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rzyzwyczaili my ju
chyba szanownych naszych 
Czytelników do szaty graficznej 
naszego pisma. Ostatni numer 
by  ju  znacznie lepszy od  po-
przedniego ale drukarni przyda-
rzy  si  b d  na zdj ciu z pierw-
szej strony. Dziwi  mo e uk ad
tre ci a zw aszcza zdj  w na-
szym pi mie. W zwi zku z tym, 
e  ok adka jest zawsze z lepsze-

go papieru staramy si  umiesz-
cza  zdj cia nie tylko na pierw-
szej i ostatniej stronie lecz tak e
na drugiej i przedostatniej. Do 
numerów po wi conych 
w znacznej cz ci letnim impre-
zom  dodajemy w rodku pisma 
wk adk  w kolorze. W obecnym 
numerze oprócz informacji 
z ycia naszego samorz du, kon-
tynuujemy kronik  szko y
w Szwedach, list  ofiar II wojny
wiatowej z terenu gminy Jarocin 

oraz Kodeks Towarzyski. Jak 
zawsze staramy si  przedstawi
nowe informacje poszerzaj ce 
wiedz  o przesz o ci naszych 
miejscowo ci. Na stronie 7 znaj-
d  Pa stwo arcyciekaw  map  z 
1910 roku. Dokumentujemy za 
pomoc  zdj   i krótkich relacji 
dwie imprezy a mianowicie 
Koncert ycze  przygotowany 
przez GOKSTiR  i Festyn zor-
ganizowany  przez LZS Jarocin. 

Redakcja

Fsa

Dzie  Mamy i Taty – str. 6 

Gdzie si  podzia y ogródki … str 16 
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POWTÓRNY KONTRAKT 
 Stowarzyszenie Przyjació  Pa stwa Jarocin 
otrzyma o od Gminy Jarocin w kwietniu 2005 roku  
w formie darowizny budynek starej szko y wraz  
z klasopracowni  i terenem, na którym te budynki 
znajdowa y si . Stowarzyszenie chcia o wygospodarowa
pomieszczenie na utworzenie kawiarenki internetowej,  
w zwi zku z otrzymaniem komputerów od IBM. Prezes 
stowarzyszenia p. Janusz Pasek wraz z grup  m odych ludzi 
wykonali bardzo du o prac remontowo – porz dkowych, 
takich jak: skucie tynków, rozebranie starych pieców, 
zdj cie pod ogi w jednej sali, poprawienie u o enia 
dachówek na cz ci dachu, doprowadzenie zasilania 
energetycznego oraz uporz dkowania terenu wokó
budynku. Prace spo eczne przy obiekcie szko y zako czy y
si  zaraz po skrytykowaniu tych poczyna  przez niektórych 
radnych z kadencji 2002 – 2006. Trudno ci tak e wynika y
z braku funduszy na dalsze prace remontowe. W zwi zku  
z tym, e pojawi a si  w nowym okresie finansowania UE 
2007 – 2013 mo liwo  uzyskania przez gmin  dotacji na 
remont szko y, wójt gminy poprosi  stowarzyszenie o zwrot 
przekazanej niegdy  darowizny. Na t  okoliczno  Walne 
Zebranie Cz onków Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa 
Jarocin podj o uchwa  w sprawie wyra enia zgody na 
zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarocin 
nieruchomo ci gruntowej oznaczonej jako dzia ka nr 1390/2 
o pow. 0.25 ha po o onej w Jarocinie wraz ze znajduj cym 
si  na niej budynkiem „starej” szko y w Jarocinie i dwoma 
budynkami gospodarczymi (murowany i drewniany)  
w zwi zku z niewykorzystaniem tej nieruchomo ci na cele 
statutowe stowarzyszenia. Podczas sesji Rady Gminy w dniu 
17 kwietnia 2008 r. radni podj li uchwa  o przyj ciu
powy szej nieruchomo ci na rzecz gminy oraz uchwalili 
stosown  kwot  na wykonanie dokumentacji modernizacji 
budynku. Kontrakt notarialny przypiecz towuj cy powrót 
budynku starej szko y na maj tek komunalny gminy zosta
zawarty w dniu 28 maja 2008 r..                                       J.R 

ZMIANY W STOWARZYSZENIU 
W dniu 30 czerwca odby o si  Walne Zebranie 

cz onków Stowarzyszenia Przyjació  Pa stwa Jarocin. Mia o
ono charakter sprawozdawczo – wyborczy. Po udzieleniu 
absolutorium dla Zarz du odby y si  wybory do Zarz du  
i Komisji Rewizyjnej. Z funkcji prezesa stowarzyszenia 
zrezygnowa  p. Janusz Pasek. Nowym prezesem zosta a
p. Anna Szcz bara. Nast pi y tak e kolejne zmiany  
w Zarz dzie: p. Tomasz Podpora zosta  wiceprezesem,  
p. Jolanta Rzek  sekretarzem, p. Stanis awa Pokój 
skarbnikiem a p. Zbigniew Lach cz onkiem Zarz du. WZC 
dokona o tak e zmian w sk adzie Komisji Rewizyjnej. 
Znale li si  w niej obok p. Krystyny Kurzyna, p.  Halina 

lusarczyk (sekretarz) i p. Jacek Siembida  
(przewodnicz cy).                                                             Z.W. 

ZMIANA  SZATY 
Gmina Jarocin ma now szat  graficzn  swojej 

strony internetowej. Dotychczasowa by a ju
anachroniczna, gdy  zosta a stworzona w pocz tkowym 
okresie powstawania samorz dowych stron internetowych. 
Szwankowa a tak e aktualno  zamieszczanych informacji 
z czego niezadowoleni byli zw aszcza nasi Rodacy 
przebywaj cy za 
granic . Nowa 
strona funkcjonuj
pod adresem: 
www.jarocin.ug.pl
lub nast puje prze-
kierowanie po wpi-
saniu starego adresu. 
Jest wiele nowych 
linków, wi cej cie-
kawych informacji. Zach camy do jej odwiedzenia.   T.P. 

INWESTYCJE DROGOWE 
  W pierwszym pó roczu 2008 r. ze rodków w asnych
gminy po o one zosta y nawierzchnie asfaltowe na 
niektórych drogach gminnych:  Mostki Podpory -  650 
mb za kwot  156 332,02 z  brutto,  Zdziary–Boczna–
O nia - 464 mb za kwot  96 342,12 z  brutto, Golce–
Rusiny–D bowe–Górka: 450 mb za kwot  85 064,01 
z  brutto, Katy - 228 mb za kwot  44 285,76 z ., 
Majdan Golcza ski– Za omy na odcinku 535 mb za 
kwot  114 393,19 z ., Zdziary–Kuty y na powierzchni 
547 m2 za kwot  15 887,45 z . W po owie lipca firma 
MOLTER po o y a nawierzchni  asfaltow  na 
najbardziej zniszczonym odcinku drogi powiatowej 
Jarocin – W adys awów, a mianowicie od drogi 
nalepowskiej do Kiszek. By o to mo liwe dzi ki
zawarciu porozumienia pomi dzy Starost  Ni a skim
a Wójtem Gminy w Jarocinie. Obie strony wy o y y na 
powy szy cel po 120.000 z . Gmina na ten cel 
zaci gn a kredyt w banku. 

FOTORADAR W ZDZIARACH 
W Zdziarach przy drodze krajowej stan  fotoradar. 
Zlokalizowany jest w pobli u przej cia dla pieszych 
przy sklepie GS. Efekt postawienia masztu ju  jest 
odczuwalny. Przez Zdziary auta przeje d aj
z przepisow  pr dko ci , co dotychczas zdarza o si  rzadko. 

Z O ONE WNIOSKI 
Gmina Jarocin przygotowa a  i z o y a  wnioski o dotacje 
do Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudow
drogi gminnej Jarocin - Domostawa oraz budow
zbiornika retencyjnego w Jarocinie. W tej chwili  
w Departamencie Wdra ania Projektów 
Infrastrukturalnych RPO Urz du Marsza kowskiego trwa 
procedura ich oceny formalnej.  Wiadomo ju , e Gmina 
Jarocin otrzyma a 100 000 z .  z UM na z o ony wniosek  
o przebudow  drogi gminnej oza – Graba.
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ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW GZK 

W dniu 30 czerwca odby o si  Zgromadzenie 
Wspólników GZK w Jarocinie, spó ki z o.o. Podczas 
zgromadzenia prezes Zarz du p. Janusz Siembida 
przedstawi  sprawozdanie ze swojej dzia alno ci za rok 
2007. Nast pnie przewodnicz cy Rady Nadzorczej 
spó ki p. Tadeusz Awsiukiewicz z o y  sprawozdanie  
z dzia alno ci tego organu za analogiczny okres 
minionego roku. Wójt Gminy pe ni cy rol
Zgromadzenia Wspólników podj  szereg uchwa :
w sprawie zatwierdzenia obu powy szych sprawozda ;
w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku 
zysków i strat, w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarz dowi i Radzie Nadzorczej oraz przeznaczenia 
zysku na pokrycie strat z lat ubieg ych w kwocie 
2392,98 z ., natomiast 3438,09 z . na kapita  zapasowy. 
Jako, e kadencja Zarz du dobieg a ko ca wójt 
powo a  jednoosobowy Zarz d w osobie p. Janusza 
Siembidy  jako Prezesa na pi t  ju  od powstania GZK 
(dwuletni ) kadencj .

PRZEKAZANIE POLONEZA 
Gmina przekaza a nieodp atnie na maj tek Gminnego 
Zak adu Komunalnego w Jarocinie samochód 
osobowy Polonez Caro, który przez  12 lat s u y  jako 
samochód s u bowy w urz dzie gminy. W tym czasie 
przejechano nim  195957 km. 

DOTACJA NA BASEN 
Gmina Jarocin otrzyma a dotacj  20 tys. z  na 
pozalekcyjne zaj cia sportowo – rekreacyjne /basen/. 
Zaj cia s  realizowane na basenie w Stalowej woli (dla 
dzieci m odszych) i w Sarzynie dla dzieci starszych. 

NOWY KIEROWNIK GOPS
Wójt Gminy podj  decyzj  o przeprowadzeniu 
kolejnych ju  naborów  na stanowisko Kierownika 
GOPS w Jarocinie. Konkurs og oszony w dniu 
2.05.2008 nie wy oni adnego kandydata. Powtórzony 
w czerwcu przyniós  rozstrzygni cie. Komisja 
konkursowa zarekomendowa a na stanowisko 
kierownika GOPS p. Katarzyn  Paw owsk  ze Zdziar. 
Pani Kierownik obj a swoj  funkcj  15 lipca 2008 r.  

POWIERZENIE STANOWISKA 
Wójt Gminy powierzy  Pani Ewie Szwedo - bez 
przeprowadzania konkursu -  stanowisko dyrektora 
PSP w Domostawie na okres kolejnych 5 lat. Odby o
si  to za  zgod  Podkarpackiego Kuratora O wiaty.

PRZETARG NA DOWO ENIE
W drodze nieograniczonego przetargu wy oniono 
przewo nika do dowo enia uczniów do szkó  na 
terenie gminy Jarocin. Us ugi te w dalszym ci gu przez 
najbli sze 3 lata wiadczy  b dzie PKS Stalowa Wola, 
które to przedsi biorstwo równie  b dzie dzier awi
od gminy autobus szkolny tzw. gimbus. 

WYJAZD DO GMINY BISZCZA
 W zwi zku z tym, e pojawi a si  mo liwo  z o enia 
przez gmin  wniosku o dotacj  do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na przydomowe oczyszczalnie cieków,
w so ectwach Golce, Mostki i Majdanie Golcza skim odby y
si  zebrania wiejskie, podczas których wójt namawia  tych 
w a cicieli gospodarstw, które jeszcze nie posiadaj  kanalizacji 
sanitarnej do wpisania si  na list  ch tnych. Aby przybli y
tym osobom funkcjonowanie tego typu oczyszczalni 
zorganizowany zosta  przez Urz d gmin wyjazd do gminy 
Biszcza a konkretnie do Bukowiny i Budziarzy, gdzie takie 
urz dzenia od kilku lat funkcjonuj . Najwi kszym 
zainteresowaniem wyjazdem wykazali si  mieszka cy Golc  
(15 osób) oraz Majdanu Golcza skiego (2).  B d c
w Bukowinie i Budziarzach mieli okazj  zapozna  si
z budow  i funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni.  

W a ciciele kilku gospodarstw ch tnie demonstrowali swoje 
urz dzenia i odpowiadali na wszelkie pytania.  Wyjazd ten 
pomóg  wielu osobom podj  decyzj  o wpisaniu si  na list .
Z terenu ca ej gminy zapisa o si  na przydomowe 
oczyszczalnie cieków 167 w a cicieli gospodarstw na 226, 
które nie maj  pod czenia do kanalizacji.  

DOTACJE
Gmina Jarocin w drodze konkursowej udzieli a dotacji dla 
stowarzysze . W konkursie na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
w zakresie pi ki no nej LZS Jarocin otrzyma  kwot  21 tys. z
a LZS Zdziary 31 tys. z .  natomiast na realizacj  zadania publicznego 
w zakresie „ wiadczenie nieodp atnych us ug rehabilitacyjno - 
piel gnacyjno-socjalnych na terenie gminy Jarocin” wsparcie  
w kwocie 20 tys. z  otrzyma a stacja CARITAS w Domostawie. 

LIKWIDACJA SZKO Y
Rada Gminy w dniu 29.04.2008 podj a  uchwa  o zamiarze 
likwidacji PSP w Majdanie Golcza skim oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora O wiaty w tym 
zakresie podj a uchwa  o likwidacji tej szko y z dniem 
31.08.2008 r. Sprawie tej po wi cona by a nawet zwo ana 
dodatkowo sesja Rady z du ym udzia em przedstawicieli 
zainteresowanego rodowiska. Po d ugich dyskusjach  
i uzgodnieniach z Rad  So eck  z Majdanu Golcza skiego  
i radnymi z tego  okr gu, wójt zdecydowa  o u yczeniu budynku 
po zlikwidowanej szkole NZOZ Poradni Leczenia Osteoporozy  
i Chorób Narz du Ruchu w Stalowej Woli. 

W jednym z gospodarstw w Bukowienie 
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ZDANIEM WÓJTA 
O przyczynach likwidacji ma ych szkó

Najwa niejszym wydarzeniem w yciu naszego 
samorz du w obecnym roku by o niew tpliwie podj cie 
uchwa y Rady Gminy w Jarocinie o likwidacji szko y
w Majdanie Golcza skim. Nie by a to atwa decyzja. 
Spotka a si  – jak to bywa w podobnych przypadkach –  
z protestem mieszka ców so ectwa. Czy wójt i Rada gminy 
zas uguj  na pot pienie z tego powodu? S dz , e nie. 
Moim zdaniem,  to pa stwo polskie jest winne zaistnia ej
sytuacji. Wielokrotnie, wypowiadaj c si  w kwestiach 
o wiaty zwraca em na to uwag .  Powtórz  to dobitnie 
jeszcze raz: o wiata w Polsce, to najbardziej „czerwona” 
sfera naszego ycia publicznego. Socjalizm wyst puj  tu  
w czystej, wr cz krystalicznej postaci. Istniej ce
uwarunkowania prawne uniemo liwiaj  – ze wzgl dów
finansowych - funkcjonowanie ma ych szkó  wiejskich. 
Wspó odpowiedzialni za taki stan politycy s  wielkimi 
obro cami ma ych szkó  wiejskich, jak chocia by PSL, 
który jednak e nie zauwa a, e broni c tak wytrwale 
ma ych szkó , uderza bardzo bole nie w finanse gmin 
wiejskich, którym rzekomo przychyli  by nieba. 
Czy to jest normalne, eby – nie licz c ogromnych 
finansów - dwudziestu kilku uczniów by o nauczanych 
przez  12 nauczycieli? A tak by o w Majdanie. Absurd ten 
wynika z wprowadzonej specjalizacji nauczania.  
W wi kszo ci przypadków nie s  to pe ne etaty, ale sytuacja 
gdy nauczyciele ucz   po 2, 3 godz. w tygodniu nie s u y
uto samianiu si  ich z dan   szko  czy te  lokaln
spo eczno ci . Dawniej tak niewielk  grupk  uczy oby  
najwy ej dwóch nauczycieli. Teraz ka dy z nich musi mie
kierunkowe wykszta cenie i powinien mie  18 – sto 
godzinne pensum. W normalnym kraju tam gdzie s
uczniowie, powinna funkcjonowa  szko a. Nawet  
w prywatnym domu. Troska pa stwa wyra aj ca si
w przyj tych w o wiacie standardach uderza ostatecznie   
w osoby b d ce przedmiotem jego troskliwo ci. Polityka 
pa stwa jest szczytem ob udy. Na samorz dy scedowa o
prowadzenie szkó  ale zachowa o sobie prawo regulacji 
przepisami nawet najdrobniejszych spraw. Samorz d jest 
tylko p atnikiem. Je li pokona biurokratyczny opór 
kuratorium o wiaty i zlikwiduje z powodów finansowych 
jak  placówk  to ca e odium niezadowolenia spo ecznego 
kieruje si  przeciwko niemu. W Polsce przedwojennej tak e
– o czym niewiele osób sobie zdaj  spraw  – panowa
socjalizm. To pa stwo decydowa o w zale no ci od ilo ci
dzieci na danym terenie o zak adaniu szkó  i ich stopniu 
organizacyjnym /ilo ci klas/, decydowa o tak e
o tym, ilu nauczycieli ma w danej szkole uczy . Jednak e – 
w odró nieniu od chwili obecnej – zapewnia o
nauczycielom pensje… i to w niema ej wysoko ci.
Utrzymanie budynku /remonty, ogrzewanie/ nale a o za  do 
spo eczno ci lokalnej. By  to uk ad du o zdrowszy  
i uczciwszy ni  obecnie. Najlepszym rozwi zanie dla 

o wiaty by oby – moim zdaniem -  wprowadzenie bonu 
o wiatowego dla rodziców.  Rozwi zanie to ma du o
przeciwników politycznych. Podkre laj  oni, e mo na
wdra a  go tylko w mie cie, na wsi za  przyczyni  si
mo e do likwidacji ma ych szkó . Jest to o tyle 
prawdziwe, o ile bon ten wprowadzony zosta by przy 
obecnych rozwi zaniach prawno – formalnych 
kr puj cych o wiat . By oby to jednak rozwi zanie 
idealne, gdyby ten ca y aparat biurokratyczno – 
socjalistyczny od…czepi  si  od o wiaty. Nie by oby 
wtedy problemu ma ych szkó  wiejskich.  Rol  pa stwa 
– przy za o eniu likwidacji tego zb dnego balastu  
w postaci kuratoriów i Ministerstwa O wiaty -  
w zmienionych uwarunkowaniach prawnych 
/likwidacja Karty Nauczyciela/ by oby wyznaczanie 
odpowiednich standardów nauczania i weryfikowanie 
jako ci kszta cenia przez odpowiedni  niewielk
instytucj  pa stwow  b d  poprzez szko y wy szego 
stopnia. Szko y wy sze wyznacza y by standardy dla 
szkó rednich, rednie dla gimnazjów itd. Moja 
konkluzja: spo eczno ci lokalne tych miejscowo ci w 
których istniej  ma e szko y powinny bardzo mocno 
wyra a  swój protest ale  wobec osób i instytucji 
pa stwowych, które maj  rzeczywisty wp yw na kszta t
polskiej o wiaty. 

O drogach powiatowych 
Innym tematem bulwersuj cym dla samorz du 

gminy s  sprawy zwi zane z bie cym utrzymaniem 
dróg powiatowych i finansowaniem ich modernizacji. 
Odpowiedzialnymi za drogi powiatowe s  powiaty ale 
nie ulega chyba w tpliwo ci, e w wi kszo ci nie 
wywi zuj  si  ze swoich powinno ci. Mieszka cy 
gminy Jarocin wiedz , e drogi gminne s  w lepszym 
stanie. Gdyby gmina nie dok ada a du ych kwot na 
inwestycje drogowe powiatowe, to ju  dawno 
wszystkie drogi gminne posiada y by nawierzchni
asfaltow . Je li chodzi o bie ce utrzymanie dróg to 
zawsze s  problemy z koszeniem poboczy i klejeniem 
dziur. Dziury s  klejone zbyt pó no by dawa o to 
pozytywny efekt. Gdyby je zaklejono w kwietniu b d
maju to do zimy by oby yo istotne u atwienie dla 
kierowców je li s  zaklejone w drugiej po owie roku to 
ten efekt, jest du o krótszy, poniewa  po zimie 
„wyskakuj ” nowe do ki.  Problemem g ównym jest 
zbyt ma y bud et uchwalany przez powiat na w asne
drogi, niemniej jednak bardzo negatywny wp yw na 
bie ce utrzymanie tych dróg ma tak e fakt, e Zarz d
Dróg Powiatowych ma ambicj  zrobi  wszystko 
w asnymi pracownikami. A tego wszystkiego przy tak 
du ej ilo ci dróg powiatowych nie da si  uczyni
w odpowiednim czasie. Choroba pracownika, czy 
awaria sprz tu krzy uj  wszelkie plany. Jedynie 
skupienie si  ZDP na organizowaniu wykonawstwa 
bie cego utrzymania przez podmioty zewn trzne mo e
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da  po dany efekt. Wtedy dziury mog  by atane
jednocze nie we wszystkich gminach powiatu. O tym, e
takie rozwi zanie  zdaje egzamin wiadczy zimowe 
utrzymanie dróg. W przypadku gminy Jarocin nasz GZK 
startuje w przetargu, wygrywa ….i gmina nie musi si
obawia  zimy. 
Z indolencj  ZDP w Nisku wi e si  tak e jeszcze jeden 
wa ny aspekt, dotycz cy zw aszcza tych miejscowo ci 
gdzie przy drogach powiatowych s  po o one chodniki. Nie 
mo na liczy , e powiat zadba aby by y one utrzymane  
w nale ytym stanie, czyli zamieciona jezdnia przy 
kraw nikach i wykoszona trawa w pasie mi dzy
chodnikiem a jezdni . Wiadomo, e ka dy w a ciciel

posesji powinien dba  o  odcinek przyleg ego chodnika. 
Zdarza si , e niektórzy robi  to, ale tylko od wielkiego 
wi ta. Wielu za  wcale. Dochodzi do tego za miecanie 

ulic nie tylko przez dzieci, ale i doros ych. S  to czyny 
karane grzywn . Widoczny brak skuteczno ci policji  
w tym wzgl dzie umo liwia tak naganne zachowania.  
Przykro to stwierdzi , e pod wzgl dem porz dku na 
chodnikach i poboczach dróg  jeste my lata wietlne za 
Bia orusi . Niektórym widocznie  brakuje wstydu za 
wygl d najbli szego otoczenia w asnych posesji. 
Czy nie lepiej by oby mieszka  w miejscowo ci, 
czystej, schludnej i zadbanej? 
                             Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin

DWIE OFERTY 
Przeciwnicy likwidacji szko y w Majdanie Golcza skim cz sto twierdzili, e budynek po szkole czeka 

taki sam los jak budynku po starej szkole w Jarocinie. Jeszcze przed podj ciem przez radnych formalnej uchwa y
o likwidacji placówki w Majdanie zainteresowanie ni  wyrazi a Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz NZOZ 
Poradnia Leczenia Osteoporozy i Chorób Narz du Ruchu w Stalowej Woli. Podmioty te przedstawi y swoje 
oferty podczas spotkania zorganizowanego z udzia em przedstawicieli so ectwa z  Majdanu Golcza skiego,  
w obecno ci przewodnicz cej RG p. Anieli Olszówka, przewodnicz cego Komisji Rozwoju Gospodarczego  
p. Antoniego Oleksaka oraz wójta gminy. Oferta Caritas-u zosta a przedstawiona przez Ks. Dyrektora 
Bogus awa Pitucha, natomiast NZOZ przez lekarza Zbigniewa Gol . Obie oferty zak ada y dzia ania w dwu 
etapach czasowych.  W pierwszym etapie - zarówno w jednej jak i w drugiej ofercie - proponowana by a
placówka rehabilitacyjna, podobna do funkcjonuj cej ju  w Domostawie. Inne by y propozycje dotycz ce
dodatkowej dzia alno ci w dalszej perspektywie. Oczywi cie, drugi etap zwi zany by by z przystosowaniem 
obiektu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Ks. dyrektor z Caritasu po ewentualnej modernizacji budynku 
zamierza  stworzy  niewielki DPS /dom pomocy spo ecznej/ dla ok. 10 starszych osób, natomiast wg p. Goli 
powsta by o rodek rehabilitacji  dzieci niepe nosprawnych pocz tkowo na zasadzie sesji wyjazdowych  
a nast pnie terapii stacjonarnej po przygotowaniu zaplecza noclegowego. W zwi zku z tym, e przewa y o
poparcie zainteresowanych osób dla propozycji przedstawionej przez NZOZ w Stalowej Woli wójt gminy podj
decyzj  o przekazaniu mu powy szego budynku.                                                                                         /an/ 

KONCERT YCZE
Dnia 1 czerwca 2008 r. w GOKSTiR w Jarocinie odby
si  Koncert ycze  z okazji Dnia Mamy i Taty. 
Przybyli wójt i radni Gminy Jarocin, rodzice  
i wychowawcy. W koncercie wyst pi y dzieci 
ucz szczaj ce na zaj cia artystyczne do GOKSTiR  
w roku szkolnym 2007/2008. Wiersze i piosenki 
wykona y uczestniczki zaj  wokalnych: Karolina 
Wo osz, Natalia Pieróg, Klaudia Szabat oraz Agnieszka 
Skiba. Na pianinie zagra y Izabela Czubek, Aleksandra 
Szwedo, dziewczynki ucz szczaj ce na nauk  gry na 
pianinie do GOKSTiR oraz Weronika Walczak, 
uczennica klasy fortepianu Pa stwowej Szko y
Muzycznej I stopnia w Stalowej Woli. W uk adzie 
tanecznym zaprezentowa  si  zespó  Mirage. Swój 
program artystyczny (wiersze, piosenki, taniec polonez i 
samba) wykonali uczniowie III kl. szko y podstawowej 
w Domostawie, ucz szczaj cy na rytmik . Podczas 
koncertu zaprezentowa y si  te  trzy zespo y teatralne, 
laureaci Gminnego Przegl du Teatrzyków Szkolnych. 

Byli to uczniowie kl. IV szko y w Domostawie  
z przedstawieniem „Ma y Ksi ”, kl. II i III z PSP 
w Golcach z „Bajk  o nietolerancji” oraz kl. IV i V 
ze szko y w Jarocinie z przedstawieniem „Kara”.  
Po koncercie Anna Szcz bara - dyrektor GOKSTiR, 
rozda a dyplomy uczestniczkom kursu Haftu 
Krzy ykowego, laureatom Gminnego Turnieju 
Bilarda, dzieciom ucz szczaj cym na zaj cia 
rytmiki, piewu, ta ca i nauki gry na pianinie, oraz 
dyplomy dla dzieci, które u wietnia y swoimi 
wyst pami wiele gminnych i powiatowych 
uroczysto ci. Po koncercie wszyscy uczestnicy  
i go cie zostali zaproszeni na pocz stunek (kawa, 
herbata, soki, napoje, ciasta, owoce) przygotowany 
w namiocie przed budynkiem GOKSTiR. Imprez
towarzysz c  by a wystawa prac uczestniczek kursu 
Haftu Krzy ykowego prowadzonego od 
pa dziernika 2007 r. do kwietnia 2008 r. przez  
p. Janin  P k i p. Halin lusarczyk, finansowanego  
w ramach programu Leader Plus.    
                                                        Anna Szcz bara 



        Nr 12 
Lipiec 2008 

_______________________PA STWO JAROCIN________________________

7

„CI KA PRACA, PRZYJEMNO
I SATYSFAKCJA” 

      Publiczna Szko a Podstawowa w Zdziarach w ci gu 
ca ego roku szkolnego stara si  uatrakcyjni  dzieciom pobyt 
w szkole. Maj  one mo liwo  aktywnego uczestniczenia w 
ró norodnych uroczysto ciach szkolnych oraz stwarza si
im okazje do spotka  z ciekawymi lud mi. 
          W tym roku zorganizowane zosta y na terenie szko y
nast puj ce uroczysto ci: Bal Karnawa owy, Dzie  Babci  
i Dziadka, Walentynki, Dzie  Kobiet, Akademia po wi cona
zwyczajom wielkanocnym, Powitanie Wiosny. Poza tym 
go ci  w naszej szkole ornitolog – pan Pawe  Szewczyk. 
      Uczniowie naszej szko y w asnor cznie przygotowali 
zaproszenia dla swoich Babci i Dziadków na uroczysto  w 
dniu 28.01.2008 r . Zaproszeni go cie licznie przybyli do 
szko y. Przy fili ance kawy i herbaty oraz kawa ku ciasta 
obejrzeli przedstawienie oraz Jase ka w wykonaniu swoich 
wnuków. Wszyscy ledzili z zaciekawieniem wyst py 
dzieci. Niektórzy nawet si  wzruszyli. A najwa niejsze jest 
to, e w mi ej atmosferze sp dzili czas. Po zako czeniu 
cz ci artystycznej uczniowie od piewali Dziadkom  
i Babciom „Sto lat” oraz wr czyli im w asnor cznie 
wykonane upominki. 
      Przed Wielkanoc , 19.03.2008 r. zorganizowany zosta
apel po wi cony zwyczajom wielkanocnym. Klasy starsze 
zaprezentowa y Drog  Krzy ow , przygotowywa y si  do 
niej po lekcjach. Nast pnie klasy m odsze opowiedzia y
spo eczno ci uczniowskiej o zwyczajach wielkanocnych.  
      Ciekawie przebiega o te  powitanie wiosny. Klasy II i III 
przygotowa y na ten dzie  inscenizacj , a nast pnie odby
si  konkurs na najciekawsze przebranie (prawie wszyscy 
uczniowie w tym dniu zjawili si  w szkole przebrani za jak
posta ). W klasach m odszych zwyci y a Madzia Golec – 
„zebra”, a w starszych Robert Kuty a – „klown”. Zwyci zcy 
otrzymali nagrody rzeczowe, 
pozosta e dzieci bior ce 
udzia  w konkursie -s odycze. 
      Nasi uczniowie ch tnie 
bior  udzia  w cz ci
artystycznej, pomagaj
dekorowa  sal , uwielbiaj
konkursy, w których mog  si
sprawdzi , wykaza
zdolno ciami. W czasie 
przygotowa  do uroczysto ci
s  o wiele bardziej swobodni, 
ch tnie anga uj  si  w 
rozmow , ujawniaj  swoj
pomys owo , talenty 
aktorskie, taneczne i 
muzyczne. Do przygotowania 
kostiumów, charakteryzacji 
w czaj  si  rodzice, dzi ki
czemu nawi zujemy 

przyjazne stosunki. 
      To jak wypadnie dana uroczysto  zale y od 
pomys owo ci, inwencji nauczycieli odpowiedzialnych za 
jej przygotowanie oraz zaanga owania „scenicznego 
uczniów”. Jest to du e wyzwanie dla nauczycieli, ci ka 
praca, ale tak e przyjemno  i ogromna satysfakcja. 
      Pami tajmy, e szko a jest nie tylko miejscem nauki, ale 
równie  miejscem zabawy. Przez zabaw  mo na tak e
uczy  i wychowywa  d c do wszechstronnego rozwoju 
ucznia.       Rozalia Iskra  

       Dyrektor PSP Zdziary 
Mapa sprzed wieku 

Bardzo du o informacji o przesz o ci naszej 
gminy mo na dowiedzie  si  z mapy wydanej niemal 100 
lat temu, a dok adnie w 1910 roku. Du ym zaskoczeniem 
mo e by  fakt, e oprócz Majdanu Jaroci skiego za 
Smutkami figuruje na mapie jeszcze jeden Majdan 
Jaroci ski, usytuowany w miejscu obecnej ozy. 
Majdanów zreszt  jest wi cej a mianowicie: Majdan  
w miejscu dzisiejszych Kiszek; Nowy i Stary Majdan  
w miejscu Przymiarek kowskich, Majdan P k (bardziej 
na pó noc ni  obecnie), Majdan Borki ski (Golcza ski).
Na mapie widzimy nieistniej ce ju  Momoty Jakubowe 
naprzeciw Nalep, poprzedni  nazw  Momot Górnych 
jako Grójce – Momoty. Zdziary maj  swoj  imienniczk
w  miejscu obecnych Krzaków, które w przesz o ci
znajdowa y si   pomi dzy Zarzeczem a Szojami.  
Co ciekawe, rzeka Gilówka ma dwie nazwy: Gi ówka  
po lewej stronie drogi Zarzecze – Domostawa i Paliwka  
po prawej stronie. Na mapie zaznaczona jest granica 
zaborów (brak zaznaczenia tylko na 2 odcinkach 
Bukowej). Wida  po braku dróg, jak ta granica bardzo 
mocno dzieli a s siednie przecie  miejscowo ci.        Z.W.
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Kronika szko y w Szwedach /ci g dalszy/ 
Rok szkolny 1946/47 

        Rok szkolny  rozpocz to w dniu 3 wrze nia
uroczystym nabo e stwem w ko ciele parafialnym  
w Domostawie. Stan dzieci w poszczególnych klasach 
przedstawia  si  nast puj co: kl. I    …. Uczn., kl.  II …. 
Uczn., kl. III …. Uczn., kl.  IV …. Uczn. (Kronikarz nie 
podaje ilo ci uczniów w poszczególnych klasach.  
Z zachowanych arkuszy ocen wynika e by  to ostatni rok 
nauki od I do IV. Na dziesi cioro uczniów z rocznika 1933 
klas  IV uko czyli:  Kazimiera Rudolf  - ur. 10.II.1933,  
Roczniak Boles aw ur. 1933, B k Stanis aw ur. 1933.  
Pozostali uczniowie przerwali nauk  w klasie I II III  
a nawet IV. – przyp. M. Pche ka) 
 Przy szkole zorganizowano kurs O wiaty i Kultury 
Doros ych,  który otwarto w dniu 18 pa dziernika 1946r. 
przy liczbie 26 s uchaczy   15 ze Szwedów, 5  ze 
Studzie cu  i 5 z Targowiska. Nauka odbywa a si
wieczorem w ka dym  dniu  tygodnia. 
(Jako, e w Kronice brak kartki z zapisem na temat lat 
szkolnych 1947/1948 oraz 1948/49 p. Maria Pche ka na 
podstawie innych róde  opracowa a poni sz  informacj  – 
przyp. red.) 

Rok szkolny 1947/48 
         By  to rok z rozszerzonym nauczaniem w zakresie VII 
klas. Na 12 osób zapisanych do klasy VII z rocznika 1934 
szko  uko czyli: 
1. Brak Stefania ur. 20.XI.1934r. 
2. B k Czes awa ur. 12.I.1934r. 
3. Gorczyca W adys awa ur. 19.VI.1934r. 
pozostali uczniowie przerwali nauk  wcze niej.

Rok szkolny 1948/49 
         Brak zapisu wydarze  w kronice szkolnej.  
Z arkuszy ocen wynika e do klasy VII by o zapisanych 11 
uczniów. Szko  uko czyli:
1. Pacholec W adys awa ur. 5.IX.1935r. 
2. Szwedo Marian ur. 18.XI.1935r. 

Rok szkolny 1949/50 
         W my l zarz dzenia Ins. O w. w Tarnobrzegu Kier. 
szk. zosta  mianowanym F. wi tkowski na miejsce 
przeniesionego Kier. Szk. Katrusiaka Stan. Organizacja 
szko y zosta a podwy szona, nauka odbywa a si  jeszcze  
w wynaj tej izbie ch opskiej, gdy   nowa szko a by a
jeszcze nie uko czona. W jaki sposób powsta a nowo 
wybudowana szko a w tutejszej wsi ?..... 
         Szko  zacz to budowa  od  r.  1946 a wyko czono  
i nauk  uruchomiono w nowo wybudowanym budynku w 
r. 1950/51 
Drzewo budulcowe ofiarowali tutejsi obyw. , którzy 
zarobili w Pa stwowych lasach za kilkunastodniowe 
gaszenie po aru w lesie. Brakuj ce drzewo budowlane 

dokupiono z pa stwowych lasów z funduszu pa stwowego
Cz  robót ciesielskich  by a wykonana przez tutejszych 
obywateli w czynie spo ecznym a cz   by a p atna  
z funduszów pa stwowych. Tutejsi obywatele wykonywali 
ca  mas  ró nych robót w nowym budynku bez adnego 
wynagrodzenia. Dali kilkaset darmowych podwód na 
zwiezienie ró nych materia ów budowlanych. Bior c pod 
uwag  ubóstwo tutejszych obywateli, liche piaszczyste 
grunty, trudne zarobki i ci kie warunki yciowe, w tak 
ma ej gromadzie jak  s  Szwedy licz cej oko o 60 nr. 
domów trzeba z uznaniem podkre li  obywatelski, 
nadzwyczajny wysi ek i obywatelski stosunek do Pa stwa 
Ludowego. Przede wszystkim tutejsza ludno  wykaza a
zrozumienie i pragnienie o wiaty. Tutejsza wioska 
po o ona w ród g bokich lasów które nale a y do ks. 
Lubomirskiego, który za czasów sanacyjnych nie domy li
si  potrzeby o wiaty dla ludu wiejskiego, którego chc c go  
tylko wykorzysta  maj c na my li, e im ciemniej  
w g owie ch opskiej, tym ja niej w kieszeni pa skiej.
Dalszy ci g pracy wewn trz budynku by  administrowany 
przez biuro budowlane w  Rzeszowie za po rednictwem 
Prez. Gm. R. Nar. w Charzewicach  równie  z inicjatywy 
miejscowego Komit. budowy, który dopingowa  wraz z 
Kier. Szko y wyko czenie wew. budynku szko y. Rozk ad 
sal wew. budynku zosta le rozplanowany, a to wina by a
in yn. planisty jak równie   zgoda Kier. szk. Katrusiaka St..  
(Dzia k  na plac szkolny przekaza  Antoni G la za  co  
w pó niejszych latach otrzyma  plac budowlany  
w Nisku – przyp. M. Pche ka).  
          

Rok szkolny 1950/51 
         Nauka rozpocz a si  punktualnie dnia 1 wrze nia
w nowo wybudowanym budynku szk. Uruchomiono 7 klas 
nauka odbywa a si  o 3 nauczycielach. Ogólna liczba 
dzieci  by a 53 dzieci. Naucz. byli zatrudnieni  
St. wi tkowska,  Fr. wi tkowski i Buczek Wojc.   Klasy 
by y czone I + II, III i  IV, V i VI klasa VII oddzielnie. 
Warunki yciowe nauczyc. by y dosy  ci kie do miasta 
daleka odleg o . W ród dzieci znajdowa y si
g uchonieme 2, które odes ano do szko y specjalnej dla 
g uchoniemych w Przemy lu 2  dzieci  z rodziny 
Krajewskich oddano do pa stwowego domu dziecka.  
W trzech salach szkolnych w których odbywa a si  nauka 
brak by o jeszcze umeblowania np.  tablic i awek. Rodzice 
dzieci ucz szczaj cych do szko y to analfabeci  
i pó analfabeci.  

Rok szkolny 1951/52 
         Rok szkolny rozpocz to 1 IX przy pe nym wymiarze 
nauczyc. i liczby dzieci 53.  Nowopomianowanym 
nauczycielem zosta   Surma W adys aw który uko czy
Liceum Ogólne a wi c zawodowo nie by  przygotowany 
do pracy. Zorganizowano zwi zek m odzie owy poza 
szkolnej ZMP z któr  urz dzano zebrania przedstawienia  
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i zabawy.  Na zebraniach wiejskich podejmowano akcje 
przesiedlenia tutejszej ludno ci na Ziemie Odzyskane,  
a tutejsze podejmowano my l zalesienia.  

Rok szkolny 1952/53 
   Nowo mianowanym nauczycielem zosta  Kruk 
Stanis aw. Uruchomiono 7 klas o liczbie  53 uczni przy 
pe nym wymiarze nauczycieli rozpocz to nauk
punktualnie dnia 1 IX.   Na posiedzeniu Rady Pedag.  
szczególn  uwag  zwrócono na opracowanie konsp.   
i dok adne przygotowanie si  do lekcji, opracowanie planu 
pracy i planu wychowawczego. W dalszym ci gu 
zajmowano si  m odzie  poza szkoln  ZMP. 
zaprowadzono czytelnictwo, ksi ki wypo yczano  
w punkcie bibl. gromadzkiej.  

Rok szkolny 1953/54 
         Nowo zamianowanym  nauczycielem zosta  Jerzy 

wi tkowski który czekaj c na przyj cie na wy sze studia 
zosta  tymczasowo zatrudnionym prac   przy tut. szkole. 
Nauka odbywa a si  normalnie w liczbie dzieci 52.  Dzieci 
rednio uzdolnione biednych rodziców i rednio 

zamo nych zaniedbanych wykorzystywanych do ró nych 
robót polnych i pasienia byd a,  dlatego te  praca nauczyc. 
jest ci ka i napotyka na ró ne  trudno ci. 

Rok szkolny 1954/55 
Rok szk. rozpocz to punktualnie dnia 1 IX. wi tkowski 
Jerzy zrezygnowa  z zawodu nauczyciela i poszed  na 
studia do Wroc awia. Kier. szk.   wi tkowski odszed  na 
emerytur  a kierownikiem szko y  zosta a zamianowana 

wi tkowska Stanis awa. Nowo przyby e i zamianowane  
nauczyc. Kania Helena i Kupiec Maria, które uko czy y
Liceum Ogólne w Ulanowie ma o przygotowane do 
zawodu, bo te  praca by a utrudniona. W poszczególnych 
klasach znajdowa o si  dosy  ma o dzieci i tak kl. I 8 dzieci 
kl. II 7 kl. III 10 kl.IV 9 dzieci kl. V 8 dz. kl. VI  5 dz. kl. 
VII  zosta a odes ana do klasy zbiorczej do  Domostawy.  
W ród dzieci szkolnych zaprowadzono OH któr
prowadzi a Kupiec M. W szkole starano si  wychowa
m odzie  na wskro  w duchu socjalistycznym, stwierdzono 
e jest pewien procent dzieci odziedziczonych po rodzicach 

o dawnych wadach z ustroju bur uazyjnego, który nale y
w dalszym ci gu  wychowywa  w duchu zasad moralno ci
socjalistycznej.  Szko a oddzia ywa na rodowisko, 
m odzie  ma by  zdyscyplinowana ma wspó pracowa
z organizacjami politycznymi.  

Rok szkolny 1955/56 
         Nauka rozpocz a si  dnia 3.IX. przy sk adzie tych 
samych nauczycieli i dzieci w liczbie 52.  Dnia 30.VIII 
urz dzono konf.  Rady Peda . na której omówiono plan 
pracy na ca y rok, plan pracy wychowawcy klasowego, 
klasy i przedmioty naukowe rozdzielono mi dzy 
nauczycieli wg ycze  i uzdolnie . Zaprowadzono 

organizacje uczniowskie  jak KOW, SKO,  
 PCK, TPPR. Omówiono szczegó owo spraw  opieki nad 
dzie mi które przebywaj  na s u bie z rodzin biednych  
i licznego rodze stwa. Rodziców opornych, którzy nie 
posy aj  dzieci regularnie na codzienn  nauk  karano. 
Dzieci, które brudno przychodz  do szko y otoczono 
opiek  sanitarn .

Rok szkolny 1956/57 
         Nauka rozpocz a si  dnia 3.IX. przy sk adzie tych 
samych nauczycieli i dzieci w liczbie 53.  Dnia  2.IX. 
urz dzono konf. Rady Peda . a 5.IX. zebranie rodzicielskie 
na którym wybrano Komitet Rodzicielski. Zebrania Komit. 
Rodz.  odbywaj  si  co miesi c. Du o pracy nauczyciel 
musi po wi ca  w sprawie wychowania ucznia, gdy  s
niektóre dzieci le wychowane w rodowisku rodzinnym 
które k ami  i kradn . Kiedy wysz o zarz dzenie Min. 
O w. e ka dy obywatel chc c otrzyma  prac  musi 
posiada   uko czone 7 kl. szko y podstaw. Dzieci przesta y
w drowa  po s u bach, a wi cej garn y si  do nauki by 
uko czy  7 kl. szk. podst Kom. Rodz. s abo pracuje, gdy
sam jest jeszcze nieu wiadomiony jak dzia a  w swojem 
rodowisku i wp ywa  i wspó pracowa   z miejscowym 

nauczyc.  
 Red:  w tre ci kroniki zachowana zosta a oryginalna 
pisownia wraz z licznymi skrótami.   
               Cdn. 

WYNIKI SPRAWDZIANU 
Jak co roku w jednym dniu w ca ym kraju odby

si  kolejny test dla klas szóstych szkó  podstawowych. 
Wyniki testu daj  w pewnej mierze informacje o pracy 
poszczególnych placówek.  Pokazuj  zaniedbania  
w pewnych obszarach nauczania np. e uczniowie nie 
potrafi  czyta  ze zrozumieniem, korzysta  z informacji, 
b d  wykorzystywa  zdobytej wiedzy w praktyce.  
Zdawa  trzeba sobie jednak spraw , e przy tak 
niewielkich liczebnie klasach jak to jest w gminie Jarocin, 
jeden s aby ucze  mo e bardzo obni y redni  dla szko y.    

redni wynik za test w Polsce to 25,8 /wynik w punktach/. 
Cztery szko y z naszej gminy uzyska y redni  powy ej
krajowej: Mostki – Sokale – 27,8; Zdziary – 27; 
Domostawa – 26,8 i Majdan Golcza ski – 26. Pozosta e
trzy szko y uzyska y wyniki ni sze: Szyperki – 25,3; 
Jarocin – 23,2 i Golce– 22,9. 
A oto najwy sze indywidualne wyniki ze sprawdzianu  
w poszczególnych szko ach: 
Domostawa – 37 pkt. – 3  uczniów 
Mostki Sokale – 36 –  2 uczniów 
Zdziary – 36 – 1 ucze
Szyperki – 36 – 1 ucze
Majdan Golcza ski – 34 – 1 ucze
Jarocin – 35 – 1 ucze
Golce – 32 – 1 ucze .
                                                                                                         /an/
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POMNIK WALKI I M CZE STWA
W JAROCINIE 

Min o ponad 40 lat od czasu gdy nast pi o uroczyste ods oni cie 
pomnika w Jarocinie w dniu 18 czerwca 1967 r. ku czci partyzantów  
i mieszka ców, którzy polegli na ziemi jaroci skiej w latach II wojny 
wiatowej z r k niemieckiego okupanta. Pomnik usytuowany jest w centrum 

Jarocina na wyodr bnionym placu obok Urz du Gminy Jarocin, blisko 
ko cio a parafialnego. Wykonany jest z elbetonu i posiada kamienn
ok adzin  z granitu. Rze ba przedstawia sylwetk  stoj cego partyzanta 
trzymaj cego w r ku karabin  i os aniaj cego dziecko - bos  dziewczynk
z warkoczykami, na tle jak gdyby stercz cego komina po spalonym domu. 
Rze by wykonane s  w betonie  i natryskane miedzi . W górnej cz ci 
pomnika znajduj  si  dwie p askorze by z br zu wyobra aj ce Krzy
Partyzancki i Odznak  Grunwaldzk . Pomnik posiada tak e pionowo 
ustawion  kamienn  p yt   z napisem z mosi dzu: 
W HO DZIE BOHATEROM WALKI I M CZE STWA 1939 – 1945 
Pod pomnikiem znajduje si  urna z ziemi  pobran  z miejsc 
u wi conych walk  i m cze stwem Polaków: z O wi cimia, Majdanka  
i Portowego Wzgórza, która uroczy cie by a wmurowana. Pomnik ten jest 
dzie em artysty plastyka Kazimierza Mierczy skiego pochodz cego
z Rudnika nad Sanem, który wykona  osobi cie rze by stoj ce na pomniku. 
Wspó pracowali z nim tak e inne osoby jako projektanci dokumentacji, 
mistrzowie kamieniarscy, a tak e mieszka cy gminy m.in. mistrz murarski 
Czes aw W gli ski z Szyperek, których pomoc by a niezb dna  przy 
wznoszeniu monumentu. Obok pomnika wybudowana by a du a trybuna  
z kamienia granitowego. Jako bezu yteczna zosta a rozebrana w 2004 r.  
a kamienie ponownie wykorzystano do remontu obelisku w Zdziarach, 
znajduj cego si  tu  przy drodze wylotowej z Jarocina do szosy Lublin – 
Rzeszów. Pozosta  ilo  kamienia u yto do konserwacji postumentu 
pomnika znajduj cego si  w lesie na terenie naszej gminy, we wsi Graba.  
Jeszcze nie tak dawno przy pomniku w Jarocinie sta y 3 eliwne znicze, 
których ju  teraz nie ma.  Nale y wspomnie , e ods oni cie pomnika by o
bardzo uroczyste. Wiele osób pami ta ten dzie . Uczestniczy a kompania 
honorowa Wojska Polskiego, liczne poczty sztandarowe organizacji 
stronnictw politycznych, organizacji spo ecznych i m odzie owych, chor gwi
i hufców harcerskich. Przy pomniku pe nili wart  honorow o nierze Wojska 
Polskiego, byli cz onkowie ruchu oporu z lat wojny oraz harcerze.  
Po odegraniu hymnu narodowego kompania honorowa Wojska Polskiego 
trzykrotn  salw  uczci a pami  poleg ych na ziemi jaroci skiej w walce  
o Ojczyzn . Odby  si  tak e uroczysty apel poleg ych. W uroczysto ci wzi li
udzia  bardzo licznie mieszka cy naszej gminy i ca ego powiatu ni a skiego,
Stalowej Woli, Le ajska i Tarnobrzega oraz delegacje spo ecze stwa  
z s siednich powiatów Lubelszczyzny. W manifestacji antywojennej bra
tak e udzia  mi dzy innymi: Przewodnicz cy Rady Ochrony Pomników 
Walki i M cze stwa, ówczesny Minister Janusz Wieczorek, który wyg osi
okoliczno ciowe przemówienie i dokona  ods oni cia pomnika. Ponadto 
obecni byli zast pca Komendanta G ównego Zarz du Politycznego Wojska 
Polskiego gen. broni Jan Czapla, jako by y partyzant, który walczy  w rejonie 
Jarocina i pochodzi  z Kamionki Dolnej, pow. Nisko, przedstawiciele 
organizacji politycznych oraz wielu by ych dowódców oddzia ów
partyzanckich i o nierzy, którzy tu walczyli. 
Pomnik wzniesiony zosta  przy wspólnym dzia aniu mieszka ców gminy 
Jarocin, poszczególnych organizacji i instytucji, wsparty pomoc
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i M cze stwa
w Rzeszowie. Jest on wyrazem pami ci i ho du spo ecze stwa dla poleg ych 
mieszka ców i partyzantów z Batalionów Ch opskich, Armii Ludowej  

i Armii Krajowej. Przypomina o tragicznych 
lecz bohaterskich dniach walki. wiadczy  
o tym, e mieszka cy tej ziemi wype nili swój 

patriotyczny obowi zek. Doda  nale y, e
partyzanci ziemi jaroci skiej w czerwcu 1944 
roku brali te  udzia  w boju z Niemcami na 
Porytowym Wzgórzu, w Lasach Janowskich. 
Kultywowana jest pami  o poleg ych. 
Corocznie w dzie  Wszystkich wi tych 
ustawiane s  kwiaty w doniczkach i zapalane  
znicze. Patronat nad pomnikiem pe ni
Publiczna Szko a Podstawowa w Jarocinie. 
Nadmieni  nale y, e dawno ju  nie by o tu 
uroczysto ci patriotycznych. Trzeba 
przekazywa  prawd  m odszemu pokoleniu  
i uczy  patriotyzmu. 
Nale y te  wspomnie , e dnia 10 czerwca 
1973 r. Jarocin odznaczony zosta  Orderem 
Krzy a Grunwaldu III klasy w uznaniu 
zas ug w walce z okupantem. Przed II wojn
wiatow  na ziemi jaroci skiej w 1937 r. mia

miejsce strajk ch opski zorganizowany przez 
ludowców. Tu ju  od pierwszych dni okupacji 
rodzi  si  ruch oporu. Tworz ce si  oddzia y
Batalionów Ch opskich zaopatrywa y si
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w bro  i amunicje pozosta  z 1939 r. z kampanii wrze niowej na terenie 
naszej gminy w okolicy Domostawy, Majdanu Golcza skiego i Mostków, 
któr  mieszka cy przechowywali w ukryciu. Rozwija  si  ruch partyzancki. 
Powstawa y grupy bojowe we wszystkich okolicznych wsiach. Centrum 
ruchu oporu znajdowa o si  w Jarocinie. Za dzia alno  oddzia ów
partyzanckich na tym terenie, w adze okupacyjne wzmog y terror. 
Przeprowadzali okrutne pacyfikacje. o nierze okupanta z oddzia ów
Wermachtu i SS znienacka napadali na Jarocin i okoliczne wsie. Palili domy  
i zabudowania gospodarcze. W p omieniach gin li ludzie na przyk ad
w Majdanie Golcza skim spalono 27 osób - wspomina, bezpo redni wiadek, 
mieszkaniec tej miejscowo ci, pan Jan K yza syn Józefa. Aresztowali  
i rozstrzeliwali mieszka ców oraz wywozili do obozów koncentracyjnych  
i na przymusowe roboty do Niemiec. Wspomina o tym pan  Józef Hajder  
z Jarocina, który pracowa   przez 5 lat w Niemczech, jako robotnik przymusowy. 
Na frontonie dawnego budynku Szko y Podstawowej w Jarocinie by a
wmurowana w 1962 r.  tablica pami tkowa dla uczczenia pami ci oko o 500 
mieszka ców  zamordowanych przez Niemców w latach 1942–1944  terenie 
ówczesnej Gminy Jarocin. W ko ciele parafialnym w Jarocinie, na cianie, 
znajduje si  tablica z czarnego marmuru z napisem w kolorze z otym: DLA 
UCZCZENIA PAMI CI OFIAR OKRUTNYCH ZBRODNI 
HITLEROWSKICH Z OKRESU II WOJNY WIATOWEJ 1939 – 
1945 KSI DZA MARCINA K DZIERSKIEGO, KTÓRY PONIÓS

MIER  M CZE SK  12 VI 1943 I 169 PARAFIAN Z JAROCINA, 
MAJDANU GOLCZA SKIEJGO, MOSTÓW I SZYPEREK  W 
DOWÓD CZCZI I SERDECZNYCH UCZU  – UFUNDOWALI T
TABLIC   PARAFIANIE  JAROCINA.   JAROCIN  22 XI 1981. 
Tablica ta dotyczy  ofiar, tylko z parafii Jarocin. Doda  nale y, e na terenie 
gminy Jarocin dzia aj  trzy parafie rzymsko – katolickie. 
Na g ównym placu w Nisku stoi metalowy wysoki pomnik ods oni ty  
w 1970 r. w 25. rocznic  zwyci stwa nad niemieckim faszyzmem w ho dzie
poleg ym i pomordowanym w powiecie Nisko. Na pomniku oprócz 
dedykacji widnia  wykaz wa niejszych miejsc walk i m cze stwa,  
w którym wyszczególnione by y daty i miejscowo ci z terenu naszej gminy 
m.in.: 1943 – 12 VI, 9 VII - Jarocin,  9 VII, 27 XII  – Golce, 9 VII – 
Majdan Golcza ski, 1944 - 8 V  Zdziary, 11 VI – Graba.
W 1993 r. wykaz ten i istniej ce tam napisy zlikwidowano i umieszczono 
now  ogóln  dedykacj : SYNOM I CÓRKOM ZIEMI NI A SKIEJ
POLEG YM I POMORDOWANYM W WALCE O NIEPODLE-G O
W LATACH 1939 – 1956. Z WIELK  CZCI  RODACY. 
Na terenie gminy Jarocin znajduje si  jeszcze kilka miejsc i tablic pami ci, 
po wi conych pami ci narodowej, nie opisanych w tym artykule, a to: 
pomnik we wsi Graba, obelisk w Zdziarach, tablica na murowanej dzwonnicy 
w Golcach, zbiorowa mogi a rozstrzelanych ydów w Jarocinie (grupa 
rozstrzelanych liczy a 57 ydów, ponadto w tym samym czasie tj.  
w pa dzierniku 1942 rozstrzelano 37 ydów, pochodz cych g ównie z rodzin 
zamieszka ych w Jarocinie), tabliczka przy drzwiach wej ciowych na 
budynku  Publicznej Szko y Podstawowej w Majdanie Golcza skim, 
tabliczka na Domu Ludowym w Domostawie po wi cona ks. Karolowi 
Buczkowi. Istniej ce pomniki i tablice na terenie gminy Jarocin nie 
opowiedz  wszystkiego o wydarzeniach i ludziach, którzy zgin li za ma
i du  Ojczyzn . Nie sposób te  uj  wszystkiego w jednym artykule. yj
wiadkowie tamtych dni, którzy maj  wiele do przekazania. Gdyby tylko 

zebra  od nich informacje, zeznania, wspomnienia jako wiadectwa z tego 
okresu, to by by materia  nie tylko do kolejnych artyku ów, ale nawet do 
napisania ksi ki, bo lady przesz o ci zacieraj  si  w pami ci ludzi. 

           STANIS AW GAZDA 

FESTYN
SPORTOWO – REKREACYJNY 

Niedziel  20 lipca warto 
zapami ta , gdy  w tym dniu, znów po 
kilkunastu je li nie kilkudziesi ciu latach 
odby  si  nad Gilówk  festyn. M odsi tego 
nie wiedz , natomiast osoby w rednim
wieku i starsze dobrze pami taj , e
w miejscu gdzie stoi obecnie estrada przez 
wiele lat odbywa y si  festyny ludowe.  
W niedziel  20 lipca LZS w Jarocinie 
zorganizowa  przy scenie plenerowej nad 
Gilówk   „Festyn sportowo – rekreacyjny”. 
Pogoda – chocia  ostatnio cz sto kapry na – 
dopisa a organizatorom. Deszcz rozpada  si
dopiero wraz z zako czeniem imprezy. 
Intencj , która przy wieca a organizatorom 
by o uczczenie awansu dru yny pi karskiej 
do rozgrywek w kl. A z jednej strony,  
z drugiej za  zdobycie funduszy na nowy 
sezon 2008/2009, ju  w klasie A. 
W ramach festynu przeprowadzone zosta y
ró norodne konkursy sprawno ciowe, takie 
jak przerzynanie kloca drewna na czas, 
si owanie na r k , podnoszenie beczki ok. 
20 kg jedn  r k . Ponadto odby  si  konkurs 
rodzinny, w którym warunkiem 
niezb dnym by o uczestniczenie dziecka  
i którego  z jego rodziców. Uczestnicy 
konkursu odpowiadali na pytania zadawane 
przez prowadz cych imprez , czyli Joann

ak i Paw a Tworzewskiego. Konkurs ten 
wygra  Bogdan Grz dzicki z córk  Wiolett
ze Stalowej Woli. Bardzo du e
zainteresowanie wzbudzi y zawody  
w przerzynaniu drewnianego kloca 
dwuosobow  pi  r czn . Startowa o kilka 
par. Najciekawiej zaprezentowa y si  panie 
Teresa Piskorowska i Krystyna Je , które 
da y pokaz prawdziwego hartu. Wygra o
do wiadczenie, zawody bowiem wygra a
para Józef. W gli ski z Jarocina   
z Dariuszem Kuzior   ze Szwedów w 
rewelacyjnym czasie  33 s.,. Wida  by o, e
praca tym narz dziem jest im doskonale 
znana. Konkurencj  si ow  jak  by o
podnoszenie beczki wygra  Tomasz 
Ma lach z Huty Der gowskiej. 
Du ym powodzeniem cieszy y si  loterie. 
W loterii dla dzieci, ka dy los wygrywa .
Odby a si  tak e loteria z cennymi  
nagrodami. O zmierzchu rozpocz
przygrywa  do ta ca  zespó  Dudzik Band.  
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WSPOMNIENIE
W  1930 roku posad  nauczyciela Szko y

I stopnia w Katach tj. klasy I –IV obj  Mieczys aw
So tyski. Z tamtych czasów utkwi y mi w pami ci
pewne zdarzenie. 
 Wioska Katy by a bardzo uboga – ludzie yli  
z tego co wyprodukowali na roli. Jedynie nauczyciel by
zatrudniony na pa stwowej posadzie i zarabia  oko o
100-120 z otych miesi cznie.  
 Mieszka cy Katów zarabiali dorywczo przy 
pracach le nych, przy budowie dróg, mostów. 
Wyje d ali za prac  do du ych miast a wielu 
odwa nych szuka o zarobku wyje d aj c do USA, 
Argentyny, Francji, Niemczech ( jak obecnie). 
Kapusta, ziemniaki,  yto    i proso by y g ównymi 
uprawami. Len i konopie potrzebne by y do uzyskiwania 
oleju i wyrobu worków, po cieli i ubrania.  
W tamtych czasach  podstawowymi urz dzeniami pracy 
niwnej by  sierp. Ka dy skrawek ziemi by  nale ycie 

uprawniony a snopki zbó  by y wi zane bardzo 
starannie (jak obecnie na wystaw ).
 M ocka odbywa a si  przy pomocy cepów. 
Mieszka cy Katów hodowali du o byd a i drobiu. Na 
pastwiskach pas y si  du e stada byd a. W ka dym 
gospodarstwie by  ko .
 Jak ju  wspomnia am nauka odbywa a si
w klasach czonych tj. jednocze nie klasa III i IV.,  
a nast pnie klasa I i II. W klasach by o po kilkana cie
dzieci. Uczniowie w okresie letnim chodzili boso, byli 
ostrzy eni. Ksi zki nosili w torbach uszytych z p ótna 
lnianego.  
Pan So tyski by  nauczycielem bardzo wymagaj cym, 
ci gle podnosi  swoje kwalifikacje zawodowe 
uczestnicz c w ró nych kursach dokszta caj cych. Dla 
potrzeb dydaktycznych wykorzystywa  potrzebne 
pomoce naukowe. Ci gle udoskonala  swój warsztat 
pracy. Prenumerowa  pras  i czasopisma szkolne.  Jako 
jedyny we wsi posiada  radio, pocz tkowo s uchawkowe  
a nast pnie lampowe. Do 1939 roku aden absolwent 
szko y nie podj  nauki w szkole wy ej zorganizowanej.  

Wraz z mieszka cami Katów prze y  trudny 
okres II wojny wiatowej. Przez ca y okres wojny nie 
przerwa  zaj  szkolnych i dzieci uczy y si  czyta , pisa
i liczy . Po wojnie z du ym zaanga owaniem  w czy y
si  do pracy w nowej rzeczywisto ci.  

W pierwszym roku po wojnie zorganizowa
ekstremistyczny kurs zakresu szko y podstawowej dla 
starszej m odzie y której wojna przeszkodzi a
w uzyskiwaniu wykszta cenia z zakresu szko y
podstawowej. Egzamin ekstremistyczny odby  si
w Ulanowie.  

Absolwenci  tego kursu kontynuowali nauk
w szko ach zawodowych inni zasilali szeregi MO   
a jeden z nich po odbyciu zasadniczej s u by wojskowej 

i dalszej nauce w Szkole Oficerskiej dos u y  si  stopnia 
pu kownika Wojska Polskiego. 

Nast pnym wydarzeniem z ycia szko y to 
zorganizowanie zbiorczej szko y gminnej do której 
ucz szczali z okolicznych wsi.: Kuty , Zdziarów, Nalep, 
Majdan Jaroci ski. Przyj ci zostali nowi nauczyciele  
tj. Tadeusz Kumik i Bronis aw Janiec.   

Absolwenci zbiorczej szko y w Katach byli 
dobrze przygotowani do podj ci dalszej nauki  
i ucz szczali do szkó  zawodowych i LO  w Stalowej 
Woli i  Nisku. 

Wielu z nich uko czy o studia wy sze na uczelniach  
w Warszawie. Inni kontynuowali nauk  w szko ach
pomaturalnych.  

Dzi ki du emu do wiadczeniu pedagogicznemu 
p. So tyski zosta  powo any na instruktora metodyka do 
klas czonych w Inspektoracie Szkolnym w Nisku.  

Bra  czynny udzia  w pracach Rad Narodowych 
w Domostawie i Jarocinie. Aktywnie uczestniczy  w 
pracach komitetu elektryfikacji wsi Katy. Za du e
zaanga owanie w pracach dydaktycznych i spo ecznych 
by  wielokrotnie odznaczony wysokimi odznaczeniami.       

                                          
Jan So tyski
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Wojenne straty - Golce 
Lista osób zamordowanych przez Niemców 

na tablicy pami tkowej umieszczonej na 
dzwonnicy ko cielnej w Golcach: 

1. Bie ko Bronis aw – lat. 38 
2. Bie ko Barbara     - l. 33 
3. Bie ko Cecylia – l. 10 
4. Bie ko Helena – l. 2 
5. Bie ko Jan – l. 6 
6. Bie ko Piotr – l. 6 * 
7. Bie ko Maria – l. 16 
8.  Bie ko Jan – l. 6 
9. Bie ko Stanis aw – l. 16 
10. Bie ko Maria – l. 19 * 
11. Cudzi o Jan – l. 21 
12. Cudzi o Józef – l. 19 
13. Cudzi o Weronika – l. 22 
14. Cudzi o Helena -1 m-c 
15. Cudzi o Katarzyna – l. 53 
16. Fetorek Jan – l. 37 * 
17. Garbacz Roman – l. 14 
18. G az Franciszek – l. 46 
19. G az Jan – l. 20 
20. G az Boles aw – l. 38 * 
21. Gutka Tomasz – l. 38 * 
22. Habuda Adam – l. 32 
23. Habuda Józef – l.37 * 
24. Habuda Aniela – l. 52 
25. Habuda Franciszek – l. 25 * 
26. Karkut Stanis aw  - l. 16 
27. Koza Albin – l. 22 * 
28. Nied wied  Barbara – l. 24 
29. Oleksak Marian- l. 43 
30. Oleksak  Józef – l. 25 * 
31. Oleksak Leon – l. 31 * 
32. Olszówka Adam – l. 53 
33. Olszówka Paulina – l. 45 
34. Olszówka Janina – l. 23 
35. Ostrowska Helena – l. 12 
36. Ostrowski Józef – l. 48 
37. Ostrowski Jan – l. 19 
38. Ostrowski Józef –  bik - l. 22 * 
39. Ostrowski Boles aw – l. 22 * 
40. Pieróg Stefania – l. 20 
41. Rokosz Ludwik – l. 21 ** 
42. Siembida Hieronim – l. 17 
43. Siembida Bronis awa l. 17 * 
44. Skoro Regina – l. 22 
45. Skrobak Antoni – l. 45 * 
46. Sokal Józef – l. 60 
47. Sokal Julia – l. 23 
48. Szabat Tomasz – l. 42 * 
49. Szabat W adys aw – l. 40 * 
50. Szabat Marcin – l. 36 * 
51. Szcz szek Jan – l. 34 
52. Torba Wojciech – l. 37 * 

* - osoby oznaczone tym znakiem nie figuruj
  w ksi dze zgonów znajduj cej si  w USC w Jarocinie 
** - w ksi dze zgonów figuruje Ludwika Rokosz 

W pracy magisterskiej p. Jacka Siembidy 
znajduj  si  jeszcze 3 osoby:  Brzozowski Kazimierz – 
brak daty urodzenia – 10.07.1943 Golce, 
 M ynarska Maria – 13.09.1901 – 12.05.1943, oraz  
Oleksak Leokadia – 28.01.1936 - 10.07.1943 Golce.

WÓJT  GMINY  JAROCIN 
OG ASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO 
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ W 

GOLCACH
I. Do konkursu mo e przyst pi  osoba, która spe nia wymagania 
wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga , jakim powinna 
odpowiada  osoba zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó  i placówek 
(Dz.U.Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854). Tekst rozporz dzenia 
dost pny w Urz dzie Gminy Jarocin, pok. nr 5. 
II. Oferty osób przyst puj cych do konkursu powinny zawiera :

1) uzasadnienie przyst pienia do konkursu wraz z koncepcj
funkcjonowania i rozwoju szko y;

2) yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj cy 
w szczególno ci informacj  o sta u pracy pedagogicznej 
– w przypadku nauczyciela lub sta u pracy dydaktycznej 
–  w przypadku nauczyciela akademickiego; 

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj ce posiadanie 
wymaganego wykszta cenia – w przypadku osoby b d cej
nauczycielem; 

4) dyplom uko czenia studiów wy szych oraz dokumenty 
potwierdzaj ce posiadanie wymaganego sta u pracy, 
wykszta cenia i przygotowania zawodowego – w przypadku 
osoby nieb d cej nauczycielem; 

5) dyplom uko czenia studiów wy szych lub studiów 
podyplomowych z zakresu zarz dzania albo za wiadczenie 
o uko czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz dzania 
o wiat ;

6) ocen  pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz dzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. 
w sprawie wymaga , jakim powinna odpowiada  osoba 
zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkó  i palcówek; 

7) za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

8) o wiadczenie, e kandydat nie by  karany kar dyscyplinarn ,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó n. zm.) 
oraz nie toczy si  przeciwko niemu post powanie dyscyplinarne; 

9) o wiadczenie, e kandydat nie by  karany za przest pstwo 
pope nione umy lnie oraz nie toczy si  przeciwko niemu 
post powanie karne; 

10) o wiadczenie, e kandydat nie by  karany zakazem pe nienia 
funkcji kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem rodkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 
z pó n. zm.); 

11) o wiadczenie, e kandydat wyra a zgod  na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z pó n. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora. 

III. Oferty nale y sk ada  w zamkni tych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Golcach” w terminie 14 dni od dnia 
ukazania si  og oszenia, na adres: Urz d Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 
159, pok. nr 5. 
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo ana przez Wójta 
Gminy Jarocin.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia post powania konkursowego 
kandydaci zostan  powiadomieni indywidualnie. 
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KAMIENNY TOPOREK 

Mieszkaniec Jarocina p. H. Hajder,  
w ubieg ym roku, znalaz  w wykopie ziemnym 

bardzo ciekawy  przedmiot. By  to pod u ny, 
barwny kamie  o wyszlifowanej bardzo pi knie
jednej kraw dzi. Od razu by o wiadomo, e jest 
to prymitywne narz dzie wykonane  r k  ludzk .
Potwierdzenie tego mo na uzyska , zwiedzaj c
kopalni  krzemienia pasiastego w Krzemionkach, 
po o onych nieopodal Ostrowca wi tok-
rzyskiego. Jest to jedno z trzech miejsc w Polsce 
/oprócz wieciechowa i O arowa/ gdzie 
znajdowa y si  w okresie neolitu i wczesnej  
epoki br zu  kopalnie tego kamienia, z którego 
ówcze ni ludzie wyrabiali narz dzia. Szyby 
kopalniane  w Krzemionkach powsta y w wyniku 
dzia alno ci górników w okresie  2900-2500 
p.n.e. Wytwarzane tutaj  krzemienne  siekiery, 
rozprowadzano w promieniu do 660 km od 
kopal . W gablotach wystawowych Muzeum  
w Krzemionkach mo na zobaczy  wiele 
podobnie oszlifowanych kamieni. S  to siekierki 
krzemienne u ywane przez ludzi z tzw. okresu 
megalitycznego. Charakterystyczne czerwonawe 
zabarwienie siekierki wskazuje, e wykonana jest 
z krzemienia wi ciechowskiego, poddanego 
dzia aniom  zwi zków elaza zawartych w tych  
z o ach. Naukowcy ten okres rozwoju, w którym 
wytwarzano narz dzia z krzemienia nazywaj
kultur  pucharów lejkowatych. Mo na
przypuszcza , e siekierka krzemienna 
znaleziona przez pana Hajdra nale a a do 
typowego wyposa enia grobowca 
megalitycznego, tym bardziej e  nie ma adnych 
oznak zniszczenia powsta ego wskutek jej 
u ywania. wiadczy  to mo e, e w tym miejscu 
w czasach prehistorycznych znajdowa  si
grobowiec.
                                                                       Z.W. 

GMINNE   BOCIANY 

Ludzie mówi , e bociany przynosz  szcz cie  
i dzieci.... Par  lat temu para bocianów zainteresowa a si
jednym ze s upów linii energetycznej w s siedztwie Urz du 
Gminy w Jarocinie, przy drodze do Harasiuk, na  parceli pani  
Heleny Cudzi o.

 Ptakom nie przeszkadzaj  nieustannie przeje d aj ce pojazdy, 
warkot silników, szum oraz sta e przemieszczanie si  ludzi, 
poniewa  w pobli u znajduj  si  równie  sklepy, poczta, Dom 
Kultury oraz OSP.  
Ka dego roku bociany na wiosn  przylatuj  tradycyjnie na 
w. Józefa, czyli na 19 marca chyba, e zima w kraju jeszcze 

nie ust pi a. Podobno najlepiej zobaczy  na wiosn  pierwszy 
raz bociana w locie  - zapewnia to, rzekomo zdrowie. Gorzej, 
gdy ujrzymy bociana siedz cego w gnie dzie. Po powrocie 
bociany zabieraj  si  ostro do roboty, wzmacniaj
i nadbudowuj  gniazda. Taka budowla wa y niekiedy nawet 
par set kilogramów, ale to dotyczy wieloletnich gniazd. 
Widzia em kilka lat temu, takie du e bocianie gniazdo na 
stodole pleba skiej w Bielinach gm. Ulanów. W gnie dzie na 
ni szym poziomie ulokowa y tam swoje gniazdka wróble  
i w niczym  to nie przeszkadza o bocianom.  

  Dawniej bociany budowa y gniazda na dachach 
budynków, które kryte by y s om . Gospodarze w ramach 
pomocy bocianom umocowywali na szczycie dachu ko a
drewniane od wozu konnego (bez obr czy elaznych), aby 
atwiej mog y budowa  gniazda. Nast pi  post p
w budownictwie i u bocianów tak e. Teraz buduj  gniazda 
przewa nie na s upach elektrycznych, ale mo na je tak e
spotka  na pojedynczych drzewach. Gniazd ze s upów usuwa
nie wolno i chronione s  prawnie. Do budowy gniazda, bo ki
u ywaj , ga zek i patyków, wy cielaj  s om , such  traw   lub 
perzem. Od pocz tku maja, na zmian  siedz  w gnie dzie na 
jajkach, oczekuj c wyl gu potomstwa. Gdy m odzie  ko czy
rok szkolny, bociany ko cz  okres l gowy. yczliwi 
obserwatorzy-s siedzi, przechodnie, a tak e pracownicy Urz du
Gminy, spogl daj  na s upa i wypatruj  chwili, gdy w gnie dzie 
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zobacz  potomstwo. W tym roku wyl g o si
4 bocianki, a w ubieg ym 2007 roku by o ich a
5. Tak  gromadk  wy ywi  to nie takie proste. 
Ale k i strumieni na terenie Jarocina i ca ej
gminy nie brakuje i tym samym pokarmu jest pod 
dostatkiem.  
Bardzo malowniczo wygl daj  bociany lec ce
jak i brodz ce po kach za pokarmem. Ju  w 
1900 roku polski malarz Józef Che mo ski
utrwali  na p ótnie bociany. Obraz ten znajduje 
si  w Muzeum Narodowym w Warszawie,  
a u mnie w domu jest tylko jego reprodukcja. 
Bociany kochamy za ich przywi zanie do 
miejsc gniazdowania i troskliwo  w opiece 
nad potomstwem. W ka dym so ectwie na 
terenie ca ej gminy s  bocianie gniazda, nawet po 
kilka. W samym tylko Jarocinie jest ich 4, i 1  
w trakcie budowy. Wszystkich przeje d aj cych 
przez ziemi  jaroci sk  namawiam do zwolnienia 
pr dko ci i rzucenia okiem na gniazda naszych 
bocianów i na to gniazdo przed Urz dem Gminy.  
 Pod koniec sierpnia na w. Bart omieja 
(24.VIII) rodzice i doros e piskl ta opuszcz
gniazda. Uczestnicz  w tzw. sejmikach bocianich 
i cz   si  w wielkie stada do dalekiej podró y. 
Lec  do Afryki przez Cie nin  Gibraltar albo 
przez Ba kany i Cie nin  Bosfor, omijaj c morze 

ródziemne. Wybieraj  najkrótsz  drog  do przelotów, zale nie
od kraju w którym gniazduj . Podró uj  t  sam  tras  jak ich 
rodzice. Pokonuj  drog  o d ugo ci ok. 8 ty . km. w ci gu 4-ch 
miesi cy. Zimowanie trwa bardzo krótko i znowu zbieraj  si
do powrotu do Europy. Podró  nie jest bezpieczna. Strzelaj  do 
nich jak do dzikich kaczek w Libanie, Sudanie, Iraku, a szkoda. 
Bocian jest ptakiem prawie, e polskim. Na zachodzie i pó nocy 
Europy jest ich bardzo ma o, a w niektórych rejonach nie ma ich 
wcale, potwierdzaj  to nasi rodacy z Jarocina, którzy wyjechali 
tam za chlebem.  

                                                                Stanis aw Gazda 

MAPA BOCIANICH GNIAZD 

W ostatnim czasie redakcja naszego pisma otrzyma a od 
nauczyciela Gimnazjum w Jarocinie p. Adama Deca map
gminy Jarocin z naniesionymi na ni  punktami 
oznaczaj cymi zasiedlone bocianie gniazda. Gniazda  te 
pomogli zinwentaryzowa  uczniowie powy szej placówki. 
Mamy nadziej , e nic nie przeoczyli. Wszystkich gniazd na 
terenie naszej gminy jest 30. Okazuj  si , e najwi cej
bocianich gniazd, bo a  8 przypada na so ectwo Mostki,   
6  na  Golce, 4 w  Jarocinie, po 3 na Szwedy i Szyperki,  
2 w Domostawie i po 1 w Katach, Kuty ach, Zdziarach 
 i Majdanie Golcza skim.                                           (red.) 

Kodeks towarzyski ks. Mikusi skiego                   
XII. Podró e.
1. Gdy nocujesz w hotelu, miej wzgl d  na spokój 
s siadów i b d  grzeczny dla ka dego. 
2. Gdy jesz przy t. zw. table d'hóte, zachowuj si
przyzwoicie i pami taj o tem, e podane potrawy tak e
dla innych przeznaczone. 
 3. W kolei i tramwaju przy wsiadaniu poczekaj, a
wysiadaj cy wóz opuszcz .
4. Paniom i  starszym   panom zostaw pierwsze stwo;   
odst p    im    ewentualnie swoje lepsze miejsce i b d
im us u ny przy wsiadaniu i umieszczaniu pakunku; 
b d  jednak bardzo ogl dny w zawi zywaniu 
znajomo ci z podró nymi. 
5. Otwieraj i zamykaj  okna, regulator ciep a i t. p. tylko 
za zezwoleniem osób jad cych  w tym  samym  
przedziale;  nie zas aniaj   widoku   z   wagonu;   nie  
wo aj z okna do innego wagonu; b d  ostro ny w tem, 
co mówisz, nie czytaj gazety lub listu,   który   mo e   
s siad   twój   w r ku trzyma;  nie   zanieczyszczaj   
wagonu pluciem lub rzucaniem resztek jedzenia; nie 
k ad  nóg na siedzenie, nie zdejmuj zwierzchniego 
ubrania, ko nierzyka lub obuwia, je eli nie jeste  sam 
lub nie spodziewasz si  sam zosta  w ca ym przedziale. 

6. Przy kupnie biletu nie pchaj si  do okienka kasy, nie 
wypieraj   innych,   lecz zachowaj (jak w ogóle przy 
ka dej  kasie) nale ny porz dek. 
7. Podczas podró y w obcym kraju b d  jeszcze  
ostro niejszym i grzeczniejszym, zastosuj  si  do 
obcych zwyczajów i nie krytykuj stosunków kraju. 
8. Gdy jedziesz okr tem,  pami taj, e na pok adzie 
okr tu nie zajmuje si  krzese  (le aków) innych 
podró nych; na obiady i kolacje przychodzi czysto 
ubrany; dopiero pod wieczór, gdy masz nocowa  na 
pok adzie, mo esz si  ubra  nieco swobodniej. 
XIII. Polowanie. 
1. Je eli zaprosi ci  kto  na polowanie, poddaj si
zarz dzeniom kierownika; b d  bardzo ostro ny, nie 
baw si  strzelb  i w ogóle bierz j  dopiero wtedy do 
r ki, gdy si  ju  nauczy e  z ni  obchodzi .
XIV. lizgawka. 

lizgawki u ywaj jako zdrowego wiczenia cia a;
lizgaj si  tytko na przestrzeni przeznaczonej na to; 

b d  dla ka dego us u ny; nie przeszkadzaj zabawie 
innych, lizgaj c si  z kolegami d ugim zamkni tym 
a cuchem; nie rzucaj papierków i t. p. na tor 
lizgawkowy; jed  ostro nie, nie naje d aj na nikogo  

i przepro  gdyby  przypadkiem to zrobi .
Pomó  wsta  osobie, która upad a, zw aszcza osobom 
starszym, dzieciom i paniom. 
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Ucz si  jazdy sztucznej, lecz do nauki wybieraj miejsce 
mniej ucz szczane; staraj si  o ruchy wdzi czne, lecz 
naturalne.
XV.  Ta ce. 
1. Podczas  zabaw tanecznych  popro  znajomego lub 
komitetowego przed ta cem, by ci  nieznajomym  
paniom   przedstawili. 
2. Pro  do ta ca przed  pauz    d ug  (pó nocn ), gdy    
nie   wypada   prosi   po pó nocy do ta ca takiej pani, z 
któr  przed pó noc  nie ta czy e .
3. Ze  wzgl du   na  sukni    pa , ta cz zawsze w 
r kawiczkach. 
4. Je eli  któr  pani  wcze niej prosi  do ta ca, pami taj
o tem, a gdy mimo zamówienia z wa nych powodów nie 
mo esz ta czy , usprawiedliw si  nale ycie. 
5. Ruchy w ta cu powinny by  lekkie i zgrabne; trzymaj 
tancerk  przyzwoicie; nie  dmuchaj jej  podczas  ta ca
w twarz i patrz uwa nie nie tylko przed siebie, lecz tak e
naoko o siebie, aby  nie upad , albo nie wpad  na 
drugich; nie bij brawa w dziki sposób po ta cu; 
zaprowad  tancerk , je eli nie chcesz lub nie mo esz z 
ni  spacerowa , na jej miejsce i podzi kuj jej i jej opiece 
(przy pewnych ta cach tak e swemu  vis-a-vis) za 
taniec. 
6. Gdy panie wybieraj , b d  jednakowo grzeczny    
wobec   wszystkich  pa ; cz owiek   dobrze  wychowany 
nie   ta czy zbyt   cz sto z t   sam   dam ;   gdyby ci 
która  dama  odmówi a  ta ca, wtedy nie nalegaj, lecz za 
jak  chwil  mo esz przyj  po raz drugi, a gdy ci wtedy 
odmówi, to wi cej tej damy do ta ca nie pro .
 7. Podczas   pauzy mo esz   si   przy jednym stole z 
tancerk , je eli jej opieka na to pozwoli (rzecz stosuje  
si  do  m odzie y przede wszystkiem) lub ci  zaprosi. 
8.Na zabawy nale y przyj  w odpowiedniem ubraniu, 
osoby nie nosz ce munduru przychodz  w anglezie lub 
smokingu i w czarnym krawacie, na bale za  we fraku, 
bia ym  krawacie i bia ych  r kawiczkach. 

 XVI. Zwiedzanie muzeów. 
W muzeach i galerjach obrazów zachowuj si  z taktem, 
przejd  spokojnie obok rzeczy, które ci si  nie podobaj
i nie dotykaj wystawionych rzeczy. 

XVII. Wyk ady, koncerty, teatr. 

1. Na   publiczne   wyk ady, koncerty i przedstawienia 
nie przychod   nigdy za pó no;  nie wychod  tak e
przed  ko cem wyk adu lub przedstawienia; 
przychod  na te   przedstawienia w najlepszem 
ubraniu. 
2. Podczas  pauz   nie naprzykrzaj   si  swoim 
s siadom cz stem wstawaniem lubwychodzeniem na 
korytarz, a gdy wychodzisz z rz du krzese , nie 
zwracaj si  ty em do siedz cych w tym samym 
rz dzie. 
3. Podczas  wyk adu lub gry zachowaj milczenie;  nie   
krytykuj;  nie  mrucz  melodji pod nosem,   nie wybijaj 
taktu r k , nog  lub   g ow ,  nie przeszkadzaj innym 
programem, ksi k  zawieraj c  tekst, lornetk ,  nie  
okazuj   nigdy  swego niezadowolenia. 
Przy wychodzeniu nie tamuj innym drogi, a tak e
w garderobie przy odbiorze ubrania miej wzgl d na 
innych.                                                             cdn. 

ZE SKOROWIDZA 1866 
W okresie panowania Austro – W gier w Galicji co 
jaki  czas ukazywa  si  Skorowidz, który zawiera  spis 
miejscowo ci a nawet ich przysió ków. Co ciekawe 
wyszczególniona by a w asno  ziemska, z  ilo ci
posiadanych mórg. W Internecie mo na znale
Skorowidz z roku 1866. Zawiera on nazwy wsi  
i przysió ków z terenu gminy Jarocin /w obecnym 
kszta cie/: 
Domostawy -    Jan Niesio owski – 1359 mórg 
Golce  - Izydor Nierenstein – 3301 mórg 
Jaroczyn i Smutki - w a ciciel tabularny Jan 
Niesio owski /ludno  wg spisu z 1857 r. w Jarocinie 
to 1040 osób  3300 mórg /ni szo – austriackich/ 
K ty z Katy ami -   Jan Niesio owski - 1045 mórg 
Mostki z Nalepami - Jan Niesio owski - 3676 mórg 
Sokale – przysió ek do Nalep 
Szwedy - przysió ek do Jastkowic 
Szyperka  – Jan Niesio owski  - 900 mórg 
Zdiary - Jan Niesio owski – 811 mórg 
Z braku w Skorowidzu Graby, Wasil, Deputatów, 
Je ów, ozy, Majdanu Golcza skiego mo na
wnioskowa , e miejscowo ci te – na czas 
sporz dzania skorowidza - jeszcze nie powsta y.

GDZIE SI  PODZIA Y  OGRÓDKI NASZYCH MAM ? 

  Taki prawdziwy przydomowy ogródek 
pachn cy rozmaitym kwieciem i zio ami, 
sadzonymi bez wymy lnego planu mo emy 
ka dego lata podziwia  u Pa stwa Apolonii i 
W adys awa Kubasiewiczów w Jarocinie.
Nie ma w nim iglaków, egzotycznych ro lin i 
skalniaków, rodem z mody zachodniej. Dzi
przewa aj  ogródki ze strzy on  traw  na tzw. 

zielony dywanik, na którym ustawiane s  pojedyncze plastikowe donice,  
w których rosn  kwiaty o obcobrzmi cych nazwach: surfinie, werbeny  
i bakopy. Nierzadko spotyka si  te  ogródki  w stylu  mieszanym.  
Na terenie gminy Jarocin w ka dym so ectwie zachowa o si  na 
szcz cie po kilka dawnych ogródków, przewa nie przy domach 
starego budownictwa, ale z ka dym rokiem liczba ich maleje. S  to 
ogródki z malwami, georginiami (daliami), astrami, narcyzami, tulipanami, 
nasturcj , pachn c  maciejk , floksami, liliami, lubczykiem,  chrzanem, 
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S P O R T 

rumiankiem, sza wi , mi t , s onecznikami, 
barwinkiem, bzami i rzadko ju  spotykan
kalin  itp., które nie tylko ciesz  oczy, ale s
równie  po ywk  dla wielu owadów: 
biedronek, uków, trzmieli, a przede 
wszystkim dla pszczó .                                                                                 

Zio a wykorzystywane s
w zio olecznictwie. S  to multiwitaminy. 
Leczy si  nimi ludzi i zwierz ta. Wiedza  
o nich przekazywana jest z pokolenia na 
pokolenie. Nasze mamy, a jeszcze wi cej
babcie wiedzia y, które zio a s u  do leczenia  
oraz jak  i  kiedy je zbiera   i stosowa . Wykaz 
polskich  zió  obejmuje ponad  100 ro lin
leczniczych. 
 Przy bólach o dka mo na stosowa
mi t  i pio un. Na przezi bienie herbatki  np.  
z li ci melisy i kwiatu lipy, a na gard o
i zaflegmienie - herbat  mieszan  z kwiatów 
malwy czarnej i dziewanny.   Kwiat rumianku 
jest pomocny przy dolegliwo ciach o dka i 
jelit oraz w leczeniu niemowl t. Sza wia
posiada w a ciwo ci przeciwzapalne. U mnie  
w domu zawsze by y w zasi gu r ki, zio a
suszone lub wie e, tak na wszelki wypadek,   
bo taka by a tradycja. Dzi  zanika  
w naszych domach ludowa wiedza  
o zio ach i dlatego te ród em wiedzy  
mog  by  ksi ki.
  Ponadto zio a uprawiane  
w ogródkach wykorzystywane s  równie  do 
konserwacji rozmaitych wyrobów domowych 
oraz jako przyprawy kuchenne. Dobrze, e
obecnie wraca do kuchni zainteresowanie 
zio ami. Korze  chrzanu i koper u ywany jest 
do marynat i kiszenia warzyw. Suszone li cie
mi ty i cz bru, s u   jako dodatek 
polepszaj cy smak i aromat pierogów ruskich. 
Chleb domowego wypieku posypywano  te
kminkiem lub makiem. Li mi chrzanu 
owijano  mas o i surowe mi so do 
przechowania. Pami tam pi kne ose ki mas a, 
ozdabiane wzorami odci ni tymi y k
drewnian  i owini te cz sto  w li cie chrzanu, 

zamiast papieru, które moja mama kupowa a od gospody  na targu  
w Rudniku nad Sanem. Li cie chrzanu utrzymywa y przyjemny smak   
i wie y zapach mas a, zamiast sztucznych konserwantów jakimi teraz 
nasycana jest nasza ywno . Macierzank , lawend , tymianek,  podobnie 
jak bagno, rosn ce na terenach podmok ych, wk adano do kufrów i szaf 
jako ro liny zapachowe odstraszaj ce szkodniki np. mole. Li ci pio unu nie 
lubi  myszy i nimi równie  je odstraszano. 

Jeszcze nie tak dawno na tutejszym terenie mo na by o
spotka  przy niektórych szko ach ogródki,  gdzie nauczycielki biologii  
ramach edukacji, ka dej wiosny zak ada y i piel gnowa y wraz  
z uczniami dawne polskie odmiany kwiatów i zió , podobnie jak to 
czyni y gospodynie w przydomowych ogródkach. Ogródki takie mia y
niezwyk y urok. Wieczorem mog o zakr ci  si   w g owie od zapachu 
rosn cych tam ro lin,    a szczególnie od maciejki. 
Ginie ta pi kna tradycja, nie tylko w naszej gminie, a szkoda… To przecie
nasza rodzima kultura. Warto jeszcze wspomnie , e zio a wi cone
15 sierpnia w ko cio ach na terenie gminy Jarocin i na odpu cie w Bazylice  
Le ajskiej w wi to Wniebowzi cia NMP, a tak e i te wcze niej w postaci 
wianków na zako czenie oktawy Bo ego Cia a, pochodz  g ównie  
z przydomowych tradycyjnych ogródków, z domieszk  zió  polnych. 
Trzeba chroni  odmiany kwiatów i zió , które od wieków by y uprawiane 
we wiejskich ogródkach i wykorzystywane jako leki w domowych 
apteczkach zio owych. Wierz , e nowe odmiany ro lin nie wypr
ca kowicie odmian starych i lokalnych i nie b dziemy musieli ich 
szuka  w ogrodach botanicznych.
Zamiast wyprawia  si  do sklepu ogrodniczego po kolejny iglak czy 
rododendron, mo e lepiej odwiedzi  znajom  osob  na wiosn  lub  
w jesieni, która ma tradycyjny ogródek i jest ch tna podzieli  si  nasionami 
i sadzonkami o polskim rodowodzie, a przy okazji skorzysta  z dorady. 
Warto jeszcze nadmieni , e w naszej gminie pojawi a si  moda  na 
zak adanie rabatek kwiatowych przed parkanem  od strony ulicy. Taka 
rabata istnieje tak e przed placem ko cielnym w Jarocinie. Wygl da to 
efektownie i kolorowo, ale wymaga piel gnacji i podlewania w okresie 
letnim, tak jak ka dy ogródek.   

Stanis aw GAZDA 

SUKCES UCZENNICY 
Uczennica VI klasy Szko y Podstawowej w Domostawie Aleksandra 
Szwedo uzyska a od Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie 
tytu finalisty konkursu matematyczno–przyrodniczego Konkurs odby
si  04.04.2008 w Tarnobrzegu.  Finalistka z Domostawy uzyska a 33 na 
50 mo liwych.  Gratulujemy! 

                             red.

POWRÓT DO A KLASY 
Sukcesem dla pi karzy z Jarocina zako czy y si  rozgrywki klasy B w sezonie 2007/2008. Nasz klub zaj

2 miejsce w swojej grupie (Stalowa Wola III) premiowane awansem do klasy A. Spo ród 4 grup  
w tej klasie rozgrywek w Podokr gu Stalowa Wola LZS Jarocin zaj  drugie miejsce z najwi ksz  ilo ci  punktów.  Jarocin 
w swojej grupie strzeli  najwi cej bramek, bo a  88; o 4 wi cej ni  Jutrzenka Kopki, która zaj a I miejsce.
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K cik Humoru 
NA RYBY 

Pani jedna mia a m a chorowitego. ycz c
sobie do ywocia schlebia a mu i wygadza a
w chorobie. Razu pewnego kaszel go wielki napad , po 
którym rzek : „Ju  ja nied ugo umr ”. S ysz c to ona 
rzek a: „Wola abym ja g ow  pierwej z o y , ale je li ty 
pierwej umrzesz, bym ci  w jedwabie i  drogie szaty 
ustroi a”. Próbuj c jej szczero ci m  kaza  zrobi  trumn ,
a s udze si  zwierzy : „Zmy l  ja si  umar ym 
i doniesiesz o tym mej onie, co na to powie i jak mnie 
ubierze”. Po o y  si  na wznak, w z o onych rekach 
trzymaj c paciorki i kaza  da  zna onie o swej mierci. 

ona kaza a wtedy zawo a  szwaczk  i rzek a: jest p ótna 
kilka okci, uszyj dla jegomo ci koszul ”. Gdy go w ni
obleczono i w o ono do trumny powiedzia a do s ugi:
Przynie  star  sie  i rozrzu  j  po koszuli, b dzie si
wydawa o jako droga materia, bo có  w grobie po 
jedwabiach, z otog owiach, gdy wszystko ziemia po re:.
Udaj c al, gdy go niesiono wo a a: „M u, dok d
odchodzisz?!  Porwa  si  wtedy z trumny i wzi wszy sie
odpar : ”Na ryby, Mo cia Pani, na ryby!”. 

JEDYNA RÓ NICA
Albert Einstein, poproszony o opisanie radia, 
odpowiedzia :
- Widzicie, telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo d ugiego 
kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku, a jego 
g owa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio 
dzia a na tej samej zasadzie: wysy acie sygna y st d, 
a odbieraj  je tam. Jedyn  ró nic  jest to, e nie ma kota.  

ZMARTWIENIE
Ojciec ali si  do rabina: rabbi, mój syn nie umie pi , ani 
gra  w karty. 
 – No to czego ty si  martwisz? – pyta zdziwiony rabin.  
–Oj rabbi, ty nie rozumiesz? - on nie umie pi  – i pije, on 
nie umie gra  – i gra! 

Najwi cej bramek 
strzelili: Pawe
Wojty o – 22 oraz 
Rafa  Pliszka - 12. 
Najwy sze 
zwyci stwo to 7:0  
z liderem grupy 
Jutrzenk  Kopki oraz  
7:1 z LZS Bieliniec 
(u siebie), najwi ksza  
pora ka za  to 
walkower 3:0  
z Grabniakiem 
Hucisko (podobno 
ewidentny b d
s dziego), oraz 5:2  
z Jutrzenk  Kopki 
(oba mecze na wyje dzie).  
Klasa B 2007/2008, grupa: Stalowa Wola III

ZE SPORTU SZKOLNEGO 
W roku szkolnym 2007/2008 najwi ksze sukcesy 

wi ci y gry zespo owe. Siatkarze z Gimnazjum w Jarocinie po 
raz pierwszy wygrali w zawodach powiatowych. Dru yna ch opców
wygra a wszystkie mecze bez straty seta z Ulanowem, Je owem,
Rudnikiem i Niskiem. W zawodach rejonowych zwyci stwo
z dru yn  z Gorzyc i Tarnobrzega zapewni y uczniom naszej szko y
awans do pó fina u wojewódzkiego. Pó fina owy turniej wojewódzki 
nie by  ju  tak udany, ch opcy przegrali z dru yn  z Ropczyc  
i Pustkowa. Zwyci zca pó fina u Stalowa Wola zosta a mistrzem 
województwa. Jak wi c okaza o si  nasz rejon by  bardzo silny. 
Dru yna Gimnazjum wyst powa a w sk adzie: Pawe  Piskorowski, 

ukasz Hara, Pawe  Wo oszyn, Tomasz Gier ach, Dawid Smutek, 
Wojciech Sobi o, Damian Bukryj.  Szkolna dru yna dziewcz t
w koszykówce ju  po raz trzeci zdoby a Mistrzostwo Powiatu.  
W zawodach rejonowych startuj c trzeci raz zaj a znowu 3 miejsce 
podobnie jak w poprzednich latach. I tym razem w zawodach 
rejonowych nasza dru yna by a os abiona brakiem jednej  
z najlepszych koszykarek szkolnych Joanny Tomeckiej. Historia lubi 
si  powtarza  minimalna pora ka z Tarnobrzegiem zdecydowa a o 
utracie szans na awans do pó fina u wojewódzkiego. Dru yna 
Gimnazjum wyst powa a w sk adzie: Dominika Wala, Sylwia 
Wierzejska, Joanna Tomecka (tylko w zawodach powiatowych) 
Agata Serafin, Renata Urbanik, Wioleta Ma ys, Magda Wo oszyn, 
Mariola S dej, Kornelia Niemiec, Diana Paw owska, Wioleta Ma ek.
W ród lekkoatletów prym wiod  kulomioci - rekordzi ci szko y: 
Diana Paw owska (7 miejsce w województwie), Arkadiusz 
Tomaszko. Nasza szko a uczestniczy a w Ulicznych Biegach 
Niepodleg o ci w których zaj a 1 miejsce dru ynowo i zdoby a
puchar. Start W Ulicznym Biegu Po Zdrowie z okazji Konstytucji  
3 Maja równie  by  bardzo udany: Renata Urbanik zaj a 1 miejsce w 
swojej kategorii wiekowej, Marek Wo oszyn by  2, Robert 
Surowaniec, Damian T cza, Sylwia Wierzejska zaj li 3 miejsca 
zostaj c nagrodzeni medalami. By y ucze  naszej szko y Mariusz 
Mierzwa zaj  trzecie miejsce w Biegu G ównym zawodów  
w kategorii seniorów               Andrzej Siwek  

RAZEM DOM WYJAZD
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R.P.Bramki Z. R. P. Bramki

1.  Jutrzenka Kopki 24 60 20 0 4 84-27 10 0 2 38-10 10 0 2 46-17
2.  KS Jarocin 24 51 16 3 5 88-36 11 1 0 55-13 5 2 5 33-23
3.  LKS Brzyska Wola 24 48 15 3 6 73-38 8 3 1 45-22 7 0 5 28-16
4.  LZS Rzeczyca D uga 24 45 14 3 7 82-48 8 1 3 49-26 6 2 4 33-22
5.  Jagie o Pilchów 24 39 12 3 9 64-40 7 0 5 38-18 5 3 4 26-22
6.  Wiktoria Wolina 24 36 11 3 10 62-81 7 1 4 34-38 4 2 6 28-43
7.  LKS Glinianka 24 35 11 2 11 46-60 6 0 6 24-31 5 2 5 22-29
8.  SKS Rac awice 24 34 11 1 12 50-67 8 0 4 34-31 3 1 8 16-36
9.  Grabniak Hucisko 24 31 9 4 11 47-51 6 2 4 28-19 3 2 7 19-32
10.  Milenium Bieliny 24 29 9 2 13 50-61 5 2 5 27-21 4 0 8 23-40
11.  LZS Bieliniec 24 22 7 1 16 42-66 5 1 6 22-28 2 0 10 20-38
12.  WKS Kurzyna 24 12 3 3 18 27-85 3 2 7 14-26 0 1 11 13-59

13.  LZS Majdan 
Zbydniowski 24 8 2 2 20 31-92 2 2 8 20-38 0 0 12 11-54
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FOTO - K CIK 

Inicjujemy 
niniejszym now
rubryk  w naszym 
pi mie. B dzie to 
Foto – K cik, w 
którym zamieszcza
b dziemy zdj cia 
naszych czytelni-
ków. Warunek: 
zdj cie musi by
dobre pod wzgl dem
jako ciowym,
zawiera  niebanalne 
uj cie jakiego
tematu i wykonane 
na terenie gminy 
Jarocin.
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FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY 


