
  KWARTALNIK     1 marzec 2006     ISSN 1731-1632       SWW 2711       PCN 4902

PA STWO

JAROCIN
NR 6 PISMO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ

PA STWA JAROCIN

         

 Ze

        WAWELE z Janem Wojdakiem 

Z

o
t
e

G
o
GOLDEN LIFE 

Od redakcji
Obecnym numerem pisma nad-
rabiamy zaleg o ci z roku ubie-
g ego. Przekazujemy relacj  ze 
Spotka  Rodzinnych w Pa -
stwie Jarocin z 2005 r. oraz 
„Z otych Godów”, które obcho-
dzi o 17 par ma e skich ko -
cem listopada ubieg ego roku. 
Zamieszczamy bardzo ciekaw
kronik  szko y w Jarocinie 
z  okresu sprzed II wojny wia-
towej. Wewn trz numeru znaj-
dziecie Pa stwo wypowied
Prymasa Tysi clecia o roli ro-
dziców w wychowaniu swoich 
dzieci. Tekst pochodzi wpraw-
dzie z 1951 roku ale jak e brzmi 
aktualnie w dzisiejszych cza-
sach. W czasach, w których 
wielu si  zdaje, e to pa stwo - 
a nie rodzice - powinno wy-
chowywa  m ode pokolenie. 
Wspó czesnemu pa stwu tak e
si  zdaje, e urz dnicy wiedz
lepiej co jest dobre dla dzieci. 
Przejawem tej tendencji jest 
zamiar obj cia obowi zkiem
szkolnym pi ciolatków, a pó -
niej pewnie, czterolatków.... itd. 
Kontynuujemy publikacje 
fragmentów z arcyciekawego 
Kodeksu Towarzyskiego. Nie-
które z przedstawianych w nim 
zasad dobrego wychowania 
mog  wyda  si  bardzo staro-
wieckie ale stosowanie ich 

w yciu na pewno nikomu nie 
zaszkodzi. Redakcja
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Wnioski o dotacje 

Gmina Jarocin wykorzystuje ka d  mo liwo  do z o enia   
wniosków o dotacj . W ostatnim roku z o y a wnioski: 

do programu INTERREG IIIA/TACIS CBC – „Wzrost 
atrakcyjno ci gminy Jarocin poprzez budow  zbiornika 
retencyjnego z k pieliskiem” – na kwot  1 897 926 z
do programu ZPORR – przebudowa drogi gminnej Majdan 
Golcza ski – Wasile /Brzozówka – 1078 mb./ -o 240882 z
do programu ZPORR – przebudowa dróg gminnych  
w miejscowo ci Katy  /499 mb. + 408 mb./ - o 129 629 z
do programu ZPORR – „Wzrost atrakcyjno ci turystycznej 
miejscowo ci Jarocin poprzez zagospodarowanie terenu 
przy pomniku Pami ci Narodowej – 403 835 z
Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm 
Finansowy – „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej  
z przy czami w miejscowo ciach Jarocin i Majdanie 
Golcza skim” – o 1 066 950 z

Jaki b dzie  efekt ze z o enia powy szych wniosków jeszcze 
nie wiemy. Media ci gle informuj  o tym jak du o pieni dzy
nam daje Unia i jak nie potrafimy ich wykorzysta . Chcia oby 
si  powiedzie , e „*****” prawda. Dofinansowanie  
z wi kszo ci tych programów otrzymuje mniej-wi cej co 
dziesi ty wniosek. Samo z o enie wniosku jest drog  przez 
m k . Procedury s  bardzo zbiurokratyzowane. Do wniosku na 
modernizacj  zwyk ej drogi gminnej trzeba sporz dzi
kosztowny  dokument, który zwie si  „Studiem wykonalno ci”
i  w którym trzeba udowodni , e naprawa tej drogi jest 
naprawa potrzebna /w sytuacji gdy to wida  go ym okiem/ , 
trzeba do cza  opinie o wp ywie danej  inwestycji na 
rodowisko /chocia by realizacja inwestycji mia a na celu 

tylko i wy cznie ochron rodowiska/  itp. Procedura 
oceniania  jest  absurdalna. Wniosek przechodzi ocen  przez 
wiele cia  kolegialnych /a czas p ynie/: najpierw jest 
sprawdzany przez pracowników Urz du Marsza kowskiego,
nast pnie przez tzw. Panel Ekspertów, dalej przez Regionalny 
Komitet Steruj cy, pó niej ocenia go Zarz d Województwa, 
który ustala ostateczn  kolejno  i kwalifikuje  do otrzymania 
dotacji. Po tym ca o  dokumentacji trafia do urz dników
wojewody, którzy tak e sprawdzaj  dane zawarte we 
wnioskach. Nic dziwnego, e od momentu z o enia wniosku 
przez gmin  do uzyskania dotacji up ywa niemal rok. W tym 
czasie trzeba zamrozi rodki w bud ecie na dan  inwestycj ,
bez nadziei realizacji w danym roku. Oprócz wniosków 
inwestycyjnych gmina zg osi a wnioski w dziedzinie kultury:  
-  do programu INTERREG IIIA/TACIS CBC /Polska – 
Bia oru  – Ukraina/ - Wsparcie mikroprojektów – na 
organizacj  imprezy pod has em „Pa stwo Jarocin – miejscem 
spotka  przyjació  ponad granicami”. 
Nowopowsta y Klub MLKS „Gloria” z o y  wniosek do 
Ministerstwa Sportu na „Zaj cia sportowo – rekreacyjne dla 
uczniów” natomiast Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa 
Jarocin z o y o wniosek do Ministerstwa Sportu na „Festyn 
sportowo rekreacyjny w Pa stwie Jarocin w dniach 12 i 13 
sierpnia”               ZW 

Budowa estrady 

Gmina Jarocin otrzyma a w ubieg ym roku 
dotacj  z programu Odnowa wsi oraz zachowania 

i ochrony dziedzictwa kulturowego – na  „Budow
sceny plenerowej   z magazynem, zapleczem, 
zjazdami i placem utwardzonym w Jarocinie”. 
Kwota dotacji wynosi 447.004 z . Koszt ca ej
inwestycji – 662.367,98 z . Do przetargu 
wystartowa a tylko jedna firma – Kazimierz 
M ynarski. Budowa estrady i zbiornika 
retencyjnego,  czyli – w argonie niektórych 
radnych  „budy” i „bajorka” - wzbudzi a du o
kontrowersji.  Oba projekty uzupe niaj  si .
Gmina Jarocin wykupi a 6,79 ha gruntu po to, 
a eby wybudowa  przede wszystkim zbiornik 
retencyjny, który by s u y  tak e rekreacji. Pomys
wybudowania estrady narodzi  si  troch  pó niej, 
gdy pojawi a si  mo liwo  skorzystania  
z programu unijnego „Odnowa wsi”. Realizacja 
obu inwestycji przyczyni si  do tego, e gmina 
Jarocin zyska atrakcyjny, zagospodarowany teren, 
który b dzie s u y  zarówno mieszka com jak  
i turystom. Umo liwi tak e organizacje imprezy 
plenerowej /festiwalowej/  w jednym, 
odpowiednio do tego celu przygotowanym 
miejscu. Wybudowany obiekt oprócz estrady 
mie ci  b dzie garderob  i sanitariaty dla 
wyst puj cych artystów, magazyn sprz tu
wodnego oraz sanitariaty dla korzystaj cych  
z k pieliska. Dotychczas, aby zorganizowa
imprez  trzeba by o ponie  du e koszty ze 
wzgl du na zamontowanie estrady, pod czenie
zasilania energetycznego, wynajem kabin WC itp. 
Sprawy te przestan  ju  stanowi  problem. 
Zdaniem wójta gminy, inwestycje te oka  si
przydatne i nie sprawdz  si  przepowiednie o ich 
bezu yteczno ci.

          /an/
Plac przy pomniku 

Centrum Jarocina a wi c i centrum gminy jest 
obecnie ma o atrakcyjne. Zniszczona,  
poprzerastana traw  asfaltowa p yta i alejka do 
pomnika,  rachityczne tuje ró nej wysoko ci, brak 
alejek i awek. Gmina posiada bardzo adny – 
wbrew temu co twierdz  niektórzy radni – projekt 
zagospodarowania tego terenu. Oprócz 
odnowienia – chocia   w  innym kszta cie – alei do 
pomnika, projekt przewiduje oczko wodne  
w po owie otoczone treja em z ceg y klinkierowej, 
pergol , alejki, awki, lampy parkowe, 
pod wietlenie pomnika od do u, maszty flagowe 
oraz parking i drogi asfaltowe do stadionu  
i do parkingu za urz dem gminy.  
Przyj te w projekcie rozwi zanie eksponuje sam 
pomnik a poprzez zaproponowane 
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zagospodarowanie uatrakcyjnia przestrze  wokó  niego, 
stwarzaj c mo liwo  wypoczynku zarówno najm odszym jak 
i starszym mieszka com oraz turystom. Potrzeba 
zagospodarowania placu wynika tak e z tego, e wida
starania mieszka ców gminy Jarocin o wygl d swoich posesji. 
Dostrzegane jest to ju  przez osoby z zewn trz. Gmina ze 
swoimi budynkami i placami nie mo e pozostawa  w tyle za 
swoimi mieszka cami. O ile uda si  uzyskanie dotacji  
z programu ZPORR, to jest nadzieja, e jeszcze w tym roku 
Jarocin bardzo zyska na wygl dzie.                        ZW 

Zmiana na stanowisku kierownika GOPS 

Zarz dzeniem z dnia 24.10.2005 Wójt Gminy odwo a
p. Stanis awa Gazd  ze stanowiska kierownika O rodka
Pomocy Spo ecznej w Jarocinie. Ustawa o pomocy spo ecznej 
w art. 122 nak ada na osoby kieruj ce jednostkami 
organizacyjnymi pomocy spo ecznej obowi zek posiadania 
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo ecznej. Po
kontroli przeprowadzonej 10.03. 2004 r. w GOPS w Jarocinie 
przez pracowników Urz du Wojewódzkiego, Wojewoda 
Podkarpacki nakaza  kierownikowi uzupe nienie kwalifikacji 
zawodowych poprzez uzyskanie specjalizacji z zakresu 
organizacji pomocy spo ecznej. Po tej kontroli p. S. Gazda 
deklarowa  podj cie dzia a  maj cych na celu uzyskanie 
wymaganych kwalifikacji. Po kontroli sprawdzaj cej 
przeprowadzonej w dniu 24.02.2005 r. Wojewoda Podkarpacki 
poinformowa  wójta o licznych uchybieniach w realizacji 
zada  przez O rodek i zaleci  rozwa enie mo liwo ci zmiany 
osoby kieruj cej OPS w Jarocinie. W zwi zku z zapewnieniem 
kierownika, e do ko ca 2005 r. przejdzie na wcze niejsz
emerytur  wójt przesta  nalega  na uzyskanie przez niego 
specjalizacji i poinformowa  o tym Wojewod . Poniewa  do 
27 pa dziernika 2005 r. p. St. Gazda nie podj adnych 
dzia a  maj cych na celu wype nienie obietnic i deklaracji 
przej cia na wcze niejsz  emerytur  wójt zadecydowa
o odwo aniu go z funkcji kierownika OPS. Bior c jednak e
pod uwag  wiek, sta  pracy oraz by  mo e trudno ci

w uzyskaniu wcze niejszej emerytury p. S. Gazda 
otrzyma  propozycj  dalszej pracy w o rodku, ale 
ju  nie na kierowniczym stanowisku, lecz na 
stanowisku inspektora. Pan St. Gazda nie przyj
zaproponowanych warunków lecz odwo a  si  do 
S du Pracy w Nisku. S d powództwo oddali .
W zwi zku ze zwolnieniem si  stanowiska 
kierownika GOPS w Jarocinie zosta  og oszony
otwarty konkurencyjny nabór na wolne 
kierownicze stanowisko urz dnicze zgodnie  
z procedur  naboru obowi zuj c  od 5 sierpnia 
2005 r. na podstawie ustawy o pracownikach 
samorz dowych. Komisja konkursowa powo ana
do przeprowadzenia naboru, po zapoznaniu si
z kompletami dokumentów wszystkich 
kandydatów (5 osób),  na stanowisko kierownika 
GOPS jednog o nie stwierdzi a, e adna z ofert 
nie spe nia a wymogów formalnych zawartych  
w og oszeniu o naborze, nawet tych 
obligatoryjnych wymaganych przez ustaw
o pracownikach samorz dowych tj. wykszta cenie 
wy sze i co najmniej 3 letni sta  pracy w pomocy 
spo ecznej i 2 letni na stanowiskach urz dniczych. 
Równie adna oferta nie spe ni a warunku 
posiadania specjalizacji z zakresu organizacji 
pomocy spo ecznej lub uko czonych studiów 
podyplomowych, w których programie 
uwzgl dniono minimum programowe z zakresu 
organizacji pomocy spo ecznej i w zwi zku  
z powy szym zasugerowa a powtórzenie 
procedury naboru. 
Do czasu zatrudnienia kierownika wy onionego  
w otwartym naborze pe nienie obowi zków
kierownika GOPS w Jarocinie z dniem 1 lutego 
2006 r. wójt powierzy  pani Halinie Bienieckiej – 
starszemu pracownikowi socjalnemu w O rodku.

JR

O rodek zdrowia   - odrzucony dar 

Powiat Ni a ski jest w a cicielem dzia ki w Jarocinie oraz 
znajduj cych si  na niej budynków tj. budynku O rodka 
Zdrowia w Jarocinie i budynków gospodarczych. Starosta 
Ni a ski kilkakrotnie wychodzi  z propozycj  bezp atnego 
przekazania w/w nieruchomo ci gminie Jarocin. Radni na 
posiedzeniach komisji zapoznawali si  z przedstawian
propozycj , analizowali stan techniczny obiektu oraz 
koszty jego utrzymania przedstawione przez Starostwo. 
Rozwa yli przydatno  obiektu dla potrzeb statutowej 
dzia alno ci gminy  równie   w aspekcie przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomo ciami mówi cych, e w umowie 
darowizny okre la si  cel, na który nieruchomo  jest 
darowana mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego, 
gdy   w przypadku niewykorzystania nieruchomo ci na 
ten cel darowizna podlega odwo aniu.

Wójt proponowa , eby Starosta zapewni rodki 
przynajmniej na konieczny remont dachu budynku lub 
zwi kszy rodki na drogi powiatowe na terenie gminy 
Jarocin w 2006 r. to wówczas gmina rozwa y
mo liwo  przej cia proponowanej nieruchomo ci.
Argumentowa  to tak e tym, e Starostwo ma wi ksze
mo liwo ci si gni cia po rodki z programów UE na 
remont tego typu obiektów ni  gmina. A obiekt 
znajduje si  w  takim stanie, e dla dalszego 
u ytkowania wymaga natychmiastowego i bardzo 
kosztownego - jak na mo liwo ci gminy Jarocin - 
remontu (remont dachu ponad 100 tys. z , wymiana 

stolarki oraz wykonanie ocieplenia i elewacji – jeszcze 

wi ksze koszty). Wiadomo za , e dochody z czynszu 
nie pokryj  nawet cz ci kosztów utrzymania obiektu. 
Poniewa  w bud ecie gminy Jarocin na 2006 r. nie 
mo na by oby  wygospodarowa rodków na 
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niezb dny remont tego budynku a ponadto powa ne
zastrze enia budzi  sens ekonomiczny utrzymywania go 
przez gmin , dlatego te  Rada Gminy na koniec swojej 
kadencji nie widzia a sensu podarowania w tpliwego
prezentu swoim nast pcom. Tak  wi c podczas  XXVII 
sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2006 r. radni  
postanowili nie wyst powa  z wnioskiem do Starostwa 
ni a skiego o przekazanie dzia ki wraz z o rodkiem 
zdrowia.
Stanowisko zosta o podj te przy 11 g osach za, 1 przeciw i 
1 wstrzymuj cym si .  Starosta zapowiedzia , e

rozpocznie przygotowania do sprzeda y budynku, przy 
czym dotychczasowym najemcom s u y  b dzie
prawo pierwokupu. Gdy nie skorzystaj  z tego, 
wówczas  zostanie zorganizowany przetarg. Z punktu 
widzenia gminy sprzedanie budynku najemcom 
mieszka  i lokali u ytkowych lub innemu nabywcy 
b dzie korzystniejsze ni  utrzymywanie obiektu, który 
móg by ci gle  przynosi  straty bud etowi gminy.  
(ju  „t  lekcj ” gmina przerabia a gdy by a

w a cicielem  bloku mieszkalnego w Jarocinie). 

JR

Zadyszka bud etowa 
W dniu 30 stycznia odby a si  sesja Rady Gminy w 
Jarocinie,  podczas której radni uchwalili bud et gminy 
Jarocin na 2006 rok. Zanim jednak to nast pi o,  
2 tygodnie wcze niej odby a si  sesja po wi cona
sprawom gminnej o wiaty. Dosz o wtedy do wypraco-
wania stanowiska radnych w kwestii bud etu o wiaty.
Problemem podczas dyskusji nie by a wówczas kwota 
planowana na funkcjonowanie szkó , lecz sposób ich 
finansowania. Wójt gminy – zgodnie z sugesti
niektórych radnych – przygotowuj c projekt bud etu
o wiaty wzi  pod uwag  liczb  uczniów  
w poszczególnych szko ach. Z kolei Zespó  Obs ugi
Szkó  wyliczy , ile ka da szko a potrzebuje rodków,
aby bez przeszkód funkcjonowa . Wiadomo,  
e w gminie Jarocin najwi kszym od lat problemem jest 

ma a i malej ca w dalszym ci gu liczba uczniów. 
Konsekwencj  tego stanu rzeczy jest konieczno
dok adania do otrzymywanej subwencji o wiatowej 
coraz wi kszej kwoty ze rodków w asnych. 
Radnym brak o wyobra ni a mo e odwagi, aby 
rozwi za  problem gminnej o wiaty poprzez 
wyprowadzenie szkó  spod dzia ania „Karty 
Nauczyciela” uniemo liwiaj cej finansowanie ich 
zgodnie ze zdrowym rozs dkiem, bez rujnowania 
bud etu gminy. Sta o si  to, przed czym zawsze 
przestrzega em.  Przy nadmiernych wydatkach na 
o wiat  brakuje pieni dzy na inwestycje, zw aszcza na 
modernizacj  dróg i budow  chodników. Radni 
chcieliby i nic nie zmienia  w funkcjonowaniu szkó
i mie  du o pieni dzy na inwestycje. Niestety tego si
nie da pogodzi   Chocia ... prawie im si  to uda o.
Podczas sesji bud etowej z zaproponowanej przeze mnie 
na potrzeby szkó  podstawowych kwoty w wysoko ci 
2.331.583 z . „zdj li” 167 000 z . a zaoszcz dzone w ten 
sposób pieni dze przeznaczyli na drogi. Na nic si  zda y
moje i p.o. kierownika Zespo u Obs ugi Szkó  p. Agaty 
Pa ka perswazje, e w listopadzie i grudniu nie b dzie
pieni dzy na wyp at  dla nauczycieli i pozosta ych 
pracowników szkó  podstawowych. Radni nie do , e
drastycznie zmniejszyli rodki na szko y to jeszcze 
uchwalili bez mojej zgody zaci gni cie nieplanowanych 
w projekcie bud etu po yczek w wysoko ci 392 015 z .
Aby ratowa  sytuacj  zaproponowa em rozwi zanie 

kompromisowe a mianowicie, eby zmniejszyli kwot
na o wiat  tylko o po ow , a wiec o 83 500 z .  ze   
167 000 z . a ja w zamian zgodz  si  na zaci gni cie 
zaplanowanych przez nich po yczek. Nic z tego. 
Wi kszo  radnych jakby ogarn  amok. W zwi zku
z wprowadzeniem tak istotnych zmian do bud etu nie 
pozosta o mi nic innego jak tylko poinformowa  o tym 
Regionaln  Izb  Obrachunkow  w Rzeszowie a wi c
instytucj , która zajmuje si  finansami gmin.  
Do wysy anej uchwa y bud etowej do czy em pismo,  
w którym wnios em zastrze enia i zwróci em si
z pro b  o jej negatywne zaopiniowanie w powy szych 
dwu zakresach.  Kolegium RIO w Rzeszowie podczas 
swojego posiedzenia w dniu 21 lutego, po  zbadaniu 
uchwa y Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 stycznia 
2006 roku w sprawie uchwaleniu bud etu gminy na 2006 

rok, podj o Uchwa   w której po wskazaniu  Radzie

Gminy  w Jarocinie na nieprawid owo ci, poleci o je 
usun  „poprzez:         

a)zmniejszenie wydatków w Dziale 600 „Transport  
i czno " Rozdzia  60016 „Drogi publiczne 
gminne" z kwoty 957.774 z  do kwoty 565.759 z , tj. 
o kwot  392.015 z  i jednocze nie zmniejszenie o t
kwot  deficytu bud etu gminy, 

b) zwi kszenie wydatków bie cych w Dziale 801 
„O wiata i wychowanie" Rozdzia  80101 „Szko y
podstawowe" o kwot  167.000 z , tj. z kwoty 
2.164.583 z . do kwoty 2.331.583 z ,
z jednoczesnym zmniejszeniem o kwot 167000 z .
innych wydatków bud etu gminy (...)”. 

oraz stwierdzi o, i  „Nieusuni cie stwierdzonych 
nieprawid owo ci w wyznaczonym terminie spowoduje 
konieczno  stwierdzenia niewa no ci uchwa y
Nr XXVII/206/2006 Rady gminy w Jarocinie z dnia 30 
stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia bud etu 
gminy na 2006 rok.” Ustalony przez RIO termin na 
usuniecie nieprawid owo ci to 21 marca 2006 r. Oznacza 
to, e przed t  dat  powinna odby  si  sesja Rady Gminy 
podczas, której radni powinni poprawi  uchwa
bud etow  zgodnie z  zaleceniami RIO. Gdy tego nie 
dokonaj  uczyni to sama izba obrachunkowa. 
Reasumuj c:  
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1) gdybym to ja wyszed  z propozycj  dodatkowych 
po yczek w projekcie bud etu to niechybnie 
us ysza bym, e przygotowa em bud et wyborczy  

2) w zwi zku z tym, e jesieni  odb d  si  wybory 
samorz dowe, nowo wybrane osoby zaraz po 
z o eniu przysi gi dowiedzia yby si , e
w bud ecie gminy nie ma ju  pieni dzy na p ace 
dla pracowników szkó . Zacz o by si  wtedy 
szukanie winnego, którym zapewne okaza by si
wójt gminy, który nie do  pilnowa  dyrektorów 

szkó  przy wydawaniu przez nich rodków 
finansowych b d cych w ich dyspozycji,  

3) okazuje si , e dwie sesje RG by y zorganizowane 
niepotrzebnie: pierwsza z nich dlatego, e
zlekcewa ono ustalenia na niej podj te, druga za
z tego powodu, e trzeba j  powtarza . Nie 
wiadomo tak e jakim rezultatem zako czy si
sesja nast pna?

   Mo e jednak kropk  nad „i” postawi Regionalna Izba 
Obrachunkowa.    
                                                 Z. Walczak – wójt gminy

                                             Zaorana mogi a.
W Zdziarach, jeszcze pod koniec lat czterdziestych istnia a zbiorowa 
mogi a ofiar z I wojny wiatowej. Znajdowa a si  ona oko o 300 m. 
od zabudowa  od strony zachodniej na wysoko ci nowego 
przystanku autobusowego. Sk ada a si  z dwu pod u nych 
usypanych grobli pomi dzy którymi sta  drewniany krzy .  By o to 
miejsce patriotycznych spotka  w okresie mi dzywojennym  
i bezpo rednio powojennym. Jak wspomina p. St. Martyna ze Zdziar 
podczas wa nych wi t pa stwowych m odzie  szkolna ze szko y
w Zdziarach sk ada a tam wie ce. Nie za bardzo wiadomo, kto i ile 
osób jest tam pochowanych. By  mo e kto   kiedy  dotrze  do tych 
informacji i poszerzy nasz  wiedz  w tej kwestii. W tej chwili nie 
ma ladu po mogile. Zosta a ona zaorana prawdopodobnie przez 
w a ciciela gruntu kilkadziesi t lat temu.  
                                                                                                    /an/ 

Prezentacja ksi ki
W dniu 5 marca po niedzielnej Mszy w.
odby a si  w ko ciele parafialnym  
w Jarocinie prezentacja ksi ki „ mier
w p omieniach z podtytu em „Ks. Marcin 
K dzierski – m czennik z Jarocina” przez 
jej autora Mariusza Bobul , redaktora 
Go cia Niedzielnego. Ksi ka dotyczy 
tragicznej mierci  w 1943 roku 
d ugoletniego proboszcza jaroci skiej
parafii ks. Marcina K dzierskiego. Pan 
redaktor stwierdzi  z alem, e nazwisko ksi dza K dzierskiego nie 
znalaz o si  na li cie b ogos awionych 108 m czenników wymienionych 
przez Jana Paw a II w 1999 roku w Warszawie. Wst p do ksi ki napisa
ks. Kanonik Tadeusz Ku niar proboszcz Jarocina.. W pierwszym 
rozdziale ksi ki, zatytu owanym „Rozdarta karta praw cz owieka” autor 
odnosi si  do obu zbrodniczych totalitaryzmów XX wieku hitleryzmu  
i stalinizmu, które „niczym w soczewce skupi y si  na terytorium Polski, 
by okrutnie do wiadczy  miliony Polaków”. W dalszej cz ci M. Bobula 
opisuje ycie i mier  m cze sk  ks. K dzierskiego., wspomnienia o nim 
mieszkanek parafii Walerii Micha kiewicz  z Jarocina i Anieli Podpora  
z Mostek.. W ksi ce znalaz y si  tak e artyku y umieszczone niegdy
w Go ciu Niedzielnym dotycz ce pa stwa Marcina i Genowefy 
Dziechciarzów, którzy otrzymali Medal Sprawiedliwy w ród narodów 
wiata oraz trudnej sytuacji rodziny Wo oszynów z Jarocina po mierci 

g owy rodziny. Suplement zawiera za   fragmenty Kroniki parafialnej 
wraz z inwentarzem probostwa sporz dzonym wg zachowanych notatek 
ksi dza K dzierskiego.       /an/ 

Za wiadczenie z IPN 
W zwi zku z tym, e na tzw. li cie 

Wildsteina znalaz o si   nazwisko „Zbigniew 
Walczak”, wójt gminy  wyst pi  do IPN 
w Rzeszowie z wnioskiem o wyja nienie czy 
to dotyczy jego osoby.  W maju 2005 r. 
otrzyma   z IPN dokument o poni szej tre ci:

Za wiadczenie nr 352/05 
Na podstawie art. 217 § 2 pkt. l 

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post powania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. nr 98, póz. 1071 z pó n. zm.), 
w zwi zku ze z o eniem przez Pana 
Zbigniewa Walczaka wniosku, o którym 
mowa w art. 29 a ust. l Ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci

Narodowej - Komisji cigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz. U.

 z 1998 r. nr 155, póz. 1016 z pó n. zm.)            
za wiadcza si , e

dane osobowe Pana Zbigniewa Walczaka syna 
Mariana ur. 22.06.1955 r. w Jarocinie nie s
to same z danymi osobowymi, które znajduj
si  w katalogu funkcjonariuszy, 
wspó pracowników, kandydatów na 
wspó pracowników organów bezpiecze stwa
pa stwa oraz innych osób, udost pnionym w 
Instytucie Pami ci od dnia 26 listopada 2004  
Z upowa nienia Prezesa Instytutu Pami ci 
Narodowej-Komisji cigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Naczelnik 
Oddzia owego Biura Udost pniania
i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie 
Dr Janusz Borowiec 
Pismo powy szej tre ci otrzyma em nied ugo

po tym, gdy zosta em podczas sesji Rady 

Gminy zapytany przez radnego Sarzyniaka czy 

to moja osoba figuruje na tej li cie. Na 

nast pnej sesji ciekawo  radnego mog a ju

by  zaspokojona. Ciekawe czy radny zosta

tym usatysfakcjonowany 

Zbigniew Walczak
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Powracamy do historii szko y w Jarocinie. Z wywiadu przeprowadzonego z kierownikiem Janem Kuty
a zamieszczonego w dwóch pierwszych numerach naszego pisma mo na si  by o dowiedzie  o yciu szko y w latach  
1958 - 1965. W tym numerze przedstawiamy sylwetk  d ugoletniego kierownika szko y z pierwszych dziesi cioleci
XX wieku a mianowicie Wincentego Micha kiewicza oraz Kronik  szczegó ow  szko y w Jarocinie napisan  przez 
jego syna Stanis awa Micha kiewicza.
                                                                                              /red./ 
WINCENTY MICHA KIEWICZ by  d ugoletnim kierownikiem szko y w Jarocinie. 
Kierowa  szko  od 1902 do 1935 r. Urodzi  si  w Ulanowie w roku 1872. Seminarium 
Nauczycielskie uko czy  w Rzeszowie. Po odbyciu sta u nauczycielskiego w Bojanowie, 
mianowany zosta  nauczycielem szko y w Jarocinie, gdzie przyby  wraz z on  Helen
z Tyszownickich w 1902 r. Tu rozpocz  ca oroczne (do tej pory by o tylko zimowe) 
nauczanie dzieci z Jarocina, Majdanu Golcza skiego, Szyperek, Mostek i innych 
pobliskich miejscowo ci, z których dzieci przychodzi y codziennie do Jarocina. 
Budynek szkolny by  stary, drewniany, kryty strzech . Kierownik przyst pi  do budowy 
nowej - obszernej jak na ówczesne czasy - szko y, która zosta a oddana do u ytku w 1911 
r. a Kuratorium we Lwowie utworzy o w Jarocinie pe n  Szko  Powszechn .

KRONIKA SZCZEGÓ OWA SZKO Y W JAROCINIE 

Jeszcze przed zorganizowaniem etatowej szko y
w Jarocinie ludno  tutejsza d y a do o wiaty, bo 
utrzymywa a  szko  zimow  tj. najmowa a
nauczyciela,  prywatn  osob , na miesi ce zimowe,  
a gospodarze posy aj cy dzieci do szko y p acili 
nauczycielowi od dziecka /zwykle w naturze/. 
Zdolniejsze dzieci posy ali do szko y parafialnej  
w Kurzynie redniej, gdzie uczy  organista.  
Oko o 1888 r. zosta a zorganizowana szko a
jednoklasowa w Jarocinie, a nauczycielem by
mianowany Adam Warcho . Pó niej przyst piono do 
budowy budynku szkolnego, gdy  poprzednio gmina 
budynek wynajmowa a. Drzewo na budynek da a
gmina z lasu serwitutowego. Budynek ten mia  klas ,
dwa pokoje i kuchni . Na koszta budowy szko y
sprzeda a gmina spichlerz. Grunt za  pod budow
szko y kupi a gmina od Maszlacha. Dzia o si  to za 
wójta Józefa Rusinka, a nauczycielem by  Adolf 
Herman. Po Hermanie by  Andrzej Plewa, pó niej
Szyma ski, potem Buczy ski a od roku 1902 
Wincenty Micha kiewicz. Wcze niej szko a by a
odpowiednio wyposa ona w sprz ty i przybory 
naukowe, lecz jak na wst pie wspominam*,
zniszczone zosta y w czasie inwazji rosyjskiej. Gdy 
w roku 1902 r. obj   posad  w tutejszej szkole 
Wincenty Micha kiewicz, zasta  budynek szkolny  
bardzo zniszczony. Z powodu licznej  frekwencji 
Rada Szkolna Okr gowa w Nisku nada a si
nauczycielsk ,  gmina musia a wynajmowa  drug
sal   naukow . Po przedstawieniu przez nauczyciela 
Micha kiewicza, e  poprawa starego budynku  
i odbudowanie drugiej klasy niewiele mniej by 
kosztowa o ni  budowa nowego budynku 
murowanego - Rada Szkolna miejscowa wraz z Rad
Gminy postanowi y budowa  now  szko , przy 
krajowym zasi ku na co Rada Szkolna we Lwowie 

si  zgodzi a i przes a a plany z kosztorysem na  
16 tys. koron. Kwot  z o y y strony konkurencyjne 
tj. 5 500 koron gmina, 500 koron obszar dworski  
a 10 000 koron fundusz krajowy. Aby mo na by o
rozmie ci  nowy budynek Rada Szkolna miejscowa 
wykupi a  parcel  od Józefy Smutek obok parceli 
budowlanej starej szko y. Budow  nowej szko y
drog  konkursu odda a Rada Szkolna Okr gowa 
przedsi biorcy Nowakowskiemu, budowniczemu  
w Rozwadowie, nadzór za  nad budow
emerytowanemu in ynierowi Micha owskiemu  
w Rzeszowie. Budowa rozpocz a si  w roku  1910  
a w  r. 1911 wyko czono i  oddano do u ytku. 
Piwnica zosta a wybudowana we w asnym zakresie 
przez Rad  Szkoln  miejscow , a w r. 1911 
wyko czono i przebudowano budynek gospodarczy.  
Grunt 1 morgowy dla u ytku nauczycieli nada a
gmina za nauczyciela Plewy. Grunt ten nie by
u yteczny – bo otoczony bagnem – i 2 km oddalony 
od szko y.  Za staraniem nauczyciela Micha kiewicza
kupi a Rada Szkolna miejscowa 2 morgi pola w roku 
1912 i zahipotekowa a na fundusz szkolny  
w Jarocinie. Kwot  2 800 koron na ten grunt pokry a
Rada Szkolna z oszcz dno ci, preliminarza 
sprzeda y gruntu i starego budynku szkolnego. 
Obecny grunt ci gnie si  od go ci ca wsi do rzeki, 
przy go ci cu pasternik ma 10 zagonów szeroko ci,
a dalej jest 4 zagony i droga. S siadami s
od wschodu Jan Piekut, a od zachodu Tomasz Pasek. 
           W roku 1912 szko a by a przekszta cona na  
2 – klasow , a kierownikiem zosta  mianowany  
z urz du Wincenty Micha kiewicz. Nauczycielkami 
by y Maria Kispianka, Maria Kryczkówna, Helena 
W grzynówna i Wiktoria Nagoczówna. 
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Przewodnicz cymi byli Wojciech W gli ski, Jan 
Ko odziej, Marcin Dec, Jan Oleksak, Kazimierz 
Bielak, Jan Dec.
W roku 1923 szko a by a nieczynna od 21 listopada 
do 21 marca 1924 z powodu braku opa u - za to 
nauka trwa a do 15 lipca.  
Inspektor Andrzej Felek przeszed  w stan spoczynku. 
Zast pc  inspektora zosta  mianowany ychowicz. 
Dnia 18 listopada 1924 r. obj  urz dowanie
Inspektor Pyz. Rok szkolny 1924/25 zako czy  si  28 
czerwca. 
Rok szkolny 1924/25 rozpocz  si  1 wrze nia.
Wykaz dzieci
               Obowi zanych   zapisanych     ucz szczaj cych  
ch opców     82                 69                    69  
dziewcz t       87                 80                    79  
Pismem z dnia 24.IX.1925 R.S.O. w Nisku 
mianowa o na nauczycielk  P.  Mari
Micha kiewiczówn .
Reskryptem z dnia 24 wrze nia 1925 r. Kuratorium 
we Lwowie przekszta ci o tutejsz   2 – klasow
szko  na 3 - klasow  o czem Rada w Nisku 
zawiadomi a zarz d szko y, Rad  Szkoln  miejscow
i zwierzchno  Gminy pismem z 30.X.1925r L. 4251.  
Odno ny akt przechowano w dokumentach 
szkolnych. 
Rok szkolny 1925/6 zako czy  si  28 czerwca 1926 
popisem, na którym by  obecny Inspektor Pyz. 
Rok szkolny 1926/27 rozpocz  si  6 wrze nia. Dnia 
19 pa dziernika 1926 zosta  zamordowany r k
skrytobójcz  Kurator OSL p. Stanis aw Sobieski. 
Dnia 5 lutego 1927r tut. nauczycielka p. Maria 
Micha kiewicz zrezygnowa a z posady z powodu 
zam pój cia.  Od 7 lutego 1927  pracowa  sam p. 
Wincenty Micha kiewicz.  Dnia 4 kwietnia 1927r  
zg osi  si  do s u by p.  Wojciech Sobi o. 
Orzeczeniem z 20.04.1927 tut. szko a otrzyma a
dalsze stopnie organizacyjne. Rok szkolny 1926/27 
zako czy  si  28 czerwca 1927. Rok szkolny 1927/28 
rozpocz  si  1 wrze nia 1927. Nauk  prowadzi  sam 
kierownik od 1.09 – 8. 09 z powodu niestawienia si
Sobi y.  
Pismem z dnia 25 sierpnia 1927 r. Rada Szkolna 
Powiatowa w Nisku powiadomi a Kierownictwo 
Szko y i Rad  Szkoln  Miejscow , e Ministerium 
rozporz dzeniem z dnia 4 lipca 1927 r. nie  
uwzgl dni o odwo ania gminy Majdan Golcza ski
przeciw orzeczeniu Kuratorium o w czeniu gminy 
Majdan Golcza ski cz ciowo do obwodu szkolnego 
w Golcach, a cz ciowo do obwodu szkolnego  
w Jarocinie. Gmina Majdan Golcza ski nie zapisa a
dzieci do tut.  szko y i nie posy a a do szko y, do 
rozstrzygni cia rekursu o szko  w Majdanie.  
Ministerium pismem z dnia 4 lipca 1927 nie 
uwzgl dni o rekursu gminy Majdan Golcza ski, 

przeto ludno  Majdanu z ko cem pa dziernika
zapisa a swe dzieci i przysy a a do tut. Szko y. 
WPIS KAROLA JÓZEFA FISZERA - BISKUPA 
PRZEMYSKIEGO ASYSTENTA TRONU 
PAPIESKIEGO
Dnia 20 maja 1928r zwiedzi em szko  tutejsz ,
b ogos awi em gronu nauczycielskiemu i kochanej 
dziatwie aby ze szkó  polskich wychodzi y zast py
dobrych synów i dobrych córek Matki Naszej 
Duchownej Ko cio a! wi tego i Matki Ojczyzny. 
Dnia 10 lipca 1928 obj  urz dowanie Rady Szkolnej 
powiatowej P. Franciszek Szewczyk Inspektor w 
Tarnobrzegu, gdy  by y inspektor Longin Py
przeniesiony zosta  do Rzeszowa. 
Rok szkolny 1927/28 zako czy  si  28 czerwca,  
a 1928/29 rozpocz  si  1. IX. 
Inspektorem tut. powiatu mianowany zosta  p. 
Wagner Józef. który dnia 6 pa dziernika obj
obowi zki s u bowe.
- Dnia 10 listopada dziatwa szkolna obchodzi a 10 - 
lecie wskrzeszenia Pa stwa Polskiego:
a) nabo e stwo w ko ciele parafialnym w Jarocinie 
b) deklamacje i piewy 
c) przedstawienie „Polska ju  wolna" 
d) dla ca ej parafii przedstawienie i piewy 11 listopada. 
Od 1.12. 1928 Inspektorem powiatowym zosta
p. Franciszek Grodzicki. 
Dekretem z dnia 1 lutego 1929r zosta a mianowana 
P. W adys awa Gancarzówna trzeci  si
nauczycielsk . Nauka odbywa si  w dwóch klasach. 
Zima tegoroczna by a bardzo mro na. Zimno 
dochodzi o prawie do - 40°c.  Zima zaszkodzi a
bardzo drzewom owocowym: liwki wymarz y
doszcz tnie, orzechy te , gruszom mniej zaszkodzi o,
a najmniej jab oniom. 
Zmiana Rady Szkolnej miejscowej. 
Przewodnicz cym zosta  Franciszek Pasek. Rok 
szkolny zako czy  si  28 czerwca. Nowy rok szkolny 
rozpocz  si  3 wrze nia. Wydawa o si , e 1930 
b dzie rokiem suchym, bo czerwiec i lipiec by
suchy, przez 7 tygodni nie pada  deszcz. Zwolniona 
zosta a ze szko y W adys awa Gancarzówna, 
przeniesiona do Tarnogóry. Nauka odbywa si
podzielnie tj. P. Kury ówna uczy III i  IV a potem I,  
Pan  Micha kiewicz, kierownik szko y klasy V i VI,  
a nast pnie II.  Oboje po 30 godz.  Dnia 7 wrze nia 
wynaj a Aniela lusarczyk izb  na trzeci  sal
naukow , umowa by a spisana w biurze Rady 
Szkolnej Powiatowej za rocznym czynszem 200 z .
Dnia 8. X.1930 zosta  mianowany nowy nauczyciel 
Józef Stankiewicz, który zg osi  si  do s u by 7. X. 
1930.  8 pa dziernika wzi ta zosta a w u ywanie 
trzecia sala. Rok szkolny zako czy  si  28 czerwca. 
Rok szkolny 1931/32 rozpocz  si  1 wrze nia. 
Gmina Majdan Golcza ski nale ca do tego okr gu 
szkolnego nie zapisa a dzieci w czasie wpisów lecz 
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dopiero 9. IX.1931.  Kuratorium 0.S.L. we Lwowie 
dnia 13 pa dziernika zorganizowa o jednoklasow
szko  w Majdanie Golcza skim, a Rada Szkolna 
Powiatowa przenios a tam nauczyciela Józefa 
Stankiewicza.
Dnia 8 kwietnia 1932 r. dotychczasowy kierownik 
szko y Wincenty Micha kiewicz odszed  na 
emerytur . Urz dowanie przej a Joanna Kury ówna, 
wed ug zarz dzenia R.S.P. w Nisku, zast pc  zosta a
Janina Dziurzy ska, kontraktowana nauczycielka  
w Golcach. 
Rok szkolny 1933/34 rozpocz  si  21 sierpnia. 
Zapisa o si  68 ch opców i 79 dziewcz t. Obowi zki
dotychczasowego kierownika szko y pe ni a pani 
Joanna Wa czycka, pó niej Jan Radziewicz 
przeniesiony z K y owa do Jarocina.  Z dniem  
3 lutego nauczycielka Maria Stecówna zosta a
przeniesiona z Jarocina do Studzie ca. Rok Szkolny 
zako czy  si  15 czerwca. 
W roku szk.1934/35 w dalszym ci gu obowi zki 
kierownika szko y pe ni nauczycielka Joanna 
Wa czycka.  Od 27 sierpnia uczy te  w tutejszej 
szkole kontraktowana nauczycielka Bronis awa 
Kozakówna, która w ub. r. szk. uczy a w Rudniku. 
Kontraktowany nauczyciel Jan Hadziewicz w tym 
roku szkolnym uczy w Bojanowie. 
Rok szkolny 1935/36 rozpocz  si  3 wrze nia.
Z dniem 1 wrze nia 1935 zosta  mianowany 
kierownikiem Szko y w Jarocinie Stanis aw 
Micha kiewicz dotychczasowy kierownik Szko y w 
Domostawie. Z powodu du ej liczby dzieci inspektor 
szko y przydzieli  trzeci  si .  Sk ad grona:     
p. Micha kiewicz Stanis aw, p. Wa czycka Janina,  
p. Micha kiewicz Anna. 
Wpis nowego dyrektora Stanis awa Micha kiewicza: 
Z obj ciem obowi zków zasta em szko
podniszczon . Po przedstawieniu O.S.M. 
konieczno ci cz ciowego remontu Rada zgodzi a si
i odnowienie zosta o przeprowadzone. Dzieci 
szkolne napisa y list do w a ciciela lasów Jarocin, 
aby ten ofiarowa  kilka sosen na scen . Pan Ingler 
odpisa  dzieciom i ofiarowa  3 sosny. 
Zosta  za o ony w tym roku sklepik szkolny oparty 
na udzia ach dzieci, które wynosi y 25 groszy. Dzieci 
szkolne urz dzi y tak e choink  dla biednej dziatwy.  
Aby zakupi  ró ne rzeczy:  po czochy, chusteczki na 
g ow  itd.  urz dzi y dzieci przedstawienie pt. 
"Krzywda nagrodzona”.  Z wydatn  pomoc  przysz a
tak e i gmina i wyasygnowa a kwot  10 z  na 
choink .
Z dniem 1.VII. p. Stanis aw Micha kiewicz zosta
mianowany sta ym kierownikiem szko y P. Inspektor 
Wojciech Ginter otrzyma  to stanowisko po 
przeniesieniu dotychczasowego Inspektora Karola 
Michalaka. Rok szkolny zako czono 20.VI. wystaw
robót dzieci cych. 

Rok szkolny 1936/37 rozpocz to 3 wrze nia. Sk ad
grona ten sam co w roku poprzednim. Dnia 
11.II..1936 Pan Prezydent Ignacy Mo cicki mianowa
genera a. Edwarda Rydza mig ego Marsza kiem 
Polski. Jak w roku ubieg ym urz dzono choink  dla 
biednych dzieci. Od grudnia rozpocz to prac  na 
kursie wieczorowym. M odzie  kursu urz dzi a
jase ka przeznaczaj c zysk na pomoce naukowe. 
Dnia 2 marca wybuch  w nocy po ar. Wra enie 
ogromne, gdy  ju  23 lata nie by o po aru. Spali y
si  3 budynki. Rok szkolny zako czono wystaw
21 czerwca 1937r. 
Rok szkolny 1937/38 rozpocz to 3 wrze nia. Sk ad
grona nauczycielskiego ten sam. Inspektorem 
szkolnym jest P. Ginter Wojciech. Dzieci w szkole 
l83. Trzecia klasa wydzier awiona u P. Sitarza 
Franciszka. Przewodnicz cym p. Dec. Nauczycielka 
p. Waszycka z powodu choroby otrzyma a urlop do  
1 marca 1937. W miejsce p. Waszyckiej mianowa
Insp. Szk. p. Ka mijczaka Mieczys awa.  
W lutym odby y si  wybory w gromadzie na so tysa. 
Obrano so tysa p. W gli skiego Franciszka.  
W czasie wyborów ciera y si  dwa stronnictwa: 
Stronnictwo Ludowe i stare konserwatywne. 
Nastawienie wsi w wi kszo ci ludowców 
opozycyjnie do Rz du p. Sk adkowskiego. Od 15 
listopada zosta a nasza szko a przeorganizowana na 
szko  II stopnia. 
Rok szkolny zako czono 21 czerwca 1938r. 
Rok szkolny 1938/39. Nauk  rozpocz to normalnie  
3 wrze nia. Dzieci w szkole 171.  
Sk ad grona taki sam co w roku ubieg ym. Pani 
Waszycka z powodu choroby nie uczy. Inspektor 
Szk. w zast pstwie przydzieli  nauczycielk
kontraktow  p. osikówn  Genowef .
 Dnia 2 pa dziernika nast pi a wa na chwila 
historyczna. l sk Zaolzia ski pod wp ywem 
poczucia si  Polakami powróci  do Macierzy. Chwila 
ta, to wa ny dla nas Polaków moment, gdy l sk
zamieszka y przez ludno  polsk  pozostaj cy przez 
20 lat pod zaborem czeskim powróci  do Macierzy. 
Bez rozlewu krwi. Tylko mocna postawa Rz du 
Polski doprowadzi a do pokojowego za atwienia 
sprawy. Pan Prezydent Ignacy Mo cicki rozwi za
Sejm i Senat i og osi  wybory w dniu 5 listopada. 
Ludno  pod wp ywem prowodyrów nie interesuje 
si  wyborami. Ludno  tutejsza to ludowcy, którzy  
w gromadzie pracowa  nie potrafi , nastawieni przez 
Stronnictwo w jednym skrajnym kierunku. Prac
spo eczn  prowadzi nauczycielstwo indywidualnie 
nad podniesieniem gospodarczym. Sprowadzono  
w tym roku siewnik, kultywator.  Zorganizowano 
Orl ta. Tadeusz Skulski notariusz z Niska ofiarowa
30 z otych na g o nik dla dziatwy tutejszej szko y. 

/koniec kroniki/ 
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Impreza 2005 „ Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin

Po raz kolejny w sierpniu 2005 r. odby a si  coroczna impreza 
festiwalowa pn. „Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin”.  
Podczas trzydniowej imprezy (13-14-15 sierpnia), która odby a si
na placu szkolnym i w jego   okolicy mia o miejsce  szereg 
atrakcji, które cieszy y si  rekordowym jak dot d
zainteresowaniem publiczno ci. Kontynuowane by y rozpocz te  
w 2004 r. zawody drwali o puchar Nadle niczego Nadle nictwa
Rozwadów.

W niedziel  14 sierpnia wydarzy a si  rzecz niecodzienna 
albowiem dosz o do podpisania na estradzie na oczach 
publiczno ci umowy o wspó pracy pomi dzy Gmin  Jarocin  
a miasteczkiem Radziechów na Ukrainie (wzmiank  o tym 
wydarzeniu zamie cili my w poprzednim numerze). Go cie  
z Ukrainy przywie li ze sob  dwa zespo y: duet – w sk adzie Luba 
Czajkowska i Iwan Karuk i kwartet „Arkan”: Jerzy Ma lanka,
Andrzej B a kiewicz, W odzimierz Andriewski, W odzimierz 

obojko. Wyst py obu bardzo si  podoba y i zosta y przyj te przez 
publiczno  bardzo gor co. W trzecim dniu „Spotka
Rodzinnych...” 15 sierpnia dosz o do przeprowadzenia po raz 
pierwszy zawodów sportowych, które – jak zapowiadaj
organizatorzy – b d  kontynuowane w latach nast pnych jako 
samodzielna, du a impreza. „Biegi Zwyci stwa nad 
Bolszewikami” – bo tak si  nazywa y – zosta y zorganizowane dla 
uczczenia 85  rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 
okre lanej przez wielu mianem „Cudu nad Wis ”. Patronami tego 
biegu byli dwaj jarocinianie - Kawalerowie Orderu Virtuti Militari 
a mianowicie Jan Kozio  i Sebastian Ma ek, którzy ws awili si
bohatersk  postaw  w walce z bolszewikami w 1920 roku. 
W trakcie trzydniowej imprezy by o wiele atrakcji: wyst py 
artystyczne (Przegl d Piosenki Dzieci cej, Klub ta ca 
towarzyskiego ,,VOLTA” Stalowa Wola, BREAK DANCE –  
grupa taneczna z Niska, Teatrzyk dla dzieci „Doktor Dolittle  
i Przyjaciele”, Zespó  Pie ni i Ta ca „D bianie” z Nowej D by, 
zabawy i konkursy dla dzieci i doros ych, zawody sportowe, 
pokazy stra ackie, pokazy rycerskie; ka dy móg  znale  co  dla 
siebie. Bardzo du e zainteresowanie wzbudzi y zw aszcza  pokazy 
walk szlacheckich z XVII w. w wykonaniu Chor gwi Pancernej 
Tomasza Szajewskiego z Lublina. Odby y si  pojedynki na 

koniach cinanie trzech g ów mieczem 
Podbipi ty /swoich umiej tno ci na g ówkach 
kapusty próbowali widzowie/, pojedynek  
z pami tników Jana Chryzostoma Paska.  
Znakomita zabawa po czona by a tutaj z du
dawk  informacji na temat prezentowanej 
broni, obyczajów szlacheckich, sposobów 
walki.

Stra acy z PSP z Niska zademonstrowali 
ratownictwo drogowe: gasili p on cy 
samochód, rozcinali go aby wyci gn
pasa erów i  udzielali im pierwszej pomocy.  
W godzinach wieczornych odbywa y si
wyst py zespo ów muzycznych. W ci gu
trzech dni zagrali: Zespó  instrumentalny 
Aleksandra Trzosa z Janowa Lubelskiego,  
DUSZA (reagge), REWELERSI, VIR, SAMI, 
Golden Life oraz podobaj cy si  zw aszcza 
starszej publiczno ci zespó  WAWELE  
z Janem Wojdakiem. Konferansjerk  podczas 
imprezy zajmowali si  Piotr  ak i Wojciech 
Lis z Radio Leliwa. Oprócz zapowiadania 
kolejnych wykonawców przeprowadzili wiele 
konkursów i losowa  w organizowanych 
loteriach. Konkurs wiedzy na temat Gminy 
Jarocin wygra a Monika Wo  z Domostawy. 
Miss imprezy zosta a Iwona Kania z Jarocina. 
Najwi kszym smakoszem z otego napoju 
zosta  nieoczekiwanie Dariusz ak z Jarocina. 
Imprez  zako czy y „Fajerwerki 
Zwyci stwa”. 

***
W ostatnim dniu imprezy wójt 

gminy z o y  podzi kowania wszystkim, 
którzy przyczynili si  do jej organizacji  
a wi c:
g ównemu organizatorowi Spotka
Rodzinnych w Pa stwie Jarocin  jakim  by o
Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin  
z prezesem Januszem Paskiem wraz  

     Konkurencja rzutu jajkiem
Wr czenie pucharu kapitanowi dru yny ze Zdziar  

która wygra a turniej pi ki no nej 
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Sponsorzy imprezy 

TYSKIE Browary Ksi ce, Bank 
Spó dzielczy  Tarnobrzeg, Gminna 
Spó dzielnia „Samopomoc Ch opska”
Nisko, Chemia Budowlana 
GREINPLAST, STEMAR Stalowa 
Wola, Nadle nictwo Rozwadów, 
WITPOL Firma Budowlana Zdziary, 
CERAMIKA HARASIUKI, Zak ad
Drzewny Zofia Ma lach –
Domostawa, 
Mi dzynarodowe Us ugi Przewozowe 
Ekspres-Bus-Stanis aw, Przewóz osób 
– Domostawa, Stacja Paliw KATY –
TWOJA STACJA, Sklep Janina 
K yza – Jarocin, ROL-SAN sprzeda
cz ci do ci gników i maszyn 
rolniczych- W gli ski Zbyszek –
Nisko, Sklep Husqvarna - Stalowa 
Wola, Zak ad Fryzjerski - Irena Torba 
– Zdziary,  ATX Komputery –Dawid 
Szypu a - Stalowa Wola, Sklep 
Zbigniew Gorczyca - Jarocin, Sklep 
Robert Kaczor - Jarocin, Piekarnia 
ZARZECZE – Stanis aw Reichert, 
Piekarnia Rogalik – Ulanów, 
Produkcja i Sprzeda  nagrobków, 
parapetów – Rosa Stanis aw –
Zdziary, Zak ad Stolarski  Henryk 
Cicho  – Jarocin, Biuro Rachunkowe 
Krystyna Orze  – Domostawa, Sklep 
Marzena Olszówka – Zdziary, SUR-
SERWIS Naprawa i konserwacja 
kserokopiarek Stalowa Wola, Zak ad
Przemys u Mi snego – Gergont, Pajor 
Tadeusz- Pysznica 
Sklep Stanis aw Stadnik – Deputaty, 
Sklep Maria Góreczna – Mostki, 
EKO-PLAST Ulanów 

z cz onkami: Stanis awie Pokój, Wies awie i Stefanowi 
Smutkom, Krystynie i Zdzis awowi Kurzynom, Tomaszowi 
Podporze, Halinie lusarczyk, Grzegorzowi Szcz barze,
Zbigniewowi Lachowi, Tadeuszowi Górecznemu, Teresie 
Walczak, Monice Pasek, Tadeuszowi Czechowi  Pomaga
w organizacji imprezy GOKSTiR z pani  dyrektor Ann yko -  
Szcz bara wraz z pracownikami. Przeprowadzeniem zawodów 
sportowych zajmowali si : Andrzej Siwek, Jacek Siembida, 
Tadeusz Czech, Wies aw Mirski oraz Zbigniew Kasprowicz  
z Huty Krzeszowskiej, który  pomóg  gminie Jarocin  
w nawi zaniu wspó pracy z miastem Radziechów na Ukrainie. 
Podzi kowania otrzymali równie :
- pracownicy Urz du Gminy i sta y ci - Halina Góreczna, Helena 
Cicho , Marzena Olszówka, Teresa Walko, Pawe  Domaradzki, 
Wioletta Skrzypek, Aleksandra B k.
- Prezes GZK Janusz Siembida i jego pracownicy za 
przygotowanie estrady, terenu oraz prace porz dkowe.
- p. Józef Walczak za przeprowadzenie wy cigu ci gników

a p. Kazimierz B k za przeprowadzenie konkursu drwali. 
- pani dyrektor Szko y Podstawowej Krystynie Mika i pani 
dyrektor Gimnazjum Renata Dec za pomoc i udost pnienie
obiektów szkolnych 
-  stra acy z jednostek OSP w Jarocinie i Domostawie  
z naczelnikami Adamem Chmur  i Tadeuszem Ma kiem na czele. 
- Komendant Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Nisku 
Zbigniew Laskowski za zorganizowanie pokazu ratownictwa 
drogowego przez stra aków z PSP Nisko. 
- p. Teresa Weber za wypo yczenie awek.  
- pa stwo  Krakowiak za udost pnienie miejsca na parking  
a p. Janusz  Sordyl za reklamowanie naszej imprezy na rynku  
w St. Woli. 

Turniej pi ki siatkowej 
Do turnieju zg osi o si  7 dru yn: Domostawa, Gózd, Katy, 
Majdan Jaroci ski, Jarocin, Huta Der gowska, Nadle nictwo 
Rudnik. Trwa y one do pó nych godzin wieczornych tj. 2130.
Emocje by y ogromne. 

I m.- Domostawa, II m. - Jarocin, III m. - Nadle nictwo Rudnik. 
Najlepszym zawodnikiem zosta  wybrany zawodnik zwyci skiej
dru yny P. Olszewski. 

Turniej pi ki pla owej

W turnieju wyst pi o 12 (2-osobowych) 
dru yn. By y to: Majdan Jaroci ski I, Majdan 
Jaroci ski II, Super Gózd, Emeusy, Wyspa, 
Katy, Jarocin Centrum, Debe ciaki, Gózd, 
Gózd I, Gózd II, Huta. Rozgrywki 
organizowane by y systemem pucharowym. I 
m.- Majdan Jaroci ski I, II m.- Huta 
Der gowska, III m.-Super Gózd. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju zosta  K. Pac z dru yny 
Wyspa.  

     Turniej pi ki siatkowej  
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Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin -  2005 

Konkursy i zabawy dla dzieci         Zwyci zcy zawodów drwali le nych              Wystawa r kodzie  z terenu Gminy Jarocin 
z le niczym le nictwa Katy

                   Break Dance z Niska         Konkurs wiedzy na temat Gminy Jarocin 

                   Zespó  VIR z Rzeszowa                                     Zespó  SAMI   

Zwyci ska dru yna z Domostawy wraz z fankami      Dru yna z Majdanu Jaroci skiego
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     Teatrzyk dla dzieci „Doktor Dolitte i Przyjaciele”                            Pokazy stra ackie 

          Wspania y finisz najstarszych  
         uczestników biegów zwyci stwa                                  Konkurencja sprawno ciowa w wy cigach ci gników 

              Bieg zwyci stwa nad Bolszewikami                                   M odzi medali ci 

 Zwyci scy g ównego biegu – czyt. KONKURS Zwyci zcy biegu od lewej:                                                         Czech Mateusz, Maziarz Jacek
Ma gorzata Serafin; And elika Kania, Malwina Skakuj                 
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Julian Ozimek– Wicemarsza ek   
 Województwa Podkarpackiego –  
 przyjaciel jaroci skiej imprezy 

Podpisanie umowy i wspó pracy pomi dzy
Jarocinem a Radziechowem

   Duet z Ukrainy - Luba Czajkowska i Iwan 

Samorz dowy z Jarocina Niska i Radziechowa z m odymi artystami

Kwartet „ARKAN” Jerzy Ma lanka,  
Andrzej B a kiewicz, W odzimierz Andriewski, 

W odzimierz obojko

Pojedynek z pami tników Jana Chryzostoma Paska 
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GOLDEN LIFE 

     IWONA KANIA 
                           WYBORY MISS                                          MISS IMPREZY

ZESPÓ  REWELERSI                                         ZESPÓ  Wawele   
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Biegi Zwyci stwa nad Bolszewikami 

Bieg G ówny – 3 km. I m. ???,  II m. – Pawe  Skakuj 
/Huta Krzeszowska/, III m. - ??? 
Biegi  – dziewcz ta: 
I m. Ma gorzata Serafin /Huta Krzeszowska/, II m. 
Malwina Skakuj /Huta Krzeszowska/, III m. And elika 
Kania /Kurzyna rednia/
Ch opcy: I m. Tomasz Serafin II m. – Kamil Szabat III 
m. Przemys aw Kasprowicz /Huta Krzeszowska/ 

***
Najlepszym  drwalem II Mistrzostw Drwali Le nych  
o puchar Nadle niczego Nadle nictwa Rozwadów 
okaza  si  p. Krzysztof Ma ys, drugie miejsce zaj
Krasowski Zdzis aw a trzecie Pliszka Rafa  /wszyscy z 
Jarocina/, natomiast w konkurencjach ci gników
wygra  Rafa  Pliszka, drugie miejsce zaj   Stanis aw 
Walczak natomiast trzecie Tadeusz Serafin.  

TP
Bocian „Wojtek” 

O nietypowej porze roku bo 
w po owie stycznia 2006 r.  
do gniazda na s upie 
elektrycznym w Kuty ach 
zawita  bocian. Wzbudzi o to 
ogromne zainteresowanie 
mediów, gdy  widok bociana 
w rodku zimy jest 
niezwykle rzadki.  
O bocianie z Kuty  zwanym 
"Wojtkiem" pisa y gazety, 
interesowa y si  nim radio i telewizja. Bocian sfruwa  z 
gniazda na pole za stodo  Jana Mula i tam dwa razy 
dziennie otrzymywa  po ywienie  (mi so, najch tniej 
drobiowe). „Go ” zaprzyja ni  si  z domownikami, mia
si  dobrze mimo kilkustopniowego mrozu a  do czasu 
nadej cia silnych, powy ej 20 stopniowych mrozów. 
Zmarzni ty da  si atwo z apa  i zosta  umieszczony w 
ciep ej stajni. Pokarmu bocianowi dostarcza a gmina, 
lecz jego utrzymanie  stawa o si  do  kosztowne (bo to 
ptak mi so erny) a potrzebuje ok. 400 gramów wie ego 
mi sa dziennie, wi c w dniu 8 lutego zosta  odwieziony 
do przychodni weterynaryjnej doktora Andrzeja 
Fedaczy skiego w Przemy lu, która zajmuje si  mi dzy 
innymi zbieraniem, leczeniem i przechowywaniem 

bocianów, które z ró nych wzgl dów nie odlecia y do ciep ych 
krajów na zim .
Odwiezienie bociana odby o si  niejako „przy okazji”, bo wójt 
jad c na konferencj  do Krasiczyna zabra  „Wojtka” natomiast 
za pobyt ptaka w przychodni gmina nie b dzie p aci .
Zainteresowanie mediów bocianem przyczyni o si  do 
promocji  so ectwa Kuty y w gminie Jarocin.
                  JR  

Bocianie absurdy 

Ostatnio Bruksela zajmuje si  bocianami, zarzucaj c na 
chwil  badania nad k tem skrzywienia banana, a tak e
opracowywanym ju  raportem na temat szkodliwo ci produkcji i 
spo ywania ogórków kiszonych. 
Teraz unijni eksperci, w trosce o dobro bocianów, proponuj
gniazda tych towarzyskich ptaków obj  stref  ciszy! W 
promieniu 150 metrów od gniazd nic nie mo e zak óca  bytu 
bocianiej rodziny. Oznacza to, e bocian nie b dzie móg
zak ada  gniazda na stodole, na s upie, w pobli u zabudowa
gospodarczych, sk d polski w o cianin wyje d a kombajnem, 
snopowi za k  czy m ockarni . Biedniejszy kmie  nie b dzie
móg  g o no klepa  kosy. Widz  ju  oczyma wyobra ni rodziny 
ch opskie wypychaj ce maszyny rolnicze bezszelestnie, "na 
luzie", 150 metrów od bocianich gniazd. Widz , jak ch opi 
wykupuj  masowo urz dzenia knebluj ce mordy koni, krów, 
baranów, owiec i kóz, by te swoim r eniem, bekiem i mekiem 
nie stresowa y bocianów. Przewidzie  mo na prawdziwy najazd 
kmiecego stanu na apteki, masowy wykup plastrów celem 
zaplastrowania dziobów g si, kaczek, indorów i perliczek, by 
swoim syczeniem, kwakaniem, g ganiem i gulgotaniem nie 
denerwowa y bocianów. 
Pomys  jest oczywi cie paranoiczn  samowolk  unijnych 
urz dników, bo, jak mi wiadomo, nikt do Brukseli nie zaprosi
DELEGACJI BOCIANÓW NA ROZMOWY 
PRZEDAKCESYJNE.... Oczywi cie w sprawie stref ciszy. 
Rzecz w tym, e polski bocian od niepami tnych czasów 
wspó y  z rytmem ycia wiejskiego obej cia, y  w 
d wi kowym krajobrazie polskiej wsi i aden ha as wiejski mu 
nie przeszkadza . Co najwy ej zag usza  go klekotem. Zachodzi 
realne niebezpiecze stwo, e w tej absolutnej ciszy, któr
proponuj  w swoim nowatorskim projekcie "intelektualne si y" 
Unii Europejskiej bociany mog  zwariowa  i b dziemy mieli do 
czynienia z chorob  szalonych bocianów. I znowu, tym 
sposobem, b d  mieli co robi  eksperci brukselscy, oczywi cie
by zapobiec chorobie szalonych bocianów... 
W unijnych gabinetach-lo ach trwaj  badania nad ustaleniem 
normy przeci gu - pr dko ci przep ywu powietrza w stajniach. 
Oczywi cie w interesie koni i ca ego ko skiego stanu. Ale z 
ko mi tak atwo nie idzie. Przekonali si  o tym ju  poha cy spod 
innej gwiazd - Turcy pod Wiedniem. Do Brukseli dalej 
wprawdzie ni  pod Wiede , ale ju  teraz przyda aby si  porz dna
szar a reaktywowanej Polskiej Husarii Sobieskiej na to Liberalne 
Centrum Unicestwienia adu Bo ego. Tak wi c Panowie! 
Skrzyd a do góry! Szable w d o ! I na ko !... Kiedy  si
piewa o: "bolszewika go , go , go !" Dzi piewa  mo na:

"euroszewika go , go , go !" (...) 
                                 Piotr Proszowski (Gazeta Cz stochowska)
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Z ote Gody 

W sobot  26 listopada 2005 r. w Gminnym O rodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji  
w Jarocinie odby  si  Jubileusz 50 - lecia po ycia ma e skiego – Z ote Gody. Podczas tej corocznej uroczysto ci
osoby, które przetrwa y w zwi zku ma e skim 50 lat  odznaczane s  przez Wójta Gminy medalem przyznanym 
przez  Prezydenta RP. W 2005 roku medal ten otrzyma y te ma e stwa, które zawar y zwi zek ma e ski w 1955 r. 

Odznaczeni zostali: Krystyna i Czes aw Chojnaccy oraz Bronis awa i Edward Maziarzowie  z Jarocina; Apolonia  
i Albin Filowie oraz Janina i Piotr Kie bowie z Majdanu Golcza skiego; Krystyna i Stanis aw Kie bowie, Emilia  
i Emil Mi kiewiczowie, Stanis awa i Marian O ogowie oraz Helena i Franciszek Wosiowie z Domostawy; Stefania  
i Kazimierz Ko powie oraz Stanis awa i Erwin Kusowscy ze Szwedów; W adys awa  i Stanis aw Martynowie oraz  
Anna i Tadeusz Martynowie  ze Zdziar; Janina i Jan Pow skowie oraz  Maria i Ludwik Romaniakowie z Szyperek; 
Czes awa i Czes aw Mierzwowie z Mostek – Nalep; Anna i Jerzy Paszkowie  oraz Janina i Bronis aw Urbanikowie
z Golc.
Tym wszystkim Jubilatom, którzy przybyli na uroczysto  Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej udekorowa  medalami za d ugoletnie po ycie, pogratulowa  i z o y  w imieniu 
samorz du gminy i w asnym najlepsze yczenia. Gratulacje i yczenia z o y  oraz wzniós  toast tradycyjnym 

szampanem Przewodnicz cy Rady Gminy  
w Jarocinie – Bogus aw Iskra. 
Dzieci i m odzie  pod kierunkiem dyr. 
GOKSTiR Anny Szcz bara przygotowa y
i przedstawi y bardzo adn  cz  artystyczn :
ta ce, skecze, wiersze i piosenki. Jubilaci ze 
wzruszeniem odebrali okoliczno ciowe 
przy piewki zespo u piewaczego KGW ze 
Zdziar oraz piosenki w wykonaniu uczennic 

Gimnazjum w Jarocinie – Dagmary Walczak i Katarzyny 
Siembida. Uroczysto  u wietni  wyst p Ludowej Kapeli 
Ni a skiej – Mieczys awa Koziarza, której wartkie granie i piew
poderwa y do ta ca Jubilatów. Po raz pierwszy podczas obchodów  
Z otych Godów w Jarocinie Jubilaci „uderzyli w tany.”  
Jubilaci otrzymali od gminy upominki, zrobili pami tkowe
fotografie a potem trwa a biesiada podczas, której przygrywa a
kapela z Niska. Jubilatom towarzyszy y licznie zgromadzone 
rodziny  i znajomi. Niestety, nie wszyscy mogli przyby . Jedna osoba nie do y a tej chwili, niektórym uniemo liwi
to pobyt za  granic , b d  choroba .         JR
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Modlitwa

W minucie ycia trudnej 
Gdy serce tonie w smutku: 
S owa modlitwy cudnej 
Odmawiam po cichutku. 

Jest jaka  si a wi ta
W d wi kach ywego s owa 
I dyszy niepoj ta
Z nich rado  zawsze nowa. 

Jak ci ar z bark si  stoczy 
Zw tpienie gdzie  daleko
Ja wierz , we zach oczy, 
I tak mi lekko.... lekko.... 

Micha  Lermontow   

Z listu Prymasa Polski 15 sierpnia 1951 r.
                                                           
Jeste cie lud mi! Rodzicie ludzi i macie prawo 
wychowywa  ich po ludzku ! Nie ma wychowania 
ludzkiego bez wychowania religijnego.  
       Jeste cie istotami rozumnymi! Macie prawo 
wychowywa  swe dzieci wed ug najlepszego zrozumienia. 
Jeste cie istotami wolnymi! Do zasadniczych znamion 
wolno ci nale y wolno  oddzia ywania na swoje dzieci 
zgodnie z rozumnym porz dkiem rzeczy. 

Jeste cie istotami mi uj cymi! Wolno przekazywa
dzieciom to, co sami mi ujecie i dba  o to, by inni tak 
czynili w Waszym imieniu. 
Jeste cie Bo ymi dzie mi! Macie wi c d y  do Ojca 
niebieskiego i skierowywa  do  wszystkie Wasze 
najdro sze sprawy. 
Jeste cie rodzicami dzieci Waszych ! Macie wi c prawo 
do swych dzieci, do ich wychowania zgodnie z Waszymi 
przekonaniami.
Jeste cie rodzicami dzieci Bo ych ! Rodzicie bowiem 
moc  ojcostwa Bo ego. Macie wi c prawo i obowi zek 
wychowywa  dzieci Wasze po Bo emu, zgodnie  
z doczesnym i wiecznym ich celem. 
Jeste cie rodzicami katolickimi! Odrodzeni „z wody  
i z Ducha wi tego" (J 3,5), macie prawo i obowi zek 
wychowywa  dzieci Wasze zgodnie z nauk  Ko cio a
wi tego, z pomoc  si  nadprzyrodzonych, p yn cych ze 

zbawczego dzie a krzy a wi tego, z pomoc
sakramentów wi tych i spo ecznej wspólnoty 
nadprzyrodzonej Ko cio a.
• Jeste cie dzie mi Narodu katolickiego, w którym macie 
swoje prawa i obowi zki! Nie mo ecie korzysta
z Waszych praw, je li one nie b d  zabezpieczone  
w sumieniach ludzi wychowanych po Bo emu. Nie 
wype nicie swych obowi zków, je li ich nie nauczycie si
od Ojca narodów. 
Jeste cie obywatelami pa stwa! Nie zdo acie y  w nim 
zgodnie z nakazami obywatelskimi, je li sami nie oprzecie 
si  na prawie Bo ym, je li sprawiedliwo ci wobec braci 

nie oprzecie na Bo ej sprawiedliwo ci, je li ducha 
sprawiedliwo ci nie wszczepicie od male stwa 
dzieciom Waszym w rodzinie. 
Jeste cie cz onkami rodziny narodów! Nie zdo acie 
piel gnowa  w sobie ducha powszechnej 
sprawiedliwo ci, mi o ci i pokoju, bez mi o ci ku Ojcu 
wszystkich narodów. „Tylko Bóg jest mi o ci ".
Rodzice katoliccy ! Musicie korzysta  ze swoich praw 
rodzicielskich, by wype ni  obowi zek wychowania 
dzieci Waszych po ludzku, jako istoty rozumne, wolne 
i mi uj ce. Jako dzieci Bo e, jako dzieci Ko cio a,
jako dzieci Narodu katolickiego, jako obywateli 
pa stwa i cz onków rodziny narodów. 

Stefan Kardyna  Wyszy ski

Kodeks towarzyski 
zebra  i u o y  X.J. Milusi ski
Miejsce Piastowe 
Wydawnictwo Tow. w. Micha a Archanio a 1931 

§ II. Chodzenie. 
l. Chod  zawsze niezbyt powoli, ani spiesznie, lecz 

powa nie, umiarkowanie, stosownie zreszt  do swego 
wieku, stanowiska i okoliczno ci.
     2. Chodz c g ow  nie kiwaj, nie garb si , nie 
ko ysz, nie chwiej, ale si  prosto trzymaj. Id c przez 
pokój, korytarz, ko ció , nogami nie stukaj, nie rób 
niemi ha asu, ale st paj cicho i delikatnie. 
     3. Gdy wchodzisz na schody, nie przeskakuj od 
razu kilka stopni, ale je po jednym przechod .
      4. Gdy widzisz osob  godniejsz , schodz c  ze 
schodów, je eli te s  w skie zatrzymaj si  na dole, a
przejdzie. Je eli schody s  szersze i spotkasz wtedy, 
gdy po nich idziesz, zatrzymaj si  przy por czy a
przejdzie. Je eli tobie okazano t  grzeczno ,
skinieniem g owy za ni  podzi kuj.

5. Gdy chodzisz ze starsz  osob , chod  tak, aby 
ona by a zawsze po prawej twej r ce; nie zatrzymuj si
dopóki si  ona nie zatrzyma, nie wyprzedzaj jej, ale 
owszem id  nieco za ni . Kiedy dochodzisz do ko ca 
ulicy, zwracaj si  z ni  równocze nie i twarz  do niej. 

6. Kiedy kilku równych co do godno ci
i stanowiska si  przechadza, grzeczno  wymaga, aby 
ci, co byli w rodku, poszli na strony, gdy dojd  do 
ko ca ulicy czy sali. 

7. Kiedy osoba starsza, albo te  kto  wy szy od 
ciebie godno ci  mówi  zacznie z kim innym na 
osobno ci, usu  si  wtedy co kolwiek, aby  nie 
s ysza  rozmowy, chyba e ci  wezwie, aby  pozosta ,
wówczas pozosta  mo esz. 

8. Je eli osoba godniejsza siada, ty nie siadaj 
naprzód, stój dopóki ci  usi  nie poprosz .

9. Nie pro  osoby godniejszej od siebie, aby g ow
nakry a, ani sam g owy nie nakrywaj dopóty, dopóki 
osoba godniejsza g owy nie nakryje i tobie tego  nie 
poleci. Gdy prosi ci  osoba starsza, by  nakry  g ow ,
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nie daj si   d ugo prosi , lecz zrób to zaraz. Gdy mówisz z 
ni szym lub równym, mo esz go prosi , aby nakry  g ow
i sam j  z nim nakrywaj. 
10. Nie odwracaj si  ani ogl daj za przechodz cymi. Id c
przez cmentarz, ogród, park nie urywaj kwiatów, 
owoców, li ci z drzew, nie am drzewek, nie chod  po 
trawnikach, nie depcz zbo a, trawy  i t. p. Je eli by by
wiadomie winnym tych rzeczy, s usznie mo naby ci

nazwa  barbarzy c , wandalem. 
11. Gdy spotkasz si  ze znajom  osob , nie pytaj si , sk d
i dok d ona idzie — gdy  pytanie takie jest niew a ciwe. 
12. K aniaj si  znajomym, ale nie zatrzymuj ich na ulicy 
lub przechadzce. K aniaj c si  zdejm czapk
i przepuszczaj po prawej swej r ce starszych, znajomych, 
je eli w skim chodnikiem idziecie. Uk on niech b dzie
zgrabny, niezbyt pr dki i gwa towny. Twarz, przy uk onie 
niech okazuje zadowolenie, e spotykasz znajomych. 

13. Siedz c na awce w miejscu przechadzek, czy te
zebra , czy w sali szkolnej gdy widzisz zbli aj cych 
si  ku tobie znajomych, powsta  i stój tak d ugo, jak 
d ugo trwa  b dzie z tob  rozmowa. Nie zapraszaj 
nowoprzyby ych do siedzenia, ani zaproszeni siada
winni dopóty, dopóki nie zapoznasz ich  
z towarzystwem w którem siedzia e .
14. Starszych i równych przy wchodzeniu  
i wychodzeniu z miejsca jakiego  pro  zawsze aby 
pierwsi wchodzili lub wychodzili. 

15. Zwiedzaj c muzea, galerje obrazów, bibljoteki, nie 
dotykaj r koma przedmiotów, nie ukazuj ich palcem, 
lecz gdy potrzeba tego wymaga uka  je oczyma. 

                              /Ci g dalszy w nast pnym numerze/

Nadgorliwcy z Wiejskiej 
Motto: Im bardziej chore pa stwo, tym wi cej w nim praw 
                                                                                   Tacyt 
Gdy w 1989 r. rozpoczyna a si  w Polsce transformacja ustrojowa, Stefan Kisielewski w jednym  
z wywiadów stwierdzi , e spodziewa si , e rz dz cy rozpoczn  reformowanie kraju  w pierwszym rz dzie od 
likwidacji zb dnych przepisów kr puj cych rozwój gospodarki. Sta o si  wr cz odwrotnie. Ka dy kolejny sejm 
poczytywa  sobie za wielk  zas ug , e uchwali  wi cej ustaw ni  poprzednicy. Do lawinowego wzrostu ilo ci 
uchwalanych ustaw i rozporz dze  dosz o bezpo rednio przed wej ciem Polski do Unii Europejskiej. Odbywa o si  to 
w ramach dostosowywania naszego prawa do unijnego. O tej radosnej twórczo ci wiadczy poni sze zdj cie.  

Przedstawia ono u o one w s upkach dzienniki ustaw i monitory rz dowe z kilku kolejnych lat. Pan Maciej Madelski 
w artykule „Stachanowcy z Wiejskiej”  zamieszczonym w  tygodniku Najwy szy Czas 2 lutego  2002 roku zajmowa
si  nadmiern  produkcj  przepisów prawnych przez polski Sejm. Uczyni  to, gdy  w 2001 roku pad  rekord 
wydrukowanych stron Dziennika Ustaw /13.132/. By o to niemal dwa razy wi cej ni  w roku poprzedzaj cym. 
Zako czy  swój artyku  nast puj co: „W 2002 r. istnieje realna szansa na pokonanie ubieg orocznego rekordu 
obj to ci Dziennika Ustaw. Dzi ki procesowi dostosowania polskiego prawa do norm UE po raz pierwszy w historii 
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przekroczy  mo emy magiczn  barier  15 tys. stron. A mo e r bn  20 tys. stron? Polak potrafi...” W 2006 roku 
stwierdzamy bez satysfakcji,  e Polak /w postaci Sejmu/  potrafi   z atwo ci  przekroczy  pierwsz  z tych kwot   
a i „r bn ” 20 tys. stron z niewielkim opó nieniem. Najgorsze z tego wszystkiego jest jednak e to, e jeszcze si  tym 
chwali .

Obj to  roczników Dziennika Ustaw (w stronach)
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Zdj cie oraz tabela  w du ej cz ci wyja niaj , dlaczego w naszym kraju jest tak wysokie bezrobocie a m odzi ludzie 
za prac  musz  wyje d a  za granic .          /zw/ 

Statystyka gminna 

ROKZdarzenia  
w USC 2003 2004 2005 

Urodzenia 51 50 63 

Ma e stwa 46 54 32 

Zgony 46 53 64 

Separacje 1 3 0 

Rozwody 4 5 10 

W 2005 r. na terenie gminy Jarocin urodzi o si
 i zosta o zameldowanych 63 dzieci. Oto liczba 
urodze  z podzia em na so ectwa:

JAROCIN 10
MAJDAN GOLCZA SKI 10
KUTY Y 3
ZDZIARY 4
DOMOSTAWA 5
KATY 5
SZWEDY 5
GOLCE 6
MOSTKI 6
SZYPERKI 9

Najbardziej popularne imiona w 2005 r. na terenie 
naszej gminy to: 
Jakub  - 4  Wiktoria  - 4 
Wiktor - 3  Oliwia    - 3   
   Kinga     - 3  
   Angelika  - 3  

A tak przedstawiaj  si  najpopularniejsze imiona w 
kolejnych dekadach pierwszego pó wiecza XX wieku: 
1905 -  Józef(20); Jan(19);  

Katarzyna(19); Aniela(19) 
1915 -  Józef(15); Stanis aw(9);  

Katarzyna(16); Aniela(7) 
1925 - Marian(14); Jan(11);  

W adys awa(9); Helena(8) 
1935 -  Jan(11); W adys aw(6);  

Janina(11); W adys awa(9);
1945-  Jan(13); Stanis aw(12);

Janina(7); Helena(6); 

Liczba zgonów w 2005 r. by a wi ksza od liczby 
urodzin, co jest zjawiskiem niepokoj cym, 
wiadcz cym o starzeniu si  spo ecze stwa  

i prowadz cym do niemo liwo ci zast powalno ci 
pokole .
                                                                    TP
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Dzia aj c na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz dzie gminnym (Dz.U. z200l r. Nr 142, poz-1591 z pó niejszymi zmianami), 
art. 4 ust. 1 pkt 14,art. 5 ust. 4, art.  11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 
poz. 873 z pó niejszymi zmianami). 

WÓJT GMINY JAROCIN 
og asza otwarty konkurs na realizacj  nast puj cych zada  z zakresu : 

I. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - dzia alno
szkoleniowa m odzie y z terenu Gminy Jarocin w pi ce no nej w 
miejscowo ciach:

1. Jarocin
2. Zdziary 

II. upowszechnianie sportu  w dyscyplinach lekkoatletycznych 
III. wiadczenia nieodp atnych us ug rehabilitacyjno—piel gnacyjno-

socjalnych.
Zakres dzia ania zadania I: 

a) organizacja zaj  sportowych 
b) organizacja zawodów i rozgrywek rekreacyjno-sportowych 
c) zaj cia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów 

Zakres dzia ania zadania II 
a) organizacja zaj  sportowych 
b) organizacja zawodów  w ramach grup wiekowych w dyscyplinach 

lekkoatletycznych 
c) zaj cia i treningi  prowadzone przez uprawnionych instruktorów i trenerów 

Zakres dzia ania zadania III. 
a) opieka nad lud mi chorymi w ich domach 
b) usprawnianie ludzi starszych i niepe nosprawnych 
c) promocja zdrowia – badania profilaktyczne 
d) opieka nad terminalnie chorymi 
e) wspó praca z organizacjami zajmuj cymi si  lud mi chorymi 

Z przyznanej kwoty b d  pokrywane nast puj ce wydatki i koszty:
Na zadanie I 

a) op aty instruktorów i trenerów prowadz cych szkolenia, 
b) dojazdy na zawody i treningi, 
c)   ubezpieczenie zawodników, op aty regulaminowe, 
d)   zakup materia ów, art. spo ywczych i sprz tu sportowego, 
e)    op aty za s dziowanie, 
f) utrzymanie bie ce u ytkowanych obiektów sportowych. 

Na zadanie II 
a) op aty instruktorów i trenerów prowadz cych szkolenia, 
b) dojazdy na zawody, treningi, 
c) ubezpieczenie zawodników, op aty regulaminowe, 
d) zakup materia ów, art. spo ywczych i sprz tu sportowego, 
e) op aty za s dziowanie,  

Na zadanie III  
a) etaty personelu i pochodne 
b) utrzymanie samochodów (paliwo, przegl dy) 
c) media ( pr d, telefony) 
d) leki, rodki medyczne, sprz t rehabilitacyjny 
e) artyku y biurowe, rodki czysto ci

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO Z O ENIA OFERTY: 
Organizacje pozarz dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na 
podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Pa stwa do innych Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz 
gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj
prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podleg e
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

II. WYSOKO  KWOTY PRZEZNACZONEJ W 2006 ROKU NA REALIZACJ
ZADA  PRZEZ  PODMIOTY WY ONIONE W KONKURSIE OFERT WYNOSI: 
Zadanie I - 1. Jarocin - 25 000 z
 2. Zdziary - 25 000 z
                  Razem:      50.000 z
Zadanie II                                5 000 z
Zadanie III  20.000 z
III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI :Z o enie oferty realizacji zadania 
zawieraj cej:

a) szczegó owy zakres rzeczowy proponowanego przedsi wzi cia
b) termin i miejsce realizacji zadania 
c) kalkulacj  przewidywanych kosztów jego realizacji 
d) proponowan  wielko  dotacji  
e) informacje o wcze niejszej swojej dzia alno ci w zakresie, którego zadanie do-

tyczy, 
f) informacj  o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniaj cych 

wykonanie zadania, w tym o wysoko ci rodków finansowych uzyskanych na 
realizacj  danego zadaniaz innych róde ,

Z dziedziny absurdu 

Okazuje si , e mycie r k to nie taka 
prosta sprawa. Najt sze europejskie g owy
uzmys owi y nam, e nie mo na tego robi  byle 
jak. Proces mycia musi  koniecznie liczy   7 
etapów a  ka dy z nich musi si  sk ada  z pi ciu
ruchów „tam i z powrotem”.  

1 Nanie  odpowiedni
ilo  myd a lub rodka
dezynfekcyjnego na 
r ce

2 Dezynfekowa  r ce wg 
schematu - ka dy etap 
to pi  ruchów
„tam i z powrotem" 

3 Pociera  d o  o d o

4 Pociera  cz
d oniow  prawej d oni o 
powierzchni
grzbietow  lewej d oni;
zmiana r k

5 Pociera  grzbietow
powierzchni  zagi tych 
palców jednej d oni pod 
zagi tymi palcami 
drugiej d oni 

6 Kciuk prawej d oni uj
w lew  d o ,
wykonywa  ruchy 
obrotowe wokó  kciuka; 
zmiana r k

7 Pociera  obrotowo 
opuszki palców prawej 
d oni w zag bieniu
d oniowym lewej d oni' 
zmiana d oni

Czekamy na wytyczne w innych podstawowych 
czynno ciach fizjologicznych cz owieka. Jak mo na 
te sprawy pozostawi  bez ustawowego 
uregulowania?
 ZW 
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g) kserokopie wpisu czy za wiadczenia w a ciwego organu 
rejestrowego, do którego dany podmiot   zosta  wpisany 
oraz statut, 

h) o wiadczenie o nieprowadzeniu przez wnioskodawc
dzia a  w celu osi gni cia zysku.

IV. OFERTY NALE Y SK ADA  NA OBOWI ZUJ CYM
FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR OKRE LA
ROZPORZ DZENIE MINISTRA  PRACY I POLITYKI 
SPO ECZNEJ Z DNIA 27 GRUDNIA 2005 R. (Dz.U. z 
2005 r. Nr 264, poz. 2207) 

Termin sk adania ofert up ywa z dniem 30 marca 2006 r. o 
godz. 1500.
Miejsce sk adania: Sekretariat w Urz dzie Gminy Jarocin 
Ofert  nale y z o y  w zamkni tej kopercie z oznaczeniem nazwy 
zadania, dla ka dego zadania osobno. 

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY 
WYBORZE OFERTY; 

Rozstrzygni cie konkursu nast pi do 14 dni od up ywu terminu 
do sk adania ofert. 
Zadanie ma by  zrealizowane zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez wnioskodawc  w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia okre lonego w ofercie, nie d u ej jednak ni  do 
dnia 31 grudnia 2006 r. 
Tryb oceny ofert: 
Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej dokona Komisja 
konkursowa powo ana Zarz dzeniem Wójta . Gminy Jarocin, która; 
a) stwierdza liczb  z o onych ofert w prawid owo og oszonym 

konkursie, 
b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami i og asza nazwy 

uczestników konkursu, 
c)  ustala, czy oferty spe niaj  wymagane warunki 
d)  analizuje merytoryczn  zawarto  ofert i ocenia mo liwo ci 

realizacji zadania przez dany podmiot  
e)  ocenia przedstawion  kalkulacj  kosztów realizacji zadania, z 

uwzgl dnieniem zakresu  
rzeczowego,

f)  uwzgl dnia wysoko rodków publicznych do zaanga owania w 
realizacj  zadania wed ug z o onych    ofert, 

g)  analizuje i ocenia sposób wywi zywania si  z umów i 
porozumie  zawartych mi dzy Gmin  Jarocin a podmiotami 
sk adaj cymi oferty w roku ubieg ym oraz dotychczasow
wspó prac  podmiotu z Gmin ,

h)  wy ania jednego realizatora poszczególnego zadania, który 
z o y  ofert  najkorzystniejsz  lub  uniewa nia konkurs, gdy 
adna z ofert nie spe nia wymogów zamawiaj cego. 

VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU 
WYBORU OFERTY: 

Dokonuj c wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa 
b dzie bra a pod uwag :
a)  zgodno  projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami 
statutowymi podmiotu, 
b) warto  merytoryczn  projektu, 
c) koszt realizacji projektu, w tym wysoko  udzia u rodków 
w asnych podmiotu oraz oczekiwan  wysoko  dotacji, 
d) staranne i terminowe wywi zywanie si  z umów i porozumie
zawartych z gmin  w ci gu ostatniego roku 
e) dotychczasow  wspó prac  podmiotu z Gmin  Jarocin. 
Zasady powy sze maj  zastosowanie tak e w przypadku, gdy w 
konkursie zostanie z o ona tylko jedna oferta. 

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU 
OG OSZENIA KONKURSU I ROKU POPRZEDNIM 
ZADA  PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO 
RODZAJU I ZWI ZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, W 
TYM WYSOKO  UDZIELONYCH DOTACJI: 

zadanie I    w  2005 r. cznie- 36.500 z , w roku og oszenia 
konkursu 0 z
zadanie II   w .2005 r.    0 z ,  w roku og oszenia konkursu  0 z .
Zadania III  w 2005 r.   20 000 z  w roku og oszenia konkursu   0 Z

cznie  w roku poprzednim tj. 2005 na realizacj  zada
przeznaczono kwot   56 500 z .

***
W dwóch ubieg orocznych numerach ogólnopolskiego tygodnika 
„My l Polska” ukaza y si  dwa, obszernej obj to ci artyku y
mieszka ca naszej gminy kpt. rez. Antoniego Ostrowskiego 
mieszkaj cego w Golcach. Dotyczy y one polityki obronno ci.
Gratulujemy! 

***
Sukcesy i osi gni cia szkolne 

Uczniowie Gimnazjum w Jarocinie w 
2005 brali udzia  w konkursach 
przedmiotowych.  Najwi kszy sukces 
osi gn  ucze  klasy III „c” ukasz
Lach, który zosta  laureatem konkursu 
z fizyki oraz finalist  konkursu  z 
chemii. Obecnie jest uczniem 
Technikum Elektronicznego przy 
Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

Z w asnej kieszeni 

W Polsce ci gle mamy do czynienia ze zmian
przepisów niemal w ka dej dziedzinie. Zmiany takie zasz y
tak e w sposobie udzielania dotacji dla stowarzysze
dzia aj cych na terenie gminy. Dotychczas (do 2005 r.) radni 
decydowali o wysoko ci dotacji dla LZS – ów umieszczaj c
odpowiedni  kwot  w bud ecie gminy. Jednak e w my l
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie, realizacja zadania 
publicznego przez organizacj  pozarz dow , odbywa si  na 
podstawie zlecenia realizacji zada  publicznych po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.  
W naszej gminie zosta  og oszony 10 marca 2005 r. konkurs 
na realizacj  zada  publicznych w zakresie: 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ród
m odzie y na terenie gminy Jarocin w dziedzinie pi ki 
no nej w miejscowo ciach Jarocin i Zdziary 
- nieodp atne us ugi rehabilitacyjne, piel gnacyjno-
socjalne na rzecz chorych, samotnych niepe nosprawnych w 
podesz ym wieku z terenu gminy Jarocin. 
Na realizacj  pierwszego zadania wp yn a oferta 
Stowarzyszenia LZS Zdziary, które dzi ki temu  otrzyma o
kwot  21 750 z .  LZS Jarocin natomiast nie z o y adnej
oferty i nie otrzyma  dotacji, chocia  w bud ecie gminy by a
zarezerwowana kwota w wysoko ci 14 750 z .  Koszty 
zwi zane z dzia alno ci  jaroci skiej dru yny pi ki no nej w 
ci gu ca ego 2005 roku by y pokrywane przez prezesa 
Tadeusza Czecha z w asnej kieszeni. Dotacja dla Jarocina 
trafi a za  do nadwy ki bud etowej.
Na realizacj  drugiego dzia ania ofert  z o y a CARITAS 
Diecezji Sandomierskiej a kwota przeznaczona na to zadanie 
w 2005 r. wynosi a 20 tys. z . Pieni dze te trafi y do stacji 
Caritas w Domostawie i pozwoli y na realizacj  dzia alno ci
w szerszym zakresie, dla dobra mieszka ców gminy Jarocin. 

JR
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Wspania y sukces 
Rekord Polski sportsmenki  z Majdanu Golcza skiego

Podczas HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW 
M ODSZYCH, które odby y si  w Spale w dniach 27 – 29 stycznia 2006 
wspania y sukces odnios a mieszkaj ca w Majdanie Golcza skim zawodniczka 
KKS Victoria Stalowa Wola  Danuta Urbanik. Dokona a ona niebywa ego
wyczynu albowiem poprawi a – o ponad 2 sekundy - halowy rekord Polski 
juniorek m odszych na dystansie 1000 m., nale cy od 1994 r. do Lidii 
Chojeckiej.
Co ciekawsze, o tym, e pobije rekord Polski wiadomo ju  by o przed  
zawodami albowiem  dwa tygodnie wcze niej w tej e samej Spale osi gn a
ju  wynik o 1.10 s. lepszy od rekordu Chojeckiej. By  to jednak rekord 
nieoficjalny.

Poni sza tabela PZLA przedstawia Halowe Rekordy Polski – Juniorek 
m odszych – stan na 30.01.2006  r. 

Danuta Urbanik 

Nasza sportsmenka robi niebywa e post py. Rok temu podczas zawodów w Spale w dniu 29. 01 2005 r. zdoby a
br zowy medal wynikiem 3:00.34 s. W maju  ubieg ego roku na zawodach w Mielcu dystans 1000 m. przebieg a ju
w czasie 2:53.62 s. Obecnie – 2:48.85 – Rekord Polski a nied ugo ....... 
Do pobicia czekaj  kolejne halowe rekordy Polski Chojeckiej na dystansie 1000 m.:  
- jako juniorki - 2:44.11 z 1996 r.  
- i jako seniorki  - 2:36.97 z 2003 r.  /an/ 

          Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa "O"  seniorzy  

Loka
ta Nazwa zespo u Mecze Pkt. Bramki 

1. OZS ISKRA SOBÓW 14 33 38-10 

2. LZS BUDO INSTAL TURBIA 14 30 31-12 

3. LZS BUKOWA JASTKOWICE 14 26 26-12 

4. LZS  ZDZIARY 14 25 32-17 

5. KS "SPARTA"  JE OWE 14 23 19-25 

6. ZKS "STAL" NOWA D BA 14 23 23-13 

7. LKS "SOKÓ ' KAMIE  14 20 20-18 

8. "UNIA" NOWA  SARZYNA 14 19 15-21 

9. KLUB PI KARSKI ZARZECZE 14 17 16-21 

10. KS "SANNA"  ZAKLIKÓW 14 16 12-31 

11. "KORONA" MAJDAN KRÓL. 14 15 12-26 

12. MKS  "ORZE "  RUDNIK 14 14 17-22 

13. LZS TOWNIA 14 14 14-29 

14. KS "CZARNI"  LIPA 14 9 11-21 

15. LZS "OLIMPIA" PYSZNICA 14 8 24-32 

LZS Zdziary by  rewelacj
jesiennej rundy rozgrywek. 
Jako beniaminek klasy 
okr gowej odniós  na pocz tku 
5 zwyci stw, dopiero  6 mecz  
z Iskr  Sobów zako czy  si
remisem 1 : 1. Pó niej by o ju
ró nie. Jak wida  z tabeli LZS 
Jarocin ma ogromn  szans  aby 
powróci  do klasy A. Wszystko 
zale y od postawy 
zawodników. yczymy 
Zdziarom powtórzenia w 
rundzie wiosennej takiej serii 
zwyci stw, jakie by y udzia em
ich dru yny  na inauguracj
rozgrywek, obu za  zespo om z 
naszej gminy awansu do 
wy szych klas 
rozgrywkowych.

2:51.25 Lidia
CHOJECKA 

300177 WLKS Siedlce 20.02.1994 Warszawa

 2:50.15 Danuta  
URBANIK 

241289 VICTORIA  
Stalowa Wola 

14.01.2006 Spa a

1000 m  

 2:48.85 Danuta  
URBANIK 

241289 VICTORIA  
Stalowa Wola 

28.01.2006 Spa a
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      Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa "B" gr. VII seniorzy   
                       
Lokat

a Nazwa zespo u Mecze Pkt. Bramki 

1. KS "ROTUNDA" KRZESZÓW 11 29 35-9 

2. KS LZS  JAROCIN 11 26 38-15 

3. KS "STRA AK" PRZYSZÓW 11 24 39-11 

4. LZS "Jutrzenka" Kopki 11 23 19-15 

5. KS "ARMES"  RAC AWICE 11 17 20-17 

6. KS "MILENIUM"  BIELINY 11 16 21-26 

7. SKS "Ceramika" Harasiuki 11 11 21-14 

8. LZS  BIELINIEC 11 11 16-23 

9. KS "TANEW" DABRÓWKA 11 10 12-18 

10. GKS "GRABNIAK"  HUCISKO 11 7 18-29 

11. LKS  GLINIANKA 11 7 15-31 

12. KS "WIKTORIA" WOLINA 11 4 13-59 

Amerykanin:  „U nas to jest 
prawdziwa wolno . U nas ka dy
mo e publicznie wygadywa  na 
Reagana.
Polak: U nas jest taka sama 
wolno . U nas te  ka dy mo e
wygadywa  na Reagana”  
/dowcip z lat osiemdziesi tych 
ubieg ego wieku/ 

Dwóch tatusiów 
Maria Szyszkowska, wojuj ca 
feministka i zwolenniczka nie tylko 
zawierania ma e stw homo-
seksualnych ale tak e adoptowania 
przez nich dzieci na zapytanie, co 
ma odpowiedzie  nauczycielce 
dziecko adoptowane przez par
homoseksualistów, gdy ta zapyta o 
mamusi  ? 
- e ma dwóch tatusiów. I e jeden 
z nich jest, dajmy na to, in ynierem 
a drugi zajmuje si  domem. 

Feralny pi tek 

Pewien wie niak ali  si , e przegra  proces, 
t umacz c to tem, e by o to w pi tek. Na to mu rzek
inny: 
-  Pewnie twój przeciwnik nie jest przes dny, bo 
w a nie w pi tek wygra  proces. 
                                                            (Millet, str. 39) 

Feralna „13” 

Mimo frazesów o post pie i o wieceniu dzisiejszych 
spo ecze stw zabobon kwitnie w pe ni XX wieku. 

adne z miast w Polsce nie ma linji tramwajowej Nr 
13. Wprowadzono j  w Warszawie w pocz tkach
komunikacji tramwajowej, ale natychmiast musiano 
skasowa .... z braku frekwencji na tej linji.  
               (Z obserwacji – z czasów II Rzeczypospolitej) 

***
Ojcze nasz" sk ada si  z 56 s ów, Deklaracja 
Niepodleg o ci - z 300, a ostatnio og oszone
rozporz dzenie rz du w sprawie cen jarzyn - z 26.911 
s ów.
                                                              Bill Widnall 

W ramach pomocy krajom s abo rozwini tym 
pieni dze biednych ludzi z bogatych krajów trafiaj  do 
kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach. 

Alfred Mozer 

Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza. 
Cyryl Parkinson 

Tales zapytany, czemu nie postara  si  o dzieci, 

odpowiedzia

- Z mi o ci do dzieci. 

Tales, kiedy matka chcia a by si  o eni , mówi :

- Jeszcze nie czas. 
Potem, ju  starszy: 

- Ju  nie czas 

Tales wpatrywa  si  w gwiazdy i wpad  do wykopanej 
jamy. S u ca powiedzia a, e dobrze mu tak, bo nie 
wie, co ma pod nogami, a ledzi to co jest na niebie. 

Tales mówi :
- Nie ma ró nicy mi dzy mierci  a yciem. 

Kto  na to: 
- Wi c czemu nie umierasz ? 
- Bo nie ma ró nicy. 

Kto  spyta  Talesa, co powsta o wcze niej, noc czy 
dzie .

- Noc. – odpowiedzia  Tales – o jeden dzie
wcze niej.

Konkurs !!! 
W relacji z imprezy nie wpisali my 

nazwisk zdobywcy I i III miejsca w Biegu 
G ównym w biegach Zwyci stwa nad 
Bolszewikami.  
Osoba, która pierwsza poda oba nazwiska otrzyma 
od redakcji nagrod .
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     Janina i Piotr KIE B       Stanis aw i Krystyna KIE B     Apolonia i Albin FILA

Stefania i Kazimierz KO PA  Stanis awa i Erwin KUSOWSCY  W adys awa i Stanis aw MARTYNA 

Anna i Tadeusz MARTYNA   Emilia i Emil MI KIEWICZ    Stanis awa i Marian O ÓG

     Anna i Jerzy PASZKO

      Ludowa Kapela Ni a ska–Mieczys aw Koziarz 
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