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Od redakcji:
W a ciwie to nasze pismo 

powinni my nazwa  „nieregularni-

kiem”, gdy  trudno nam si  zmie ci

w odpowiednich ramach czasowych. 

Prosz  nam to wybaczy . W  ka dym 

b d  razie obiecujemy wywi za  si

z wydania 4 numerów naszego pisma 

w ci gu roku. Bardzo liczymy na 

wspó prac  z naszym pismem ks. 

Franciszka Kowala z Kuty , prowa-

dz cego od lat prac  duszpastersk

w Ghanie,   niedawno przyby ego  na 

urlop do rodzinnej miejscowo ci.

Wewn trz numeru znajdziecie Pa -

stwo krótk  charakterystyk  jego po-

staci, w nast pnych za  numerach 

naszego pisma zamieszcza  b dziemy 

fragmenty z jego opracowania doty-

cz cego historii Kuty , oraz interesuj -

ce korespondencje z Ghany. Ponadto 

zwracamy uwag  na kronik  szko y

w Zdziarach opracowan  przez p. 

Mari  Pche ka.  Pani Maria – o ile jej 

zdrowie pozwala - opracowuje kolejne 

kroniki poszczególnych szkó  z terenu 

gminy Jarocin. B dziemy je na pewno 

publikowa . Wyra amy jednocze nie 

podziw dla Jej bardzo cennej pracy. 

Najwa niejszym w ostatnich miesi -

cach  wydarzeniem w yciu naszego 

kraju by a wizyta Ojca w. Benedykta 

XVI. Polacy przyj li Go – wbrew 

snutym w zachodnich mediach przy-

puszczeniom - bardzo serdecznie. Na 

spotkanie z papie em uda a si  tak e

pielgrzymka z gminy Jarocin. Relacj

z niej zamieszczamy  w niniejszym 

numerze. Trwaj  przygotowania do 

organizacji tegorocznej imprezy 

w Jarocinie, dlatego te  dostarczamy 

gar  informacji na ten temat.  Od 

niniejszego numeru rozpoczynamy 

prezentacj  pewnych osób z terenu 

gminy Jarocin, które ze wzgl du na 

prowadzon  obecnie dzia alno  czy 

ze wzgl du na swoj   przesz o  na to 

w pe ni zas uguj .

Grupa pielgrzymkowa z Jarocinie na spotkaniu z papie em
Benedyktem XVI na krakowskich B oniach – str. 3 

Uroczysta akademia w I rocznic mierci Jana Paw a II 
w szkole w Jarocinie 
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Uczestnicy pó kolonii  „Weso e wakacje” - czytaj str.21

Majówka w Golcach – czytaj str. 20  

U góry po lewej – Teatrzyk Szkolny w skeczu  

          „Obrazek z ycia kobiety wiejskiej”

U góry – Wyst py wokalne

Po lewej – „Krakowiak” w wykonaniu dziewcz t

           z PSP Golce 
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 „Trwajcie mocni w wierze” 

Pod takim has em przebiega a tegoroczna, 

pierwsza pielgrzymka Papie a Benedykta XVI do Polski, 

ojczyzny swojego wielkiego poprzednika Jana Paw a II.

W dniach od 25-28 maja 2006r. Benedykt XVI z potrzeby 

serca odwiedza  ukochane przez naszego papie a miejsca 

oraz te, które chcia  zobaczy  jako wa ne. 

Na spotkanie z papie em uda y si  milionowe rzesze, 

w ród których przewa ali m odzi ludzie, wspaniali m odzi 

ludzie. 

Wybierali my si  na to spotkanie z mi o ci do naszego 

Ojca wi tego Jana Paw a II, wszak byli my jego 

pokoleniem! Byli my wiadomi, e tego od nas oczekuje. 

Poza tym, przybywa  do nas s uga Chrystusa, aby mówi

o wielkiej mi o ci Pana, budzi  w nas odwag

w wyznawaniu wiary i utwierdza  w wierze – „B d cie 

mocni w wierze”. 

 Z naszej jaroci skiej parafii pod wezwaniem  

M.B. Bolesnej wyjecha a równie , zorganizowana przez  

ks. M. Czajk  grupa pielgrzymkowa aby uczestniczy  we 

Mszy w. na krakowskich B oniach. Grupa liczy a 34 

osób. Wyruszyli my w podró  dnia 27 maja o godz. 22.00 

a we w asnym sektorze znale li my si  o godz.5 rano dnia 

nast pnego. Wraz z tysi cami wiernych z Polski  

i zagranicy modlili my si  z papie em i w skupieniu 

s uchali my Jego s ów. Pielgrzymi tradycyjnie mieli ze 

sob  flagi, transparenty, chusty, znaczki a m odzi ludzie 

podkoszulki z napisem JP II / B XVI. Papie  celebrowa

Msz w. wraz z hierarchami innych ko cio ów a jego 

wzruszenie udziela o si  zebranym. Jak wspaniale brzmia y

s owa z homilii „Pragn em przede wszystkim spotka

ywych ludzi, Jego rodaków, zakosztowa  Jego wiary,  

z której wyrós  i upewni  si  czy w niej trwacie. Chcia em 

te  z tego miejsca prosi  Boga, by zachowa  w was 

dziedzictwo wiary, nadziei i mi o ci jakie pozostawi

wiatu, a wam szczególnie Jan Pawe  II”.   

Po b ogos awie stwie otrzymanym na B oniach

krakowskich wracali my do domu pe ni wewn trznego 

pokoju. A w uszach nam brzmia  pot ny i radosny piew:  

„Nie l kajcie si . Ja jestem z wami. 

Nie l kajcie si , Bóg jest mi o ci

Nie l kajcie si , trwajcie mocni w wierze” 

Nie przeszkodzi  nam nawet fakt, e rozlecia o si  ko o

autobusu, którym jechali my. Na szcz cie, dzi ki 

yczliwo ci kierowców z innych autobusów oraz ch tnej  

i fachowej pomocy m skiej cz ci naszego sk adu 

pielgrzymkowego uda o si  w nied ugim czasie 

zainstalowa  ko o zapasowe. Bardziej pokutny charakter 

mia a pielgrzymka dla tych uczestników, którym 

„wdzi czne marsze kiszek” przypomina y o jedzeniu, 

jednak e obl enie przydro nych zajazdów przez 

wyg odnia ych pielgrzymkowiczów uniemo liwia o

ich uciszenie.                                                                                           

Halina lusarczyk 

wi to samorz dowe

W dniu 3 czerwca delegacja z Gminy Jarocin wzi a udzia

w obchodach Dnia Samorz du Terytorialnego w Rzeszowie. 

Obchody rozpocz y si  Msz w. w Ko ciele Farnym  

w intencji samorz dów terytorialnych województwa 

podkarpackiego.  Po Mszy w.  ulicami Rzeszowa przesz a

parada samorz dów terytorialnych naszego województwa na 

czele z Marsza kiem Województwa i Prezydentem Rzeszowa. 

Po paradzie  w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu 

Kultury odby a si   konferencja okoliczno ciowa,  

podczas której, Marsza ek Leszek Deptu a

podzi kowa  za prac  i z o y yczenia wszelkiej 

pomy lno ci samorz dowcom z Podkarpacia a wi c

prezydentom, burmistrzom, wójtom, radnym a tak e

so tysom i cz onkom rad so eckich. Niniejszym  

te podzi kowania i yczenia przekazujemy.   

                                                                                   /red/ 

Powo anie Zespo u Szkó  w Jarocinie 

Podczas sesji w dniu 19.06.2006 r. Rada Gminy 

podj a uchwa  o utworzeniu Zespo u Szkó

w Jarocinie. Zespó  ten sk ada  si  b dzie  

z Publicznego Gimnazjum w Jarocinie oraz Publicznej 

Szko y Podstawowej w Jarocinie. Wnioskodawc  – po 

raz trzeci - powy szej uchwa y by  wójt gminy, 

którego intencj  by o aby szko y w Jarocinie mia y

jednego gospodarza ca ego obiektu. Wy oniony  

w drodze konkursu dyrektor b dzie odpowiedzialny za 

sprawy gospodarcze, kadrowe, finansowe oraz rozwoju 

obu placówek. B dzie móg  sobie powo a  do pomocy 

zast pc . Rad  Pedagogiczn  Zespo u tworzy  b d

wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w PSP 

oraz Gimnazjum za  Rada Rodziców Zespo u wybrana 

b dzie spo ród rodziców obu szkó .                        JR. 
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List Marsza ka 
                                                                       

                        Rzeszów, 27 marca 2006 r.

                                                      

Pan

Zbigniew Walczak 

Wójt Gminy Jarocin 

Dzi kuj  za propozycj  obj cia honorowego 

patronatu nad imprez  pn. „Pa stwo Jarocin - miejscem 

spotka  przyjació  ponad granicami", organizowan  z tak 

du ym powodzeniem przez Urz d Gminy w Jarocinie oraz 

„Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin". Oczywi cie 

przyjmuj  j  z ogromn  przyjemno ci .

Korzystaj c z okazji, pragn  podzi kowa  wszystkim tym, 

którzy podj li si  realizacji tego interesuj cego 

przedsi wzi cia i pracuj  na sukces kolejnych edycji 

imprezy. Dzi ki Pa stwa zaanga owaniu Spotkania 

Rodzinne w Pa stwie Jarocin rokrocznie ciesz  si

znakomit  opini  w ród zaproszonych go ci oraz stale 

wzrastaj cym zainteresowaniem mieszka ców ca ego

naszego regionu. Jestem g boko przekonany, i  równie

w tym roku do o  Pa stwo wszelkich stara , by 

dostarczy  uczestnikom niezapomnianych wra e

i emocji. 

cz c serdeczne pozdrowienia, ycz  pomy lno ci

w realizacji tego oraz wszelkich przysz ych przedsi wzi .

                                                        Marsza ek                      

                                         Województwa Podkarpackiego 

                                                                                    

                                          Leszek Deptu a

Szko a dla nauczycieli 

 Wydaje si , e odpowied  na pytanie „Dla kogo jest 

szko a?” jest najbanalniejsza w wiecie. Wi kszo  osób  pewnie 

s dzi, e dla uczniów. Mo e to jest regu  gdzie indziej... ale na 

pewno  nie w Jarocinie. W gminie Jarocin okaza o si , e szko a

jest dla nauczycieli. Udowodnili to w ostatnim czasie p. dyrektor 

Gimnazjum oraz Rada Pedagogiczna tej placówki. Uznali 

bowiem, za nic nie znacz cy wynik ankiety przygotowanej przez 

Urz d Gminy a przeprowadzonej w grupie rodziców uczniów 

klas szóstych, którzy po wakacjach trafi  do pierwszych  klas 

Gimnazjum w Jarocinie. Otó  na pytanie dotycz ce jakiego 

j zyka dodatkowego ycz  sobie dla swoich dzieci: 

niemieckiego czy rosyjskiego 63 osób opowiedzia o si  za 

niemieckim, natomiast 4 za rosyjskim. Trzeba doda , e rodzice 

mieli przedstawion  pe n  informacj  o nauczaniu 

poszczególnych j zyków obcych w szko ach rednich Ulanowa, 

Rudnika, Niska i Stalowej Woli.  Mimo tak zdecydowanej 

przewagi  liczby rodziców opowiadaj cych si  za j zykiem 

niemieckim p. dyrektor Martyna wraz z Rad  Pedagogiczn

upieraj   si  przy j zyku rosyjskim,  maj c w g bokiej pogardzie 

ich zdanie. Moje dania zrealizowania woli rodziców s  na razie 

bezskuteczne. 

                                                        Z. Walczak – wójt gminy 

Dodatkowy mandat 

Po najbli szych wyborach Szyperki b d  mie  dwóch radnych, 

tak jak to by o do listopada 2002 roku. Sta o si  tak w zwi zku  

z dokonan  analiz  zmian w liczbie mieszka ców gminy Jarocin 

przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Komisarz 

Wyborczy  pismem z dnia 17 maja 2006 r. zasugerowa

bezwzgl dne zastosowanie si  do zasad okre lonych przez 

Pa stwow  Komisj  Wyborcz  w kwestii podzia u gminy na 

okr gi wyborcze.  Dlatego te  radni podczas sesji w dniu 19.06. 

br. podj li uchwa  zmieniaj c  dotychczas obowi zuj c

(z 18 czerwca  2002 r.) w  dwóch istotnych elementach: liczba 

mandatów w okr gu wyborczym w Szyperkach zwi kszy a si

o 1 mandat, natomiast okr gi w Katach i Szwedach zosta y

po czone i b d  posiada  razem tylko 1 mandat. Analiza do 

takiego a nie innego rozstrzygni cia problemu  zosta a

przedstawiona radnym w poni szym Uzasadnieniu:  „Od 

wyborów do rady gminy w 2002 r. liczba mieszka ców gminy 

Jarocin uleg a zmianie w ten sposób, e liczba mieszka ców 

Szyperek zwi kszy a si  i to so ectwo w zwi zku z norm  1,51 

powinno odzyska  utracony w 2002 r. drugi mandat. Przy 

obecnym podziale na okr gi wyborcze by oby w gminie  

16 radnych. Zgodnie z ustaw  o samorz dzie gminnym  

i w zwi zku z obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego  

z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych 

wybieranych do rad gmin na terenie województwa 

podkarpackiego Rada Gminy w Jarocinie liczy 15 radnych. 

Nale y gmin  tak podzieli  na okr gi wyborcze aby zachowa

norm  przedstawicielstwa i liczba radnych wynosi a 15.  

W zwi zku z tym, e liczba mieszka ców so ectwa Katy a wi c

tego, które dotychczas stanowi o okr g o najmniejszej normie 

przedstawicielstwa zmniejszy a si , to nie powinno ono stanowi

samodzielnego okr gu. 

Z ustawy ordynacja wyborcza wynika, e okr giem

wyborczym jest so ectwo. So ectw nie mo na dzieli ,

ale mo na czy , tworz c okr gi wielomandatowe (do 

5 mandatów). 

W tym konkretnym przypadku s , trzy mo liwo ci

po czenia so ectwa Katy: ze Szwedami, Szyperkami 

lub Majdanem Golcza skim, aby uleg  „zredukowaniu” 

jeden mandat przy zachowaniu ustawowej procedury 

zaokr glania normy przedstawicielstwa do pe nych 

mandatów. Po czenie Katów z Szyperkami czy 

Majdanem Golcza skim wi za oby si  ze zmian

obwodów g osowania a i tak w praktyce nie jest 

mo liwe aby wyborcy z Katów g osowali w obwodzie 

w Szyperkach czy Majdanie Golcza skim.  Utworzenie 

obwodu w Katach równie  nie jest wskazane ze 

wzgl du na ma  liczb  mieszka ców w obwodzie (226 

osób) a obwód tworzy si  dla 500 mieszka ców a poza 

tym tworzy oby si  dwa obwody g osowania dla 

wyboru radnych w jednym okr gu. W przypadku 

po czenia so ectwa Katy z so ectwem Szwedy nie 

zmienia si  obwodów g osowania, poniewa  dla 

obydwu so ectw obwód g osowania od lat jest  

w Domostawie”. Gdyby radni nie podj li powy szej 

uchwa y to Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu 

zwróci by si  do Wojewody o zast pcze jej wykonanie.   

                                                                                          JR. 
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Kalendarium 
W dniu 30 czerwca 

og oszony zosta  konkurs 

na dyrektora Zespo u

Szkó  w Jarocinie. 

Konkurs odby  si  19 

lipca b.r. Do konkursu 

zg osi a si  tylko p. 

Renata Dec. Pani Dec 

spe ni a wymogi forma-

lne jakie s  stawiane 

przed kandydatami na 

stanowiska dyrektorskie 

w o wiacie i uzyska a

wymagan  wi kszo

spo ród cz onków 

komisji konkursowej.

                    *** 

W zwi zku z przej ciem 

p. Marii Sokal z dniem 30 

czerwca na emerytur

wójt powierzy  pe nienie 

obowi zków dyrektora na 

okres od 1 lipca 2006 do 

ko ca roku szkolnego 

2006/2007p. Rozalii Iskra. 

Do og oszonego  w 

kwietniu  konkursu  na 

dyrektora tej placówki  nie 

zg osi  si aden kandydat.

                  *** 

W pierwsz  rocznic

mierci Jana Paw a II 

w ko ciele parafialnym 

w Jarocinie zaprezento-

wany zosta   monta

s owno – muzyczny 

w wykonaniu uczniów 

Gimnazjum, przygoto-

wany pod kierunkiem 

ks. Marcina Czajki

                   *** 

Podobna uroczysto

po wi cona pami ci Jana 

Paw a II  mia a miejsce 

12 kwietnia w szkole 

w Jarocinie. Uroczyst

akademi  z uczniami 

szko y podstawowej 

i gimnazjum przygoto-

wa a katechetka 

p. Katarzyna Pliszka. 

                  *** 

W lipcu zosta a

zako czona moderniza-

cja drogi powiatowej 

Jarocin – Ulanów na 

odcinku d . 1160 mb. 

/w granicach gminy 

Jarocin/.  

Bud etu – ci g dalszy 

Czytelnikom naszego pisma nale  si  wyja nienia, jak zako czy a si

sprawa z uchwaleniem bud etu gminy na rok 2006. W poprzednim numerze 

zasygnalizowa em, e ostateczne  rozstrzygni cie nast pi podczas najbli szej 

sesji. Sesja ta odby a si  w dniu 15 marca. Rada Gminy nie zastosowa a si ci le

do zalece  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni nie zgodzili si  bowiem na 

przywrócenie kwoty 167 000 z . do bud etu szkó  podstawowych, natomiast  

w przypadku zaci gni cia po yczek zmniejszyli je  nie w dziale „Transport” lecz 

w „Ochronie rodowiska” poprzez rezygnacj  z zaci gni cia po yczek na budow

kanalizacji sanitarnej cz ci Majdanu Golcza skiego oraz Jarocina /przy bloku 

komunalnym/. Wykonanie kanalizacji w obu tych miejscach uwarunkowane by o

od powodzenia z o onego wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

EOG. Niestety, w zwi zku z decyzj  radnych gmina musia a wycofa  swój 

wniosek z w/w programu jakkolwiek otrzymali my pismo, e wniosek przeszed

pomy lnie ocen  formaln .  Podczas sesji usi owano mnie obarczy  win  za taki 

rozwój sytuacji. A przecie  pomys  rezygnacji z zaci gni cia po yczki na ten cel 

zosta  przedstawiony przez przewodnicz cego Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Franciszka Sarzyniaka na posiedzeniu tej komisji w dniu 9 marca, gdy  rzekomo 

projekt kanalizacji by  „bublem”.  

W zwi zku z nie wywi zaniem si  przez RG z zalece  RIO, odby o si

w dniu 21  marca Kolegium tej instytucji, w którym ze strony RG wzi li udzia

przewodnicz cy RG Bogus aw Iskra i przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Jerzy 

Miszczyszyn, natomiast organ wykonawczy reprezentowali wójt wraz ze 

skarbnikiem. Przedstawiciele RG twierdzili, i   spe nili wymagania RIO  

w kwestii zaci gni tych po yczek, gdy  zmniejszyli  deficyt bud etowy poprzez 

rezygnacj  z zaci gni cia po yczki na kanalizacj  Majdanu i Jarocina, natomiast   

ci cia w o wiacie zaproponowali zrekompensowa  poprzez  oszcz dno ci

uzyskane w  gimnazjum  poprzez zatrudnienie sta ystów, ale na potwierdzenie 

swoich argumentów  nie przedstawili adnych oblicze . Wójt Gminy natomiast 

twierdzi , e nie jest mo liwym uzyskanie tak du ych oszcz dno ci w Gimnazjum 

i na pewno braknie pod koniec roku pieni dzy na p ace dla osób  zatrudnionych  

w szko ach podstawowych, je li za  RIO zaakceptuje  zmniejszenie deficytu 

poprzez rezygnacj  z zaci gni cia po yczki na kanalizacj  to uniemo liwi  gminie 

staranie si  o uzyskanie dotacji z programu Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego a w konsekwencji   skorzystania z 85 proc. refundacji kosztów 

inwestycji. Kolegium RIO po rozwa eniu argumentów obu stron uchwa  z dnia 

21 marca  stwierdzi o niewa no  uchwa y bud etowej gminy Jarocin w cz ci

dotycz cej o wiaty, „poniewa  uniemo liwia ona realizacj  zada  samorz du  

w tym w a nie zakresie”. W konsekwencji RIO samo ustali o gminie bud et

w tym wzgl dzie przywracaj c poziom wydatków bie cych na o wiat  do 

pierwotnego stanu, czyli do kwoty  2 mln 331 tys. 583 z otych /zgodnie  

z projektem wójta/. Uzasadniaj c swoj  decyzj  RIO stwierdzi a, i  rada gminy 

zmniejszaj c, w stosunku do projektu uchwa y bud etowej wydatki na o wiat

“w sposób istotny naruszy a przepis ustawy o finansach publicznych". Niestety,  

w drugim przypadku Kolegium nie wnika o w konsekwencje rezygnacji  

z po yczki na kanalizacj  dla gminy Jarocin, zadowoli o si  tylko wysoko ci

zmniejszenia deficytu bud etowego.

Tych spo ród radnych, którzy poczuli si  dotkni ci moim stwierdzeniem  

w artykule w poprzednim numerze, e podczas g osowania nad bud etem 

zachowywali si  jakby byli w amoku przepraszam za dosadno  okre lenia. Skoro 

nie by o to dzia anie w amoku – jak twierdz  oburzeni radni - to  widocznie by o

to dzia anie niezbyt przemy lane. Na pewno stwierdzenie moje by o krzywdz ce

dla tych spo ród radnych, którzy nie poparli tych szkodliwych – moim zdaniem - 

rozwi za  w g osowaniu nad bud etem.  

Z. Walczak – Wójt Gminy 
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Absolutorium

XXIX Sesja Rady Gminy w Jarocinie w dniu 21 kwietnia br. by a

tzw. sesj  absolutoryjn , czyli zorganizowan  w celu przyj cia

sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2005 r. i udzielenie 

(b d  nie) z tego tytu u absolutorium organowi wykonawczemu. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie sprawozdanie oceni a

pozytywnie, równie  Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Jarocinie 

wnioskowa a za udzieleniem absolutorium to jednak  na sesji kilku 

radnych s dzi o inaczej i nie oby o si  bez ostrych s ów krytyki w 

stosunku do wójta. Mimo burzliwej dyskusji absolutorium zosta o

udzielone nast puj c  ilo ci  g osów: 9 g osów „za”, 4 g osy 

„przeciw” i 1 g os „wstrzymuj cy si .” Wójt Gminy podzi kowa

radnym za udzielenie absolutorium.                                               JR 

Ksi dz werbista 
Na d u szy urlop przyby  z Ghany w Afryce do domu 

rodzinnego w Kuty ach Ks. Franciszek Marian Kowal. Ks. 

Franciszek  urodzi  si  w 1959 roku w Jarocinie jako syn Jana  

i Stefanii z domu Herdzik. Nauki pobiera  najpierw w 

Zdziarach a nast pnie w LO 

w Nisku. W dniu 04. 09.1978 

r. wst pi  do Zgromadzenia 

S owa Bo ego (znanego jako 

Ksi a Werbi ci) w 

Chludowie k. Poznania. W 

latach 1979- 1981 odbywa

studia filozoficzne w 

Pieni nie  (Warmia), 

nast pnie za   Studia 

teologiczne /1981-1986/ w 

Domu Misyjnym w. 

Gabriela w Modlingu k. 

Wiednia (Austria) 

zako czone tytu em mgr 

Teologii na Uniwersytecie 

Wiede skim. wi cenia

kap a skie mia  10.05.1986 w 

ko ciele pw. Ducha w. w 

Modlingu. W dniu 16.10.1987 przyby   do Akry w Ghanie w  

Afryce  Zachodniej i po wprowadzeniu do kultury miejscowej i 

j zyka Twi prowadzi  prac  duszpastersk  w  parafii pw. Matki 

Boskiej Fatimskiej w Wenchi - Diecezja Sunyani. W latach 

1993-2001 pracowa  w animacji misyjno - powo aniowej w 

Chorwacji (Zagrzeb i Zadar). Od roku 2001 powraca do Ghany 

i prowadzi do dzi  prac  duszpastersk  w parafii pw. w. 

Antoniego Padewskiego w Bamboi - diecezja Damongo 

(Pó nocna Ghana). 

Przedstawiamy sylwetk  ksi dza Franciszka, gdy  nied ugo

zamie cimy w naszym pi mie przyczynek do historii Kuty

jego autorstwa oraz niezwykle interesuj ce informacje i 

ciekawostki z pracy duszpasterskiej w Ghanie. 
ZW

Inwestycje w  Gminie Jarocin – 2005 
Rok 2005 to przede wszystkim 

modernizacja dróg i budowa  

chodników. So ectwo Jarocin 

otrzyma o dotacj  z programu 

„Odnowa wsi” na budow  sceny 

plenerowej. Wykonawca zd y  przed 

zim  wyla  tylko awy 

fundamentowe. 

 Najwa niejsze inwestycje to: 

- modernizacja drogi gminnej Jarocin  

- Zadwór  (195 mb) – 34.277 z .

- modernizacja drogi gminnej Jarocin
- Wygon (205 mb) – 37.211 z

- modernizacja  drogi gminnej Katy – 

Osiedle (250 mb) – 52.512 z

- modernizacja  drogi w Szyperkach 

(450 mb) – 93.395 z

- modernizacja  drogi Jarocin–Nalepy – 

76.385 (46.385 z  do o y  powiat) 

- budowa chodnika w Zdziarach - (616 

mb) – 50.918 z .

- budowa chodnika w Jarocinie (612 mb) 

– 82.000 z .

- budowa chodnika w Szyperkach (500 

mb) – 49.237 z .

- remont dróg gminnych w Szwedach 

(Nowa Ruda -1330 mb, Madeje -1500 

mb, droga dojazdowa do pól - 300 mb) 

– 74.824 

- remont  drogi Golce – Podedwór - 500 

mb (32.860 z .- w tym 16.000 z .  z 

FOGR)

- zmiana systemu ogrzewania na 

biomas

w szkole w Mostkach – 22.945 z . (w 

tym dotacja z WFO iGW – 15.290) 

- zamiana systemu ogrzewania w UG -

18.960 z . (w tym – 13.272 z

z WFO iGW) 

- wykonanie o wietlenia ulicznego  

w Golcach – 218 mb linii + 3 szt. 

opraw -16.580 z .

- wykonanie  o wietlenia ulicznego  

w  Katach – 60 mb + monta  2 szt. 

opraw – 3.000 z .

- wykonanie o wietlenia uliczne w Jaro-

cinie monta  4 szt. opraw–2.300 z .

- budowa sceny (inwestycja nie 

zako czona) – 627.200 z . (w tym 

dotacja I transzy z programu „Odnowa 

wsi” -       43 672 z

- budowa  przystanku w Domostawie -

4.483  

- 22.570 – zakup r baka
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Farmer roku 

Mówili o nim i pisa a lokalna prasa sprzed kilku 

laty „Józek mleczarz,” „Rolnik unijny” natomiast ludzie 

z najbli szej okolicy patrzyli na jego zainteresowanie si

produkcj  rolnicz , w czasie kiedy rolnictwo coraz 

bardziej podupada o, z pewnym niedowierzaniem  

i pow tpiewaniem a niektórzy wr cz przepowiadali mu 

rych y upadek i kompletne bankructwo. 

Józef Walczak – bo o nim mowa – mieszka z on ,

dwoma synami i rodzicami w Mostkach – Podporach  

i tam prowadzi gospodarstwo rolne. 

 „Józek” z zawodu technik mechanizacji rolnictwa po 

uko czeniu szko y, podobnie jak wi kszo  m odych 

ludzi, wcale nie my la  o pozostaniu na tzw. 

„gospodarce” czyli prowadzeniu indywidualnego 

gospodarstwa rolnego. 

 Pracowa  w sk adnicy maszyn w Nisku, prowadzi

sklep, pracowa  w budownictwie wiadcz c us ugi

remontowo-budowlane. W 1989 roku rodzice przekazali 

mu gospodarstwo rolne za rolnicz  emerytur , lecz 

wtedy jego praca polega a na pomocy rodzicom  

w prowadzeniu gospodarstwa w wolnym czasie po pracy 

poza rolnictwem. 

W 1993 r. rozpocz em budow  domu – mówi Józef 

Walczak - i wtedy sprzeda em konia, bo ojciec kaza  mi 

pracowa  w polu koniem a tego nie lubi em (pierwszy 

ci gnik by  kupiony w 1979 r. marki T – 4011).  

W nowym domu zamieszkali my w 1997 r. 

Gospodarstwo rolne prowadzili rodzice a w a ciwie to

mama – Waleria, bo tata Micha  Walczak pracowa  poza 

rolnictwem.

W latach 70-dziesi tych wybudowali obor  na 5 sztuk 

byd a, kilka sztuk trzody i konia. 

Natomiast ostateczna decyzja o ca kowitym po wi ceniu 

si  rolnictwu zapad a w 2001 r. kiedy stan em przed 

dylematem znalezienia pracy, co by o bardzo trudne, 

albo wyjecha  do pracy za granic , na co ona nie 

wyra a a zgody. 

Skorzysta em z linii kredytowej w BGZ S.A. „M ody

Rolnik” polegaj cej na dofinansowaniu przez ARiMR 

sp aty odsetek od kredytu, wi c stopa procentowa wynosi 

1,2 % i jest ponad dziesi ciokrotnie ni sza od stopy 

kredytów komercyjnych. 

Staraj c si  o kredyt sporz dzi  tzw. biznes plan,  

rozpocz  modernizacj  istniej cej obory, zakupi  krowy 

mleczne zwi kszaj c obsad  do 10 sztuk krów oraz 

zakupi  sch adzalnik do mleka. 

Za otrzymany kredyt (250 tys. PLN) w 2002 r. przyst pi

do rozbudowy obory, zakupi  ci gnik rolniczy UBRO

2048 A, pras  zwijaj c , maszyny rolnicze ( adowacz

czo owy, kosiarka dyskowa, owijarka bel), 10 sztuk 

krów mlecznych oraz zainstalowa  w oborze lini

udojow  z 4 stanowiskami udojowymi (kosztowa a 48 

tys. z ). Rozbudowana obora pozwala a na dodanie 

dodatkowych 33 legowisk dla byd a.

Od 2002 r. w ramach us ugi – sch adzanie mleka – 

przyjmuje mleko do sch adzania od rolników (jest na 

tzw. rolniczym VAT), jest to dzia alno  o znaczeniu 

marginalnym wi c nie ma obowi zku jej rejestrowania. 

W 2003 r. ze rodków w asnych zakupi  kombajn 

zbo owy, sieczkarni  i siewnik do kukurydzy oraz 

krowy mleczne, wybudowa  p yt  gnojow  o pow. 100 

m2 ze zbiornikiem na gnojówk  o obj to ci 56 m3 oraz 

gara  na maszyny rolnicze, natomiast w 2004

wybudowa  silos na kukurydz  o obj to ci 96 m3.

W 2005 r. przy wspó finansowaniu przez ARiMR  

w ramach programu – inwestycje w gospodarstwach 

rolnych -  SPO zakupi  ci gnik SAME ROLLER 70W 

(kosztowa  120 tys. z ), wóz asenizacyjny o poj. 6700 l, 

5 sztuk ja ówek hodowlanych rasy simental (1 sztuka 

kosztowa a 4,5 tys. z ), wybudowa  zbiornik na 

gnojówk  o poj. u ytkowej 134 m3 oraz rozbudowa

budynek inwentarski. Te wszystkie inwestycje musia y

by  wykonane w gospodarstwie, aby spe nia o wymogi 

ochrony rodowiska, higieny pozyskiwania mleka  

i dobrostanu zwierz t, zezwalaj ce na prowadzenie 

produkcji mleka.  

Po tej rozbudowie obora wolnostanowiskowa (byd o

chodzi bez uwi zi) mo e pomie ci  69 sztuk byd a

( rednioroczny stan 49 DJP). S  33 legowiska dla krów, 

7 stanowisk na porodówce, 9 kojców dla ciel t,  7 sztuk 

– cz  uwi ziowa, 12 kojców dla ja ówek. 

Zmodernizowana obora spe nia wymóg zapewnienia 
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pomieszcze  dla poszczególnych grup wiekowych: jest 

izolatka, kojce dla dwóch grup cielnych ja ówek, 

stanowiska uwi ziowe dla krów i ja ówek cielnych, 

porodówka z siedmioma stanowiskami porodowymi 

oraz 2 kojce dla ciel t do 3 miesi cy.  

Na dzie  dzisiejszy rzeczywista obsada jest nast puj ca: 

29 krów mlecznych, 1 byczek, 7 ja ówek powy ej roku, 

5 ja ówek poni ej 6 miesi cy, 3 ciel ta powy ej

3 miesi cy. Byczek jest na ja ówki – pozwala wykry

ruj  oraz na krowy s absze natomiast wi kszo  kry  jest 

sztuczna – inseminacja.   

G ówny profil produkcji w gospodarstwie to produkcja 

mleka w oparciu o pasze w asne, gdzie podstaw

ywienia jest sianokiszonka przechowywana w balotach 

pod go ym niebem. Stosowanie zbilansowanej dawki 

pokarmowej w oparciu o kompletnie wymieszan  pasz

umo liwia nowo zakupiony, niezast piony w tego typu 

gospodarstwie, wóz paszowy. Hurtowa kwota mleczna 

wynosi 117 tys. kg. W 2005 r. sprzeda  mleka  

z gospodarstwa wynosi a ok. 100 tys. litrów. 

Rocznie w gospodarstwie jest ok. 35 wyciele  z czego 

15 sztuk to cieliczki, które w ca o ci s  przeznaczane na 

remont stada, natomiast wszystkie byczki przeznaczane 

s  na sprzeda  (po przestawieniu si  na profil produkcji 

byd a rze nego ca y przychówek zostanie  

w gospodarstwie). Wyd u aj c okres ywienia ciel t

mlekiem udaje si  unikn  przekroczenie kwoty 

mlecznej. Wi kszo  dzia a  inwestycyjnych odbywa si

z dofinansowaniem z ARiMR.     W 2005 r. przy 

wspó finansowaniu rodków unijnych by y: dop aty

bezpo rednie i ONW oraz p atno  z tytu u realizacji 

przedsi wzi  rolno rodowiskowych – ekologia – 

pakiet rolnictwo ekologiczne. Ju  drugi rok 

gospodarstwo jest w fazie przestawiania si  na 

ekologiczne. W trzecim roku otrzyma certyfikat na 

produkty i zgod  na znakowanie produktów  

z gospodarstwa  znakiem „produkt ekologiczny.” 

Przestawianie si  gospodarstwa na ekologi  odbywa si

równie  ze wzgl dów ekonomicznych. 

Józef Walczak mówi, e w ci gu ostatnich  5 lat 

zainwestowa  w swoje gospodarstwo ok. 700 tys. 

z otych, natomiast kredyt w 2005 r. przekracza 50 % 

aktywów czyli ponad 500 tys. z . O op acalno ci nasz 

rolnik mówi, e ca a produkcja mleka pozwala na 

utrzymanie gospodarstwa, czyli pokrycie wszystkich 

wydatków zwi zanych z produkcj , dochód ze sprzeda y

ciel t i byd a selekcyjnego, p atno ci obszarowe i inne 

dofinansowanie z programów rolno rodowiskowych 

pozwalaj  inwestowa , natomiast na bie ce utrzymanie, 

czyli tzw. „ ycie” przeznaczana jest pensja ony, która 

„nie le” zarabia poza rolnictwem oraz emerytury 

rodziców.

Twierdzi, e g ówny dochód to jest za „grzebanie”  

w papierach (a ju  zadbano o to, e papierów jest pod 

dostatkiem i trzeba im po wi ci  mnóstwo czasu) 

natomiast ci ka praca, nieporównywalnie ci sza od tej 

np. w hucie nie przynosi wiele zysku. Od 2001 r. – mówi 

Józef Walczak - uczestnicz  we wszystkich dost pnych 

szkoleniach i sympozjach zwi zanych z chowem byd a

i produkcj  mleka. Wszystkie cenne nowinki  

i informacje (np. o organizowanych przetargach na 

sprzeda  maszyn) uzyskuj  z internetu. Przez Internet 

realizuj  wszelkie p atno ci. Jest tylko k opot, e

po czenie z internetem mam przez modem i trwa to 

bardzo d ugu. Mam nadziej , e wkrótce doczekam si

radiowej czno ci z internetem.  

Dzia alno  Pana Józka zosta a zauwa ona, poniewa  w 

2005 r. otrzyma  nadany przez Ministra Rolnictwa medal 
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„Zas u ony dla rolnictwa” (medal wr cza

wicewojewoda na do ynkach powiatowych) a  w 2006 r. 

w 12 edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik – 
Farmer Roku” zosta  pó finalist . Gospodarstwo Józefa 

Walczaka jako wzorcowe pos u y o Instytutowi 

Zootechniki w Balicach do zorganizowania warsztatów 

szkoleniowych. Warsztaty by y dwudniowe.  

W pierwszym dniu w gminach dwóch powiatów: 

ni a skiego i stalowowolskiego odbywa y si , przy 

wspó udziale Instytutu i Podkarpackiej Izby Rolniczej 

szkolenia, natomiast w drugim dniu wycieczki 

uczestników szkole  (kilka grup) z tych gmin 

przyje d a y do gospodarstwa na tzw. warsztaty. Przez 

gospodarstwo przewin o si  ok. 300 osób. Przyje d ali 

równie   rolnicy z województwa kieleckiego, spod 

Lubaczowa, Le ajska.

Mimo ogromu pracy w gospodarstwie Pan Józef 

znajduje czas na dzia alno  spo eczn . Jest z woli 

mieszka ców gminy Jarocin delegatem na Walne 

Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej i cz onkiem 

jej Komisji Bud etowej, jest cz onkiem Rady 

Nadzorczej OSM Stalowa Wola, cz onkiem

Podkarpackiego Zwi zku Hodowców i Producentów 

Mleka, jest cz onkiem grupy lokalnego dzia ania.

Odbiorc  g ównego produktu gospodarstwa – mleka  jest 

OSM w Stalowej Woli, z któr  wspó praca uk ada si

dobrze, za produkt p aci w terminie, zakupuje w jej stacji 

paliwo, a tak e  pasze o d ugim terminie p atno ci.

Gospodarstwo jest kontrolowane przez ARiMR, 

powiatow  weterynari , firm  Ekogwarancja z Lublina 

pod wzgl dem spe niania wymogów ekologii. 

Ca kowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 86,88 ha 

w tym 8,41 ha stanowi  grunty w asne a 73,47 ha to 

grunty dzier awione g ównie od wspólnoty gruntowej  

w Zdziarach i od s siadów – rolników indywidualnych. 

Dzi ki temu, e gospodarstwo jest wyposa one

w nowoczesny park maszynowy i obora zosta a

zmodernizowana „gospodarz” zatrudnia tylko jednego 

pracownika, do którego ma pe ne zaufanie i bez obawy 

mo e mu powierzy  tak drogi sprz t, natomiast 

pozosta e prace wykonuje sam i pomagaj  mu rodzice. 

S siedzi s  bardzo przychylni i mo e liczy  na pomoc 

s siedzk . Mimo, e ojciec ma ju  84 lata a mama 78 to 

ich pomoc w prowadzeniu gospodarstwa jest 

nieoceniona (nie licz c emerytury, która stanowi wk ad

w utrzymanie rodziny). W a ciwie to rodzice dali 

solidn  podstaw  do tego wszystkiego co teraz osi gn ,

bo gospodarstwo o pow. 8.41 ha prowadzili wzorowo, 

zakupili pierwszy ci gnik, wybudowali obor , któr   Pan 

Józef rozbudowa , przekazali mu umi owanie do ziemi  

i rolnictwa. Pan Józef ma jeszcze 25 lat do emerytury 

wi c my li przysz o ciowo o swoim gospodarstwie. 

Uwa a, e du  szans   jest ukierunkowanie dzia alno ci 

na chów byd a rze nego. Jest wystarczaj ca dost pno

paszy oraz zagwarantowany zbyt a pracoch onno  jest 

kilkakrotnie ni sza. Poza tym, w razie krachu na rynku 

skupu mleka (jest to produkt kwotowany) odchów byd a

rze nego daje szans  na agodne przej cie na nowy 

op acalny profil produkcji. 

Józef Walczak jeszcze nie wie czy wychowuje swojego 

nast pc  - „dziedzica”, chocia  ma dwóch synów.  

Zapytany, co powiedzia by m odym ludziom, którzy nie 

wiedz  co robi , pozosta  na wsi czy wyjecha

odpowiada, e ka dy kto akceptuj  taki rodzaj pracy, 

lubi wie , nie boi si  inwestowa  ma du e mo liwo ci

rozwoju korzystaj c z dop at bezpo rednich,

z programów rolno rodowiskowych, dost pnych, tanich 

kredytów na zakup maszyn a zw aszcza gdy 

gospodarstwo ma du o u ytków zielonych i spe nia

kryteria tzw. ywotno ci ekonomicznej,   kierunkuj c si

na chów byd a rze nego po kilku latach mo e mie

niez e zyski i rozwin  produkcj . Wiadomo, e nie 

mo e by  w naszej gminie dobrze prosperuj cych  ok. 

1000 gospodarstw rolnych jak dotychczas ale 

kilkana cie (chocia  dwa, trzy w ka dym so ectwie)  ma 

du e szanse. Zach ca ka dego, kto jeszcze ma w swoim 

gospodarstwie byd o aby si  go nie wyzbywa  i nie 

rezygnowa  z chowu, bo jest du y zbyt na m ode byd o

rze ne. Patrz c na przyk ad Józka, zw aszcza jego 

entuzjazm i wiar  w sens swoich nowatorskich poczyna

mo na wysnu  wniosek, e nie nale y si  zra a  gdy w 

m odo ci nie przejawia si  zbytniego zainteresowania 

rolnictwem („m odo  ma swoje prawa”), bo mog  by

ró ne motywy „odkrycia powo ania” nawet do pracy  

w rolnictwie. Zamiast wyje d a  do pracy na plantacjach 

rolników w innych krajach mo na spróbowa  pracowa  na 

swoim i zatrudnia  innych wykorzystuj c przy tym 

mo liwo ci jakie staj  przed polskim rolnictwem 

(programy rolno rodowiskowe, maj  wej  wszystkie 

p atno ci do tzw. „krów mamek” itp.).  

Generalnie oddzia ywanie UE na polskie rolnictwo jest 

takie, aby zach ca  do utrzymania produkcji na 

dotychczasowym, rednim poziomie (dop aty

obszarowe, ekstensywna uprawa k itp.) a tam gdzie ma 

miejsce kwotowanie (np. produkcja mleka) celem jest 

ograniczenie produkcji ale „Polak potrafi”. 

Pan Józef w pierwszej kadencji samorz du w latach 

1990 – 1994 by  radnym gminnym i cz onkiem zarz du

a po czteroletniej przerwie w III kadencji 1998-2002 

znowu zasiada  w Radzie Gminy Jarocin. W 2003 r. by

starost  do ynek Powiatu Ni a skiego, które odby y si

w Zdziarach w gminie Jarocin. Chocia  gospodarstwo 

Józefa Walczaka i poziom prowadzonej w nim produkcji 

jest chlub  dla gminy Jarocin, to ustawodawca nie 

przewidzia  mo liwo ci udzielania konkretnej pomocy 

ze strony samorz du dla takiej dzia alno ci. Jedynie co 

gmina mog a uczyni  to umo liwi  bezzw oczne 

uzyskiwanie wszelkiego rodzaju za wiadcze

i po wiadcze  oraz stwarza  niezb dn  infrastruktur

(drogi, wodoci g, kanalizacja, telefonizacja).

JR
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Muzeum w Michniowie  

Michniów jest niewielk  wiosk  niedaleko Kielc.  Znajduje si

tam Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. Dlaczego w a nie tam? 

Otó  w okresie okupacji Michniów by  dwukrotnie pacyfikowany. 

Pierwsza pacyfikacja wsi mia a miejsce 30 marca 1940 roku, kiedy 

to w odwecie za dzia alno  dywersyjn  oddzia u majora Henryka 

Dobrza skiego „Hubala" aresztowano i nast pnie rozstrzelano  

ok. 100 m czyzn. Ponowna w dniu w11 lipca 1943 r. by a

odwetem za dzia alno  licznych oddzia ów partyzanckich, w tym 

przede wszystkim Jana Piwnika  „Ponurego". Strzelano wtedy do 

m czyzn, kobiet i dzieci, a ocala ych palono ywcem. Tej nocy  

w Michniowie zgin y 103 osoby, a 28 zosta o aresztowanych  

(z tego 10 wys ano do obozów koncentracyjnych, a 18 

wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec).  dniu 

W odwecie w nocy z 12 na 13 lipca oddzia  z o ony z 100 ludzi 

pod dowództwem „Ponurego" zatrzyma  ko o Berezowa poci g

Kraków - Warszawa. W wyniku potyczki rannych lub zabitych 

zosta o ponad 70 Niemców. Po stronie polskiej rannych zosta o

5 o nierzy.  Na odpowied  niemieck  nie trzeba by o d ugo 

czeka . Jeszcze tego samego dnia oddzia y policji ponownie 

wkroczy y do Michniowa. Tym razem zastrzelono b d  spalono 

ywcem 100 osób. Najm odsza ofiara, bestialsko zamordowany 

przez hitlerowców Stefanek D browa liczy  zaledwie 9 dni. 13 

lipca zosta  ochrzczony w ko ciele we Wzdole. Zgin  wraz ze 

swymi rodzicami chrzestnymi. We wsi nie pozosta  ani jeden 

budynek. By  to koniec Michniowa, który  ju  w czasie okupacji  

sta  si  symbolem m cze stwa spo ecze stwa polskiego.  

Po wojnie podj to - uwie czone sukcesem - starania  zbudowania 

we wsi Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. Michniowskie 

muzeum gromadzi pami tki zwi zane z martyrologi  polskich wsi. 

Znajduje si  tam wiele krzy y z wiosek spacyfikowanych przez 

Niemców w czasie okupacji. Jest mi dzy innymi krzy   z Majdanu 

Golcza skiego. Brakuje natomiast krzy y upami tniaj cych 

pozosta e pacyfikowane wioski z naszej gminy.  Zarz d

Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa Jarocin ma zamiar 

przygotowa  w najbli szych miesi cach uroczysto  obsadzenia 

krzy y z tabliczkami informuj cymi o pacyfikacji innych wiosek  

z gminy Jarocin. Krzy e te prawdopodobnie osadzone b d  na 

kamieniu znajduj cym si  u wej cia na plac z krzy ami (zdj cie 

obok)                                                                       ZW

Le niczówka w Katach 

Gmina Jarocin wzbogacona zosta a o bardzo  adny

obiekt w postaci wybudowanej przez Nadle nictwo 

Rozwadów le niczówki. Obiekt ten powsta  w ubieg ym 

roku w Katach. Nadle nictwo mia o pewne problemy ze 

strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 

Rzeszowie ze wzgl du na projektowan  nieopodal tras

szybkiego ruchu S – 19. Gmina Jarocin wspar a jednak e

starania Nadle nictwa poprzez wydanie warunków 

zabudowy dla tej inwestycji.                                     /an/

Krzy  z Majdanu Golcza skiego 

Pieta u wej cia do Muzeum 

Kamie  zarezerwowany dla Gminy Jarocin. 
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Pa stwo Jarocin – miejscem spotka  przyjació
ponad granicami 

Pod powy szym  has em przebiega  b dzie

tegoroczna impreza w Jarocinie, gdy  taki tytu  zawiera

wniosek o dotacj  zg oszony przez gmin  do programu 

INTERREG III Tacis na tzw. Mikroprojekty.  Jest to 

program wspó pracy Polska – Bia oru  – Ukraina. 

Gmina otrzyma na imprez  z tego programu 22 500 z

oraz dodatkowo 3000 z . z bud etu pa stwa. Wiadomo 

ju , e impreza odb dzie si  w dniach 12 – 13 oraz 15 

sierpnia. Gwiazdami poszczególnych dni b d : w dniu 

12 – Negatyw oraz Easy Riders (ex Hetman), 13 – 

Czerwone Gitary oraz Gronicki  natomiast 15 – Verba. 

Przewidziane s  tak e wyst py zespo ów ze 

wspó pracuj cego z gmin  Jarocin Radziechowa na 

Ukrainie. Nie wiadomo jeszcze, gdzie si  odb dzie 

impreza, gdy  planowali my j  nad Gilówk  w miejscu 

budowanej estrady. Budynek estrady b dzie wprawdzie 

gotowy do  wykorzystania lecz nie wiadomo, czy 

przyleg y teren nadawa  si  b dzie do jej organizacji.  

W ostateczno ci impreza prawdopodobnie  odb dzie si

na terenie szkolnym.  

Przygotowania do Biegów Zwyci stwa – 2006 

Ju  jest niemal pewnym – o ile nie zajd  jakie

nieprzewidziane okoliczno ci – e tak e w bie cym 

roku odb d  si  w Jarocinie Biegi Zwyci stwa nad 
bolszewikami “Go   bolszewika, go ” imienia 
Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a. W ten sposób 

uczczona zostanie kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej, 

któr  lord D”Abernon nazwa  18 – st  decyduj c  bitw

w historii  wiata. Impreza b dzie tak e ho dem 

z o onym bohaterskim mieszka com Jarocina,  

uczestnikom walk polsko – bolszewickich 1920 roku.  

W latach polski ludowej osoby wyró nione najwy szym 

pa stwowym odznaczeniem bojowym skazane zosta y

na przemilczenie, gdy  rzekomo walczyli w nies usznej

sprawie. Dopiero kilka dziesi tków lat po ich mierci 

mo na i trzeba im odda  sprawiedliwo . W ubieg ym 

roku Biegi Zwyci stwa przeprowadzono w trakcie 

Spotka  Rodzinnych w Pa stwie Jarocin. By y one 

w a ciwie improwizacj , wprowadzon  do programu   

w ostatniej chwili. Nie mia y dlatego te  odpowiedniej 

oprawy artystycznej. Wójt Gminy przypomnia  tylko  

z estrady sylwetki obu patronów tych zawodów, za  pani 

Anna yko dyrektor GOKSTiR wyrecytowa a tekst 

piosenki „Cud nad Wis  sierpie  1920 r. czyli Polska 

m ócka”.

W tym roku b dzie inaczej. Biegi stan  si  samodzieln ,

jednodniow   imprez  z odpowiedni  opraw

artystyczn . Uroczysto ci rozpoczn  si  Msz w.

w intencji Ojczyzny, nast pnie za  z o one zostan

kwiaty na grobie jednego z patronów Biegów  

a mianowicie Sebastiana Ma ka, pochowanego na 

miejscowym cmentarzu.  

Regulamin
Ogólnopolskich Biegów Zwyci stwa  nad bolszewikami 

„Go  bolszewika, go ” imienia Sebastiana Ma ka i Jana 

Kozio a, kawalerów orderu Virtuti Militari 

I.  CEL IMPREZY: 
- uczczenie 86 rocznicy zwyci stwa w Bitwie Warszawskiej 

podczas wojny polsko – bolszewickiej  z 1920 r. 

- uczczenie wi ta  Wojska Polskiego 

- upowszechnienie biegania w ród dzieci, m odzie y

i doros ych jako najprostszej formy czynnego 

wypoczynku 

- promocja gminy Jarocin        

II. ORGANIZATOR  
- Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin oraz 

MLKS „Gloria” Jarocin - Harasiuki 

WSPÓ ORGANIZATORZY: 
Gminny O rodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji 

Urz d Gminy w Jarocinie

TERMIN l MIEJSCE 
- 15 sierpnia 2006 roku (wtorek)  godz. 16.00  Start  

i meta  - Droga powiatowa Jarocin – Nalepy – obok 

nowo wybudowanej estrady 

IV.  UCZESTNICTWO 
W biegach mog  startowa  wszyscy ch tni, kluby 

sportowe, niezrzeszeni - posiadaj cy aktualne badanie 

lekarskie. W biegu g ównym mog  startowa

zawodnicy, którzy uko czyli 16 lat.  

V.  ZG OSZENIA 
Nale y nadsy a  na adres: Stowarzyszenie Przyjació

Pa stwa Jarocin   37 – 405 Jarocin 159  z dopiskiem  

„Biegi Zwyci stwa” lub  telefonicznie: (015) 

8 713 141 lub fax. (015) 8 713 138 

- w biegach m odzie owych nale y posiada  kart             

z danymi: imi   i nazwisko, miejscowo  i rok 

urodzenia.

- w biegach m odzie owych starty odbywa  si   b d

w kategoriach wiekowych a nagradzanie odbywa  si

b dzie w poszczególnych    rocznikach 1986 – 1995 

Zg oszenia przyjmowane b d  w dniu biegu od godz. 

14.00 do 16.00 na miejscu startu. 

VI.  PROGRAM ZAWODÓW 
,

16.15 -   400 m.  Dziewcz t  -  1996 i m odsze

16.20 -   400 m.  Ch opców   -  1996 i m odsi

16.25 -   800 m.  Dziewcz t   -  1994/95 

16.35 -   800 m.  Ch opców    -  1994/95 

16.45 -   800 m.  Dziewcz ta  -  1992/93 

16.55 -   800 m.  Ch opców    -  1992/93 

17.05 -   800 m.   Dziewcz t   -  1990/91 

17.15 -   800 m.   Ch opców   -  1990/91 

17.25 -   800 m.   Dziewcz t   -  1986/89 

17.35 -   800 m.   Ch opców   -  1986/89 

17.45 -   6 000 m.  Bieg G ówny - kobiet i m czyzn 

18.15 -   dekoracja biegów m odzie owych 

l 8.30 -   dekoracja  biegu g ównego
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VII.   KLASYFIKACJA BIEGU G ÓWNEGO 6 km 
- kobiety - tylko klasyfikacja „OPEN" 

- m czy ni - klasyfikacja generalna i w kategoriach 

wiekowych: 

I. - do 19 lat          III - 30-39 lat        V - 50 - 59 lat  

II - 20-29 lat         IV - 40-49 lat       VI - 60 i starsi 

VIII.          NAGRODY 
W biegu g ównym: 

- za zaj cie  I - VI miejsca kobiet i m czyzn 

- za zaj cie  I  - III  miejsca - puchary 

- za zaj cie  I - III  miejsca w kategoriach wiekowych 

m czyzn /m czy ni  nagrodzeni w biegu g ównym nie 

otrzymuj  nagród za kategori  wiekow /. Forma              

i wysoko  nagród w biegu g ównym i w kategoriach 

wiekowych uzale niona jest od sponsorów.  

BIEGI M ODZIE OWE  - za miejsce I – III - medale 

i nagrody rzeczowe otrzymuj  zawodnicy ka dego 

rocznika - wyj tek kategoria junior 

- wszyscy, którzy uko cz  bieg g ówny i biegi 

m odzie owe otrzymuj  dyplomy uczestnictwa 

IX.         UWAGI KO COWE
-   o sprawach ko cowych decyduje organizator 

-   rezerwacja noclegów do dnia 10.08.2006 r. 

-   zawodnicy ubezpieczaj  si  we w asnym zakresie. 

-   wysoko  nagród uzale niona b dzie od hojno ci

    sponsorów 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

Odnowiony pomnik 
Przeje d aj cy drog  od „krajówki” do Jarocina zauwa yli, e zmieni  si  wygl d pomnika  znajduj cego si

kilkadziesi t metrów od skrzy owania. Pomnik ten upami tnia miejsce mierci  dwóch partyzantów, którzy zgin li

w potyczce z Niemcami 

w maju 1944 roku.  

W  miejsce pop kanego 

coko u wykonanego 

kilkadziesi t  lat temu 

pojawi  si  cokó

z kamieni granitowych. 

Granit ten pochodzi  

z rozebranej mównicy, 

która znajdowa a si  przy 

pomniku grunwaldzkim  

w Jarocinie. Do 

odnowienia czeka jeszcze 

pomnik w Grabie. Stanie si  to prawdopodobnie jeszcze w tym roku.                                                              zw 

SPRAWOZDANIE 
Ze stanu bezpiecze stwa, adu i porz dku publicznego na terenie dzia ania posterunku policji

w Jarocinie za 2005 rok 
Najbardziej niebezpiecznymi miejscami na terenie 

dzia ania PP Jarocin s :

- Droga krajowa nr 19 na odcinku Zdziary — Domostawa, 

gdzie dochodzi do najwi kszej liczby wypadków drogowych, 

- Lokal „Las Vegas" w m. Zdziary - pobicia, rozboje,   

kradzie e z w amaniem do pojazdów na parkingu 

- Wszystkie placówki handlowe na terenie Gminy — 

obiekty najcz ciej nara one na kradzie e

z w amaniami. 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Jarocinie w 2005 

roku wszcz li cznie 80 post powa  przygotowawczych 

(w 2004 - 90) z czego do dalszego prowadzenia pozosta o

3 post powania, zawieszonych pozosta o 3 post powania  

z uwagi na fakt, e osoby podejrzane o ich pope nienie 

przebywaj  poza granicami kraju, a zako czonych zosta o

77 post powa  przygotowawczych.    W rozbiciu na 

wybrane kategorie pope nionych przest pstw przedstawia 

si  to nast puj co:

Lp. Rodzaj przest pstwa 2004 2005 

1. Kradzie  z w amaniem 15 12
2. Kradzie e inne ogó em 17 11
3. Fizyczne i psychiczne zn canie si  4 3
4. Wypadki drogowe 9 5
5. Gro by karalne 0 1
6. Po ary 2 3
7. Bójki i pobicia 4 4
8. Zniszczenie mienia 1 3
9. Rozbój 0 2
10. Uchylanie si  od obow. alimentacyjnego 2 0
11. Z Ust. o prawie budowlanym 1 1
12. Z Ust. o wychowaniu w trze wo ci 1 1
13. Przyw aszczenie 0 2
14. Nag y zgon 2 1
15. Zniewa enia funkcjonariuszy Policji 1 1
16. Wymuszenie zwrotu wierzytelno ci 0 1

17.
Kierowanie w stanie nietrze wo ci 

pojazdami mechanicznymi 
16 12

18. Kierowanie w stanie nietrze wo ci 12 17
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Analizuj c powy sze zestawienie nale y stwierdzi ,

e zako czone post powania przygotowawcze  

w 42 przypadkach przes ano do Prokuratury Rejonowej  

w Nisku z wnioskiem o sporz dzenie aktu oskar enia. Je eli 

chodzi o przest pstwa pope nione przez nietrze wych 

kieruj cych pojazdami to w przypadku przest pstw z art. 

178a §1 kk zanotowano spadek w stosunku do roku 2004 r.  

z 16 do 12 przest pstw a w przypadku art. 178a §2 kk 

nast pi  wzrost z 12 do 17 przest pstw. W 29 przypadkach 

sprawy przes ano do Prokuratury Rejonowej w Nisku  

z wnioskiem o zatwierdzenie sporz dzonych aktów 

oskar enia. Natomiast l post powanie przygotowawcze 

zako czone zostanie w styczniu 2006 r. (Sprawozdanie 

zosta o przed o one 17 stycznia – przyp. Red.) Spo ród 80 

przeprowadzonych post powa  przygotowawczych 

zaledwie w 21 przypadkach nie uda o si  ustali  sprawców 

przest pstw.

W kolejnych 14 sprawach, post powania przygotowawcze 

umorzono wobec braku cech przest pstwa. Z przedstawionej 

analizy wynika, e w okresie sprawozdawczym nast pi

spadek przest pstw (z 90 w roku 2004 do 80 w roku 2005 

r.). Ogólnie odnotowano spadek przest pstw kradzie y

z w amaniem oraz kradzie y innych.  W tego typu sprawach 

uda o si  ustali  4 sprawców kradzie y. 

Na poczucie bezpiecze stwa oraz popraw  porz dku

prawnego znaczny wp yw ma równie  naruszanie przepisów 

administracyjnych oraz ró nych form i odmian patologii 

spo ecznej. W przedstawionym poni ej zestawieniu 

porównawczym zawarte zosta y wyniki uzyskane przez 

funkcjonariuszy Posterunku Policji w Jarocinie w 2005 roku  

w odniesieniu do wyników uzyskanych w 2004 roku : 

Lp. Temat 2004 r. 2005 r.

l. Ilo  represjonowanych osób 75 50

2.
Ilo  na o onych MK Gotówkowe 

Kredytowane 
66 l 65 43 0 43

3. Ilo sporz dzonych wniosków 17 14
4. Ilo spraw nie wykrytych 8 7
5. Ilo odwiedzin posesyjnych 570 527
6. Ilo  spotka  z m odzie  10 24

Z powy szego zestawienia wynika, e w okresie 

sprawozdawczym w znacznym stopniu zmniejszy a si  ilo

na o onych mandatów karnych w sumie o 23.  

Z powy szego wynika, e funkcjonariusze Posterunku 

Policji w Jarocinie na o yli ogó em 43 mandatów karnych 

na czn  sum  5.500z . — z tego 7 mandaty karne na kwot

750 z . to mandaty za wykroczenia porz dkowe (m.in. za 

spo ywanie napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych — 5, za nie trzymanie psa na uwi zi — l i l za 

inne wykroczenia). Ponadto w ramach codziennych s u b

patrolowo - obchodowych policjanci PP w Jarocinie 

wylegitymowali cznie 1033 osób, oraz przeprowadzili 761 

kontroli pojazdów. Je eli chodzi o odwiedziny posesyjne to 

pozosta y one na poziomie roku ubieg ego w ilo ci 527, co 

w 2004 wynosi o 530. Ilo  przeprowadzonych spotka

z dzie mi i m odzie  wzros a z 10 w 2004 roku do 24  

w 2005 roku. W trakcie przedmiotowych spotka  zgodnie  

z zadaniami zaplanowanymi do realizacji  

w harmonogramie pracy na 2005 rok dzielnicowy poruszy

problemy ycia codziennego,  zagro enia przest pczo ci ,

sposoby skutecznego zabezpieczania mienia, oraz inne 

sprawy zwi zane z programem „Bezpieczna Gmina". 

Ponadto zorganizowano i przeprowadzono w szko ach 

podstawowych na terenie gminy spotkania z dzie mi klas 

„O" i „I – III” w trakcie których, omówiono zasady 

bezpiecznego poruszania si  po drogach. 

Zorganizowano   tak e   w   szko ach  podstawowych  

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu 

Drogowym oraz w okresie ferii zimowych spotkania  

z m odzie  szkoln  w szko ach w Jarocinie i Domostawie 

organizuj c przy tym konkurs pod has em „Bezpieczne Ferie 

2005 r." Powy sze przedsi wzi cia odnios y zamierzony 

skutek, poniewa  spad a ilo  wypadków drogowych  

z 9 w 2004 r. do 45 w 2005 r. W odnotowanych na terenie 

dzia ania PP Jarocin wypadkach drogowych nie 

uczestniczy y dzieci. W   2005r   odnotowano   popraw

bezpiecze stwa w ruchu drogowym na terenie Gminy 

Jarocin. Z 5 odnotowanych wypadków drogowych 4 zosta y

umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego,  

l pozosta  do prowadzenia w2006 r. Nie odnotowano ofiar 

miertelnych w zaistnia ych zdarzeniach. 

Ilo  przeprowadzonych interwencji w poddanym analizie 

okresie wzros a z 55 przeprowadzonych w 2004 r. do 74  

w 2005r. Zaznaczy  jednak nale y, e spo ród nich zaledwie 

5 dotyczy o przemocy domowej gdzie sporz dzono 

niebieskie karty. Analizuj c pozosta e zadania, jakie by y

zakre lone do realizacji w 2005 roku nale y stwierdzi , e

zosta y one zrealizowane w sposób zamierzony  

i prawid owy. Analizuj c prac  prewencyjn  nale y

nadmieni  o wspólnych s u bach patrolowych  

z Posterunkiem Policji w Ulanowie oraz Ogniwem RD - 

KPP Nisko. S u by te w wi kszo ci w godzinach 22 — 06 

sprawdzi y si  co mog  potwierdzi  uzyskane wyniki 

prewencyjne. Nale y tak e podkre li  dobr  wspó prac  ze 

s u bami le nymi Le nictwa Katy oraz Nadle nictwa

Rozwadów z którymi prowadzone by y wspólne patrole 

kompleksów le nych,   co przyczyni o si  do spadków 

dokonywanych kradzie y drzewa. W ko cowej fazie tych 

podsumowa  nale y wspomnie  o bardzo dobrej 

wspó pracy z Wójtem Gminy Jarocin, Urz dem Gminy  

w Jarocinie, funkcjonariuszami KPP Nisko oraz innymi 

instytucjami wspó pracuj cymi. Owocem tej wspó pracy jest 

wspólny zakup nowego radiowozu dla tutejszej jednostki 

policji, koszty zakupu pokryte zosta y przez Urz d Gminy  

w Jarocinie i KWP Rzeszów. 

Nale y tak e kontynuowa  wspó prac  z innymi 

jednostkami Policji, Stra  Le n , a tak e Wójtem Gminy 

Jarocin oraz So tysami i Radami So eckimi poszczególnych 

so ectw.

Sporz dzi :

Kierownik  Posterunku Policji w Jarocinie 

m . asp. Tadeusz G la
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Wojna to nic dobrego 

W pi tym roku trwania II wojny wiatowej 

wielu m odych ludzi z terenu gminy Jarocin zosta o

zmobilizowanych do wojska. Mobilizacja mia a

zwi zek z dotarciem frontu w nasze okolice. Pobór 

zosta  przeprowadzony pod koniec sierpnia 1944 przez 

RKU w Nisku. Powo ywani zostali pod bro  urodzeni 

w latach 1921 – 1924. Jednym z nich by  pan Jan 

Ma ys z Jarocina – z rocznika 1921. Oprócz niego 

trafili wtedy do wojska: Mika Jan, W gli ski

Eugeniusz, Pokój Marian, Karkut Stanis aw,  Albin 

Otto z Jarocina, Kuczy ski Micha  z Majdanu 

Golcza skiego oraz Kotwica Micha  i Pale  Stanis aw 

z Szyperek. 

Do  ksi eczki wojskowej komisja poborowa wpisa a

panu Ma ysowi  funkcj  telefonisty 3 Pu ku Piechoty – 

Pluton czno ci.

Do wojska skierowany zosta  w dniu 9 wrze nia do   

9 – tego zapasowego pu ku piechoty w Lublinie - 

Majdanku. Przysi g   wojskow  sk ada  ju  po 

miesi cu w dniu  12 pa dziernika. Natomiast 20 

pa dziernika  przydzielony zosta  do plutonu czno ci 

7 kompanii strzelców 3 – ciego batalionu 3 – ciego 

Pu ku Piechoty 1 Dywizji. Wraz z innymi rekrutami 

przeszed  pieszo drog  z Majdanka w Lublinie do 

Rembertowa. Tu odby o si  krótkie przeszkolenie. W 

przypadku telefonistów dotyczy o ono odpowiedniego 

rozci gania w terenie kabli telefonicznych dla 

zapewnienia  czno ci pomi dzy pierwsz  lini  frontu 

a dowództwem.  Jak wspomina pan Ma ys wiczenia 

by y przeprowadzone tak e w podwarszawskich 

Markach na jeziorze. Uczono tam telefonistów jak 

umieszcza  kable w wodzie aby odzie  nie mog y  o 

nie zawadzi . Pokazywano sposoby sztukowania kabli 

oraz ich uziemienia umo liwiaj ce zapewnienie 

czno ci. Mo na to by o zrobi  kawa kiem

znalezionego drutu, w ostateczno ci nawet pod czy

do rynny. 

Jakkolwiek ju  w sierpniu wojska sowieckie wraz z I 

Armi  WP zaj y prawobrze n  cz  Warszawy to nie 

podejmowa y dalszej ofensywy w celu ca kowitego

oswobodzenia lewobrze nej cz ci i przyj ciu w ten 

sposób z pomoc  powsta com. „ o nierzom polskim 

t umaczono, e ofensywa nie by a jeszcze odpowiednio 
przygotowana” - mówi pan Jan -  „Niemcy rzucali 

ulotki, w których pisali, e zostawili my dobre ziemie 

na wschodzie a tu mamy same piaski.” 

„Ka dy batalion- opowiada dalej - mia  do 

zabezpieczenia kilometrowy odcinek przeprawy przez 

Wis . Gdy Wis a by a zamarzni ta, w przer blach by y

kije postawione, eby tam nie wpa . W momencie 

ofensywy wo nica, który powozi  wozem za adowanym

sprz tem do zapewnienia czno ci, chocia  by  bardzo 

do wiadczonym to ba  si  wjecha  na lód na Wi le. 

o nierze wtedy mu pomogli sami wpychaj c wóz na

lód. Po przebyciu Wis y w dniu 17 stycznia 

skierowani zostali my na po udnie gdzie 

przeprawiali my si  przez Pilic . Za tydzie  znowu 

byli my w Warszawie, gdzie odby a si  defilada z 

udzia em Roli - ymierskiego i Bieruta. 

Widzia em zniszczon , ca  w gruzach Warszaw .

Trudno tam by o przej . Ludzi w Warszawie 

prawie nie by o, gdy  Niemcy powywozili ich po 

powstaniu warszawskim.  

Zakwaterowani zostali my na terenie  gazowni. 

Widzieli my jak o nierze sowieccy si  zachowuj .

Poniszczyli jeszcze ocala e domy, bo palili  

w kuchniach czym popad o. Nie uszanowali te

adnych znalezionych dokumentów, chocia  Polacy 

prosili ich aby ich nie niszczy , gdy  b d

potrzebne po wojnie. To by o polskie wojsko ale 

dowództwo by o sowieckie. Na piechot  my szli. 25 

stycznia zdobyli my Bydgoszcz. Tam ch opaki 

za piewali: „szósty roczek wojny min ”.

Najtrudniejsze walki by y na tzw. Wale Pomorskim. 

Niemcy mieli tam pobudowane  

w latach trzydziestych bunkry, transzeje. Bunkry 

by y cementowe,  posiada y drzwi stalowe i trudno 

je by o zdoby . Nasi czo gi ci du o rozstrzeliwali 

Niemców a tak e l zaków. Raz to nawet o ma o co 

mnie czo g niemiecki nie zmia d y  gdy

przejecha , tylko 1 m. ode mnie. Jako, e  by em

w czno ci batalionowej, wi c zawsze musia em 

by  w pierwszej linii. Wtedy zaj ty telefonowaniem 

nawet  nie zauwa y em jak nadje d a. Ruscy grozili 

nawet rozstrzelaniem, gdy nie by o na czas 

czno ci. Tu by o najgorzej. Niemcy mieli 

snajperów a my musieli my pod ich ostrza em 

rozci ga  kable i jak si  gdzie  przerwa y, czy

je. Trzeba by o nie  b ben

z kablem oraz aparat. Aparaty mieli my najpierw 

sowieckie, induktorowe w oprawie z drewna. 

Pó niej zdobywali my aparaty niemieckie. Karabin

na plecach. Nieraz cz owiek ca y by  mokry. Trzeba 

by o pó niej le e  w tym niegu. Cz owiek by

m ody to to wytrzymywa .

 Pan Ma ys /z prawej/ z koleg .



        Nr 7 

 II kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________

15

W dniu 19 lutego 1945 pod Schonfend zosta em  ranny. 

Sta o si  to wtedy, gdy z koleg  Micha em

Szczerbatym (pochodzi  z Lwowa a przed wojn  s u y

w kawalerii) znale li my si  w bezpo redniej blisko ci 

linii niemieckich a nasi odci li ju  nam czno .

Zosta em ranny w pozycji le cej w praw opatk .

Z pocz tku nic nie czu em. Szczerbaty zapyta  si  czy 

mog  si  porusza . Powiedzia em, e mog . Jednak e

nie mogli my si  ruszy  gdy  znajdowali my si  pod 

ostrza em niemieckim. Nie wiedzieli my co robi .

Dopiero  gdy si ciemni o, cofaj c si   wed ug 

rozci gni tego wcze niej przez nas kabla trafili my  na 

swoich telefonistów do batalionu. Okaza o si , e

mia em ran  wielko ci 17cm. na 9cm. W batalionie dali 

mi zastrzyk. W pu kowym powtórzyli  

a w dywizyjnym zrobili operacj . Odby o si  to  

w warunkach prymitywnych. Ze wzgl du na brak  

wiat a, operacje odbywa y si  przy wietle

z samochodu. To by  polowy szpital dywizyjny. 

Rannych by o du o i nie przejmowano si  nimi zbytnio. 

Ja i tak mia em du o szcz cia, e zaj to si  mn  od 

razu.  W tym samym czasie zbagatelizowano ran

jednego z o nierzy. Powiedziano mu, e jest lekko 

ranny i zajm  si  nim pó niej. Po trzech dniach dosta

gangreny i nied ugo zmar .  Pó niej trafi em do  

szpitala w Bydgoszczy na ulicy 1 Maja. W szpitalu 

dawali ma o je . Ale nie tylko to. Jak nam zup  dawali 

to p ywa y w niej robaki z m ki. Pacjenci – o nierze 

napisali wtedy s owa: „Za to co my wojowali to nam z 

robakami zup  dali”. 

Pan Ma ys wielokrotnie powtarza, e „wojna to nic 

dobrego nie da a”. Opowiada jak wielkie trudy  

i niebezpiecze stwa musieli znosi o nierze. Ale nie 

tylko oni. Cywile tak e. Mówi: „Jak zdobywali my 

wiosk  wielko ci  zbli on  do Jarocina to ruscy 

gwa cili kobiety, nie patrz c na ich wiek. Jeden z 

Polaków ze Lwowa mówi  do nich „Co wy robicie, to 

przecie  s  dzieci?” Ma o co nie zosta  przez ruskiego 

o nierza zastrzelony. By a du a ró nica pomi dzy 

zachowaniem o nierzy polskich i sowieckich. Niemki 

jak mia y mo liwo  to ucieka y tam, gdzie byli 

Polacy. Jak by em w Deutchkrone, to przysz y kobiety 

do kapelana i skar y y si  na to, co ruscy z nimi robi .

A ksi dz im mówi : „Dzieci, ja to wszystko wiem. Ale 

ebym móg  was gdzie  wzi . Ale gdzie ja was 

wezm ”. Jak byli my na Pomorzu to sowieci 

wszystkich napotkanych tam traktowali jak Niemców. 

A w ród nich byli te  Polacy. Ruscy wszystko 

niszczyli. Jak kwaterowali w domach to palili 

meblami, niszczyli ksi ki. By o bardzo zimno. Nieraz 

i g odno. Zdarza o si , e gdy nie li zup , to potkn li

si  o do ek i ju o nierze musieli g odowa .

W Niemczech nie by o chleba, gdy  piekarnie by y

zniszczone,  ale by y za to ameryka skie  800 gramowe 

konserwy, które dzielone by y na 8 o nierzy. 

Podobnie by o z dzieleniem chleba, o ile by .  Niemcy 

zaminowywali opuszczone tereny i obiekty, nawet 

kuchnie. Zaminowana tak e by a w jednym miejscu 

harmonia (akordeon). Trzeba by o by  bardzo 

ostro nym. Czasem pocisk trafi  w kuchnie i te

nie by o nic do jedzenia. 

Byli my ubrani w bluzy, spodnie i p aszcze. Jak si

sz o, to cz owieka na wylot przeszywa  wiatr. 

Najgorzej by o zim , gdy   nocowali my po 

stodo ach i stajniach a nieraz w lesie. Ga zek si

wtedy na ama o, a eby tylko bezpo rednio nie na 

niegu. Zreszt  kto tam o nas dba . Ruscy chcieli 

aby Polaków jak najwi cej wyniszczy . Starsi 

o nierze opowiadali jak wygl da a bitwa pod 

Lenino, jak Polaków dali na najgorszy odcinek. 

Niektórzy uciekali. Siedmiu z nich rozstrzelano za 

dezercje. Ci polscy o nierze, którzy przyszli ze 

wschodu opowiadali, jak  katorg  tam prze yli. 

Wywo ono ich daleko na wschód w las lub szczere 

pole i musieli tam sobie radzi . Zaczynali od 

wybudowania ziemianki.  

Pan Ma ys przebywa  w szpitalu do  15  sierpnia. 

Jakkolwiek wojna si  ju  zako czy a nie oznacza o

to powrotu do domu. W dniu 16.VIII 45  

skierowany zosta   do macierzystej jednostki 

natomiast 15. IV 46 – przeniesiony do 40 – tej 

komendy 9 – tego oddz. Wojsk Ochrony 

Pogranicza. Trafi  wtedy  z Warszawy  do Starego 

S cza, Muszyny, Piwnicznej. Pó niej na Dolny 

l sk.

W listopadzie 1946  zdemobilizowany na podst. 

Rozkazu Naczelnego D-cy W. P. powróci  do 

domu. Czyli w wojsku by  2 lata i 3 miesi ce. 

Zapis w  ksi eczce wojskowej potwierdza,  e p. 

Ma ys bra  udzia  w walkach 1 D. P. od 20. 10. 

1944 do 19. II. 1945 – o Jab onn , Warszaw  i Wa

Pomorski. 

Uchwa  Rady Pa stwa z 29 kwietnia 1981 r. 

otrzyma Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, od Ministra Obrony Narodowej za Medal 

za udzia  w Walkach o Berlin.  

Po wojnie w adza obiecywa a walcz cym na 

froncie o nierzom pierwsze stwo chocia by  

w uzyskaniu pracy. Nie by o jednak dla niego 

pracy na miejscu. Musia  wi c pojecha  do Nowej 

Rudy na Dolnym l sku, gdzie w fabryce 

w ókienniczej pracowa y jego siostry. Przez 4 i pó

roku pracowa  tam obs uguj c sze  krosien. Gdy 

stara  si  o prac , to najcz ciej s ysza , e to 

niewa ne co si  robi o w czasie wojny. Teraz 

trzeba si  spo ecznie udziela  i namawiano go do 

wst pienia do Partii. On jednak e odmawia .

Dopiero w 1960 r. jedna osoba pomog a mu 

za atwi  prac  w Hucie Stalowa Wola, gdzie 

pracowa  do emerytury. 

Opr. ZW 
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Powiatowe wi to Ludowe w gminie Jarocin 

Zielone wi tki jest to ludowa nazwa wi ta 

ko cielnego - Zes ania Ducha wi tego na Aposto ów,

zamykaj cego wielkanocny cykl wi teczny, uznanego 

za jedno z najstarszych i najwi kszych wi t

w ko cielnym kalendarzu liturgicznym, które 

pocz tkowo by o czone z Wielkanoc   a od IV w. 

zacz to je obchodzi  jako odr bne wi to, w niedziel

i poniedzia ek, siedem tygodni, pi dziesi t dni po 

Wielkanocy. Dzie  Zes ania Ducha wi tego to w 

polskiej tradycji tak e wi to Ludowe, wi to ruchu 

ludowego i ca ej wsi. Jego geneza si ga pocz tków 

polskiego ruchu ludowego, bo ju  30 maja 1903 roku 

ludowcy galicyjscy podj li uchwa  uznaj c  dzie

rac awickiej Wiktorii jako wi to Ludowe i wzywaj c

do obchodzenia go w dniu 4 kwietnia w ho dzie pami ci 

Ko ciuszki. wi to Ludowe szybko si  przyj o,

obchodzono je w ca ej Galicji, zw aszcza we wsiach i 

miasteczkach, gdzie aktywnie dzia ali ludowcy. W 1931 

r. kongres po czeniowy stronnictw ch opskich 

uchwali , e wi to Ludowe b dzie obchodzone w 

ca ym kraju w dzie  Zielonych wi tek i tak jest do 

dzisiaj.  

Powiatowe obchody wi ta Ludowego w br. dzia acze 

Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatu ni a skiego 

zorganizowali w gminie Jarocin. Uroczysto

rozpocz a si  Msz wi t   w ko ciele parafialnym 

pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Jarocinie, 

której przewodniczy  ksi dz proboszcz Tadeusz Ku niar

w asy cie proboszcza z Domostawy - Ks. Stanis awa 

Konika. Celebrans przedstawi  genez  powstania 

obchodzonych wi t oraz wyg osi  okoliczno ciowe 

kazanie. W czytaniach liturgicznych  i modlitwie 

wiernych uczestniczyli dzia acze jaroci skiego PSL- 

u: Stanis aw Siek, Bogus aw Iskra, Henryk Siek, Józef 

W gli ski, Kazimierz B k a organi cie „pomaga a”

orkiestra d ta OSP Zarzecze. 

W Mszy wi tej uczestniczyli czo owi dzia acze 

powiatowego i gminnego PSL oraz ich sympatycy na 

czele ze Starost  Ni a skim -Januszem Nawrockim, 

Wice- starost  Janem Zaniem, Przewodnicz cym 

Rady Powiatu Ni a skiego – Gabrielem Wali ko,

Prezesem ZG PSL w Jarocinie – Stanis awem 

Siekiem, Przewodnicz cym Rady Gminy w Jarocinie 

– Bogus awem Iskr .

Cz  oficjalna z uwagi na deszczow  pogod  odby a

si  w domu weselnym w Szyperkach („Pod Bykiem”). 

Przy akompaniamencie d tej orkiestry OSP Zarzecze 

od piewano Hymn  pa stwowy i Rot . Starosta 

Ni a ski Janusz Nawrocki oraz Senator RP 

Aleksander Bentkowski wyg osili okoliczno ciowe 

przemówienia. 

Po cz ci oficjalnej odby  si  piknik ludowy  

z udzia em licznie zaproszonych go ci. Z ludowymi 

przy piewkami wyst pi  zespó piewaczy KGW  

w Zdziarach, w repertuarze dowolnym za

mieszkaniec Jarocina Stanis aw Jarzynka. 

                                                                        JR

Kronika szko y w Zdziarach  

Zdziary      26.01.2004 

Szko a w Zdziarach nie ma zbyt d ugiej historii. Pocz tki 

nauczania pami taj  jeszcze najstarsi mieszka cy. By a to 

nauka w okresie zimowym w wynajmowanych izbach  

u kolejnych gospodarzy. W ci gu jednej zimy dzieci robi y

jedn  klas . Nauczycielem by a osoba umiej ca czyta  i pisa .

Najdawniejsi zapami tani nauczyciele to: 

1. B k z Jastkowic 

2. Stanis aw Nalepa ze Zdziar 

3. Andrzej Nalepa – brat Stanis awa 

4. Wincenty Ma lach z K y owa – Krzaków 

5. Dziadunio – którego nazwiska nie pami taj  rozmówcy 

6. Pani Ryjska 

7. Marcin Skrzypek ze Zdziar 

Do 1914 r. dzia a y ju  szko y rz dowe (tak je okre laj

mieszka cy) w Jarocinie, Pysznicy, Wólce Tanewskiej, 

Zarzeczu, Kurzynie. 

W 1927 r. rozpocz to budow  czteroklasowej szko y (obecnie 

w tym budynku mie ci si  sklep GS).  

Szko a zosta a zbudowana na placu przekazanym przez ojca 

nie yj cego ju  Kuty y Adama w zamian za k  na wydziale. 

By a tam jedna sala lekcyjna, sala zebra  wiejskich  

i mieszkanie dla nauczyciela – pokój i kuchnia. Drzewo na 

budow  da  serwitut. Pierwszym nauczycielem w tej szkole 

by  Jan Kr pa a po nim Sebastian Koryl – pó niejszy

wyk adowca j. polskiego w Mielcu. Pan Koryl wprowadzi

pierwsz  wywiadówk . Uczy  do 1937 r. Przed sam  wojn

Budynek Szko y podstawowej do 1952 r. 
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nauczycielem by  W adys aw o na. Szko a prowadzi a

nauczanie w zakresie 4 klas. Do klasy V chodzono do 

Zarzecza, Domostawy lub do Katów. W czasie wojny 

przerwano nauczanie. Po wojnie mieszka cy podj li decyzj

budowy nowego budynku szkolnego. Budow  rozpocz to

w 1948 r. Drzewo da  serwitut w przeliczeniu na udzia y od 

cz onka. By y ró nice zda , gdzie ma stan  nowy budynek. 

Ostateczna decyzja, to plac na ko cu wioski. Nie bez 

znaczenia by o zdanie so tysa Jakuba Urbanika, który tam 

w a nie mieszka . Przy budowie pracowali: 

1. Urbanik Jakub 

2.  Kuty a Marian 

3. Kuty a Antoni 

4. Sobi o Ludwik 

5. Kuty a Franciszek 

6. Siembieda Piotr 

7. S omiany Antoni 

8. Urbanik Adam – syn Marcina, który przewozi

materia y budowlane. 

Ju  po wybudowaniu okaza o si , e szko a ma tylko 2 sale 

lekcyjne, osobno mie ci y si  szatnie i poczekalnia a z ty u

mieszkanie dla nauczyciela – pokój i kuchnia. Kierownikiem 

szko y by a wtedy Wilhelmina Kwiatkowa (G azik). Pani 

Kwiatkowa zg osi a  do Inspektoratu w Nisku konieczno

zmiany planu. Przyjecha  inspektor Antonowicz ze 

specjalistami z Rzeszowa. Polecili oni zlikwidowa  szatni

i poczekalni . Wybudowano dodatkow cian , powsta  w ten 

sposób korytarz. Tak przebudowany budynek stoi do dzi .

Szko  oddano do u ytku w 1952 r. W trzech salach mie ci o

si  7 klas.

Szko a prowadzi a w latach 60 – tych kursy dla doros ych  

w zakresie szko y podstawowej. W tym czasie budowano 

drog  o asfaltowej nawierzchni. W 1961 r. oddano do u ytku 

lini  elektryczn . W szkole dzia a y liczne organizacje 

uczniowskie. Powsta o Ko o Towarzystwa Przyjació  Dzieci – 

które najwi kszy rozkwit prze ywa za kadencji Marii 

Kozikowej. Jej staraniem powsta  plac zabaw dla 

najm odszych, zakupiono le aki, wyposa enie kuchni (garnki, 

talerze, wyparzacz do naczy ), kuchni  gazow , lodówk .

W czasie wakacji organizowano dzieci ce, które cieszy y si

du ym wzi ciem. Ze wzgl du na du  ilo  ch tnych 

organizowano 2 grupy. Na praktyki przyje d ali studenci ze 

Studium Nauczycielskiego w Nisku, którzy pracowali  

w charakterze wychowawców. Kucharkami by y uczennice 

szkó  gastronomicznych lub pracownicy gastronomii. 

Fundusze na prowadzenie dzieci ca to dotacje  

z Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjació  Dzieci oraz  

z organizowanych festynów przez rodziców zapisanych 

dzieci. Dodatkowym wsparciem by y dary ywno ciowe (ser 

ó ty, konserwy mi sne, olej) przesy ane przez Zarz d TPD  

w Tarnobrzegu. Ko o TPD organizowa o tak e wyjazdy 

dzieci z rodzin wielodzietnych lub mniej zamo nych na 

kolonie letnie. Praca pani Kozikowej by a doceniana  

i wyró niana w formie dyplomów i nagród pieni nych na 

naradach wojewódzkich TPD. 

Szko a po wprowadzeniu klasy ósmej i zerówki nie mog a

pomie ci  uczniów. Znowu wynajmowane s  pomieszczenia 

na wsi (2 sale u Ciosmaka Mieczys awa), a nawet przez 2 lata 

m odzie  klasy VII i VIII doje d a do Domostawy. Znowu 

Zdziary my l  o rozbudowie. W 1969 r. powo ano nawet 

Komitet Budowy Szko y (dyrektorem  szko y by  wtedy 

Edward Sobi o). W sk ad Komitetu weszli: 

1. Mierzwa Józef 

2. Sobi o Julia 

3. Tryba a Stanis aw

4. Pale  Stanis aw 

5. Kocha czyk W adys aw 

6. Walczak Franciszek 

7. Jachim Franciszek 

        Ustalono lokalizacj : na skraju wsi Zdziary, na pastwisku 

gromadzkim, 50 m. od szosy. Jednak Komitet umar mierci

naturaln . Z o y o si  na to wiele przyczyn – odej cie do 

Niska p. E. Sobi o, planowana reforma (10 – latki) – ci g e

zmiany dyrektorów szko y. 

 Mimo tych trudno ci szko a nadal prowadzi 

o ywion  dzia alno . Odbywaj  si  kursy gotowania, kursy 

kroju i szycia, kursy motorowe. Aktywizuj  si  nauczyciele. 

W 1968 r. oddano do u ytku Dom Nauczyciela. Znalaz y tam 

mieszkanie 2 rodziny nauczycielskie, a szko a uzyska a 2 sale 

w by ym mieszkaniu dyrektora szko y - kancelari  i klas

szkoln . Nie roz adowa o to jednak ciasnoty szkolnej. Mimo 

to nadal dzia aj  liczne organizacje uczniowskie. Du

popularno  zdoby o Szkolne Ko o Polskiego Towarzystwa 

Schronisk M odzie owych, zorganizowane przez Lucyn

Pieczonk  – nauczycielk  tutejszej szko y. 

 W dniu 16. II. 1988 r. odby o si  zebranie 

za o ycielskie. Na zebraniu omówiono statut szkolnego ko a

PTSM, przyj to plan pracy na rok bie cy. Wybrano Zarz d

w sk ad, którego weszli starsi uczniowie kl. VII i VIII: 

Prezes – Nalepa Tomasz,  Wiceprezes – Bielak Dorota 

Sekretarz – wieca Magdalena 

Skarbnik – W owska Anna 

Komisja Rewizyjna: Lokaj Mariusz, Koziara Bogdan. 

Szkolne ko o PTSM dzia a o do 21 VI 1994 r. Z tego okresu 

pozosta y pi kne kroniki ilustrowane rysunkami i zdj ciami. 

Ko o organizowa o liczne wycieczki, rajdy i obozy 

w drowne. 

                                                 Opr. Maria Pche ka
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Kodeks towarzyski 
Zebra  i u o y  X.J. Milusi ski

Wydawnictwo Tow. w. Micha a Archanio a
1931

§ III. Rozmowa.
1. Gdy z kim rozmawiasz nie patrz w twarz jego, 

ale nieco ni ej, zw aszcza je li rozmawiasz  

z osob  innej p ci lub starsz . Gdy mówisz nie 

przybli aj w osów do twarzy innych, nie mów 

do nich zbyt blisko, szczególniej, gdy ci czu

z ust lub nie masz z bów, a st d lina twa mo e

upa  na innych. 

2. Rozmowa twa w towarzystwie niech b dzie

zawsze skromn , agodn , umiarkowan . Nie 

mów nigdy zbyt pr dko lub zbyt powolnie, nie 

krzycz mówi c, lecz zachowaj umiarkowanie  

w g osie. Mów zawsze jasno, zwi le,

a wystrzegaj si  zbytniej rozwlek o ci, co nudzi 

i nu y innych. 

3. Mowa twa nich b dzie odpowiedni  do czasu  

i osób: st d weso a w czasie rozrywki i zabawy, 

— powa na z osobami wy szemi i w smutku 

zostaj cemu, a zrozumia a, gdy mówisz  

z prostymi i nieumiej tnymi. 

4. Wystrzegaj si  u ywa  wyrazów rubasznych, 

gnu nych, nieprzyzwoitych, lub wymawiania 

niew a ciwie wyrazów n. p. chlib, pon, miso, 

burok i t. p. 

5. Wystrzegaj si  w towarzystwie zawsze: 

szyderstwa, artów, konceptów z rzeczy 

wi tych lub z wad i u omno ci bli niego.

Strze  si , aby  w mowie nie czyni  przycinków 

innym, a tembardziej osobom starszym. 

6. Nie artuj nigdy z powa nych osób, nie b aznuj

— udaj c ydów, cudzoziemców, ani nie 

na laduj u o enia twarzy i ruchów innych. 

7. Nie miej si , ani mów sam do siebie, gdy

mog  ci  wzi  za ob kanego. miej si  tylko 

wtedy, kiedy w rzeczy samej jest co

miesznego, gdy  inaczej zas ugiwa by  na ten 

zarzut: „pozna  g upiego po miechu jego". Nie 

miej si  nigdy zbyt g o no.

8. W rozmowie przemawiaj do ka dego, u ywaj c

nale nego mu tytu u.

9. Osoby, bywaj ce w drugorz dnych

restauracjach, czy te  w towarzystwie, które nie 

zna j zyka francuskiego, angielskiego, czy 

aciny, nie powinny rozmawia  ze sob  temi 

j zykami lub innemi, gdy  to kr puje obecnych 

i wygl da na pró no  i ch  popisu. 

10. W rozmowie z kupcem nie nale y mówi

z pogard  o paskarstwie kupieckiem, wobec 

artysty nie odzywaj si  z ujm  dla sztuki, której 

si  po wi ci .

11. W sprawach akademickich trzeba wyst powa

ze zdaniem przeciwnem bardzo delikatnie  

i ostro nie, a eby nie urazi    mi o ci w asnej 

tego, kogo si  pragnie pokona .

12. W sprawach religijnych, o ile chodzi       

o zasady wiary w., je eli je znasz, a te  s

zaczepiane lub wyszydzane, w obronie 

takowych wyst puj mia o, odwa nie,

a z powag . Dla innych przekona  b d  jednak 

tolerancyjnym.

13. mia o równie  stawaj w obronie niewinno ci 

innych, je eli przekonany jeste  jak najmocniej, 

e nies usznie ich pot piaj . Gdy nie mo esz

tego uczyni , to przynajmniej rozmow  zwracaj 

na inny przedmiot. Cho by wada, wyst pek

innych by y istotne, nale y przedstawi

pobudki, które zmniejszy  mog  przewinienie. 

Przyczem zawsze nale y pami ta , e

k amstwo, obmowa i plotki nie przystoj

ludziom dobrze wychowanym. 

14. Kiedy wchodzisz do towarzystwa, a nie jeste

jego zwierzchnikiem, nie pytaj, o czem si  toczy 

rozmowa. Gdy z powodu twego nadej cia przez 

uszanowanie przerwano mow , pro  aby j

ko czono. Ten za  co przesta  mówi , powinien 

w krótko ci powtórzy  przyby ej osobie to,  

o czem mówiono, dla okazania jej uszanowania. 

W towarzystwie sekretów niema. 

15. Je eli zauwa ysz, e w towarzystwie nie 

okazuj  ci nale ytego uszanowania, nie daj tego 

pozna , lecz z godno ci  i powag  si  zachowaj. 
c.d.n.

Dwie racje 
„ wiat jest g upi, nikczemny, z y i niewygodny!" 

Rzek  raz, pe en goryczy, pewien m drzec g odny. 

— „Blu nisz pan i przesadzasz, odpar  drugi m drzec - 

Patrz c zbyt subiektywnie! — Musz  ci w ten p d rzec. 

Nie dostrzegasz, e wiat jest dobry, znakomity 

I pi kny — popatrz tylko na mnie: Jestem syty!" 

Obaj m drcy, zaiste, równ  mieli racj .

Prawda? —jest tylko jedna. Dwie s  sytuacje. 

Jedna prawda dwie racje zawsze z sob  wiedzie: 

Inna jest przed obiadem, inna po obiedzie... 

    1924                                  Marian Hemar 
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M czyznom ku rozwadze! 

Alkohol twój wróg! 

I. Twoje stanowisko w rodzinie: 

Wzgl dem ony: Jeste  jej m em 
Z czony z ni  nierozerwalnym w z em ma e skim. Wasz

wspólnot  sam Bóg pob ogos awi , przeto wasze po ycie 

ma e skie ma by  godne i uczciwe. Macie by  rodzicami 

nowego polskiego pokolenia i nowych szlachetnych cz onków

Ko cio a katolickiego. Szanujcie sw  godno  rodzicielsk .

Jeste  jej przyjacielem i towarzyszem ycia. 

Stanowicie jedn  nierozerwaln  spo eczno .

Najwa niejszym prawem waszego ycia jest mi o , któr cie 

sobie przysi gali przy o tarzu. Jej objawami s : wierno ,

zaufanie, wyrozumia o , wspó czucie i wzajemne 

poszanowanie. Powinni cie sobie nawzajem pomaga , wspólnie 

uk ada  plany na przysz o , wspólnie rado ci prze ywa ,

wspólnie te  o szcz cie si  modli .

Wzgl dem swych dzieci: Jeste  ich ojcem. 

Ty im przekaza e  skarb ycia. One s  przed u eniem twego 

Istnienia. Po tobie dziedzicz  dobre i z e sk onno ci. Od ciebie w 

wysokim stopniu zale y ich przysz o .

Jeste  ich wychowawc  i przyjacielem. 
Pracujesz ci ko, by swa dzieci wy ywi  i przyodzia . My lisz 

o Ich przysz o ci i dbasz o ich wykszta cenie. Pragniesz, by by y

dobrymi Polakami, dlatego uczysz ich pracy  

i po wi cenia dla narodu. Chcesz, by by y szlachetnymi lud mi,

dlatego uczysz je prawo ci w yciu. Starasz si  by obce im by o

wszelkie z o, dlatego umacniasz je we wierze katolickiej. Tego 

wszystkiego uczysz je nie tyle s owem ile przyk adem, bo wiesz, 

e dla dzieci jeste ywym wzorem post powania. Chcesz mie

u dzieci zaufanie, by do ciebie zwraca y si  o porad , pomoc i 

wskazówki. Kszta cisz w nich charakter szczerych Polaków 

i rzetelnych katolików. Dlatego te  kochaj  Ci  Twe dzieci i 

wierz  Ci 

II. KIM STANIESZ SI , PIJ C ALKOHOL? 

Dla ony: Pijakiem, tyranem i zdrajc !

Dla pijaka nie ma adnej wi to ci. Sieje zgorszenie 

przekle stwem, plugawymi s owy i ca ym zachowaniem. 

Jest postrachem dla s abych i kobiet. Niczym mu wi to

przysi gi ma e skiej. Ile  to wstydu przynosi onie
i ca ej rodzinie. W domu poniewiera godno  swej ony i 
matki, swych dzieci. Pijak staje si  przyczyn  cz stych 
chorób w rodzinie, a nawet mierci, zw aszcza swych 
ma ych dzieci, miertelno  bowiem w rodzinach pijaków 

jest du a. Ta zaprzepaszcza mi o  rodzinn ,

a w jej miejsce pojawia si  ból, strach, i obrzydzenie. 

Egoist , krzywdzicielem i wrogiem! 
Dla przyjemno ci upijania si  potrafi pijak okrada on

i w asne dzieci. Wy ej ceni alkohol ni  mi o  ma e sk

i szcz cie rodzinne. Alkohol wiele ju  ma e stw 

rozdzieli , wycisn  wiele ez i wiele serc zakrwawi , — 

podepta  i splugawi wi to  wielu rodzin i wiele wsze-

lakiego z a zasia  w spo ecze stwie. 

Dla dzieci: Wyrodnym ojcem! 

Przekazuj c swoim dzieciom zatruty alkoholem organizm, 

unieszcz liwia  je b dziesz na ca e ycie. Chorowite  

i niedorozwini te dzieci obci one te  bywaj  ró nymi 

chorobami umys owymi i z ymi sk onno ciami: np. do 

pija stwa, kradzie y itp. Widok takich dzieci b dzie ci 

ustawicznie zatruwa  sumienie. Za lepiony zgubnym 

na ogiem staniesz si  nieczu ym na niedostatek i krzywd

dzieci, byle dogodzi  nieopanowanej nami tno ci

pija stwa. 

Planowanie i wykonanie 

W okresie PRL, czyli przed rokiem 1989 bardzo 

wa n  rol  w pracach Gminnych Rad Narodowych 

odgrywa o planowanie spo eczno – gospodarcze. 

W adze gminne musia y niezwykle drobiazgowo 

zaplanowa  ilo  hodowanych przez rolników zwierz t, 

uprawianych zbó  a tak e ich skup. Pó niej przez 

w adz  zwierzchni  by y z tego rozliczane.  

Przyk adem tej ówczesnej praktyki jest fragment 

dokumentu pn. Analiza ekonomiczna planu spo eczno 
– gospodarczego w gminie Jarocin za 1984. Jest on  

o tyle ciekawy, e przedstawia ilo ci zwierz t

hodowanych wtedy w gminie Jarocin. By  mo e

w nast pnym numerze – o ile nam si  uda zebra  dane – 

przedstawimy obecny stan pog owia zwierz t w gminie. 

Fragment z drugiego dokumentu jest niemniej ciekawy, 

zw aszcza w kontek cie obecnego stanu naszych pól.   

/red/

Analiza ekonomiczna planu spo eczno – 
gospodarczego w gminie Jarocin za 1984 

Pog owie zwierz t w gospodarce indywidualnej kszta towa o

si  nast puj co: 

- byd o ogó em    plan    3300   wykonanie    3232 

-  w tym krów      - „ -     2200        - „ -           2211 

-  trzoda chlewna – „ -    3400       – „-            3254 

W tym:  -  maciory                 -„-     400          -„-             376 

-  owce                      -„-     100          -„-             156 

-  konie                     -„-      700         -,, -            748 

- drób                       -‘’- 15 000         -,,-        13237 

Skup mleka zak ada  1600 tys. litrów a skupili my 2043 tys. 

litrów co stanowi 127,6% wykonania planu. Plan skupu zbó

zak ada  250 ton a wykonano 217 ton co stanowi 86.8%. Skup 

ywca ogó em zosta  zaplanowany na 262 ton a zakupili my 

378 ton tj. 144.3% wykonania planu, w tym ywca wo owego 

171 ton, ywca wieprzowego 119 ton, ciel cego 89 ton. 

Do wyró niaj cych si  so ectw wzgl dem sprzeda y nale y

zaliczy : Majdan Golcza ski, Szyperki, Mostki a odstaj cych 

Szwedy i Domostaw .

Absurdy PRL-u 
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Sprawozdanie z realizacji programu 
oszcz dno ciowego na terenie Gminy Jarocin w roku 
1984. 
„W miesi cu maju przeprowadzono przegl d pól pod 

wzgl dem racjonalnego wykorzystania ziemi w wyniku 

czego stwierdzono, e 1.99 ha ziemi uprawiane by o

niew a ciwie oraz 3.14 ha od ogów. Po przeprowadzeniu 

rozmów z rolnikami ziemia ta zosta a prawid owo 

zagospodarowana a od ogi zlikwidowano....” 

…i Absurdy unijne 

Ministerstwo Zdrowia kieruj c si  wymogami biurokratów 

z UE wyda o  rozporz dzenie dla placówek s u by zdrowia, 

okre laj c w nim rozmiary tzw. powierzchni zmywalnej 

(lamperii) na cianach szpitali, przychodni, gabinetów 

zabiegowych itp. Dotychczas  lamperie malowane by y do  

wysoko ci  170-200 cm., natomiast do ko ca 2006 r.  

musz  wynosi  dwa metry i pi  centymetrów. Przepis ten 

dotyczy tak e barów, restauracji,  zak adów produkuj cych 

ywno   oraz szkolnych kuchni. Rozporz dzenie wymaga 

te   zlikwidowania kantów mi dzy cianami a pod og  oraz 

mi dzy cianami a sufitem. Nowe przepisy reguluj

odleg o  kaloryferów od ciany. Zamiast 4 centymetrów 

b dzie sze  centymetrów. Placówki, które nie wywi  si

z wprowadzenia w ycie nowych przepisów mog  w razie 

kontroli zosta  ukarane  mandatem a  nawet  zamkni te. 
                                                                                                                                            

„Burzowa” majówka  

Wzorem lat ubieg ych, dnia 28 maja odby a si  przy PSP 

w Golcach  majówka pod has em: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. Celem imprezy jest prezentacja 

lokalnej kultury. Organizatorzy majówki: dyrektor 

szko y, nauczyciele, rodzice i uczniowie starali si

dostarczy  przyby ym go ciom czego  dla duszy i cia a. 

Tak wi c impreza rozpocz a si  od wyst pów

szkolnego i dzia aj cego przy GOKSTiR w Jarocinie 

kó ka tanecznego prowadzonego przez Pani  Ann

Szcz bara – dyrektora GOKSTiR. Dziewcz ta z Golc,  

w pi knych kolorowych strojach, zaprezentowa y

krakowiaka. Natomiast dziewcz ta z Jarocina pokaza y

swoje umiej tno ci w ta cu nowoczesnym.  

Utalentowani wokalnie, recytatorsko uczniowie mieli 

mo liwo  zaprezentowania si  w konkursie piosenki, 

recytatorskim oraz wyst pie teatrzyku szkolnego. 

Wszyscy ch tni mogli spróbowa  swoich si  w licznych 

konkurencjach rekreacyjno – sportowych, walcz c

o atrakcyjne nagrody sponsorowane przez GKRPA. 

Cieszy y si  one niesamowit  popularno ci  i bra y

w nich udzia  ca e rodziny. W miedzyczasie wszyscy 

mogli próbowa  smakowitych potraw i ciast 

wykonywanych przez mamy uczniów z PSP w Golcach. 

Po godz. 16.00 za  wszyscy wietnie bawili si  przy 

d wi kach muzyki prezentowanej przez DJ – a ze 

Stalowej Woli. Szkoda tylko, e impreza przerywana 

by a kilkakrotnie z powodu burz i ulewnych deszczy, co 

zreszt  jest tradycj  golcza skiej majówki. 

                                                                Organizatorzy  

Laureat
Jak co roku uczniowie Gimnazjum w 
Jarocinie uczestniczyli w konkursach 
przedmiotowych. Na szczególne 
uznanie zas u y  ucze  klasy III c 
Kamil Serafin z Mostków - 
Podporów, który zosta  laureatem 
konkursu z fizyki. Uzyskanie tytu u
laureata zwalnia ucznia z obowi zku
zdawania egzaminu. Kamil nie 
zdawa  wi c testu z cz ci 
matematyczno – przyrodniczej i otrzyma  maksymaln
liczb  punktów (50). Od 1 wrze nia b dzie uczniem LO 
im. KEN w Stalowej Woli.                                        /an/

Z dzia alno ci GOKSTiR 
Korzystaj c z okazji stworzonej mi przez redakcj

pisma pragn  bli ej przedstawi  si  mieszka com gminy jak i 

przybli y  prac  placówki, któr  kieruj  a mianowicie 

Gminny O rodek  Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji.  Otó

mam 26 lat, urodzi am si  i mieszkam w Nisku. W moim 

domu rodzinnym zawsze by o i jest piel gnowane 

wychowanie w wierze katolickiej, a moi rodzice  

w szczególno ci zwracali uwag  moj , mojej starszej siostry  

i m odszego brata na podstawowe zasady etyczne, 

poszanowanie drugiego cz owieka, docenienie   uczciwo ci,

pracowito ci, odwagi, bycie  pomocnym i honorowym, a co 

najwa niejsze  bycie  Polakiem. 

Rodzice  zawsze  wspierali nas w naszych  zainteresowaniach  

i  dlatego od najm odszych lat ucz szcza am  na  zaj cia  

taneczne i plastyczne. Uko czy am szko  muzyczna, 

piewa am i gra am w zespole. Ceni  sobie spotkania  

z lud mi, szczególnie z dzie mi i m odzie , dlatego ju  w 

liceum wyje d a am do pracy jako opiekun na kolonie letnie. 

             W roku 2003 uko czy am Pa stwowe Pomaturalne 

Studium Kszta cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy,  

a obecnie zaliczy am piaty rok studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim  i  jestem  tu   przed  obron   pracy  

magisterskiej.  Podczas studiów odby am praktyki w szkole 

podstawowej, gimnazjum, liceum,  pozna am bli ej prac

nauczycieli, których zawsze szanowa am, ale by  mo e nie 

docenia am. Ogromn  przyjemno  sprawi y mi praktyki 

zwi zane z animacja kultury, które odby am w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Rzeszowie oraz w zespole ta ca ludowego 

w Niemczech. W ubieg ym roku wysz am za m . Mój m

urodzi  si  i wychowa  w Jarocinie, co tylko dodatkowo 

wp yn o na sympati , yczliwo  i serce jakim darz  Jarocin  

i jego mieszka ców.  Praca  w Jarocinie  dostarcza mi wiele 

zadowolenia i satysfakcji. Rozpoczynaj c  j   planowa am

wprowadzenie nowych zaj  i imprez. Z pomoc yczliwych 

ludzi realizuje swój plan t tni cego yciem i otwartego dla 

wszystkich o rodka. Jednak musz  z ubolewaniem stwierdzi ,

e aby moja i moich wspó pracowników praca by a bardziej 

wyrazista i przynosz ca zadowolenie ludziom o ró nych 

zainteresowaniach, potrzebuj  do pracy wyspecjalizowanych 

instruktorów. W tym miejscu apeluje do wszystkich m odych 
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ludzi, którzy interesuj  si  folklorem, ta cem, malarstwem, 

fotografi , teatrem aby kszta cili si  i zdobywali uprawnienia 

instruktorów z którymi ch tnie podejm  wspó prac .

GOKSTiR to tak e dwie biblioteki. Opiek  nad nimi sprawuj

Jolanta Rzek  i Danuta Martyna, panie, które kochaj  ksi ki

i pozyskuj  na nie rodki.  Do sta ych zaj  prowadzonych 

przez GOKSTiR nale  zaj cia taneczne, aerobik, zaj cia 

plastyczne, kurs j zyka angielskiego, kurs nauki p ywania.  

Wszystkie zaj cia jak równie  spotkania i imprezy ciesz  si

ogromnym zainteresowaniem i frekwencj . I tak m.in..  

7 stycznia dla dzieci z Gminy Jarocin zorganizowali my „Bal 

Maskowy”, do ta ca akompaniowa  zespó  muzyczny ze 

Zdziar. 15 stycznia wystawiane by y „Jase ka” w wykonaniu 

dzieci z Publicznej Szko y Podstawowej w Golcach oraz 

odby  si   „Koncert Kol d” w wykonaniu dziewcz t Studia 

Muzycznego Spó dzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. 

Tak e tego dnia  rozdali my 108 nagród ksi kowych dla 

dzieci bior cych udzia  w konkursach wi tecznych. 21 

stycznia zaprosili my do GOKSTiR wszystkie Babcie  

i Dziadków na uroczysto  z okazji Ich wi ta. 22 stycznia  

w Ko ciele Parafialnym odby  si  „Koncert Kol d”  

w wykonaniu chóru parafialnego z Rudnika Stró y.  

W lutym dla dzieci nie wyje d aj cych na ferie zimowe 

przygotowali my: gry i zabawy, zaj cia plastyczno – 

manualne, zaj cia taneczne, przedstawienie teatralne 

„Kubu  Puchatek i Przyjaciele” w wykonaniu aktorów  

z Krakowa, wyjazd do kina NCK „Sokó ”, wyjazd na basen  

i lodowisko , dyskotek  z licznymi konkursami i nagrodami. 

18 lutego, dzi ki pomocy nauczycieli, odby  si  Gminny 

Turniej Tenisa Sto owego, w którym wzi o udzia  ponad 50 

osób. Tak e w lutym przeprowadzili my eliminacje konkursu 

„Poeci i Pisarze Dzieciom”. W marcu w celu konfrontacji 

dokona  dzieci cych amatorskich grup teatralnych 

zorganizowali my „Gminny Przegl d Zespo ów

Teatralnych”. 16 marca mieszka ców gminy zaprosili my do 

wzi cia udzia u w „Turnieju Bilarda”. 

 Kwiecie  to liczne konkursy wi teczne. Z okazji 

Mi dzynarodowego Dnia Zdrowia og osili my konkurs 

plastyczny na plakat i reklam  propaguj ce zdrowy styl ycia. 

W maju rozpocz li my dwumiesi czny kurs nauki p ywania 

dla dzieci, m odzie y i doros ych, który cieszy  si  ogromnym 

powodzeniem.

W czerwcu z okazji „Dnia Mamy  

i Taty”  w GOKSTiR odby a si    

uroczysto  przygotowana dla 

rodziców przez dzieci  z Gminy 

Jarocin, a tak e konkurs plastyczny 

na najciekawsz  kartk  dla mamy  

i taty. Wymienione wydarzenia to 

tylko cz  propozycji GOKSTi  

w ostatnim pó roczu.      

Wszystkich mieszka ców Gminy 

Jarocin zapraszam do zapoznania 

si  z nowymi propozycjami, jakie 

GOKSTiR oferuje od wrze nia. 

Zach cam do wspó pracy, czekam 

na uwagi po to aby moja praca, moich wspó pracowników  

i zainteresowanych mieszka ców przynosi a zadowolenie  

i przyczyni a si  do rozs awiania Naszej Gminy. 

Anna Szcz bara  - Dyrektor GOKSTiR 

Weso e wakacje 

Nie wszystkie dzieci maj  okazj  wyjecha

w czasie wakacji poza rodzinn  wie . Przede wszystkim 

dla nich GOKSTiR zorganizowa  w lipcu pó kolonie pod 

has em „Weso e Wakacje”. Pó kolonia dostarczy a

uczestnicz cym w niej  dzieciom wiele rado ci i mi ych,

zabawnych chwil. „Weso e Wakacje” to m.in. gry  

i zabawy na wie ym powietrzu, rajd rowerowy, 

rozgrywki sportowe na stadionie, wyjazdy nad wod ,

wycieczki do ku Garncarskiego i na Porytowe 

Wzgórze, liczne konkursy z nagrodami, ognisko. Uda o

si  je nam zorganizowa  dzi ki dobrej woli wielu osób 

oraz dofinansowaniu z UG. W tym miejscu kieruje 

podzi kowania dla pani dyrektor gimnazjum za 

udost pnienie sali, pani kucharce, pracownikom 

GOKSTiR, sta ystce, praktykantom, wolontariuszom, 

rodzicom i dziadkom.

                                                           Anna Szcz bara – dyr. GOKSTiR 

Sport

W marcu odby  si  I Gminny Turniej Bilardowy. 

Rywalizacja odby a si  w  dwu grupach: m odszej i starszej. 

W grupie m odszej zwyci y  Micha  Szcz bara, II m. 

zdoby  Micha  Winiarski, trzecie Damian Dec a czwarte 

Rafa  Ma ys. W grupie zawodników starszych kolejno

przedstawia a  si  nast puj co: I – Grzegorz Szcz bara, II – 

Grzegorz Rzek , III Adam Walczak.  

Du ym sukcesem zako czy  si  udzia  Grzegorza Mierzwy 

w Mistrzostwach Polski Juniorów,  które odby y si  w 

dniach 7 – 8. 07. 2006 r.  w S upsku. Grzegorz zaj  10 

miejsce w biegu na dystansie 1500 m. z czasem 3min. 59s. 

Piotru  Godula ze 

Zdziar wspaniale 

recytuj cy wiersz 

Brzechwy podczas 

dnia „Mamy i Taty” 
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Sukcesy „GLORII” 
Zawodnicy z MLKS „Gloria” brali udzia  w Biegach 

Ulicznych w Goraju oraz w Giedlarowej. W obu konkursach 

zaj li pierwsze miejsca dru ynowo zarówno w kategorii 

szkó  podstawowych jak i gimnazjalnych.  

Powstanie klubu „UNIA” 
W dniu 23.06.2006 r. odby o si  zebranie za o ycielskie 

nowego klubu sportowego. Dzia acze z LZS Zdziary  

i LZS Jarocin doszli do wniosku, e powinno si  po czy

oba kluby. Jak wynika o z dyskusji, po czenie si  dwóch 

LZS – ów spowoduje to, e gra  b dzie  przede wszystkim 

m odzie  z terenu gminy. Nie b dzie potrzeby ci gania 

zawodników z zewn trz, np. Stalowej Woli. Lepsi w danej 

chwili, gra  b d  w I dru ynie zarejestrowanej w klasie 

okr gowej, natomiast s absi w II dru ynie wyst puj cej na 

razie w klasie B. B dzie naturalna rywalizacja o gr  w 

pierwszej dru ynie.  O tym, kto wystawiony b dzie na 

mecze, decydowa  b dzie trener, który trenowa  b dzie

zawodników obu dru yn.  Cz onkowie – za o yciele 

powo ali trzyosobowy  Komitet Za o ycielski  

w osobach: Czech Tadeusz, Kata Andrzej i Pale  Jerzy. 

Komitet Za o ycielski skompletowa  niezb dne dokumenty i 

uzyska   wpis  Gminnego Klubu Sportowy „Unia” 
Zdziary–Jarocin do ewidencji w Starostwie pod Nr SKS/14 

w dniu 7 lipca. Po uzyskaniu wpisu do ewidencji Starosty 

wybrany zosta  Zarz d nowego klubu. Tworz  go: 

Jerzy Pale  – prezes, 

Eryk Dziechciarz – wiceprezes 

Jerzy Miszczyszyn – sekretarz 

Rados aw Wojtas – skarbnik 

Tadeusz Ma ys, Grzegorz Pliszka oraz Pawe  Sa ga – 

cz onkowie. W sk ad Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek 

Cie la, Boles aw Mulawka i Tadeusz Czech.  
AK

Statystyka gminna 
Tak przedstawiaj  si  najpopularniejsze imiona w naszej 

gminie w kolejnych dekadach drugiego pó wiecza XX 

wieku:

1955 -  Henryk(16); Stanis aw(15);

Krystyna(11); Maria(11) 

1965 -  Zbigniew(5); Janusz(5);  

Anna(6); El bieta(5)

1975 - Grzegorz(6); Andrzej (5);  

El bieta(4); Dorota(4) 

1985 - ukasz(7); Piotr(5);

Monika(6); Anna(5); 

1995-  Krzysztof(3); Mateusz(3);  

Aneta(4); Agata(3);                     TP.                    

Bezprzewodowy Internet 
Informuje si  mieszka ców Gminy Jarocin, e jest 

mo liwo  korzystania bezp atnie po godzinach pracy 

urz du z radiowego Internetu. Antena dookólna jak  

i urz dzenie  udost pniaj ce internet znajduje si  na 

budynku urz du gminy. Wszystko dzia a w standardzie

IEEE802.11g 2,4 Ghz. Do odbioru internetu 

potrzebna jest karta sieciowa radiowa, przewód oraz 

antena. Warunkiem dobrego odbioru sygna u jest to 

aby antena widzia a si  z anten  na budynku 

urz du. Wi cej informacji mo na uzyska

w Urz dzie Gminy w Jarocinie pok. nr 8. 

      TP.

23 czerwca 2006 r. mury jaroci skiego Gimnazjum opu ci o 75 
absolwentów ucz cych si  w trzech równoleg ych oddzia ach.
Absolwentami s :

Z Klasy IIIA licz cej 26 uczniów, której wychowawc  by a

Gra yna Czech:

Magdalena Awsiukiewicz, Michalina Botor, Wioletta Chwiej, 

Justyna Czuba, Agnieszka G az, Konrad Gorczyca, Ma gorzata 

Gorczyca, Joanna Kata, Damian Kuty a, Monika Ma ys, Ewelina 

Ma lach, Agata Molawka, Sabina Mulawka, Klaudia Nalepa, 

Krzysztof Nalepa, Barbara Potocka, Magdalena Przenios o, Agata 

Ryczko, Beata S dej, Katarzyna Siembida, Marzena Siembida, 

Krzysztof Spyrka, Dagmara Walczak, Aldona Walko, Sabina 

Wo oszyn, Dawid ak. 

Z Klasy IIIB: licz cej 24 uczniów z wychowawc   Ann

Pow ska:  Rafa  Bukryj, Daniel Gózd, Justyna Habuda, Lucyna 

Habuda, Mariusz Idzior, Damian Ka uski, Rafa  Ka uski, Miros aw

Kata, Wioletta Koza, Agata Kozak, Anna Król, Magdalena Ma ys,

Dariusz Martyna, Kamil Maziarz, Andrzej Nied wied , Daniel 

Pachuta, Patrycja Paw owska, Katarzyna P k, Kamil Piskorowski, 

El bieta Puskarczyk, Joanna Siembida, Pawe  Siembida, Wojciech 

Wala, Jolanta Wo oszyn. 

 Z Klasy IIIC licz cej 25 uczniów z wychowawc   Teres

Walczak:  

Zbigniew Barszczy ski, Ma gorzata Cudzi o, Marcin Cudzi o,

Ewelina Granowicz, Marcin Kaczor, Krzysztof Kania, Joanna 

Ko cz, Justyna Kumik, Dawid Lach, Damian Ma ka, Mariusz 

Mierzwa,  Miros awa Pale , Grzegorz Piskorowski, Monika 

Piskorowska, Piotr Pche ka, Justyna Ryczko, Kamil Serafin, 

Micha  Skromak, Karolina Szabat, Agata T cza, ukasz T cza, 

Mateusz Wierzbicki, Gra yna Wo oszyn, Krzysztof Wo oszyn, 

Teresa Zakrzewska, 

Puchary zdobyte przez MLKS „Gloria” 
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III C 

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

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

Od lewej stoj : nauczyciel Adam Dec, Paw owski Kamil, Mierzwa Mariusz, S dej Hubert, Piskorowski Damian, 

Czubek Mariusz, Iskra Paulina, Kie b Adrian, Urbanik Renata, Granowicz Beata, Wala Dominika,

U do u: Niemiec Maksymilian, Zakrzewska Teresa


