
  NIEREGULARNIK                     2004/2005 ISSN 1731-1632

PA STWO

JAROCIN
NR 5 PISMO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ

PA STWA JAROCIN

         Ewelina Flinta w Jarocinie - 2004 

Z ote Gody 2004 

Od redakcji 
Okazuje si , e wydawanie pi-
sma w gminie Jarocin nie jest 
spraw atw . Pismo nie ma 
redakcji z prawdziwego zdarze-
nia.  Brakuje osób ch tnych do 
wspó pracy. G ówny ci ar przy 
wydaniu czterech dotychczaso-
wych  numerów Pa stwa Jaro-
cin spoczywa  na mnie. Nie 
by em w stanie ze wzgl du na 
brak czasu doprowadzi  do wy-
dania pi tego numeru, jakkol-
wiek moment jego wydania by
bardzo bliski, gdy  numer pra-
wie w ca o ci by  przygotowa-
ny. Jednak e, gdy si  opó nia
jego wydanie  to pewne zawarte 
w nim informacje dezaktualizu-
j  si  i trzeba je usun  a na to 
miejsce przygotowa  nowe.  
W zwi zku z tym, e trudno jest 
dotrzyma  wydawania pisma w 
okre lonych, regularnych  od-
st pach czasu,  to rezygnujemy 
z oznaczenia pisma mianem 
dwumiesi cznika a zaczniemy 
nazywa  go „Nieregularni-
kiem”. Wydawanie w drukarni 
pisma z kolorow  ok adk  sporo 
kosztuje. Radni Rady Gminy w 
Jarocinie w ubieg ym roku zgo-
dzili si  na dofinansowanie pi-
sma w wysoko ci 1000z . co 
pokry o koszt wydania w dru-
karni jednego numeru. 
                                     cd. str. 2 
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      Uroczysto ci pogrzebowe na cmentarzu w Jarocinie 

Z dobrowolnych wp at natomiast wp yn o tylko 824 z . Reszt  musia o
do o y  Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin z w asnych rodków.  
Szkoda jednak  rezygnowa  z wydawania pisma na niez ym poziomie 
graficznym, gdy  dzi ki temu jest szansa na fotograficzne 
udokumentowanie pewnych wa nych dla naszej gminy wydarze . Bardzo 
du o gmin wiejskich wydaje bardzo pi kne  pisma. Nie powinni my by  od 
nich gorsi. Bardzo licz  na wi ksz  ni  dotychczas wspó prac  przy 
tworzeniu pisma i na sponsorów, którzy mogliby wesprze  finansowo 
stowarzyszenie w tym dziele. W tym numerze pisma nadrabiamy zaleg o ci
poprzez umieszczenie krótkiej relacji z ubieg orocznej imprezy i Z otych 
Godów, które mia y miejsce w miesi cu styczniu bie cego roku.  
O imprezie tegorocznej i Z otych Godach, które odby y si  26 listopada 
2005 r. napiszemy w nast pnym numerze.          Z. Walczak

Po egnanie najstarszej mieszkanki 
  W dniu 23 pa dziernika zmar a najstarsza mieszkanka gminy Jarocin 
Pani Aniela Kotwica, która 28 lutego bie cego roku uko czy a 106 lat. 
Swoim yciem jak klamr  spaja a wiek XIX z XXI. Od siedmiu lat 
odwiedzali my pani  Aniel  a dok adnie od dnia 28 lutego 1999 roku,   
w którym uko czy a 100 lat. Zawsze zdumiewa a nas swoj ywotno ci .
Pytana przez dziennikarzy – którzy licznie j  odwiedzali - o recept  na tak 
d ugie ycie nieodmiennie powtarza a, e trzeba du o pracowa , modli  si  i 
nie pi  alkoholu. Obiecywa a swoim go ciom, e je li b d  przestrzega  tych 
trzech regu  to tak e b d y  100 lat. Odwiedzali my j  ch tnie, tym 
bardziej, e by a osob  niezwykle pogodn  i nie uskar a a si  na 
niedogodno ci swojego wieku. Cieszyli my si  z jej d ugiego ycia, byli my 
z tego wr cz dumni. B dziemy pami ta  o Niej, zw aszcza w dniu Jej 
urodzin.                      Zbigniew Walczak

W  dniu 25 pa dziernika w kaplicy na miejscowym cmentarzu w Jarocinie 
odby a si  Msza w. i ceremonia pogrzebowa, której przewodniczy
miejscowy ksi dz proboszcz pra at Tadeusz Ku niar.
W ostatnim po egnaniu najstarszej mieszkanki gminy Jarocin uczestniczyli 
licznie s siedzi z m-ci Szyperki, najbli sza rodzina oraz pracownicy urz du

gminy z wójtem na czele, który w imieniu samorz du gminy z o y  wieniec 
na mogile zmar ej. Janina Reichert 

Z ycia Stowarzyszenia 
Przyjació  Pa stwa Jarocin 

Przekazanie starej szko y
Podczas zebrania wiejskiego  
w Jarocinie w dniu 7 listopada 
2004 roku poruszony zosta
problem starej szko y. Sta o si  to, 
dzi ki radnemu Januszowi 
Paskowi, prezesowi Stolarzy-
szenia Przyjació  Pa stwa Jarocin, 
który stwierdzi , e stara szko a ju
siedem lat stoi pusta, niszczeje  
i dotychczas nikt nie mia
pomys u,  w jaki sposób mo na by 
j  by o wykorzysta . Radny Pasek 
poprosi  zebranych  
o poparcie dla idei przekazania 
starej szko y dla stowarzyszenia, 
które mog oby tam za o y
kawiarenk  internetow , muzeum 
my listwa oraz wiejsk  izb
regionaln . Stwierdzi  tak e, e
m odzie  z Jarocina bardzo si
zaanga owa a w prace remontowo 
- porz dkowe tego obiektu. Przy 
pracach tych uczestniczy o 16 
osób, które przepracowa y cznie 
oko o 500 godzin. Gdy 
przewodnicz cy zebrania przepro-
wadzi  g osowanie okaza o si , e
za przekazaniem starej szko y
stowarzyszeniu g osowa o 32 osób, 
2 za  wstrzyma y si  od g osu. Po 
takim wyniku g osowania podczas 
zebrania wiejskiego, atwiej by o
przekona  radnych Rady Gminy 
do przeg osowania uchwa y o 
przekazaniu budynku starej szko y
wraz z terenem Stowarzyszeniu 
Przyjació  Pa stwa Jarocin. Radni 
zastrzegli, aby w kontrakcie 
znalaz  si  zapis o powrocie tego 
obiektu na w asno  komunaln
gminy w przypadku rozwi zania
si  stowarzyszenia. Rada Gminy 
podj a stosown  uchwa  w dniu 
13.12.2004, natomiast kontrakt 
notarialny pomi dzy wójtem  
a przedstawicielami stolarzy-
szenia zosta  zawarty w dniu  
11.04.2005 r.  w Kancelarii 
Notarialnej w Nisku. 
                                                 an
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Kalendarium
 Przedstawiamy skrócony opis  
najwa niejszych wydarze  w 
okresie od maja 2004 do wydania  
bie cego numeru pisma.  

Maj 2004 
W dniu 23 maja odby y si
Powiatowe Zawody Stra ackie.
                 Czerwiec 2004 
Z dniem 1 czerwca  2004 r. Pani 
Anna yko zosta a zatrudniona na 
stanowisku dyrektora GOKSTiR 
w Jarocinie.  

*** 
13 czerwca  odby y si  wybory do 
Parlamentu Europejskiego. 
Najwi cej g osów w gminie 
Jarocin uzyska  Grzegorz Lato. 

*** 
Uchwalenie przez  Rad  Gminy 
Programu Rozwoju Lokalnego dla 
gminy Jarocin na lata 2004-2006 z 
rozszerzeniem na lata 2007 – 2013. 

Sierpie
W dniach 7-8 sierpnia odby y si
Spotkania rodzinne w Pa stwie 
Jarocin zako czone po raz 
pierwszy pokazem fajerwerków. 

Wrzesie
Powierzenie Pani Barbarze Szabat 
z dniem 1 wrze nia 2004 
stanowiska dyrektora PSP 
w Mostkach na okres 5 lat 
                          *** 
Przeprowadzenie  12 wrze nia 
wyborów uzupe niaj cych do 
Senatu. Najwi cej g osów w naszej 
gminie uzyska  Aleksander 
Bentkowski.  

Stycze  2005 
W dniu 15 stycznia 2005 r. 
w GOKSTiR 16 par ma e skich
wi towa o  Z ote Gody. 

       Luty 
Najstarsza mieszkanka gminy 
Jarocin Aniela Kotwica 
obchodzi a w dniu 28 lutego 106 
rocznic  urodzin. 

Kwiecie
Dnia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 2137

Polska i ca y chrze cija ski wiat
zosta  osierocony. Ojciec wi ty Jan 
Pawe  II Papie  Polak odszed  do 
Pana a nas pozostawi  w wielkiej 
a obie. mier  ta dotkn a

wszystkich. Parafianie gromadzili si
w wi tyni na modlitwie, w alu i 
zadumie palili pod krzy em 
misyjnym znicze. W dniu pogrzebu 
rano 8 kwietnia w pi tek w ko ciele 
parafialnym na nabo e stwie 

Zmiany we w adzach stowarzyszenia 
Podczas Walnego zebrania cz onków Stowarzyszenia Przyjació

Pa stwa Jarocin w dniu 6 maja 2004 roku nast pi  wybór nowego 
prezesa stowarzyszenia. Zosta  nim dotychczasowy jego sekretarz 
Janusz Pasek. Wybór sekretarza od o ono do nast pnego posiedzenia, 
które odby o si  w dniu 8.06.2004 r. Sekretarzem  zosta a dyrektor 
GOKSTiR pani Anna yko. Ze wzgl du na rezygnacj  pana St. 
Reicherta z udzia u w Komisji Rewizyjnej nowym cz onkiem komisji 
zosta a pani Krystyna Kurzyna.

Rozdzia ywno ci
Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin wzi o udzia

w ubieg ym roku w akcji charytatywnej polegaj cej na rozdziale ywno ci 
pochodz cej z zapasów krajów Unii Europejskiej. ywno  ta nie mog a
by  sprowadzona przez Urz d Gminy czy te  O rodek Pomocy Spo ecznej 
lecz tylko przez organizacje pozarz dowe, które w swoich programach 
dzia ania maj  zapisan  dzia alno  charytatywn . Na szcz cie  jaroci skie  
Stowarzyszenie ma odpowiedni zapis w swoim statucie. Dzi ki temu ok. 
2000 kg  makaronu, ry u i mleka w proszku mog o zosta  rozdysponowane 
pomi dzy potrzebuj cych w naszej gminie.  

Prezent od IBM 
Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin otrzyma o od firmy IBM  
12 sztuk komputerów, wysokiej klasy drukark  i rzutnik. W zwi zku
z brakiem w asnego, odpowiednio przygotowanego lokalu komputery s
czasowo umieszczone w GOKSTiR gdzie s  udost pnione wszystkim 
zainteresowanym. Sprz t ten trafi  do stowarzyszenia dzi ki p. Julianowi 
Podporze.

Honorowe cz onkostwo 
Na wniosek Zarz du, uchwa  Walnego Zebrania Cz onków w uznaniu  
zas ug dla Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa Jarocin Honorowym 
Cz onkiem Stowarzyszenia zosta Pan Stanis aw Cejrowski. Jak 
podkre lono w uchwale: „dzi ki Panu Cejrowskiemu i przy jego 
wydatnej wspó pracy odwa yli my si  na organizacj  imprez 
muzycznych, daj c przyk ad w tym wzgl dzie innym ma ym
miejscowo ciom. To Pan Cejrowski by  twórc  has a „Spotkania 
rodzinne w Pa stwie Jarocin”, które zapewne na trwa e wpisze si
w histori  naszej ma ej ojczyzny, b d c przy tym  jej doskona
promocj ”. Uroczyste wr czenie dyplomu z Honorowym Cz onkostwem 
odby o si  7 sierpnia 2004 roku na estradzie podczas „Spotka
Rodzinnych w Pa stwie Jarocin”. 

I WALNY SEJM PA STWA JAROCIN 
Podczas ubieg orocznych  „Spotka  Rodzinnych w Pa stwie 

Jarocin” w dniu 7 sierpnia o godz. 17.00 wydarzy a si  rzecz niecodzienna. 
Po raz pierwszy zebra  si  bowiem Walny Sejm Pa stwa Jarocin. Utworzyli 
go sponsorzy oraz osoby zaanga owane przy organizacji  jaroci skiej 
imprezy. Uczestników obrad powita   Zbigniew Walczak – pomys odawca
powo ania Walnego Sejmu. Zwracaj c si  do zebranych, zauwa y , e „nie 
mieli my szcz cia do systemów polityczno – gospodarczych, w których 
przysz o nam y . Do niedawna poddani byli my socjalizmowi p yn cemu 
z Moskwy, obecnie za  po przyst pieniu do UE socjalizmowi 
brukselskiemu. Dzi ki zabawie w „Pa stwo Jarocin” mamy szans  – 
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a obnym zgromadzi a si  niemal 
ca a parafia w komplecie a pó niej 
wszyscy ogl dali telewizyjn
transmisj  z pogrzebu z Watykanu. 
By  to dzie  wolny od  pracy  

***
W konkursie na so ectwo, które 
najlepiej wywi zywa o si  ze zbiórki i  
segregacji odpadów komunalnych w 
2004 r. zwyci y o so ectwo Jarocin i 
otrzyma z rezerwy wójta nagrod  w 
wysoko ci 5 tys. z otych. 

***
W dniu 14.03.2005 wójt 

powierzy  pracownicy ZOS Pani 
Agacie Pa ka pe nienie funkcji 
kierownika tej jednostki. 

Kwiecie  2005 r.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w 
Jarocinie Pan Józef Sokal przeszed
na emerytur  i wójt pe nienie funkcji 
dyrektora gimnazjum powierzy  Pani 
Renacie Dec do czasu wy onienia w 
konkursie  kandydata na nowego 
dyrektora. 

Maj
15 maja zmar  nagle w swoim domu 
radny Rady Gminy w Jarocinie i 
zarazem so tys wsi Szwedy Czes aw 
Tofil.  

Lipiec 
25 lat w s u bie Bogu i parafii 
W dniu 3 lipca br. w ko ciele 
parafialnym w Domostawie zosta a
odprawiona dzi kczynna Msza 

wi ta za 25 lat duszpasterskiego 
pos ugiwania przez ks. Stanis aw 
Konika w parafii Domostawa. 

Sierpie
W dniach 13-14-15 sierpnia odby y
si  Spotkania Rodzinne w Pa stwie 
Jarocin z udzia em jak dot d
rekordowej liczby uczestników.  
15 sierpnia w rocznic  Cudu nad 
Wis   odby a si  I edycja Biegów 
Zwyci stwa nad Bolszewikami pod 
has em „Go  bolszewika go ”

Wrzesie
Z dniem 2 wrze nia Pani 

Ma gorzata Martyna przej a
pe nienie obowi zków dyrektora 
Gimnazjum w Jarocinie do czasu 
wy onienia dyrektora w konkursie. 

***
W dniu 30.09.2005 odby  si  konkurs 
na dyrektora Gimnazjum. Do 
konkursu zg osi  si  jeden kandydat 
ale nie znalaz  uznania w oczach 
Komisji Konkursowej. 

Z. Walczak, J.K. Mikke, S. Cejrowski

przynajmniej na czas imprezy – y  w normalno ci”. Nast pnie przedstawi
zaproszonych specjalnie na t  okazj  go ci a mianowicie: Janusza Korwin – 
Mikkego wraz z ma onk , czo owego polskiego monarchisty, który 
uczestniczy  w 2000 r. w jaroci skiej imprezie oraz Stanis awa
Cejrowskiego, dzi ki któremu w 1999 zorganizowano w Jarocinie po raz 
pierwszy imprez  pod has em „Ciemnogrodu” z udzia em Naczelnego 
Kowboja RP Wojciecha Cejrowskiego. W roku 2000 p. St. Cejrowski 
przekszta ci  j  w „Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin”. Wójt 
zaproponowa  aby za powy sze  zas ugi otrzyma  godno  Marsza ka I 
Walnego Sejmu Pa stwa Jarocin. Gdy zebrani poprzez aklamacj  wyrazili 
na to zgod , Marsza ek Cejrowski podzi kowa  za wybór podkre laj c, e
zgadza si  z tym wyborem gdy  ma nadziej , e w Pa stwie Jarocin b d
przestrzegane 3 zasady: zakaz dzia alno ci zwi zków zawodowych, zakaz 
zawierania ma e stw homoseksualnych  i b dzie stosowana kara mierci.  
Trzykrotnym stukni ciem laski marsza kowskiej rozpocz  obrady  
i zaprosi   do uroczystego  wys uchania hymnu.  Jako pierwszy zabra  g os 
Zbigniew Walczak, który poinformowa  uczestników Sejmu na jakich 
zasadach zostali powo ani do pe nienia tak zaszczytnej funkcji. Otó ,
przyk ad zosta  zaczerpni ty z organizowanego przed laty Ciemnogrodu  
z udzia em Naczelnego Kowboja RP Wojciecha Cejrowskiego. Istnia o tam  
bardzo liczne grono osób zwanych „setnikami”. Byli to ci, którzy corocznie 
wp acali minimum sto z otych na organizacj  imprezy. W przypadku naszej 
zabawy w Pa stwo Jarocin sponsorzy, którzy wp acaj  od 100 z  do 999 z
zostaj  „pos ami setnikami” natomiast ci, którzy wp ac  minimum 1000 z
zostaj  „senatorami”. Wp acaj c po sto  z otych rocznie dopiero po 10 
latach mo na sta  si  Senatorem. Sponsorami w wi kszo ci s  osoby 
prowadz ce dzia alno  gospodarcz , uhonorowanie ich wi c w ten sposób 
jest potwierdzeniem wa nej zasady, e tylko p ac cy podatki maj
w Pa stwie Jarocin prawa wyborcze a tak e docenienie ich wa nej roli  
w spo ecze stwie w przeciwie stwie do traktowania ich jako przest pców 
przez prawo i instytucje RP. Nast pnie zaproponowa , aby dokona  wyboru 
Regenta Pa stwa Jarocin, panuj cego przez rok, do nast pnej imprezy. 
G ównym zadaniem Regenta powinno by  nadanie konstytucji Pa stwu 

Jarocin oraz w asnego
hymnu.  
Jedynym zg oszonym
kandydatem zosta  Pan 
Janusz Korwin – Mikke i 
on te  po przeprowa-
dzonym g osowaniu
zosta Regentem Pa st-
wa Jarocin. Regent 
swoj  mow  inauguracy-
jn  rozpocz  od s ów: 
„Moi poddani”. Przyj
godno  Regenta tym 
bardziej, e uj ty zosta
na wst pie trzema 

g ównymi zasadami, którymi b dzie si  kierowa  Pa stwo Jarocin. 
Nowowybrany Regent JKM uhonorowa  wójta gminy godno ci
Kanclerza Pa stwa Jarocin. Pó niej mia  okazj  przemówi  z estrady do 
swoich „poddanych”.                                                                                                         Z. Walczak
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Nawi zanie wspó pracy

Gmina Jarocin – w przeciwie stwie do wielu gmin w Polsce - 
dotychczas nie mia a zagranicznego partnera. To si  zmieni o w sierpniu 
bie cego roku. W dniu 4 sierpnia wójt Zbigniew Walczak, 
przewodnicz cy Rady Gminy Bogus aw Iskra, radny i jednocze nie 
prezes Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa Jarocin Janusz Pasek 
wyjechali do miasteczka Radziechów  na Ukrain  z nieoficjaln  wizyt .
Spotkali si  tam z pani  Nin  Zagynej merem miasta oraz Bogdanem 
Iszczukiem szefem Rejonu. 

Nasza delegacja spotka a si  z bardzo yczliwym przyj ciem. Uzgodnili my, e
nawi emy wspó prac  pomi dzy naszymi samorz dami g ównie w   zakresie 
kultury, sportu i turystyki. Ju  9 sierpnia Radziechowska Rada Miejska 
Postanowieniem Nr 129 wyrazi a zgod  na wspó prac   w powy szym zakresie  
i zezwoli a Merowi miasta na podpisanie w trakcie „ wi ta gminy Jarocin”   
w dniu 14 sierpnia 2005 r. umowy o wspó pracy. Prezes stowarzyszenia 
Janusz Pasek zaprosi  do Jarocina zespo y artystyczne z Radziechowa, 
aby wyst pi y podczas Spotka  Rodzinnych w Pa stwie Jarocin  
w dniach 13 – 15 sierpnia. Rewizyta nast pi a w a nie w trakcie imprezy 
w dniu 14 sierpnia. Przybyli do nas:  Nina Zagynej – mer miasta, Maria 
Wójtowicz – z – ca  mera, Galina Vilyura – t umacz, Nadia Czajkowska 
– dyrektor szko y muzycznej oraz dwa zespo y artystyczne Spotkanie 
zosta o zaaran owane przez p. Zbigniewa Kasprowicza  z Huty Krzeszowskiej, 
który z racji swojej dzia alno ci ma  kontakty na Ukrainie. 

Informacje  
o Radziechowie 

Radziechów jest miastem 
le cym w obwodzie lwowskim 
/ok. 80 km od Lwowa. Wg 
przedwojennej Wielkiej Lustro-
wanej Encyklopedii Powsze-
chnej  wydawnictwa <<Guten-
berga>> Radziechów to: 
„miasto powiatowe w woj. 
tarnopolskim, po o one na 
europejskim dziale wód 
(dorzecze Bugu i Styru), przy 
kolei: Lwów – uck, 83 km na 
p n.-wsch. Od Lwowa z 4384
mieszka cami. Posiada elektro-
wni , cegielni , garbarni  oraz 
handel byd em i ziemiop odami. 
Powiat Radziechowski ma 1.040
km2 (w tym 43% ról i 28.1% 
lasów) i 64,561 mieszka ców 
(31,4% Polaków).  
Wspó czesny Radziechów 
zajmuje powierzchni 624 ha    
i liczy ponad 9 tys. miesz-
ka ców.  Znajduj  si  tam dwie 
wi tynie obrz dku greko-

katolickiego, szpital, szko a
muzyczna, kino, muzeum. 
Miasto wydaje w asn  gazet  pt. 
„Nasz Radziechów”, ma w asne
radio i telewizj . Jest tak e
siedzib  w adz rejonowych 
(odpowiednik polskiego po-
wiatu.). Rejon radziechowski 
wspó pracuje z  gmin  Rado-
my l nad 
Sanem  
z powiatu 
stalowo-
wolskiego.
Pani Nina 
Zagynej jest 
merem 
Radziechowa 
ju 11 lat.
(fot. obok)
Pomnik 
Tarasa
Szewczenki  
w centrum 
miasta.

W gabinecie Pani Burmistrz  Radziechowa. 

Od lewej: Z. Walczak, N. Zagynej, B. Iskra, B. Iszczuk
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Koszty funkcjonowania gminnej 
administracji.

W ogólnopolskim rankingu prezentowanym przez 
pismo samorz dowe „Wspólnot ” a dotycz cym 
wydatków na administracj  samorz dow
w stosunku do liczby mieszka ców, gmina 
Jarocin zaj a za 2002 rok 10 miejsce w Polsce  
w grupie gmin wiejskich licz cych od 5-10 tys. 
Wydatki na utrzymanie gminnej administracji 
wynosi y w owym roku dok adnie 121 z  na 
jednego mieszka ca. W stosunku do rankingu za 
rok 2001 jest to przesuni cie si  o 10 miejsc do 
przodu. By o to chyba najlepsze miejsce, jakie 

gmina Jarocin mo e osi gn , gdy  w rankingu za rok 
2003 znale li my si  na trzynastej pozycji jakkolwiek 
bud et naszej gminy by  mniejszy od wszystkich 
gmin nas poprzedzaj cych. Wynika to st d, e ze 
wzgl du na liczb  mieszka ców /oko o 5 500/ 
jeste my w dolnej granicy przedzia u 5-10 tys. Aby 
dorówna  gminie, której liczba mieszka ców zbli a
si  do 10 000 musieliby my zatrudnia  niemal  
o po ow  mniej pracowników, a to jest przecie
niemo liwe. Z tego powodu powy szy ranking 
jakkolwiek wskazuje na niski koszt funkcjonowania 
naszej gminnej administracji jest dla nas krzywdz cy.

JR.

Zadania inwestycyjne - 2004 
W 2004 r. na terenie gminy Jarocin zosta y zrealizowane 4 inwestycje z wykorzystaniem rodków
 z programu pomocowego SAPARD. Zrealizowano dwie inwestycje drogowe: w Golcach i w Jarocinie
oraz dwie inwestycje z ochrony rodowiska: II etap kanalizacji Domostawy i Mostek. Koszt budowy 
inwestycji w Domostawie wyniós 1 027 675,20 z  natomiast zwrot z SAPARD  719 372,64 z . W Mostkach 
inwestycja kosztowa a 419 281,18 z a zwrot 293 496,82 z .

Przebudowa drogi gminnej w Golcach o d ugo ci 1966 mb kosztowa a 387 359,80 z  w tym  
z programu pomocowego uzyskano 271 151,86 z . Modernizacja drogi Jarocin – Majdan Jaroci ski na d .
540 mb kosztowa a 98 203,10 z  a z dotacji uzyskano 67 843,37 z .
Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na inwestycj  uzyskano 40 166,06 z . Pieni dze te 
przeznaczono na remont budynku szko y w Domostawie (wykonanie elewacji i wymiana okien).  
Ponadto wykonano: 

Remont dróg gminnych w Kuty ach i Majdanie Golcza skim – cznie na kwot 23 082, z .
Budowa 491 mb chodnika przy drodze Nr 19 w Zdziarach za  kwot 55 271 z .
Odnowienie nawierzchni na odcinku 291 mb za kwot 59 tys. z  oraz remont skrzy owania za kwot
27 tys. z . (zadanie wspólne z powiatem na drodze powiatowej w Szperkach) 
modernizacj 330mb drogi gminnej na Szwedach Moklakach (po o enie asfaltu) za kwot 65 812 z .
Modernizacj  dróg w so ectwie Jarocin tj. 212 mb Jarocin Zadwór i 247 mb w Majdanie Jaroci skim za 
kwot 61 827 z .
 remont mostu na rzece Bukowa w Szwedach. Zadanie wykona  GZK sp. z o.o. w Jarocinie za kwot
17 729, 67 z .
Remont budynku Agronomówki w Jarocinie (zakup i wymiana pieca c.o. remont dachu i wykonanie 
odwodnienia) za kwot 9 455 z .
Wy onienie wykonawcy projektu kanalizacji w Majdanie Golcza skim. Wygra a NOT Tarnobrzeg za 
kwot 17 934 z .

Z ote Gody 
W dniu 15 stycznia 2005 r. w Gminnym O rodku Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie 16 par
ma e skich wi towa o  Z ote Gody. Byli to: 
- Apolonia i W adys aw KUBASIEWICZOWIE, Kazimiera i Eugeniusz PODPOROWIE, Zuzanna  
i Tadeusz T CZOWIE z  Jarocina;  
- Leon i Bronis awa T CZOWIE, Eleonora i Jan SZABATOWIE, Domicela i Stanis aw DZIEWOWIE  
z Majdanu  Golcza skiego.   - Adela i Roman GARBACZOWIE, Julia i Stanis aw SIEMBIDOWIE, Julia  
i Franciszek PACHOLCOWIE z Domostawy;  - Stefania i Jan PODPOROWIE z Kuty ; - W adys awa  
i Miko aj SMUTKOWIE, Janina i Jan KOTLIKOWIE, Stanis awa i Julian PAW OWSCY,  Zuzanna  
i Józef SMUTKOWIE  z Mostek; - Stefania i Jan KUTY OWIE ze Zdziar; Agnieszka i Franciszek 
NOWAKOWSCY z Golc. 
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Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, e jedna z par ma e skich ma 10 dzieci, dwie maj  po 
o mioro dzieci, za  wszystkie 16 pary maj cznie 78 dzieci, 172 wnucz t i 13 prawnuków. 
Wójt gminy Zbigniew Walczak udekorowa
Jubilatów w imieniu Prezydenta RP medalami 
za d ugoletnie po ycie ma e skie, w swoim 
imieniu z o y  podzi kowania i gratulacje z 
yczeniami zdrowia, szcz cia i doczekania 

nast pnych jubileuszy. M odzie  z Gimnazjum  
w Jarocinie przedstawi a okoliczno ciow  cz
artystyczn  przygotowan  pod kierownictwem 
nauczycielek Gra yny Czech i Teresy Walczak. 
Wyst pi y tak e z bogatym repertuarem 
przy piewek  panie  z zespo ów piewaczych ze 
Zdziar i Jarocina. Nast pnie. Jubilaci otrzymali 
od gminy upominki, zrobiono pami tkowe 
zdj cia i wzniesiono  toast. Na zako czenie 
imprezy odby  si  w mi ej atmosferze 
pocz stunek, z udzia em rodzin Jubilatów.   

JR.

Z ycia Rady Gminy 
Podczas sesji Rady Gminy w Jarocinie  

w dniu 25 lutego 2005 r. w porz dku obrad znalaz y si
wnioski grupy radnych o odwo anie radnego A. Flisa 
funkcji przewodnicz cego Rady Gminy oraz radnego 
Franciszka Sarzyniaka z funkcji przewodnicz cego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony rodowiska. 
G ównym zarzutem wobec przewodnicz cego Rady by o
niegodne osoby reprezentuj cej Rad  Gminy 
prowadzenie samochodu pod wp ywem alkoholu, 
prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i k amliwe
zaprzeczanie na amach prasy o tego typu praktykach. 

Do radnego F. Sarzyniaka koledzy radni mieli 
zarzut, e skandalicznie zachowuje si  podczas posiedze
komisji, której przewodniczy i tym kompromituje 
komisj  i rad . Po tej lutowej sesji radny Sarzyniak 
zachowa  funkcj  przewodnicz cego komisji. a A. Flis -
przewodnicz cego rady lecz nie na d ugo, bo 31 marca 
wyrokiem S du Okr gowego w Tarnobrzegu 
uprawomocni  si  wyrok skazuj cy A. Flisa za 
przest pstwo umy lne z oskar enia publicznego – za 
jazd  po pijanemu i straci  on mandat radnego oraz 
posad  nauczyciela w miejscowym gimnazjum. 
Prokurator wnosi  o podwy szenie kary argumentuj c, e
„jest to kara ra co niewspó mierna do stopnia zagro enia
...radny a w dodatku nauczyciel powinien wieci
przyk adem dla spo ecze stwa”.                               JR 

***
Tematem, który zdominowa  sesj  w dniu 

25.02.2005 i zgromadzi  najliczniejsze w dziejach 
jaroci skiego parlamentu grono rodziców by y projekty 
uchwa
o zamiarze likwidacji szkó  w Majdanie Golcza skim, 

Mostkach, Szyperkach i Zdziarach. Uchwa y te zosta y
przygotowane przez organ wykonawczy gminy na 
yczenie grupy radnych, którzy chcieli aby te szko y

uleg y przekszta ceniu w szko y prowadzone przez 
stowarzyszenia lub osoby prywatne i dzi ki temu 
uwolnione  spod niszcz cego - pod wzgl dem
ekonomicznym - dzia ania  Karty Nauczyciela. Wójt 
gminy po d ugiej przemowie, w której stara  rozwia   si
obawy rodziców przed przekszta ceniami, nieoczekiwanie 
wycofa  projekty uchwa  spod g osowania. Uczyni  tak, 
gdy zorientowa  si , e nie maj  szans w g osowaniu 
albowiem cz  radnych – pod wp ywem wywieranej na 
nich presji - zmieni a zdanie w powy szej sprawie.  

ZW 

Nowy przewodnicz cy rady 
Na sesji w dniu 14 

kwietnia 2005 r. Radny Iskra 
Bogus aw  zosta  wybrany 
nowym (ju  trzecim w tej 
kadencji) przewodnicz cym Rady 
Gminy w Jarocinie w miejsce 
Andrzeja Flisa, któremu zosta
wygaszony mandat radnego.  
W tajnym g osowaniu radny Iskra 
uzyska  10 g osów a jego 

konkurent Jerzy Miszczyszyn 4 g osy.
Prasa w jednym z artyku ów nowego przewodnicz cego
nazywa „Iskr  nadziei” na przywrócenie „nadszarpni tej
nieco skandalicznymi zachowaniami niektórych radnych 
wiarygodno ci lokalnego parlamentu” oraz „zakopanie 
topora wojennego mi dzy Rad  Gminy a wójtem”. 
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XX sesja w dniu 14 kwietnia by a zarazem 
sesj  absolutoryjn . Rada gminy oceni a sprawozdanie 
organu wykonawczego z wykonania bud etu za 2004 r. 
i udzieli a wójtowi absolutorium stosunkiem g osów
„12 – za” i 2 g osy „wstrzymuj ce”.

***
Na kwietniowej sesji radni odrzucili projekt 

uchwa y o zamiarze utworzenia z Szko y  Podstawowej 
i Gimnazjum w Jarocinie Zespo u Szkó  w Jarocinie. 

***
W miesi cu marcu radny Jerzy Miszczyszyn 

z o y  rezygnacj  z cz onkostwa w Komisji O wiaty
i Sportu. Rada gminy jednak rezygnacji nie przyj a.  

***
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 

zosta  uchwalony przez  Rad  Gminy Program 
Rozwoju Lokalnego dla gminy Jarocin na lata 2004-
2006 z rozszerzeniem na lata 2007 – 2013. Dokument 
ten zosta  opracowany w asnymi si ami przez 
pracowników UG. Dzi ki temu zaoszcz dzono ok.10 – 
15 tys. z otych, które trzeba by by o wyda , gdyby 
wynaj  do tego celu specjalistyczn  firm .
Przygotowanie tego dokumentu, licz cego 49 stron 
zosta o wymuszone przez wprowadzony nowy 
program unijny pn. ZPORR (Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Gmina nie 
posiadaj ca  Programu Rozwoju Lokalnego nie mo e
sk ada  wniosków o dofinansowanie swoich 
planowanych inwestycji z ZPORR. Równie  na tej 
sesji zosta  przyj ty Statut Gminnego O rodka Pomocy 
Spo ecznej w Jarocinie. 

Wybory uzupe niaj ce
W gminie Jarocin w ubieg ych miesi cach 

dosz o do kolejnych wyborów uzupe niaj cych do 
Rady Gminy w obwodach wyborczych w Mostkach  
i Szwedach. Przypominamy, e wcze niej mia o to 
miejsce w obwodzie Nr 3 w Golcach, gdzie po 
rezygnacji radnego pana Stanis awa Krasonia wybrany 
zosta  nowym radnym Bogus aw Pieróg oraz  
w Jarocinie  gdzie po wygaszeniu mandatu radnego 
Gorczycy radnym zosta  Tadeusz Ma ek. Konieczno
przeprowadzenia wyborów wynik a st d, e na sesji  
w dniu 14 kwietnia 2005 r. zosta  wygaszony mandat 
radnego z Mostek Andrzeja Flisa w zwi zku  
z wyrokiem S du Rejonowego w Nisku oraz zmar
radny Czes aw Tofil. 
Wybory w so ectwie Mostki odby y si  10 lipca. 
Startowa o dwóch kandydatów Walczak Józef  
i ponownie Andrzej Flis. Zgodnie z nowym 
brzmieniem art. 7 ustawy z 16 lipca 1998 r. „Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów  

i sejmików wojewódzkich, osoby karane za  
przest pstwo  umy lne cigane z oskar enia 
publicznego (równie  skazane na kar  grzywny) nie 
b d  mog y kandydowa  dopiero w wyborach 
samorz dowych, które odb d  si  na jesieni 2006 r. 
Mo liwo  tak  uzyskaj  dopiero po zatarciu skazania, 
które nast puje z up ywem 5 lat od wykonania lub 
darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania” 
(za Wspólnot  z dnia 3 wrze nia 2005 r.)
Andrzej Flis zosta  wybrany radnym uzyskuj c 65 
g osów, podczas gdy jego kontrkandydat Józef 
Walczak  otrzyma  38 g osów przy frekwencji 
wynosz cej zaledwie 22,38 %. Zaprzysi enie 
„nowego” radnego mia o miejsce na XXII sesji rady  
w dniu 29 sierpnia br.
Wybory uzupe niaj ce w so ectwie Szwedy zosta y
zarz dzone na dzie  25 wrze nia 2005 r. ( cznie  
z wyborami do sejmu i senatu RP). W przed u onym 
terminie zg aszania kandydatów na radnego wp yn a
tylko  kandydatura pani Jadwigi Nosek. Zgodnie  
z ordynacj  wyborcz  je eli zg osi si  do wyborów 
(mimo wyd u onego o 5 dni terminu zg aszania) tylko 
jeden kandydat w okr gu jednomandatowym to nie 
przeprowadza si  g osowania, lecz ten kandydat 
uzyskuje mandat radnego. Po 25 wrze nia, czyli po 
dniu zarz dzonych
wyborów Pani Jadwiga 
Nosek zosta a radn  w 
okr gu wyborczym w 
Szwedach i z o y a
lubowanie pod-czas sesji 

w dniu  28.10.2005 roku.
Trzeba doda , e
w so ectwie Szwedy 
odby y si  równie  wybory 
so tysa. W dniu 7 czerwca 
2005 r. so tysem so ectwa Szwedy wybrana zosta a
Pani Ma gorzata Smutek, jednak na drugi dzie  z o y a
pisemn  rezygnacj  z tej funkcji i musia y si  odby
nast pne wybory. W dniu 23 sierpnia br. so tysem wsi 
wybrana zosta a Jadwiga Nosek. 

Rada nadzorcza w nowym sk adzie 
Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników GZK sp. 
z o. o. w Jarocinie (rol  Zgromadzenia Wspólników 
pe ni Wójt Gminy) w dniu 26 czerwca zosta a przyj ta 
rezygnacja Teresy Wnuk i Krystyny Nycz  
z cz onkostwa w Radzie Nadzorczej spó ki. Sk ad 
Rady Nadzorczej zosta  uzupe niony przez powo anie
Kazimierza B ka i Zbigniewa Lacha. Na 
przewodnicz cego powo any zosta  Tadeusz 
Awsiukiewicz
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Rezygnacja z dotacji 
Gmina Jarocin oprócz zakwalifikowania  

2 wniosków na budow  dróg /Majdan Jaroci ski
i Golce/ i 2 wniosków na budow  kanalizacji 
/Domostawa II etap, Mostki – II etap/ uzyska a tak e
promes  na 5 zadanie w ramach programu SAPARD a 
mianowicie na zagospodarowanie placu przy pomniku 
w Jarocinie. W sprawie tej rozegra a si  prawdziwa 
batalia podczas sesji Rady Gminy  
w Jarocinie, gdy trzeba by o w bud ecie gminy 
zapewni rodki w asne. Nie by a to kwota ma a, gdy
w momencie sk adania wniosków „operuje” si
zawsze kosztorysem inwestorskim, który jest 
przewa nie znacznie wy szy od kwoty uzyskanej  
w wyniku przetargu. W powy szym przypadku 
kosztorys inwestorski opiewa  na 314.000 z .
Natomiast kwota uzyskana w drugim przetargu 
/pierwszy ze wzgl dów formalnych by  uniewa niony/ 
to 248.000z . Maksymalna kwota do uzyskania 
wynosi a 130.000 z .  Niestety, stopnia a ona do rz du
ok. 86.000z  z nast puj cych wzgl dów: 1) z powodu 
proporcjonalnego zmniejszenia dotacji wynik ego z 
mniejszych kosztów zadania, 2) w zwi zku z wej ciem 
z dniem 1 maja 2004 roku stawki 22 % VAT  
w budownictwie  mogli my otrzyma  refundacj  tylko 
7 % VAT a nie 22%. Zamiast planowanych  
118.000 z  musieliby my do o y  162.000 z .
Uwzgl dniaj c yczenie radnych z Jarocina  wójt 
podj  decyzje o rezygnacji z tej dotacji. Pieni dze
rezerwowane na to zadanie zosta y przeznaczone na 
budow   chodnika w Jarocinie.

Zamiana dzia ek
Dokonano zapocz tkowanej jeszcze w 1997 r. zamiany 
dzia ek nr 1777/1 i 2431/1 o cznej powierzchni 0.05 
ha w Mostkach b d cych w asno ci  gminy za dzia k
nr 1162/3 o pow. 0.12 ha w Jarocinie b d c
w asno ci  GS „SCH” w Nisku /plac za budynkiem 
GOKSTiR/.

***
 Przeniesienie filii biblioteki gminnej  
w Domostawie z budynku poczty do budynku 
publicznej Szko y Podstawowej w Domostawie.  

***
Zorganizowanie przetargu na wynajem pomieszcze
po poczcie w Domostawie. Przetarg zosta
rozstrzygni ty w dniu 7 stycznia 2005 r. i lokal zosta
wynaj ty  ma e stwu J i M  Cie la z Domostawy, 
którzy urz dzili w nim bar pn. „MAXIMUZ”. 

***
Dofinansowanie w kwocie 19 500 z  zakupu 
samochodu osobowego dla posterunku policji w 
Jarocinie.  

***
Wójt Gminy zwróci  si  w miesi cu maju 2004 

r. z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o wpisanie do Rejestru Zabytków: 
ko cio ów w Jarocinie i Domostawie, kaplicy  
w Szyperkach, starej szko y w Jarocinie, kapliczki w 
Jarocinie /obok Dziewów/, kilku nagrobków na 
cmentarzu w Jarocinie.  

owcy baterii 

W ubieg ym roku Starostwo powiatowe
w Nisku wraz ze  Zwi zkiem Komunalnym „WIS OK”
oraz  firm   EKO-TOP Sp. z o.o. og osi o konkurs o 
nazwie „ owcy baterii”.  Do konkursu polegaj cego na 
zebraniu przez uczniów jak najwi kszej ilo ci zu ytych
baterii na jednego ucznia, zg osi o si  w powiecie 
przesz o 70 szkó . Zebrano prawie ton  baterii. Trzy 
pierwsze miejsca w konkursie zaj y: Publiczna Szko a
Podstawowa w Szyperkach, w której na jednego ucznia 
przypad o 0.51 kg baterii, PSP w Bystrem-0.5 kg oraz 
PSP w Domostawie– 0.38 kg. Wszystkie szko y, które 
uczestniczy y w konkursie otrzyma y nagrody rzeczowe. 
Wr czenia nagród dokona  osobi cie wicestarosta Jan 
Za  na specjalnie z tej okazji zorganizowanym spotkaniu 
w tutejszym Urz dzie Gminy w dniu 20.12.2004 r. 
    fot. Wicestarosta Jan Za  wr cza nagrod  dla PSP 

Szyperki za zaj cie I Miejsca w konkursie na r ce 
dyr Krystyny Grz ko.
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Manifestacja  w Warszawie 
Podczas II wojny wiatowej w Polsce  
spacyfikowanych zosta o 800 wsi w tym  
ca kowicie – 87. Jedn  z nich by  Borów w gminie 
Annopol, woj. lubelskim. Na miejscowym 
cmentarzu w Borowie znajduje si  zbiorowa 
mogi a 806 zamordowanych mieszka ców tej wsi 
oraz wiosek s siednich, gdzie podczas dwóch dni 
Niemcy wymordowali ponad 1200 ludzi i spalili 5 
wsi. Powodem pacyfikacji Borowa podobnie jak 
innych polskich wiosek by o np. pomoc 
partyzantom, pomoc ydom, opó nienie  
w dostawie kontyngentu, natomiast sprawcami 
najcz ciej niemiecka policja oraz wspó pracuj cy
z Niemcami Ukrai cy z SS Galizien i ka mucka 
kawaleria. Z inicjatywy Andrzeja Reja 8 maja 2005 
r. w Borowie odby a si  I Ogólnopolska 
Konferencja Stowarzyszenia Przedstawicieli 
Samorz dów Spacyfikowanych Wsi „60 lat i co 
dalej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
samorz dów z Polski i innych krajów, gdzie 
Niemcy dokonywali pacyfikacji podczas II wojny 
wiatowej. Równie  Wójt naszej gminy Zbigniew 

Walczak uczestniczy  w tej konferencji. Celem 
organizatorów konferencji by o powo anie 
stowarzyszenia z o onego z samorz dów, które 
maj  na swoim terenie spacyfikowane wsie, które 
swoim dzia aniem doprowadzi do uzyskania 
stosownych odszkodowa  dla yj cych  
i spadkobierców ofiar od Republiki Federalnej 
Niemiec.  Mieszka cy Borowa 18 maja br. 
protestowali przed ambasad  niemieck
w Warszawie, dali podj cia dzia a
rekompensuj cych krzywdy poniesione przez 
wszystkich Polaków lecz nie uda o si  im z o y  na 
r ce ambasadora Niemiec apelu podpisanego przez 
samorz dowców na konferencji 8 maja, bo 
ambasador nie wyszed  do protestuj cych.  
Z inicjatywy 
borowskiego
stowarzyszenia, 
któremu 
przewodniczy 
Andrzej Rej w 
dniu 1 wrze nia
w rocznic
wybuchu 
drugiej wojny 
wiatowej

odby a si
kolejna
manifestacja 
przed ambasad
niemieck  w 

Warszawie z udzia em przedstawicieli spacyfikowanych wiosek 
z ca ej Polski. W manifestacji tej uczestniczy a  równie  19 
osobowa grupa przedstawicieli spacyfikowanych wiosek  
z gminy Jarocin. Wyjazd zorganizowa  Urz d Gminy  
w Jarocinie wynajmuj c rodek lokomocji (busa) a uczestników 
„zwerbowali” so tysi. Uczestnicz cy w manifestacji Pan Antoni 
P k z Jarocina udzieli  krótkiego wywiadu zainteresowanemu 
dziennikarzowi na temat pacyfikacji Jarocina. Ta manifestacja 
zainteresowa a bardzo liczne media: telewizje, radio i pras  lecz 
w telewizji wyemitowano tylko nieznaczny epizodzik pewnie 
eby nie dra ni  „unijnych przyjació  - Niemiec”.  

Tym razem Pan ambasador wyszed  do manifestuj cych. 
Organizatorzy manifestacji wr czyli mu stosowne dania
i dokumenty oraz apel o podj cie dzia a  w celu otrzymania 
odszkodowa . Przedstawiciele samorz dów pod ambasad
niemieck  zostawili krzy e z tabliczkami obrazuj cymi  ogrom 
mordów i zniszcze  w poszczególnych spacyfikowanych 
wioskach. Z wiosek terenu gminy Jarocin podczas pacyfikacji  
w latach 1941- 1944 zabitych zosta o 315 osób (w tym 36  
z ludno ci ydowskiej), ok. 53 zgin o w p omieniach, 
kilkana cie w walce., ok.. 70 za  aresztowanych  

i wywiezionych do obozów. Nie zosta o ustalone ile osób 
wywiezionych zosta o na przymusowe roboty do III Rzeszy. 
Spalonych zosta o 106 domów mieszkalnych i 217 budynków 
gospodarczych. Powy sze dane pochodz  z „Rejestru miejsc  
i faktów zbrodni pope nionych w latach II wojny wiatowej
1939-1945 przez okupanta niemieckiego” opracowanego przez 
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Pomnik Mauzoleum  
w Michniowie. Najwi cej osób zamordowanych zosta o
z miejscowo ci Mostki, natomiast najwi cej budynków zosta o
spalonych w Majdanie Golcza skim.. Or downikiem walki  
o uzyskanie odszkodowa  jest prezydent Warszawy (teraz 
prezydent elekt RP) Lech Kaczy ski, z inicjatywy którego 
dokonano oszacowania zniszcze  wojennych Warszawy. 
Nale y mie  nadziej , e za jego prezydentury sprawa 
odszkodowa  zostanie uregulowana, chocia  b dzie to 
niezmiernie trudne. Ale jak nie teraz to ju  pewnie nigdy. 

Janina Reichert
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Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin -  2004 
W dniach 7 i 8 sierpnia 2004 r. na placu i boisku szkolnym  

w Jarocinie odby a si  ponadregionalna impreza o charakterze sportowo - 
kulturalnym pn. Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin. Odby y si
zawody i turnieje sportowe, konkurencje sprawno ciowe oraz wyst py
znanych solistów i zespo ów muzycznych. Do sukcesu imprezy 
przyczyni a si  równie  idealna ku temu pogoda. G ównym
organizatorem imprezy by o Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin 
wspomagane przez  GOKSTiR i Urz d Gminy. Organizatorzy zadbali o 
ró norodno  konkurencji rozgrywanych podczas dwudniowej imprezy. 
Du ym zainteresowaniem uczestników i obserwatorów cieszy y si  tzw. 
nietypowe dyscypliny sportowe jak rzut pi k  lekarsk , rowerowy turniej 
zr czno ciowy, wspinanie si  na okorowanego osikowego s upa po 
niespodziank . Najbardziej widowiskowymi konkurencjami by y wy cigi 
ci gników rolniczych oraz turniej drwali, który mia  pocz tek w 
pobliskim lesie a fina  na stadionie. Przedstawiamy w fotograficznym 
skrócie g ówne punkty programu. W  konkursie drwali uczestniczy o 5 
zawodników Krzysztof Ma ys, Andrzej Pa ka, Rafa  Pliszka, Mieczys aw 
Stanisz, Mieczys aw Szajwas. W wy cigu ciagników startowa o równie
pi ciu traktorzystów:  Kucio Sz. Piskorski Z. Serafin T. Stachowiak D. i Walczak A. Ka dy uczestnik 
turnieju wygra  50 litrów paliwa.

Rafa  Pliszka – zwyci zca konkursu drwali

            Pokazy stra ackie
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      Dzieci ch tnie bra y udzia  w zorganizowanych dla 
nich zawodach sportowych a najch tniej w ró nego
rodzaju biegach w podziale na kategorie wiekowe, 
wy cigach rowerowych i rzutach pi eczk  palantow .
      Rywalizowali równie  doro li szczególnie w 
turnieju pi ki pla owej, turnieju siatkówki, rzucie 
oszczepem.  
Gwo dziem programu pierwszego dnia imprezy by
wyst p Eweliny Flinty ze swoim zespo em a w drugim 
dniu publiczno wietnie bawi a si  podczas wyst pu
zespo u UKI.

Wspinaczka na okorowanego pala

                    Biegi prze ajowe

                       Pi ka pla owa

                     Rzut oszczepem 
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W czasie trwania  imprezy odby o si  wiele losowa  nagród.  Nagrody by y nie lada- rower, kuchnia 
mikrofalowa. 

                    Zespo y taneczne                                                                       Wyst p uków

          Zespó UKI (w rodku dyr. GOKSTiR A. yko)

  BREAK DANCE  z Niska            Efektowne zako czenie imprezy 
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Wszystkie zawody odby y si  w ramach  organizowanego corocznie podczas Spotka  rodzinnych     
w Pa stwie Jarocin dofinansowanego przez MENiS Festynu Sportowo – Rekreacyjnego.

            Pami tkowe zdj cie z Regentem
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wiadczenia rodzinne 
Od 1 maja 2004 r. zosta y wprowadzone nowe zasady 
wyp aty wiadcze  rodzinnych w/g których obs uga
wiadcze  z ZUS i zak adów pracy przesz a na 

gmin . Wprowadzenie nowych przepisów w bardzo 
krótkim czasie spowodowa o ba agan organizacyjny. 
Ogrom pracy zwi zany z przyjmowaniem wniosków 
z bardzo du  liczb  wymaganych za czników
i przygotowaniem list osób z terenu gminy Jarocin 
uprawnionych do pobierania zasi ków spad  na 
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Jarocinie. 
Operacja ta kosztowa a pracowników  GOPS wiele 
wysi ku i pracy nawet po godzinach  ale wszystko 
odby o si  bez protestów i wi kszych zgrzytów. 
Ustawowy termin wyp aty wiadcze  rodzinnych 
przypada  na 15 czerwca 2004 r. 

Powiatowe Zawody Stra ackie 
W dniu 23 maja ubieg ego roku odby y si

w Jarocinie na obiekcie szkolnym Powiatowe Dni 
Stra aka w ramach których rozegrane zosta y III
Powiatowe Zawody Sportowo- Po arnicze dla
jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych
i M odzie owych Dru yn Po arniczych.
Startowa o 28 dru yn w tym 14 m skich, 5 dru yn
kobiecych, 5 dru yn dziewcz cych i 4 dru yny
ch opców. Zawody zosta y rozegrane w dwóch 
konkurencjach: wiczenie bojowe i sztafeta 
po arnicza z przeszkodami. W ród dru yn
m skich (grupa A) w klasyfikacji generalnej 
zwyci y a dru yna OSP z Cholewianej Góry 
natomiast dru yna OSP Jarocin zaj a ósme
miejsce. W pozosta ych trzech kategoriach tj. 
dru yn kobiecych (grupa C), dziewcz cych  
i ch opi cych dru yn m odzie owych triumfowa y
dru yny z Krzeszowa. Najm odsz  nagrodzon
zawodniczk  by a 11 letnia Sara Mas owska
z Rudnika.
Komisj  s dziowsk  do oceny zawodów powo a
Komendant Powiatowy PSP w Nisku z s dzi
g ównym st. kpt. mgr in . Zbigniewem Kusy. 
Powiatowe zawody stra ackie by y okazj  do 
wr czania nagród. Z ote medale „Za Zas ugi dla 
Po arnictwa” otrzymali: Stanis aw Ryczko, 
Eugeniusz Smutek, Andrzej Sta ko i Józef Sta ko
z OSP Jarocin a br zow  odznak  „Zas u ony dla 
Ochrony Przeciwpo arowej” otrzyma  Stanis aw 
Drzyma a.
 Pocz tek imprezy zapowiada  si  nie le. Niestety 
pogoda pokrzy owa a organizatorom szyki. 
Uporczywy deszcz w godzinach popo udniowych

i niska temperatura wyp oszy y widzów. 
Zawody musia y by  przyspieszone. Nie zosta
w ca o ci z tego wzgl du zrealizowany 
program artystyczny. Odby  si  wprawdzie 
koncert zespo u KILERSI znanego z 
telewizyjnego programu pt. ‘Krzy ówka
Trzynastolatków”, który brawurowo wykona
swój program lecz nie spotka  si  z adekwatn
reakcj  zmokni tej i zzi bni tej publiczno ci,  
tak jak na to zas ugiwa . Zespó  wykona  wiele 
piosenek znanych dzieciom jak: Murzynek 
Bambo, Jagódki, Stary nied wied  mocno pi, 
Hollywood, „Dzie  kobiet” w mocnych, 
rockowych aran acjach. Ci, którzy wyst p
ogl dali na pewno nie byli zawiedzeni. 
Nastroje uczestników w ten zimny, deszczowy 
dzie  rozwesela y wyst py stra ackich orkiestr 
d tych z Zarzecza i Je owego.                    /an/ 

Czy wiesz, e

 Jeden z euro-pos ów 
wybranych do Parlamentu 
Europejskiego ma zwi zek z 
nasz  gmin . Jako, e jest to 
posta  nietuzinkowa informuj-
jemy o tym. Pan Miros aw 
Piotrowski z Lublina euro-
pose  z ramienia LPR ma od 
niedawna w so ectwie Mostki 
bardzo adny domek letniskowy. Pan Piotrowski ma 
39 lat, z wykszta cenia jest historykiem, profesorem 
KUL i cz stym go ciem w studio radiowym Radio 
Maryja oraz Telewizji TRWAM. By  wysuwany 
przez niektóre rodowiska do kandydowania na 
Prezydenta RP. Jako europose  z Lublina zas yn
organizacj  konkursu na opis lub udokumentowanie 
wydarzenia lub  wypowiedzi zas uguj cych na miano 
„Najwi kszego absurdu w Unii Europejskiej”. 
Konkurs ju  zosta  rozstrzygni ty. Pierwsze miejsce 
przyznano uczennicy IX L.O. w Lublinie Agacie 
Malinowskiej za przys anie dyrektyw unijnych 
dotycz cych regulacji w sprawie hodowli kur,  
w których okre lono m.in. podstawowe wymogi dla 
produkcji jaj konsumpcyjnych na wolnym 
wybiegu…a tak e szczegó owo wyliczano parametry 
wyposa enia ka dej klatki m.in. w urz dzenia do 
cierania pazurów, kszta cie grz d dla kur, itp. W 

kolejnych numerach naszego pisma prezentowa
b dziemy inne osi gni cia post powej my li
europejskiej.            / red/
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Informacja o wynikach sprawdzianu w klasach VI 
SP i III kl. gimnazjum w 2004 r.

Okr gowa Komisja egzaminacyjna  
w Krakowie przes a a zestawienie wyników 
sprawdzianu, który zosta  przeprowadzony 1 kwietnia 
2004 r. w klasach VI PSP i egzaminu gimnazjalnego 
III klas gimnazjum, który odby  si  5 i 6 maja br. 

redni wynik sprawdzianu w klasie – 24,87 pkt 
Uczniowie z najwi ksz  liczb  punktów: 
1. Sobi o Diana  - 38 pkt                           
2. Harnik Anna  - 36 pkt 
3. Ma ek Sylwia  - 36 pkt  
4. Pasek Natalia  - 36 pkt 
5. Karczmarzyk Kamil - 33 pkt                                      
6. Piskorowski Damian - 33 pkt 
7. Kata Pawe    - 32 pkt 
8. Pasek Bogus aw  - 31 pkt  
9. Mika Karolina   - 30 pkt 

Maksymalnie z ca ego sprawdzianu mo na 
by o uzyska  40 punktów: 10 za czytanie, 12 za 
pisanie, 8 za rozumowanie, 2 za korzystanie  
z informacji i 8 za wykorzystywanie wiedzy  
w praktyce. Najlepiej w gminie pod tym wzgl dem
wypad a szko a w Golcach zyskuj c rednio 27,29 pkt 
przy redniej w gminie Jarocin 25.08 pkt  

w powiecie ni a skim 24.81 pkt  
i w województwie podkarpackim 25.16 pkt. 
Cztery szko y z terenu gminy(Golce – 27,29, 
Szyperki-26.63, Domostawa - 25.786, Jarocin - 
2487) osi gn y wyniki wy sze od redniej
w powiecie ni a skim a trzy wy sze od redniej
w województwie. 

Wyniki egzaminu w Jaroci skim
gimnazjum nie by y w ubieg ym roku  imponuj ce
- rednia liczba punktów 42.23 na  100 mo liwych 
przy redniej w województwie podkarpackim 
51.92 pkt. Najwi cej uczniów uzyska o wynik 
poni ej redniej i bardzo niski. 

Wyniki z roku 2005 
Instytut Analiz Regionalnych w Kielcach 
przygotowa  Zestawienie porównawcze gmin 
województwa podkarpackiego wg uzyskanych 
wyników przez uczniów z egzaminu 
gimnazjalnego za rok 2005.  
Z powy szego zestawienia wynika, e gmina 
Jarocin znalaz a si  na 85 miejscu  
w województwie /na 159 gmin/ z redni  56.04. 
Natomiast rednia gminy z egzaminu dla klas 
szóstych stawia nasz  gmin  na 118 miejscu.

Oto tytu owy wiersz z tomiku Pani Marii Ostrowskiej z Golc pt.  „Strachem si  oddycha o”.

W poprzednim numerze zamie cili my wiersz ”Niedopalone p oty”.

Strachem si  oddycha o
Nasta a druga m ka
W miesi cu grudniu po wi tach
Zjechali wczesnym rankiem  
By z apa  ludzi na spaniu 
Lecz ch opi si  ukryli
W koszulach pouciekali 
A Niemcy swoje zrobili  
Wszystkie kobiety zabrali 
Zak adników z nas zrobili  
Na pó  si  rozdzielili 
Cz  ich na Psi Borek posz a
Aby zniszczy  ich domostwa 
Zabrali tam matk  mi
I stworzenie jakie by o
Partyzanci w lesie byli 
Lecz ognia nie otworzyli 
Zabroni  partyzant cwany  
Jan Siembida genera em zwany 
Dom Pieroga Adama tak e
zdemolowali  
Piece porozwalali i okna 

powybijali
Po domach rabowali  
Ma e dzieci si  pytali 
Gdzie cie nam mam  zabrali 
 Na ser im odpowiadali 
Nas zabrali wszystkich z domu  
Tylko m  uciek  do schronu 
Wzi li ojca siostry Geni
I mnie z czteroletnim synem 
S siadk  z malutkim dzieckiem  
I synem czternastoletnim 1) 

Tego ch opca ze sob  wzi li
 Przy nim zbrodnie wype niali
Partyzanta postrzelili 2) 

I razem z nami go gnali 
Krew si  la a ca  drog
 Jeszcze bili pa  srog
Sto pi dziesi t nas zegnali  
Do pokojowej sali 
Powietrza nam brakowa o
Strachem si  oddycha o
Tych co na li cie byli

Do stodo y zagonili 
Na drabinie ich wieszali  
I strasznie ich katowali 
Straszne zbrodnie pope nili
Pi  panienek zabili 
Kr gos upy im amali  
I paznokcie im obrywali 
So tysa i partyzanta 3)  

Tak e zamordowali 
I jedn  moj  s siadk 4)  

Okrutnie skatowali 
Dzia o si  to we wsi Golce
Powiatu ni a skiego
Jeden procent zbrodni
Wyczynu hitlerowskiego 

Maria Ostrowska 
Golce. Akcja niemiecka w grudniu 
27.12.1943 r. 
1) Ostrowski Józef, syn Wojciecha 
2) partyzant Ostrowski 
3) pseudonim Dzik 
4) Ostrowska Stefania
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Kronika szko y w Szperkach 

Ci g dalszy z Nr 4 
Rok szkolny 1965/66 rozpocz  si  1.9.65 r. 
Realizowano program czterech klas.  
W dalszym ci gu pracuj  dwie nauczycielki. Warunki 
pracy s  ci kie. Brak drugiej izby lekcyjnej. W tym 
roku dzieci ucz  si  w pokoju zajmowanym dot d przez 
kierowniczk  szko y. Warunki mieszkaniowe s  bardzo 
ci kie. Kol. Nalepowa mieszka w jednej izbie nie 
zelektryfikowanej. Mieszkanie s u bowe kierowniczki 
szko y jest obecnie magazynem mebli. Pracownicy 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarocinie robi  wiele 
aby prac  nasz  utrudni . So tys wsi Szyperki zupe nie
si  szko  nie interesuje. Do planu rozbudowy budynku 
odnosi si  negatywnie i psuje robot  rodziców. Ca y
zapas energii nauczycielek jest nastawiony na wyniki 
nauczania i sprawy wychowawcze. Staramy si
nawi za  kontakt z rodzicami i pozyska  ich do pracy 
zgodnie z wytycznymi planów szkolnych. Wysi ki nasze 
nie przynosz  rezultatów, jakich chcieliby my si
dopracowa . Wioska Szyperki ma na ogó  dobre 
warunki materialne. W tej chwili sp aca jeszcze raty za 
wiat o. Bardzo opieszale idzie budowa szosy, któr

dom czono pod dom Edwarda Podpory. 
 W czterech klasach naszej szko y uczy si
w tym roku 51 dzieci. Klasa I i IV ucz  si  oddzielnie. 
Klasa II jest po czona z trzeci  i tworz  jeden oddzia .
Nie wszystkie godziny w klasie II i II s  wspólne. Na 
przerobienie trudniejszych partii materia u program 
przewiduje lekcje oddzielne. 

Szyperki, dn. 4.1.1965 r. 

W roku szkolnym 1966/67 Szko a Podstawowa  
w Szyperkach by a czteroklasowa. Ucz szcza o do niej 
48 dzieci. Kierownicz  funkcj  pe ni a ob. Ludwika 
Habuda jako nauczycielka pracowa a ob. W adys awa
Nalepa. Wszystkie dzieci uczy y si  w budynku 
w asnym. 
 Z wa niejszych wydarze  w tym roku nale y
wymieni  „Dzie  Kobiet” urz dzony staraniem szko y. 
Matki uczniów otrzyma y czekolady i praliny a panie  
z Komitetu Rodzicielskiego serwetki i patery. By a te
czarna kawa i ciastka. 
Drug  starannie przygotowan  imprez  by  „Dzie
Dziecka”. Uroczysto  przygotowa  Komitet 
Rodzicielski.
 W dniu 18.6.67 r. szko a wzi a udzia
w ods oni ciu pomnika zbudowanego ku czci 
poleg ych i pomordowanych na terenie dawnej 
gminy Jarocin. Dzieci z o y y wie ce u stóp pomnika. 
 Dzieci klasy II i III prowadzi y korespondencj
z „P omyczkiem”. 

Na wakacjach 1967’68 nast pi a zmiana na 
stanowisku sprz taczki. Ob. Waleria Szwedo 
zrezygnowa a z zajmowanego stanowiska i zaj a je 
ob. Janina Pasek.
Szko a w roku 1966/67 pracowa a w warunkach 
bardzo ci kich . Klasa II i III uczy y si cznie.
Dawa  si  we znaki brak pomieszcze . Ówczesny 
so tys Jan Ma ys nie interesowa  si  zupe nie 
sprawami szko y. Nauczycielka ob. W adys awa
Nalepa mieszka w warunkach gorszych ni  z e.
W wyniku ko cowej klasyfikacji dwoje dzieci nie 
otrzyma o promocji do nast pnej klasy. 
Ucze  (.....) zosta  zakwalifikowany do II klasy 
szko y dla dzieci opó nionych w rozwoju 
umys owym lecz z braku miejsca przyj ty nie 
zosta . W wiosce nie wydarzy o si  nic 
szczególnego.

Szyperki, dn.30.0.67 r. 
   L. Habuda 
Rok szkolny 1967/68 rozpocz  si  4 wrze nia. 
Up ywa  on w atmosferze uczczenia 50 rocznicy 
Rewolucji Pa dziernikowej.
W naszej szkole uczy o si  43 dzieci w czterech 
klasach. Nauka wszystkich klas odbywa a si
w budynku w asnym. 
W sk adzie nauczycielek nie zasz y zmiany. Jedynie 
W adys awa Nalepa zmieni a nazwisko – 
W adys awa Karp. 

 W listopadzie dokonano wyboru so tysa. 
Pozosta  nim w dalszym ci gu ob. Ma ys Jan. 
Wybory wykaza y zupe n  oboj tno  wioski wobec 
powy szej sprawy. Nie by o ani wyborców ani 
kandydatów na so tysa. W Szyperkach daje si
dotkliwie odczu  brak gospodarza i nie zdaje si , by 
mia a szybko nast pi  poprawa na lepsze. 
Rozpocz to latem 1967 roku budow  drogi  
w kierunku Borków i Huty, lecz robota szybko 
stan a. Nie uk ada si  dobrze wspó praca rodziców 
ze szko . W tym roku bardzo przykry dla nas by
„Dzie  Nauczyciela”. Bawi o si  z naszej wioski 
o mioro ludzi na zabawie w Jarocinie a dla nas nie 
znalaz o si  nawet kilka z otych na kwiaty. 
W a ciwie to nale a oby mówi  „Przykry Dzie
Nauczyciela”. 
Z dniem 1.1.68 roku ob. W adys awa Karp przesz a
na urlop macierzy ski i szko a zosta a o jednym 
nauczycielu. 
                       1.1.1968 r.   Ludwika Habuda 
1.8.1969 r. 
W r. szk. 1968/69 w naszej szkole uczy o si 45
uczniów. Nauka odbywa a si  tak samo jak w latach 
ubieg ych w czterech klasach i w trzech oddzia ach. 
Praca by a bardzo ci ka. Wymagania programowe 
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bardzo wysokie a praca dzieci dawa a marne rezultaty. 
W wyniku klasyfikacji pó rocznej i innych uczniowie 
otrzymali niskie oceny. Klas  drug  powtórzy tylko 
jeden ucze . Wszyscy inni otrzymali promocj . Zawiód
szko  Komitet Rodzicielski, który zapowiada  si
bardzo dobrze. Wykazywa  wiele zapa u i inicjatywy  
i bez powa niejszej przyczyny przesta  dzia a .
Przewodnicz cym Komitetu Rodzicielskiego by
Czes aw W gli ski. W okresie ubieg ego roku 
szkolnego ciekaw  imprez  by a druga wywiadówka 
urz dzona przy ciastkach i czarnej kawie, po czona
z wyst pami dzieci. adnie te  zorganizowany by
Dzie  Dziecka, na który zaprosili my klas  IV Szko y
Podstawowej w Jarocinie oraz wychowawczyni  p. Juli
Smutkow . By o bardzo mi o.
W naszej wiosce w a ciwie nic si  nie zmieni o.
Przybywa du o nowych murowanych domów. Warunki 
ycia poszczególnych rodzin robotniczo-ch opskich

staj  si  lepsze. Rozpocz to prac  nad budow  nowej 
drogi od Huty Der gowskiej do Golców, idzie bardzo 
wolniutko. Warunki pracy w szkole s  trudne ze 
wzgl du na brak odpowiednich pomieszcze .
O budowie nowego budynku nikt nie wspomina. 
W zwi zku z obiecywan  nauczycielom po yczk
budowlan  obydwie nauczycielki tutejszej szko y
rozpocz y w r. 1969 budowy w asnych domków 
jednorodzinnych na dzia kach przydzielonych lub 
zakupionych od wspólnoty wiejskiej. 
Zim  1969 roku odby  si  w naszej wsi drugi kurs 
gotowania i wypieku ciast organizowany przez Zarz d
GS Nisko. Praca jednak nie by a prowadzona zbyt 
praktycznie i wyniesione ze szkolenia korzy ci niskie. 
Kurs prowadzi a ob. Chruszczowa z Niska. 
Plan zabudowy Szyperek przewiduje budow  domów na 
po udnie od szko y. Wydzielone zosta y tam dzia ki
budowlane dla o miu rodzin. 

Ludwika Habuda 
   Kier. szk. 

Rok szkolny 1969/70 rozpocz to w dniu 2 wrze nia.
Dzieci wzi y udzia  w wiecu zorganizowanym przez 
GRN w Jarocinie. Uroczysto  odbywa a si  przy 
pomniku zbudowanym dla uczczenia ofiar II wojny 
wiatowej, które zgin y na naszych terenach.  

Do naszej szko y ucz szcza obecnie 44 dzieci. Ucz  si
w czterech klasach. Warunki lokalowe s  w dalszym 
ci gu fatalne. 
               Ludwika Habuda 
      Kier. szk.
W roku szkolnym 1969/70 godna zanotowania  
w kronice by a wycieczka dzieci szkolnych do Jednostki 
Wojskowej w Nisku w Dniu Wojska Polskiego. Dzieci 
zawioz y o nierzom kwiaty i pi kn  ksi k .
Za piewa y piosenk  „To dla was o nierze” 

 i deklamowa y wiersze. Potem zwiedzi y koszary  
i obejrza y ró ne gatunki broni. „Na bramie” 
uczniowie dostali kostki kawy.  
 Rewan uj c si o nierze urz dzili w naszej 
szkole Dzie  Dziecka. By o to „cudowne” 
spotkanie. o nierze przedstawili pi kny program 
artystyczny, podarowali dzieciom pi k  i suchary. 

Rok szkolny 1970/71 
Do szko y chodzi o 40 dzieci. Uczy y dwie 
nauczycielki. Komitetowi Rodzicielskiemu 
przewodniczy  Stanis aw Wo oszyn. Dzi ki jego 
inicjatywie zosta a wybudowana skocznia do 
wychowania fizycznego, pomalowano te  w czynie 
spo ecznym odcinek siatki. 
Wioska wzbogaci a si  o dziewi  budynków 
mieszkalnych. Daleko poprowadzono szos
w kierunku Golców. W wyniku ca orocznej pracy 
promocj  otrzyma y wszystkie dzieci. 
W adza so tysa po d ugich i niemi ych targach 
przesz a w r ce Jana Szewca. Sekretarzem POP jest 
Karol Pasek a przewodnicz cym Ko a ZSL 
Kazimierz Grz ko.

yczenia przys ane przez Jednostk  Wojskow
w Nisku w roku 1970 r. 
(tre ) Kierownik Szko y Podstawowej  
w S Z Y P E R K A C H 
 Z okazji „Dnia Nauczyciela” Dowództwo 
Garnizonu Nisko w imieniu ca ego stanu osobowego 
oraz w asnym przesy a Wam., a za Waszym 
po rednictwem podleg ej Wam kadrze 
pedagogicznej serdeczne o nierskie pozdrowienia 
oraz yczenia dalszych sukcesów i osi gni
w pracy zawodowej w zakresie krzewienia 
socjalistycznej o wiaty i kultury oraz wszelkiej 
pomy lno ci w yciu osobistym i rodzinnym. 
 Jednocze nie ta drog  dzi kujemy Wam za 
Wasze po wi cenie i mozolny trud, który wk adacie
w edukacj  m odego pokolenia oddanego Polsce 
Ludowej.

Z-CA DCY GARNIZONU NISKO        
DOWÓDCA GARNIZONU NISKO 

                  podpis nieczytelny 
    piecz  okr g a z god em pa stwowym 
List dzieci z Golc. 
W r. szk. 1970/71 uczniowie klasy czwartej 
nawi zali korespondencj  z dzie mi ze szko y
w Golcach. Na zaproszenie zamieszczone w kronice 
urz dzili my wycieczk  rowerow . By o bardzo 
mi o. Dzieci bawi y si  nad „Czarnym Bagnem”  
w uroczym lasku, gwarzy y sobie weso o. 
Wrócili my przez Jarocin. 
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Rok szkolny 1970/71. Klasa czwarta 
Uczniowie:
Krystyna Kruk, Teresa Lach, Anna Lach, Maria 
W gli ska, Stanis aw Cudzi o, Edward Lokaj 
Wychowawczyni klasy Ludwika Habuda 

Rok szkolny 1970/71. Uczniowie klasy pierwszej;
Dziewcz ta:   Ch opcy: 
Krystyna Bukryj  Mieczys aw Czubek 
Anna Awsiukiewicz  Marek Mulawka 
Helena Martyna  Andrzej Karp 
Krystyna Lach   Henryk Wo oszyn 

W roku szkolnym 1971/72 do naszej szko y
ucz szcza 46 dzieci. S  cztery klasy. Do szko y
za o ono telefon 30 listopada 1971 roku. Oddaje on 
us ugi szkole i wiosce. 
Niedaleko od szko y zbudowano basen stra acki.
Rozpocz to te  prace melioracyjne. Szosa jest ju
doprowadzona do go ci ca biegn cego przez las do 
le niczówki przez tzw. „Rudne Do y”. 
Bardzo mi  uroczysto ci , która odby a si
3 pa dziernika 1971 r. by o „pasowanie na ucznia” 
dzieci z klasy pierwszej. Dzieci zjad y wspólnie 
podwieczorek, otrzyma y kwiaty od kolegów klas 
starszych i upominki od rodziców. Od wychowawczyni 
dosta y zeszyty z napisami „Uwa na i pilna praca 
gwarantuje dobr  ocen ” oraz ksi eczki
oszcz dno ciowe z jedn  z otówk .

Otwieraj c uroczysto  kierowniczka  szko y
powiedzia a mi dzy innymi: „Ro nijcie zdrowe, 
zgrabne mi e i m dre, ro nijcie na pociech  waszym 
rodzicom i na po ytek wiosce, która po was 
oczekuje wiele, ro nijcie na dobre wiadectwo
o pracy szko y, która was w wiat nauki wprowadza, 
ro nijcie dla dobra i chwa y naszej Ojczyzny Polski 
Ludowej, dla której macie sumiennie    i ofiarnie 
pracowa , a gdyby przysz y z e czasy, bez wahania 
sta cie do obrony”. 
    Szyperki, dn. 25.12.1971 r. 

W roku szkolnym 1972/73 do naszej szko y
ucz szcza o 46 dzieci. Uczono w trzech oddzia ach 
bez zasadniczych zmian w przydziale godzin  
i czynno ci.
 Z wa niejszych uroczysto ci szkolnych 
nale y wymieni  „Dzie  Kobiet” po czony  
z wywiadówk . Matki otrzyma y wtedy od dzieci 
upominki i kwiaty, by a te  skromna cz
artystyczna. Uroczysto  mia a bardzo mi y nastrój. 
Przyjemnie wypad  równie  Dzie  Dziecka 
organizowany przy wydatnej pomocy Komitetu 
Rodzicielskiego. W programie uroczysto ci by a
zgaduj-zgadula „czy znasz swoj  wiosk ”. Pierwsz
nagrod  otrzyma  ucze Roman Kaczmarek, który 
da  odpowied  na wszystkie pytania. Dzieci 
otrzyma y upominki. By o te  przyj cie i du o
zabaw towarzyskich. 
Delegacja uczniów naszej szko y z o y a yczenia, 
kwiaty i upominki pracownikom Wiejskiego 
O rodka Zdrowia w Jarocinie. 
Bardzo mi y przebieg mia o spotkanie z naszym 
listonoszem z okazji  „Dnia czno ciowca”.
Od maja 1972 roku poprawi y si  nieco warunki 
materialne nauczycieli, lecz nie tak by mo na y  w 
dostatku. Wzros y te  wymagania stawiane 
nauczycielom. Szko a nasza mia a w roku 1972/3 
bardzo trudne warunki lokalowe. 
Nowo ci  w szkolnictwie by y krytyczne rozmowy 
z dyrektorami szkó  (kolegia). 
Od 1.9.1973 r. szko a nasza zosta a fili  szko y
w Jarocinie.  Notowa a:
nauczycielka kieruj ca
W roku szkolnym 1973/74 rozpocz o w naszej 
szkole 44 dzieci. Szko a liczy trzy oddzia y i ma 
przydzielone dwa etaty. Nauk  ka dego dnia 
rozpoczynamy nast puj cym tekstem: 
 „Zaczynamy nowy dzie  tak, jak miliony 
naszych kole anek i kolegów w Polsce i na wiecie.
Wszyscy rozumiemy, e naszej ojczy nie mo emy 
s u y  dobr  i rzeteln  prac  i nauk  oraz zgodnym 
wspó yciem. Wspólnie staramy si  wnie  tego 
dnia jak najwi cej m dro ci, dobroci i rado ci. 
Niech ten dzie  b dzie dobry”. 
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Od 1.1.74 r. dyrektorem gminnym szkó  zosta  mgr 
Marian Ne cior. W czerwcu wizytowa a nas pani 
W adys awa Krasna i p. insp. Korczak.
Na podstawie orzeczenia lekarskiego promocji nie 
otrzyma  (.....). Pozosta e dzieci by y promowane. 

Notowa a Ludwika Habuda 
Rok szkolny 1974/75 rozpocz to 2 wrze nia. We 
wrze niu nast pi a trzydniowa przerwa. Dzieci mia y
udzia  bra  w wykopkach a nauczyciele w szkoleniu.
W dalszym ci gu uczymy we dwie z p. W. Karp mamy 
4 klasy. W szkole pi trz  si  trudno ci lokalowe 

 w zwi zku z rozpocz ciem nauki w przedszkolu 
(ognisko przedszkolne). 
We wrze niu odby a si  uroczysto  mianowania na 
ucznia dzieci klasy pierwszej. 
Tekst sk adanego przyrzeczenia: 
„Obiecujemy uczy  si  pilnie, wychowawców 
szanowa , ch tnie i dok adnie spe nia  ich polecenia 
zachowywa  si  grzecznie wyrasta  dla dobra 
naszej szko y, naszych rodziców, naszej wioski  
i naszej ukochanej ojczyzny Polski Ludowej. 
Przyrzekamy dotrzyma  z o onej dzisiaj obietnicy”. 
Koniec

Mixta composita 
Tam, 
Gdzie jest jeden Polak 
Sam — 
Jest Polska, jest patriotyzm i duch 
I serce w piersi p on ce, jak smolak. 
Tam, 
Gdzie jest Polaków dwóch — 
Nie ma Polski, ni uczu  dziewictwa: 
Tam 
S  ju  — dwa polskie stronnictwa. 
— B d rodzi b d.
Rz d rodzi rz d.
Wszyscy jeste my gotowi, 
Wierzy  nowemu Sejmowi, 

e w tym b dzie mie  ca  ambicj ,
By starych wa ni wytraci  tradycj
I prze  ku zgodzie ca  swoj  moc .
Na razie 
Jedno si  zagadnienie, jakby na obrazie, 
W naszym sejmowym kre li domu: 
Nie — kto ma z kim i  i po co? 
Ale — kto przeciw komu 
Ma utworzy
Front.
— S usznie. Je li w nas dawna t yzna 
Ma o y ,
Musi si  ockn  dawna rycerska zasada, 
Która powiada: 

Jedna jest tylko na to rada, 
Je li kto inne ni li ty ma zdanie: 
Sprawi  mu lanie. 
— „Gdzie si  dwóch bije, tam 
trzeci korzysta". 
Ta prawda stara jest i 
oczywista.
T  drug  prawd  te  mi ka dy
przyzna — 

e nigdy trzecim tym nie jest — 
ojczyzna. 
                               Marian Hemar 

Ze sportu 
Sukces Zdziar

Dla pi karzy LZS Zdziary  ubieg y sezon by  znakomity, gdy
rok od uzyskania awansu do klasy A rozgrywek uzyskali po raz 
pierwszy w historii gminy Jarocin awans do klasy okr gowej.
Kibiców bardzo cieszy postawa zespo u, który przez wiele 
tygodni, dzi ki znakomitej grze pozostawa  na pozycji lidera  
a obecnie po zako czeniu kolejki jesiennej zajmuje 4 miejsce.   

                                                                                                                                    /an/ 

Niezwyk y talent 
Danuta Urbanik jest aktualnie 
najlepszym sportowcem gminy 
Jarocin. Dana zdoby a ju  dwa z ote
medale Mistrzostw Polski.  Na XI 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
M odzie y w Biegach Prze ajowych, 
która odby a si  2 kwietnia  
w Bia ymstoku zaj a pierwsze 
miejsce w biegu na 3000m. Drugie 
z oto Danuta wywalczy a podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
M odzie y, która odby a si  w Warszawie w dniach 22-24 lipca. 
Biegn ce w sztafecie 4x400m dziewcz ta: Sylwia Ziarno, 
Monika Flis, Barbara Kasprowicz, Danuta Urbanik uzyskuj
znakomity czas 3:55,70 i pokonuj  faworyzowane zawodniczki 
z klubów z Twardogóry, Bydgoszczy i Warszawy. Dzie
wcze niej 22 lipca uczennica z Gimnazjum w Jarocinie zdoby a
drugi w swojej sportowej kolekcji br zowy medal w biegu na 
1500m uzyskuj c czas 4:33,84. Pierwszy medal z Mistrzostw 

Polski Danuta przywioz a z Halowych Mistrzostw Polski 
Juniorów rozegranych w Spal  29.01.2005 r. Na dystansie 1000 
m Dana biegn ca w s abszej 2 serii prowadzi a od startu do 
mety i uzyska a czas 3:00,34 daj cy jej br zowy medal. Danuta 
Urbanik zdoby a Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego 
w biegu prze ajowym na dystansie 2500m, gdzie wygra a
zarówno z m odszymi jak i starszymi juniorkami. Mieszkanka 
Majdanu Golcza skiego zosta a równie  mistrzyni  Stalowej 
Woli w biegu kobiet na 1000m z czasem 3:03,68. Danuta 
Urbanik zosta a uznana najlepsz  zawodniczk  „Biegu po 
Zdrowie" w Ulicznych Biegach z Okazji Konstytucji 3 Maja  
w Stalowej Woli. Za zwyci stwo w XXV Jubileuszowym 
Ogólnopolskim Biegu Siarkowca zosta a udekorowana przez 
wielokrotnego mistrza wiata i mistrza olimpijskiego Roberta 
Korzeniowskiego. Danuta Urbanik by a podpor  gimnazjalnej 
sztafety dziewcz t 10x800m, z któr  zdoby a przez 3 kolejne 
lata 6 miejsce, srebrny i br zowy medal w finale Wojewódzkiej 
Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Prze ajowych. Na 
zawodach Wojewódzkiej Gimnazjady w Lidze 
Lekkoatletycznej dziewcz t uzyska a najwarto ciowszy wynik 
zawodów startuj c w biegu na 600m. Jej czas 1:36,05 da
dru ynie dziewcz t 179 punktów. S dz , e te osi gni cia  
i postawa Danuty powinna znale  nale yt  uwag  i wsparcie 
w adz naszej gminy Jarocin na jej dalszej drodze sportowej 
kariery.                                                                      Andrzej Siwek 
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WYNIKI UCZNIÓW Z GIMNAZJUM W JAROCINIE  
W ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH ZIMA-

WIOSNA 2005R. 
Oprócz znakomitych osi gni  Danuty Urbanik równie  inni 
uczniowie gimnazjum zas u yli na s owa uznania: 
Agnieszka G az zdoby a srebrny medal w biegu na 1000 m na 
Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego. Na 
tym samym dystansie w kategorii m odzików srebrny medal 
zdoby  Grzegorz Piskorowski. Na Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach M odzików Województwa Podkarpackiego 
Mariusz Mierzwa zdoby  br zowy medal w biegu na 1000 m, 
na tym samym dystansie w kategorii dziewcz t br zowy medal 
zdoby a Agnieszka G az, natomiast Grzegorz Piskorowski 
zdoby  br zowy medal na dystansie 2000m. 
Sztafeta dziewcz t 10x800m wywalczy a br zowy medal na 
Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach 
Prze ajowych przegrywaj c srebrny medal o kilka centymetrów 
na mecie. 
Sztafeta bieg a w sk adzie: Agnieszka G az, Gra yna Wo oszyn, 
Teresa Zakrzewska, Lucyna Habuda, Alina Kozdra, Magdalena 
Gózd, Bo ena Wo oszyn, Monika Piskorowska, Justyna 
Ryczko, Danuta Urbanik. 
Uczniowie naszej szko y startowali w biegach ulicznych: 
Ogólnopolski Bieg Siarkowca w którym to bezkonkurencyjna 
by a Danuta Urbanik, Mariusz Mierzwa by  drugi a Grzegorz 
Piskorowski trzeci w kategorii 90/91. Agnieszka G az by a
druga a Lucyna Habuda trzecia w biegu dla rocznika 90/91. 
Najwi ksz  nagrod  oprócz upominków i dyplomów by o
wspólne pami tkowe zdj cie z wielokrotnym mistrzem 
olimpijskim i wiata Robertem Korzeniowskim. 
Uczniowie naszej szko y startowali w Ogólnopolskim 
Ulicznym Biegu po Zdrowie z okazji Konstytucji 3 Maja. 
Reprezentacja gimnazjum zdoby a Puchar Prezydenta Miasta 
Stalowej Woli dla najlepszego gimnazjum w klasyfikacji 
dru ynowej. Uczniowie uzyskali wówczas wiele wysokich 
miejsc indywidualnych. Bardzo ciekawy by  bieg w roczniku 
89 w którym zmierzy y si  aktualnie dwie najlepsze 
zawodniczki Podkarpacia — halowa mistrzyni Polski na 600m 
Monika Flis i mistrzyni Polski na 3000m Danuta Urbanik.  
Po bardzo zaci tym finiszu wygrywa Danuta Urbanik.  
Agnieszka G az jest druga, drugie miejsce zajmuje Grzegorz 
Piskorowski, czwarte Lucyna Habuda, Alina Kozdra, pi te
miejsca Bo ena Wo oszyn i Mariusz Mierzwa, siódme Teresa 
Zakrzewska, 10, 11 i 12 miejsca zajmuj  Wo oszyn Gra yna, 
Justyna Ryczko, Bukryj Rafa  odpowiednio w poszczególnych 
biegach odpowiednich kategorii wiekowych. Warto te  doda ,
e Mariusz Mierzwa zosta  wicemistrzem Otwartych 

Mistrzostw Stalowej Woli w biegu na l000 m a Danuta Urbanik 
mistrzyni  na l000 m. Danucie Urbanik brakowa o tylko 2-3 
sekund na 800m jak i 1500m do uzyskania I klasy sportowej w 
cyklu startów wiosn  2005r. 

Andrzej Siwek 
Niecodzienne spotkanie 

W  dniu 1. 10. 2005 w Gimnazjum w Jarocinie odby o si
otwarte dla wszystkich spotkanie z czo owymi polskimi 
chodziarzami sportowymi. Wzi li w nim udzia  olimpijczycy: 
Sudo  Grzegorz, Benjamin Kuci ski oraz uczestnicy 

Mistrzostw wiata: Rafa  Dy , Rafa  Augustyn i Jakub Jelonek. 
Znakomici sportowcy przez niemal dwie godziny ciekawie 
opowiadali o swojej dyscyplinie sportowej.  

By o bardzo du o pyta , dotycz cych  zw aszcza s dziowania, 
treningów,  ciekawych prze y  podczas  startów  
w  Olimpiadzie i Mistrzostwach wiata.  Nasi go cie zwracali 
uwag , e uprawianie sportu nie tylko hartuje organizm ale 
umo liwia im zwiedzanie niemal ca ego wiata. Olimpijczyk 
Grzegorz Sudo  demonstrowa  prawid ow  technik  chodu. 
Spotkanie by o wspania  propagand  sportu, gdy  go cie
zach cali dzieci i m odzie  do jego uprawiania  i prowadzenia 
sportowego trybu ycia. Swoim przyk adem za  wskazywali na 
mo liwo  pogodzenia sportu z nauk . W tym samym dniu /po 
zako czeniu spotkania/ odby o si  zebranie w sprawie 
powo ania klubu lekkoatletycznego. W sk ad Cz onków - 
Za o ycieli klubu weszli znakomici sportowcy bior cy udzia
we wcze niejszym ogólnym spotkaniu /mo e to by  dobry 
prognostyk na przysz o /.

Zebrani przyj li nazw  dla klubu. B dzie ona brzmia a: 
Mi dzygminny Ludowy Klub Sportowy „Gloria” Jarocin – 
Harasiuki. Jak sama nazwa wskazuje w dzia alno  klubu 
powinny zaanga owa  si  osoby i instytucje  z s siednich gmin, 
gdy  wspólnie b dzie atwiej go prowadzi . Przyj to Statut, 
wybrano 3 osobowy Komitet Za o ycielski /Zbigniew 
Kasprowicz, Andrzej Siwek, Zbigniew Walczak/  
i upowa niono go do czynno ci zwi zanych z rejestracj  klubu.. 

Od lewej: G. Sudo , R. Augusty
B. Kuci ski, J. Jelonek i R. Dy
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Utworzenie klubu wynik o z du ej ilo ci utalentowanych osób 
maj cych predyspozycje do uprawiania sportu, zw aszcza 
biegów. Uczniowie z terenu gmin Jarocin i Harasiuki 
zdobywaj  czo owe miejsca w zawodach wojewódzkich  
a nawet krajowych. Nie mo na zaprzepaszcza  tych talentów, 
tym bardziej, e jest to ogromna dla nich szansa yciowa. 
Inicjatorzy utworzenia klubu sportowego d y  b d  do 
wprowadzenia do kalendarza sportowego województwa 
podkarpackiego 2 – 3 imprez przynajmniej o randze 
wojewódzkiej.
Kontynuowane b d  ka dego 15 sierpnia Biegi Zwyci stwa
nad Bolszewikami „Go  bolszewika, go ”, których I edycja 
mia a miejsce podczas Spotka  Rodzinnych w Pa stwie
Jarocin tego roku. Patronami tej imprezy s  pochodz cy
z Jarocina kawalerowie orderu Virtuti Militari: Józef Kozio
i Sebastian Ma ek, uczestnicy wojny 1920 roku. 

W adze MLKS „Gloria” Jarocin – Harasiuki 
W dniu 18 listopada 2005 r. podczas Walnego Zebrania 
Cz onków Mi dzygminnego Ludowego Klubu Sportowego 
„Gloria” Jarocin – Harasiuki wybrano w adze Klubu. Oto one: 
Kasprowicz Zbigniew – prezes 
Kata Andrzej – wiceprezes 
Siwek Andrzej – sekretarz 
Dec Adam – skarbnik 
Iskra Bogus aw – cz onek 
Pasek Janusz – cz onek 
Pale  Jerzy - cz onek 
W sk ad Komisji Rewizyjnej weszli: 
Zbigniew Walczak – przewodnicz cy
Zbigniew Lach – z- ca przewodnicz cego
Jan Za  – sekretarz. 

Mistrzowski zespó
Ma o kto wie, e 20 lat temu zespó  LZS Jarocin zdoby
mistrzostwo województwa tarnobrzeskiego w siatkówce 
m czyzn. Wojewódzka Federacja Sportu zorganizowa a
w pierwszej po owie lat osiemdziesi tych rozgrywki klasy A 
oraz klasy wojewódzkiej.  

Stoj  od lewej: Z. Walczak, H. Podpora, C. Pasek,  
M. Derlatka, poni ej J. Mazur, H. Szostak 

Nasz zespó  po zaj ciu pierwszego miejsca w rozgrywkach 
klasy A awansowa  do ligi wojewódzkiej. Gra y w niej 

m.in. San Krzeszów, Orkan Nisko, LZS Go cieradów, Stal 
II Stalowa Wola. Jako, e Jarocin nie dysponowa  w 
tamtych latach sal  gimnastyczn , swoje spotkania jako 
„gospodarz” rozgrywa  w sali Technikum Elektrycznego  
w Nisku.  
Po zdobyciu I m. w kl. wojewódzkiej zespó  awansowa  do 
ligi regionalnej, jednak e zrezygnowa  z uczestniczenia  
w niej, przede wszystkim ze wzgl dów finansowych.  
W dotychczasowych rozgrywkach koszty udzia u by y
stosunkowo niewielkie, gdy  op acali my jedynie s dziów, 
lekarza i transport. W lidze regionalnej trzeba by 
wyje d a  na dwa dni, na znacznie wi ksze odleg o ci.
Dodatkowo trzeba by by o wynajmowa  hotel.  
Po rezygnacji Jarocina, awans do rozgrywek regionalnych 
uzyska  Orkan Nisko, który zaj  w klasie wojewódzkiej  
2 miejsce.  
Mistrzowski zespó  siatkówki tworzyli: Maciej Derlatka, 
Zbigniew Karkut, Jan Mazur, Czes aw Pasek, Henryk 
Podpora, Henryk Szostak i Zbigniew Walczak. Dru yna ta 
- cho  w niepe nym sk adzie – mia a okazj  pokaza  si
podczas Festynu Sportowo – Rekreacyjnego w Pa stwie 
Jarocin w dniu 8 sierpnia 2004 r.. W dru ynie nie zagrali 
Maciej Derlatka /kontuzja/ oraz Zbigniew Karkut /odleg e
miejsce zamieszkania/. W spotkaniu towarzyskim 
os abiony w ten sposób zespó  graj c znowu razem po 20 
latach przegra  z m od  dru yn  z Jarocina 3:2. Siatkarscy 
oldboje, których rednia wieku przekroczy a ju  50 lat, 
zapowiedzieli rewan  ale w meczu prowadzonym ju
w hali sportowej.                                                          Z.W. 

Zamieszczamy fragmenty z wydanego w 1931 przez 
Wydawnictwo Tow. w. Micha a Archanio a Kodeksu 
towarzyskiego u o onego przez X. J. Milusi skiego. Tekst 
ten dzisiejszego czytelnika mo e mieszy  ale stosowanie 
w yciu proponowanych zachowa  na pewno nie 
zaszkodzi.  

§ I. U o enie cia a czyli nasz wygl d.

l. Stój, sied  lub kl cz prosto, g ow  maj c nieco 
nachylon  przed siebie, a nie na prawo, ani na lewo; gdy 
jednak potrzeba j  odwróci , to obracaj niezbyt 
pospiesznie, lecz z powag  odpowiedni .
  2. W osy przyzwoicie miej uczesane. Uczesanie g owy 
niech raczej wiadczy o dobrym smaku i mi ej elegancji,  
a nie o pró no ci i niewoli, w jak  zakuwa s abe charaktery 
czcza i nierozumna nieraz moda. 
3. Nie rzucaj oczami po stronach, po oknach domów, po 
przechodz cych, po przeje d aj cych, nie zwracaj uwagi 
na modne strojnisie, ale swój wzrok i oczy miej skromne, 
na kilka kroków przed sob  spuszczone. 
4.  Nie gwizdaj, nie gry  warg; staraj si  o  to, by wtedy 
gdy nie mówisz, usta  by y zamkni te. Wystrzegaj si
nawpó   ich otwierania, zw aszcza gdy ci co  pokazuj  lub 
co  ogl dasz, aby nie zas ugiwa  na nazw  gapy. 
5. Gdy ziewasz, kaszlesz, kichasz zas aniaj zawsze usta 
r k  lub chustk .
6. Nie marszcz czo a, ani nosa, ale na twarzy twej niech si
maluje i zdradza spokój, pogoda, agodno  z powag .
Pami taj, e aby spojrzenie twe i twarz wzbudza a
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przyjemne uczucie i poszanowanie w innych, powiniene
si  stara , by dusza twa ukocha a to, co jest dobrem,  
a brzydzi a si  jak najwi cej wszelk  my l , i dz
wyst pn . Wejrzenie bowiem i oblicze s  najcz ciej odbi-
ciem duszy. 
7. R k nie trzymaj w kieszeniach, ani w tyle, ale, gdy nie s
zaj te, trzymaj je przed sob  z o one. Nie bierz si  za boki, 
r k nie zacieraj, nie m ynkuj wielkimi palcami na brzuchu, 
nie dotykaj si  r koma  bez potrzeby brody, w osów,  
a tembardziej wystrzegaj si  jak najpilniej d ubania palcami 
w nosie, z bach, uszach, wyrywania krost z twarzy  
i dotykania r kami tych cz ci cia a, których przyzwoito
dotyka  nie pozwala.  
8.  Szyja twa i r ce niech b d  czyste. W uszach niech nie 
b dzie brudu. Paznogci d ugich nie zapuszczaj  lecz je 
obcinaj cz sto, aby brudu nie by o za niemi. Pami taj po 
czystych paznogciach i obuwiu poznaje si  cz owieka. Nie 
obcinaj nigdy paznogci wobec innych, jest to bowiem 
nieprzyzwoicie, równie  nieprzyzwoito ci  jest obgryzanie 
takowych. 
9. Czuwaj, aby bielizna twa zawsze by a czysta. Czysta 
bielizna przyczynia si  do zdrowia naszego cia a.
Gdy jeste  starszym lub osob  na stanowisku powa nem -  
wystrzegaj si  rzeczy b yskotliwych w swoim ubiorze. 
Prostota i skromno  oraz och dóstwo w ubraniu  

i bieli nie wiadczy o porz dku w duszy i w g owie 
cz owieka. 
10. Nie czy  zbytniego ha asu, gdy kaszlesz lub kichasz. 
Przy kichaniu, kaszlaniu zatykaj nos i usta chustk , albo 
r k , aby  nie sprawia  nieprzyjemno ci innym. Chustka, 
której zawsze do wycierania nosa u ywa  winiene , (nie 
za  r k lub r kawa) czyst  by  winna. 

11. Wystrzegaj si  jak najpilniej aby  po wytarciu nosa 
do chustki nie zagl da , ani si  baw rozcieraniem tego, co 
jest na chustce. 

12. Nie pal papierosów i nie wdra aj si  do na ogu ich 
palenia, gdy  jednak na óg ten naby , nie pal wobec osób 
starszych, zwierzchników, dam i osób niepal cych.

13. Gdy stoisz lub siedzisz, nogi na nog  nie zak adaj, 
nie rozk adaj nóg, ani siedz c, przed siebie nie wyci gaj, 
lecz równo postawione trzymaj. 

Miej nogi zawsze w porz dku, bo przez niechlujstwo 
wydawa  one b d  wo  nieprzyjemn .
14. Gdy siedzisz nie rozpieraj si  na krze le, nie sadów si
na jego brzegu gdy  mo esz spa  i na po miewisko albo 
nawet i na nieszcz cie mo esz si  narazi .
Siedz c, g owy r koma nie podpieraj, nie opieraj si
na stole, bo podpieranie si  takie i opieranie le 
wiadczy o twem wychowaniu.          Cdn.

Najpopularniejsze nazwiska 
Najpopularniejszym nazwiskiem w gminie Jarocin jest  nazwisko Wo oszyn. Pos uguje si  nim 165 osób. 
Nast pnymi z kolei jest Siembida – 114, Sobi o – 95, Kata – 88, Smutek – 87, Cudzi o – 82, Szwedo   
i Pow ska – po 76, Lach – 75, Szabat – 73, Kuty a – 68, Ma ek i Ma ys – po 63, Pale  – 58, Cicho
i Podpora - po 55. 
Poni sza tabela przedstawia najpopularniejsze nazwiska w poszczególnych so ectwach:

Lp. Domosta
wa

Golce Jarocin Katy Kuty y
Majdan 

G.
Mostki Szyperki Szwedy Zdziary 

1. Szwedo

41

Siembida

19

Ma ys

34

Kata 

41

Kuty a

9

Lach

18

Pow ska 

22

Wo oszyn

33

Szwedo

24

Sobi o

33

2. Siembida

30

Szabat 

13

Lach

31

Cicho

10

Pow ska 

14

Wo oszyn

16

Wo oszyn

21

Lach

24

Wo oszyn

21

Kuty a

27

3. Wo oszyn

30

Cudzi o i 

Wo oszyn

po 9 

Szabat 

30

Sobi o

6

Podpora 

6

Sobi o i 

Ma ek po 

15

Ma ek

19

Cudzi o

20

Smutek

15

Smutek

24

                    Opr.T.P.
B ogos awieni mi osierni

Trzeba pomóc drugiemu cz owiekowi, gdy zagubi swoj
cie k , zapl cze si  w labiryncie cudzego ycia, gdy nie 

jest w stanie uporz dkowa  swoich spraw. Trzeba mu 
pomóc, by przetrwa  swój kryzys, z apa  oddech. 
Ale uwa aj, bo tu  zaraz zaczynasz go przyzwyczaja  do 
sta ego liczenia na twoj  pomoc, legalizowa  jego 
nieporadno , jego ogl danie si  na cudze mi osierdzie.
I ten kolejny twój krok to nie mi o , ale demoralizacja:  
uczenie lenistwa, bierno ci, lekkiego ycia, cwaniactwa.  

       Ks. M. Mali ski

Rozwi zanie konkursu 
Du e trudno ci w ród naszych czytelników 
sprawi  konkurs z poprzedniego numeru na 
odgadni cie nazwiska osoby znajduj cej si
na zdj ciu.. Pada y ró ne przypuszczenia, ale 
dopiero p. Maria Ostrowska z Jarocina 
domy li a si , e m odzie cem na zdj ciu jest 

wi tej Pami ci Ksi dz Pra at Tadeusz 
Boratyn. Zdj cie pochodzi z czasów gdy by
jeszcze gimnazjalist . W nagrod
p. Ostrowska otrzymuje od redakcji album. 
Gratulujemy /Red/
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Apolonia i W adys aw KUBASIEWICZ     W adys awa i Miko aj SMUTEK         Leonora i Jan SZABAT 

Agnieszka i Franciszek NOWAKOWSCY     Stefania i Jan KUTY A             Zuzanna i Józef SMUTEK 

      Janina i Jan KOTLIK             Julia i Franciszek PACHOLEC           Adela i Roman GARBACZ 

   Julia i Stanis aw SIEMBIDA           Zuzanna i Tadeusz T CZA          Stefania i Jan PODPORA 

 Zespó piewaczy KGW  Jarocin         Bronis awa i Leon T CZA        Zespó piewaczy KGW Zdziary 

„PA STWO JAROCIN”  
Wydawca: Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin

Adres: 37-405 Jarocin 159, tel. (015) 871-31-39, fax. (015) 871-31-38, 


