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      Figura Matki Boskiej Fatimskiej w Jarocinie 

      Figura Matki Boskiej Fatimskiej w Domostawie 

 Uroczysto  nawiedzenia 

Matki Bo ej Fatimskiej 4 - 5 

w Jarocinie i 5 – 6 lutego w 

Domostawie,  tak jak ka da

wizyta ukochanej Matki, 

sprawi a sporo mi ego za-

mieszania.  Po pieszyli my 

ch tnie do kratek konfesjo-

na ów by oczy ci  nasze 

serca. Nie szcz dzili my te

wysi ku, aby ozdobi  nasze 

domy  

i p oty, aby Matka widzia a

jad c drogami obu parafii 

nasze zagrody. Jednak naj-

pi kniej, najserdeczniej 

i najuroczy ciej  witali my 

J  w ukwieconych 

i wype nionych wiernymi 

po brzegi,  naszych parafial-

nych ko cio ach 

w Jarocinie i Domostawie. 

Nie brakowa o tam równie

bliskich Twemu sercu sy-

nów – kap anów

z hierarchii ko cielnej ani 

pragn cych by  blisko Cie-

bie Matko – parafian. 

Za bezmiar Twojej mi o ci

i nieustanne za nami wsta-

wiennictwo w niebie – dzi -

kujemy Ci Królowo Ró a -

ca wi tego! 

O Fatimska Nasza Pani –

dzi kujemy Ci.  

                         Redakcja 
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VII Sesja Rady Gminy 
Pocz tek sesji mia  uroczysty charakter. Rada Gminy 

zauwa y a i doceni a dzia alno  przewodnicz cych organów 

pomocniczych gminy (so tysów) i z racji zbli aj cego si wi ta

samorz dowca, dwóm Paniom so tys uroczy cie podzi kowano, 

wr czaj c kwiaty i skromne upominki. Na to szczególnie serdeczne 

podzi kowanie zas u y a Pani Maria T cza – d ugoletnia (by a)

so tys wsi Majdan Golcza ski oraz aktualna, równie  d ugoletnia 

so tys so ectwa Szyperki Pani W adys awa Parcheta. 
Przewodnicz cy Rady Gminy Andrzej Flis przedstawi  zas ugi Pa

so tys i ich du y wk ad w rozwój samorz dno ci lokalnej, 

podzi kowa  i z o y yczenia. By y te  kwiaty i upominki. Panie 

by y bardzo wzruszone, zadowolone i zaskoczone, bo w historii 

jaroci skiego samorz du nie mia y miejsca tego rodzaju 

podzi kowania na forum rady. 

*** 

Rada Gminy doceni a równie  fakt otrzymania przez  

2 nauczycielki z naszej gminy tytu u nauczyciela 
dyplomowanego. Ten stopie  awansu nauczycielskiego 

otrzyma y: Pani Halina Zagajewska  - dyrektor szko y

w Majdanie Golcza skim oraz Pani Teresa Smutek
nauczycielka PSP w Jarocinie. By y yczenia, kwiaty  

i upominki wr czone przez Przewodnicz cego Rady Gminy 

Andrzeja Flisa i Przewodnicz cego Komisji O wiaty, Kultury 

i Sportu Bogus awa Iskr .

Absolutorium dla wójta 
G ównym punktem programu VII sesji by o

rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania bud etu 

gminy za 2003 r. i udzielenie mu /b d  nie/ absolutorium. 

G ównymi zarzutami wobec wójta by y: budowa przystanku  

w Zdziarach, wykonanie drogi do pastwiska w Zdziarach  

i przepustu na drodze ko o stawu w Kuty ach.

Mimo tych zarzutów rada 11 g osami „za” przy  

3 wstrzymuj cych udzieli a wójtowi absolutorium. 

Wstrzymali  si  od g osu: Andrzej Flis, Franciszek Sarzyniak  

i Grzegorz Smutek. 

Zmiany w sk adach komisji Rady Gminy 
Radni dokonali równie  zmian sk adów osobowych sta ych

komisji. Dwuosobowa przez pewien czas Komisja rewizyjna 

zosta a uzupe niona do 3 – osobowego sk adu radnym 

Tadeuszem Ma kiem. Komisj  Rozwoju Gospodarczego  

i Ochrony rodowiska do 7 osobowego sk adu uzupe ni

Bogus aw Iskra, natomiast do Komisji O wiaty, Kultury  

i Sportu weszli: Bogus aw Pieróg i Jerzy Miszczyszyn (radna 
Aniela Olszówka zrezygnowa a z cz onkostwa w tej komisji)  

i jej sk ad pozosta  5 osobowy. 

Wybory w Golcach 
W dniu 28 marca odby y

si  wybory uzupe niaj ce do Rady 

Gminy w okr gu wyborczym Nr 3, 

czyli w Golcach. Kandydowali 

dwaj panowie: Bogus aw Pieróg  

i Jan Siembida. W g osowaniu na 

312 uprawnionych wzi o udzia

106 wyborców co stanowi 33,98 %. 

Radnym wybrany zosta  p. Pieróg, 

który otrzyma  54 g osów, o 9 

wi cej ni  jego kontrkandydat. Zaprzysi enie nowego 

radnego nast pi o podczas sesji Rady Gminy w dniu 20 

kwietnia.  

Z pracy urz du gminy 
W ramach programu „Aktywizacja obszarów wiejskich - 

Wsparcie finansowe dla rolnictwa i obszarów wiejskich”                

w porozumieniu z Powiatowym Urz dem Pracy w Nisku zosta

zatrudniony w urz dzie gminy pracownik, który s u y rolnikom 

pomoc  w wype nianiu wniosków. Ka dy rolnik, któremu 

wype nienie wniosku o nadanie numeru ewidencji producentów 

lub wniosku o dop aty obszarowe nastr cza trudno ci mo e

skorzysta  z pomocy tego w a nie przeszkolonego w tym zakresie 

pracownika w ka dym tygodniu, od poniedzia ku do pi tku,          

w godzinach  pracy  urz du. 

*** 
Przepisy dotycz ce procedury uzyskiwania pozwole  na 

budow , które obecnie obowi zuj , zamiast zapowiadanych 

udogodnie  w otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, wr cz 

je utrudniaj  i nadmiernie wyd u aj . Dzieje si  tak za spraw

konieczno ci uzyskania ró norakich uzgodnie , wymagaj cych 

du o czasu. Konsekwencj  wprowadzonych nowych procedur 

jest to, e na 18 wniosków, jakie w br. wp yn y do tut. urz du, 

zosta y wydane dopiero dwie decyzje o warunkach zabudowy  

a pozosta e projekty s  w fazie uzgodnie .

*** 

W prowadzonym przez wójta rejestrze dzia alno ci

gospodarczej jest zarejestrowanych 130 ró nego rodzaju 

dzia alno ci (przedsi biorców). W 2003 r. zosta o

zarejestrowanych 16 nowych przedsi biorców, natomiast  

11 zosta o wykre lonych z rejestru. 

*** 

Zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych, 

od dnia 1 maja 2004 r. obowi zki wdra ania nowego systemu 

wiadcze  rodzinnych przejmuje gmina. W gminie Jarocin, podobnie 

jak w niemal wszystkich gminach s siednich, zadanie to zosta o

zlecone Gminnemu O rodkowi Pomocy Spo ecznej w Jarocinie. Od 

1 maja br. zainteresowani mieszka cy naszej gminy, b d  sk ada

odpowiednie wnioski w sprawie zasi ku rodzinnego i dodatków do 

niego oraz wiadcze  piel gnacyjnych, do Kierownika Stanis awa 

Gazdy w miejscowym OPS.  

*** 

W najbli szym czasie poczta z budynku 

agronomówki zostanie przeniesiona do budynku remizy OSP 

w Jarocinie (taka jest wola dyrekcji poczty). 

Po zwolnieniu przez poczt  pomieszczenia  

w agronomówce zostanie zorganizowany przetarg na wynajem 

tego lokalu u ytkowego. Do dyspozycji pozostanie tak e lokal 

opuszczony przez Poczt  w Domostawie. 

*** 

W dniu 23 maja 2004 r. w Jarocinie odb d  si

Powiatowe Zawody Stra ackie. We mie w nich udzia  ponad 

20 dru yn. Przewidziany jest wyst p zespo u Kilersi. 

*** 

Mimo, e wójt obni y  cen  26 arowej dzia ki 

przeznaczonej do sprzeda y w Domostawie (nad rz. Bukow )

do kwoty 2 200 z ., to równie  drugi przetarg nie przyniós

rezultatu. Teraz b dzie sprzedawana w drodze rokowa .

                                                                    JR 

Rezygnacja Prezesa 
Pan Jerzy Miszczyszyn pe ni cy od chwili powo ania

Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa Jarocin funkcj  jego 

prezesa z o y  w dniu 15 kwietnia br. na r ce Zarz du pisemn

rezygnacj . Podczas najbli szego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia nast pi wybór jego nast pcy. 

                     Sekretarz – Janusz Pasek
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Wizyta Matki Boskiej Fatimskiej 
 w Gminie Jarocin 

Figura Matki Bo ej, która 

go ci a w naszych parafiach /patrz str. 

Nr 1/ zosta a uroczy cie po wi cona     

i z Fatimy przekazana Ojcom 

Pallotynom. Odpowiedzieli oni na apel 

biskupa z Odessy na Ukrainie, aby  

w mie cie tym zorganizowali od 

podstaw Sanktuarium Matki Bo ej 

Fatimskiej. Obecnie figura 

pielgrzymuje na wschód, do Odessy, 

poprzez polsk  ziemi . Do Sanktuarium 

w Odessie dotrze za oko o 2 lata, gdy 

zako cz  si  prace nad 

przygotowaniem Sanktuarium. Ojcowie 

Pallotyni zwrócili si  do Jego 

Excelencji Biskupa Sandomierskiego 

Andrzeja Dzi gi z pro b  aby Figura 

Matki Bo ej mog a by  przyj ta na rok 

do naszej Diecezji i we wspólnotach 

poszczególnych parafii otoczona 

modlitw  w intencji Ojca wi tego,

w intencji ko cio a na wschodzie  

i w intencji wiata. Nawiedzenie 

rozpocz o si  od bazyliki 

konkatedralnej w Stalowej Woli  

w Pierwsz  Niedziel  Adwentu  2003  

a zako czy si  w Bazylice Katedralnej 

w Sandomierzu w Wigili  Uroczysto ci 

Chrystusa Króla 2004 roku.            /an/ 

Unijne dop aty
Rolnicy, którzy z o yli stosowny 

wniosek i otrzymali numer ewidencji 

producenta b d  mogli w terminie od 15 

kwietnia do 15 czerwca br. z o y  wniosek 

do ARiMR w Nisku o dop aty obszarowe. 

Zdecydowana wi kszo  pieni dzy trafi 

jako pomoc dla obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania. Gmina Jarocin 

oraz   gmina Harasiuki, jako jedyne w 

powiecie ni a skim  w ca o ci zosta y

zakwalifikowane do obszarów o niekorzy-

stnych warunkach gospodarowania, jako e

wi kszo  gospodarstw jest po o ona na 

s abych glebach. Dzi ki temu nasi rolnicy 

otrzymywa  b d  wy sze dop aty w formie 

specjalnych kwot wyrównawczych, 

rekompensuj cych koszty i utracone 

dochody z tytu u gospodarowania na 

terenach o gorszych warunkach 

gospodarowania. Przewiduje si e b dzie 

to dop ata w wysoko ci oko o 500 z  do      

1 ha ( cznie: podstawowa, do u ytków 

zielonych i z tytu u zaliczenia terenów 
gminy do ONW).

Koniecznym warunkiem ubiegania si

o nale ne dop aty jest z o enie do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Nisku stosownego wniosku.

Agronomówka zagro ona
 Urz d Gminy otrzyma

pismo Komisji Regulacyjnej Do 

Spraw Gmin Wyznaniowych 

ydowskich w Warszawie 

zawiadamiaj ce o wszcz ciu

post powania regulacyjnego  

w przedmiocie przeniesienia na 

rzecz Zwi zku Gmin 

Wyznaniowych ydowskich  

w R.P. w asno ci nieruchomo ci

po o onej w Jarocinie.  

Z przedstawionego pisma wynika, 

e roszczenia strony ydowskiej 

dotycz  placu, na którym w latach 

60 – tych ubieg e-go stulecia 

zosta a wybudowana 

agronomówka. Przed II wojn

wiatow  na placu tym sta a

bo nica, w której modlili si

miejscowi ydzi. Do czasu 

zako czenia wszcz tego post po-

wania powy szy teren nie mo e

by  przedmiotem adnych 

post powa  s dowych  

i administracyjnych (z mocy prawa 

ulegaj  zawieszeniu). Pozostaje, 

wi c czeka  na zako czenie

wszcz tego post powania  

i stosown  w tej sprawie decyzj .

                                                       /JR/

Stanowisko Rady Gminy 
      Podczas ostatniej sesji na wniosek radnego Jerzego 

Miszczyszyna Rada Gminy przyj a w g osowaniu 

nast puj ce stanowisko: „Rada Gminy ocenia 
negatywnie wypowied  Wójta zamieszczon
w Tygodniku Nadwi la skim” 13 marca 2004 r.  
w artykule „Wojna w Pa stwie Jarocin” uznaj c to 
dzia anie jako destrukcyjne i poni aj ce najwy szy 
organ uchwa odawczy gminy”. Przewodnicz cy Rady 

Gminy podda  pod g osowanie kwesti  podj cie

stanowiska w sprawie artyku u zamieszczonego  

w Tygodniku Nadwi la skim.  W wyniku g osowania 

 6 g osami „za”, przy 5 g osach ” wstrzymuj cych si ”

stanowisko zosta o przyj te. Trzech radnych nie bra o

udzia u w g osowaniu. 

Do stanowiska 
Czytelnikom naszego pisma nale y si  pewne wyja nienie. 

Cz  radnych poczu a si  ura ona zawartymi tre ciami  

w artykule pana Capigi w Tygodniku Nadwi la skim. W ich 

imieniu przewodnicz cy Rady Gminy A. Flis da  ode mnie

zamieszczenia przeprosin w tym e pi mie. Kategorycznie 

odmówi em, gdy  nie autoryzowa em swoich wypowiedzi 

do artyku u,  nie twierdzi em, e wszyscy radni si

skompromitowali, lecz twierdzi em i podtrzyma em to 

podczas sesji, e  to by a kompromitacja rady, skoro nie 

potrafi a nic sensownego zaproponowa  w kwestii

przysz o ci gminnej o wiaty. Okaza o si , e niektórym  

radnym atwiej jest  uchwala  stanowiska wobec wójta ni

rozwi zywa  wa ne problemy.                            Wójt -   Z. Walczak

Odnowa wsi 
W województwie podkarpackim zainicjowany zosta  nowy 

program unijny pn. „Odnowa wsi polskiej”. Wzorowany jest on na 

programie realizowanym w  latach dziewi dziesi tych w Austrii  

i Niemczech. W Polsce pilota owo  przeprowadzono go w województwie 

opolskim. W chwili obecnej przedstawiciele tego województwa 

zaanga owani w powy szy program, b d  s u y  nam pomoc . Ide

przewodni  programu jest wspomaganie inicjatyw oddolnych 

powstaj cych w poszczególnych wioskach czy te  so ectwach. Rola wójta 

zosta a ograniczona tylko do wytypowania  so ectwa do programu oraz 

zaproponowania osoby do pe nienia roli lidera odnowy wsi oraz 

koordynatora gminnego. Wójt wytypowa  so ectwo Jarocin, na 

koordynatora gminnego zaproponowa  p. Teres  Walko z Urz du Gminy, 

na lidera za  p. Janusza Paska radnego z Jarocina. I na tym rola wójta si

zako czy a. Inicjatywa dzia a  przechodzi bowiem na so ectwo. To jego 

przedstawiciele maj  wypracowa  podczas zorganizowanych warsztatów 

Strategi  Rozwoju So ectwa i zaproponowa  w jej ramach konkretne 

przedsi wzi cie do wsparcia ze rodków unijnych. Dofinansowanie z tego 

programu mo e wynie  450 000 z ., co stanowi  mo e 80 % kosztów 

zadania. Program ten jest pod tym wzgl dem bardzo atrakcyjny. Wiele 

zale e  teraz b dzie od przedstawicieli mieszka ców so ectwa, czy 

zdo aj  wykorzysta  rysuj c  si  szans . W dniu 24 kwietnia  

w GOKSTiR odby o si  pierwsze spotkanie z przedstawicielami Urz du

Marsza kowskiego. Z naszej strony wzi li w nim udzia : Tadeusz Ma ek, 

Antoni Oleksak, Kazimierz B k, Teresa Walko oraz Zbigniew Walczak. 

Przedstawili oni go ciom charakterystyk  so ectwa Jarocin, jego atuty  

i problemy. Zaproponowali tak e Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa 

Jarocin jako stowarzyszenie mog ce pe ni  rol  ‘stowarzyszenia odnowy 

wsi’.

                                                                                                /an/ 
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Droga czy most?
Rozstrzygni cie powy szego dylematu nast pi o podczas 

zebrania so eckiego w Szwedach. W miejscowo ci tej na 

rzece Bukowa znajduj  si  dwa mosty w odleg o ci 

ok.600 m od siebie. Jeden jest mostem betonowym 

znajduj cym si  na zako czeniu drogi powiatowej 

Domostawa – Szwedy, drugi za  drewnianym 

znajduj cym si  w ci gu drogi gminnej. Most drewniany 

zosta  wybudowany w roku 1985 przez jednostk

wojskow  z Niska, w ramach wicze . W tej chwili 

kwalifikuje si  do natychmiastowego zamkni cia, b d

odbudowy. Sprawa mostu podzieli a mieszka ców

so ectwa na dwa obozy. Ju  podczas poprzedniego 

zebrania so eckiego w so ectwie Szwedy zarysowa  si

konflikt interesów. Wójt zaproponowa  wtedy od o enie 

rozstrzygni cia do chwili zorientowania si

w przybli onych kosztach remontu mostu. Na zebraniu  

w dniu 25 kwietnia pojawi o si  26 osób.  Odby a si

bardzo burzliwa dyskusja. Cz  zebranych, 

przeciwników odbudowy mostu, po zorientowaniu si , e

jest w mniejszo ci opu ci a zebranie i nie wzi a udzia u

w g osowaniu. Pozostali jednog o nie opowiedzieli si  za 

odbudow  mostu. Wypowiadaj c si  pod koniec zebrania 

wójt gminy obieca  stara  si  o dotacj , aby mo na by o

oprócz remontu mostu zmodernizowa  tak e jedn  z dróg 

gminnych.                                            /an/ 

Ze spisu 

Jak wskazuj  wyniki spisu powszechnego 

przeprowadzonego w 2002 roku w 528 gospodarstwach na terenie 

gminy Jarocin utrzymuje si  byd o co stanowi 47,6% ogó u

gospodarstw, trzod  chlewn  w 385 gospodarstwach (34,7%), 

konie w 228, króliki w 80 i drób w 615 gospodarstwach. Byd a jest 

1076 sztuk,  trzody chlewnej 757 szt., 33 kozy, 267 koni, 12050 

szt. drobiu i 556 szt. królików. Ogó em budynki gospodarskie na 

terenie gminy s  w 974 gospodarstwach.  

Wszystkich budynków i budowli gospodarskich na terenie gminy 

jest 2086. Ci gników jest  410, samochodów ci arowych 13, 

kombajnów 11 i 13 dojarek ba kowych.  

Telefony stacjonarne posiada 872 gospodarstwa.  

Podczas spisu stwierdzono, e na terenie gminy Jarocin jest 1214 

budynków mieszkalnych, z których 1111 by y wyposa one  

w wodoci g, 1034 w kanalizacj  (427 do sieci i 607 do 

odprowadzenia lokalnego) i 585 w centralne ogrzewanie. Na 

terenie gminy jest 1119 rodzin, w tym ma e stw z dzie mi 849.

Ma e stw z jednym dzieckiem jest 259, z dwojgiem 274, z 

trojgiem – 181, z czwórk  i wi cej 135.                                                            

                                                                                     J.R. 

Jubileusz, na którym nie piewa si  „100 lat” 
 Pani Aniela KOTWICA z miejscowo ci

Szyperki  28 lutego 2004 roku uko czy a 105 lat ycia.

Jak sama mówi,  nie spodziewa a si , e do yje tak 

s dziwego wieku. Ca e Jej ycie naznaczone by o ci k

prac  w gospodarstwie rolnym i przy wychowaniu dzieci 

(jest matk  sze ciorga dzieci) a si  do swojego dzia ania

czerpa a z modlitwy.  Jej dewiza yciowa to „praca i 

modlitwa” oraz bezwzgl dny zakaz picia alkoholu. Jak na 

swoje 105 lat zacna Jubilatka jest w dobrym zdrowiu, 

chodzi po mieszkaniu, ch tnie rozmawia, jest bardzo 

pogodna.

W dniu 105 urodzin 

najstarsz  mieszka-

nk  gminy Jarocin 

odwiedzi  Wójt - 

Zbigniew Walczak. 

Przyby  w towarzy-

stwie so tysa Szype-

rek W adys awy

Parcheta i Sekretarza 

Gminy  z najlepszy-

mi yczeniami, 

kwiatami i skrom-

nym upominkiem.  By a ekipa telewizyjnej „trójki”, 

redaktorzy „Tygodnika Nadwi la skiego” i „Nowin” 

oraz s siedzi Jubilatki. Na ten czas przyjecha a równie

najbli sza rodzina z Malborka. Wszyscy yczyli Pani 

Anieli zdrowia i doczekania dalszych jubileuszy.  

                     J.R.

Druga sala gimnastyczna w gminie Jarocin 

W dniu 18 lutego 2004 r. nast pi o uroczyste otwarcie  

i po wi cenia sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  

w Domostawie. Uroczysto  u wietni  swoj  obecno ci  Senator 

RP Grzegorz Lato, który wraz z Wicemarsza kiem Województwa 

Podkarpackiego Norbertem Mastalerzem, Przewodnicz cym Rady 

Powiatu Ni a skiego Gabrielem Wali ko, Wójtem Gminy Jarocin 

Zbigniewem Walczakiem i p.o. dyr. PSP w Domostawie Ew

Szwedo dokona  przeci cia wst gi. Po wi cenia obiektu dokona

proboszcz parafii Domostawa ksi dz Stanis aw Konik. Wójt 

Gminy przedstawi  histori  d ugoletniej budowy, któr  rozpocz to 

z inicjatywy miejscowych radnych w 1998 r. i z przerwami 

kontynuowano do grudnia 2003 r., kiedy to nast pi o wykonanie 

obiektu „pod klucz”. Podzi kowa  szczególnie senatorowi 

Grzegorzowi Lato za pomoc w uzyskaniu dotacji z MENiS, bez 

której niemo liwym by oby jeszcze zako czenie budowy.  

Z okoliczno ciowymi przemówieniami wyst pili: senator Lato, 

wicemarsza ek Mastalerz, przewodnicz cy Wali ko, wicestarosta 

Za  oraz burmistrz Miasta i Gminy Nisko Mariusz Kowalik. Po 

przemówieniach zaproszonych go ci, wójt gminy wr czy  pani 

Ewie Szwedo akt nominacji na dyrektora szko y na pi cioletni

kadencj , ycz c jej powodzenia w kierowaniu szko  i wyra aj c

nadziej  na dobr  wspó prac  z organem prowadz cym. Nast pnie  

uczniowie szko y w Domostawie przedstawili cze  artystyczn

sk adaj c  si  z piosenek, wierszy, fragmentów inscenizacji 

szkolnych a tak e wicze  gimnastycznych. Po zako czeniu cz ci

oficjalnej odby  si  pocz stunek dla zaproszonych go ci

przygotowany przez rodziców uczniów i nauczycieli.  

W mi dzyczasie senator Grzegorz Lato rozda  mnóstwo 

autografów.       (zdj cia z otwarcia na str. 20)

                      /an/ 
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PROGRAM    EDUKACYJNY    „BOCIAN”
Bocian bia y od niepami tnych czasów otaczany jest w Polsce 

sympati  i szacunkiem. Wed ug wierze  ludowych powsta  z cz owieka, 

który sprzeciwi  si  Bogu i za kar  oczyszcza wiat z wszelkiego 

plugastwa. Powszechnie panuje przekonanie, e przynosi szcz cie  

i gnie dzi si  tylko u dobrych ludzi.  

Uczniowie Publicznej Szko y Podstawowej w Mostkach – 

Sokalach od  2000 roku uczestnicz  w programie  edukacyjnym 

„Bocian” maj cym na celu ochron   bociana bia ego i jego siedlisk. 

Program ten zainicjowany, prowadzony i nadzorowany jest przez 

Polskie Towarzystwo Przyjació  Przyrody  „pro Natura”, którego 

wspomaga EkoFundusz. 

Do g ównych celów i zada  tego programu nale y:

uaktywnienie m odych ludzi poprzez obserwacje przyrody  

i podejmowanie dzia a  do jej ochrony; 

zbieranie informacji o stanie populacji bociana bia ego  

w gminie a przez to w Polsce; 

poszerzanie wiedzy uczniów poprzez zdobywanie konkretnych 

wiadomo ci o szeroko rozumianej przyrodzie; 

uwra liwianie na pi kno przyrody; 

Praktyczne dzia ania jakie przeprowadzaj   uczniowie to obserwacja   

i inwentaryzacja  gniazd  bociana bia ego na terenie gminy Jarocin  

sprowadzaj ca si   do  lokalizacji gniazda (gdzie jest umiejscowione), 

zanotowania terminu przylotów i wszystkich  wa nych informacji   

z ilo ci  wyl gu m odych  bocianów i terminem ich odlotu. Bocian bia y

jest gatunkiem chronionym i zgodnie z prawem obowi zuje zakaz 

niszczenia jego gniazd. Zdarzaj  si  jednak przypadki niefortunnego 

umieszczenia ich na liniach  s upa energetycznego. Z takimi 

przypadkami spotkali my si   w dwóch miejscowo ciach naszej  gminy 

tj. w Mostkach -Je ach i w Zdziarach.  Szkolne Ko o Ekologiczne  

w Publicznej szkole Podstawowej w Mostkach –Sokalach zwróci o si

w 2003 roku  o za o enie platform energetycznych do Zak adu 

Energetycznego w Janowie Lubelskim. Nasze starania zosta y  wsparte 

przez Urz d Gminy w Jarocinie. 

Z satysfakcj   mo emy  poinformowa , e na wymienione gniazda 

zosta y za o one platformy przed sezonem l gowym w 2004 roku i ju

zosta y te gniazda zaj te  przez bociany. 

Bocian stanowi swego rodzaju wska nik jako ci rodowiska. Wyst puje 

tam, gdzie przyroda nie zosta a drastycznie przekszta cona. 

Na wiecie  yje  blisko dwie cie tysi cy par 

bocianów, z czego co czwarty bocian wykluwa si

w Polsce. Dlatego nasz kraj mo emy nazwa  królestwem 

bocianów, gniazduje tu bowiem blisko 45 tysi cy par 

ptaków tego gatunku.  

Na terenie naszej gminy Jarocin  znajduje si  blisko  

26 gniazd bocianich i tyle te  par  bocianów  mo emy si

spodziewa  w   2004 roku. 

Pierwsze liczenie bociana bia ego na wiecie 

przeprowadzono na ziemiach polskich w roku 1876.  

Pionierem w tej dziedzinie by   ks. Prof. Eugeniusz Janota 

organizuj c je w ówczesnej Galicji.                                                        

W  1934 roku rozpocz to mi dzynarodowe akcje liczenia 

bocianów, przeprowadzaj c ich do tej pory 5  (w latach: 

1934, 1958, 1974 ,1984,1994 ). 

W rok 2004  odb dzie si  VI Mi dzynarodowy Spis 

Bociana Bia ego  obejmuj cy wszystkie kraje w których 

bocian gniazduje. Spis odb dzie si   w dniach od 10 do 

31.07.2004r. Ka dy mo e w nim wzi  udzia . Ch tnych 

do wspó pracy  w liczeniu bocianów na terenie gminy 

prosimy o kontakt z Publiczn  Szko  Podstawow

w Mostkach – Sokalach tel. 8713 -142. 

Dla ciekawostki: w niektórych rejonach Polski ptak ten 

sta  si   narz dziem ludowego  wró biarstwa – pierwszy 

bocian widziany wiosn   w locie  ma przepowiada

zdrowie, si , gospodarno , siedz cy za  wró y  chorob ,

gnu no  i lenistwo.  Szkolne Ko o Ekologów przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach – Sokalach 

yczy wszystkim zobaczenia pierwszego bociana na 

wiosn  w LOCIE.

Adam Dec
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Problemy gminnej o wiaty 
 W poprzednim numerze pisma ukaza  si  list otwarty Wójta 

Gminy Jarocin dotycz cy funkcjonowania gminnej o wiaty. Pan Wójt 

w kasandrycznym tonie przedstawi  swój pogl d, e w nied ugim 

czasie jedyn  pozycj  w bud ecie gminy stanowi  b d  wydatki na 

prowadzenie szkó . Stanie si  tak z powodu zmniejszaj cej si  liczby 

dzieci ucz szczaj cych do naszych szkó . Stawia dramatyczne pytanie: 

„Gdzie b dzie granica tych wydatków (granica rozs dku?)”. Zarzuca 

radnym, e nie chc  zaj  si  tym tematem i uchylaj  si  od podj cia 

decyzji. 

 Jako przewodnicz cy Komisji O wiaty, Kultury i Sportu 

Rady Gminy czuj  si  w obowi zku odpowiedzie  na zarzuty 

przedstawiane w tym tek cie. W wyniku zmian jakie zasz y w naszym 

kraju, prowadzenie szkó  zosta o przekazane lokalnym samorz dom. 

By o to poci gni cie korzystne dla rz du, gdy  pozby  si  k opotów. 

Samorz d zosta  sam z narastaj cymi problemami. Subwencje 

przekazywane do gminy nie wystarczy y na potrzeby szkó . Dlatego 

rada poprzedniej kadencji wprowadzi a szereg zmian, m.in. czenie

klas, ograniczenie dodatków regulaminowych wyp acanych 

nauczycielom. Przynios o to spodziewane efekty. Kredyt zosta

sp acony, a bud et o wiaty pozwoli  na spokojne funkcjonowanie 

szkó . Przyj ta zosta a zasada, e pieni dze zostaj  dzielone na 

poszczególne szko y tak, aby mo na by o prowadzi  konieczne 

remonty w istniej cych obiektach. 

Tak  sytuacj  zastali my obejmuj c obowi zki w nowej radzie. W roku 

2003 uda o si  zako czy  budow  sali gimnastycznej w Domostawie, 

przeprowadzi  potrzebne remonty w innych szko ach, np. malowanie 

dachu na budynkach w Jarocinie i Szyperkach, oddanie do u ytku 

punktów wydawania posi ków w Golcach i Majdanie Golcza skim 

(podzi kowania dla kierownika OPS pana Stanis awa Gazdy za pomoc 

w pozyskaniu funduszy) i wiele innych prac. Uznali my wi c, e by  to 

udany rok dla o wiaty gminnej i spokojnie przyst pili my do prac nad 

bud etem na rok 2004. Jednak  po analizie projektu przedstawionego 

przez wójta, komisja stwierdzi a, e finanse przeznaczone na o wiat  s

za ma e. Wyst pi em z wnioskiem o zwi kszenie tych rodków. 

Wi kszo  samorz dów z naszego terenu dok ada wi ksze pieni dze

do subwencji o wiatowej, ni  to ma miejsce w naszej gminie. 

Kilkana cie procent do o one do szkó  nie rujnuje bud etu gminnego.  

 W wyniku uchwa  podj tych na sesji w dniu 23 lutego b.r. 

bud et szkó  podstawowych zosta  zwi kszony o 60 tysi cy z otych. 

Przeciwnikiem tego by  wójt i grupa radnych skupionych wokó  niego. 

W czasie tej burzliwej sesji, po przyj ciu poprawek, wójt stwierdzi , e

te pieni dze podzieli po swojemu. I tak te  si  sta o. Mimo sprzeciwu 

komisji. Wójt rozdzieli  pieni dze wg liczby uczniów, bo „tego 

wymaga elementarna logika i poczucie sprawiedliwo ci”. Ta logika 

odnosi si  tylko do szkó  podstawowych, nie dotyczy ju

gimnazjum. Efektem tej logiki jest podzia  bud etu na szko y

podstawowe, który spowoduje, e szko om w Szyperkach, 

Golcach i Majdanie Golcza skim w ko cu tego roku braknie 

rodków na funkcjonowanie. Natomiast pozosta e szko y

dysponuj ce wi kszym bud etem b d  wydawa  byle wykona

bud et.

 Uwa am, e je li chcemy przej  na podzia  bud etu

ci le wg liczby uczniów, to nale y podda  do szerokiej 

konsultacji w zainteresowanych so ectwach z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Pan wójt przedstawia kilka ró nych propozycji 

zmian, które pozwoli yby aby drog  ewolucji a nie rewolucji 

zmieni  finanse, a co za tym idzie funkcjonowanie szkó .

Ograniczenie pieni dzy jest pierwszym krokiem do upadku 

szko y. Prawd  jest, e liczba dzieci ucz szczaj cych do szkó  na 

terenie naszej gminy si  zmniejsza. Ale jest ju  demagogi

twierdzenie, e w nieodleg ej perspektywie wszystkie pieni dze

gminne przeznaczone b d  na o wiat .

Mamy wodoci gi we wszystkich so ectwach, wkrótce zako czona

zostanie kanalizacja gminy, prowadzone s  remonty dróg i inne 

projekty inwestycyjne. Maj c powy sze na uwadze, uwa am, e

do tematu reformy szkolnictwa nale y podej  spokojnie z pe n

rozwag .

Przedstawianie, e przez nauczycieli „nara a si  bud et na 

nadmierne wydatki” jest nieuprawnione. Odwiedzaj c szko y na 

pocz tku kadencji rady, rozmawiaj c z nauczycielami mo na by o

zauwa y , e wi kszo  z nich anga uje si  mocno w swojej 

pracy. Ci gle podnosz  swoje kwalifikacje, pracuj  znacznie 

wi cej ni  18 godzin tygodniowo (cz sto spo ecznie prowadz

ró ne formy zaj  pozalekcyjnych). Sytuacja na rynku pracy, du a

liczba bezrobotnych nie jest win  nauczycieli, lecz polityki 

prowadzonej przez kolejne rz dy Rzeczypospolitej. Rada Gminy 

przyj a uchwa  zwalniaj c  nowo powsta e podmioty 

gospodarcze z p acenia podatków, aby zach ci  przedsi biorców 

do tworzenia nowych miejsc pracy. Prawdziw  popraw  w tej 

dziedzinie mo e jednak dopiero przynie  zmiana polityki 

centralnej. 

 Mam nadziej , e wspólnie z wójtem, uwzgl dniaj c

równie  g os zainteresowanych mieszka ców so ectw, 

przyjmiemy rozs dne rozwi zania w systemie funkcjonowania 

o wiaty gminnej. 

                                                               Bogus aw Iskra 
       Przewodnicz cy Komisji 

O wiaty, Kultury i Sportu

Uczniowie sprz tali gmin

W akcji wiosennego sprz tania gminy brali udzia

uczniowie ze wszystkich  szkó  gminy Jarocin wraz ze swymi 

nauczycielami. Nie jest to pierwsza akcja. Powtarzana jest 

ka dego roku od kilku lat. Worki foliowe na mieci dostarczy

szko om Gminny Zak ad Komunalny w Jarocinie.  

Nie chodzi tu o ilo  worków nape nionych zebranymi przez 

uczniów mieciami ale przede wszystkim o edukacj  oraz o 

wyrobienie nawyku  sprz tania i nie wyrzucania mieci w 

miejscach  do tego nie przeznaczonych.  

Akcja sprz tania nie by aby potrzebna, gdyby 

mieszka cy  zachowywali porz dek na swych posesjach i w 

miejscach u yteczno ci publicznej tj. na placach, drogach, 

rowach, obrze ach lasów itp.  Dzieci i m odzie  szkolna ch tnie 

uczestniczy a  w akcji „Dzie   Ziemi” 

Nauka sprz tania na pewno nie pójdzie w las. Chodzi o 

to, aby nasza gmina wygl da a adnie jak z obrazka.
Mieszka cy otrzymuj   w ci gu roku bezp atnie worki 
na mieci.  Posegregowane miecie odbierane s
regularnie przez Zak ad Komunalny. Nie jest to akcja 
tylko z okazji, lecz bie ce oczyszczanie gminy. 
Najwi cej porzuconych mieci ods ania nam po zimie 

wiosenne s o ce i dlatego te , to spo eczne sprz tanie. 

Utrzymanie czysto ci i porz dku nale y nie tylko do 

administracji gminy, lecz powinno by  udzia em wszystkich 

mieszka ców.

Jarocin, kwiecie  2004 r.                   Stanis aw Gazda
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Pomoc spo eczna w gminie Jarocin 

Do niesienia pomocy mieszka com naszej gminy powo any 

zosta   O rodek Pomocy Spo ecznej 15 marca 1990r. uchwa  Nr IX/45/90 

Gminnej Rady Narodowej 

w Jarocinie, który ma siedzib  w budynku by ej Agronomówki. 

Utrzymuj ce si  bezrobocie oraz dalszy wzrost kosztów utrzymania,  

powoduje zwi kszenie zapotrzebowania na pomoc spo eczn . Pomoc 

udzielana jest w formie czasowej lub trwa ej .Obejmuje g ównie 

bezrobotnych, rodziny wielodzietne i niepe ne, osoby chore, 

niepe nosprawne fizycznie i umys owo, kobiety samotnie wychowuj ce 

dzieci, matki wychowuj ce dzieci do 4-go miesi ca ycia o niskich 

dochodach, rodziny z problemem alkoholowym itp.

Pomoc udzielana jest g ównie w formie pieni nej oraz w ma ym 

stopniu w naturze, poprzez bony  ywno ciowe   rodzinom /osobom/ 

dotkni tym alkoholizmem. Pomoc ta ma na celu agodzenie skutków 

uzale nienia od alkoholu a nie jego wspieranie  i wynosi mniej ni 1%
wydatków na zasi ki. Liczba  zarejestrowanych bezrobotnych wynosi  

w gminie 473  osoby. Oko o 85 %   to osoby bez prawa do zasi ku dla 

bezrobotnych i stanowi  najwi ksz  grup  ubiegaj cych si  o pomoc.

          Zasi ki na pomoc spo eczn  wyp acane s   ze rodków otrzymanych 

z bud etu wojewódzkiego i ze rodków w asnych gminy. Na zasi ki  

w 2003r.wydatkowano  cznie kwot 462 894 z  , w tym : 39 679 z

z  Urz du Gminy.  Przyznane rodki na zasi ki zrealizowane zosta y

w ca o ci. Wyp at dokonuje Kasa Urz du Gminy Jarocin. 

  Z przydzielonej dotacji wyp acono miedzy innymi nast puj ce

wiadczenia: 
- 438 rent socjalnych                           -  113 zasi ków sta ych wyrównawczych 

- 362 zasi ków piel gnacyjnych         -  453 zasi ków celowych  

- 116 zasi ków sta ych             -    48 wyprawek szk.dla uczniów kl.I 

- 136 zasi ków z tyt.  macierzy stwa                  
Wielko wiadcze   wynosi a miesi cznie np.: renty socjalnej 418,- z ,

zasi ku sta ego 418,- z , zasi ku piel gnacyjnego 141,70 z , jednorazowego 

zasi ku celowego / rednio/ 44 z , wyprawki szkolnej  

90 z . Wysoko  innych wiadcze  zale na by a od dochodu 

wnioskodawców. wiadczeniami obj to 944  mieszka ców gminy. 

Nadmienia si , e od dwóch lat OPS nie otrzymuje rodków finansowych 

dla kombatantów. Przypadki szczególne kierowane s  bezpo rednio do 

Urz du Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. 

Wsparcie finansowe wymaga spe nienia kryteriów okre lonych  w ustawie 
o pomocy spo ecznej. Ka dy przypadek udzielonej pomocy znajduje 

odzwierciedlenie w wywiadzie rodowiskowym, który zawiera dane  

o sytuacji w rodzinie. Na podstawie wywiadu i przed o onych za czników  

podejmowana jest odpowiednia decyzja w formie pisemnej z informacj

o prawie odwo ania si  strony do II-giej  instancji. W ubr. wydano 1518
decyzji. Osoby, które nie kwalifikowa y si  do udzielenia pomocy 

spo ecznej za atwiane by y decyzjami negatywnymi.                     

        Do zada  z zakresu pomocy spo ecznej nale y m.in. do ywianie 

dzieci i m odzie y w szko ach. Do ywianiem  obj to 666 uczniów. Jest to 

du a liczba uczniów w porównaniu z o ciennymi gminami. Na do ywianie  

wydatkowano kwot 71 750 z .

Pomocy udzielano tak e w formie pracy socjalnej tj. poradnictwa, 

dorady, wstawiennictwa oraz pomocy w za atwianiu spraw 

urz dowych. Ponadto organizowano pomoc lekarsk , pomoc  

w znalezieniu pracy, w umieszczaniu w domach pomocy spo ecznej  

i w domach dziecka. Rozdzielono 997 konserw mi snych z Agencji 

Rynku Rolnego oraz  paczki wi teczno -noworoczne dla dzieci z 10 

rodzin wielodzietnych . Uczniom niezamo nym w Gimnazjum 

dofinansowano wypoczynek sobotnio- niedzielny. O rodek ma sta e

kontakty z Pow. Urz dem Pracy w Nisku, z ZUS-em,  KRUS-em, Pow. 

Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas i Policj . Regularnie dokonuje 

analiz i ocen zjawisk rodz cych zapotrzebowania na wiadczenia  

z pomocy spo ecznej.

          Tut. O rodek ma pe n  orientacj  odno nie liczby 

bezrobotnych, samotnych  i wielodzietnych. Niektórym 

klientom pomocy spo ecznej atwiej jest prosi

o pomoc, ni  samemu zarobi  na ycie.  Niektórzy 

pozostaj  wiele lat bez pracy. Mno na domniemywa ,

e s  bezrobotnymi z wyboru. Z powodu braku 

op acalno ci, ma e jest zainteresowanie u niektórych 

podopiecznych upraw  ziemi rodzinnej. Korzystanie z 

pomocy spo ecznej jest równie  cz sto traktowane przez 

osoby  korzystaj ce jako wstydliwe i upokarzaj ce. 

Bezrobotni al  si  do mnie, e bezrobotnym by  to 

okrutne. Odsuni ci zostali od jedynego ród a

utrzymania jakim by a praca. Zaznaczy  nale y, e

zapotrzebowanie na zasi ki by o znacznie wi ksze od 

mo liwo ci finansowych gminy i dlatego te  kwoty 

przyznawanych zasi ków jednorazowych celowych na 

ywno , odzie , obuwie ,leki  by y zbyt ma e. Równie

cz  poda  z tego powodu za atwiana by a negatywnie. 

To bardzo trudne, kiedy trzeba odmówi  i w zwi zku

z tym pojawiaj  si  w cz owieku wyrzuty sumienia. 

Ci gle ocieram si  o ludzkie cierpienie, niedostatek i 
rozgoryczenie. S   ludzie, którzy szukaj  kontaktu 
s ownego. Trzeba pocieszy  i doda  otuchy, aby nie 
poddawali si  biedzie. Wi kszo  osób nie 
przychodzi jednak po dobre rady ale, po pieni dze. 
Niektórzy wykazuj    postaw  roszczeniow   a  nawet 

agresj  i dlatego te  praca w pomocy spo ecznej nie 

nale y do atwych. Jest trudna i stresuj ca. W ostatnim 

okresie ilo  obowi zuj cych dokumentów w ka dej

sprawie wzros a w porównaniu do lat ubieg ych. 

Problemy pomocy spo ecznej nadal nie nale  do spraw 

wygas ych, a uprawnionych do pomocy  nie ubywa. 

ycie naszych mieszka ców jest nadal trudne  
a poprawy sytuacji jeszcze nie wida .     
                                   Stanis aw Gazda 
        Kier. O rodka Pomocy Spo ecznej w Jarocinie 

Nowe w adze ko a kombatantów 

W gminie Jarocin dzia a Ko o Gminne 
Zwi zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i By ych Wi niów Politycznych. Po mierci w 
ubieg ym roku Leona Kudyby, b d cego prezesem 
ko a dzia alno  jego zanik a. Reaktywacji ko a w 
Jarocinie podj li si  panowie Emil Stra an z Niska 

pe ni cy funkcj  przewod. Powiatowej Spo ecznej 

Rady Kombatantów oraz Antoni Piku a prezes ko a

ZKRP i BWP w Ulanowie. Doprowadzili oni do 

zwo ania zebrania cz onków ko a i wyboru nowego 

Zarz du. Prezesem ko a zosta   Marian Ptak,  

sekretarzem  Maria Dworak, skarbnikiem za  Jan 

Ma ys. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jan 

uraw, Micha  Walczak i Walenty Piechuta. Ko o

w Jarocinie liczy 29 cz onków zwyczajnych  

i 29 cz onków podopiecznych. Cz onkowie 

podopieczni to ony  nie yj cych ju  kombatantów. 

W ostatnim czasie o list  cz onków ko a zwróci a si

siostra Katarzyna reprezentuj ca o rodek 

rehabilitacyjny Caritas w Domostawie, który chce  

w miar  mo liwo ci wiadczy  im pomoc.  

                                                                /an/       
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Bud et gminy Jarocin na 2004 r. 
Na sesji 23 lutego br. Rada Gminy w Jarocinie 

uchwali a bud et gminy na 2004 r.  

W uchwalonej wersji bud etu dochody wynosz  ogó em 

8.159.775 z  i sk adaj  si  na nie mi dzy innymi: dochody od 

osób prawnych i fizycznych 1.143.080 z , subwencja  4.852.771 
z  w tym subwencja o wiatowa w kwocie 2.843.696 z  i cz

podstawowa subwencji ogólnej 2.009.075 z , dotacje na pomoc 

spo eczn 277.700 z , gospodarka komunalna i ochrona 

rodowiska 1.253.270 z . (w tym planowane dofinansowanie z 

SAPARD  1.142.870 z ), transport i czno 339.894z ,

gospodarka mieszkaniowa 39 019 z , dotacje na administracj

publiczn 77 625 z . Wydatki bud etowe w 2004 r. zosta y

uchwalone na kwot 8.142.375 z , w tym: Rolnictwo i spó ka

wodna 17.816 z , transport i czno 936.335 z , gospodarka 

mieszkaniowa  i nieruchomo ciami 9.000 z , administracja 

publiczna 722 737 z ,  ochotnicze stra e po arne 35 000 z ,

pobór podatków i op at  21.400 z , obs uga d ugu publicznego 

18059 z , rezerwa ogólna 50 000 z , urz dy naczelnych organów 

w adzy pa stwowej 860 z , wybory do rady gminy 6 465 z ,

obrona cywilna 10 000 z , o wiata i wychowanie 3453972z ,

przeciwdzia anie alkoholizmowi  61 525 z  , pomoc  spo eczna  

361.800 z ,  gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 311 
206 z , kultura – GOKSTiR i  wietlice 91.200 z ,  sport 35.000 

W 2004 r. w gminie Jarocin b d  realizowane mi dzy innymi 
nast puj ce inwestycje: 

Przebudowa drogi gminnej w Majdanie Jaroci skim  za kwot 98 203 z

Modernizacja  drogi gminnej  Golce – Rusiny  za kwot 392 860 z

Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze w miejscowo ci 

Zdziary  -      30 000 z

Modernizacja Szko y podstawowej w Domostawie  60 677 z
Modernizacja Szko y Podstawowej w Majdanie -     35 000 z

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Mostki  I–II etap     

 -    795 836 z

Budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowo ci Domostawa –II 

etap - 1 072 286 z

Projekt kanalizacji Majdan Golcza ski  -      15 000 z

Zagospodarowanie terenów zielonych przy pomniku w 

Jarocinie -    272 666 z

Budowa nowych punktów wietlnych Majdan-      18 918 z

Projekt zbiornika retencyjnego  -      30 000 z

Kwota przeznaczona na wszystkie inwestycje w 2004 r. 

wynosi 2 996 446 z , co stanowi 36,8 % wydatków 

bud etowych. 

Na sp aty otrzymanych po yczek i kredytów trzeba w br. 

wyda  kwot  747  400 z .

Wydatki so eckie
Wydatki so eckie w bud ecie gminy na 2004 r. wynosz

1.831.848 z co stanowi 22,5% wydatków bud etowych. 

Sp aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów w br. 

b d  opiewa y na kwot 747.400 z , prognozowane 

zad u enie gminy na koniec 2004 r. wyniesie 1.778.200 z

poniewa  sp aci si  po yczki na kwot 747.400 z  i 

zaci gni ta b dzie po yczka w wysoko ci 730.000 z .
Z bud etu gminy w 2004 r. b d  udzielone nast puj ce

dotacje: 

- dotacja przedmiotowa dla Spó ki Wodnej w Jarocinie w 

kwocie 16.000 z  w/g kalkulacji :konserwacja rowów 

7.991,2 mb x 1.50 z  =1 1.987 z  i drenowanie:455 jedn. x 

8. 82  z = 4.013 z .

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zak adu

Komunalnego w wysoko ci 30.000 z  wg kalkulacji do 

wody:73.684m 3 x.0.19 z  =14.000 z  i do cieków 40.000 

m3 x 0.40 z  =16.000 z

- dotacja  na realizacj  zada  w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb pomocy spo ecznej dla Caritas w 

Domostawie na kwot 15.000 z .

- dotacja  na realizacj  zada   w zakresie kultury fizycznej  

w wysoko ci 35.000 z  dla LZS Jarocin i Zdziary. 

- dotacja podmiotow  dla Gminnego O rodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Jarocinie w kwocie 85.000 z .

Zdzis awa Mika – skarbnik Gminy

Informacja o Gminnej Spó ce Wodnej w Jarocinie 

Gminna Spó ka Wodna w Jarocinie jest zarejestrowana w 

Ksi dze Wodnej Województwa Tarnobrzeskiego od 21.01.1977 

roku. Do 1991 roku by a w czona w Rejonowy Zwi zek Spó ek 

Wodnych w Nisku. W 1991 od czy a si  i od tej pory dzia a

jako samodzielna. 

G ównym zadaniem Gminnej Spó ki Wodnej w Jarocinie jak to 

okre la statut jest wykonanie konserwacji urz dze

melioracyjnych tj. rowów otwartych, sieci drenarskiej oraz 

budowli melioracyjnych, a tak e utrzymanie i eksploatacja tych 

urz dze .

Wszystkie w/w zadania Spó ka wykonuje sposobem 

gospodarczym korzystaj c ze sk adek cz onkowskich i 

wiadcze  rzeczowych cz onków spó ki oraz dotacji z Urz du 

Gminy w Jarocinie i Urz du Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

Gminna Spó ka Wodna w Jarocinie obejmuje swym zasi giem 

teren zmeliorowany o powierzchni 1856.97 ha w tym 

odwodnionej rowami 784 ha /d . rowów otwartych 82,20 km / i 

1072,97 ha sieci  drenarsk .

30 marca 2004 r. odby  si  Walny Zjazd Przedstawicieli GSW 

na których przedstawiono: 

- Sprawozdanie Zarz du GSW z dzia alno ci 

gospodarczej za 2003 r. 

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GSW  

z dzia alno ci finansowej za 2003r. 

- Plan pracy i bud etu GSW na 2004 rok. 

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GSW udzieli o

absolutorium Zarz dowi GSW za 2003r. oraz zatwierdzi o

roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwalono 

op at  melioracyjn  w wysoko ci 20,00 z  z 1ha gruntów 

zmeliorowanych. Cz onkowie Spó ki sk adki cz onkowskie 

mog  odpracowa  przy czyszczeniu rowów melioracyjnych. 

Ch  odpracowania nale y wcze niej zg osi  pracownikowi 

technicznemu Panu Tadeuszowi Ma kowi lub w biurze 

GSW, po zako czeniu prac równie  nale y zg osi

pracownikowi technicznemu celem dokonania odbioru. 

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GSW w Jarocinie 

zatwierdzi o przedstawiony  bud et oraz plan pracy na 2004 

rok. Gminna Spó ka Wodna w Jarocinie przyjmuje 

interesantów w ka dy wtorek w godzinach od 900 do 1200.

                                                                Teresa Wnuk
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20 – lecie istnienia zespo u piewaczego w Zdziarach 
W bie cym roku w marcu, min a 20 rocznica dzia alno ci zespo u piewaczego Ko a Gospody  Wiejskich ze Zdziar, który od pocz tków 

swego istnienia do chwili obecnej dzia a bardzo pr nie. Mimo up ywu czasu, piewaj ce w nim niezmiennie od 20 lat panie, s  pe ne

energii, pomys ów i ch ci do pracy. Niejednokrotnie same uk ada y programy artystyczne dostosowane do ró nego typu imprez  

i okoliczno ci. Ich wyst py cieszy y i ciesz  si  uznaniem nie tylko w naszym rodowisku. Od pocz tku powstania zespo u prowadz

kronik , która dokumentuj c  ich dzia alno   jest tak e ród em cennych informacji o wa nych wydarzeniach i uroczysto ciach, które 

swoim piewem w czasie 20 lat u wietnia y.

Jolanta Rzek

Nasze dwudziestolecie 
W marcu tego roku Zespó piewaczy  

w Zdziarach  obchodzi  20 – lecie swojej dzia alno ci. 

Otó  w marcu 1984 r. zrodzi  si  pomys  aby 

zorganizowa  zespó piewaj cych kobiet, który 

uczestniczy by w ró nych uroczysto ciach wsi, gminy 

czy powiatu. Do zespo u zapisa o si  13 kobiet w wieku 

od 35 – 55 lat (m odsze nie wyra a y ch ci). By y to: 

Czuba Genowefa, Ciosmak Maria, Golec Maria, Dziura 

Stefania, Bielak Aniela, Kuty a Janina, Kuty a Stefania, 

Pale  Stefania, Nawój Maria, Urbanik Julianna, Spyrka 

Emilia, Roma czyk Franciszka, Wojty o Aniela. 

W takim sk adzie piewa y my kilka lat a gdy ze 

wzgl du na stan zdrowia wycofa y si  Golec Maria  

i Spyrka Emilia na ich miejsce dosz y Kania Janina  

i Cicho  Maria. Zebra y my sporo starych piosenek, 

które piewa y nasze mamy i babcie oraz piosenki 

partyzanckie, wojskowe, ludowe opiewaj ce ycie, 

smutki i rado ci tamtych czasów. Pierwszym naszym 

wyst pem by o wi to 1- szy Maja w GOK – u w 

Jarocinie z udzia em w adz terenowych, nauczycieli  

i m odzie y szkolnej oraz wielu mieszka ców Jarocina. 

Pierwszy wyst p wiadomo – ogromna trema, ale brawa 

jakimi nas nagradzano dodawa y otuchy i wiary  

w siebie i ka da nast pna piosenka sz a nam lepiej. 

piewa y my na ró nych uroczysto ciach jak: wi to 

Matki, Dzie  Nauczyciela, Dzie  Babci i Dziadka, 

otwarciu nowej wietlicy, nowej szko y oraz na 

przegl dach zespo ów ludowych w Janowie Lubelskim, 

Kazimierzu n/Wis , Tyczynie, mielowie oraz wiele 

razy w Gminnej Spó dzielni „SCH” w Nisku. 

Wszystkie nasze wyst py opisane s  w Kronice, któr

prowadz  od samego pocz tku i wg tych zapisów 

piewa y my swoje piosenki 76 razy na ró nych 

uroczysto ciach. Ka dego roku zespó  robi  wieniec 

do ynkowy na wi to Matki Bo ej Zielnej – 15 

sierpnia do ko cio a oraz na do ynki gminne czy 

powiatowe. W 1986 r. naszymi piewami 

u wietnia y my Prymicje naszego parafianina Kowala 

Franciszka z Kuty . Pocz tkowo wyst powa y my  

w czarnych spódniczkach i bia ych bluzkach ale ju

w 1985 r. na wyst pie wi ta Ludowego – 

Powiatowego w Zdziarach by y my ubrane w kolorowe 

spódniczki, bia e bluzki i fartuszki oraz gorsety. Dzi ki 

hojno ci Prezesa GS „SCH” w Nisku p. Chwieja 

Stanis awa, który ofiarowa  nam materia  na spódniczki 

i fartuszki, (gorsety wykona y my sobie  same) 

wygl damy jak prawdziwy zespó . Najwa niejsz

spraw  na dzie  dzisiejszy by oby odm odzenie naszego 

zespo u, gdy   4 z nas ze wzgl du na zdrowie powinno 

ju  odej . Mamy jednak e problem z pozyskaniem 

nowych, m odych kandydatek.  

                                                                       Janina Kuty a
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Kronika szko y w Szyperkach 
/Ci g dalszy z Nr 3/ 

 „W dniu 23 czerwca 1960 roku odby o
si  w szkole uroczyste zako czenie roku 
szkolnego. Wzi o w nim udzia  wiele 
osób. Dzieci ta czy y, deklamowa y
i bra y udzia  w krótkich sztuczkach. Po 
cz ci artystycznej odby o si  uroczyste 
po egnanie klasy pi tej, która z nowym 
rokiem szkolnym odchodzi do Jarocina.  
Na zako czenie dzieci zjad y wspólne 
niadanie przygotowane staraniem 

Grona Nauczycielskiego i rodziców. 
Nauczyciele byli jednak rozczarowani 
tym, e w uroczysto ci nie wzi  udzia u
aden przedstawiciel w adz terenowych, 

by o to bowiem jeszcze jednym 
dowodem braku opieki z ich strony. 
Pomimo zaproszenia nie przyby  na 
zako czenie roku so tys wioski Ma ys
Jan. Cztery zdj cia: „Uczniowie klasy V 
r. szk. 1959/60 23.06.1960 
r.”,„Uczniowie szko y w Szyperkach 
23.06.1960 r.”, „Krakowianki 
23.06.1960 r.”, „Krakowianki i 
„Kominiarz” ze sztuczki „7 barw t czy”
Po zako czeniu roku szkolnego obydwie 
nauczycielki uda y si  na kursy 
dokszta caj ce trwaj ce od dnia 4.VII – 
21.VII i uko czy y je z wynikiem 
pomy lnym.  
Ob. Habuda Ludwika bra a udzia
w kursie kierowników szkó
w Jaros awiu, a kole anka Nalepa 
W adys awa w kursie nauczycieli klas  
I – IV w Przemy lu.

Dzisiejsze moje zapiski otwieraj
systematyczn  prac  nad prowadzeniem 
kroniki szkolnej, której do tej pory nie 
by o. S  one bardzo znikome, bo zbyt 
trudno jest odtwarza  przesz o .
W przysz o ci notatki b d
obszerniejsze ci le oparte na 
dokumentacji prowadzonej bezpo red-
nio po wa niejszych wydarzeniach. 
             
5.IX.1961r.

W roku szkolnym do tutejszej szko y
ucz szcza o 66 dzieci. By o 5 klas. Podczas 
wakacji zosta  wynaj ty budynek u ob. 
Karkut Marii, która 24 wrze nia wyjecha a do 
Kanady. Szko a uzyska a, wi c obszerniejsz
izb  lekcyjn  i na pewien czas kawa ek ziemi 
uprawnej. Wynaj ta klasa nie jest zbyt 
oddalona od budynku g ównego i do
wygodna. Ucz  si  w niej dwie zmiany. Od 
godziny ósmej rozpoczyna nauk  klasa 
pierwsza. Pó niej pracuj  tam dwie klasy II  
i III, które cznie licz 25 dzieci.

Dzieci z trzech pierwszych klas pozostaj  pod opiek  ob. 

Nalepy W adys awy , pozosta e za  ucz  si  w budynku 

g ównym, ich wychowawczyni  jest ob. Habuda L.

Jesieni  1960 r. rozpocz to prac  nad budow

ogrodzenia szko y. Plac poszerzono kosztem pastwiska 

gromadzkiego i rozpocz to budow  podbudowania pod 

siatk . Dotkliwie daje si  odczu  brak pomieszcze ,

chodz  te  pog oski o budowie nowej szko y, lecz 

projekty te dotycz  dalszej przysz o ci. Projektuje si

odtworzenie szko y siedmio klasowej, poniewa  liczba 

dzieci w zupe no ci na to pozwala.

Uczniowie szko y w Szyperkach 23.VI.1960 r

Krakowianki i „Kominiarz” ze sztuki „7 barw t czy”
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24 czerwca 1961r. 
W dni dzisiejszym odby o si

zako czenie roku szkolnego 1960/61.  
Z ramienia Powiatowej Rady Narodowej  
w Nisku w uroczysto ci wzi  udzia  ob. 
Antonowicz Adam. Frekwencja rodziców 
by a do  s aba ze wzgl du na ostr  pogod
s oneczn  i nasileniem prac przy 
sianokosach. Przewodnicz cy Komitetu 
Rodzicielskiego ob. Podpora Edward rozda
dzieciom nagrody zakupione za pieni dze 
uzyskane jako dochód z przedstawie . Za 
najlepszych uczniów uznani zostali: 
Sieradzki Bronis aw, Podpora Halina, 
Awsiukiewicz Tadeusz. Klasyfikacja 
ko cowa mia a przebieg do  ostry dlatego, e
praca dzieci by a bardzo s aba. Dziewi cioro 
dzieci otrzyma o oceny niedostateczne.  
Do wa niejszych zdarze  z ycia szko y
i wioski nale y zaliczy :
1. Kurs gotowania prowadzony w domu 

Sieradzkiego Marcina w grudniu 1960 roku 
przez ob. Bie ko Janin  i op acony przez 
Gminn  Spó dzielni  w Jarocinie. Kurs 
powy szy przyczyni  si  do 
rozpowszechnienia wiedzy z dziedziny 
kulinarnej i wyrobienia smaku 
estetycznego. 

2. Przedstawienie urz dzone staraniem 
Komitetu Rodzicielskiego i Kierownictwa 
szko y da o 400 z otych dochodu, który 
zosta  u yty na cz ciowe pokrycie kosztów 
wycieczki do Sandomierza, na nagrody dla 
najlepszych uczniów i na s odycze 
zakupione w „Dniu Dziecka”. Sztuka 
Aleksandra Fredry  grana by  dwukrotnie  
(w Szyperkach i w Jarocinie) W charakterze 
aktorów wyst pili : Chmura Jan, Chmura 
Stanis awa, Prucnal Czes awa, Podpora 
Edward, Nalepa W adys awa, Karp Helena, 
Karp Irena, Karp Stefan, Wo oszyn Jan, 
Lach Leokadiusz. 

3. Wycieczk  do Sandomierza, w której 
wzi o udzia 36 uczniów. Dzieci zwiedzi y
ratusz, katedr , ko ció wi tego Jakuba, 
ko ció  parafialny, muzeum, bram
Opatowsk . Uczestnicy wycieczki odbyli 
podró  statkiem „ wiatowid” po Wi le, 
ogl daj c z ciekawo ci  góry zwane 
„Pieprzowymi”. 

W zwi zku z wielk  reform  szkoln  na rok 
1961/62 zosta  zatwierdzony projekt 
nauczania dla szko y o dwu nauczycielach  
z najwy sz  klas  czwart . Nauka w klasie 
pierwszej i czwartej  odbywa  si  b dzie 
oddzielnie, za  w drugiej i trzecie cznie. 
Klasy pi tej w Szyperkach nie b dzie.
Zarz dzenie powy sze jest powodem wielkiego 
rozgoryczenia rodziców, poniewa  droga do 
Jarocina jest uci liwa, d uga i dla dzieci 
m cz ca.

4 wrzesie  1961 r. 
Rok szkolny 1961/62 rozpocz to w dniu 1. IX. 

Szko a organizuje nauk  w zakresie czterech klas. W ród 
ludno ci daje si  odczu  niezadowolenie z powodu 
zlikwidowania klasy pi tej. Nauka odbywa si  w 
budynku w asnym i w domu wynaj tym ubieg ego roku 
od ob. Marii Karkut. Wszystkich dzieci w okresie 
rozpocz cia nauki jest 57. Najliczniejsz  klas  jest klasa 
pierwsza, która liczy 19 dzieci. Obywatelka Nalepowa 
W adys awa uczy klas  pierwsz , Habuda L. za  klas
czwart . Nauka odbywa si  oddzielnie. Klasa II i III 
tworz  jeden zespó  i ucz  w nim obydwie nauczycielki. 
Daj  si  we znaki z e warunki lokalowe. Dom wynaj ty 
jest zagrzybiony i wymaga powa nego remontu. Nale y
przyst pi  do zagospodarowania ogrodu szkolnego. Jest 
to g ówna troska kierowniczki szko y.
O zrealizowaniu powy szego planu nie ma mowy bez 
aktywnej pomocy ze strony rodziców. Uprawa ogrodu 
wymaga du ego wk adu pracy i jest zwi zana z kosztami. 
Porozumienie si  z rodzicami jest do  trudne. Wie pi 
apatycznie, przebudzaj c si  czasem z okazji wesela, 
zabawy lub szumnej pijatyki. 
Trosk  do  nieudolnego so tysa jest budowa szosy do 
wioski, która przebiega bardzo opieszale. 

       
16 wrzesie  1962 r. 

Rok szkolny 1961/62 zako czono z wynikiem 

pomy lnym dla dzieci. Na 56 uczniów oceny 

niedostateczne otrzyma a jedna dziewczynka. Szkole 

zbiorczej w Jarocinie przekazano 16 dzieci. Z ko cem 

roku szkolnego okaza o si , e dom Marii Karkut zosta

oddany Dziechciarzowi Janowi i znów stan li my wobec 

problemu brakuj cej izby lekcyjnej.  

Po do  d ugich namowach wynaj ta zosta a klasa znów 

u Franciszka Kozy. Nauka w szkole w roku 1961/62 

przebiega a do  trudno. Prze adowane materia em 

programy, niedba a praca domowa dzieci, przem czenie i 

ci kie warunki materialne dzieci oraz nauczycieli 

hamowa y rozmach szko y.

Z wa niejszych wydarze  w rodowisku nale y

podkre li  budow  szosy doprowadzonej do chwili 

obecnej do Ob. Idziora Stanis awa. Praca idzie bardzo 

ospale. Ludno  Szyperek nie mo e znale  wspólnego 

j zyka z Przewodnicz cym GRN w Jarocinie. Chodzi tu  

w pierwszym rz dzie o wynagrodzenie za prac , które jest 

zbyt niskie. 

W ubieg ym roku mia o by  we wsi zaprowadzone wiat o

elektryczne, jednak planu nie wykonano i nale y si

spodziewa , e w roku 1962 i chyba 1963 b dziemy 

nadal wieci  lamp  naftow  (ku czci i chwale 

ukasiewicza). 

 Zim  1962 r. m odzie  Szyperek przygotowa a

przy pomocy nauczycielek sztuczki:„ Narzeczona”, „Qui 

pro quo” oraz „Majster i czeladnik”. Widowisko cieszy o

si  powodzeniem zw aszcza na wyst pie wyjazdowym  

w Zdziarach. Jako aktorzy wyst pili: Podpora Edward, 
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Karp Stefan, Wo oszyn Jan, Lach Leokadiusz, 

Habuda Henryk, Karp Helena, Prucnal 

Czes awa, Zawada Janina, Nalepa 

W adys awa. Impreza da a jednak bardzo 

znikome dochody ze wzgl du na wydatki 

zwi zane z wystaw  oraz stosunkowo nisk

cen  biletów. Odegranie sztuki w miejscowej 

szkole bardzo utrudnia  brak sceny. 

Rok 1962/63 rozpocz to 3 wrze nia. Plan 

nauczania i siatka godzin zosta a tylko 

nieznacznie zmieniona. Do czterech klas 

tutejszej szko y zacz o ucz szcza 52

uczniów. W zwi zku ze zmian  ducha 

programów nauczania i wychowania przed 

nauczycielstwem stan y nowe, dodatkowe 

zadania. Stwarzanie metod aktywizuj cych 

wymaga sumienniejszego przygotowania si

do ka dej lekcji. 

 Uk ad liczbowy poszczególnych klas 

przedstawia si  nast puj co:

Kl. I – uczniów 11, uczy Ob. Nalepa 

W adys awa w budynku szkolnym. 

Kl. IV – uczniów 12, uczy Ob. Habuda 

Ludwika u Franciszka Kozy

Klasy II + III – uczniów 19 + 10 ucz  obydwie 

nauczycielki w budynku szkolnym. 

Rok szkolny 1962/63 rozpocz to „herbatk ”

dla klasy pierwszej przygotowan  staraniem 

rodziców i nauczycieli. Ka de dziecko 

otrzyma o cukierki i s odycze.  

W uroczysto ci uczestniczy  sekretarz 

Prezydium Ob. Kata Edward, i so tys

Szyperek Ob. Ma ys Jan. By o te  kilkana cie 

matek. Najliczniej dopisali opiekunowie klasy 

pierwszej. 

Rok szkolny 1962/3 zako czono w dniu 29 

czerwca 63 r. Nauka zosta a przed u ona ze 

wzgl du na to, e silne mrozy nie pozwoli y w 

okresie zimowym na prowadzenie normalnych 

zaj  szkolnych. 

Zako czenie roku by o bardzo mi e, wzi li w 

nim udzia  prawie wszyscy rodzice i 

opiekunowie dzieci. 

Z ogólnej liczby uczniów (52)pozostawiono w 

tej samej klasie 3. 

Najbardziej wybijali si  w nauce: Podpora 

Henryk, Awsiukiewicz Tadeusz, azowska 

Krystyna i azowska Janina. 

W okresie ostatniego roku szkolnego 

zakupiono pomocy naukowych za sum  3, 

500 z  i sprz tu za 2470 z .

W dniu 3.9.63 r. zosta  rozpocz ty nowy rok szkolny. 

Klas  pierwsz  przydzielono Ob. Habudzie, drug

i trzeci  ( czon ) kol. Nalepie.  

W czwartej podzielono si  przedmiotami. 

Sk ad klas by  nast puj cy:

 Kl. I  – 13 uczniów 

 Kl. II  - 14 uczniów 

 Kl. III  - 16 uczniów 

 Kl. IV  - 10 uczniów 

Klasy I i IV ucz  si  u Franciszka Kozy  

a zespó  klas II + III w budynku w asnym.

Nie rozwi zano sprawy mieszkania dla Ob. Nalepowej 

W adys awy i kole anka ta pozosta a w dalszym ci gu  

w bardzo z ych warunkach. 

Stró k  w dalszym ci gu jest ob. Szwedo Waleria, która 

pe ni t  funkcj  od 1 stycznia 1949 r. 

Zorganizowany przy szkole Komitet Rodzicielski w roku 

1962/63 nie spe ni  swoich obowi zków, nie przejawi

adnej inicjatywy ani aktywno ci.

Prowadzona dot d z dobrym skutkiem budowa szosy 

przez wie  utkn a w martwym punkcie. Sta o si  to 

dzi ki du ej opiesza o ci mieszka ców naszej 

miejscowo ci oraz brakami w bud ecie gromady Jarocin. 

38 dzieci tutejszej wioski ucz szcza o do szko y zbiorczej 

w Jarocinie. Dost p do Jarocina by  bardzo niedogodny  

i w okresie zimowym uczniowie musieli chodzi  ponad  

4 km otwart  i zazwyczaj zawian  przestrzeni

Wie  w ostatnich czasach rozbudowa a si . Wzniesiono 

wiele nowych domów przewa nie murowanych. Wiele 

uczniów, którzy uko czyli w r. 1962/3 klas  siódm

posz o do szkó  zawodowych i ogólnokszta c cych. 

15.8.65 r. 

W roku szkolnym 1964/65 nauka odbywa a si

w dwóch izbach lekcyjnych. Realizowany by  program 

czterech klas. Nauka przebiega a w warunkach bardzo 

ci kich. Dawa a si  we znaki ciasnota pomieszcze ,

która hamowa a wprowadzanie nowych metod 

nauczania. W listopadzie 1964 r. wioska nasza zosta a

zelektryfikowana i od tej pory rozpocz  si  szybki 

post p w u atwianiu pracy ludzi. Podniós  si  wydatnie 

poziom kulturalny wsi. Zjawia y si  po domach rolników 

aparaty radiowe, adaptery, pralki elektryczne i inne 

przedmioty. Izba lekcyjna wynaj ta nie zosta a

zelektryfikowana. O wietlenie lamp  naftow  zosta o

równie  w budynku wynaj tym u Wo oszyna W adys awa 

dla kole anki ob. Nalepy W adys awy.  

Szko a w zwi zku z elektryfikacj  zakupi a aparat 

radiowy, adapter, p yty, rzutnik i prze rocza. W roku 

1965 szos  doprowadzono do ob. Podpory Edwarda. 

Wyj tkowo mokry i zimny rok powoduje pi trzenie si
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       Uczniowie klasy I  - rok szkolny 1964/65 

       Uczniowie klasy II  - rok szkolny 1964/65 

prac rolników i nie pozwala 

na odskoki do prac 

spo ecznych. W styczniu i 

lutym mówi o si  du o o 

odbudowie skrzyd a naszej 

szko y. Projektowano nam 

tylko prace we w asnym 

zakresie bez pomocy GRN. 

Z szeroko zakrojonych 

planów nic nie 

zrealizowano. Obecnie stoi 

przed wiosk  problem, 

gdzie umie ci  now  klas ,

bo dawna zosta a

zlikwidowana. W wyniku 

wyborów so tysem w 

dalszym ci gu zosta  Jan 

Ma ys, który nie widzi 

potrzeb szko y i w okresie 

ca ego roku nie pyta o 

nasze trudno ci.

My ju  nie mamy si y do 

organizacji pracy w takich 

warunkach. 

W ubieg ym r. szkolnym 

zorganizowali my

uroczyste spotkanie z 

Milicj  Obywatelsk ,

urz dzili my wycieczk

na cmentarz ofiar 

hitleryzmu. 

Wyjechali my te  do 

pomnika w Grabie, 

gdzie dzieci z o y y

wie ce i mówi y

wierszyki. By y dzieci z 

ró nych szkó . adnie 

mówi

o poleg ych kol. 

wi toniowski St. W 

maju wynaj li my PKS 

i pojechali my do 

Zamo cia na 

wycieczk . By o bardzo 

mi o. Dzieci pozna y

ró ne zwierz ta, adne 

budowle, pi kny park i 

inne zabytki. Poni ej 

zamieszczone zdj cie 

wykonano w ubieg ym 

roku. 
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Konstytucja 3 Maja – wielkie dzie o naszych przodków
Pierwsza w Europie a druga w wiecie Konstytucja 

zaczyna a si  znamiennymi s owami:  

W imi  Boga w Trójcy wi tej Jedynego 

 Stanis aw August z Bo ej aski i woli narodu 

król polski, wielki ksi  litewski, ruski, pruski, 

mazowiecki, mudzki, kijowski, wo y ski, podolski, 

podlaski, inflancki, smole ski, siewierski i 

czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w 

liczbie podwójnej naród polski reprezentuj cymi.

By a ona wielkim dzie em odradzaj cego si

narodu, momentem prze omowym w yciu politycznym i 

spo ecznym, wielkim krokiem w unormowaniu stosunków 

prawnych, stanowi c "z oty rodek" mi dzy dawnymi 

instytucjami polskimi a skrajnymi doktrynami g oszonymi 

przez rewolucj  francusk . Mo na s dzi , e gdyby 

zawartych w niej postanowie  nie przekre li y

konfederacja targowicka oraz uchwa y sejmu 

rozbiorowego w 1793 roku mia aby zbawienny wp yw na  

wyj cie Polski z zapa ci  politycznej i gospodarczej. Jako, 

e uchwalenie Konstytucji 3 Maja mia o miejsce zaledwie 

nieca e dwa lata po tzw. Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 

si  rzeczy zmusza o to do dokonywania porówna  obu 

tak donios ych dla Francuzów i Polaków wydarze .

Uczyni  tak wybitny angielski literat i publicysta 

konserwatywny Edmund Burke w artykule w Morning  

Herald przedrukowanym w Gazecie Narodowej y Obcej nr 

LXXI z 3 IX 1791 roku. Porówna  on obie rewolucje w 

nast puj cy sposób:  

 „Dwie mamy przed oczyma: francusk  i polsk .

Stan Polski by  tak niedobry, e dziwowa  si  trzeba 

gdyby w tej mierze rozdwojone by y zdania..... . Król bez 

w adzy, szlachta bez jedno ci, lud bez kunsztów, industrii, 

handlu, wolno ci, bez rz du wewn trz, bez obrony 

zewn trz, bez dzielnej publicznej si y, obca przemoc 

wdzieraj ca si  do bezbronnego kraju a tej wola 

wszystkim pod ug upodobania rz dzi a. Ten by  stan w 

Polszcze, który w a nie nagli  ten krok odwa ny a móg by 

by  usprawiedliwi  i desperacki. 

 Lecz jakim sposobem to chaos polski do porz dku 

przywiedzion zosta ? rodki te... satysfakcj  rozs dkowi 

przynosz  i pochlebiaj  moralnym uczuciom. Zwa aj c tej 

postaci odmian , musi si  radowa  i chlubi  ludzko , bo 

nic w niej zawstydzaj cego, nic dolegaj cego. Do tak 

wysokiego ona dosz a stopnia, e zapewne staje si

najczy ciejszym, najszlachetniejszym publicznym 

dobrodziejstwem które kiedykolwiek narodowi ludzkiemu 

udzielone zosta o. Widzieli my jednym zamachem 

anarchi  i niewol  zniesion , tron narodu yczliwo ci

wzmocniony, bez uw aczania tego  wolno ciom, 

wszystkie obce kaba y wygnane przez odmian  obieralnej 

korony w sukcesyjn , a to co czu e sprawuje podziwienie, 

widzieli my panuj cego króla, którego heroiczna dla 

ojczyzny mi o  wiod a do u ycia tych si , tej zr czno ci 

favore /na korzy /obcej jemu familii, których zwykle 

u ywaj  ambitni dla wyniesienia swego w asnego 

plemienia.”......„Dodajmy do tego szcz liwego cudu.... e

adna kropla krwi nie prysn a: nie by o tam ni zdrady, ni 

obelgi, ni zmowy na czyj honor, sro szej nad zabójstwo 

od miecza, ni przysposobionego l enia religii, obyczajów, 

ani upiestwa, ani konfiskaty; aden obywatel pojmanym, 

aden uwi zionym nie zosta , aden wygnanym.” 

„ Szcz liwy ten naród, je eli dalej post powa  b dzie 

umia  jak zacz  ! Szcz liwy ten król, godny zaiste 

ko czy  z chwa  tron elekcyjny i da  pocz tek wspania y

nast pstwu patriotycznych królów sukcesyjnych.” 

„ Ale patrzajmy na charakter naszej fakcji /stronnictwa/. 

Ca y jej entuzjazm zwraca si  do francuskiej rewolucji. 

Nie mog  oni utrzymywa , e Francja tyle odmiany 

potrzebowa a co Polska... Obydwie rewolucje wolno  w 

pierwszym maj  celu, ale do utrzymania tej wolno ci

polska rewolucja prowadzi z nierz du rz d, francuska za

z rz du nierz d. Pierwsza zapewnia wolno  buduj c sta y

tron, druga buduje sw  wolno  wywracaj c tron..... 

Nasze nowomodne fakcje preferuj  rewolucj  Francji, 

bo... ferrum est, quod amant /kochaj  gwa t, przemoc/ 

Zdrady, gwa ty, wi tokradztwa, zniszczenia,... nierz d, 

zamieszania, anarchia i zgwa cenie w asno ci, srogie 

morderstwa, nieludzkie konfiskaty, na koniec zuchwa a

przemoc krwi chciwych, dzikich i szalonych klubów – to 

s  post pki, które im do smaku przypadaj , które wielbi

.”

 O tym, e nie by o to bez znaczenia, jaki 

charakter b d  mia y dokonywane w Polsce zmiany, 

wiadcz  wezwania i zakazy wydawane przez Naczelnika 

Ko ciuszk  do ch opów po og oszeniu Uniwersa u

Po anieckiego ustanawiaj cego zwolnienie ich 

gospodarstw  od wszelkich powinno ci wobec dworu, o 

ile wst pi  oni do wojska. Ko ciuszko zakazywa   surowo 

wszelkich czynów gwa townych, rewolucyjnych. 

Twierdzi , e ,,nie robimy francuskiej rewolucji", d y  do 

zgodnego u o enia stosunków pomi dzy ch opami i 

dziedzicami. Wiemy, i  dzie o Konstytucji 3 Maja zosta o

zd awione. Nie dane by o Polakom skorzysta  z jej 

dobrodziejstw. wiadczy a ona jednak e niezbicie, e

Polacy byli w stanie zaproponowa  dzie o na wskro

oryginalne. 

   opr. Z. Walczak 

Rodzima poetka
Otrzymali my wydany niedawno przez Oficyn

Omnibus z Zielonej Góry tomik pt.”Strachem si  oddycha o”,

zawieraj cy 4 wiersze z lat II wojny wiatowej napisane przez 

pani  Mari  Ostrowsk  z Golc. Autorka utrwali a w nich na 

gor co prze ycia zwi zane z okupacyjn  rzeczywisto ci   w 

rodzinnej i okolicznych wioskach. Pewnie wiersze te nigdy nie 

ukaza yby si , gdyby nie wnuczka pani Ostrowskiej pani 

Joanna Wojtyna, b d ca polonistk  i artystk  – malark . Jak 

pisze wydawca: „Te wiersze mog  w lokalnym rodowisku 

okolic Niska by  przyczynkiem do historii, która tam si

przetoczy a. Prawdziwe s  fakty, nazwiska. Forma 

nawi zuj ca do litanii, za piewu wiejskiego, jest mniej wa na 

od tre ci opowiadanych niezbornie, ale uczciwie. I te wiersze 

mog  by  przedmiotem rozmów o prze ytej wojnie, o 

patriotyzmie i  potrzebie wspólnoty mi dzy lud mi. 

Najcenniejsze jest to, e te wiersze trwaj  w pami ci

rodzinnej. S  godne szacunku, jak ka da próba my lenia 

samodzielnego  i nieoboj tnego na otaczaj c  rzeczywisto ”.

Przedstawiamy Pa stwu  wiersz otwieraj cy powy szy  tomik   

/redakcja/. 
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KONKURS SO ECTW

Og aszam konkurs dla so ectw z terenu Gminy 

Jarocin na so ectwo najlepiej wywi zuj ce si  w 

2004 roku  z segregacji odpadów odbieranych w 

workach przez pracowników Gminnego Zak adu

Komunalnego. Nagroda b dzie tylko jedna: za 

zaj cie I miejsca. B dzie ni  5.000 z . z rezerwy 

wójta. Rada So ecka so ectwa, które zwyci y w 

konkursie, b dzie mog a nagrod  wykorzysta  na 

dowolny cel, spo ecznie u yteczny we w asnym

so ectwie. Rozstrzygni cie konkursu nast pi w 

grudniu bie cego roku. Mam nadziej , e dzi ki

konkursowi uda si  odzyska  do powtórnego 

przetworzenia jak najwi ksz  ilo ci odpadów, 

zmniejszaj c wydatnie ilo mieci trafiaj cych na 

nasze wysypisko w Jarocinie, co nie b dzie bez 

znaczenia dla wysoko ci op at za ich sk adowanie.
              Wójt Gminy – Z. Walczak 

Niedopalone p oty

Ci kie si  czasy zacz y

Smutna nas dola spotka a       

Ta wojna nieunikniona       

Ca y kraj nasz krwi  zala a

Od roku czterdziestego  

Trzeba pracowa  na wroga      

Wielkie kontygenta dawa       

I ba  si  nie przestawa

Na forszpan kilometrami                                                                                 

Jad  furmankami z klockami                                                                 

Ci ko wygodzi  rz dowi  

Jeszcze ok ada karami

A w roku czterdziestym trzecim  

W miesi cu czerwcu, w witanie  

Zaczynali robot        

Niewinnych ludzi strzelanie 

Zacz li we wsi Jarocin      

Ko o ko cio a samego   

Spalili tam plebani       

I ksi dza K dzierskiego

Tak e jego obs ug               

Co w ko ciele pracowali   

Wybili ich i spalili.                  

Tylko szkielety zosta y

W miesi cu lipcu gdy zbo a

 Ziemi  nakry y falami   

Rz sisty deszcz przelatywa

Ptactwo fruwa o stadami

A  tu dnia dziewi tego

Rzesza wojska niemieckiego  

Zajecha a w nasz  krain    

Wybi  niejedn  rodzin

Ludzie si  w polu ukryli           

Aby to z o omin li        

K osami zbó  si  nakryli   

Mod y do Boga wznosili

Okrutna niemiecka rzesza    

Idzie ob aw  polami

Znajduj  niewinnych ludzi  

Strzelaj  i k uj  bagnetami

Nabili po polach ch opów     

Kobiet i niewinnych dzieci  

Panienek i kawalerów             

Ju  im s o ce nie za wieci

Golce wiosk  spalili                

Tylko z pó nocnej strony        

Zosta  spalony Psi Borek            

I przysió ek Za omy

Spalili s siednie wioski       

Majdan Golcza ski i Mostki   

 Ludzi do domów zagnali           

I zaraz podpalali

By emu partyzantowi   

Kwa nikowi Stanis awowi      

Spalili rodzin  spor         

Matk on  i dzieci pi cioro

Tak e i rodzin wi cej   

Podporze i Albinowi T czy

Dzieci na bagnety brali         

I ywcem do ognia wrzucali

Maj tek kilku pokole      

Sp on  w paru godzinach     

Kto to prze y  stan  z bólem     

Na zgliszczach i ruinach

Nagie kominy stercza y        

I niedopalone p oty             

Ludzie z rozpaczy p akali           

A zw aszcza biedne sieroty

Golce, powiat Nisko. Pierwsza akcja 

niemiecka 1943 r. 

                    Maria Ostrowska

Swoista logika
Film Mela Gibsona  „Pasja” dotycz cy ostatnich 12 godzin z 

ycia Jezusa Chrystusa wywo a  w wiecie ogromne 

kontrowersje. Zdaniem rodowisk ydowskich wzbudza on u 

widzów, zw aszcza chrze cijan  antysemityzm. Nie jest moim 

zamiarem  polemizowa  z tym niedorzecznym pogl dem,  

chcia bym jednak e skupi  si  na charakterystycznej 

wypowiedzi by ego ambasadora Izraela w Polsce Szewacha 

Weissa, który po obejrzeniu filmu stwierdzi , e:  “Pasja” 

Mela Gibsona to powrót do okresu antysemityzmu najbardziej 

brudnego i prymitywnego. Widzimy tam sceny potwierdzaj ce 
okropne k amstwo, e to ydzi zamordowali Jezusa. Jezus by

przecie  stuprocentowym ydem, pochodzi  z rodziny 
ydowskiej i wyrós  na obyczajach i tradycjach ydowskich. 

Tymczasem Izrael by  w tamtych czasach pod panowaniem 

rzymskim i to Poncjusz Pi at skaza  Jezusa na mier  przez 
ukrzy owanie”. 

Nie chodzi mi tu o zabawny argument, e Jezusa nie 

zamordowali ydzi skoro by  on ydem wyros ym na 

obyczajach i tradycjach ydowskich tak jakby nie zdarzy o si

nigdy w historii, e yd móg by zabi yda. Obarczenie ca

win  Poncjusza Pi ata jako przedstawiciela Rzymu 

okupuj cego terytorium Palestyny wygl da bardzo ciekawie w 

kontek cie obwiniania  Polaków  za pogrom w Kielcach w 

1946, czy te  za wydarzenia marcowe 1968 roku. Na nic zda y

si  t umaczenia, e Polacy nie byli wtedy krajem suwerennym, 

e pierwsze z tych wydarze  by o typow  prowkacj  maj c

odwróci  uwag wiata zachodniego od sfa szowanego przez 

komunistów referendum przeprowadzonego 30 czerwca  1946 

roku, drugie za  wewn trzn  rozgrywk  dwóch 

rywalizuj cych ze sob  frakcji Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej. W obu przypadkach zawsze winien by  naród 

polski.  

Je li przyj  w powy szych przypadkach tez  strony 

ydowskiej o zbiorowej winie Polaków za prawdziw , to 

logiczn  konsekwencj  musi by  przyj cie tezy, e to jednak 

ydzi zamordowali Jezusa. Innej mo liwo ci nie ma. 

                                                          Z. Walczak 
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           W naszej gminnej bibliotece znajduj  si  niemal 

wszystkie dzie a Feliksa Konecznego. Rzadko ci , zapewne w 

skali kraju jest aby biblioteka na wsi posiada a ksi ki 

autorstwa tego wybitnego uczonego. Tak si  jednak w naszym 

pa stwie  dzieje, e o prawdziwych wielko ciach zapomina 

si , a na piedesta  wynosi  nie zas uguj ce na to miernoty. 

Mamy jednak e nadziej , e - zgodnie z genialnym wierszem 

Cypriana Kamila Norwida „Co  ty Atenom zrobi , Sokratesie” 

-    mo e w nieodleg ej przysz o ci tak e i Jemu zostanie 

oddana sprawiedliwo .  Zas uguje na to jak nikt inny, gdy

bez w tpienia jest jednym z najwi kszych my licieli, jakich 

naród polski z siebie wyda .  Wi kszo  my li zawartych w 

dzie ach Konecznego jest  niezmiernie  aktualna. Wiele 

wydarze  historycznych trafnie zreszt   przewidzia , jak 

chocia by nieuchronno  rozpadu Czechos owacji i 

Jugos awii czy te  zarzewie nowego konfliktu wiatowego w  

podpisanym przez pa stwa Ententy Traktacie Wersalskim.  
Ka dy zna zapewne powiedzenie „Historia jest 

nauczycielk ycia”. Ma o kto bierze sobie jednak do serca 

zawart  w nich m dro . Wskazuj  na to dobitnie czyny, 
zw aszcza w polityce, wiadcz ce, e historia niewiele nas 
nauczy a. Mamy w historii naszego kraju okresy wzlotów i 
upadków. By  czas, e przodowali my niegdy  w pewnych 
dziedzinach w Europie a wi c i w wiecie, byli my na wskro
oryginalni. Maj c w asny wspania y dorobek, wolimy 
ma powa  obce, cz sto gorsze wzory. Sk d e mamy jednak o 
tym wiedzie  skoro w nauczaniu historii g ówny nacisk 
po o ony jest na rozpami tywanie i fetowanie kl sk
narodowych. Nie podkre la si  i nie czci naszego 
wspania ego nieraz dorobku i naszych „przewag” w 
przesz o ci. Feliks Koneczny ca e ycie naukowe po wi ci
na poznawanie praw rz dz cych histori , po to aby 
rozumiej c i dobrze odczytuj c nauk  p yn c  z przesz o ci
ustrzec si  b dów rzutuj cych w przysz o . Poni ej
przedstawiamy fragmenty z jego pracy pt. „Polskie Logos a 
Ethos – Roztrz sanie o znaczeniu i celu Polski” dotycz cy
wybitnego wk adu Polski do europejskiej teorii spo eczno – 
pa stwowej na tle konfliktu polsko – krzy ackiego. W 
cytowanych fragmentach zachowana jest oryginalna pisownia 
autora.     /red./

To, co wype nia o najt sze
g owy Europy, zwraca o si stanowczo 
przeciw Polsce. I w tem tkwi najg bsze
zagadnienie dziejów polskiego 
redniowiecza, a przedstawia si ono 

tak: 
Polska garn a si  do cywilizacji 

zachodniej, czerpie stamt d poj cia o 

yciu i ustroju cywilizacyjnym, kszta ci

si  na nich — i przeciwi si  im 

równocze nie, bo feudalizmu nie 

przyjmuje, a teorj  imperjalizmu 

cesarza ,,rzymskiego" odrzuca. Wyrasta 

wi c Polska na tej cywilizacji, lecz 

zachowuje si  wzgl dem niej tak, e

ka dy móg  orzec, jako Polska znajduje 

si  poza jej obr bem, e nie nale y do 

,,familji chrze cija skiej” w znaczeniu 

polityczno - spo ecznem. W poj ciu

rycerza burgundzkiego nie mog o by

porz dku spo ecznego bez feudalizmu i 

ca ej zwi zanej z tem specjalnej 

kultury, a wi c Polska by a w jego 

oczach dzicz . Ludziom Zachodu 

wydawa a si  Polska nie tylko niezdatna 

do przyj cia cywilizacji zachodniej, ale 

zasadniczym wrogiem tej e, skoro si

odczepia od wszelkiego zwi zku ze 

,, wi tem rzymskiem cesarstwem", a 

wi c z jedyn  znan  form

powszechno ci chrze cija skiej. /..../ W 

rozterce pogl dów na wiat uczyni a si

my l polska najbardziej krytyczn  z 

ca ej Europy, a  dosz a do tego, i

przyst pi a do krytyki samych e

za o e  europejskiej teorii spo eczno - 

pa stwowej i wytworzy a w ko cu

swoje w asne, polskie poj cie dobra 

powszechnego, jako drugi z kolei teori

w zakresie de  civitate  Dei. Obejmuje 

ona samorz d, wolno  obywatelsk ,

unj . /..../ Podczas gdy inne narody 

s owia skie poprzestawa y na 

asymilowaniu si  z kultur  zachodni

lub bizanty sk , pomna aj c

chrze cija stwo i cywilizacj  tylko 

kwantytatywnie, jedna Polska 

pomna a a je kwalitatywnie. W niej 

jednej by  duch inny, ni  w Pary u lub 

w Kolonii; by o co  swoistego. Pod 

Grunwaldem star y si  poj cia

zachodnio-europejskie, feudalistyczno-

imperjalistyczne z poj ciami polskiemi, 

które by y zarazem jedynemi 

oryginalnymi S owian, tak e Polska 

by a w r. 1410 pod wzgl dem 

duchowym istotnie ca

s owia szczyzn .
Madejowym o em by a dla Polski 
szko a cywilizacji zachodniej, przez 
któr  przej  musia a. Sprawa polska 
stawa a po wielekro  wpoprzek 
europejskim zapatrywaniom na prawo 
narodów. Spotkano si  z czem  nowem, 
niepoj tem wprost dla zachodniej 
Europy. /..../  
Dlatego to w sporze Polski z 
Krzy akami sympatie Europy by y stale 
po stronie Zakonu. By a to walka Polski 
nie tylko z Krzy akiem, lecz z Europ .
Nie tylko bowiem Niemcy wspierali 
Zakon, ale i Czesi (król Otokar II 
za o ycielem Królewca), Francuzi, 
Anglicy, Szkoci. Pomoc Krzy akom, to 
najwy sza zas uga; zdoby  pod ich 
por k  ostrogi, najwy szy honor; 
zapisa  mienie na fundacj  dla nich, to 
z dobrych uczynków najlepszy i 
najtrafniejszy! 
Polskie d enia i post powanie 
stanowi y amig ówk  dla ludzi 
Zachodu. To te  pamflety na Polsk
znajdowa y d ugo ch tny pos uch i 
wdzi cznych s uchaczy nie tylko w 

Niemczech, lecz wsz dzie na Zachodzie 
z wyj tkiem jedynie rodkowych 
W och./..../  
W spisach rycerzy, spiesz cych nad 
Ba tyk przeciw Polsce i Litwie, po 
honor i zas ug , brak nazwisk w oskich. 
Nie atwo by o z W och tam si  dosta ,
ale nie trudniej ni  ze Szkocji. Pó nocno 
- w oskie ksi stwa i republiki nie 
wysy aj  do Malborka ani ludzi, ani 
pieni dzy, ale mo naby to wyja ni
tem, e nie zajmowa y ich wówczas te 
pó nocne sprawy. Natomiast W ochy 
rodkowe interesuj  si  tem ywo, bo

tam Rzym, centrum wiata, najwy sza 
duchowna instancja Zakonu i g ówne 
ognisko apostolstwa. a wszak e
chodzi o o walk  z poganami, o 
nawrócenie Litwy. Watykan bywa
cz ciej przeciw Zakonowi ni  za nim. 
Gdyby nie pomoc papie y i soborów, 
nie byliby my rozwi zali zagadnienia 
naszego stosunku do cywilizacji 
zachodniej. /..../ 
Krzy acy powo ywali si  na darowizny 
cesarzów i na to, e ziemia  poga ska 
jest  ziemi  niczyj . Wywody o 
cesarskich nadaniach by y pod 
wzgl dem prawniczym nienaganne i 
zupe nie logiczne dla ka dego, kto 
przyjmowa  za o enie, t. j. 
zwierzchno  cesarsk  nad pa stwami 
chrze cija skiemi, a w adz
nieograniczon  nad poga skiemi 
krajami, jako nie posiadaj cemi 
w a ciwego pana. /..../ A jednak zakon 
by  kilka razy pod kl tw  i to nie tylko 
o Polsk , lecz i o poga sk  Litw ! Tu 
si okazuje w ca ej pe ni, czem by
Ko ció , jako kierownik sumienia 
zbiorowego, jako interpretator 
najogólniejszych praw, interpretator 
zbiorowego Dobra i Z a. /.../ 
Gdy dwie armie zmierza y pod 
Grunwald, sympatie Europy by y nie 

Z naszej biblioteki
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po naszej stronie. W armii krzy ackiej 
dopatrywano si  obro ców Krzy a i 
chrze cija skiego adu w Europie; tem 
bardziej, e pamflety krzy ackie, 
rozrzucone po ca ym wiecie, robi y
swoje. 

Zakon odgrywa  najwi ksz
komedj , jak  widzia y kiedykolwiek 
dzieje. Jak bowiem mia a si  naprawd
rzecz z ow  ,, renic ”, poznamy, 
przerzuciwszy si  na chwil  na grunt 
ekonomiczny. 
By a to bowiem zarazem walka 
ekonomiczna, prowadzona o prowincj ,
posiadaj c  nadzwyczajn  donios o  w 
ówczesnych szlakach handlu 
powszechnego. Z polskiej strony 
prowadzono j  w imieniu ca ego
spo ecze stwa, potrzebuj cego sp awu i 
dost pu do morza; 
z niemieckiej atoli strony w interesie 
jednego tylko stanu. Szlachta i miasta 
pruskie by y w tej walce po stronie 
polskiej (ju  w r. 1410), bo interesy 
ekonomiczne wi za y ich z Polsk .
Panowanie krzy ackie by o wi c tam 
niekorzystne dla rozwoju rolnictwa, 
handlu i przemys u. skoro sami 
przedstawiciele tych zawodów pragn li
gor co pozby  si  Zakonu. Nie 
reprezentowali tedy Krzy acy nad 
Ba tykiem niczyjego interesu 
ekonomicznego jak tylko swój w asny.
Czem e  byli oni pod wzgl dem 
ekonomiczno-spo ecznym? Ca a
odpowied  w tych s owach: m odszymi 
synami szlachty niemieckiej. Zakon stal 
si  instytucj  zapomogow  dla tego 
stanu, maj c  chroni  fortuny 
szlacheckie w Niemczech nie tylko od 
rozdrobnienia, ale wzmacnia  je 
finansowo. „Rycerz” taki nie tylko nie 
potrzebowa  niczego od rodziny, ale 
sam móg  jej dawa  i podnie  j   na 
nowo. Sami przyznawali bez ogródki, 
e sprawa tak si  ma, i nazywali rzecz 

po imieniu, gdy byli sami pomi dzy
sob . Do Flandrji, Francji, do Anglji 
pisa o si : ,,Ratujcie chrze cija stwo!” 
ale odezwy przeznaczone dla krajów 
niemieckich nie odgrywa y tej komedii, 
lecz wo a y jasno i poprostu: ,,Ratujcie 
szpital szlachty niemieckiej!” (Oznacza
za  wyraz: „szpital" wówczas 
schronisko dla pielgrzymów, zak ad 
dobroczynny z bezp atnem
utrzymaniem). 
Ze stanowiska ekonomicznego byli ci 
„rycerze" wyzyskiwaczami i 
pasorzytami warstw produkcyjnych, 
nad któremi panowali wbrew ich woli, 
przemoc . Ten sposób za atwiania swej 
walki o byt mieli ju  we krwi, w 
tradycji: wszak byli potomkami 
„rycerzy-rabusiow”. Istota pa stwa 
krzy ackiego polega a na tem, e
zaj cie rycerza rabusia zorganizowa o
si  na wielk  skal , korporacyjnie. 

Polacy walczyli o Pomorze w imi
pracy i wytwórczo ci, Niemcy w imi
pasorzytnictwa. Ale opinia europejska 
by a po stronie krzy ackiej jako 
,, renicy w oku chrze cija stwa".
Opini   t  trzeba by o przerobi , bo 
dopóki wierzono Krzy akom, nie mog o
im zabrakn rodków materialnych do 
gn bienia Polski, tylekro  od nich 
s abszej; gdyby im jednak Europa 
przesta a dostarcza rodków, stosunek 
si  zmieni by si  szybko. 
Uderzono w sam  zasad , na której 
opiera y si  uroszczenia Zakonu, 
mianowicie w teorj  cesarstwa i w 
teorj  o prawnej ni szo ci pogan. 
Odsuni cie si  Ko cio a od teorii 
imperjalizmu chrze cija skiego nie 
mog o nast pi  nagle. Nie rozbija si
napr dce formy, która okazywa a si
stosown  dla tylu krain przez szereg 
pokole . Cho by si  nawet godzono 
ju , e forma wiedzie do nadu y ,
wymaga o to jeszcze pracy pokole ,
zanimby pot piono sam  zasad
cesarstwa „rzymskiego". Odsuwanie si
Ko cio a od zasady imperjalistycznej w 
sporze polsko- krzy ackim zacz o si
(o ile w takich rzeczach mo na dawa
cis e daty) w r. 1320, podczas 

pierwszego procesu kanonicznego 
przeciw Zakonowi, a dokona o si
dopiero w r. 1424, kiedy to papie
Marcin V pot pi  ostatecznie 
Falkenberga za jego pamflet przeciwko 
Jagielle. 

Papie  wezwa  obie strony walcz ce
przed forum soborowe. Jasn  bowiem 
by o rzecz , e bitwa grunwaldzka nie 
ko czy wojny (jako  wybuch a na nowo 
ju  1414 r., poczem rozejm, 
przed u any do r. 1419 i znowu wojna, 
znów rozejm i t. d.), zw aszcza, e
rezultat by  dla Polski nik y, bo 
odzyskano ledwie ziemi  dobrzy sk .
Wiedzieli Polacy, e w Konstancji na 
soborze du o znaczy i wiele mo e
cesarz Zygmunt Luksemburczyk, 
najwi kszy wróg Polski; wiedzieli, e
na soborze mnóstwo biskupów, 
pra atów i uczonych sympatyzuje z 
Zakonem; wiedz c t o, pojechali. 
Przechodzili tam nieraz chwile 
nadzwyczaj przykre, sytuacje 
najci sze; zostali jednak e, wytrwali 
ca e trzy lata i dzi ki temu nakoniec 
wygrali spraw .
Wie li z sob  bro  nowo wynalezion ,
która wprawi a w zdumienie, a raczej w 
os upienie, cz ciowo w oburzenie, 
ojców soborowych i zgromadzony w 
Konstancji kwiat inteligencji 
europejskiej, zw aszcza prawników. 
Prawo polskie wyst powa o po raz 
pierwszy wobec forum europejskiego. 
Nadmie my tu, e sprawy polskiej  
broni o w Konstancji o miu 

prawników w oskich. Odbywa  si
wielki europejski turniej prawniczy. 
Delegaci polscy wie li z sob  uczony 
traktat scholastyczny: De potestate 
papae et imperatoris respectu 
infidelium. Autorem by  Pawe
W odkowic z Brudzewa, doktor 
dekretów, rektor uniwersytetu 
krakowskiego, kanonik i kustosz 
katedralny krakowski, genjusz, 
godzien, by go stawia , jako odkry-
wc , obok Kopernika, by my go czcili 
i szczycili si nim narówni z tamtym. 
Dokona  on dwóch odkry :

1) e wzgl dem pogan obowi zuj
te same prawa,. jak wzgl dem 
chrze cijan; 

2) e nie wolno narzuca  wiary 

przemoc . Z tych dwóch tez 

wynika a ju  konsekwentnie ruina 

teorji cesarstwa i zwi zanej z ni

racji bytu Zakonu. 

Twierdzenia Brudzewskiego, tak 
proste dzi  dla nas a spotykane i w 
poprzednich epokach, by y na owe 
czasy rewolucyjnemi. Rozbija y one 
po rednio form  ustroju 
europejskiego, co te  mia o si  jawnie 
okaza  niebawem. Strona przeciwna 
akcentowa a tem bardziej zasad
cesarstwa i wysnuwa a z niej jak 
najdalsze konsekwencje. Dominikanin 
niemiecki, Falkenberg, g osi  w r. 
1416, e nie mo e by  wi kszej 
zas ugi wobec chrze cija stwa ni
walczy
z Polakami; dla obrony porz dku 
chrze cija skiego wolno bez grzechu 
zabi  ka dego Polaka, dostojnikom 
za  polskim i królowi W adys awowi
Jagielle nale y si  szubienice. Takich 
rzeczy nas uchali si  polscy delegaci 
w Konstancji i - zostali, nie my l c
ust powa  miejsca nieprzyjacio om. 
Brudzewski zada  Krzy akom kl sk
wi ksz  ni  Witold i Zyndram z 
Maszkowic. Ludzie dobrej woli 
pocz li odt d opuszcza  spraw
Zakonu i odt d móg  on si  trzyma
ju  tylko si ami tych, którym 
wzajemnie by  „szpitalem”. Zacz y
wysycha ród a, z których p yn y
opieka i wsparcia ca ej zachodniej 
Europy. Zachód by  odt d neutralnym 
w dalszych wojnach krzy acko - 
polskich. 
Pawe  Brudzewski podci   racj
istnienia Zakonu wzgl dem Litwy, 
podawszy w w tpliwo  wojenne 
nawracanie; obraca  te  wniwecz 
cesarskie nadania na Litwie, przecz c,
jakoby ziemia poga ska, jako niczyja, 
mog a stanowi  przedmiot darowizny.  
/..../

                         Feliks Koneczny



  Nr 4 

 Marzec-Kwiecie   2004 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________ 

18

Z ycia GOKSTiR
Gminny O rodek Kultury Sportu Turystyki i 

Rekreacji w Jarocinie wróci  do swych 

pomieszcze  w budynku remizy stra ackiej.

Wprawdzie mia o to miejsce w ko cówce roku 

2003, lecz prace porz dkowe i organizacyjne 

uniemo liwia y nam normalne funkcjonowanie.
Od nowego roku rozpocz li my dzia alno

zgodn  z za o eniami tej instytucji.  W styczniu 

mia  miejsce Jubileusz par ma e skich, 

natomiast w lutym GOKSTiR zorganizowa

eliminacj  do dwóch konkursów plastycznych 

og oszonych przez Wojewódzki Dom Kultury w 

Rzeszowie. Na pierwszy pod has em ”Stra ak – 

ratownik w akcji” wp yn o 15 prac, na drugi 

pod has em Szanujmy Matk  Ziemi  – 16. 

Wszystkie prace zabezpieczono i przes ano do 

NCK „Sokó ” w Nisku, a dzieciom wr czono

drobne upominki za udzia  w konkursach. 

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 

nast pi o 30 kwietnia na Placu Wolno ci w 

Nisku.  

Turniej bilarda 
Turniej bilardowy odby  si  w dniach 25 – 27 

lutego. Do rywalizacji o miano najlepszego 

bilardzisty przyst pi o 22 m odzie ców.

Trzydniowe zmagania wy oni y finalistów. 

Puchary otrzymali: 

Grzegorz Szcz bara – za zaj cie I miejsca 

Stanis aw Mirski – za zaj cie II miejsca 

Adam Walczak – za zaj cie III miejsca  

Zaj cia taneczne 
Od 15 lutego GOKSTiR zaanga owa  do pracy z 

dzie mi, m odzie  i doros ymi nowego 

instruktora ta ca. Zaj cia ze wzgl du na bardzo 

du  liczb  zainteresowanych, prowadzone s  w 

trzech grupach wiekowych. Po zaj ciach dla 

dzieci mo na uczestniczy  w lekcjach aerobiku 

(dla pa ).

Konkurs recytatorski 
W marcu GOKSTiR zorganizowa  eliminacje do konkursu 

recytatorskiego „Poeci i pisarze dzieciom – cztery pory roku – LATO”. 

Konkurs przeprowadzony by  w nast puj cych formach: recytacja, 

inscenizacja, piosenka, prace plastyczne. Dzieci oceniono w 2 kategoriach 

wiekowych w kl. I – III i IV – VI. W recytacji wyst pi o 35 wykonawców z 

których w I kategorii przyznano: I miejsce Izabeli M ynarskiej z PSP w 

Szyperkach, II m. Adrianowi Mila z PSP w Majdanie Golcza skim, II m. 

Sylwii Krawiec i Patrycji Czuba z PSP w Golcach. 

W II kategorii przyznano: I m. Marioli S dej, II m. Wiolecie Be zak, III m. 

Iwonie Kozdra /wszystkie z PSP Golce/. 

W kategorii „inscenizacja” wyst pi o 7 grup. Wyró nienie przyznano 

Agacie Serafin, Magdalenie Bielak i Joannie Tomeckiej z Domostawy za 

inscenizacj  „Idzie ch opiec”. 

W kategorii „piosenka” za wykonanie piosenki „T cza” wyró niono 

Justyn , Karolin , Dominik  Fila, Beat  Granowicz i Monik  Urbanik z 

PSP w Majdanie Golcza skim.  

Na konkurs wp yn o te  39 prac plastycznych i tu przyznano w kl. I – III: 

I m. Natalii nios z PSP w Jarocinie 

II m. – Monice Szabat z PSP w Jarocinie 

III m. Katarzynie yda z PSP w Jarocinie 

W klasach IV – VI: 

I m. – Karolinie Fila z PSP w Majdanie Golcza skim 

II m. Paw owi Wo oszyn z PSP w Majdanie Golcza skim 

III m. – Justynie Wo oszyn z PSP w Jarocinie. 

Laureaci pierwszych miejsc wzi li udzia  w eliminacjach powiatowych w 

NCK „Sokó ” w Nisku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za 

zaj te miejsca i nagrody pocieszenia. Po eliminacjach powiatowych, jedna z 

naszych finalistek Mariola S dej z Golc zakwalifikowa a si  do dalszego 

etapu konkursu – eliminacji rejonowych. 

Konkurs na „Palm  i pisank  Wielkanocn ”
Na konkurs pod powy szym has em wp yn o 65 prac. Dzieci z ca ej gminy 

wykona y ozdoby wi teczne. Mo na je jeszcze obejrze  w sali GOKSTiR 

w Jarocinie. 

**** 

W ramach wspó pracy z KGW i O rodkiem Doradztwa Rolniczego zosta

zorganizowany cykl spotka  podczas których panie mog y doskonali

cenne umiej tno ci kulinarne. Prowadzi a je pani Beata Michta. 

Jolanta Rzek

Unia bez tajemnic- kalendarium integracji europejskiej
Oto dalszy ci g kalendarium integracji europejskiej: 

21.12.1954  Wielka Brytania staje si  cz onkiem stowarzyszonym 

EWWiS. 

29.05.1956  Przyj cie raportu Spaaka. 

25.03.1956  Podpisanie przez kraje nale ce do EWWIS Traktatu o  

                ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

(EWG) i Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty 

Energii Atomowej (Euratomu), tzw. traktatów rzymskich. 

01.01.1958  Wej cie w ycie traktatów rzymskich. 

08.06.1958 Z o enie przez Grecj  wniosku o stowarzyszenie z EWG. 

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

03.05.1960 Wej cie w ycie konwencji sztokholmskiej o utworzeniu 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

25.08.1960 Ustalenie przez Rad  Ministrów EWG trybu 

funkcjonowania i organizacji Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego. 

09.07.1961 Uzgodnienia szefów pa stw i rz dów Wspólnot 

Europejskich w sprawie odbywania regularnych konsultacji 

politycznych. 

31.07.1961 Z o enie przez Irlandi  wniosku o stowarzyszenie z 

EWG. 

08.08.1961 Z o enie przez Wielk  Brytani  wniosku o 

stowarzyszenie z EWG. 

10.08.1961 Z o enie przez Dani  wniosku o stowarzyszenie z EWG. 

01.09.1961 Wydanie pierwszego rozpor l21:nia EWG w sprawie 

swobodnego przep ywu si y roboczej pomi dzy pa stwami 

cz onkowskimi.

18.10.1961 Uchwalenie przez Rad  Europy Europejskiej Karty 

Socjalnej. 

09.02.1962 Wyra enie przez Hiszpani  intencji rozpocz cia 

negocjacji w sprawie stowarzyszenia z EWG. 

04.04.1962 Powo anie Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji dla Rolnictwa. 

30.04.1962 Z o enie przez Norwegi  wniosku o przyst pienie do 

EWG. 

15.05.1962 Decyzja Rady Ministrów o przyspieszeniu redukcji op at 

celnych w ramach rynku wewn trznego. 

14.01.1962 Zg oszenie przez prezydenta Francji Char1es'a de 

Gaulle'a weta wobec przyst pienia Wielkiej Brytanii do 

EWG. 

                                                                     Jerzy Miszczyszyn 

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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Natalia Walczak

Paulina Mulawka 

Dominika Mulawka 

Sukcesy i osi gni cia
szkolne

Jak co roku uczniowie 

Gimnazjum w Jarocinie 

startowali w konkursach 

przedmiotowych. 

Konkursy sk adaj  si  z 

trzech etapów: 

gminnego, okr gowego 

i wojewódzkiego. W 

roku bie cym

finalistkami konkursu 

wojewódzkiego z 

chemii zosta y siostry 

bli niaczki Paulina i 

Dominika Mulawkówny 

z klasy trzeciej. Do 

zostania laureatem 

zabrak o jednej z nich 

tylko 1,5 punktu. Lepiej 

powiod o si  w tym 

wzgl dzie uczennicy 

klasy II Natalii 

Walczak, która w 

konkursie biologicznym 

zosta a laureatem, 

zdobywaj c 37 punktów 

na 40 mo liwych.. 

*** 

Uczennica klasy V PSP 

w Domostawie Joanna 

Tomecka zdoby a II 

nagrod  w I edycji 

konkursu wojewódzkiego, który odby  si  pod 

has em: „ Tomik Literacki M odych Autorów o 

tematyce przyrodniczej” 

Turniej pi ki halowej 
           W dniach  w sali gimnastycznej w Jarocinie odby  si  Turniej 

Halowy w Pi ce No nej o Puchar  Wójta. Startowa o 6 dru yn. W finale 

spotka y si  dru yny ze Zdziar i Domostawy.  

Spotkanie zako czy o si  wynikiem 6 : 2 dla Zdziar. 

I m. – dru yna ze Zdziar w sk adzie: Mroczek Mieczys aw, Sa ga Albert, 

Startek ukasz, Sobi o Janusz, Spyrka Andrzej, Roma czuk Piotr, 

II m. –Domostawa w sk adzie: Cie la Jacek, Wojtas Rados aw, Nalepa Pawe ,

Rzekie  Grzegorz, Mi kiewicz Andrzej, Ludian Sylwester. 

III m. – Jarocin w sk adzie: Pliszka Rafa , T cza ukasz, T cza Sylwester, 

Kania ukasz, Kania ukasz, Szcz bara Marcin, Szcz bara Damian.  

Najlepszym strzelcem turnieju zosta  Andrzej Spyrka z LZS Zdziary, 

najlepszym bramkarzem uznany zosta  Bogus aw Mroczek tak e ze 

Zdziar. S dzi  g ównym zawodów by  p. Wies aw Bielak. 

Zrozumienie prawa w asno ci
Prawda, towarzyszu, e kto ma dwa domy, to mu jeden trzeba 

odebra ? – tak podjudzali komuni ci biednego ch opa.  

- O, tak! – potakiwa  ch op. 

- Temu za , kto ma dwa wozy, trzeba jeden zabra !

- Naturalnie! 

- A ch opu, który posiada dwa prosiaki, jednego 

nale y odebra .

- O, nie! 

- Nie?! Dlaczego nie? 

- Bo ja mam te  prosiaki 

Bolesny kontrast 
       W mie cie Brisbane w Australii proboszcz katolickiej 

parafii dok ada wszelkich stara , by godnie przyozdobi

dom Bo y. Niestety, ofiarno  parafjan, zamo nych zreszt

ludzi pozostawia wiele do yczenia. Po kazaniu zwraca si

do nich z temi s owy: 

- Kiedy, id c do ko cio a, widz  wasze pi kne auta 

przed ko cio em, pytam siebie: Gdzie  s  moi biedni? 

-  A kiedy chodz  po ko ciele zbieraj c ofiary, 

pytam, gdzie s  moi zamo ni parafjanie?

                                                (La Croix 6.I. 1935). 

S uszne zdanie 
Pytano Napoleona: 

- Kiedy powinno si  rozpocz  wychowanie 

dziecka? 

- 20 lat przed jego urodzeniem – odrzek  – przez 

wychowanie jego matki. 
                                         (Plus. W obliczu ycia, str.245). 

Na pewnego Polaka 
- Patrz Ko ciuszko na nas z nieba! – 

raz Polak skandowa !

i popatrzy  na  Ko ciuszko, 

i si  zwymiotowa .
                                                K.I. Ga czy ski - 1934 

Spadek
- Powiedz mi W adek

Czego si  cieszysz, czego si  drzesz 

- Dosta em dzisiaj ogromny spadek Wiesz? 

- Kto ci zapisa , kuzyn czy dziadek? 

- Ani ten, ani ten. 

Od pa stwa dosta em spadek..... 

- Jaki to spadek? 

- Spadek cen! (Czego pa stwu yczy – Redakcja) 
Józef Prutkowski /ze zbioru: „Wiersze 

dobre i z e ale zawsze prawdziwe”/ 

Dru yna ze Zdziar 
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      Przeci cie wst gi przez senatora Grzegorza Lato                                                                                  Wpisy do kroniki 
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