Czubek Jan. Wiele k opotów 

przysparzali nauczycielom uczniowie 

(…..). Zachowanie ich wskazywa o

brak wychowania.  

W maju szko a urz dzi a wycieczk  do 

Zamo cia. Uczestnicy, których by o 34, 

je dzili samochodem wynaj tym w 

Stalowej Woli. W Zamo ciu

ogl dali my stare pami tki 

zgromadzone w muzeum. Dzieci 

zachwyca y si wiatem zwierz cym

hodowanym w ZOO. Najwi cej 

ciekawo ci wzbudza y ma py, wilki, 

lwy i nied wiedzie. Wiele smutnych 

wra e  pozostawi a podró  na miejsce, 

w którym Niemcy wi zili Polaków, 

pó niej rozstrzeli i palili. Budynek jest 

reszt  dawnych budowli obronnych 

zbudowanych z ceg y. Mury te s

bardzo grube, a zgromadzone w ród

nich pami tki okropnie smutne dla 

ka dego Polaka. Udzia  w wycieczce do 

Zamo cia wzi li uczniowie wszystkich 

klas. Atmosfera by a mi a a dzieci 

mimo niewielkiego zm czenia

zadowolone. Wiele wiadomo ci o 

Zamo ciu uzyskali my dzi ki 

przewodnikowi ob. Gustawowi 

Szumile, który mi dzy innymi wykona

i przes a  nam zdj cie za czone w 

kronice. Podczas wycieczki dzieci 

widzia y miasteczka rozsiane na trasie 

Stalowa Wola Zamo , podziwia y te

pi kno tamtejszych okolic. Wycieczk

do Zamo cia prowadzi y obydwie 

nauczycielki ze szko y w Szyperkach : 

ob. Nalepa W adys awa i ob. Habuda 

Ludwika.  Ci g dalszy w nastepnym 

numerze 

Konserwy  mi sne

z pomocy spo ecznej
W miesi cach od pa dzierniku do grudnia 2003 r. 

Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Jarocinie podobnie 

jak w ca ym kraju wydawa  konserwy mi sne z zapasów 

Agencji Rynku Rolnego. Pomoc adresowana by a do osób  

i rodzin znajduj cych si  w trudnej sytuacji bytowej, 

spe niaj cych kryterium dochodowe wed ug ustawy  

o pomocy spo ecznej oraz b d cych klientami pomocy 

spo ecznej.  

Gmina Jarocin otrzyma a 997 sztuk konserw  

w asortymencie: tyrolska, gulasz, mielonka i pasztet, o cznej 

wadze 435 kg. Dla porównania Nisko otrzyma o 372 kg,  

Je owe 336 kg,  Krzeszów 252 kg. Liczba podopiecznych, 

którym przyznane zosta y dary w naszej gminie wynios a  646 

osób ze 152 rodzin.

Szkoda, e by a to akcja jednorazowa. Forma tej pomocy 

cieszy a si  du ym zainteresowaniem, chocia  wyst pi

jeden przypadek, gdzie rodzina z Majdanu Golcza skiego 

odmówi a przyj cia konserw, ze wzgl du na wegetaria ski 

sposób od ywiania. 

Nadmieni  nale y, e rozdzielnictwem konserw zajmowa y

si  równie  instytucje pozarz dowe: PCK, PKPS  

i CARITAS, a na naszym terenie nowo otwarta Stacja Opieki 

Caritas  w Domostawie. 

Dobrze by oby, aby akcja ta by a kontynuowana  

w nast pnych latach w okresie zimowym 

(przed wi tecznym), poniewa  pomoc w tym czasie jest 

najbardziej potrzebna. 

      Kierownik OPS w Jarocinie 

 Stanis aw Gazda

Nauczycielki Szko y pani Habuda Ludwika i Nalepa W adys awa  
z uczniami (kl. V) 
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Sprzedawcy ami  prawo 

Sprzedawca podaj c alkohol nieletnim podlega karze 

i utracie zezwolenia na sprzeda  alkoholu. Polskie prawo 

zabrania sprzeda y alkoholu osobom poni ej 18-tego roku 

ycia (art.46.ustawy o wychowaniu w trze wo ci  

i przeciwdzia aniu alkoholizmowi). 

Dotychczasowe do wiadczenia i obserwacje na 

terenie gminy Jarocin pokazuj , e zakaz sprzeda y nieletnim 

jest nagminnie amany. M odzi ludzie potwierdzaj , e gdy 

chc  kupi  alkohol to nie napotykaj  na wi ksze trudno ci.

Kupuj  rzekomo dla wujka, taty i  mamy lub  korzystaj   z 

us ugi pe noletniego kolegi.  

          Wielu ekspedientów robi to cz sto z ch ci zysku. Cz

sprzedawców jest uczciwych odno nie sprzeda y nieletnim i 

w takich przypadkach nie podaje alkoholu. Sprzedawca ma 

prawo sprawdzenia wieku, g ównie tych osób, które wygl daj

na nieletnie. 

         Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów 

Alkoholowych w Jarocinie próbuje jako  zaradza  tej sytuacji 

poprzez wyst powanie do dyrektorów szkó  o w czanie do 

programów nauczania wiedzy o szkodliwo ci picia alkoholu, 

szczególnie przez  m odzie  i dzieci.  Ponadto Komisja 

wspó pracuje z Policj  w zakresie prowadzenia kontroli  

placówek handlowych i gastronomicznych, prowadz cych 

sprzeda  alkoholu na terenie gminy.   Opiniuje podania 

dotycz ce zezwole  na uruchomienie  nowych punktów 

sprzeda y napojów alkoholowych. Wnioskuje o cofni cie

koncesji na sprzeda  alkoholu.  Kieruje wnioski do s du na 

leczenie odwykowe. Wspó pracuje z Gminnym O rodkiem 

Pomocy Spo ecznej w  zakresie pomocy rodzinom z 

problemami alkoholowymi i dotkni tymi zjawiskiem 

przemocy. 

            Równocze nie Urz d Gminy w Jarocinie realizuje 

program profilaktyczny zatwierdzany ka dego roku przez 

Rad  Gminy  wraz z preliminarzem wydatków. Zapobieganie 

zjawisku picia alkoholu  przez nieletnich w szko ach, nie 

sprzedawanie w sklepach lub barach jest skutecznym 

rodkiem pod warunkiem, e rodzice nie traktuj  picia 

alkoholu przez swoje nieletnie dzieci z pob a aniem  

i z przymru eniem oka.   

M odzie   pije alkohol dla zabicia czasu, traktuj c to cz sto

jako rozrywk . Na dyskotekach  pije g ównie piwo i wino, 

które dodaje odwagi i pewno ci. Piwo we wi kszych ilo ciach

powoduje takie same zaburzenia umys owe jak nadu ywanie 

mocnego alkoholu. Pij  w obecno ci doros ych nie tylko 

ch opcy ale i dziewcz ta. wiadczy to, e zmieni y si

obyczaje, w tym przypadku na gorsze. M odzie   si ga po 

alkohol i nie jest to nowo . Ale kiedy  m odzi robili to  

w  mniej ra cy sposób.  

Statystyka mówi, e uczniowie podlegaj  presji 

rówie ników lub niektórzy id  w lady rodziców.  Nie ma nic 

smutniejszego ni  m odociany alkoholik. Rodzice winni 

wyja nia  dzieciom, e alkohol szkodzi i jest bardzo trudno 

alkoholikowi d wign  si  z tego upadku i samemu 

wyzdrowie  z choroby alkoholowej.  

Niezale nie od powy szego, nale y tu jednak 

wspomnie , e obecnie spo ywanie alkoholu przez 

doros ych odbywa si  w bardziej kulturalny sposób ni

wiele lat temu i efekty tego s  zauwa alne. Wida  to na 

weselach, chrzcinach  lub imieninach. Wyeliminowano 

alkohol z przyj  komunijnych i  jest to g ównie zas ug

Ko cio a Katolickiego.

     Stanis aw Gazda  
Przew. Gminnej Komisji 

                        Rozwi zywania Problemów Alkoholowych 

         w Jarocinie

Z KRONIKI POLICYJNEJ 

- W dniu 01.01.2004 ok. 0.20 w m. Szyperki dosz o do wypadku 

drogowego w wyniku którego jedna osoba dozna a obra e  cia a.

- W nocy z 18/19 stycznia br. nieznani sprawcy dokonali kradzie y

z w amaniem do budynku stolarni w m. Zdziary. W wyniku 

przest pstwa skradziono elektronarz dzia  oraz inny sprz t na sum

ok. 2500 z

- W miesi cu stycze  zatrzymano m czyzn  trudni cego si  handlem 

obwo nym w poje dzie którego ujawniono spor  ilo  papierosów  

i alkoholu bez polskich znaków akcyzowych. 

- W miesi cu luty odnotowano w amanie do masarni Unirol, gdzie 

skradziono w dliny na kwot  ok. 2500 z

- Pod koniec miesi ca luty zatrzymano na gor cym uczynku m czyzn

narodowo ci ukrai skiej który usi owa  si  w ama  do sklepu  

w Jarocinie. M czyzna ten zosta  aresztowany tymczasowo na okres  

3 miesi cy. Nale y przypuszcza e by  on cz onkiem grupy 

przest pczej która dokonywa a wcze niejszych w ama  do obiektów 

handlowych na terenie naszej gminy, a tak e na terenie innych gmin 

powiatów: ni a skiego, stalowowolskiego oraz mieleckiego  

INFORMACJA
Posterunek Policji w Jarocinie 

informuje mieszka ców gminy Jarocin e

dzielnicowym odpowiedzialnym za rejon 

s u bowy na terenie dzia ania PP-Jarocin jest:               

sier . szt. Adam Jastrz b  tel. 8713116 

APEL
W zwi zku z nasilaj cymi si

w amaniami do budynków gospodarczych, 

gara y, stolarni. zwracam si  do w a cicieli 

warsztatów stolarskich, a tak e innych 

mieszka ców posiadaj cych drogi sprz t typu 

wiertarki, szlifierki k towe, pi y spalinowe oraz 

inne elektronarz dzia o przechowywanie go  

w miejscach dobrze zabezpieczonych, trudno 

dost pnych np. dom mieszkalny, strych.

KIEROWNIK 

POSTERUNKU POLICJI 

w Jarocinie 

sier . szt. Tadeusz G la 
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Pieni dze z dymem 

Ka dego roku w ca ej Polsce nast puje czas kiedy rolnicy 

wypalaj  traw  na swoich kach. Nie przejmuj  si  tym, e jest to  

w wietle prawa zabronione, e protestuj  ekolodzy. Nie inaczej dzieje si

w naszej gminie. Od ko ca marca, poprzez kwiecie  i pocz tek maja 

jednostki OSP z Domostawy i Jarocina niemal codziennie na sygnale 

wyje d aj  aby gasi  p on ce trawy. Nieraz nawet dwukrotnie w ci gu 

jednego dnia. W roku ubieg ym jednostka z Domostawy wyje d a a 29 

razy natomiast z Jarocina 48 razy. Nie zawsze istnieje jakie  wi ksze 

zagro enie. Wystarczy, e kto  zadzwoni na sygna  alarmowy do Stra y

powiatowej w Nisku a ta nie znaj c faktycznego zagro enia,  poprzez 

system selektywnego wywo ywania uruchamia syreny stra ackie  

w jednostkach. Zdarza si , e do b ahego w sumie wydarzenia przyje d a

kilka jednostek. Oczywi cie nie mo na za to wini  stra aków, gdy  ich 

powinno ci  jest reagowa  jak najszybciej na alarm. Trzeba jednak e

stwierdzi , e nie po to przede wszystkim istniej  jednostki stra ackie aby 

gasi  pal c  si  traw . Mam nadziej , e w przysz o ci nasi stra acy nie 

b d  musieli by  wzywani do tego typu wydarze , gdy  ich po prostu nie 

b dzie.  Zada em sobie trud wyliczenia  kosztów  gaszenia po arów traw 

przez naszych stra aków w ubieg ym roku  aby dowiedzie  si , ile 

pieni dzy z bud etu gminy w sposób 

bezsensowny ulotni o si  wraz z dymem.  

Za udzia  w akcjach wyp acili my stra akom 

3000 z ., koszt paliwa do autopompy to 2000 z .

Do tego trzeba doliczy  amortyzacj  sprz tu

i ogromne zu ycie wody z naszego wodoci gu. 

Przyje d aj ce  jednostki spoza gminy po 

sko czeniu akcji ga niczej tak e nape niaj

zbiorniki swoich samochodów wod

z wodoci gu. Zu ycie wody do celów 

ga niczych musi mie  wp yw na stawki op at za 

wod . Bior c pod uwag  powy sze wzgl dy 

uwa am, e nale y wyda  walk  ludziom, 

którzy nara aj  nasz samorz d na niepotrzebne 

wydatki. Osoby wzniecaj ce po ary na kach

b d  musia y oprócz kary grzywny ponosi

koszty przeprowadzonej akcji ga niczych.  

O surowe karanie sprawców podpale

zwróci em si  do policji. Mam tak e nadziej ,

e zanim stra    wyjedzie do akcji policja zna

ju  b dzie nazwisko sprawcy. 

                  Z. Walczak – wójt gminy 

Statystyka urodzin i zgonów 

Na terenie gminy Jarocin w 2003 r. nale y
odnotowa  minimalny przyrost naturalny,  poniewa
liczba urodze  mieszka ców gminy – 46 przewy sza
liczb  zgonów- 45. Oto szczegó owa statystyka w rozbiciu 
na poszczególne miejscowo ci (so ectwa): 

Nazwa miejscowo ci
Liczba urodzin  

   w 2003 r. 

Liczba 
zgonów

       w 2003 
r.

Domostawa 3 6 

Golce 1 4

Jarocin 15 12 

Katy - 1

Kuty y 2 1 

Majdan Golcza ski 9 4

Mostki 3 4 

Szwedy 2 4

Szyperki 7 4 

Zdziary 4 5

Ogó em: 46 45 

W miejscowo ciach Jarocin, Kuty y, Majdan Golcza ski

i Szyperki przewa a liczba urodze  nad liczb  zgonów  

w pozosta ych sze ciu jest odwrotnie. 

Gmina Jarocin w liczbach 

Urz d Gminy w Jarocinie otrzyma  niedawno  

z Urz du Statystycznego w Rzeszowie informacj

z Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka

oraz Powszechnego Spisu Rolnego dla gminy Jarocin. 

Spis zosta  przeprowadzony w dniach 21 maja –  

8 czerwca 2002 roku.  

Powierzchnia 91 km2 sytuuje gmin  Jarocin na 57 miejscu 

spo ród gmin wiejskich Podkarpacia. Liczba ludno ci 

wynosi 5410 co daje 60 osób na 1 km2. Dla porównania 

w województwie jest to 117 osób, natomiast w powiecie 

ni a skim 86. Najmniejsza g sto  spo ród gmin 

ni a skich jest w gminie Harasiuki, wynosi bowiem tylko 

38. W gminie Jarocin znajduje si  1411 gospodarstw 

domowych Wspó czynnik aktywno ci zawodowej  

wynosi 50,4%. W powiecie   ni szym  wska nikiem 

legitymuje si  tylko Rudnik n/Sanem. Ze stop

bezrobocia 21.8% /wojewódzka – 21,4%/ sytuujemy si

poni ej redniej powiatowej (24,1%). Najwy sze 

bezrobocie odnotowano w gminie miejsko – wiejskiej  

w Rudniku (35,4%). W gminie Jarocin znajduje si  1110 

gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. Przeci tna 

powierzchnia u ytków rolnych to 4,04 ha. Wy sza jest 

tylko w gminie Harasiuki, wynosi bowiem 4,70 ha. Dla 

województwa i powiatu wynosi ona odpowiednio  

2,00 ha i 2,82 ha.

                                                                 /an/
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INFORMACJA

Gminnego Zak adu Komunalnego 

Gminny Zak ad Komunalny w Jarocinie przypomina 

mieszka com gminy Jarocin o w a ciwym korzystaniu z sieci 

kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami podpisanej 

obustronnie umowy o dostawie wody i odprowadzaniu cieków.

Zdarzaj  si  karygodne przypadki wrzucania do sieci kanalizacyjnej 

pozosta o ci po uboju drobiu i zwierz t gospodarczych, m odych psów 

i kotów, padliny z drobiu domowego, odpadów z warzyw i produktów 

spo ywczych, przedmiotów plastikowych oraz wpuszczanie do sieci 

kanalizacyjnej gnojowicy, wód opadowych z rynien oraz 

zanieczyszczonych ró nymi odpadami wód burzowych. Powoduje to 

powstawanie przykrych zapachów z sieci kanalizacyjnej oraz bardzo 

du  awaryjno  urz dze  pracuj cych w przepompowniach cieków

oraz na oczyszczalni, szczególnie pomp ciekowych których remont 

jest bardzo drogi. Bardzo powa nie wp ywa na podwy szenie kosztów 

odprowadzania i oczyszczania cieków a w konsekwencji 

podwy szanie op at za cieki. Prosz  o przestrzeganie w a ciwych

zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej zgodnie z zawart  umow  co 

wp ynie na mniejsz  awaryjno  pompowni, obni enie kosztów 

remontów i zu ycia energii, a tym samym stabilno  op at za 

odprowadzane cieki. W najbli szym okresie przeprowadzone zostan

kontrole sieci kanalizacyjnej i wykrycie wszelkich niezgodno ci w 

korzystaniu z kanalizacji zbiorowej spowoduje na o enie sankcji 

karnych do 10.000 z  na zasadach okre lonych w umowie o dostawie 

wody i odprowadzaniu cieków. Nale y równie  przestrzega

warunków umowy dotycz cej korzystania z sieci wodoci gowej.  

Ujawnione przypadki kradzie y wody, zrywania 

plomb na urz dzeniach pomiarowych lub celowe 

uszkadzanie urz dze  pomiarowych podlega zgodnie 

z umow  karze grzywny do 5.000 z . Przypomina si

równie  o w a ciwej segregacji mieci i odpadów 

komunalnych zgodnie z napisami na workach. 

Ustawa o gospodarce odpadami wprowadza 

obowi zek segregacji odpadów i odzysku surowców 

wtórnych (tj. szk a, plastiku, metali, papieru itp.).  

W roku 2004 mieszka cy otrzymaj  bezp atnie,

jednorazowo na ca y rok worki do segregacji  

w ilo ciach zale nych od liczby domowników. 

Odpady nale y segregowa  i pakowa  osobno: szk o, 

plastik, metale, papier w worki z nadrukiem 

natomiast pozosta e drobne odpady komunalne  

w inne nie oznakowane worki i wystawia  przy 

drodze g ównej do godziny 8.00 w dniu zbiórki. 

Odpady nie segregowane lub zmieszane nie b d

zabierane. Segregowane odpady komunalne b d

zbierane zgodnie z opracowanym harmonogramem 

zbiórki na rok 2004. Harmonogramy s  wywieszone 

w sklepach oraz na tablicach og oszeniowych 

so tysów wsi. 

         Janusz Siembida  

           Prezes G.Z.K 

                 

Uchwalone stawki podatkowe 

Rada Gminy w Jarocinie na sesji 5 grudnia uchwali a stawki podatków lokalnych 

na 2004 r. Wysoko  uchwalonych  stawek podatku od nieruchomo ci przedstawia 

si  nast puj co:

1)od gruntów : 

a)   zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci  gospodarczej , bez wzgl du na sposób   

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -   0.36   z   od 1 m2

powierzchni, 

b) pod jeziorami, zaj tych na  zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 

wodnych- 3.41 z  od  1 ha powierzchni, 

c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej  statutowej dzia alno ci 

po ytku  publicznego  przez  organizacje po ytku publicznego -  0.10  z   od 1m2

powierzchni;  

2)od budynków lub ich cz ci:

    a)  mieszkalnych     -   0.26   z  od 1 m2 powierzchni u ytkowej, 

    b)  zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej  oraz od budynków   

mieszkalnych lub ich cz ci  zaj tych  na prowadzenie dzia alno ci

gospodarczej  -  9.00 z    od 1m2  powierzchni u ytkowej, 

c)  zaj tych  na prowadzenie dzia alno ci  gospodarczej w zakresie obrotu  

kwalifikowanym  materia em siewnym – 4.60    z  od 1m2 pow. u ytkowej, 

d)  zaj tych na prowadzenie   dzia alno ci  gospodarczej   w zakresie udzielenia   

wiadcze   zdrowotnych-  3.49   z  od 1m2 pow. u ytkowej, 

e)  pozosta ych , w tym  zaj tych na prowadzenie  odp atnej statutowej 

dzia alno ci      po ytku publicznego przez organizacj   po ytku publicznego   

- 2.90 z  od 1m2   powierzchni u ytkowej;         

3) od budowli- 2 %  ich warto ci  okre lonej na podstawie art.4 ust.1  

 pkt 3 i ust.3-7.  

Rada uchwali a zwolnienie z podatku od nieruchomo ci dla budowli s u cych do 

odprowadzania i oczyszczania cieków, ruroci gów i przewodów  sieci 

rozdzielczej wody. Zwolnienie to na 

terenie naszej gminy zwalnia GZK Sp. z 

o. o. w Jarocinie z p acenia podatku 

nale nego gminie. 

Pobór podatku od nieruchomo ci

odbywa si  w drodze inkasa. 

Inkasentami podatku od nieruchomo ci

b d  so tysi poszczególnych so ectw

gminy Obni ona zosta a na  terenie 

Gminy Jarocin   rednia  cena skupu 

yta za okres pierwszych trzech 

kwarta ów 2003 r.  przyjmowana za 

podstaw  obliczenia podatku rolnego na 

2004 r. z  kwoty  34.57 z  za 1 kwintal 

do kwoty 30.00 z  za 1 kwintal. 

W zwi zku z tym wysoko  podatku 

rolnego z gospodarstw rolnych w 2004 

r. wynosi 75 z  z jednego hektara 

przeliczeniowego (2,5 q x 30 z ),
natomiast podatek rolny z dzia ek

rolnych tj. tych do 1 ha fizycznego 

powierzchni wynosi 150 z  z jednego 

hektara fizycznego ( 5 q x 30 z  czyli 

dwukrotno  wysoko ci podatku 

rolnego)

Podatek od rodków transportowych 

zosta  uchwalony na poziomie 

ubieg orocznym.
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U atwienia podatkowe
Ogromnym problemem w skali kraju jest wysokie bezrobocie. Dotyczy to tak e

naszej gminy. Wed ug przeprowadzonego w 2002 r. w naszej gminie Spisu 

Powszechnego mamy 21,8% bezrobocie. Niektórzy uwa aj c, e samorz dy 

terytorialne mog  temu zaradzi , przeceniaj  ich mo liwo ci w tym zakresie.  Jak 

wiadomo, g ówn  przeszkod  w podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej i  

rozwijaniu firm s  wysokie podatki, skomplikowane i zmieniaj ce si  cz sto

przepisy, traktowanie przez Urz dy Skarbowe prowadz cych dzia alno

gospodarcz  jako potencjalnych przest pców, wysoki ZUS, przeró ne inspekcje, 

koncesje, itp. Radni gminy Jarocin chc c u atwi  prowadzenie dzia alno ci

gospodarczej w naszej gminie od wielu lat uchwalaj  podatki lokalne na mo liwie 

najni szym poziomie. Do niedawna funkcjonowa a zasada, e nowe podmioty 

gospodarcze korzysta y z rocznego zwolnienia z podatku od nieruchomo ci.

W ubieg ym roku Rada Gminy Uchwa  z dnia 28 marca wprowadzi a dalsze 

u atwienia dla osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz . Oto g ówne jej 

zapisy:

1. Zwalnia si  z podatku od nieruchomo ci grunty, budynki, budowle lub ich 

cz ci zaj te na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej przez podmioty 

podejmuj ce po raz pierwszy tak  dzia alno  na terenie gminy. 

2. Zwolnienie , o których mowa w ust. l, przys uguje na okres jednego roku 

licz c od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. 

3. Zwalnia si  z podatku od nieruchomo ci przedsi biorców, którzy po wej ciu

w ycie niniejszej uchwa y zrealizuj  na terenie gminy Jarocin nowe 

inwestycje polegaj ce na uruchomieniu dzia alno ci produkcyjnej lub 

us ugowej. 

4. Zwolnienie przys uguje na okres: 

- 2 lat -je li w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 1 miejsca pracy,  

- 3 lat -je li w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy, 

- 4 lat -je li w wyniku inwestycji utworzono 7 i wi cej miejsc pracy     

5. Warunek utworzenia nowych 

miejsc pracy uwa a si  za 

spe niony, je eli inwestycja 

spowodowa a wzrost zatrudnienia 

w stosunku do redniego poziomu 

zatrudnienia w okresie l roku przed 

dokonaniem inwestycji , przy czym 

uwzgl dnia si  tylko pracowników 

zatrudnionych w pe nym wymiarze 

czasu pracy. 

6. Zwolnienie od podatku przys uguje 

je eli zwi kszony poziom 

zatrudnienia zostanie utrzymany 

przez ca y okres zwolnienia. 

Ze zwolnienia , o których mowa w § 2 

mo e równie  skorzysta

przedsi biorca, który poszerza swoj

dzia alno . Zwolnienie z podatku 

obejmuje wówczas tylko now

inwestycj  tj. nowo nabyte grunty 

„nowo wybudowane budynki, budowle 

lub ich cz ci przeznaczone na 

prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. 

                                          Z.W. 

Uwaga. Pe na informacja o nowych 

zasadach w sprawie zwolnie  w 

Urz dzie Gminy, pok. Nr 6.

Z dzia alno ci samorz du terytorialnego w 2003 roku – podsumowanie 

W zakresie inwestycji: 
• Rozbudowa oczyszczalni w Jarocinie i budowa kanalizacji  

w Domostawie /I etap/ za kwot  1 823 395 z .

• Zako czenie budowy sali gimnastycznej w Domostawie. 

•  Modernizacja  drogi gminnej (dywanik asfaltowy) Majdan 

Golcza ski – Brzozówka na odcinku 900 m za kwot  105 949,80 z .

Wykonawca -  DROKAM -PIASECZNO 

•  Remont drogi gminnej w Zdziarach – II pas za kwot   70 139,55 z .

przez  firm  Us ugi Transportowe Zmechanizowane Roboty Ziemne 

E. Pa ka z Zarzecza  

• Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w Zdziarach za kwot  22 

248,05 z  przez GZK Jarocin 

• Remont drogi gminnej Majdan Golcza ski – Brzozówka przez GZK  

w Jarocinie za kwot  21 728 z .

•  Remont drogi gminnej w Kuty ach za kwot  43 254,84 z . przez GZK 

w Jarocinie  

• Remont drogi gminnej Katy – Podfabryka  przez GZK w Jarocinie za 

kwot  27 597,44 z  /w tym  

     13 500 z . z FOGR/ 

• Remont drogi gminnej Za omy Majda skie – Brzozówka na d ugo ci 

600 m – wykonawca GZK w Jarocinie za kwot  14.724 z  /w tym 

5.500 z  z FOGR/.  

• Remont drogi gminnej Szwedy –Wo oszyny za kwot  12 841,24 z

przez GZK Jarocin 

• Modernizacja kot owni z w glowej na gazow  w Remizie OSP w 

Jarocinie za kwot  12 127,93 z  /w tym dotacja z WFO iGW w 

Rzeszowie w wys. 7 540,00 z /

• Remont wewn trz budynku GOKSTiR 

przez firm  Us ugi lusarsko – Budowlane 

St. Zyska za kwot  34 544,04 z .

• Remont klatki schodowej w budynku OSP 

w Jarocinie za kwot  6 193,34 z  jako 

kontynuacja remontu ca ego budynku przez 

firm  St. Zyska z Rytwian. 

• Utwardzenie  kostk  brukow  placu 

Remizy/GOKSTiR – za 20 498,46 z

• O wietlenie przy szkole w Jarocinie za 

kwot  9 969,29 z . - wykona  GZK  

w Jarocinie 

• Wykonanie o wietlenia przy drodze 

gminnej w przysió ku Mule II za kwot

3500 z  brutto, 

• Zamontowanie 2 lamp przy drodze 

powiatowej w Szyperkach za kwot

2200,00 z

• Wykonanie o wietlenia przy drodze 

powiatowej w Majdanie Golcza skim za 

kwot  11 579,20 z

• Wykonanie robót budowlanych 

zewn trznych i wewn trznych hali 

sportowej w Jarocinie za kwot

13 997,41 z  przez GZK w Jarocinie, /prace 

wykonano w ramach udzielonej gwarancji/ 

• wybudowanie wiaty przystankowej  

/i ogrodzenia/ w m-ci Zdziary za kwot  4 
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980,00 z  – wykonawca WITPOL ze Zdziar. 

• Wykonanie przykanalików w Domostawie za 14 057,99 z .  przez 

Zak ad Budowlany Micha a Surtela

• Wy onienie wykonawcy kanalizacji Mostki – I etap. Spo ród  9 firm 

wybrano ofert  najta sz  wynosz c  508 768,64 z  brutto, z o on

przez Zak ad Budowlany „RYMTAR”- Rymanów Zdrój.  

• Remont mostu w Nalepach za cen  13,482 z    

- wykonawca GZK Jarocin 

• Przygotowywanie czterech wniosków (2 kanalizacja i 2 drogi gminne)  

do drugiej edycji programu SAPARD  

• Opracowanie koncepcji zbiornika retencyjnego  

w Jarocinie za kwot  10 000 z .

Jako zadania wspólne z powiatem wykonano: 
• Modernizacj  drogi powiatowej Domostawa–Szwedy  (100 000z .

uzyskane przez Starostwo  z  Kontraktu Regionalnego, 50 000 – 

Starostwo, 50 000 rodki so eckie Szwedów) 

• Modernizacj  drogi powiatowej w Szyperkach za kwot  67 977,10 z

w tym 28 000z  – rodki so eckie Szyperek    

• Budowa chodnika w Jarocinie (22 000 z . – rodki Starostwa, 116 000 

– rodki so eckie Jarocina) 

W dziedzinie o wiaty i kultury: 
• Powierzenie p. Barbarze Szabat funkcji p.o. dyrektora Szko y

w Mostkach – Sokalach do czasu wy onienia kandydata w drodze 

konkursu. Przeprowadzono 2 konkursy: w dniu 5 marca  komisja 

konkursowa nie wy oni a kandydata na dyrektora, natomiast 28 

sierpnia aden kandydat nie zg osi  si  do konkursu 

• Powierzenie pani Ewie Szwedo funkcji p.o. dyrektora szko y

 w Domostawie. Konkurs na stanowisko dyrektora w dniu  

2 lipca 2003 r. nie przyniós  rozstrzygni cia.

• Po pozytywnym z o eniu egzaminu przed Komisj  Egzaminacyjn

stopie  nauczyciela mianowanego uzyska a Pani Katarzyna Pliszka.   

• Wspó organizacja Spotka  rodzinnych i  Do ynek Powiatowych – 

Zdziary 2003 

•  Otrzymanie z MENiS gimbusa  

• Przeprowadzenie przetargu na dowo enie uczniów do szkó  oraz 

dzier aw  gminnego Gimbusa 

Inne:
• Utworzenie Gminnego Zespo u Reagowania Kryzysowego.  

• Opiniowanie projektowanego przebiegu trasy szybkiego ruchu S–19 

przez gmin  Jarocin dla  Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych   

i Autostrad w Rzeszowie. Projektowana trasa S-19 b dzie przebiega a

po wschodniej stronie istniej cej drogi Nr 19 cz c obwodnic

Jarocina z obwodnic  Niska. Budowa jej ma by  wspó finansowana ze 

rodków UE. W br. w bud ecie województwa podkarpackiego s

przewidziane rodki na jej projekt.  

• Przeprowadzenie zebra  wiejskich w poszczególnych so ectwach

w celu wyboru so tysów i Rad So eckich 

• Powo anie sk adów osobowych komisji  do przeprowadzenia referendum 

• Dokonanie sprzeda y dzia ki w Szwedach; zawarcie kontraktu 

notarialnego /znalezienie nabywców na dwie kolejne dzia ki/ Sprzeda

dzia ek komunalnych w Szwedach/ ustali em cen  w drodze 

negocjacji, poniewa  zorganizowane wcze niej dwa przetargi nie 

przynios y rezultatu i zawar em umowy kupna sprzeda y na dzia ki: nr 

149/2 o pow. 0.16 ha (nabywca Barbara i Stanis aw S.) za 1500 z  i nr 

147 o pow. 0.23 ha (nabywca Wies awa S.) za 6 000 tys. z

• W sierpniu odby  si  przetarg na sprzeda  dzia ki 1479/3 o pow. 0.26 

ha w Domostawie, który nie przyniós  rezultatu. W zwi zku z tym 

zosta  og oszony II przetarg, w którym mo e by  obni ona cena 

wywo awcza nawet do 50 % jej warto ci (jej warto  zgodnie  

z wycen  bieg ego wynosi 4 108 z .

W zakresie pe nienia funkcji Zgromadzenia 

Wspólników GZK w Jarocinie, spó ki z o.o.

po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników GZK w dniu 27 maja podj cie

nast puj cych uchwa :

• Uchwa y w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarz du Spó ki 

• Uchwa y w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki 

• Uchwa y w sprawie zatwierdzenia bilansu 

oraz rachunku zysku i strat 

• Uchwa y w sprawie udzielenia Zarz dowi 

skwitowania z wykonania obowi zków za 

okres od dnia 01.01.2002 do dnia 

31.12.2002 roku 

• Uchwa y w sprawie udzielenia Radzie 

Nadzorczej skwitowania z wykonania 

obowi zków za okres od dnia 01.01.2002 

do dnia 31.12.2002 roku oraz powo anie 

cz onka Rady Nadzorczej GZK, spó ka  

z o.o. w osobie Tadeusza Awsiukiewicza. 

Samorz d uzyska  w ramach 
dotacji:

• z programu SAPARD – 1 269 249 z  - 

rozbudowa oczyszczalni w Jarocinie  

i budowa kanalizacji Domostawa etap I 

• z MENiS – 240 000 z . - budowa sali 

gimnastycznej w Domostawie 

• Bud et pa stwa - 80 000 z  budowa sali 

gimnastycznej w Domostawie  

• z FOGR – 19 000 z .- remont dróg 

dojazdowych do pól Samorz d  zaci gn

po yczki: 

• WFO iGW - 300 000 z . na budow  sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci

Mostki etap I 

• WFO iGW – 200 000 z  na rozbudow

oczyszczalni cieków w Jarocinie i budow

sieci kanalizacji sanitarnej w Domostawie 

etap I. 

W ubieg ym roku mia a miejsce kompleksowa 

kontrola Gminy Jarocin przez Regionaln  Izb

Obrachunkow . Kontrola taka ma miejsce co 4 lata 

/ostatnio w 1999 r./. RIO nie stwierdzi a ani jednego 

przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. 

Prezesowi

JERZEMU

MISZCZYSZYNOWI
szczere wyrazy wspó czucia

z powodu mierci

MATKI
Sk adaj  Cz onkowie

Stowarzyszenia Przyjació

Pa stwa Jarocin
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Siedlisko g uszca 
Ma o kto wie, e na terenie gminy Jarocin znajduje si  jedyne  

w województwie podkarpackim naturalne siedlisko g uszca /rodzina 

Tetraonidae – g uszcowate/. Wprawdzie g uszce mo na spotka

w powiecie le ajskim, ale tam znalaz y  si  w wyniku tzw. introdukcji tego 

gatunku. G uszec jest ptakiem bardzo p ochliwym, dlatego bardzo trudno 

zetkn  si  z nim „oko w oko”.  

Rodzina ta obejmuje 17 gatunków d ugo ci D-110 cm, zamieszkuj cych 

umiarkowane zimne strefy pó nocne obu pó kul. Wyró niaj  si

opierzonymi skokami, co dodatkowo chroni je przed ch odem, gdy  nawet 

najbardziej pó nocne gatunki nie uchodz  przed zim  w cieplejsze okolice; 

niektóre stawiaj  czo o nawet najsro szym mrozom, zagrzebuj c si  w 

niegu. Po ywienie zawsze znajd , do s abego wiat a s  przywyk e. P ytki 

rogowe, listwy czy nawet pióra na palcach tworz  powi kszaj ce

powierzchni  stóp „rakiety”. Zim  nierzadko jedynym dost pnym 

pokarmem s  ci ko strawne ig y wierkowe lub sosnowe, dlatego jelita 

lepe g uszcowatych maj  prawie pó  metra d ugo ci. Potomstwo 

wychowuj  wy cznie samice. W spokojnych, mrocznych lasach gór 

pó nocnych obszarów Europy yje g uszec (Tetrao urogallus), w pó nocnej 

Azji wyst puje a  do Leny. W Polsce jeszcze do niedawna by  ptakiem 

ownym, obecnie jest pod cis  ochron  jako gatunek zagro ony 

wymarciem. Czarniawy samiec o d ugo ci oko o l metra i ci arze ponad 4 

kg ma czerwone „ró e" nad oczami, bia awy dziób i czarn  brod .

Wieczorem zapada na wybranym do tokowania drzewie, by o wicie

wyg asza  sw  nieg o n , 7-sekundow  pie , z o on  z przyspieszanego 

„klapania", g o niejszego „korkowania" (jak odg os wyci ganego z butelki 

korka) raz ko cowego „szlifowania", podczas którego ptak na chwil  traci 

s uch; fakt ten wykorzystywali my liwi, by trzema susami przybli a  si

do ofiary. Mniejsza o prawie jedn  trzeci  samica zbli a si  do samca 

tylko w celu zap odnienia, nie tworz c z nim pary. W ukrytym na dnie lasu 

gnie dzie wykluwa si  6-12 piskl t, które ju  po dwóch tygodniach 

potrafi  lata , nim jeszcze osi gn y po ow  ci aru swej matki; wkrótce 

te  upodabniaj  si  do niej, uzyskuj c br zow , pr kowan  szat . Ju

nast pnej wiosny m ode samce zabiegaj  o wzgl dy samic. Wspania y opis 

godów g uszców i polowania na nie znajduje si  w powie ci Weyssenhofa 

pt. „Puszcza”. Do charakterystycznego zachowania si  tych ptaków  

nawi zuje tak e Feliks Koneczny wypowiadaj c si  krytycznie wobec 

biurokracji: „Biurokracja jest jak g uszec na ga ziach, gdy tokuje nic nie 

widzi, nic nie czuje.”  

/Opracowa  na podstawie Wielkiej Encyklopedii Przyrody - an/                      

Unia a sprawa polska

 Obchodzili my niedawno 85 rocznic

odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci.

Nast pna rocznica przypadnie ju  w chwili 

utraty cz ci naszej suwerenno ci, gdy

b dziemy od 1 maja  2004 roku cz onkiem 

Unii Europejskiej. B dzie to - w dziejach 

naszego pa stwa - otwarcie nowej karty  

z ogromnym znakiem zapytania. Jeste my ju

po referendum akcesyjnym, w którym ponad 

po owa bior cych udzia  w g osowaniu 

wypowiedzia a si  za naszym wej ciem do 

Unii. Przyczyni a si  do tego nachalna 

propaganda prowadzona w mediach, które nie 

zachowywa y nawet pozoru obiektywizmu. 

Wprz gni ci zostali do niej dziennikarze, 

aktorzy, piosenkarze a nawet hierarchowie 

ko cio a katolickiego. Przeciwnicy akcesji – 

nawet w drobnej cz ci - nie dysponowali 

rodkami finansowymi, którymi dysponowali 

jej zwolennicy. Nied ugo pewnie nast pi

przebudzenie si  z r k  w nocniku gdy oka e

si , e b dziemy p atnikiem netto do bud etu 

Unii czyli wi cej b dziemy wp aca  ni

wybiera . Nie mia bym co do tego obaw, 

gdyby pieni dze z Unii przeznaczone by y na 

budow  infrastruktury przez samorz dy 

terytorialne.  Samorz dy udowodni y ju , e

pieni dze unijne potrafi  wykorzystywa

jakkolwiek procedury wg, których si  je 

zdobywa s  bardzo skomplikowane. Okaza o

si  jednak e, e   s  problemy z uzyskaniem 

dotacji unijnych przez ma e i rednie 

przedsi biorstwa oraz rolników, którzy nie 

zawsze s  w stanie przygotowa  wnioski 

zgodnie z biurokratycznymi procedurami.  

Nic w tym dziwnego, gdy  w odró nieniu od 

samorz dów posiadaj cych odpowiedni do 

tego celu aparat s  zdani tylko na siebie. 

Najgorsze jednak jest to, e wiele rodków 

m.in. z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

miast s u y  rozwojowi gospodarczemu, 

b dzie wykorzystywana na leczenie skutków 

a nie przyczyn wysokiego bezrobocia. 

Zak adaj c nawet, e wi cej „wyci gniemy”  

z Unii ni  do niej wp acimy, to i tak nic nie 

zrekompensuje nam skierowania polskiej 

gospodarki na fa szywe tory. Staniemy si

chorym cz onkiem, chorej struktury 

przypominaj cej „sen wariata niony 

nieprzytomnie”, skazanej z góry na pora k

w rywalizacji z USA i krajami 

dalekowschodniej Azji.  

Oby nasi nast pcy nie musieli znowu chwyta

za bro  w celu wywalczenia po raz kolejny 

niepodleg o ci.

    Z. Walczak 
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K cik poezji 
ród em licznych prze y  dzieci cych jest przyroda. Zmiany w przyrodzie i otoczeniu zachodz ce w kolejnych porach 

roku dostarczaj  dzieciom wielu wra e  i dozna  estetycznych. Dzieci potrafi  cieszy  si  ma ymi szczegó ami,  które s  w stanie 

zaobserwowa  w zmieniaj cym si  obliczu przyrody. 

Zima to pora roku daj ca dzieciom wiele rado ci. Wyobra ni  dzieci c  o ywia zimowy krajobraz. Pora ta tak e sprzyja 

rozwojowi postaw etycznych. Dzieci ucz  si  pomaga  zwierz tom, aby te przetrwa y trudne warunki. 

         Teresa Paterek 

ZIMA 

Do progu si  dobija  

swoim bia ym puchem 

 W okna szczypie  

             silnym mrozem 

Dzieci o ywiaj  ba wany, 

z letniego snu obudz  sanki 

 Z bia ymi nie ynkami 

 Zata cz  taniec rado ci.

  *** 

Zima skuta  niegiem i lodem, 

 bez oddechu. 

Wokó  ciemno i smutno. 

Tylko wiatr czuje si  panem. 

A gwiazdy na bezsennym niebie  

s  takie jak zawsze 

dalekie, nieznane.       

ukasz Hara 

Kl. V PSP Domostawa 

Zima 

Dooko a jest puszy cie, bia o

Roze miana zima bawi si nie kami 

z innymi za oknem. 

Weso o dzwoni dzwoneczkami, 

Zaprasza nas do lepienia ba wanów.  

Magdalena Botor, kl.IV 

Zima 

Przysz a  do nas taka sroga, 

e a  bierze trwoga, 

niegiem drogi nam zawia a .

Lodem rzeki poskuwa a

Nie b d  dla nas 

Jak macocha 

Tylko utul nas w swych niegowych 

Puchowych ramionach. 

Anna Pier cionek

      Kl. IV PSP w Majdanie Golcza skim

Zima

Idzie pani zima ca a bia a,

Przezroczysta i pi kna 

Wieje mrozem 

Wieje niegiem 

A dzieci si  ciesz

I lepi  ba wana 

Igla

I pigu y.

Karolina Skiba – kl. IV 

PSP w Majdanie G.

Pani Zima 

Idzie pani Zima 

nieg rozrzuca 

I weso o si  u miecha

Wysokie góry 

Ponad chmury 

Przysypane niegiem 

Weso o jest z pani  Zim .

Iwona Skromak  

Kl. IV PSP Majdan Golcz.

Z naszej biblioteki 

yjemy w kraju, którego mieszka cy nieodmiennie od dwu stuleci emigruj  b d  z powodów politycznych 
/insurekcja ko ciuszkowska, powsta cy 1830 i 1863 r., okresu II wojny wiatowej, stanu wojennego 1981 r./ b d  z 
powodów ekonomicznych. Melchior Wa kowicz w ksi ce „Tworzywo” opisa  jak radz  sobie w pierwszych dekadach 
XX wieku polscy emigranci w Kanadzie. Jednym z bohaterów jest Bombik, którego fantazjowanie jako ywo
przypomina barona Munchhausena Teofila Gautier (syna). Zreszt  oce cie Pa stwo sami.   /red./ 

Melchior Wa kowicz - Tworzywo 
Na drugi dzie  Bombik w pysznym humorze zajecha

na wieczór do Ferrantów. By  u nich cz stym go ciem, 

przywozi  nieraz a to jelenia, a to sarn , a w zamian wygrza

si , objad  i napyskowa .

Ferrant ceni  Klekota, ale ten cybaty, ko cisty dr gal by  na 

jego gust za mrukliwy. Ferrant mia  galijski zmys  humoru, 

i ywy jak iskra pyskacz, który szybko nauczy  si  pytlowa

jakim  dialektem w asnego wynalazku, zawsze go rozrusza .

Bombik rzuci  na stó  p czek kuropatw. 

- Jednym strza em... Wczoraj by  mróz, patrz  z budy 

witaniem, szaro jeszcze by o, co  szarzeje. My la em, e

królik. Paln em i oto - jedena cie zabi em. 

- Zrób to ju  dla mnie - mia  si  Ferrant - zabij je chocia

dwoma strza ami. Ale Bombik zaperzy  si . By  mróz, 

kuropatwy grza y si  przytulone do siebie, dzióbkami do 

rodka. Trafi  w zebrane w jedno miejsce g ówki. 

- No, to ja widz , wietny interes to polowanie, Paul - 

zwróci  si  do Klekota - mo e i my zaczniemy popukiwa  ze 

strzelb, zamiast mietan  wozi ?
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- Ale - zaoponowa  Bombik - ma o to wk adu i w polowanie 

idzie: ko , psy, naboje... A jeszcze wczoraj omal obu psów 

nie straci em. Jad  z tym srebrnym lisem do miasta, a tu jak 

z ty u nie nadleci gor cy chinook', patrz  - pod p ozami ju

ziemia spod niegu wystaje, jak dojad ? Zaci em konia, 

znów wskoczy  na nieg, do którego chinook jeszcze nie 

doszed , a tu ten wiatr przekl ty idzie tu  za mn , cigamy 

si  tak z nim, tyle e zd y em jecha niegiem, ale tu  za 

p ozami ju  idzie odtopiony czarny grunt. Dobrze, e ko

taki mig y... Ale co si  dzieje? Moi drodzy, ogl dam si  za 

siebie, a tu moje pieski p yn  za mn ; wyci gn y j zyki i 

p yn , szybko juchy p ywaj ; i tak dojechali my do miasta. 

A j... 

Ten ostatni okrzyk by  skierowany do Ferrantowej, która 

w a nie stawia a na stó  pe n  po brzegi misk  gulaszu w 

zawiesistym sosie. Pe na, bia a Szwedka tak zacz a trz

onem, e a  sos pola  si  na Bombika. Jedli w milczeniu i 

smakowicie, tylko Bombik opowiada  z przej ciem, jak dzi

rano wracaj c z miasta, zosta  schwytany przez deszcz. A 

ma uprz , któr  sobie sam ze skóry jeleniej zmajstrowa ;

uprz  fajna, tylko on nie bardzo zna  sposoby garbowania, 

wi c jak na deszczu namoknie, to rozci ga si . Widzi, e ju

ko  o metr, e ju  o dwa, e ju  o trzy. Siad  tedy na konia, 

ale sanki zostaj  coraz dalej; jak przyjecha  do stajni, to ani 

ich widzia ; by  zm czony, tyle e konia rozprz g , uprz

na haku powiesi  i poszed  spa ; spa  do po udnia,

wychodzi, patrzy, co u diab a, sanki s .

- Któ  przyci gn ?

- Nikt, po prostu przygrza o, zrobi o si  sucho, rzemienie 

pocz y schn , skurczy y si  i przyci gn y sanie. Oj, 

gospodyni, a nie polejcie znowu kaw ... 

Tymczasem Ferrant roz o y  „The Rocky Mountain Echo", 

które przywióz  Klekot, i powiada: 

- ga , to e ten Tony, a  si  kurzy, ale e chinook by

silny, to te  prawda. W artykule, pod tytu em Sunny Alberta,

gazeta donosi a, e wczoraj, w dniu 28 stycznia o godzinie 

10.30, by o dziesi  stopni mrozu wed ug Fahrenheita.  

O godzinie 10.45 by o ju  czterdzie ci pi  stopni ciep a.

Ludzie pochowali ko uchy a pocz li wyci ga  s omiane 

kapelusze.   

- Tony, nie masz ty tam brata, który do gazety pisze? 

S omiane kapelusze...Ale z temperatur  to prawda, bo sam 

widzia em. Ferrantowa wyci gn a ko owrotek, a m czy ni 

gliniane fajki.      Z wielkiego pieca szed  na izb  ciep y

blask. Na dworze chwyci  znów zamróz i na podwójnych 

szybach okien, mi dzy którymi na zielonych mchach 

u o y a Mela esy-floresy 

Melchior Wa kowicz

Unia bez tajemnic- kalendarium integracji europejskiej 
Przed drug  wojn wiatow  idea 

zjednoczonej Europy wydawa a si

niemo liwa do urzeczywistnienia. Tragiczne 

do wiadczenia wojny i narastaj ce 

zagro enie ze strony komunizmu sprawi y,

e u progu lat pi dziesi tych idea 

zjednoczenia narodów europejskich o y a.

Ale jaka mia a by  ta zjednoczona Europa ? 

Niektórzy z jej twórców np. francuski 

polityk Robert Szuman, opowiadali si  za 

federacj , czyli Europ  zcentralizowan

i podobn  do pa stwa. Zwolennikiem 

budowy Europy na wzór Stanów 

Zjednoczonych by  wybitny brytyjski m

stanu Winston Churchill. Inni, w ród nich 

Charles de Gaulle, d yli do lu niejszego 

zwi zku zwanego „Europ  Ojczyzn”,  

w którym g ówn  role odgrywa yby 

samodzielne pa stwa cz onkowskie. 

Wspó czesna Unia Europejka to polityczne  

i gospodarcze ugrupowanie 15 

demokratycznych pa stw europejskich, 

które postanowi y ci le ze sob

wspó pracowa , buduj c dobrobyt  

i bezpiecze stwo, nie rezygnuj c przy tym z 

w asnej niepodleg o ci i odr bno ci 

narodowej. Dla osi gni cia wspólnych 

celów dobrowolnie przekaza y Unii pewne 

kompetencje, tak aby realizacja tych 

zamierze  by a mo liwa. W ten sposób 

powsta  jedyny w skali wiata zwi zek

pa stw, który kojarzy ich interesy narodowe 

ze wspólnymi korzy ciami gospodarczymi, 

politycznymi i spo ecznymi. 

Kalendarium integracji europejskiej przedstawia si  nast puj co: 

5.09.1944 -  zawarcie w Londynie Unii Celnej Beneluks (Belgia, Holandia, 

Luksemburg. 

19.09.1946-  Propozycja utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy zg oszona 

przez  Winstona Churchilla w Zurychu. 

04.03.1947-  Podpisanie przez Wielk  Brytani  i Francj  traktatu dotycz cego 

wspólnej obrony 

01.01.1948-  Wej cie w ycie Unii Celnej Beneluksu. 

7-10.05.1948- Obrady europejskiego ruchu zjednoczeniowego w Hadze. 

25.10,1948-  Za o enie Ruchu Europejskiego- pozarz dowej organizacji  

dzia aj cej na rzecz zjednoczonej Europy. 

05.05.1949-  Utworzenie Rady Europy w Londynie 

09.05.1950 -  Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawia 

plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty W gla i Stali. 

04.11.1950- Utworzenie na forum Rady Europy Europejskiej Konwencji  

o ochronie praw   cz owieka i podstawowych wolno ci. Powo anie 

na jej mocy Europejskiej   Komisji Praw Cz owieka  

i Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka. 

18.04.1951- Podpisanie przez Szóstk  uk adu o utworzeniu Europejskiej 

Wspólnoty Obronnej. 

23.07.1952-  Wej cie w ycie traktatu paryskiego. 

1-2.06.1954 Konferencja ministrów spraw zagranicznych EWWiS w Mesynie. 

30.08.1954-  Odrzucenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej przez francuskie 

Zgromadzenie Narodowe. 

23.10.1054-  Wielka Brytania staje si  cz onkiem stowarzyszonym EWWiS. 

25.03.1957- Podpisanie przez kraje nale ce do EWWiS Traktatu  

o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)  

i Traktatu o ustanowieniu  Europejskiej Wspólnoty Energii 

Atomowej, tzw. Traktatów rzymskich. 

01.01.1958-  Wej cie w ycie traktatów rzymskich. 

08,06,1959-  Z o enie przez Grecj  wniosku o stowarzyszenie z EWG. 

31.07.1959- Z o enie przez Turcj  wniosku o stowarzyszenie z EWG. 

   Jerzy Miszczyszyn 
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Kolejny stempel 

Mamy kolejny ju  stempel gromadzki. Znajduje si  on na cesji maj tkowej Antoniego 

Wnuka na rzecz Marcina Wnuka a sporz dzonej w dniu 23 lutego 1867 roku. Znajduj  si  na 

niej podpisy wójta Jana Krajewskiego i wiadków uczynione krzy ykiem /”znakiem „Krzy a

wi tego”/. Cesja spisana jest przez Jana W gli skiego jako „pisarza i wiadka” zarazem. Na 

uwag  zas uguje stempel. Jest wprawdzie cz ciowo nieczytelny ale pewne informacje da si

jednak z niego odczyta  a przede wszystkim t , i  w pewnym czasie wie  Jarocin nie stanowi a

„Pa stwa Jarocin”, lecz nale a a do „Pa stwa Zarzecze”. Wynika z tego, e maj tek dziedzica 

w Jarocinie zosta  zakupiony przez w a ciciela  maj tku z Zarzecza. Nie ma ju  na stemplu 

dwóch herbów w a cicieli z Jarocina a mianowicie Jastrz bca i Berszten. Osta a si  jeno 

wiewiórka czyli element charakterystyczny dla Jarocina.   

                                                                                                                         /an/ 

Osi gni cia Sportowe Gimnazjalistów w 2003 r.  

KTO? W CZYM? MIEJSCE

Monika Wierzejska Skok wzwy  3-cie miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie  

Sylwester Pieróg Rzut Dyskiem 2  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis sto owy –Ch opcy 4 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis sto owy –Ch opcy 2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Teresa Siembida Bieg na 600 m 2  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Koszykówka Dziewcz t 3-cie miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie 

Danuta Urbanik Bieg na 300 m. 2  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis sto owy - Dziewcz t 1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Katarzyna Tryba a Pchni cie Kul   1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Grzegorz Mierzwa Skok w Dal 3 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Turniej Pi ki R cznej- Dziewcz t 1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie M odzie y

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Pi ka siatkowa – Dziewcz t 2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie M odzie y

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie 
Sztafetowe biegi prze ajowe

dziewcz t
6 Miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Tenis sto owy dziewcz t 3-cie miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Turniej Pi ki Koszykowej- Dziewcz t 2 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie M odzie y

Anna Siembida Rzut Dyskiem 1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie 
Sztafetowe biegi prze ajowe –

Dziewcz t 10x800m  
2 miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie 

Damian Cudzi o Pchni cie kul 1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Zuzanna Siembida Bieg na 600m 3 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Publiczne Gimnazjum w Jarocinie Turniej pi ki r cznej -Dziewcz t 1 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie M odzie y

Krzysztof Ko cz Rzut oszczepem 3 miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Dorota Sobi o Tenis sto owy 
1 Miejsce w IV-tej Podkarpackiej Olimpiadzie 

TENISA STO OWEGO 

Poda  do druku Józef Sokal  

Dyrektor Gimnazjum
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 Najta sza furmanka
W dawnych czasach opowiadano sobie nast puj c  anegdot .

Pewien obywatel ma ego miasteczka znany by  ze sk pstwa. Gdy mia  spraw  w 

powiatowym mie cie odleg ym o 25 kilometrów, polowa  na s siadów, by 

prosi  o podwiezienie. 

Na polowaniu jednak, jak wiadomo, ró nie bywa. Czasem zwierzyna nie 

dopisze. Kiedy  kr ci  si  po rynku miasta szukaj c, kto by go móg  odwie  za 

darmo do domu. 

Nikogo nie by o. Musia  wi c w braku uczynnego s siada wzi  p atn

furmank . Obszed  wszystkich doro karzy urz dzaj c przetarg ofertowy; ten 

chcia  250, ten 200, ów 150 z otych. Wszystkie te ceny wyda y si  sk pemu 

jegomo ciowi nie do przyj cia. Dotar  wreszcie do stoj cego k dy  na uboczu 

ch opa z n dznym wózkiem i n dzn  szkapin . Zapytany, ile zechce za 

odwiezienie, chwil  popatrzy  w ziemi , poskroba  si  po g owie i wreszcie 

odpar :

— At, za pierwszy kilometr grosz mi pan da, nie b dzie chyba za wiele. 

Za drugi to ju  dwa, bo droga ci ka; na trzecim idzie pod gór , to mi pan da 4 

grosze, a tam i ko  b dzie zm czony, i góra jeszcze wi ksza, to dostan  znów 

dwa razy tyle groszy i dalej tak ju  do ko ca. 

— Ot, g upi ch op — pomy la  mieszczuch ledwie powstrzymuj c si  od 

miechu — na grosze liczy. Có , nie mam obowi zku poucza  go, e nie umie 

rachowa .

Z po piechem dosiad  wózka. 

— Zgoda! — zawo a  — Jedziemy! 

Pojechali, ale gdy dojechali, okaza o si , i  sk py mieszczuch musia  za t  jazd

odda  „g upiemu" ch opkowi ca e swoje gospodarstwo, wszystko co mia , i 

jeszcze sam zosta  u niego parobkiem „na odrobek", gdy  owa „najta sza 

furmanka" kosztowa a ni mniej, ni wi cej tylko 335 544 z  31 gr. 

Je li nie wierzycie, przeliczcie pami taj c, e w post pie geometrycznym l, 2, 4, 

8, ... suma pierwszych 24 wyrazów równa si  wyrazowi dwudziestemu pi temu 

zmniejszonemu o jedno .

/Zaczerpni to z – LILAVATI  Rozrywki matematyczne Szczepana Jele skiego 

August wraca  po zwyci stwie pod Akcjum 

nad Antoniuszem. Po ród sk adaj cych mu 

yczenia znalaz  si  cz owiek z krukiem, 

którego nauczy  s ów: " Witaj , Cezarze, 

zwyci ski wodzu ! " August uniesiony 

podziwem kupi  ptaka za dwadzie cia 

tysi cy sesterców. Towarzysz tego majstra 

któremu nic nie oberwa o si  ze szczodrego 

daru, zapewni  Cezara , e tamten ma jeszcze 

drugiego     kruka, i prosi , eby go kazano 

te  przynie . Przynie li wi c kruka, który 

mia  wyuczone: 

"Witaj zwyci ski wodzu  Antoniuszu !" 

August nie przej  si  i poprzesta  na tym, e

kaza  podzieli  pieni dze mi dzy obydwu. 

Podobnie powita a go papu ka. I j  kaza

kupi . Tak samo deklamuj c  srok .

Wszystko to skusi o jakiego  biednego 

szewca, eby te  nauczy  kruka takiego 

pozdrowienia. Ci ko mu to sz o. Ile razy 

ptak nie chcia  odpowiada , wyczerpany 

szewc wyrzeka :  - Robota, wydatek, 

wszystko na nic! Wreszcie kruk zacz

wyg asza  wyuczone pozdrowienie. Szewc 

stan  z nim przed Augustem, ale ten s ysz c

kruka powiedzia : do  mam ju  w domu 

takich gratulantów. Na to kruk jakby mu si

co  przypomnia o: - Robota, wydatek, 

wszystko na nic! August wybuchn

miechem i zap aci  za ptaka wi cej ni  za 

wszystkie poprzednie.  

Makrobiusz 2, 4, 29 – 30 

Cel ycia

Pewien misjonarz pyta mieszka ca Pekinu: 

- Po co ty jeste  na wiecie? 

- ebym jad  ry .

Zachowanie postu 

Pewien misjonarz po latach mudnej apostolskiej pracy zdo a

nawróci  plemi  ludo erców. Niestety, wkrótce musia  opu ci

swe nowonawrócone owieczki i po kilku zaledwie latach do 

nich powróci . Jeden z gorliwszych chrze cijan podzieli  si

smutna wiadomo ci , e prawie wszyscy powrócili do praktyki 

ludo erstwa.  

-  Jak mogli cie to uczyni , b d c ju  chrze cijanami? – 

zawo a  oburzony. 

-  Ojcze, nie gniewaj si . My s uchamy twoich napomnie  i 

nigdy nie jemy ludzkiego mi sa w pi tek.

Z antologii noweli antycznej 
Przyby  do Rzymu pewien cz owiek z prowincji, szalenie 

podobny do Augusta i zwracaj cy tym powszechn  uwag .

August kaza  go przyprowadzi  do siebie, przyjrza  mu si

i zapyta  : 

- Powiedz mi m odzie cze, czy matka twoja by a kiedy  

w Rzymie ? 

-  Nie, odpowiedzia  tamten. I doda :

- Ale ojciec mój cz sto.    
   Makrobiusz 2, 4, 20

Konkurs
Og aszamy konkurs na rozpoznanie osoby 

znajduj cej  si  na poni szym zdj ciu. Spo ród 

czytelników, którzy udziel  prawid owej 

odpowiedzi rozlosujemy nagrod . Na odpowied

czekamy do 15 maja  
     Redakcja




