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Od redakcji:
     Najwa niejszym bez w tpienia
wydarzeniem w gminie Jarocin 
w ostatnim okresie by a sierpnio-
wa impreza pn. „Pa stwo Jaro-
cin – miejscem spotka  przyja-
ció  ponad granicami”. Organi-
zatorom dopisa a pogoda, jak-
kolwiek „mia a swoje kaprysy”. 
Na szcz cie w czasie koncer-
tów nie pada o (z wyj tkiem 
krótkotrwa ego deszczu w trak-
cie koncertu zespo u Gronicki). 
Oprócz pogody dopisali tak e
uczestnicy, zw aszcza  13 (nie-
dziela) i   15 (wtorek)  sierpnia. 
Cieszy fakt powodzenia Biegów 
Zwyci stwa nad bolszewikami 
„Go  bolszewika, go ” imienia 
kawalerów orderu Virtuti Mili-
tari Sebastiana Ma ka i Jana 
Kozio a oraz rozmiar wystawy 
r kodzie a. Szczegó owa relacja 
z  imprezy zajmuje niemal pó
numeru naszego pisma. Ponadto 
– zgodnie z zapowiedzi  - za-
mieszczamy histori  Kuty
opracowan  przez ks. Francisz-
ka Kowala. W zwi zku ze zbli-
aj cym si  zako czeniem czte-

roletniej kadencji (2002 – 2006) 
gminnego samorz du zamiesz-
czamy dokonania i niepowo-
dzenia tego okresu. Znajdziecie 
Pa stwo w naszym pi mie na-
zwiska kandydatów na radnych 
do rady gminy i powiatu oraz na 
wójta gminy.

Zespó  „Czerwone Gitary” 

Zespó  Verba
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Zespo y wyst puj ce podczas jaroci skiej imprezy 

    Zespó  „EASY RIDERS” (ex HETMAN)               Zespó   NEGATYW 

Zespo y z Radziechowa  - Ukraina 

 "GRONICKI" - góralski zespó  muzyczny       Orkiestra D ta Bi goraj
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Kalendarium 
wa niejszych przedsi wzi  realizowanych przez gmin  od czasu wydania poprzedniego numeru pisma; 

Na prze omie sierpnia i wrze nia wykonana zosta a
przebudowa dróg gminnych w Katach. Firma IN DRÓG 
ze Stalowej Woli wykona a 1007 mb dróg asfaltowych 

cznie za kwot  218 906,71 z . Na t  inwestycj
otrzymano dotacj  od Zarz du Woj. Podkarpackiego  
z programu Wyrównywania Szans w kwocie 100 tys. z .
Remont kot owni przy szkole w Domostawie przez firm
STALBUD za kwot  38 999,46 z . Na zmian  pieca 
otrzymano dotacje z WFO iGW w Rzeszowie w kwocie  
24 tys. z .
Modernizacja starej cz ci budynku szko y
w Domostawie przez firm  BUDMONT – St. Wola za 
kwot  140 853,81 z    ramach programu wyrównywania 
szans edukacyjnych. Na powy szy cel gmina otrzyma a
50 000 z  z Urz du Marsza kowskiego.  
Po roku oczekiwa  na przyznanie rodków  
z programu ZPORR zosta  rozstrzygni ty przetarg  
i wy oniony wykonawca na przebudow  drogi Majdan 
Golcza ski – Brzozówka. Wykonawc  zadania 
polegaj cego na modernizacji 1078 mb drogi przez 
po o enie dywanika asfaltowego by a firma DROKAM za 
kwot  306 594,17 z .
Przy szkole w Sokalach zosta  wykonany chodnik z kostki 
brukowej. Wykonawc  zadania by  GZK Jarocin za kwot
7 tys. z .
Wykonany zosta  remont wietlicy w Kuty ach za kwot
7966 z  i w Katach za 7 433 z . Wykonawc  obydwu 
remontów by  GZK Jarocin 
Modernizacja drogi gminnej Sokale – oza polegaj ca na  
po o eniu 700 mb asfaltowego dywanika  przez firm
IN DRÓG za kwot  178 845 z .
Modernizacja drogi wewn trznej Zdziary – szko a na 
d ugo ci 310 mb za kwot  58 329,02 z  oraz gminnej 
Zdziary – Kuty y na d ugo ci 335 mb za kwot
60 515,97 z . Wykonawc  obydwu przedsi wzi  by o
Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego IN DRÓG  
ze Stalowej Woli. 
Przebudowa drogi Domostawa – Nalepy polegaj ca na 
u o eniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 280 mb za   
90 825,40 z . Wykonawc  zadania by a firma IN DRÓG.  
Wykonanie remontu drogi gminnej Majdan Golcza ski – 
Za omy Majda skie. Wykonawca GZK Jarocin za kwot
59 292 z .

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Nalepach na d ugo ci 720 mb przy 
wspó finansowaniu FOGR-u w kwocie 25 tys. z .
Wykonawc  zadania by  GZK  Sp. z o.o. Jarocin za 
kwot  50 368,18 z .
Remont drogi gminnej Majdan Golcza ski - Za omy 
Majda skie na odcinku 900 mb – wyrównanie 
t uczniem za kwot  59 292 z . Wykonawca zadania 
GZK Jarocin.  
We wrze niu i na pocz tku pa dziernika prowadzone 
by y intensywnie prace przy zako czeniu budowy 
estrady w Jarocinie oraz prace ziemne przy 
zagospodarowaniu placu obok budynku estrady. 
Up ywa  bowiem termin odbioru inwestycji, który 
musia  by  bezwzgl dnie dotrzymany aby nie utraci
przyznanej dotacji z odnowy wsi  
w wysoko ci 447 004 z  – wyp acanej w kolejnych 
transzach w miar  post pu prac budowlanych  
i wyko czeniowych. 
Wykonanie o wietlenia ulicznego Jarocin – Smutki – 
zamontowanie 9 szt. lamp. Wykonawc  by  Prywatny 
Zak ad Elektryczny Tadeusz Kuty a za kwot
6 836,00z .
W dniu 11.08.2006 r. odby  si  przetarg na wynajem 
lokalu (7,5 m2) na sklepik szkolny w budynku szko y
w Jarocinie. Rozstrzygni cie by o negatywne, bo nikt 
w wyznaczonym terminie nie wp aci  wymaganego 
wadium.  
W dniu 1.09.2006 r. zosta a zawarta umowa na 
wynajem z dotychczasowym najemc  – stawka 7 z  za 
1 m2 + VAT. 
Wykonanie remontu budynku komunalnego 
(Agronomówka) w Jarocinie – elewacja, odwodnienie, 
u o enie chodnika z kostki brukowej. Wykonawca 
GZK za cen  28 851,78 z .
Poniewa  dotychczasowy lokator przeprowadzi  si  do 
w asnego domu rozwi zana zosta a na wniosek 
Najemcy umowa najmu lokalu mieszkalnego na 
Agronomówce. Gmina dysponuje wolnym lokalem  do 
wynaj cia. Jest to ju  trzeci wolny lokal mieszkalny. 
Dwa mieszkania przy szkole w Sokalach s  wolne  
i czekaj  na najemc  od d u szego ju  czasu. 

J.R. 

Dotacja z Ministerstwa Sportu 
Gmina Jarocin jako jedna z 114 gmin w Polsce uzyska a dotacj  z Ministerstwa Sportu na budow  boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkó  w Jarocinie. Mo liwo  uzyskania dotacji pojawi a si  niespodzianie. Na szcz cie gmina 
dysponowa a projektem takiego boiska, dzi ki czemu mog a skorzysta  z nadarzaj cej si  okazji. Ocena wniosków w Ministerstwie 
bardzo si  przed u y a. Pierwotnie zapowiadano nam, e inwestycja musi zosta  zrealizowana do ko ca 2006 roku. Istnia a obawa, e
je li przetarg si  nie powiedzie utracimy mo liwo  uzyskania dotacji. Przetarg si  nie uda  i zosta  uniewa niony, poniewa
oferowane ceny obydwu startuj cych w przetargu oferentów przewy sza y kwot  przeznaczon  w bud ecie na sfinansowanie 
zamówienia i przewy sza y kosztorys inwestorski. Na szcz cie kto  w ministerstwie „poszed  po rozum do g owy” i umo liwi
gminom zrealizowanie inwestycji w 2007 roku. Nawierzchnie sztuczn  (poliuretanow ) mo na k a  tylko wtedy, gdy temperatura 
jest wy sza ni  10oC. Gmina skorzysta a z tej mo liwo ci i z o y a wniosek o zmian  terminu zako czenia realizacji budowy boiska 
wielofunkcyjnego z 2006 r. na koniec maja 2007 r. 

                                                                                                                                                                          Z.W. 
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Kandydaci na radnych do Rady Gminy w Jarocinie na kadencj  2006 - 2010. 
Kandydatów na radnych do Rady Gminy jest mniej ni  4 lata temu. Wynika to st d, e mniej jest 
kandydatów na wójta gminy. Jak wiadomo, kandydaci na wójta musz  za o y  komitety wyborcze, które 
zg osz  kandydatów na radnych przynajmniej w po owie okr gów wyborczych na terenie gminy. 
W praktyce staraj  si  one zg osi  ich we wszystkich okr gach. W zwi zku z tym, e miejsc w radzie jest 
15, a kandydatów na wójta jest troje, wi c 3 razy 15 daje liczb  45. Jedna osoba startuje z w asnego
komitetu, dwie za  z partii politycznych. W poprzedniej kadencji kandydatów na radnych by o 72 a obecnie 
jest „tylko” 48.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców „ Wybory Samorz dowe – 2006” Zbigniewa Walczaka 
kandyduj : Cicho  Zbigniew, Krawiec Artur i Smutek Stefan w Jarocinie; Kie b Zofia  i  Mazurek Jacek  
w  Domostawie;  Ma ys Andrzej w  Golcach;  Nosek Jadwiga w okr gu  Szwedy – Katy;  Reichert 
Aleksandra i  T cza Janina w  Majdanie Golcza skim;  Lepa Miros aw Józef i  S dej Miros aw  
w  Mostkach;  .Kurzyna Zdzis aw i Podpora Halina w Szyperkach; Kaczor Ma gorzata i Torba Irena   
w Zdziarach - Kuty ach

Z KWW „Porozumienie Spo eczno-Gospodarcze” Stanis awa Sieka kandyduj : B k Kazimierz,  
Gorczyca Zbigniew i  Ma ek Tadeusz w Jarocinie; Cie la Jacek  i Chmura Adam w Domostawie;   Pieróg 
Bogus aw w Golcach; Iskra Bogus aw w  okr gu Szwedy – Katy;  Sarzyniak Franciszek i Smutek Grzegorz 
w  Majdanie Golcza skim;  .Krajewski S awomir i Sroka Jan w Mostkach; Dziechciarz Teresa i Lach 
Tadeusz w Szyperkach; Olszówka Aniela i  Miszczyszyn Jerzy w Zdziarach -  Kuty ach

Z KWW „T cza” Teresy Wnuk kandyduj : Kozdra – Ba amut Jolanta, Gumiela Wies awa i Walczak 
Teresa Katarzyna w Jarocinie; G uszak Józef i Wala Kazimierz w Domostawie; Nawrocki Bronis aw  
w Golcach; Wierzbicki Eugeniusz w okr gu Szwedy – Katy; Malec Danuta i  cierka Krystyna  
w  Majdanie Golcza skim; Chudy S awomir i Serafin Teresa w  Mostkach; Martyna Zbigniew i  Wolanin 
Bogus aw w  Szyperkach;  Bielak Anna i  Golec Bronis awa w  Zdziarach – Kuty ach. Ponadto z w asnego
komitetu KWW By  sob  kandyduje w Jarocinie Oleksak Antoni Micha , z KW Prawo i Sprawiedliwo
Domaradzki Pawe  w Majdanie Golcza skim; z KW SAMOOBRONA RP Paw owski Mieczys aw  
w  Mostkach 
Do Rady Powiatu w okr gu, który stanowi  wspólnie gminy Jarocin i Ulanów kandyduj : K yza Janina, 

lusarczyk Halina, Pale  Zygmunt, Pasek Janusz, Siek Henryk oraz ak Dariusz z  Jarocina,  Habuda 
Andrzej i  Ma ys Dariusz z Majdanu Golcza skiego;  Kata Andrzej i Podpora Tomasz z  Katów;  Kuty a
El bieta ze  Zdziar;  Lach Zbigniew z Szyperek;  Ostrowski Antoni z  Golc;  Walczak Józef z Mostków  
i Bieszczad Les aw z Domostawy.
Na Wójta Gminy Jarocin kandyduj : Stanis aw Siek i Zbigniew Walczak z Jarocina  

 oraz Teresa Wnuk z Golc. 
                   Przewodnicz ca Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie 

Dorota Urban

Trudna kadencja 

Dobiega ko ca kadencja Rady Gminy  
w Jarocinie. W zwi zku z tym, pragn  podzieli  si
z czytelnikami swoimi refleksjami o naszym 
lokalnym samorz dzie.

Jak zapewne wi kszo  z Was wie, kierowanie 
rad  gminy obj em 14 kwietnia 2005r. Relacje 
mi dzy Wójtem Gminy a cz ci  rady by y bardzo 
ostre, wr cz wrogie. Dlatego moim celem sta o si
za agodzenie tych nieporozumie  i skierowanie 
energii wszystkich na dzia ania, które przynios yby
korzy ci dla ca ej, lokalnej spo eczno ci.

Po przyst pieniu Polski do UE otworzy y si
nowe mo liwo ci pozyskiwania rodków
finansowych na ró ne inwestycje. Do tego 
potrzebne s  jednak dobrze przygotowane  
i w odpowiednim czasie sk adane wnioski,  
w ramach programów unijnych, które niekiedy 
og aszane s  z krótkim terminem naboru wniosków. 
W gminie Jarocin wydarzy o si  to (w czasie 
mojego przewodnictwa) dwa razy. I wtedy Rada 
Gminy podchodzi a do tego z rozs dkiem, 
przyjmuj c fakt, e nie wszystkie dokumenty s
odpowiednio przygotowane, ze zrozumieniem. By y
jednak i trudne chwile, kiedy Wójt Gminy  
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i opozycja w radzie nie chcia y ust pi  ze swoich 
stanowisk. Sta o si  tak m.in. przy uchwalaniu 
bud etu na 2006r. Historia ta zosta a przedstawiona 
przez Wójta Gminy w nr.6 i 7 tego pisma. Wójt 
pisa  w artykule „Zadyszka bud etowa”,
e „radnym brak o wyobra ni a mo e odwagi, aby 

rozwi za  problem gminnej o wiaty” i dalej 
„wi kszo  radnych jakby ogarn  amok”. 
Przyznaj , e sprawa o wiaty w naszej gminie jest 
trudna. Rokrocznie subwencja o wiatowa nie 
wystarcza na zaspokojenie potrzeb szkó  i jest 
uzupe niana z innych funduszy gminnych. Patrz c
z perspektywy czasu, maj c wiadomo  jak temat 
funkcjonowania szkó  jest wa ny dla wi kszo ci
mieszka ców, uwa am, e reformowanie 
szkolnictwa wymaga rozwagi, odpowiedniego 
przygotowania w terenie i woli kompromisu. 
Szczególnie tego ostatniego brak o obu stronom 
sporu. Wójt odrzuci  propozycj  radnych i nie 
chcia  wyrazi  zgody na zwi kszenie kredytów na 
drogi gminne przed rozstrzygni ciem sporu  
o bud et o wiaty. Radni w odpowiedzi nie ust pili
w sprawie szkó  i dlatego bud et trafi  do RIO  
w Rzeszowie, która podj a decyzj  w cz ci
dotycz cej o wiaty, zgodnie z projektem wójta. 
Je li chodzi o wniosek na budow  kanalizacji 
sanitarnej cz ci Majdanu Golcza skiego oraz 
Jarocina to do radnych dotar y informacje o b dach
wniosku od urz dników gminnych. Niezdrowe 
emocje, jakie wtedy panowa y, wp yn y na 
rezygnacj  z zaci gni cia po yczki na ten cel. 
Nast pne miesi ce pokaza y jednak, e praktycznie 
na ka d  sesj  Wójt Gminy przek ada  propozycje 
uchwa , powoduj ce zwi kszenie deficytu 
bud etowego. Rada Gminy widz c zasadno  tych 
projektów nie sprzeciwi a si  temu (Np. wniosek  

o modernizacj  szko y w Domostawie, remont drogi 
od „krajówki” do Jarocina).

Mimo ró nych sporów i nieporozumie , uda o
si  w tej kadencji doprowadzi  do realizacji wiele 
wa nych inwestycji (kanalizacja: Katy, Domostawa, 
Zdziary, Kuty y, Mostki-Sokale; wiele odcinków 
dróg, chodniki, modernizacja szkó  i wiele innych 
spraw).

Dlatego, uwa am, e w Gminie Jarocin 
nast puje ci gle poprawa infrastruktury technicznej, 
która u atwia ycie mieszka com. 

W zbli aj cych si  wyborach samorz dowych
g osujcie, wi c na ludzi energicznych,  
z do wiadczeniem, ch tnych do dzia ania, aby  
w pe ni wykorzysta  pieni dze z zapowiadanych 
funduszy unijnych dla dobra wszystkich 
mieszka ców naszej gminnej ojczyzny -„Pa stwa
Jarocin”. 

Przewodnicz cy Rady Gminy 
 IV kadencji 

         Bogus aw Iskra

Festiwal Dobrej Nadziei 

Pod powy sz  nazw  odb dzie si  prawdopodobnie 
w lipcu 2007 roku impreza w miejscu wybudowanej 
sceny plenerowej. Gmina z o y a wniosek o dotacje 
na zorganizowanie festiwalu muzyki 
chrze cija skiej do  tego samego programu 
/INTERREG/, z którego uzyska a dotacj
w wysoko ci 25500 z .  na tegoroczn  imprez .
Oprócz wyst pów znanych muzyków i zespo ów
z tego nurtu odb d  si  m. in. warsztaty muzyczne 
dla dzieci i m odzie y. O ile to si  powiedzie,  
by aby to druga du a impreza festiwalowa w gminie 
Jarocin.                                                              ZW

Estrada  i zbiornik 

Nie uda o si  w obecnym roku zorganizowa  imprezy 
nad Gilówk . Jakkolwiek budynek estrady by  gotów, 
to teren przyleg y do niego nie by  jeszcze 
zagospodarowany. Wymaga on nawiezienia du ej
masy ziemi aby go podwy szy , gdy  móg by by  na 
wiosn  zalewany wod . Problemu by nie by o, gdyby 
gmina uzyska a dotacj  na budow  zbiornika 
retencyjnego. Wniosek o dotacje zosta  z o ony do 
programu INTERREG /Polska – Bia oru  – Ukraina/. 
Niestety, dotacje z tego programu w województwie 
podkarpackim otrzyma y tylko gminy przygraniczne 
jak Lubaczów i Przemy l. Gdyby zbiornik by

kopany, w czasie budowy estrady to ziemia  
z niego pos u y aby do podwy szenia terenu przy 
scenie. Gmina Jarocin musi koniecznie uzyska
dotacj  ze rodków unijnych na budow  zbiornika 
w roku nast pnym a póki co trzeba na plac przy 
estradzie nawie  ziemi w w asnym zakresie aby 
mie  mo liwo  organizowania tam imprez  
w przysz ym roku.                                            ZW 

Koszt bezmy lno ci

Ju  dawno w gminie Jarocin nie by o tak 
kosztownego po aru, jakim by y pal ce si
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w miesi cu lipcu ki o pod o u torfowym niedaleko 
Deputatów. Po ar obj  powierzchni  ok. 6 ha. 
Podpalenie k nast pi o na pocz tku lipca. 
Kilkakrotnie wyje d a y do pal cego si  torfowiska 
jednostki OSP z Domostawy a zw aszcza Jarocina. 
Chocia  na torfowisku tli  si  w ró nych miejscach 
ogie  stra acy wypowiadali opini , e torfowiska nie 
b dzie mo na ugasi . Musi pomóc w tym d ugotrwa y
deszcz. Jakkolwiek tl ce sie torfowisko w dzie  nie 
stanowi o problemu to wieczorem i w nocy snuj ce
sie dymy w zale no ci od kierunku wiatru by y
najbardziej uci liwe dla mieszka ców Deputatów. 
Nic dziwnego, e domagali si  zorganizowania akcji 
ga niczej. Nie by o to proste, gdy  wozy stra ackie
z pe nym zbiornikiem wody mia y trudno ci
z dojazdem do miejsca po aru, a w Gilówce by y
ladowe ilo ci wody. Jednostka OSP z Jarocina 

podj a w dniu  26 lipca akcj  po uprzednim 
wykopaniu przez kopark  z GZK trzech do ów
pog biaj cych koryto rzeki, dzi ki czemu mo na
by o czerpa  wod  przy pomocy pompy. 
Jednocze nie zosta a poproszona o pomoc stra
z jednostki powiatowej oraz uzyskano zgod  p. 
Micha a Habudy na pobór wody z jego stawu. Zanim 
przyby a na drugi dzie  pomoc, po ar (oko o
po udnia) nagle obj   nowe po acie k zbli aj c si
do lasu od strony wschodniej. W dniu 27.07. w akcji 
bra y udzia   jednostki  OSP z Jarocina,  Domostawy, 
Huty Podgórnej, Krzeszowa oraz 30 kursantów z 1 
osob  z kadry z O rodka Szkolenia Nisko. Do akcji 
wypo yczono pompy du ej wydajno ci z JRG II 
Stalowa Wola oraz JRG Le ajsk. Pompy te s u y y do 
t oczenia wody na odleg o  ok. 1100 m ze stawu. W 
dniu nast pnym w akcji bra y udzia : OSP Jarocin, 
O rodek Szkolenia Nisko /19 osób/, JRG Le ajsk – 2 
osoby, JRG Rzeszów z samochodem w owym oraz 
JRG Nisko. W ostatnim dniu akcji czyli 29 lipca 
udzia  wzi y jednostki OSP z Jarocina, Domostawy, 
Gozdu, D browicy oraz JRG Nisko. W sumie w 
ci gu trzech dni 27- 29 lipca pracowa o przez 53 
godziny 64 stra aków z OSP i przez 77 godzin 63 
ratowników PSP. 
Gaszenie tego po aru, tylko pod koniec lipca 
kosztowa o OSP z gminy Jarocin 4 167 z  natomiast 
koszt sprz tu silnikowego PSP wyniós  2 364 z . Do 
ca kowitych kosztów akcji nale y doliczy  koszty 
pracy ratowników z pozosta ych jednostek OSP spoza 
naszej gminy i PSP Nisko, koszty amortyzacji oraz 
koszt dowiezionej wody z wodoci gu gminnego. 
Gdyby nie mo liwo  poboru wody ze stawu pana 
Habudy to koszty wzros y by ogromnie o koszt 
poboru wody oraz niepomierne wyd u enie czasu 

akcji. Trzeba wiedzie , e na koniec roku GZK 
zwraca si  do gminy o rekompensat  za zu yt
wod  do celów ga niczych. Szkoda, e nie 
wiadomo kto wykaza  si  tak pora aj c  g upot
podpalaj c traw ,  gdy  mo na by oby go 
obci y  kosztami akcji a tak obci eni s
po rednio podatnicy z gminy Jarocin. 

Podsumowanie kadencji 2002 – 2006 

W zakresie ochrony rodowiska:
- rozbudowa oczyszczalni cieków w Jarocinie  

o nowy blok o przepust.250 m3

- oraz budowa sieci kanalizacyjnej  
w Domostawie - I etap o d . 5 527 mb 

- kanalizacja Domostawy - II etap – 4 534 mb 
sieci, 2 pompownie 

- doko czenie budowy kanalizacji w Katach 
(rozpocz tej w 2002 r.) 

- kanalizacja Mostki I etap (sie  6 712 mb,   
4 pompownie) 

- projekt kanalizacji so ectwa Szwedy  
i Moklaków

- zamiana systemu ogrzewania w Urz dzie
Gminy (z weglowego na biomas )

- zmiana systemu ogrzewania na biomas
w szkole w Mostkach

- zmiana systemu ogrzewania na biomas
w szkole w Domostawie  

W zakresie modernizacji nawierzchni 
asfaltowych dróg powiatowych: 
- modernizacja  drogi w Szyperkach -  1090 mb  

(20 000z  powiat) 
- modernizacja  drogi Jarocin – Nalepy – 430 mb. 
- modernizacja  drogi Jarocin – Ulanów – 1160 mb.  
- doko czenie modernizacji drogi Domostawa - 

Szwedy  - 300 mb.  
W zakresie modernizacji nawierzchni 
asfaltowych dróg gminnych: 
- modernizacja drogi w Majdanie Golcza skim – 

Brzozówka - 1978 mb 
- modernizacja drogi w Golcach  - 1966 mb 
- modernizacja drogi Majdan Jaroci ski na 

odcinku 540 mb  
- modernizacja drogi  Jarocin- Zadwór 654 mb  
- modernizacja drogi gminnej Jarocin- Wygon - 205 mb 
- modernizacja drogi gminnej Katy – Osiedle - 250 mb 
- modernizacja  drogi Wo oszyny – Moklaki - 330 mb  
- modernizacja  dróg w Katach – 1007 mb. 
- modernizacja  drogi w Zdziarach /szko a/ - 310 mb. 
- modernizacja  drogi w Domostawie – 280 mb. 
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- modernizacja dróg w Szyperkach – 250 mb. 
/skrzy owanie obok kaplicy, ko o doliny/ 

- modernizacja  drogi w Kuty ach – 335 mb. 
- modernizacja  drogi Sokale – oza – 700 mb. 
- remont drogi w Kuty ach na odcinku 273 mb. 

poprzez powierzchniowe utrwalenie 
- Razem 12 058 mb. 
Przy udziale Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych wykonano podbudowy dróg:  
- w Kuty ach – 716 mb. za kwote 45 561 z  /w tym z 

FOGR 16 169/ 
- Katy-Podfabryka - 200mb drogi u lowej za 27 597 

z . /w tym FOGR 13 500 z /
- Za omy Majd. - Brzozówka – droga u l 600 mb za 

14 766 z  /w tym FOGR 5 500 z /
- Golce – remont  500 mb drogi dojazdowej do pól - 

32 860 /w tym FOGR - 16 000 z /
Oprócz tego w tej samej technologii poprawiono 
drogi:
- Zdziary – II pas - 980 mb drogi z u la za kwot   70 

140 z .
- Szwedy –Wo oszyny - 530 mb drogi z u la za 12 

841 z .
- Graba - podbudowa drogi z u la za  8 157 z .
- remont dróg gminnych w Szwedach (Nowa Ruda 

1330 mb, Madeje 1500 mb, droga dojazdowa do pól 
300 mb) za 74 824 z .

- remont drogi  Majdan Gol. – Za omy Majda skie – 
900 mb. za 59 292 z .  /t ucze /

W zakresie budowy chodników z kostki brukowej: 
- przebudowa chodnika w Zdziarach – 1107  mb  

/kostka dostarczona przez ODDKiA w Rzeszowie/ 
- przebudowa chodnika w Jarocinie – 2873  mb.   

/powiat 48 000 z /
- u o enie 300 mb chodnika z kostki   /ze  rodków

powiatu/
- budowa chodnika w Szyperkach - 590 mb. 
- u o enie 340 kostki przed remiz  OSP w Jarocinie 
- u o enie chodnika do szko y w Sokalach
W zakresie o wietlenia ulicznego: 
- o wietlenia parkowego przy szkole w Jarocinie -  

6 lamp 
- monta  2 lamp przy drodze  gminnej w Szyperkach 

(II Mule) oraz 2 szt. Przy drodze powiatowej 
- wykonanie o wietlenia ulicznego w Majdanie 

Golcz. -  5 lamp 
- o wietlenie uliczne w Golcach – 218 mb linii +  

3 szt. opraw 
- o wietlenie uliczne Jarocin – monta  4 szt. opraw 
- o wietlenie uliczne Katy – 60 mb + monta  2 szt. opraw 

W zakresie budowy i remontów budynków: 
- Budowa sceny plenerowej w Jarocinie 
- doko czenie budowy sali gimnastycznej  

w Domostawie 
- remont budynku PSP w Domostawie - wykonanie 

elewacji, wymiana stolarki  okiennej,  
- remont budynku GOKSTiR  
- remont „Agronomówki /kominy i dach, 

instalacja co, odwodnienie,  malowanie klatki 
schodowej, u o enie p ytek/ 

- remont wietlic w Kuty ach i Katach 
- wybudowanie przystanków w Zdziarach  

i Domostawie 
W dziedzinie kultury i sportu: 
- 10 sierpnia 2003 r. do ynki powiatowe  

w gminie Jarocin – odby y si  na placu 
szkolnym w Zdziarach cznie z imprez
„Spotkania Rodzinne w Pa stwie Jarocin”

- W latach 2004 – 2006 odby y si  na placu 
szkolnym dwu lub trzydniowe imprezy 
wspó organizowane przez Stowarzyszenie 
Przyjació  Pa stwa Jarocin 

- organizacja Biegów Zwyci stwa nad 
bolszewikami   

Inne:
- W maju 2003 r, gmina otrzyma a z MENiS 

bezp atnie  GIMBUSA do dowo enia uczniów 
do   szkó   warto ci  274 500 z .

Historia pewnego przystanku 

Podczas sesji Rady Gminy w Jarocinie przy okazji 
zmian w bud ecie, komisja rozwoju 
gospodarczego zaproponowa a kwot  12 000 z .
przeznaczy  na zakup 2 przystanków: dla Kuty
i Domostawy. Zgodzi em si , co do kwoty ale od 
razy zastrzeg em, e dla Kuty  przystanku nie 
b dzie si  kupowa  lecz wybuduje. Jestem 
zdecydowanym wrogiem przystanków ze szk a,
gdy  s  to przystanki typowo miejskie nie 
pasuj ce do krajobrazu wsi a ponadto po pewnym 
czasie maj  zazwyczaj powybijane szyby, nieraz 
nawet zostaj  z nich tylko ramki z k townika. Od 
so tysa wsi Kuty y otrzyma em zapewnienie, e
mo na b dzie przystanek wybudowa  na jego 
dzia ce na wprost drogi /obok posesji pa stwa 
Kowalów/, zgodzi  si  on tak e ze mn , e
przystanek wybudowany, nawi zuj cy do 
architektury wiejskiej b dzie lepszym 
rozwi zaniem. Po nied ugim czasie do gminy 
wp yn a petycja podpisana przez mieszka ców
so ectwa, daj ca ode mnie natychmiastowego 
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zakupu przystanku. S dzi em, e mieszka cy zostali 
wprowadzeni przez radnego Miszczyszyna w b d, e
ja rzekomo nie chce przystanku dla Kuty . Dlatego 
poprosi em so tysa wsi o zorganizowanie zebrania 
wiejskiego. Na zebranie przysz o niewiele osób. 
Próbowa em przekona  zebranych, e nale y
wybudowa  przystanek wg przywiezionego przeze 
mnie projektu, gdy  trzeba dba  o estetyczny wygl d
swojej miejscowo ci i taka adna wie  jak Kuty y
zas uguje na to, aby mie adny przystanek, tym 
bardziej, e zaplanowana jest przez ni  trasa 
rowerowa. Wi kszo  z przyby ych na zebranie 
opowiedzia a si  jednak za zakupem przystanku. Ja 
za  zadeklarowa em, e je li przystanku nie zdo a si
wybudowa  do po owy listopada to wyra  zgod  na 

jego zakup. W trakcie  zebrania dowiedzia em si ,
e przystanek ma by  zlokalizowany jednak przy 
wietlicy. Przemy lawszy spraw   u wiadomi em

sobie, e wskazana nowa lokalizacja nie jest 
dobra. Przystanek powinien by  usytuowany przy 
wyje dzie z Kuty . Nie ma sensu aby 
doje d aj ce dzieci chodzi y do przystanku pod 
wietlic . Niewiele ma z rozs dkiem tak e

kierowanie autobusu do tego miejsca w sk  ulic .
Doszed em do wniosku, e nierozs dnym by oby
budowanie czego  trwa ego na gruncie w sytuacji, 
gdy  lokalizacja przystanku mo e si  w ka dej 
chwili zmieni . Bior c powy sze pod uwag
wyrazi em zgod  na zakup przystanku. B dzie
mo na go do woli przenosi  z miejsca na miejsce. 

Z.Walczak

Gmina p atnikiem wiadcze  rodzinnych 

Od wrze nia wy sze zasi ki rodzinne i dodatki. 

Wobec pojawiaj cych si  pyta  i w tpliwo ci
przez osoby ubiegaj ce si  o wiadczenia 
rodzinne przedstawiam ogólne zasady ustalania 
prawa do wiadcze  rodzinnych i nale nych
dodatków.    
Warunkiem nabycia prawa do wiadcze  rodzinnych
jest z o enie wniosku na obowi zuj -cym blankiecie. 
Wniosek sk adamy w Gminnym O rodku Pomocy 
Spo ecznej w Jarocinie. Do wniosku do czamy
odpowiednie za wiadczenia i o wiadczenia. Nale y
tak e przed o y  w asny dowód osobisty i skrócony akt 
urodzenia dziecka/ci/. 
Prawo do wiadcze  rodzinnych ustalane jest 
pocz wszy od miesi ca w którym wp yn  wniosek 
wraz z za cznikami, do ko ca okresu zasi kowego.
Wnioski przyjmowane s  przez ca y okres 
zasi kowy. Podstawowym wiadczeniem jest 
zasi ek rodzinny do którego przys uguje szereg 
dodatków w zale no ci od sytuacji rodziny. Zasi ek 
rodzinny ma na celu cz ciowe pokrycie wydatków 
zwi zanych z utrzymaniem dziecka. Zasi ek 
rodzinny zostanie przyznany je li przeci tny
miesi czny  dochód  rodziny w 2005 roku  
w przeliczeniu na osob  nie przekracza 504 z  netto 
a gdy cz onkiem  rodziny jest dziecko 
niepe nosprawne 583 z . Zasi ek przyznawany jest 
na tzw. okres zasi kowy trwaj cy od wrze nia
2006r. do sierpnia 2007 r. 
Zasi ek, w zale no ci od sytuacji przys uguje:

- do uko czenia przez dziecko 18 lat ycia
- do 21 roku ycia gdy si  uczy w szkole 

- do 24 roku je eli dziecko jest 
niepe nosprawne i kontynuuje nauk

Wysoko  miesi czna zasi ku rodzinnego od  
1 wrze nia 2006 r, zale y od wieku dziecka  
i przedstawia si  nast puj co:

48 z  na dziecko do 5 lat,
         64 z  w wieku   6 – 18 lat,
        68 z  w wieku 19 – 24 lat. 
Do zasi ku rodzinnego przys uguje 7 dodatków.
      Rodzaj dodatku, o jaki mo na si  ubiega ,
zale y od sytuacji rodziny.
Przys uguj  dodatki z tytu u:

1. urodzenia dziecka 
2. opieki  nad dzieckiem  w okresie urlopu  

macierzy skiego
3. samotnego wychowania dziecka 
4. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
5. rozpocz cia roku szkolnego 
6. nauki dziecka poza miejscem zamieszkania 
7. kszta cenia i rehabilitacji dziecka 

niepe nosprawnego
Dodatek z tytu u urodzenia dziecka w wys. 
1000 z wyp acany jest jednorazowo, do  
uko czenia  pierwszego roku ycia dziecka. 
Dodatek z tytu u opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu
wychowawczego przys uguje w wys. 400 z
miesi cznie osobie uprawnionej do urlopu 
wychowawczego. Aby otrzyma  ten dodatek, 
trzeba bezpo rednio przed uzyskaniem prawa  
do urlopu wychowawczego  by  zatrudnionym
co najmniej 6 miesi cy. Przys uguje on przez 
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okres 2. lat lub 6. lat  osobom opiekuj cym si
dzieckiem niepe nosprawnym. 
Dodatek z tytu u samotnego wychowania 
dziecka przys uguje tylko gdy ojciec dziecka nie 
yje lub jest nie znany i wynosi 170 z  na dziecko, 

nie wi cej  ni 340 z  na wszystkie dzieci.    
Dodatek z tytu u wychowania w rodzinie 
wielodzietnej przys uguje w wys. 80 z  miesi cznie 
na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.
Dodatek z tytu u rozpocz cia roku 
szkolnego przys uguje jednorazowo  
w wys. 100 z  na ka de uprawnione dziecko. 
Je eli dziecko ucz szcza do ,,zerówki’’ 
dodatek w/w nie przys uguje.
Dodatek z tytu u kszta cenia i rehabilitacji 
dziecka niepe nosprawnego przys uguje do 
uko czenia 16 roku ycia lub 24 roku ycia
je eli ma orzeczon  umiarkowan  lub znaczn
niepe nosprawno . Dodatek wynosi do 
5 roku ycia 60 z  i 80 z   miesi cznie do 
uko czenia 24 lat. 
Dodatek z tytu u ucz szczania do szko y
poza miejscem zamieszkania ma pokrywa
wydatki zwi zane z dojazdem do 
miejscowo ci gdzie znajduje si  szko a
ponadgimnazjalna i wynosi 50 z  miesi cznie,
przys uguje od wrze nia do czerwca. W 
przypadku zamieszkiwania w internacie lub na 
stancji w której znajduje si  szko a
ponadgimnazjalna dodatek wynosi 90 z
miesi cznie. 

wiadczenia opieku cze
W ustawie o wiadczeniach rodzinnych 

wymienione s  równie wiadczenia
opieku cze, które obejmuj :

1. zasi ek piel gnacyjny 
2. wiadczenie piel gnacyjne

Zasi ek piel gnacyjny w wys. 153 z
miesi cznie wyp acany jest dla niepe nosprawnego 
dziecka, osobie niepe nosprawnej powy ej 16 roku 
ycia je eli legitymuje si  orzeczeniem o znacznym 

stopniu lub umiarkowanym je eli niepe nospra-

wno  powsta a w wieku do 21 lat i osobom, które 
uko czy y 75 lat i nie pobieraj   dodatku przy 
emeryturze lub rencie. Prawo do zasi ku
piel gnacyjnego nie jest zale ne od wysoko ci 
dochodu.

wiadczenie piel gnacyjne wynosi 420 z
miesi cznie, przy kryterium 583 z  miesi cznie
na osob . Jest wyp acane ojcu lub matce lub 
opiekunowi faktycznemu dziecka, je eli nie 
podejmuj  lub rezygnuj  z zatrudnienia lub 
innej pracy w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymuj cym si  orzeczeniem  
o niepe nosprawno ci cznie z odpowiednimi 
wskazaniami albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepe nosprawno ci.

Becikowe 
Jednorazowa zapomoga z tytu u urodzenia si
dziecka tzw. becikowe przys uguje niezale nie od 
dochodu rodziny. Wynosi 1000 z . Jego wyp ata nie 
ma jednak wp ywu na uzyskanie prawa do dodatku 
z tytu u urodzenia dziecka  przy zasi ku rodzinnym, 
który wynosi równie 1000 z ,  ale jest zale ny od 
dochodu rodziny. Gdy dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego (504 z  lub 583 z ) to  
rodzina z tytu u urodzenia dziecka otrzyma cznie 
2 000 z  zasi ek rodzinny 48z
Z tej formy zapomogi skorzysta o od pocz tku roku 33 
osoby.

wiadczenia rodzinne finansowane s
z bud etu pa stwa. Wydatki na wiadczenia rodzinne w 
naszej gminie za III kwarta y br. wynios y 948 tys. z .
Liczba dzieci obj tych zasi kami rodzinnymi wg staniu 
na koniec wrze nia br. wynios a 947 dzieci. Wi kszo
rodzin poradzi a sobie z formalno ciami zwi zanymi  
z uzyskaniem za czników i z o y a wnioski na nowy 
okres zasi kowy. Pieni dze wyp acane s  co miesi c
w kasie Urz du Gminy Jarocin lub przesy ane na 
podane konto. 

Inspektor ds. wiadcze  rodzinnych
                        Stanis aw Gazda 

INFORMACJA
 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ciami  
(t.j.: Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004r.) 

WÓJT GMINY JAROCIN 
 informuje 

o wywieszeniu wykazu nieruchomo ci, po o onych w Szwedach przy drodze powiatowej, 
przeznaczonych do sprzeda y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Z tre ci  wykazu mo na zapozna  si  w siedzibie Urz du Gminy w Jarocinie (tablica og osze ).
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„Pa stwo Jarocin – miejscem spotka  przyjació  ponad granicami” 

ju  poza nami. Organizatorom dofinansowanej  z Programu S siedztwa Polska-Bia oru -Ukraina
Interreg IIIA/Tacis CBC ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
imprezy dopisa a pogoda. Sk ada a si  z dwóch cz ci: 
”Pa stwa Jarocin – miejsca spotka  przyjació  ponad granicami” nad któr  patronat honorowy pe ni
Marsza ek Województwa Podkarpackiego Pan Leszek Deptu a oraz „Biegów Zwyci stwa nad 
bolszewikami – Go  bolszewika go ” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Sebastiana Ma ka
i Jana Kozio a, nad którymi patronat honorowy pe nili Marsza ek Sejmu RP Pan Marek Jurek oraz 
pose  na Sejm Pan Dariusz K eczek.
W dniach 12, 13 i 15 sierpnia odby y si  liczne zmagania sportowe, konkursy, wyst py wykonawców 
z zaprzyja nionego Radziechowa z Ukrainy a tak e znanych zespo ów polskiej estrady. Nie oby o si
bez niespodzianek. Najwi ksz  by o znaczne (4–godzinne) opó nienie koncertu zespo u VERBA  
w dniu 15 sierpnia spowodowane tym, e zespó  uda  si  na koncert nie do tego Jarocina co potrzeba. 
Dzie   przerwy, czyli 14 sierpnia wykorzystany zosta  na spotkanie samorz dowców z gminy Jarocin 
i Radziechowa w celu podzielenia si  do wiadczeniami w pracy samorz du terytorialnego w Polsce. 
Go cie z Ukrainy mieli tak e mo liwo  zwiedzenia gminy Jarocin.  
Poni ej przestawiamy relacje z poszczególnych dni imprezy. 

Zawody drwali le nych o puchar Nadle niczego 
Nadle nictwa Rozwadów 

Wyniki: 
I.   Gorczyca Waldemar (czas 5min 07 s) 
II.  Pliszka Rafa  (5 min 39 s) 
III. Szajwaj Mieczys aw (7min 40s)  
IV. Kope  Arkadiusz (8min 11s) 
Zawody przeprowadzi  - Kazimierz B k - Le niczy 
Le nictwa Katy. Nagrody zosta y ufundowane 
przez Nadle nictwo Rozwadów. Zwyci zca
otrzyma :  kask ochronny ze s uchawkami, 
karnister, pi a ogrodowa, sekator, r kawice 
ochronne, zestaw pilników. 

Wy cigi Ci gników Rolniczych  

Wyniki: 
1. Leszek Pasek      czas    67,60 s
2. Rafa  Ozga czas    74,6  s
3. Barszczy ski Zdzis aw    czas    90,60 s
Zawody poprowadzi  - Józef Walczak.   

Rozgrywki w pi k  siatkow

I m.  Domostawa - Przyjaciele (sk ad: Nalepa Pawe ,
Guzik Andrzej, Olszewski Piotr, Rzekie  Grzegorz, 
Skrzypczyk Marcin, Tomecki Grzegorz,)
II m. NISTA - Nisko 
III m.  Nadle nictwo Rudnik

Turniej pi ki siatkowej pla owej 

Pi ka siatkowa pla owa (2 osobowa) 
Zg osi o si  14 dru yn, które rozgrywa y swoje 
mecze systemem pucharowym. Oto wyniki: 

I m.  Skacz ce brzd ce (sk ad: Osuch M., Osuch 
K.)
II m. Bambuczo (sk ad:Kwasek Agnieszka-
nagroda indywidualna, Zarobkiewicz Albert) 
III m. Huta (sk ad: Nidzia ek Jan, Nidzia ek
Mariusz)

Miniturniej pi ki no nej

Do turnieju zg osi o si  osiem dru yn:  
3R Bat „Oddzia  w Polsce”, GKS Jarocin 
Furiously Dragon, Dream Team Jarocin, 
Worrorf   Diabelskie or y, Ci te kraw niki,
Galactic Stars.         

I m.  3R Bat „Oddzia  w Polsce”   
II m,  GKS Jarocin 
III m.  Team Jarocin 
Sk ad zwyci skiej dru yny: Jan Oleksak, Marek 
Pieróg, Gajewski Jacek, Janusz Szczepanek, Rafa
Rzeke , Pierre Decrouy, ukasz Szpojnarowicz, 
Micha  Serafin 
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Najlepszy drwal - Gorczyca Waldemar      Nagrodzeni uczestnicy wy cigów ci gników

                  Turniej pi ki siatkowej                                                        Zwyci zcy turnieju – dru yna 3R Bat 

Dream Team Jarocin                                      Laureaci turnieju pi ki pla owej i  s dziowie



             Nr 8 
III kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________ 

12

      Pokaz ratownictwa medycznego

Turniej so ectw w przeci ganiu liny:  Szyperki                                                  Szwedy
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Zwyci zcy z Szyperek

 Od lewej: Agata Habuda, Ewa Urbanik, Danuta Urbanik(Miss),                  Miss publiczno ci  - Agata Habuda
                 Kania Monika, Irena Torba(Wice Miss) -       z oryginaln  nagrod

Wybory MISS PA STWA JAROCIN 
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Miniturniej pi ki no nej 

Do turnieju zg osi o si  osiem dru yn:
3R Bat „Oddzia  w Polsce”,   
GKS Jarocin
Furiously Dragon
Dream Team Jarocin, Worrorf              
Diabelskie or y Ci te kraw niki , Galactic 
Stars
I m.  3R Bat „Oddzia  w Polsce”   
II m,  GKS Jarocin 
III m. Dream Team Jarocin 
Sk ad zwyci skiej dru yny: Jan Oleksak, Marek 
Pieróg, Gajewski Jacek, Janusz Szczepanek, 

Rafa  Rzeke , Pierre Decrouy, ukasz Szpojnarowicz, 
Micha  Serafin 

Konkurs so ectw - przeci ganie liny 

Do konkursu zg osi y si  trzy dru yny z so ectw:
Jarocin w sk adzie: Siembida Arkadiusz, Was g
Czes aw, Lach Edward, Kania Andrzej, Marek Andrzej, 
Szyperki w sk adzie: Kaczor Adolf, W gli ski Adam, 
W gli ski Andrzej, Pachla Jan, Wala Marek oraz 
Szwedy w sk adzie: Nosek Jan, Ko pa Grzegorz, 
Matysiak Andrzej , elazko Piotr, Kuziora Dariusz. 
Pierwsze miejsce zdoby a dru yna z Szyperek, drugie 
ze Szwedów a trzecie z Jarocina. Nagrod  by a beczka 
piwa.

Biegi Zwyci stwa nad bolszewikami „Go  bolszewika, go ” imienia kawalerów orderu Virtuti 
Militari Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a

Dzie  15 sierpnia to szczególny dzie  dla Polaków. W dniu tym 
mamy wi to religijne Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny 
nazywane  tak e wi tem Matki Boskiej Zielnej. Cieszymy si  te  z 
kolejnej rocznicy  Bitwy Warszawskiej, która b d c wietnym 
zwyci stwem or a polskiego uchroni a nie tylko Polsk  ale i ca
Europ  przed nawa  bolszewick .  Niektórzy nazywaj  bitw  t
„Cudem nad Wis ”. Powszechne sta o si  przekonanie, e polskie 
zwyci stwo zosta o wymodlone przez wiernych przed jasnogórsk
ikon . W dniu 15 sierpnia wi tujemy tak e Dzie  Wojska Polskiego. 

wi tem pa stwowym og osi  je ju  Józef Pi sudski w  1923 roku. W 
okresie PRL obchodzono je od 1947  w dniu 9 maja a od 1950 r. 12 
pa dziernika. Do wi towania Dnia Wojska Polskiego 15 sierpnia 
powrócono w roku 1992. Polska to jest taki dziwny kraj, który bardzo 
lubi wi towa ,  to co si  w przesz o ci nie uda o, co przynios o nam 
kl ski. Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin postanowi o - 
przynajmniej w gminie Jarocin - zerwa  z ta niedobr  tradycj ,
dlatego te  narodzi  si  pomys  uczczenia tego wspania ego zwyci stwa z 1920 roku. Nadanie tym zawodom 
imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Sebastiana Ma ka i Jana Kozio a jest uhonorowaniem – o kilkadziesi t
wprawdzie lat spó nionym – bohaterstwa mieszka ców Jarocina, uczestników wojny polsko – bolszewickiej.  
W ubieg ym roku by a pierwsza edycja Biegów Zwyci stwa ale ich organizacja by a wielk  improwizacj .
W tym roku by o ju  inaczej. Zawody uzyska y odpowiedni  opraw  i sta y si  samodzieln  imprez  pod 
znakomitym patronatem honorowym Marsza ka Sejmu RP Marka Jurka i pos a RP Dariusza K eczka. Zanim 
rozpocz y si  zawody, proboszcz parafii w Jarocinie Tadeusz Ku niar odprawi  Msz w. w intencji Ojczyzny, 
podczas której wyg osi  pi kne, patriotyczne kazanie, w którym podkre li  zas ugi Sebastiana Ma ka i Jana 
Kozio a  w wojnie polsko – bolszewickiej.  W Mszy w. uczestniczyli  pose  RP Dariusz K eczek, Starosta 
Ni a ski Janusz Nawrocki i radny Sejmiku Wojewódzkiego Bogus aw Tofil oraz cz onkowie rodzin naszych 
kawalerów orderu Virtuti Militari. Po mszy odby o si  z o enie wie ców na grobie Sebastiana Ma ka na 
miejscowym cmentarzu. Okoliczno ciowe przemówienia wyg osili: wójt  Z. Walczak, pose  D. K eczek oraz  
starosta J. Nawrocki. Po zako czeniu zawodów na estradzie  odby o si  uroczyste wr czenie nagród dla 
najlepszych zawodników  z udzia em  córek Sebastiana Ma ka: Mieczys awy Serafin, Leonii Mi ko i Julii 
Genzy oraz bratanicy Jana Kozio a Bronis awy K yza. Imprezy sportowa w tym dniu zako czy a si
„Fajerwerkami Zwyci stwa” ufundowanymi przez firm  3R Bat  p. Ryszarda Rzek cia. Z. Walczak
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Wyniki Biegów: 
1996 i m odsi Ch opcy - 400m 

I. Borkowski Mateusz 
II. Jagie a Piotr 

III. M ynarski Tomasz 
1996 i m odsze Dziewcz ta - 400 m 

I. Wiktoria Jaromir  
II. Ko pa Anna 

III. Paw owska Natalia 
1994/1995 Ch opcy

I. Jakuba ek Tomasz /S owacja/ 
II. Olesi ski Micha

III. Kasprowicz Przemys aw
1994/1995 Dziewcz ta

I. Czechór Katarzyna 
II. Pacholec Magdalena 

III. Kubasiewicz Karolina 
1992/1993 Ch opcy -800m 

I. Czajka Dariusz
II. Jakuba ek Dawid 

III. Piku a Przemys aw
1992/1993 Dziewcz ta (800 m) 

I. Ma ek Joanna
II. Nowakowska Agnieszka

III. Nowakowska Agata  
1990/1991 Ch opcy (800 m) 

I. Kasprowicz Wojciech
II. Mierzwa Mariusz  

III. Kusiak Pawe
1990/1991 Dziewcz ta

I. Skakuj Paulina
II. Ma ek Patrycja 

1987/1989 Ch opcy
I. Dudek Szymon

II. Szitara Tomasz 
III. Lech Marek 

BIEG G ÓWNY
W Biegu G ównym uczestniczy o 32 
osoby.
Zwyci zcy Biegu G ównego:

I. Dziuba Bogus aw
II. Jakubasek Jaros aw

III. Wosik Daniel 
W poszczególnych kategoriach 
wiekowych wygrali: 
od 16 do19 lat - Ju ko ukasz, /II m 
Mierzwa Grzegorz/ 
od 30 do 39 lat - Wi niewski Adam
od 40 do 46 lat - Brzozowski Henryk
od 47 do 56 lat - Dziadura Zenon
od 57 do 66 lat - a cucki Stanis aw

Go cie z Radziechowa 

Delegacj  z Radziechowa stanowi o wraz z kierowc  20  osób. Na 
czele delegacji sta  : Zenon Twerdochlib – Sekretarz Rady Miejskiej. 
Samorz d Radziechowa  reprezentowali tak e:  Halina Zaremba – 
skarbnik, Czajkowska Nadia, Kute ska Lesia oraz Jerzy Gubeni – 
radni miejskiej rady, Ludmi a Lutowi ska – specjalista miejskiej 
rady, Roksana B a kiewicz. Pozosta e osoby  by y cz onkami grup 
muzycznych wyst puj cych na naszej estradzie. Zespó  „Nowy czas” 
tworzyli ksi  grekokatolicy: Roman Nazarkiewicz, Miros aw
Kowalczuk oraz Andrzej Szczepan, dzieci cy duet za : Luba 
Czajkowska i Iwan Caruk.  Cz onkami du ego folklorystycznego 
zespo u byli; Roksana Lisik, Eugeniusz Seniuk, Roman Czajkowski, 
Olga Kowal, Iwan Dmitriw, oraz Andrzej B a kiewicz. Nasi go cie
zakwaterowani byli w o rodku wypoczynkowym Galicja  
w Ulanowie. W poniedzia ek, który by  dniem przerwy w imprezie 
go cie z Ukrainy zwiedzili nasz  gmin . Chocia  tak naprawd
pierwszym obiektem jaki zobaczyli by a piekarnia w Jarocinie. 
Zaprosi  ich tam, wieczorem gdy pracowa a nocna zmiana, prezes 
GS „SCH” Stanis aw Chwiej. W poniedzia ek przybyli do urz du,
zadali tam pracownikom mnóstwo pyta  dotycz cych zakresu 
dzia ania na niemal ka dym stanowisku. Porównywali prac  swojego 
urz du miasta do pracy naszego. Nast pnie zwiedzili ko ció
w Domostawie, podziwiaj c bogato rze bione jego wn trze. 
Zainteresowani byli tak e prac  oczyszczalni cieków. Oprowadzi
ich po niej oraz zapozna  z procesem technologicznym oczyszczania 
cieków prezes GZK Janusz Siembida. Korzystaj c z go cinno ci

p. Henryka Cichonia odwiedzili jego Zak ad Drzewny. Na wi cej 
czasu ju  nie by o gdy  na godzin  16.00 w szkole w Jarocinie 
zaplanowane by o spotkanie z radnymi gminy Jarocin. By a okazja 
aby wymieni  pogl dy na temat dzia alno ci samorz dów w obu 
krajach. Stoj cy na czele delegacji sekretarz miasta Radziechów 
przekaza  w prezencie przewodnicz cemu Rady Gminy, wójtowi  
i dyrektorom szkó  drobne upominki,  w ród których by  pi knie
wydany album o Pomara czowej Rewolucji na Ukrainie.          JR

Podzi kowania 
Na zako czenie imprezy wójt gminy podzi kowa  wszystkim, którzy 
si  przyczynili do jej zorganizowania i przeprowadzenia. A  wi c:
patronom medialnym: Tygodnikowi Nadwi la skiemu, Telewizji 
kablowej Diana, a szczególnie Radiu Leliwa i jej pracownikom  
Piotrkowi akowi i Wojtkowi Lisowi za szerok  reklam  naszej 
imprezy i prowadzenie podczas niej konferansjerki  *  Radzie Gminy 
w Jarocinie z jej przewodnicz cym Bogus awem Iskr  za otrzymane 
dofinansowanie * Stowarzyszeniu Przyjació  Pa stwa Jarocin  
z prezesem Januszem Paskiem na czele, paniom Stanis awie Pokój, 
Teresie Walczak oraz  Halinie lusarczyk i Renacie Sobi o za 
przygotowanie wystawy r kodzie  z Gminy Jarocin * prezesowi 
MLKS „Gloria” Zbigniewowi Kasprowiczowi i jego kolegom za 
przeprowadzenie Biegów Zwyci stwa * prezesowi GZK w Jarocinie  
Januszowi Siembiedzie i jego pracownikom  za przygotowanie estrady 
i wszelkie prace przy przygotowaniu obiektu do imprezy * dyrektor 
Gimnazjum Renacie Dec oraz nauczycielom z tej szko y Jackowi 
Siembiedzie, Adamowi Decowi, Andrzejowi Siwkowi * pracownikom 
Urz du Gminy w Jarocinie a zw aszcza Halinie Górecznej, Helenie 
Cicho  i Tomkowi Podporze * dyrektor GOKSTiR Annie Szcz bara



             Nr 8 
III kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________ 

16

i jej pracownikom * stra akom z OSP 
Domostawa i OSP Jarocin * panu 
Kazimierzowi B kowi za przeprowadzenie 
zawodów drwali * panu Józefowi 
Walczakowi za przeprowadzenie konkursu 
ci gników * stra akom z PSP w Nisku za 
pokaz ratownictwa medycznego * pa stwu
Krakowiakom za udost pnieniu placu na 
parking samochodów * panu Januszowi 
Sordylowi za reklamowanie imprezy na 
targowisku w Stalowej Woli. 
Sponsorami imprezy byli:  Bank 
Spó dzielczy  Tarnobrzeg, 3R BAT 
„Oddzia  w Polsce”  Ryszard Rzek , GS 
„SCh”   Nisko, GÓR-HUT Zygmunt 
P odzie  – Rzeszów, Firma STALBUD – 
Kazimierz M ynarski - Stalowa Wola 
Nadle nictwo Rozwadów, Zak ad Drzewny 
Zofia Ma lach – Domostawa ,Komputer–
LAN  - Oleksiak Jan – Jarocin, Piekarnia 
ZARZECZE –Cudzi o, Reichert, IN DRÓG
- Stalowa Wola, ATX Komputery –Dawid 
Szypu a - Stalowa Wola,  Stacja Paliw 
KATY – TWOJA STACJA, Sklep Janina 
K yza – Jarocin,  Agencja Reklamy – 
GOMA Stalowa Wola, Zak ad Drzewny 
DREWPAX – Zygmunt i Piotr Wo oszyn – 
Domostawa,  Sklep Spo ywczo 
Przemys owy -Marzena Olszówka – 
Zdziary, Uk adanie kostki, produkcja 
ogrodze  – Wegli ski Józef- Katy, 
Kancelaria Notarialna – Ryszard Szewczyk, 
ROL-SAN - W gli ski Zbyszek– Nisko, 
Zak ad Fryzjerski -Irena Torba – Zdziary, 
Hotel Galicja w Ulanowie, Sklep Zbigniew 
Gorczyca- Jarocin, Sklep Robert Kaczor- 
Jarocin, Walery Bieniecki – Lekarz 
Rodzinny – Jarocin, Piekarnia Rogalik – 
Ulanów, Produkcja i Sprzeda  nagrobków, 
parapetów – Rosa Stanis aw – Zdziary, 
Zak ad Stolarski  Henryk Cicho  – Jarocin, 
Biuro Rachunkowe Krystyna Orze  – 
Domostawa, Sklep odzie owy – Piku a
Aleksandra – Jarocin, WITPOL Firma 
Budowlana Zdziary, Mi dzynarodowe
Us ugi Przewozowe Ekspres-Bus-Stanis aw,  
Przewóz osób – Domostawa, Roboty Le ne
ALS - Tofilski Bogus aw – Nisko,  
Produkcja Drzwi i Okien – S omiany Adam 
– Zdziary, Masarnia UNIROL –Krzysztof 
Bie ko- Majdan Golcza ski,  Sklep Jan 
Dziewa –Majdan Golcza ski, Sklep 
Pacholec Maria – Domostawa,  Pasieka 
Pszczelarska – Martyna Jan – Szyperki, 
Hurtownia Materia ów Budowlanych – 
Andrzej Wala – Katy                 

R kodzie a naszej Gminy 

Po raz kolejny jako jeden ze wspó organizatorów letniej imprezy  
w Jarocinie zorganizowa am wystaw  pt. „R kodzie a naszej 
gminy”. Okaza o si , e w naszej gminie spore grono pa  a nawet 
panów /jeden/ wykonuje pi kne prace o ró norodnej tematyce, ró n
technik  i ch tnie poka e szerszemu gronu swoje ma e i wielkie 
dzie a. Wystawa tegoroczna na której wyeksponowane by y serwety 
i obrusy szyde kowe oraz obrazy i obrusy wykonane ciegiem 
krzy ykowym, p askim i richelieu przez panie: Krystyn  Ciosmak, 
W adys aw  Karp i Teres  Weber z Szyperek, Janin  P k, Bo en
Ma ys i Mari  Bie ko z Majdanu Golcza skiego, Wand  Gier ach  
i Bo en  Pow ska z Domostawy, Filomen  Walczak, Agnieszk

lusarczyk i Halin lusarczyk z Jarocina ubogacone zosta y
obrazami Wies awy Pow ska z Kuty , p askorze bami Piotra Rosy 
ze Zdziar, akwarelami Agnieszki Urbanik z Majdanu Golcza skiego
oraz zapomnianymi niemal e „paj kami” p. Albiny Romaniak  
z Jarocina, które niegdy  tak cz sto zdobi y wiejskie chaty. 
Najstarsza pani o „z otych raczkach” to p. Albina Romaniak, 
najm odsza za  to Agnieszka lusarczyk. rednia wieku naszych 
artystów to tylko 42 lata. Dzi kuj c serdecznie wszystkim paniom  
i panom za udost pnienie swoich pi knych prac, licz c i  na kolejnej 
imprezie wystawia swoje nowe, ciekawe prace. Dzi kuj  równie  p. 
Renacie Sobi o oraz innym osobom za pomoc w przygotowaniu 
wystawy.  
                                                                         Halina lusarczyk

Cudze chwalicie – swego nie znacie 

Tytu owe has o jest cz sto u ywane przy okazji wszelkich konkursów, 
maj cych na celu u wiadomi  mieszka com pewnego obszaru jak gmina, 
miasto czy te  powiat, e  na miejscu , niedaleko s  rzeczy godne uwagi  
i zainteresowania. Taka jest natura cz owieka, e cz sto podziwia to co 
daleko a nie widzi tego samego w pobli u siebie. Jak e cz sto jest tak, e
czekamy ze swoim uznaniem dla kogo , do czasu a  kto  z zewn trz nam 
tego nie uzmys owi. Czy  nie jest tak z przepi knie wyrze bionym 
wn trzem ko cio a w Domostawie. Wszyscy – i s usznie - podziwiaj
dzie o ycia ks. Pi ciurka z nieodleg ych Momot Górnych. miem
twierdzi , e wystrój wn trza ko cio a w Domostawie niczym nie ust puje
temu z Momot. Obiekt religijny w Domostawie zas uguje na takie 
zainteresowanie turystów jakie jest udzia em chocia by ko ció ka  
w Momotach czy te  innych obiektów zabytkowych stanowi cych 
elementy sk adowe Szlaku Architektury Drewnianej. W zwi zku z tym, e
p askorze by z Domostawy wykonane zosta y d utem p. Józefa Bedusa 
nale y przybli y  jego posta  czytelnikom naszego pisma.  
Otó  pan Józef Bedus urodzi  si  w r. 1939 w 
Moszczenicy k. Gorlic. Po szkole podstawowej 
trafi  do Zasadniczej Szko y Metalowo – 
Drzewnej CZSP w Krynicy /CZSP – Centralny 
Zwi zek Spó dzielni Pracy/. W owym czasie 
po ow  uczniów tej szko y stanowili uczniowie 
przybyli z terenu ca ej Polski ale przede 
wszystkim z terenów wiejskich. Do szko y
obowi zywa  egzamin wst pny, na którym 
oprócz matematyki i polskiego zdawa o si  tak e
z rysunku, jako, e szko a kszta ci a
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rzemie lników  
w specjalno ci kowalstwa artystycznego, 
snycerstwa oraz stolarstwa sprz tu wyczynowo 
– sportowego. O du ych uzdolnieniach ucznia 
tej szko y Józefa Bedusa wspomina  autor  
artyku u  zamieszczonego  w G osie
Nauczycielskim z 1958 r. Nic dziwnego, e jako 
wyró niaj cy si  ucze  z krynickiej zawodówki 
trafi  do s ynnego zakopia skiego Liceum Sztuk 
Plastycznych Antoniego Kenara. Do 
Domostawy przyby  w 1959 roku. W roku 
nast pnym  o eni  si  z Leokadi  Szpyt  z 
Majdanu Golcza skiego. W Domostawie  zosta
zatrudniony przez  proboszcza  ks. Henryka 
Urbanika do parafialnej stolarni. Ks. Urbanik 
zdobywa  zamówienia na wykonanie elementów 
wystroju ko cio ów, których g ównym 
wykonawc  by  pan Bedus. Tak wi c wyrze bi
np. figury do o tarza  w ko ciele w Rudniku, by
wykonawc  konfesjona ów w Jarocinie, 
Rudniku, Nisku. Pracowa  tak e przy 
konserwacji zniszczonych zabytków 
ko cielnych. Mia  zamówienia tak e z zagranicy, 
np. do  Danii trafi a wyrze biona przez niego 
szafa a dla klienta z Francji ...  kajak, który bra

udzia  w zawodach kajakowych.   Jednak e dzie em jego ycia jest bez 
w tpienia  wystrój wn trza ko cio a w Domostawie. G ównym elementem 
zdobniczym obok o tarza g ównego i bocznych s  zdobienia na p askim 
suficie prezbiterium    i sklepieniach. Ca  powierzchni  sklepienia zajmuj
kwadratowe kasetony z drewna z polichromowanymi p askorze bami. Jest 
tak e uwidoczniona data: 966 – 1966 symbolizuj ca Tysi clecie Chrztu 
Polski. Zrozumia e staje si  wi c umieszczenie w kasetonach g ów  
wi tych oraz wybitnych duchownych, królów Polski i twórców kultury z 

minionego tysi clecia. Nad prezbiterium znajduje si  za  p askorze ba z 
wizerunkiem  klasztoru jasnogórskiego, tak trwale zwi zanego z 
chrze cija sk  Polsk . Oprócz tego pan Bedus pozostawi  po sobie 
p askorze by figuralne znajduj ce si  na cianie prezbiterium i na chórze. 
Jak wspomina wdowa po  Józefie Bedusie  p. Leokadia ks. Urbanik 
kupowa  specjalnie stare domy aby  z  twardzieli ich belek wykonywa
boazeri  do wy o enia cian wewn trznych a tak e kasetonów. Same 
rze by umieszczone w tych kasetonach  wykonane zosta y z drewna 
lipowego.  G ówny twórca p askorze b w ko ciele w Domostawie - Józef 
Bedus zmar  przedwcze nie w wieku 48 lat, dwa lata po tragicznym 
wypadku w 1985r. Gdy  nie móg  ju  rze bi , gdy  straci  w wypadku 
jedn  r k  i dwa palce drugiej to  zacz  rysowa  i malowa . Mam nadziej ,
e b dziemy potrafili t  per  naszej architektury sakralnej szerzej 

wypromowa  i mie  w szczególnej pami ci twórców jej wietno ci ks. 
Urbanika i rze biarza Bedusa      klblbklbklbklcb 
bvklbbblkklbvckcbkclklclkblkblkcb kllkklbkbvkl Z.Walczak

KUTY Y
Wydaje si , e nazwa wioski KUTY Y jest 

pochodzenia geograficznego tzn. wywodzi si  od po o enia 
tej osady; w tyle, z ty u, ku ty owi co by znaczy o na ko cu, 
kraju posiad o ci.
Pierwsza osada znajdowa a si  na terenie dzisiaj zwanym 
MALNISKA, które obecnie nale  do: Janusza Kuziory, 
Franciszka Golca, Józefa Surowa ca, Tadeusza Pow ski, 
Stanis awa Kuty y (Bablona), Jadwigi Herdzik ( ona .p. 
Franciszka - obecnie w asno  Romana Kowal) W adys awa 
Ostrowskiego i Adama Str ciwilka. 
Pierwsz  pisan  informacj  o wiosce Kuty y znalaz em
w artykule Bronis awa Cmela pt. ”Pysznica - wie  ongi
królewska", (za o ona 1558 roku) wydrukowanym  
w: Informatorze Organizacyjnym PTTK, 1986, Nr 2 (126) 

Kuty y wspomina si  w dokumencie fundacyjnym 
parafii Pysznica z roku 1605 kiedy to biskup krakowski 
Bernard Kardyna  Maciejewski, w opactwie Benedykty skim 
w Ty cu pod Krakowem, wyda  dokument moc  którego 
ustanowi  parafi  i zatwierdzi  u ywany ju  tytu  Ko cio a
Podwy szenia Krzy a wi tego. Parafia Pysznica wchodzi a
w dekanat Miechocin, krakowskiej diecezji, nast pnie ta 
parafia przesz a w sk ad diecezji przemyskiej, dekanat Rudnik 
n/Sanem. 

eby zrozumie  nag e zasiedlanie naszych terenów, 
musimy na obszar dawnej Puszczy Sandomierskiej, popatrze
z punktu polityczno-gospodarczego ówczesnych czasów, by 
zauwa y  kilka wa nych czynników dla procesu zasiedlania 
tego terenu. Panowanie ostatnich dwóch Jagie ów, zwano 
"z otym wiekiem" ze wzgl du na rozwój gospodarczy  
i kulturalny Polski i Litwy. Pierwszym wa nym faktem jest 

„zwi kszony przyrost ludno ci z prze omu XVI i XVII w.(1)

Drugim i nowym faktem by  inny proces: „by zapewni  sobie 
poparcie rodzin senackich w konflikcie z tzw. "Ruchem 
egzekucyjnym" król Zygmunt August hojnie ich nagradza
ziemiami z królewszczyzny i awansami na urz dy”. (2) Zatarg 
monarchy z szlacht  zaostrzy  si  w 1559 r.”, kiedy to sejm 
odmówi  uchwalenia podatków na potrzeby wojny w 
Inflantach. Wtedy król wyjecha   na 3 lata na Litw , co 
os abi o ad wewn trzny Pa stwa. Obdarowani przez króla 
otrzymywali zwykle... le ce od ogiem i przewa nie nie 
zamieszkane ziemie... Nadanie takie otwiera o szans
wzbogacenia si  i zakupu nowych maj tków. Tak wzrasta y
wp ywy i znaczenie rodów, m.in. Radziwi ów, Zamoyskich, 
Potockich, Sapiehów, Ossoli skich, Lubomirskich, 
Koniecpolskich." 
 Maj c na uwadze te dwa fakty, atwiej jest zrozumie
wydanie "przywileju Serafinowi Dobonieckiemu na za o enie 
wsi Wola Pysznicka w starostwie sandomierskim, w ród
puszczy nad rzek  Pysznica w pobli u uj cia do rzeki San"(3).
Ten przywilej móg  wyda  sam król, co uczyni  Zygmunt 
August przebywaj cy w Krasnymstawie roku pa skiego
1558.

W interesie Dobonieckiego by o jak najszybsze 
zagospodarowanie otrzymanych terenów. Mo emy wi c
przyj , e z Pysznicy jako centra ruszy o osadnictwo terenów 
Puszczy Sandomierskiej, le cych w wid ach Sanu  
i Bukowej. Pysznica musia a si  bardzo szybko rozwija
skoro ju  po 11 latach król Zygmunt August przebywaj cy na 
obradach sejmu w Lublinie "ustanawia parafie w Pysznicy  
i poczyni  na jej uposa enie, z dóbr królewskich odpowiedni



             Nr 8 
III kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________ 

18

fundacj ".(4) Pierwsze dzwony, d wi k których nadawa  rytm 
codziennemu yciu: modlitwie, pracy i ostrzega y przed 
niebezpiecze stwem ufundowa  ten e król, ostatni  
z Jagiellonów, zmar y w 1572 r. 

Król Zygmunt III Waza 24 lat pó niej, (wnuk 
Jagiello czyka Zygmunta Starego, syn szwedzkiego króla 
Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, ukoronowany na króla 
Polski i Litwy w 1587 r.) nada  parafii pysznickiej nowe 
przywileje i uposa enia pisz c: "My Zygmunt  z Bo ej aski 
Król Polski, Wielki Ksi e Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza...Pan 
i Dziedzic... uwa ali my za specjalny obowi zek prawdziwego 
i chrze cija skiego monarchy to przede wszystkim, aby my
powi kszyli kult Bo y i wyprosili sobie dla siebie i posiad o ci
naszych Bo e mi osierdzie: dlatego ch tnie pozwolili my 
so tysowi szlachetnemu Grzegorzowi Studzi skiemu i innym 
mieszka com naszej wsi Pysznica, niedawno na wie ym
karczowisku za o onej,... zbudowa  pod wezwaniem i tytu em
Krzy a wi tego, który ju  (jak doniesiono nam) zosta
wybudowany, nawet do  ze smakiem i wytwornie, tak jak 
wymog a tego sama konieczno  miejsca. Przyj li my równie
do wiadomo ci, e proboszcz z innymi s ugami jest ju
zatrudniony (wynaj ty) do podj cia, wykonywania  
i kierowania S u b  Bo  przy tym ko ciele. A poniewa
w a nie ten Proboszcz do tego czasu nie ma jeszcze pewnego 
 i wyznaczonego ród a utrzymania...dlatego my pozwolili my
i askawie u yczyli my, aby pewne pola i role, jak równie
pewne pensje w zbo u, a niektóre w pieni dzach by y
wyznaczone, które ma pobiera  od mieszka ców wsi i innych 
osadników, którzy kiedykolwiek b d  nale e  do tej parafii...”. 
(Dano w Lublinie na G ównym Sejmie Naszego Królestwa 
dnia 8 sierpnia Roku Pa skiego 1569, a 22-go Naszego 
w adania Naszym Królestwem(5).

Ju  36 lat pó niej, a 47 lat po za o eniu wioski, na 
podstawie dokumentu kard. Maciejowskiego mo emy 
stwierdzi , e pan Doboniecki i jego nast pcy, byli 
przedsi biorczy i mieli dobre koligacje (uk ady) przy dworze 
królewskim. Bo na swoich terenach osiedlali je ców 
wojennych: wioska Szwedy, Wo oszyny (Wo oszczyzna), 
Moskale powsta y na pewno w ten sposób. A jak wiemy 
ówcze ni ch opi nie posiadali wolno ci osobistej np. nie mogli 
si eni  z wybrank  swojego serca, tylko Pan dziedzic musia
da  pozwolenie na zawarcie ma e stwa. M czy ni - je cy 
wojenni zak adali wiosk  karczuj c puszcz , a po 
"przydzieleniu" im on, bardzo szybko integrowali si
w nowe spo ecze stwo. 

Wioska STUDZIENIEC ma na pewno jaki  zwi zek 
z pierwszym so tysem z Pysznicy "szlachetnemu Grzegorzowi 
Studze skiemu" - tak jest zapisane w dokumencie króla 
Zygmunta Waza, nadaj cemu parafii pysznickiej nowe 
przywileje i uposa enia z roku pa skiego 1593. 
So tys Grzegorz Studze ski, za pozwoleniem króla, 
organizuje budow  pierwszego drewnianego ko ció ka
w Pysznicy, pod wezwaniem Podwy szenia Krzy a

wi tego. Tym samym wykaza  zmys  i zdolno ci
organizacyjne. Mo e w nagrod , lub z polecenia rodziny 
Dobonieckich by  za o ycielem wioski zwanej dzisiaj 

STUDZIENIEC. A bezpo rednim powodem mog a by
konieczno  wybudowania m yna wodnego, na Bukowie lub 
Gilówce w tych okolicach. Z przyczyn obiektywnych nie 
mo na by o wybudowa  m yna na Sanie w pobli u Pysznicy. 

Wi kszo  nowozak adanych wiosek by a nad 
brzegiem rzek: Ruda Jastkowska, Jastkowice (Jaskowice)  
z Domostawa Stara, Kuziory, Palenie, Domostawa Nowa nad 
Bukow , tworz ca jakby pó nocn  granice parafii, a tym 
samym i posiad o ci Dobonieckich. Szwedy i Wo oszyny 
(zwane Wo oszczyzna) miedzy Bukow  a Gilówk , nad 
Gilowk   Studzieniec i Kuty y (tak twierdzili starzy ludzi), 
Tylko Zdziary i Katy le  jakby wzd u  linii  drogi wiod cej  
z Niska do Janowa Lubelskiego, tworz c granice posiad o ci
rodu Dobonieckich. T  hipotez  potwierdza istnienie filjali 
parafialnej w Kurzynie, (nie zosta y wymienione nazwy 
wiosek nale cych do tej filjali, mo na przyj , e przyczyn
tego by  fakt, e by y to dobra nale ce do innego rodu). 
 W tym dokumencie nie wspomina si  wiosek, które 
dzisiaj le  nad Bukow , za Domostaw : Nalepy. Momoty 
Dolne, Momoty Górne. Kiszki. Szewce i na ko cu Uj cie, albo 
lepiej powiedziano na pocz tku rzeki Bukowej. Logicznym 
jest, e w tych czasach kiedy rzeki by y najwa niejszymi  
i naj atwiejszymi szlakami komunikacyjnymi Puszcz
Sandomiersk  zasiedlano wioskami po o onymi na brzegach 
wi kszych rzek do mniejszych. Od Sanu, przez Bukow  do 
Gilowki. 
Ciekawym jest fakt: dlaczego w tym dokumencie 
wymieniono wiosk  Kurzyn  a nie Jarocin, który jest dzisiaj  
o wiele wi ksz  miejscowo ci . Dlaczego?? 
Wielka przedsi biorczo  rodu Dobonieckich potwierdza nie 
tylko szybki post p osadnictwa, ale tak e istnienie kopal
w Jastkowicach (z których p acona by a dziesi cina
proboszczowi, to jest zapisane w dokumencie królewskim  
z 1593 r., zak adanie m ynów wodnych, np. w Studzie cu, 
dzia a  a  do czasów II wojny wiatowej). W Studzie cu 
wspomina si  tak e wytapialnie elaza z miejscowych rud 
darniowych. 
Jak wygl da o ycie w naszych wioskach w dawnych 
czasach? 
 Po dotarciu kilku rodzin na miejsce wybrane za 
przysz  wiosk , gdzie  w ród le nych ost pów, blisko ród a
pitnej wody, pierwsze dni, tygodnie i miesi ce by y nieustann
walk  z puszcz  o zagony ziemi uprawnej. Uprawy ci gle
musiano broni  od zwierzyny le nej: dzików, jeleni, saren itd. 
Po kilku latach, na wykarczowanej polanie, w czasie których 
zosta y wybudowane domy i obory, obsiane role, stworzone 
pastwiska i ki, wesz o si  w normalny tok gospodarki tzw. 
folwarkowej. Fundamentem tej gospodarki by o podda stwo  
i pa szczyzna. W a cicielem ziemi by  dziedzic (w przypadku 
królewszczyzny tzn. naszych ziem, w a cicielem by  król, on 
mianowa  dzier awców (dziedziców), którzy musieli p aci
podatki do skarbu królewskiego: problem ten porusza  ruch 
egzekucyjny w XVI w.) ch opi za  byli zale ni od niego, nie 
mieli prawa opuszczania wioski, podlegali s downictwu 
dworu, tzn. pan by  jedn  stron  w sporze i jednocze nie 
s dzi  itd.. 
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 Do XV w. ch opi w zamian za u ytkowanie ziemi 
nale cej do w a ciciela wsi, mieli obowi zek sk adania 
dworowi danin w naturze i p acenia czynszów. Jednak w XV 
w. wiadczenia te zosta y zamienione na darmow
i przymusow  prac  na ziemiach dworskich. Zró nicowana 
by a struktura mieszka ców wsi i stopnie zale no ci od pana. 

rednio 3 dni pa szczyzny w tygodniu musieli odpracowa
Kmiecie - prowadzili gospodarstwa o powierzeni 1 ana lub 
wi ksze, (1  an równa o si  oko. 17 ha.) Dzie  albo 2  
w tygodniu pa szczyzny mia Zagrodnik - posiada  cha up
z przydomowym ogrodem warzywnym i utrzymywa  si
g ównie z rzemios a, wyrabiaj c przedmioty z drzewa, 
wikliny czy gliny. Komornik - najmuj cy si  do pracy za k t
do spania i ciep  straw . M ynarze i karczmarze - nie 
odrabiali pa szczyzny i byli wolni od wielu innych 
powinno ci na rzecz dworu. 
Za  dziedzic mia  obowi zek wymierza  im sprawiedliwo ,
pomaga  w razie kl sk ywio owych, zaopatrywa
poddanych w budulec ze swego lasu, na pocz tku stwarzania 
wioski w byd o i trzod . Sytuacja ch opów by a ci ka 
szczególnie kiedy folwarkiem zarz dzali dzier awcy lub 
urz dnicy. Oni chcieli osi gn  jak najszybciej, najwi ksze 
zyski, kosztem wyniszczenia poddanych jak i dóbr 
szlacheckich czy królewskich. Jedyn  obron  ch opów by a
ucieczka gdzie  daleko od dzier awcy, w stepy. Nie 
zapominajmy, e Kuty y by a wie  królewska, w której  
w ówczesnym czasie jedno zasiane ziarno przeci tnie dawa o
pi  ziaren plonu. 
Kuty y ros y i "gromada" tzn.  wiejska spo eczno y a
swoimi sprawami, jak tysi ce innych w tym czasie. Dopiero 
mo e w II po owie XVIII w. (po 1750) pocz y si
przemiany, poniewa  wprowadzono nowe uprawy np. 
ziemniaki, ro liny pastewne, unowocze niano sprz t.  
W ksi kach pisze, e coraz wi cej gospodarstw o zbo e
kos   a nie sierpem, ale mój dziadek jeszcze po I-ej wojnie 
wiatowej nie pozwala  zbo a kos ,  tylko sierpem, eby 

si  nie zmarnowa o ani jedno ziarenko. 
         W czasach zaboru austryjackiego, reformy Marii Teresy 
i jej syna Józefa ul y y doli ch opskiej. "W 1772 r. zezwolono 
poddanym odwo ywa  si  do s dów i urz dów pa stwowych
od orzecze  szlachty". Starzy opowiadali e kutylscy ch opi
szli do cesarza do Wiednia na skarg  - ziarno prawdy 
historycznej jest zawarte w opowiadaniu, ale ci ko okre li
o co chodzi o..
"W 1775 r. zakazano kara  ch opów grzywnami, oraz 
ograniczono kar  ch osty." W praktyce za  na pewno nie by o
to stosowane. Wtedy te  ograniczono podda stwo osobiste 
ch opów. Ch opi mogli zawiera  zwi zki ma e skie bez 
zezwolenia pana. Dzieci ch opskie mog y pobiera  nauk
rzemios a (szewca, piekarza itd.) w mie cie. Zniesiono 
przymusow  s u b  we dworze. Ch opi bezrolni mogli 
opuszcza  wie , natomiast inni pozostawi  musieli swego 
nast pc . Ch op zosta  dziedzicem u ytkowanej ziemi”(6)

           Udzia  ch opów - kosynierów w powstaniu 
ko ciuszkowskim. Uniwersa  wydany pod Po a cem, który 
przyznawa  ch opom wolno  osobista, gwarancje 

nieusuwalno ci z ziemi, zmniejszenie pa szczyzny od 25-
50%, za  ch opów uczestnicz cych w powstaniu zwalnia a
od niej ca kowicie. 
Jak równie  okres napoleo ski, has a francuskiej rewolucji: 
wolno , równoprawno  i braterstwo. Na pewno wp yn y
na wzrost wiadomo ci ch opów i zmian  stosunków feudalno 
- pa szczy nianych, na korzy  ch opów. Chocia  to nie 
przezwyci y o wielkiego podzia u polskiego spo ecze stwa. 
To si  pokaza o, w czasie powstania krakowskiego w 1846 r. 
(trwaj ce od lutego do maja). Zaborcy austriaccy wykorzystali 
nienawi  ch opstwa do szlachty i z pomoc Jakuba Szeli
zorganizowali ch opów, którzy pocz li rabowanie i palenie 
dworów szlacheckich, niwecz c w ten sposób szans
powstania krakowskiego na jakikolwiek sukces. Ch opom 
obiecano zniesienie pa szczyzny, lecz w adze austryjackie, 
które reprezentowa Gubernator Galicji hrabia Leopold 
Loza ski, znios y tylko obowi zek tzw. "dalekich 
podwodów", tj. transportu dworskich produktów, skasowano 
"dni pomocne" podczas sianokosów i niw. Pa szczyzna 
jednak pozosta a bez zmian Jakub Szela zosta  aresztowany w 
Tarnowie, wywieziony na Bukowin , gdzie otrzyma  30-to 
morgowe gospodarstwo i do ko ca ycia tj. 1862 by  pod 
nadzorem policyjnym. 
 Patentem carskim z dnia 17. IV. 1848 r. w okresie
Wiosny Ludów, zniesiona zosta a pa szczyzna.(7) Ale
wprowadzanie jej w ycie trwa o oko. 10 lat. Mo e
w a nie wtedy mieszka cy Kuty  z Malnisk, przenie li si  na 
obecn  lokacje. Ch opi kutylscy jak w ca ej Galicji musieli 
walczy  o tzw. serwituty, czyli o prawa do korzystania  
z pastwisk i lasów. Rozprawy toczono w sejmie galicyjskim 
jak i w codziennym yciu. Kutylacy otrzymali Pniaki  
i Zanowine jako pastwisko i las w Zanowinie jako w asno
gromadzk . Opowiadali starzy, e jak urz dnicy przyszli liczy
zwierz ta domowe, ch opi zani ali ilo  krów, owiec i koni, nie 
wiedz c dlaczego si  to czyni i boj c si  podwy szenia
podatku. Pó niej si  okaza o, e i O ni  mogli kutylacy 
otrzyma  jako pastwisko, je liby podali prawdziw  liczb
zwierz t domowych. 

Pocz tek Kuty  na pewno si  datuje przed rokiem 
1600. (We wspomnianym dokumencie kard. Maciejowskiego 
w sk ad parafii Pysznica wchodz  nast puj ce wioski: 
Domostawa Nowa, Jastkowice z Domostawa Stara, Kuziory, 
Palenie, Moskale, Szwedy, Wo oszczyzna. Katy, K y ów, 
Ruda Jastkowska, Studzieniec, Zdziary. Do parafii nale a a
filia w Kurzynie.) Tzn. naturaln  granic  parafii stanowi San  
i Bukowa. 

Przeprowadzka rodu Kuty ów z Malnisk na obecne 
miejsce, jak ju  wspomnia em mog o si  odby  przed oko o
120-150 laty (wg p. Leona), a wi c odby o si  mi dzy 1860 
a 1830 rokiem. Odd wi k tego procesu znajduje si  w 
wspomnieniach p. Leona. Wed ug niego mieszka cy Kuty
od dworu w Jarocinie otrzymali wschodni  cz  polany: 
pola, pastwisko Zanowin  i las, tzw. gromadzki w zamian za 
dziesi cin , oraz za trzy dni pracy tygodniowo na pa skich 
polach.
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To zapisa em wed ug wspomnie  najstarszych yj cych ludzi, 
którzy mogli s ysze  opowiadania swoich dziadków tzn. 
gdzie  z okresu oko o 1879 r. Wtedy Kuty y liczy y 10 
gospodarstw wraz z karczm  prowadzon  przez yda. Ona si
mia a znajdowa  przy skrzy owaniu dróg, a wiec na placu, 
gdzie zamieszka  Jakub Pow ska, ojciec Leona, ojciec 
Stanis awa - który obecnie mieszka na tym placu, przyby y
z Zarzecza. Ka da wioska musia a mie  karczm , poniewa  za 
swoje us ugi dziedzicowi, ch opi nie otrzymywali pieni dzy,
lecz talony, za które w dworskiej karczmie mo na by o kupi
tylko okowit .
Obiektywnych przyczyn przeprowadzki trudno dociec, wg p.
Leona mia o to by  bankructwo hrabiny, a mo e to by y
cz ste wiosenne powodzie. W tradycji mówi si  o mijach, 
które na sta ym miejscu stanowi y niebezpiecze stwo dla 
mieszka ców i zwierz t.
A mo e w a ciwy powód przemieszczenia lokacji Kuty
nale y szuka  w fakcie, e zmienia y one w a cicieli w 
XVIII i XIX w. 

Nieco historii: 
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. nasze tereny jako 
królewszczyzna, przesz y na w asno  funduszu religijnego. 
Nast pnie rz d cesarski w Wiedniu po parcelacji 
królewszczyzny, na licytacji sprzedali ludziom zwi zanym  
z dworem wiede skim. I tu si  pisemnie, wspominaj  po raz 
wtóry Kuty y i inne okoliczne wioski. Trzecia sekcja dóbr 
Zarzyce: Bukowina, cz  Nalep do Jaskowic nale cych, 
Katy, Kuty y, Zdziary, Szyperki, Jarocin z przynale cymi do 
Jaskowic cz ciami Smutki, Mostki-Sokale. Jazy - Deputaty 
sprzedano 17 grudnia 1832 r. Aleksandrowi i Mariannie z 
Wierzchlejskich Srokowskim za 17.615 z . re skich. 
Za  w roku 1860 dobra te naby  na licytacji Jan Weso owski 
za 53.491 z . re skich. (To nam przypomina prywatyzacje). 
Jerzy Lubomirski  kupi  Jaskowice, Rud  Jaskowska, 
Skrzypki, Kuziory, Szwedy, Wo oszyny, S dziaki czyli Hajduki 
i prawdopodobnie Domostaw  za 46.650 z . 1839 r. 
Czwarta sekcja Zarzyce: Huta Dregowska, Wólka Tanewska 
z koloni  Tanewsan i cz ci  Wo oszyny, Szwedy, las Lisie 
Góry.... 
Z rozmieszczenia najstarszych drzew w Kuty ach, mo e si
wywnioskowa , e d b od strony po udniowej i wi z od 
strony pó nocnej (na placu W adys awa Kuty y) stanowi y
punkty oznaczaj ce pierwotne granice wioski. Za ta hipotez
przemawia fakt, e na placu Józefa Surowa ca tzw. 
Szkutnikowce znajduj  si  obecnie najstarsze drzewa 
owocowe (gruszki) oraz wierzby, a wi c drzewa, które nale y
przyj , e zosta y posadzone przez cz owieka dla w asnych 
potrzeb, czy wygody. (Na podstawie tych faktów, jest trudno 
co  wi cej wywnioskowa , poniewa  w czasie II wojny 
wiatowej wi kszo  drzew jak i budynków strawi  p omie .

Kuty y zosta y spacyfikowane w lipcu 1943 r. Niemcy  
i Ukrai cy oszcz dzili tylko 3 zabudowania.........). 

Prawdopodobnie wraz z przemieszczeniem wioski 
ca a zachodnia cze  polany, nale ca do hrabiny przesz a w 
r ce mieszka ców, lub by a uprawiana przez nich. Na to by 
wskazywa  fakt, e najwi cej pola w tej cz ci polany maja 
w a ciciele placów znajduj cych si  miedzy wspomnianym 
d bem, a wi zem. p. Andrzej Kuty a (Klus) mia  3 po acie w 
tej cz ci polany, tak e p. Marcin Kuty a (Wojteczek)  
i Grzech (nazwisko nieznane prawdopodobnie Kuty a) mieli 
po 3 po acie pola. Mo e jest to wynik stosowanej  
w ówczesnym czasie metody uprawy ziemi tzn. trójpolówki. 
która dopiero u schy ku XIX w. zmieniono na p odozmian. 

Natomiast p. Franciszek Herdzik, mieszkaj cy 
ostatni w a cuszku rodzin o nazwisku Kuty a, wi kszo
pola posiada  w cz ci nale cej do dworu w Jarocinie: 
Po omiska (nale ce obecnie do Zofii Pow ska - ona .p.
Jakuba, który zagin   na pracach przymusowych  
w Niemczech; do Adama Str ciwilka, Jana Kowala  
i W adys awa Bieli skiego (otrzyma  to pole, zamieniwszy si
z Leokadi  Ma lach mieszkaj c  w Domostawie, zd. Herdzik, 
która t  cz  pola otrzyma a jako wiano od ojca Franciszka). 
Natomiast Malniska i Majdan (obecny w a ciciel Kowal, 
Str ciwilk i Herdzik Franciszek z Kuty  i Herdzik Franciszek
ze Zdziar) odkupi  od yda Wojciech Herdzik ojciec 
Franciszka. 
Jako ojcowizn  Herdzikowie posiadali las miedzy 
Studzie cem a Szwedami, nad Gilówk , który zosta
zamieniony na k  na O ni, w ramach zamiany lasów 
ch opskich, znajduj cych si  miedzy pa stwowymi 
przeprowadzonej w latach 70-tych, przez nadle nictwo  
w Rzeczycy D ugiej. Tak wiec w centrum Kuty  mieszkali 
tylko Kuty owie, a dosiedle cy.- Herdzik, Pow ska itd) na 
obu ko cach wioski. 
Wokó  stawu zwanego Pasternik, osiedli a si  rodzina 
Pow sków, przyby a z Grójca. Prawdopodobnie przybyli tutaj 
jako zi ciowie. (.....) Dalsze rozprzestrzenianie si  wioski 
nast powa o poprzez dzielenie ziemi i placów pod budow  dla 
swoich dzieci.  Z placu nale cego obecnie do Jana Pow ski,
rodzina zwana Koziel wyprowadzi a si  do Bo ni, przed I-
wojn wiatow .
           Opracowa :  Franciszek Kowal 

Kuty y    A.D. 1999 
Przypisy:

1/ w: A Dybkowska, J i M. aryn, Polskie Dzieje od czasów najdawniejszych 
do wspó czesno ci, W-wa 1994, s.113. 
2/ w: A Dybkowska, J i M. aryn, Polskie Dzieje od czasów najdawniejszych 
do wspó czesno ci, W-wa 1994, s. 91. 
3/ Bronis aw Cmela -  Pysznica - wie  ongi  królewska,  Informator 
Organizacyjny PTTK Rzeszów 2/1986, s.17  
4/ Bronis aw Cmela -  Pysznica - wie  ongi  królewska,  Informator 
Organizacyjny PTTK Rzeszów 2/1986, s.17  
5/ Tak e Cmela Bronis aw, str. 17 
6/ A. Kunysz / J. Pola ski, Dzieje Ziemi Ni a skiej, do 1939 r.. s. 88 
7/ A. Kunysz / J. Pola ski, Dzieje Ziemi Ni a skiej, do 1939 r., s.94 

Kodeks towarzyski ks. Mikusi skiego

§ IV. W towarzystwie.
1.W wyborze towarzystwa b d  ostro ny, nie wsz dzie 

mo esz chodzi  i nie ka demu mo esz sk ada  wizyty. 
W asna godno , stanowisko, powo anie dla ka dego winno 
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by  wskazówk , z kim nale y zawi zywa  stosunki 
towarzyskie. 

2.Wchodz c do obcego mieszkania, powie  lub po ó  futro, 
p aszcz, zostaw parasol, kalosze, lask , szalik w przedpo-
koju, nakrycie g owy w sieni zdejmuj nie za  w mieszkaniu. 

3.Gdy nawiedzasz osoby wy sze godno ci  i stanowiskiem, 
nale y poda  s u bie bilet swój wizytowy, lub prosi  aby 
ustnie oznajmi a nazwisko twe tej osobie. 

4.Gdy wchodzisz lub wychodzisz z mieszkania, drzwi za 
sob  lekko zamykaj, aby  nie czyni  ha asu i stuku niemi. 

5.Je li  zaproszony na obiad czy t. p. przychod  zawsze na 
czas, je eli zaproszenia przyj  nie mo esz — odpisz lub 
powiedz o tem ustnie. 

6.Po wej ciu do pokoju uk o  si  lub podaj r k  gospodyni, 
potem gospodarzowi domu, nast pnie przywitaj si  ze 
znajomymi, poczynaj c od osób — godniejszych, wreszcie 
uk o  si  nieznajomym. 

7.Nie podawaj osobie starszej r ki, dopóki ci ona jej nie poda. 
Je eli przy wej ciu twem ju  wszyscy siedz  przy stole, 
mo esz si  nie wita  poszczególnie z ka dym, ale uk o  si
gospodyni, gospodarzowi domu i innym, a nast pnie siadaj 
na miejscu, które jest, jeszcze nie zaj te.

8. Nie zajmuj sam, przyszed szy do kogo , lub b d c
gospodarzem u siebie, pierwszego miejsca, ani te  upieraj 
si -zbytnio, gdy ci  prosz , aby  wskazane, a nie inne 
zaj  miejsce. 

9. Je eli pierwszy raz kogo  nawiedzasz, chc c z nim 
zawrze  znajomo  przyjd  do  w godzinach 
popo udniowych. 

10. Je eli ciebie kto  nawiedza, wówczas musisz w tydzie
z o y  wizyt . Pierwsze takie rewizyty trwaj  kwadrans 
— pó  godziny. 

11. Gdy nawiedzasz kogo , a nie zastajesz go w domu, 
natenczas pozostaw swój bilet wizytowy (m odzie
ucz ca si  nie ma takich biletów), zaginaj c brzeg; jego 
ku nazwisku. Gdy przychodzisz z rewizyt , a nie 
zastajesz w domu osoby, któr ; rewizytujesz, zagnij bilet 
wizytowy przeciw nazwisku i zostaw go we drzwiach, 
lub oddaj s u bie. Gdy przybywasz z wizyt , aby kogo
pocieszy  w smutku (z kondolencj ), zagnij kartk
w stron  przeciwn , czyli czyst ; kiedy wreszcie 
przychodzisz z po egnaniem, z podzi kowaniem, a nie 
zastajesz osoby, z któr  pragn e  si  po egna , albo jej 
podzi kowa , dodaj na bilecie: „Z po egnaniem",  
„z podzi kowaniem". 

12. Gdy masz do kogo  interes, nie ogl daj si  wcale na 
godziny, przeznaczone na wizyty, lecz id  w ka dym 
czasie, byle niezbyt wcze nie, pó no lub w porze obiadu. 

13. Nie wchod  nigdy z cygarem w ustach do mieszkania 
starszych, równych, kap anów, gdy  tem oka esz, e brak 
ci zupe nie wychowania. 

14. Nie pytaj si  osoby godniejszej od ciebie, jak si  ma, 
chyba e jest chor .

15. Je eli nie jeste  lekarzem, ani znasz si  na sztuce 
lekarskiej nie przepisuj lekarstwa chorym, nie dotykaj 
pulsu, zw aszcza osoby innej p ci.

16. Kiedy kto  wy wiadczy  ci przys ug , nale y mu si
wizyta lub list z podzi kowaniem. 

17. Nie ci gnij nigdy za sukni  ani g aszcz tego (tej),  
z którym, (któr ) chcesz mówi , z daleka na  nie wo aj, 
nie kiwaj r k , lecz zbli  si  do niego. Nigdy nie ukazuj 
palcem tych, o których mówisz. 

18. Nie bierz do r ki i nie ogl daj albumów i ksi ek cudzych 
bez zezwolenia w a ciciela, do którego wypada 
powiedzie  pozwoli pan, e obejrz  t  ksi k , bibliotek ,
album, i t. p. 

19. Nie rzucaj ciekawie okiem na to, co inny na osobno ci 
czyta, nie pods uchuj co mówi po cichu do innych, nie 
czytaj cudzych listów, a tem bardziej nie spogl daj przez 
dziurk  od klucza, ani pods uchuj pod obcemi drzwiami. 

20. Wystrzegaj si  drzemania w towarzystwie, ziewania,  
a gdy si  wstrzyma  od niego nie mo esz, zas aniaj usta
r k lub chustk  i odwracaj twarz od oczu przytomnych. 

21. Nie zabijaj much, pche , robaków i t. p. w oczach innych. 
22. Sied  w towarzystwie, gdy inni siedz , chod  gdy chodz ,

s owem, zachowaj z innymi jednostajno , a nie 
wyró niaj si .

23. Nie obracaj si  w towarzystwie ty em do innych, nie 
kichaj, nie spluwaj przed nimi, kichaj c, odwró  si  na
stron    i nos chustk  zas o ; spluwaj w piaseczniczk ,
(a gdy tej niema w chustk ), nigdy za  na posadzk  lub 
dywan. 

24. Kiedy drugim podajesz co w towarzystwie, nie wyci gaj 
r ki przed inne osoby, lecz, z ty u im rzecz podawaj. Nie 
przechod  pierwszy przed osob  starsz , chyba w nag ej 
potrzebie, powiedziawszy wprzód: przepraszam, e
o mielam si  przej .

25. Gdy nawiedzasz chorych, albo ludzi zaj tych prac
naukow , nie sied  u nich d ugo, i by nie utrudza
cierpi cych i nie zajmowa  czasu tym, którzy go drogo 
szacuj ; mo esz tylko wtedy pozosta  d u ej, gdy ci  o to 
usilnie prosz .

26. Kiedy osoba godniejsza prosi ci  siedzie , miejsce ni sze
zaj  winiene , i to na krok od niej, aby dogodniej mog a
z tob  rozmawia .

27. Nie opieraj si  nigdy o krzes a innych, a zw aszcza osób 
starszych, gdy z niemi rozmawiasz, lecz sied  zawsze 
prosto i skromnie. 

28. Je eli osoba zacniejsza pragnie mówi  z tym, z którym ty 
rozmawiasz, winiene  j  sam  pozostawi , chyba e ci
usilnie prosi aby  pozosta  — to pozosta  mo esz. 

29. Je eli osoba wy sza chce wezwa  kogo , to sam si
ofiaruj, i  go wezwiesz. 

30. Kiedy osoba godniejsza przychodzi do ciebie, powsta
i dopóty stój, dopóki ona nie usi dzie. Gdy odchodzi, 
powsta  i stój, dopóki nie odejdzie. 

31. Gdy osoba godniejsza odezwie si  do ciebie, przerwij 
rozmow , któr  z kim innym prowadzi e , wyrazem: 
„przepraszam". 

32. Wystrzegaj si  w towarzystwie niew a ciwych 
grubja skich artów, n. p. nie wyci gaj chustki, 
pugilaresu z kieszeni osób blisko siedz cych, nie usuwaj 
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krzes a, wtedy, gdy kto  ma usi , nie podawaj do 
w chania tego, co nieprzyjemny ma zapach i t. p. ( artów
sztubackich nale y si  bardzo wystrzega ).

33. Nie trzymaj za guzik, r k , za ramiona osób z któremi 
rozmawiasz.;         

34. Nie zajmuj krzes a innych, gdy si  na chwil  oddal .
35. Je eli co  upadnie s siadowi twemu, podnie , a je li tobie 

co  podaj , powiedz: „dzi kuj ".

36. Gdy kto  co  niew a ciwego powiedzia , albo uczyni  w 
towarzystwie, nie miej si  i nie daj mu tego pozna
i innym. Nie wytykaj pomy ek innym w wys owieniu  
i nie staraj si  tem ich zawstydza .

37. Gdy kto opowiada wiadomo  jak , nie przerywaj mu, 
aby opowiedzie  po swojemu, je eli za  jest co  w tem 
opowiadaniu, co szkodzi s awie, dobremu imieniu 
innych, to sprostuj to wtedy, gdy pierwsza osoba sko czy 
swe opowiadanie. 

                                                                    c.d.n. 
Czy wiesz, e:

Naprzeciwko Nalep od strony pó nocnego – wschodu, przy le nej drodze z ku do Momot istnia a jeszcze na 
pocz tku XX wieku wie  Jakuby. Jedynymi ladami o tym wiadcz cymi s  pozosta e po wsi w ród sosnowego lasu 
drzewa owocowe. Wie  istnia a na pewno jeszcze w 1917 roku, gdy  urodzi  si  wtedy w Jakubach /wg danych  
z USC/ w dniu 23 stycznia Franciszek Momot.  

Z „Ogrodu fraszek" 
I
Przys owia s  najtrwalszym bogactwem narodów, 
W ka dym najg bsza m dro  kryje si  u spodów — 
Ile  m dro ci ludziom z tego zdania przysz o:
„Nie ma nic z ego, co by na dobre nie wysz o"?
Pan A — krad , zdziera , upi , szachrowa , paskowa ,
Co móg , z kraju wywozi , czego nie móg  — chowa .
By o z e: G ód, dro yzna, n dzy kierat twardy — 
Ale wysz o na dobre: Pan A ma miliardy. 
Pan B — ze szkó  wylany, j  si  dziennikarstwa, 
Szkalowa , szanta owa , l y , rozsiewa garstwa. 
By o z e: Bezwstyd, cynizm, czci zanik i kwasy — 
Ale wysz o na dobre: B jest królem prasy. 
Pan C by  politykiem. Wa ni , wichrzy , wadzi .
Dzi  — za dolara — pomóg . Jutro — za dwa — zdradzi .
By o z e — ka dy dojrzy okiem najmniej bystrem — 
Ale wysz o na dobre: Pan C jest ministrem. 
M dro  w m drym przys owiu trzeba m drze poj .
Ka de przys owie prawd  pokazuje twoj - !
Poj wszy z o, czy mia o i miej serce chrobre — 
„Nie ma nic z ego, co by nie wysz o na dobre"... 
II
B d  skromny. Nie prowokuj losu ostrych igie :
„Lepszy jest wróbel w gar ci, ni  na dachu szczygie "!
Chyba, e niezbadanym losom si  spodoba, 

e i szczygie  i wróbel s  na dachu oba... 
III
Gdy ze uski skrobano na kuchennym stole, 
Milcza  szczupak, cho  cierpia  najdotkliwsze bol .
Chocia  wi  si  w m czarniach, jak w ukropie szatan — 
Milcza  karp, ostrym no em wiartowan i p atan. 
Bowiem wczas si  obydwaj dowiedzieli o tem, 

e cho  mowa jest srebrem, milczenie jest z otem!
IV
Stan  m drzec przed bram : (Sn  na kogo  czeka )
Wtem wypad  pies — i zachryp . (Tak g o no na  szczeka )
M drzec si  pob a liwie u miechn  spod w sa: 
„Pies, który g o no szczeka — wiem — nigdy nie k sa!" 
Pomy la  tak i naraz — o niezwyk e cudo! — 

Pies skoczy , ugryz  m drca i rozdar  mu udo. 
M drzec upad  krwi  brocz c i j kn : Bogowie! 
Gdzie  jest prawda, gdy k amie najstarsze przys owie?!
Odrzekli mu bogowie: Cichaj, g upi chamie! 
Przys owie mówi prawd  — tylko ten pies k amie...
1924

Z krainy absurdu 
Nic tak nie denerwuje ludzi jak to, gdy okazuje si , e yj
w kraju w którym panuj  krety skie przepisy. Bo jak inaczej 
mo na o nich powiedzie  gdy  w majestacie prawa zniszczono 
cz owieka, który w normalnym kraju zas ugiwa  by na 
szczególne, spo eczne uznanie. Mowa tu o piekarzu 
Waldemarze Gronowskim z Legnicy, który wypieka  ponad  
2 tys. bochenków chleba dziennie i niesprzedane pieczywo 
rozwozi  do domu dziecka, wietlicy i do sto ówki 
charytatywnej. Urz dnicy skarbowi gdy tylko sie o tym  
dowiedzieli nakazali mu  za darowane pieczywo  zap aci  7%. 
podatku VAT. Za  2003 r. - 45 tys. z .  oraz  podatek dochodowy 
w wysoko ci  200 tys. z . Wszyscy znaj  doskonale spraw  z 
mediów.  
Po zniszczeniu komputerowej firmy pana Kluski przez Urz d
Skarbowy  mamy kolejny przyk ad zniszczenia dorobku ca ego 
ycia cz owieka, który w tej chwili musi y  z zasi ku, chocia

jeszcze niedawno dawa  prac  innym. Jaki jest tego efekt?. 
Okazuje si  , e inni  darczy cy ze strachu przed fiskusem  
niszcz  niesprzedan ywno , zamiast j  rozdawa . Gdyby pan 
Gronowski wyrzuci  albo spali  chleb, nie z ama by prawa, przez 
to, e odda  go bezdomnym zrobili go przest pc . Przyk ad
piekarza z Legnicy wiadczy dobitnie, e mamy w dalszym 
ci gu chore pa stwo.Nic dziwnego, ze m odzi ludzie masowo  
z niego wyje d aj .                                                           Z.W. 

***
Premier Belgii Spaak zwyk  mawia , e g upota jest najbardziej 
zadziwiaj c  ze wszystkich chorób: sam chory nigdy z jej 
powodu nie cierpi. Ale wszyscy inni tak.  
***
Gdyby dure  zrozumia , e jest durniem, automatycznie 
przesta by by  durniem. Z tego wniosek, e durnie rekrutuj
si  jedynie spo ród ludzi pewnych, e nie s  durniami. 
                                                                         Stefan Kisielewski 



        Nr 8 
 III kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________

23

                     Konkurs Wiedzy o Ukrainie                                    Grupa taneczna przed wyst pem

Wizyta delegacji z Radziechowa w ko ciele w Domostawie                  Wyst p grupy muzycznej z Jarocina 

Publiczno



             Nr 8 
III kwarta  2006 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________ 

24

                                                               Start do Biegu G ównego

Biegi Zwyci stwa nad bolszewikami „Go  bolszewika, go ” imienia 
kawalerów orderu Virtuti Militati Sebastaiana Ma ka i Jana Kozio a

Go cie honorowi Biegów: od lewej bratanica  
Jana Kozio a-B. K yza, córki Sebastiana Ma ka:
M. Serafin, J. Genza, L. Mi ko Laureaci Biegu G ównego 

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

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


