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 olejny rok mamy za so-
b�. Rok, który zapisze si� w 
historii �wiatowym kryzysem 
finansowym. Kryzys  zosta� 
spowodowany - jak s�usznie 
twierdzi prezydent Czech Vac-
law Klaus – przez „ingerencje 
pa�stwa w stopy procentowe 
oraz w zakres poda�y pieni�dza 
w USA, którym towarzyszy�a 
b��dna pa�stwowa regulacja 
sektora finansowego”. 
W kwietniu zmar� pan Stanis�aw 
Cejrowski, wielce zas�u�ona 
osoba dla Jarocina. Wewn�trz 
znajdziecie pa�stwo artyku� 
wspominaj�cy  jego posta� oraz 
najwa�niejsze zas�ugi dla pol-
skiego �ycia muzycznego. Od 
ostatniego wydania pisma zebra-
�o si� wiele interesuj�cych wia-
domo�ci z �ycia spo�eczno –
kulturalnego naszej gminy. 
Wzbogacamy wiedz� o przesz�o-
�ci Jarocina. Okazuje si�, �e w 
Jarocinie ju� w XVI wieku dzia-
�a�a ku�nica, w której wytapiano 
�elazo z rudy darniowej. Ko�-
czymy przedruk Kodeksu towa-
rzyskiego ks. Mikusi�skiego. 
Wi�kszo��  zawartych w nim 
wskazówek odno�nie dobrego 
zachowania w ró�nych okolicz-
no�ciach �yciowych – jakkol-
wiek mog� wydawa� si� w dzi-
siejszych czasach anachroniczne 
-  ma ponadczasowych charakter. 
Przekazujemy tak�e bardzo spó�-
niona w czasie  relacj� z imprezy 
2008.                                
                                       Redakcja. 
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Biegi Zwyci�stwa - Pi�tek - 15 sierpnia 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Start najm�odszej grupy wiekowej dziewcz�t 

 
 
 

 Przygotowanie do startu 

Zwyci��czynie w biegu na 800 m   Zwyci�zcy biegu g�ównego 
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Biegi Zwyci�stwa – 2008 
 
Biegi Zwyci�stwa nad bolszewikami „Go� 
bolszewika, go�” imienia kawalerów 
orderu Virtuti Militari Jana Kozio�a 
i Sebastiana Ma�ka odby�y si� po raz drugi 
obok sceny plenerowej nad Gilówk�. 
Dzie� 15 sierpnia wypad� w pi�tek a wi�c 
umo�liwi�o to bogatsz� opraw� artystyczn� 
imprezy, gdy� w dwa kolejne dni odby�y 
si� tradycyjne ju� Spotkania rodzinne 
w Pa�stwie Jarocin.  Biegi s�u��    w sferze 
patriotycznej uczczeniu kolejnych rocznic 
zwyci�stwa or��a polskiego w Bitwie 
Warszawskiej podczas wojny 
z bolszewikami  w  1920 r., i 	wi�ta  
Wojska Polskiego natomiast w wymiarze 
sportowym    upowszechnienia biegania 
w�ród dzieci, m�odzie�y           i doros�ych 
jako najprostszej formy czynnego 
wypoczynku. Cieszy� organizatorów mo�e 
zwi�kszaj�ca si� z roku na rok liczba 
uczestników oraz to, �e w odró�nieniu od 
2007 roku znacznie te� wzros�a w�ród nich 
liczba osób z gminy Jarocin. Po 
zako�czeniu zmaga� sportowych 
rozpocz��a si� cz��� artystyczna. Jako 
pierwszy wyst�pi� Chór Klubu Seniora 
„Z
OTY WIEK” dzia�aj�cy przy Centrum 
Kultury w Bi�goraju, maj�cy w swoim 
repertuarze pie�ni wojskowe, legionowe, 
patriotyczne tak bardzo pasuj�ce swoim 
charakterem do �wi�towanej rocznicy. Po 
wyst�pie chóru odby�a si� ceremonia 
dekoracji najlepszych zawodników 
w biegach m�odzie�owych i Biegu 
G�ównym oraz w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Nast�pnym 
zespo�em wyst�puj�cym na scenie by� AD 
HOC zorganizowany i przygotowany przez 
ks. wikarego miejscowej parafii Marcina 
Wron�. Gwiazd� wieczoru, która 
przyci�gn��a wielotysi�czn� rzesz� 
wielbicieli by�a Eleni. Pi�knym 
zwie�czeniem Biegów Zwyci�stwa by�a 
za�piewana przez Helen� Tzoka, /bo tak 
brzmi nazwisko Eleni/  „Barka”. 
Zwyci�zc� Biegu G�ównego zosta�  Bogdan 
Dziuba natomiast w kategorii kobiet 
I miejsce zaj��a Danuta Urbanik.   Wykaz 
zdobywców 3 pierwszych miejsc 
w poszczególnych kategoriach  znajduje si� 
w Komunikacie sportowym na stronie 
www.jarocin.ug.pl 

Zdaniem Wójta 
 

W obecnej kadencji samorz�dowej wspó�praca pomi�dzy 
wójtem a Rad� gminy uk�ada si� jak dot�d bardzo poprawnie. Istniej� 
naturalnie ró�nice w podej�ciu do niektórych spraw ale nie by�o 
gorsz�cych, jak poprzednio scen, czy to podczas sesji rady gminy czy te� 
posiedzeniach komisji.  Pierwszy zgrzyt nast�pi� dopiero po tym, jak 
przeprowadzi�em reform� prowadzonego w szko�ach do�ywiania.  

Reforma do�ywiania 
Reforma ta polega�a na przygotowywaniu posi�ków dla uczniów 
poprzez  wy�onion� w drodze przetargu firm�. Niektórzy radni uwa�ali, 
�e przekroczy�em swoje kompetencje w tej sprawie, ich zdaniem 
zmiana formy do�ywiania powinna by� w gestii  Rady Gminy. 
Podczas kolejnych sesji  by�y rozpatrywane przez rad� skargi na mnie 
kierowane ze strony kucharek, które dosta�y wypowiedzenia z pracy 
oraz radnego z Domostawy Jacka Cie�l�. Rada Gminy nie dopatrzy�a 
si� jednak w moim post�powaniu nieprawid�owo�ci. Sprawie 
zwolnienia z pracy w kuchni 2 osób i przywrócenia ich do pracy przez 
s�d po�wi�cony by� artyku� w „Sztafecie”. W zwi�zku z tym, �e 
zawiera� on liczne przek�amania napisa�em do redakcji sprostowanie. 
Redakcja nie chcia�a go zamie�ci�, gdy� uwa�a�a, �e za bardzo 
rozpisa�em si� w sprostowaniu o do�ywianiu a artyku� dotyczy� 
rzekomo tylko sprawy s�dowej. Napisa�em wi�c drugie sprostowanie, 
w którym skupi�em si� tylko na ewidentnych przek�amaniach. Jako, �e 
nie by�o �adnej  reakcji ze strony redakcji, oba moje sprostowania 
umie�ci�em na stronie internetowej Gminy Jarocin. Doczeka�em si� 
jednak�e umieszczenia mojego drugiego  sprostowania w Nr 9 
"Sztafety" z dnia 5 marca 2009.  Nieoczekiwanie w ostatnim numerze 
pisma jaroci�skiej parafii pt. Or�downik ukaza�o si� pismo podpisane 
przez pp. Bo�en� Kani� i Dorot� Sobi�o pracuj�ce do czasu 
przeprowadzonej reformy w kuchni szkolnej.  Tekst ten jest 
sprostowaniem do artyku�u zamieszczonego 5 lutego w „Sztafecie” pt. 
„Kucharki wygra�y z wójtem” , które jednak redaktor naczelna im nie 
zamie�ci�a. Powodem nie zamieszczenia tego sprostowania – jak s�dz� 
– jest to, �e ja w swoim w�asnym sprostowaniu do Sztafety /o czym 
pisz� na stronie internetowej gminy Jarocin/ zakwestionowa�em  
podane przez autora artyku�u redaktora (zi) rzekome moje wypowiedzi. 
Kucharki polemizowa�y w�a�ciwie z rzekomymi moimi 
wypowiedziami.  S�dz�, �e ks. proboszcz parafii jaroci�skiej paszkwilu 
tego w nat�oku obowi�zków nie czyta�, bo gdyby to uczyni�, to z ca�� 
pewno�ci� nie zgodzi� by si� na umieszczenie takiego czego� 
w katolickim b�d� co b�d� pi�mie  i to na dodatek  w jego �wi�tecznym 
numerze.  Nie przypuszcza�em, i� Redakcja Or�downika zacznie si� 
specjalizowa� w informowaniu mieszka�ców gminy Jarocin 
o wydarzeniach „z �ycia gminy”. W rubryce pod takim w�a�nie  
tytu�em zosta�o wydrukowanych „kilka sprostowa� i wyja�nie�”, 
których nie mo�na nazwa� inaczej ni� paszkwilem. Przypuszczam, �e 
redakcj� „Or�downika” stanowi pewien osobnik, który sam to pismo 
podpisane przez ww. panie zredagowa�, podobnie jak wiele innych 
kierowanych do Rady Gminy  i innych wa�nych instytucji ze skargami 
b�d� to na mnie b�d� Rad� Gminy. Moim zdaniem – kucharki  zosta�y 
instrumentalnie wykorzystane do walki ze mn�. Mnie to krzywdy nie 
uczyni�o ale same zosta�y przez Redaktora Or�downika wyprowadzone 
na manowce, podobnie jak w przesz�o�ci wiele innych osób. Niektóre 
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z jego „ofiar”, ju� si� – na szcz��cie -  spod 
jego niszcz�cego wp�ywu wyzwoli�y. 
Naj�mieszniejsze jest to, �e osobnik ten 
pisa� do Rady Gminy w imieniu kucharek 
bardzo zawi�e skargi  na wójta gminy a gdy 
Rada nie znalaz�a w moim post�powaniu 
winy, to uzna�, �e to z powodu 
niezrozumienia przez radnych zbyt 
skomplikowanego j�zyka jakim te episto�y 
by�y napisane. Innymi s�owy: radni – 
wed�ug niego - byli zbyt g�upi, �eby   je   
zrozumie�. Wracaj�c jednak�e do 
paszkwilu zamieszczonego w „Or�d-
owniku” a  firmowanego nazwiskami 
Bo�eny Kania i Doroty Sobi�o, to nie mog� 
si� zgodzi� na tak bezczelne ok�amywanie 
parafialnej  spo�eczno�ci. Panie te, 
zarzucaj�c mi bezpodstawnie ewidentne 
k�amstwa, same k�ami� na pot�g�. 
Twierdz� bowiem, wbrew oczywistym 
faktom, �e nie proponowa�em im aby 
wystartowa�y w przetargu na do�ywianie. 
Prawda jest taka, �e za po�rednictwem pani 
dyrektor Zespo�u Szkó� w Jarocinie Renaty 
Dec  zaprasza�em obie panie do urz�du 
gminy aby o planowanych zmianach 
porozmawia�, a tak�e bezpo�rednio 
zwróci�em si� do nich podczas sesji Rady 
Gminy w Jarocinie w dniu 27 czerwca 2008 
r. z zach�t� do wzi�cia udzia�u w przetargu 
na do�ywianie. Uwidocznione jest to 
w protokole z tej sesji.  W pi�mie, które 
ukaza�o si� w „Or�downiku” jest tak�e 
zamieszczone stwierdzenie, �e gmina nie 
tylko nie zaoszcz�dzi�a 45 000 z�., ale 
„w skali roku traci przesz�o 72 tys. 
z�otych”.  W �wietle uchwalonego bud�etu 
gminy na 2009 r. powy�sze stwierdzenie 
musz� uzna� za aberracj� umys�ow� jego 
autora (autorek ?).  Dlaczego dokona�em 
reformy w sposobie prowadzenia 
do�ywiania uczniów ? Przyczyn by�o kilka. 
W sytuacji gdy szkolna sto�ówka 
przygotowuje posi�ki na zewn�trz 
/chocia�by dla uczniów z  innych szkó� na 
terenie gminy/ to powinna by� wyposa�ona 
w kas� fiskaln�, która by je rejestrowa�a.  
W Zespole Obs�ugi Szkó� trzeba by 
zatrudni� kogo� do rozliczania podatku 
VAT.   W zwi�zku z rozszerzeniem 
do�ywiania „talerzowego” na inne szko�y 
trzeba by zwi�kszy� zatrudnienie 
w sto�ówce. Gmina musia�a by  co jaki� 
czas organizowa� przetargi na produkty 

wykorzystywane przy przygotowywaniu posi�ków (ziemniaki, 
marchewk�, pietruszk� itp.). Trzeba by�oby wynajmowa� i op�aca� 
osoby do przewo�enia posi�ków z Jarocina do innych szkó�. 
Dotychczas wydatki zwi�zane z prowadzeniem do�ywiania  by�y 
w du�ej cz��ci finansowane z bud�etu szko�y. Oprócz p�ac personelu 
kuchennego by�y to koszty zu�ywanej wody, energii elektrycznej, 
�cieków. Obecnie firma, która przygotowuje posi�ki zwraca szkole 
pieni�dze za te media wg wskaza� liczników.  W podj�ciu decyzji 
przeze mnie,  decyduj�ce znaczenie mia�y dla mnie bardzo pochlebne 
opinie wójtów i burmistrzów gmin, które ju�  dokona�y reformy 
w sposobie prowadzonego do�ywiania. 
 

Pomnik ks. K�dzierskiego 
Podczas sesji Rady Gminy w Jarocinie w dniu 22.08.2008  pojawi� si� 
projekt uchwa�y o nadaniu szkole podstawowej i gimnazjum 
w Jarocinie im. Ks. Jana Twardowskiego. Zaproponowa�em radnym 
aby tylko w cz��ci przeg�osowali powy�sz� uchwa�� tj. zgodzili si� aby 
patronem gimnazjum zosta� ks. poeta. Natomiast szko�a podstawowa 
powinna mie� patrona �ci�le zwi�zanego z histori� miejscowo�ci. 
Wskaza�em na Ks. Marcina K�dzierskiego, który zgin�� �mierci� 
m�cze�sk� w czasie II wojny �wiatowej. Nikt z cz�onków rady nie 
popar� mojego wniosku, ale w zamian radni z Jarocina zadeklarowali 
swoj� przychylno�� do mojego pomys�u wzniesienia pomnika Ks. 
K�dzierskiego w Jarocinie. Gdy wnios�em do porz�dku obrad sesji 
Rady Gminy, która odby�a si� 22.12.2008 projekt uchwa�y 
o wzniesieniu pomnika wszyscy radni opowiedzieli si� za. Nie by�o 
typowych dla wielu innych miejscowo�ci na terenie kraju gorsz�cych 
scen podczas dyskusji o celowo�ci upami�tnienia jakich� osób. Pomnik 
ks. K�dzierskiego zostanie wybudowany na placu parafialnym na 
wysoko�ci starej plebanii. Jego wzniesienie zosta�o wpisane do 
projektu pn. „Zagospodarowanie centrum  Jarocina w celu 
wyeksponowania miejsc pami�ci narodowej a zarazem podniesienia  
jego walorów turystycznych”. Projekt ten zawiera tak�e 
zagospodarowanie placu przy pomniku obok urz�du gminy. Gmina 
z�o�y�a do programu „Odnowa wsi, a wi�c tego samego, z którego 
otrzymali�my dotacj� na budow� sceny plenerowej wniosek o dotacj�. 
Istnieje szansa, �e pomnik ks. K�dzierskiego zostanie wzniesiony ju� 
w tym roku.  

                                                       Z. Walczak – Wójt Gminy 
 

Podsumowanie roku 2008 
Rok 2008 r. by� trudny dla samorz�dów pod wzgl�dem mo�liwo�ci 
uzyskania dotacji. 	rodki pomocowe na lata 2007 – 2013 nie zosta�y 
jeszcze uruchomione. Istnia�a jedynie  mo�liwo�� sk�adania wniosków 
w niektórych dziedzinach na pewne projekty.  Wiadomo  ju� od lutego 
br., �e na wniosek o dotacj� na budow� zbiornika retencyjnego  
z�o�ony w maju 2008, gmina otrzyma�a dotacj�. 
Niepowodzeniem zako�czy�y si� starania o uzyskanie dotacji na 
budow� drogi Jarocin – Katy – Domostawa. Wniosek dotycz�cy tej 
drogi zosta� z�o�ony zarówno do Regionalnego Programu 
Operacyjnego jak i do  Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (tzw.     schetynówek).   
Dobiega ko�ca trwaj�cy ju� od 3 lat proces przygotowania 
dokumentów warunkuj�cych podpisanie umowy finansowej na 
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„Rozbudow� systemu kanalizacji sanitarnej  
z przy��czami w miejscowo�ciach Jarocin - 
blok i Majdan Golcza�ski. Projekt, którego 
warto�� w/g kosztorysu inwestorskiego 
wynosi 1 439 881 z� b�dzie dofinansowany 
w 85 %   z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 
W ubieg�ym roku w sferze inwestycji 
wykonane zosta�y z bud�etu gminy przede 
wszystkim przebudowy dróg gminnych 
oraz budowa chodników: 
� Przebudowa drogi gminnej Zdziary – 

Kuty�y na odcinku 180 mb za kwot� 
15 887,45 z�.  
Wykonawc� zadania by�a wy�oniona w 
drodze otwartego przetargu firma 
MOLTER. 

� przebudowa drogi Majdan Golcz.- 
Pogo�cowa Smuga. Wykonawca 
IN�DR�ÓG  Stalowa Wola za kwot� 
175 014,37 z� 

� przebudowa drogi gminnej Szwedy – 
Wo�oszyny. Cena 97 986.76 z�. 
Wykonawca  IN�DR�ÓG  Stalowa Wola. 

� Budowa 841 mb chodnika w Jarocinie, 
wykonawc� zadania by� GZK Jarocin za 
kwot� 404333,13 z�  

� Modernizacja w tzw. II etapie drogi 
powiatowej  w miejscowo�ci Jarocin  
poprzez budow� chodnika przez  GZK 
sp. z o.o. w Jarocinie za kwot� 
64 381,35 z�. 

� Modernizacja drogi powiatowej w 
Domostawie polegaj�ca na  wykonaniu 
przy tej drodze 1026 mb chodnika. 
Wykonawc� zadania by� GZK sp. z o.o. 
w Jarocinie za kwot� 160 434,27 z� 
Pierwotnie przetarg na to zadanie 
wygra�a firma Waldemara P�eszki z  
Niska ale zosta� przez wójta 
uniewa�niony, bo chocia�  zaoferowa� 
najni�sz� cen� to w kosztorysie 
uwzgl�dni� tylko szar� kostk� (ta�sz�), a 
w ofercie wymagana by�a cz��� kostki 
kolorowej.  

� Budowa chodnika przy drodze gminnej 
Jarocin – Zadworze. Wykonawc� by� 
GZK Jarocin za  64 708,80 z�  

� Remont kolektora burzowego przy 
drodze gminnej Jarocin – Zadworze za 
kwot� 13 044,24 z� wykonany przez 
GZK w Jarocinie.  

� Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mostkach 
(wyd�u�enie wcze�niej wykonanego odcinka) za kwot� 12 004,80 z�  
(w tym z FOGR 12 000 z�). Wykonawca GZK Jarocin. 

� Wykonanie przez GZK Jarocin remontu drogi gminnej w Majdanie 
Golcza�skim za kwot� 14 884,00 z�.  
Prace remontowo - budowlane: 

� Wykonanie remontu �wietlicy w Zdziarach za kwot� 54 351,52 z�.  
Wykonawc� tego zadania by� Gminny Zak�ad Komunalny Sp. z 
o.o. w  Jarocinie. 

� Wykonanie remontu komina przy remizie OSP w Jarocinie: koszt 
remontu wyniós� 9 699.98 z� a prace wykona  GZK Jarocin. 

� zamontowanie dwóch wiat przystankowych w Mostkach 
i w Majdanie Golcza�skim za kwot� 10 004 z�  

� Wykonywanie tzw. strefy wej�cia do budynku Urz�du Gminy 
w Jarocinie (zadaszenie, schody zewn�trzne wej�ciowe. 
Wykonawca GZK sp. z o.o. w Jarocinie za kwot� 20 629,59 z�. 

� Remont gabinetu wójta oraz  odnowienie elewacji  jednej �ciany  
budynku UG.  Wykonawc� zadania by�a firma  Us�ugi Budowlane 
– Mariusz Sobi�o Zdziary. za kwot� 10 980 z� 

� Remont pomieszcze� referatu finansowego w urz�dzie gminy przez 
GZK w Jarocinie za kwot� 5 000 z�. 

� Wymiana okien i drzwi wewn�trznych w remizie OSP 
w Domostawie za kwot� 11 760,80 z�. 

*** 
W lipcu 2008 r. zosta� og�oszony otwarty, konkurencyjny nabór na 
stanowisko d/s. obs�ugi Rady Gminy w UG. Do II etapu konkursu 
komisja zakwalifikowa�a 4 osoby, których oferty spe�nia�y 
wszystkie wymogi formalne. Po przeprowadzeniu rozmów 
kwalifikacyjnych z kandydatami komisja wskaza�a p. Justyn� 
Kubasiewicz jako najlepszego kandydata do zatrudnienia. Z dniem 
4 wrze�nia 2008 p. Justyna zosta�a zatrudniona na stanowisku 
referenta ds. obs�ugi RG w Jarocinie. 

*** 
W ramach umowy z Bankiem �ywno�ci w Tarnobrzegu, przywiezione 
zosta�y  i rozprowadzone dla 80 najbardziej potrzebuj�cych rodzin z 
terenu gminy Jarocin 5 ton    bezp�atnej �ywno�ci. 

*** 
Po og�oszeniu w dniu 31 lipca 2008  konkursu na stanowisko 
Dyrektora PSP w Golcach i braku ch�tnych  kandydatów pe�nienie 
obowi�zków       dyrektora Publicznej Szko�y Podstawowej w 
Golcach z dniem 1 wrze�nia 2008 r. na okres 6  miesi�cy zosta�o 
powierzone Pani  Marii B�o�skiej. Po uzyskaniu zgody od 
Podkarpackiego Kuratora O�wiaty wójt gminy powierzy� pani 
B�o�skiej stanowisko dyrektora PSP Golce na okres od 1 marca 
2009 do 31 sierpnia 2010.  

*** 
Przeprowadzenie procedury przetargowej na prowadzenie do�ywiania 
w sto�ówce w ZS w Jarocinie. Wp�yn��a jedna oferta, która zosta�a 
wybrana do przygotowywania w kuchni i wydawania obiadów w 
sto�ówce przy ZS w Jarocinie oraz dla uczniów szkó� w  Golcach, 
Mostkach, Zdziarach i Domostawie – jest to Firma  handlowo 
us�ugowa  KOBRA ze Stalowej Woli. 



                     Nr 13 
  Marzec 2009 

 

__________________PA�STWO JAROCIN____________________ 

  
 

Sprzeda� dzia�ek 
Gmina Jarocin ma w swoim zasobie 
komunalnym dzia�ki, które stara si� 
sukcesywnie sprzedawa�. Nie zawsze z 
powodzeniem. Dopiero w styczniu b.r. za 
trzeci� prób� zosta�y sprzedane dwie 
/spo�ród pi�ciu/ dzia�ki w Jarocinie (za 
szko��). Przy  cenie wywo�awczej  7 tys. z� 
za  jedn�   dzia�k�  podczas licytacji, cena 
jednej dzia�ki zosta�a „podbita” do 11 100 
z� a drugiej   do 10 700 z� netto. 

 „Ucze� na wsi” 
Do 30 wrze�nia 2008 roku odby� si� w gminie  
nabór wniosków do  realizowanego ju� drugi 
rok pilota�owego programu pn. „UCZE� NA 
WSI – pomoc w zdobyciu wykszta�cenia przez 
osoby niepe�nosprawne zamieszkuj�ce gminy 
wiejskie  oraz gminy miejsko-wiejskie”. 
Adresatami programu s� osoby 
niepe�nosprawne, posiadaj�ce wa�ne orzeczenie 
o niepe�nosprawno�ci lub orzeczenie o stopniu 
niepe�nosprawno�ci pobieraj�ce nauk� w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponad-
gimnazjalnej, maj�ce sta�e zameldowanie na 
terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub 
miasta do 5tys. mieszka�ców w gminie 
miejsko-wiejskiej W gminie Jarocin mieszka 
(jest zameldowanych) 38 uczniów nie-
pe�nosprawnych, w tym 22 uczniów w szko�ach 
podstawowych, 6 w gimnazjum i 10 w szko�ach 
ponadgimnazjalnych.  
Wnioski o dofinansowanie z�o�y�o 25 uczniów i 
w zwi�zku z tym zapotrzebowanie na �rodki 
przeznaczone na dofinansowanie 
z podkarpackiego oddzia�u PFRON wynosi�o 
56 170,00 z�. Jednak ze wzgl�du na 
ograniczenie przeznaczonych na ten cel 
�rodków, kwota ta zosta�a zmniejszona i umowa 
z PFRON na dofinansowanie zosta�a podpisana 
na sum� 23 647,57 z�.  

Turniej Wiedzy Po�arniczej 
W marcu 2009 r. odby�y si� eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Po�arniczej. Rywalizacja odby�a si� w 
grupach wiekowych: m�odszej - szkó� 
podstawowych oraz starszej – gimnazjum. 
Spo�ród 22 uczestników turnieju,  
najlepszymi w kategorii szkó� podstawowych 
okazali si�: 
1. Ewelina Szostak – PSP Golce                                                                                                                                           
2. Szymon Ka�uski – PSP Jarocin 
3. Agata Kie�bowicz – PSP Domostawa. 
Spo�ród gimnazjalistów najlepszymi okazali 
si�: Robert Surowaniec, Patrycja Szostak 
i Adam Pachla. 

Jaroci�ska ku�nica 
Zupe�nie przypadkiem, poszukuj�c pewnej ksi��ki  

w bibliotekach stalowowolskich natkn��em si� w jednej z nich na 
niewielk� pozycj� wydan� przez Towarzystwo Przyjació� Regionu 
Lasowiackiego w Stalowej Woli w 1970 roku. Zawarto�� przecenionej 
ksi��ki, któr� zakupi�em za  z�otówk�  stanowi�y materia�y z sesji 
popularno-naukowej wydane pod tytu�em „Tradycje hutnicze w Puszczy 
Sandomierskiej”.  Sk�ada si� ona z 6 referatów i jednego g�osu w dyskusji. 
Oprócz dwóch dotycz�cych hutnictwa �elaza w w XX – leciu PRL 
i budowy Huty w Stalowej Woli w latach 1937 – 1939 pozosta�e zawieraj� 
bardzo interesuj�ce informacje  o tradycjach ku�niczych i hutniczych na 
terenie Puszczy Sandomierskiej zarówno w czasach prehistorycznych 
(A. Kunysz) jak i w wiekach od XV do XIX. (J. Pazdur, F. Kotula, 
M. Skowro�ski i J. Pó��wiartek (g�os w dyskusji b�d�cy uzupe�nieniem do 
prezentowanych materia�ów). Z punktu widzenia jarocinian najciekawszy 
jest artyku� kieleckiego historyka, Jana Pazdura pt. „Hutnictwo �elaza w 
wid�ach Sanu i Wis�y” gdy� zawiera bardzo frapuj�ce informacje 
dotycz�ce Jarocina.   Specyfik� hutnictwa na terenach Puszczy 
Sandomierskiej by�o wytapianie �elaza z rud darniowych. Ruda darniowa 
to ska�a osadowa o niewielkiej zawarto�ci �elaza tzw. limonitu powstaj�ca 
na torfowiskach i podmok�ych terenach zw�aszcza ��kach. Na naszych 
terenach �atwo j� znale�� poprzez zdj�cie wierzchniej warstwy gleby 
w wielu miejscach. Jest ona podobna do grubo zmielonej kawy, wyst�puje 
w postaci lu�nej, gruze�kowatej a czasem du�ych bry�. W przesz�o�ci ruda 
darniowa by�a najcz��ciej wykorzystywana do wytapiania �elaza w tzw. 
dymarkach. Do dwudziestego wieku stosowana by�a równie� 
w budownictwie. Elementy murów wybudowane w �redniowieczu z rudy 
darniowej stanowi�y naturalny piorunochron. W ostatnich czasach, 
z uwagi na swe w�a�ciwo�ci absorpcyjne jest stosowana w filtrach 
kominowych  do oczyszczania gazów. Jak pisa� Jan Pazdur: „Co najmniej 
od pocz�tku XVI w. pojawiaj� si� w wid�ach Sanu i Wis�y pierwsi hutnicy 
�elaza zwani wówczas w Polsce rudnikami lub ku�nikami”. „Za ich 
przyk�adem id� te� rzemie�lnicy zwi�zani z obróbk� drewna, którzy 
organizuj� w g��bi lasów produkcj� klepek, gontów i wyrobów 
bednarskich”. Nazw� miejscow� najbardziej charakterystyczn� dla 
oznaczenia miejsc istnienia ku�nic czy zak�adów inaczej zwanych rudami 
jest nazwa o brzmieniu „Ruda”. Przysió�ki o tej nazwie zachowa�y si� m. 
in. we wsiach D�brówka, Bobrynin,  Ostrów, Przyszów, Jastkowice (Ruda 
Jastkowska), Szwedy (Nowa Ruda). Miasto Rudnik powsta�e na gruntach 
wsi Kopki tak�e jest �wiadectwem istnienia zak�adu produkcyjnego 
w postaci rudnika. Po opisie 2 ku�nic  z Ja�kowic (Jastkowic) i ku�nicy 
w Studzie�cu autor referatu przechodzi do sprawy bardzo interesuj�cej 
z punktu widzenia mieszka�ców gminy Jarocin. Otó�: „Na po�udnie od 
ku�nic nad Bukow�  pracowa�y podobne zak�ady w pobli�u Niska  
w Zarzeczu, Kurzynie i Jarocinie. W 1625 r. Zygmunt III  zezwala 
szlachcicowi Janowi Bartnickiemu posiadaj�cemu nadanie na do�ywotnie 
u�ytkowanie ku�nicy jaroci�skiej na odst�pienie swych praw  na rzecz  
Piotra i Barbary Lisowskich, równie� szlacheckiego pochodzenia. 
Pierwsze wiadomo�ci o tej ku�nicy pochodz�  z 1567 r. a ostatnie z 1662 r. 
W 1673 r. zosta�a ona zanotowana jako „opuszczona” czyli nieczynna.” 
Jako bibliografi� Jan Pazdur podaje „AGAD – Metryka Koronna Nr 118”. 
(AGAD to Archiwum G�ówne Akt Dawnych). Bez w�tpienia jest to 
najstarsza wzmianka w pi�miennictwie o naszym Jarocinie. Rok 1567 – 
trzeba koniecznie t� dat� zapami�ta�.                               Z. Walczak 
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Wspomnienie 
Nieoczekiwanie, w dniu 14 kwietnia 

2009 roku  zmar� w Elbl�gu Stanis�aw 
Cejrowski. Panu Stanis�awowi  nale�y  si� 
wspomnienie, poniewa� by� zwi�zany z 
gmin� Jarocin , gdy�  wspó�pracowa� z nami 
w organizowaniu  3 imprez  festiwalowych. 
Jakkolwiek z wykszta�cenia by� fizykiem, 
bowiem uko�czy� Wydzia� Fizyki na 
Uniwersytecie Toru�skim, to ca�e jego �ycie 
zawodowe zwi�zane by�o z dzia�alno�ci� w 
bran�y muzycznej, zw�aszcza jazzowej. 
Nazwisko Stanis�awa Cejrowskiego jako 
dzia�acza jazzowego by�o mi znane, gdy� w 
okresie swoich studiów zacz��em 
interesowa� si� muzyk� jazzow�,  by�em 
przez wiele lat prenumeratorem 
miesi�czników Jazz i Jazz Forum  i nabywc� 
niemal�e wszystkich p�yt wydawanych przez 
uruchomiony przez niego Klub P�ytowy 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego „Bia�y 
Kruk Czarnego Kr��ka”.  
Gdy w 1999 roku napisa�em do Wojciecha 
Cejrowskiego, wtedy jeszcze Naczelnego 
Kowboja RP list z propozycj� 
zorganizowania w naszym Jarocinie imprezy 
podobnej do tej,  która odbywa�a si� od kilku 
lat w Osieku na Kociewiu a mianowicie 
„Ciemnogrodu”, reakcj� na mój list by� 
telefon od Pana Stanis�awa, ojca Wojciecha i 
jego przyjazd do Jarocina w czerwcu. 
Rozmawiaj�c z panem Cejrowskim chcia�em 
si� dowiedzie� przede wszystkim, czy 
zorganizowanie imprezy w naszym 
Jarocinie, jak by nie by�o na wsi, jest w 
ogóle mo�liwe. Musz� przypomnie�, �e 
jeszcze 10 lat temu, by�o to nie do 
pomy�lenia. Na imprezach w gminach 
wiejskich i okolicznych miastach  
wyst�powa�y tylko zespo�y lokalne, 
najcz��ciej ludowe. Stanis�aw Cejrowski po 
zapoznaniu si� z warunkami terenowymi 
zaproponowa�, �eby imprez� zorganizowa� 
w dniach 10 – 12 wrze�nia tego roku. By�em 
zaskoczony, gdy� s�dzi�em, �e o ile b�dzie 
mo�liwo�� zorganizowania u nas imprezy 
z udzia�em Wojtka Cejrowskiego, to dopiero 
w nast�pnym roku. Ze wzgl�du na krótki 
termin, organizacja tej pierwszej imprezy 
by�a wielk� improwizacj�. Ale uda�o si�. Na 
scenie wybudowanej  na stadionie zagra�o 
kilka czo�owych polskich zespo�ów country, 
szczególnie spodoba� si� za� wyst�p 
meksyka�skiej grupy Mariachi Los Amigos. 

Impreza Jarocin dla wszystkich – spotkania rodzinne mia�a  
w podtytule has�o Ciemnogrodu. W roku 2000 mia�a si� odby� 
edycja Ciemnogród – 2000, ale gdy trwa�y przygotowania do 
jej organizacji jedna z jaroci�skich rodzin udost�pni�a 
organizatorom dokument ze stemplem gromadzkim z XIX w., 
na którym widnia� napis „Pa�stwo Jarocin”. Pan Stanis�aw  

 
wymy�li� wtedy na poczekaniu has�o imprezy: „By� 
Ciemnogród, b�dzie Pa�stwo Jarocin”. W roku 2000 wyst�pi�o 
w ci�gu trzech dni 15 zespo�ów a gwo�dziem programu by� 
wyst�p reaktywowanego zespo�u No To Co, który podczas 
jaroci�skiej imprezy otrzyma� Z�ot� P�yt� od dyrektora 
Polskich Nagra�.  Dzi�ki staraniom panów Cejrowskich, 
powsta�e wtedy Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy 
Jarocin otrzyma�o z UKFiS  na organizacj� tej imprezy  35000 
z�. To wtedy, jedna „menda” z prasy regionalnej 
przeprowadzi�a �ledztwo dziennikarskie, bo nie mie�ci�o si� jej 
widocznie w g�owie, �e na organizacj� imprezy na wsi  mo�e 
trafi� dotacja w takiej wysoko�ci. Nie bez znaczenia by� fakt, 
�e Naczelny Kowboj RP Wojciech Cejrowski nie by� jeszcze 
wtedy uznanym podró�nikiem, prezentuj�cym swoje podró�e 
w telewizji, lecz znienawidzonym przez lewicowe kr�gi   
twórc� programu WC Kwadrans.  
Has�o „Pa�stwo Jarocin” przyj��o si� i funkcjonuje do dzi�. 
Stworzy�o ono ogromn� szans� na wielorakie wykorzystanie – 
przy odrobinie wyobra�ni – ró�nych scenariuszy dla 
organizowanej pod powy�szym has�em imprezy. Przyk�adem 
tego by� I Walny Sejm Pa�stwa Jarocin, który by� cz��ci� 
organizowanych w 2004 roku Spotka� Rodzinnych w Pa�stwie 
Jarocin. Pan Stanis�aw  zosta� obrany Marsza�kiem tego� 

 
 
 

 P. Stanis�aw Cejrowski pierwszy od prawej 
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Sejmu a Janusz Korwin - Mikke Regentem 
Pa�stwa Jarocin.  
W uznaniu zas�ug dla Jarocina, Walne 
Zebranie Cz�onków Stowarzyszenia 
Przyjació� Pa�stwa Jarocin nada�o panu 
Stanis�awowi Cejrowskiemu w dniu  6 maja 
2004 r.  Honorowe Cz�onkostwo 
stowarzyszenia. W uzasadnieniu uchwa�y 
znalaz�y si� s�owa „Dzi�ki Pa�skiej 
wspó�pracy  odwa�yli�my si� na organizacj� 
imprez muzycznych, daj�c przyk�ad w tym 
wzgl�dzie innym ma�ym miejscowo�ciom.  
By� Pan twórc� „Spotka� Rodzinnych w 
Pa�stwie Jarocin”, które na trwa�e wpisz� 
si� w histori� naszej ma�ej Ojczyzny”. 
Bardzo du�o nauczyli�my si� od pana 
Stanis�awa w sprawach organizacyjnych. 
Mieli�my okazj� korzysta� z jego bogatego 
do�wiadczenia. Widzieli�my jak w  2000 
roku  dzielnie zmaga� si� z chorob� aby 
dotrwa� do zako�czenia imprezy. 
Zachorowa� wtedy w Jarocinie na pó�pa�ca i 
powinien unika� przezi�bienia, które by�o 
mo�liwe,  zw�aszcza w trakcie trzydniowej 
imprezy podczas ch�odnych godzin 
wieczorowo – nocnych. By� cz�owiekiem 
pogodnym, lubi� �artowa�. Chwali� si� np. 
�e w tzw. demoludach by�o tylko 2 
sekretarzy generalnych: sekretarz Generalny 
KPZR Leonid Bre�niew i Stanis�aw 
Cejrowski jako sekretarz Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. 
Pan Stanis�aw zosta� pochowany na 
cmentarzu w Pelplinie w dniu 18.04.2009 r. 

Z. Walczak 
	YCIORYS 

Stanis�aw Cejrowski urodzi� si� 22 maja 1939 
r. w Skórczu jako syn Antoniego i 
ucji z d. 
Mielewskiej. 
Jego zwi�zek z muzyk� i kultur� masow� 
si�ga po�owy lat 50, kiedy to kierowa� 
wielokrotnie nagradzanym Studenckim 
Studiem Radiowym przy toru�skim 
Uniwersytecie i gdzie organizowa� doroczne 
Juwenalia. 
By�y to czasy, gdy w Polsce jazz wyszed� 
z podziemia. Wtedy to Stanis�aw Cejrowski 
w Elbl�gu utworzy� przy s�ynnej Galerii El - 
El CLUB jazzu tradycyjnego prowadz�cy 
niezwykle o�ywion� dzia�alno��. W 1965 r. 
przeniós� si� do Warszawy, by za�o�y� Biuro 
Koncertowe nazwane pó�niej Agencj� 
Koncertow� Polskiego Stowarzyszenia 
Jazzowego, która szybko przerodzi�a si� w 

jedn� z najaktywniejszych i najbardziej ekspansywnych agencji 
artystycznych w Polsce. Jako dyrektor Agencji Koncertowej PSJ 
(a od 1974 r. tak�e Sekretarz Generalny PSJ)  z roku na rok 
wzbogaca� kalendarz dorocznych festiwali o randze 
ogólnopolskiej i mi�dzynarodowej: Lubelskie Spotkania 
Wokalistów Jazzowych, Old Jazz Meeting, Nadba�tyckie 
Spotkania Jazzowe - Jazz Jantar, Mi�dzynarodowy Festiwal 
Pianistów Jazzowych w Kaliszu i inne. 
Przez dwadzie�cia lat (w tym nieprzerwanie od 1966 do 1981 r. 
by� dyrektorem Mi�dzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej 
„JAZZ JAMBOREE". Festiwal „Jazz Jamboree" wykreowa� 
jako jeden z g�ównych festiwali jazzowych na �wiecie. Inicjuj�c 
szerokie kontakty mi�dzynarodowe doprowadzi� do tego, i� 
festiwal ten odwiedzi�a niemal ca�a �wiatowa czo�ówka jazzu. 
W wyniku jego kontaktów z promotorami z innych krajów tak�e 
i nasi muzycy jazzowi mogli prezentowa� swój dorobek na 
mi�dzynarodowych festiwalach w �wiecie. Kieruj�c AK PSJ 
doprowadzi� do otwarcia klubu „Akwarium" i uruchomienie 
Klubu P�ytowego PSJ „Bia�y Kruk Czarnego Kr��ka". 
W kr�gu jego zainteresowa� zawodowych by�a te� zawsze 
muzyka rockowa. Poczynaj�c od wspó�tworzenia czo�owego 
w latach 60. Zespo�u rockowego No To Co, poprzez 
organizowanie „M�odzie�owych Festiwali Muzycznych" 
w latach 1967, 1969 i 1974, i cykli koncertów rockowych 
„Muzykorama" oraz „Eurorock" i „Diorama", uruchomienie 
pierwszej w Warszawie dyskoteki „Nimfa", po inicjowanie 
pierwszych weryfikacji disc-jockey'ów. 
Stanis�aw Cejrowski by� te� pomys�odawc� i twórc� 
regulaminu, wed�ug którego zacz�to przyznawa� w Polsce 
„Z�ote P�yty”. 
W latach 1974-75 by� kierownikiem Biura Artystycznego 
„Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej" w Opolu. 
Pod jego kierunkiem w latach 1975-76 i 1981 we wspó�pracy 
z Pagartem powsta�o te� wiele eksportowych programów 
muzycznych dla ZSRR, USA, Francji, Bu�garii, NRD, RFN, 
Finlandii, Szwecji itd. 
Od 1981 r. do 1985 r. Stanis�aw Cejrowski kierowa� Sto�eczn� 
Estrad�. Jego te� zas�ug� by� powrót do dawnej tradycji 
dorocznych wyborów Miss Polonia i wprowadzenie tego 
konkursu do kalendarza �wiatowego wyborów „Miss World".  
Przez dziesi�� lat by� mened�erem swojego syna, Wojciecha  
(program telewizyjny „WC Kwadrans”), za� w latach 1995 – 
1999 organizatorem „Ciemnogrodów” – g�o�nych zlotów 
w Osieku. W ostatnich latach dzia�a� w Komisji Promocyjnej 
Zwi�zku Artystów Wykonawców STOART. 
Jednym z ostatnich jego pomys�ów by� zamiar  utworzenia Izby 
Pami�ci Czes�awa Niemena w Starych Wasiliszkach na 
Bia�orusi (miejscu urodzenia Niemena). Niestety, nie zd��y� 
tego pomys�u wcieli� w �ycie. Pawe� Brodowski na wie�� 
o �mierci Stanis�awa Cejrowskiego napisa� niezwykle trafnie, �e 
„By� (on) barwn� postaci� polskiego �rodowiska jazzowego, 
jednym z najbardziej przedsi�biorczych dzia�aczy, cz�owiekiem 
niezwykle pracowitym,  o niespo�ytych si�ach i determinacji. 

/red/
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OG�OSZENIE 
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.) oraz 
Uchwa�y Nr XIX/137/2009 Rady Gminy Jarocin  z dnia 
16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Wspó�pracy samorz�du gminy Jarocin z 
Organizacjami Pozarz�dowymi  oraz Podmiotami 
Prowadz�cymi Dzia�alno�� Po�ytku Publicznego na rok 
2009  Wójt Gminy Jarocin 

og�asza otwarty konkurs ofert na realizacj� zada� z 
zakresu :  

 Zadanie nr 1 
 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pi�ki 
no�nej w miejscowo�ci Jarocin” 
Zadanie nr 2 
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pi�ki 
no�nej w miejscowo�ci Zdziary” 
Zadanie nr 3 
	wiadczenie nieodp�atnych us�ug rehabilitacyjno –
piel�gnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin 
  
I. Warunki konkursu i obowi�zuj�ce terminy. 
1. W otwartym konkursie ofert mog� uczestniczy� 
organizacje pozarz�dowe oraz inne podmioty wymienione 
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
dzia�alno�ci po�ytku publicznego  i o wolontariacie. 
2. Oferty nale�y sk�ada� zgodnie ze wzorem okre�lonym 
w rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo�ecznej z 
dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) 
znajduj�cych si� pod adresem WWW.jarocin.of.pl. Druki 
mo�na pobra� równie� w Urz�dzie Gminy w Jarocinie, 
pok. Nr 5. 
3. Dopuszcza si� uzupe�nienie niekompletnie z�o�onych 
ofert w terminie 7 dni je�eli uzupe�nienie to nie b�dzie 
mie� wp�ywu na zakres i kwot� przedmiotowego zadania. 
Oferty z�o�one na innych drukach lub z�o�one po terminie 
zostan� odrzucone  z przyczyn formalnych. 
4. Przygotowane oferty nale�y sk�ada� w terminie do 01 
kwietnia 2009 r. do godz. 14.00, w sekretariacie Urz�du 
Gminy w Jarocinie, pok. Nr 5,  w zamkni�tej kopercie 
opatrzonej napisem „Konkurs” i nazw� zadania. 
Pe�ny tekst og�oszenia, b�d�cy podstaw� oceny ofert, 
umieszczony jest na stronie internetowej: 
www.jarocin.bip.pl 
Informacje w sprawie konkursu mo�na otrzyma� w 
Urz�dzie Gminy w Jarocinie pok. nr 5   
        P. Ma�gorzaty B�k 

                      Z�ote Gody 
 
W 2008 r.  7 par z gminy Jarocin �wi�towa�o 

jubileusz 50 – lecia zawarcia zwi�zku 
ma��e�skiego. Z�ote Gody �wi�towa�y nast�puj�ce 
pary jubilatów, które w 1958 roku zawar�y 
zwi�zek ma��e�ski;  
� Bronis�awa i Tadeusz Chudy z Mostków – 

Je�ów  
� Helena i Mieczys�aw Dec z Jarocina  
� Helena i Marian 
yda z Jarocina  
� W�adys�awa i Julian Molawka z Jarocina  
� Helena i Jan Oleksak z Szyperek  
� Janina i Marian Ptak z Jarocina  

 
Do Gminnego O�rodka Kultury, Sportu. Turystyki 
i Rekreacji w dniu 29 listopada, przyby�o tylko 3 
pary: Pa�stwo Bronis�awa i Tadeusz Chudy, 
Pa�stwo W�adys�awa i Julian Molawka oraz 
Pa�stwo Janina i Marian Ptak. 
Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej udekorowa� 
Jubilatów medalami za d�ugoletnie po�ycie 
ma��e�skie, pogratulowa� i z�o�y� w imieniu 
Samorz�du Gminy i w�asnym najlepsze �yczenia. 
Gratulacje i �yczenia z�o�y�a tak�e 
Przewodnicz�ca Rady Gminy w Jarocinie – Pani 
Aniela Olszówka.  
Po tradycyjnym toa�cie odby�a si� cz��� 
artystyczna przygotowana przez m�odzie� 
gimnazjaln� pod kierunkiem dyr. GOKSTiR Pani 
Anny Szcz�bara na któr� z�o�y�y si� wiersze i 
piosenki. Jubilaci ze wzruszeniem wys�uchali 
okoliczno�ciowych przy�piewek zespo�u 
�piewaczego KGW ze Zdziar – Stefanii Pale�, 
Marii Ciosmak, Marii Nawój, Janiny Kuty�a, 
Karoliny Torba i Wioletty Haliniak, oraz piosenek 
w wykonaniu m�odzie�y z Gminy Jarocin – 
Agnieszki Skiba, Marioli S�dej, Wioli Be�zak, 
Gosi Mi�ko. Pani Alina Owczarek zagra�a na 
instrumencie keyboard „Sto lat” i „Usta milcz�”. 
Jubilaci otrzymali upominki ufundowane przez 
gmin�, zrobili pami�tkowe fotografie. 
Cztery pary jubilatów, którzy ze wzgl�du na stan 
zdrowia nie mog�y przyby� na wspóln� 
uroczysto�� do GOKSTiR-u  zosta�y przez Wójta 
udekorowane medalami w domach. Otrzymali 
równie� ufundowane przez gmin� upominki.  
Zdj�cia -  strona 23 

  JR 
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Czy wiesz, �e ….. 
rzeka Bukowa kiedy�  zmieni�a w dolnym biegu swoje 
koryto. 	wiadczy o tym zapis ze S�ownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego i innych  krajów s�owia�skich 
wydanym w 1880 roku. 
„Bukowa, Bukowna, strumie� i dop�yw Sanu. Wytryska 
w Królestwie Polskim, z ��k po po�udn,-zachod. stronie 
drogi wiod�cej z Janowa do Bi�goraja pod Korytkowem. 
P�ynie przez Ma�ków, U�cie, Kiczki, pod M�twami 
wchodzi w powiat janowski. Poni�ej wsi B�k uchodzi w 
Galicy�, tworz�c granic� pomi�dzy Galicy� a Królestwem 
polskim na przestrzeni 1 kil., a� do przysió�ka Szwedów w 
obr. gm. Jastkowic. P�ynie przewa�nie w kierunku 
zachodnim i na 2 kil. od wsi Jastkowic uchodzi do Sanu z 
prawego brzegu. W dawniejszych czasach zwraca� si� ten 
strumie� ¼ mili poni�ej Jastkowic na pó�noc, przerzyna� 
gminy Branwic�, wiosk� B�ków, Mu�yków, w Rze�ycy 
d�ugiej zasila� wielki staw, p�yn�c równolegle do Sanu a 
dosi�gn�wszy Rze�ycy okr�g�ej  zwraca� si� na zachód i 
na granicy gmin Woli rze�yckiej i K�py uchodzi� do Sanu. 

Silne wylewy Sanu spowodowa�y ten strumie� do 
zrobienia sobie innego koryta i krótszego nawet biegu, 
oraz innego uj�cia do Sanu, przesz�o mil� wy�ej od 
pierwotnego. Dzi� w miejscu dawnego koryta 
pobudowa�o si� kilka zagród w�o�cia�skich, które zawsze 
podmakaj� w tzw. B�kowie. Od strony po�udniowej tej 
wioski przeci�ga si� w kszta�cie w�skiego stawku dot�d 
nie wysch�e dawne koryto tej rzeczki. Na pó�noc za� we 
wsi Mu�ykowie utworzy� si� stawek w�ski, a d�ugi, 
przelewaj�cy swe wody do wielkiego stawu w Rze�ycy 
(sic!) d�ugiej, z którego dawnym korytem Bukowy p�ynie 
do Sanu potok tej samej nazwy. Bukowa przyjmuje z 
prawego brzegu trzy znaczniejsze dop�ywy: Rakow� pod 
U�ciem; Zajemn� czyli Bia�� i Czartusow�. Bia�a p�ynie 
przez wsie Pikule i 
��ek, Czartusow� przez Niziu� i 
M�tw�. Obie uchodz� do Bukowy na granicy Galicyi. Z 
lewego brzegu wpada do� znaczny potok w górnym biegu 
Palczawk�, w dolnym za� Gilówk� zwany. D�ugo�� biegu 
przesz�o 30 kil.”   
       Br. G. 

 
SPOTKANIA RODZINNE W PA�STWIE JAROCIN 

„BARWY LATA” – 2008 
 
Ubieg�oroczna impreza pod has�em Spotka� 
rodzinnych trwa�a dwa dni albowiem odby�a si� w 
dniach  16 i 17 sierpnia.  
W pierwszym dniu, zanim rozpocz��y si� koncerty na 
boiskach przy Zespole Szkó� odby�y si�  dzieci�co - 
m�odzie�owe rozgrywki sportowe. By�y to  turnieje pi�ki 
r�cznej,  koszykówki, tenisa ziemnego, a dla 
najm�odszych biegi w workach, przeci�ganie liny, hula 
hop. 
Program artystyczny na scenie plenerowej rozpocz�� si� 
od przedstawienia przygotowanego przez  Agencj� 
Artystyczn�  Bajlandia „Bajki o smoku i królu leniuchu.” 
Nast�pnie po rozdaniu dyplomów, pucharów i nagród 
laureatom dzieci�cych rozgrywek sportowych odby�y si� 
wybory Ma�ej Miss. Zosta�a ni� Kamila Bielak z 
Domostawy. 
O godz. 18.00 rozpocz��y si� koncerty. Jako pierwszy 
wyst�pi� zespó�  MR. POLLACK 
sk�adaj�cy si� z braci Jacka i Grzegorza Polaków z 
Mielca. Jacek to jeden z najlepszych polskich wirtuozów 
gitary o czym mogli si� przekona� tylko bardzo nieliczni. 
Publiczno�� nie dopisa�a, bowiem nad Jarocinem wisia�a 
pot��na chmura, a wiadomo by�o z mediów o 
przetaczaj�cych si� w tych dniach przez kraj burzach z 
tr�bami powietrznymi, dokonuj�cymi ogromnych 
zniszcze�. Gdy zagro�enie burzowe min��o pojawili si� 
licznie widzowie. Nie odstraszy� ich nawet deszcz, który 
pada� jeszcze w pocz�tkowej cz��ci koncertu sobotniej 
gwiazdy wieczoru zespo�u  „KASHMIR”. Wokalistk� 

tej grupy jest Katarzyna Pietras - córka Beaty Kozidrak z 
grupy Bajm. Wyst�p odby� si� przy �ywio�owej reakcji 
m�odzie�owej widowni.  Po koncercie odby� si� festyn, do 
którego przygrywa� zespó�   „ATLANTIC”.  
Impreza w niedziel�  17 sierpnia 2008 rozpocz��a si� od  
zaprezentowania dorobku  artystycznego dzieci i 
m�odzie�y z Gminy Jarocin. Z�o�y�y si� na to przede 
wszystkim .wyst�py wokalne i taneczne. 
Go�cinnie na deskach estrady zaprezentowa� si� Chór 
Kameralny „SONANTE” dzia�aj�cy przy Gminnym 
O�rodku Kultury w Krzeszowie. W repertuarze chóru 
znalaz�y si� zarówno utwory religijne, jak i muzyki 
rozrywkowej, biesiadnej i ludowej. 
Najwi�ksze przeboje zespo�u ABBA mo�na by�o us�ysze� 
w interpretacji zespo�u  S.O.S. Tworzy�y go dwie 
wokalistki z towarzyszeniem gitarzysty i keyboardzisty. 
Jako kolejny na scenie pojawi� si� zespó� PRESS – 
zapowiadany jako  muzyczne objawienie roku. Po 
zako�czeniu tego koncertu po nastaniu zmroku odby�y si� 
pokazy ta�ca z ogniem w wykonaniu grupy „LUMEN 
NOCTIS” z Rzeszowa. 
Na zako�czenie imprezy w Jarocinie  wyst�pi� zespó� 
„SUMPTUASTIC” - niedzielna gwiazda wieczoru.  
Imprezom towarzyszy�y  wystawa r�kodzie�a artystycznego 
oraz kiermasz taniej ksi��ki.  Na bazie GS „SCH” 
roz�o�one by�o weso�e miasteczko z Czech.  
G�ównymi organizatorami byli: GOKSTiR oraz  
Stowarzyszenie Przyjació� Pa�stwa Jarocin.    
 
Konferansjerk� zajmowali si� Piotrek �ak i Joanna 
Sarwa:  prezenterzy Radio Leliwa
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 Filip Rumi�ski z Warszawy             Pokazy taneczne w wykonaniu m�odzie�y Gminy Jarocin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chór Kameralny „SONANTE” z Krzeszowa 

 
 
 

S.O.S – najwi�ksze przeboje ABBY 



                     Nr 13 
  Marzec 2009 

 

__________________PA�STWO JAROCIN____________________ 

14    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESS 

 
 
 

SUMPTUASTIC 



Nr 13 
Marzec 2008 
 

__________________PA�STWO JAROCIN___________________ 

15 
 

 „Przywrócenie” imienia szkole 
Dnia 22 pa�dziernika b. r. w Golcach odby�a si� wielka 
uroczysto�� – przywrócenie imienia �w. Stanis�awa Kostki 
tutejszej szkole podstawowej. Na program uroczysto�ci 
z�o�y�y si�:  

Uroczysta Msza 	w. której przewodniczy� i kazanie 
wyg�osi� ksi�dz proboszcz parafii Kurzyna – Tadeusz 
Struga�a  
- po�wi�cenie obrazu przez ksi�dza katechet� – Piotra Strojnego  
- uroczysta akademia przygotowana przez uczniów 
i absolwentów szko�y  
- rozstrzygni�cie konkursu poetyckiego i plastycznego na 
temat „Patron naszej szko�y” 
Pocz�stunek, „spotkanie pokole�”. 
Uczniowie Publicznej Szko�y Podstawowej w Golcach 
rozpocz�li uroczysto�� od nabo�e�stwa ró�a�cowego. Po 
nim zosta�a odprawiona Msza 	w., podczas której 
celebrans zwróci� uwag� na posta� �wi�tego Stanis�awa 
Kostki, jego d��enie do �wi�to�ci, doskona�o�ci, 
przypomnia� zasady wg których �y�. Na uroczysto�� 
przybyli zaproszeni go�cie, w tym: pani wizytator El�bieta 
Konieczko, Pani Maria Ostrowska, mieszkanka Golc, 
(której �wiadectwo szkolne z 1932 roku by�o inspiracj� do 
zorganizowania tej uroczysto�ci poniewa� przypomina�o 
i potwierdzi�o, �e patronem szko�y by� w�a�nie 	w. 
Stanis�aw Kostka), Pani Janina Reichert – Sekretarz 
gminy, Pani Aniela Olszówka przewodnicz�ca RG, radni 
– panowie: Andrzej Ma�ys, Mieczys�aw Paw�owski, Pani 
Bronis�awa Golec, Pani Zofia Kie�b, ksi��a, którzy zostali 
przeniesieni do innych parafii: Jan K�dzio�ka, Robert 
Capa�a, nauczyciele emeryci pracuj�cy w tej szkole 
Pa�stwo Kazimiera i Andrzej Noworytowie, Pani Anna 
Kraso�, byli dyrektorzy – Maria I Józef Sokalowie, 
Stanis�aw Maziarz z �on�, Pani Maria Szabat, dyrektorzy 
szkó� z terenu Gminy Jarocin, rodzice uczniowie, 
absolwenci. Po po�wi�ceniu obrazu przez ksi�dz Piotra 
Strojnego, przyby�ych go�ci przywita�a dyrektor szko�y 
Pani Maria B�o�ska. W przemówieniu zwróci�a uwag� 
zebranych na to, �e w �yciu ka�dego z nas najwa�niejsz� 

rzecz� s� próby odpowiedzi na pytania: do jakiego celu 
d���? Jakim cz�owiekiem chcia�abym by�? Czy warto�ci� 
najwi�ksz� jest m�dro��, uczciwo��, szcz��cie, a mo�e 
wolno��, honor, odpowiedzialno��? Jej zdaniem: „nale�y 
stwierdzi�, �e najwa�niejsze w naszym �yciu s� warto�ci. 
	wiat zmienia si�, warto�ci s� niezmienne. Skuteczno�� 
szko�y zale�y od skuteczno�ci rodziców, nauczycieli. 
Bowiem �wiadome wychowanie w domu oparte na 
warto�ciach jest gwarancj�, �e dziecko w szkole b�dzie 
post�powa� w�a�ciwie. Aby szko�a by�a skuteczna i 
efektywna, nale�y najwi�cej uwagi po�wi�ci� na 
budowanie hierarchii warto�ci. Najcz��ciej szko�y maj� 
wypracowane sposoby dzia�ania, regulaminy, ale nie 
maj� okre�lonego kierunku dzia�ania. Potrzebny im jest 
autorytet moralny. Dlatego 
wa�ne jest, by szko�a mia�a 
swojego patrona, 
uosabiaj�cego wzór 
moralny. Jan Pawe� II 
powiedzia�, �e zdaniem 
ka�dego cz�owieka jest by� 

twórc� w�asnego �ycia: 
„cz�owiek musi z niego 
uczyni� arcydzie�o sztuki”. 
Bóg powo�a� Jego zdaniem 
cz�owieka do istnienia 
powierzaj�c mu zadanie bycia 
twórc�. Doda�a te�: 	wi�ty 
Stanis�aw Kostka by� prawdziwym stwórc� swojego 
�ycia. Swoj� �wi�to�ci� wprawia� wszystkich w 
zdumienie. By� nie tylko gorliwy w s�u�bie Bogu, ale 
umia� równie� by� radosnym. Na pytanie ojców: Co 
wzi��by z sob�, gdyby mu kazano wyruszy� w drog� na 
misj� do Indii, odpar� z u�miechem „Dobry kapelusz 
cierpliwo�ci, p�aszcz mi�o�ci Boga i bli�nich oraz mocn� 
par� trzewików umartwienia”. Nast�pnie – wg 
harmonogramu uroczysto�ci, uczniowie za�piewali hymn 
szko�y „Przed wielu laty”, potem przedstawili zebranym 
sceny z �ycia �wi�tego Stanis�awa. Wyst�pili w programie 
równie� m�odsi uczniowie, recytuj�c wiersze „Jak by� 
dobrym dzieckiem”. Natomiast absolwenci 
zaprezentowali „na weso�o” scenki z �ycia babci 
Stanis�awy i dziadka Stanis�awa. Publiczno�� mog�a 
zobaczy� uczniowskie prace plastyczne, us�ysze� wiersze 
– modlitwy. Wyst�pi�a te� Pani M. Ostrowska, która 
opowiedzia�a o tym, jak wygl�da�a szko�a w Golcach 
przed II wojn� �wiatow�, jak przebiega�y lekcje, 
wspomina�a swoich nauczycieli. Dyrektor szko�y 
podkre�li�a jej literacki talent, pokaza�a wszystkim 
„pami�tkowe �wiadectwo z klasy II 1932 r.” Pani E. 
Konieczko odczyta�a list Kuratora O�wiaty z Rzeszowa 
(w za��czeniu), pogratulowa�a wyboru patrona szko�y. 
Dokonano oceny zaprezentowanych przez uczniów prac 
plastycznych, napisanych wierszy – modlitw do 	w. 
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Stanis�awa Kostki. Ostatnim punktem programu by� 
pocz�stunek dla go�ci, z lampk� szampana. Atmosfera 
by�a niezapomniana, poniewa� spotkali si� ze sob� ludzie, 
którzy cz�sto oddali szkole w Golcach wi�ksz� cz��� 
swojego �ycia, którzy poczynili starania, by powsta�a 
nowa szko�a, którzy zabiegali o jej dobro. Spotkanie wi�c 
by�o dla wszystkich niezwykle wzruszaj�ce. Pani Maria 

Ostrowska na po�egnanie za�piewa�a pie�� patriotyczn�, 
której nauczy�a si� b�d�c w klasie I. Szanowni go�ci 
mogli wpisa� si� te� do Z�otej Ksi�gi, a na pami�tk� 
otrzymywali obrazki z wizerunkiem �w. Stanis�awa 
Kostki.                              

     Maria B�o�ska  
Dyr. PSP w Golcach

 
PRACA   PILNIE   POSZUKIWANA … 

 
          Wielu mieszka�ców gminy Jarocin popad�o 
w trudn� sytuacj� materialn� nie ze swojej winy. 
Podstawow� przyczyn� to bezrobocie zwi�zane z 
upadkiem zak�adów pracy po roku 1989 w pobliskich 
miastach. Tak�e nie bez znaczenia jest ma�a op�acalno�� 
produkcji rolnej. Dlatego te� dochód z produkcji rolnej, 
poza wyj�tkami, ma niewielki udzia� w bud�etach 
domowych  naszych mieszka�ców. W zwi�zku z ma�ym 
zainteresowaniem  upraw� ziemi, równie�  pog�owie 
zwierz�t znacznie si� zmniejszy�o. 
Ale czy uprawianie ziemi, z po�ytkiem dla siebie, nie 
op�aca si�?  Na uznanie zas�uguje tu m.in. nasz  proboszcz 
w Jarocinie - ks. Tadeusz Ku�niar, który od wielu lat 
prowadzi, przy plebani, wzorowo gospodarstwo rolne i ma 
w�asn� ekologiczn� �ywno��.   
Osoby bezrobotne i poszukuj�ce pracy poza rolnictwem, 
które wcze�niej by�y zatrudnione, uwa�aj�, �e warunki 
�ycia by�y dla nich lepsze przed zmianami 
gospodarczymi, pomimo, �e posiadali ju� w�asne rodziny 
i zarabiali niewiele. A to dzi�ki sta�ej pracy, o któr� nie 
by�o trudno w istniej�cych zak�adach w Nisku 
i w Stalowej Woli, zatrudniaj�cych kilkana�cie tysi�cy 
pracowników. 
Przypomn�, �e najwi�kszym zak�adem pracy w Nisku 
by�y Zak�ady Mi�sne produkuj�ce bardzo dobre wyroby 
w�dliniarskie, konserwy mi�sne i szynki konserwowe na 
rynek krajowy i na eksport. Wielu naszych mieszka�ców 
mia�o tam sta�e zatrudnienie, a rolnicy mieli sta�ego 
odbiorc� na produkcj� zwierz�c�, poprzez punkt skupu 
w Jarocinie, który czynny by� raz w tygodniu. 
Prywatyzacja tego zak�adu przeprowadzona zosta�a 
nieprawid�owo. Upad�y zak�ad przesta� pracowa�. 
Kilkakrotne próby jego reaktywowania nie powiod�y si�. 
Bardzo wielu rolników nie odzyska�o nale�no�ci za 
dostarczony �ywiec. Drugim zak�adem pod wzgl�dem 
wielko�ci zatrudnienia w Nisku by�y Zak�ady Metalowe 
„Nimet" produkuj�ce m.in. cz��ci do ci�gnika „Ursus". Tu 
te� pracowali nasi mieszka�cy. Zak�ady te 
sprywatyzowano. W�a�cicielem zosta�a  firma w�oska 
TOORA, Poland S.A., która zmieni�a profil produkcji 
i znacznie ograniczy�a zatrudnienie. Po kilku latach 
dzia�alno�ci w Nisku og�oszono upad�o�� tego zak�adu. 
Obecnie  zak�ad ten  nale�y do Armatury Kraków S.A. 
która podj��a produkcj�. Pozosta�e zlikwidowane zak�ady 

pracy w Nisku to m.in. Zak�ady Drzewne, Cegielnia, 
Zak�ad Handlu. Najwi�cej naszych mieszka�ców 
doje�d�a�o do pracy w Hucie Stalowa Wola, gdzie 
kilkakrotnie wyst�powa�y grupowe zwolnienia 
pracowników, które nie omin��y równie� pracowników 
z gminy Jarocin . Zwolnienia te by�y najbardziej dotkliwe 
spo�ród wszystkich zwolnie�. 
Obiekty zlikwidowanych zak�adów pracy przesz�y w r�ce 
prywatne i do ró�nego typu spó�ek. Dotychczasowi 
pracownicy musieli szuka� zatrudnienia we w�asnym 
zakresie, co nie ka�demu si� powiod�o. 
Bezrobotni mieszka�cy gminy radz� sobie 
z niedostatkiem w ró�ny sposób: poszukiwanie pracy 
w o�ciennych miastach na w�asn� r�k�, drobny handel 
i us�ugi, roboty dorywcze, sezonowe i publiczne, praca na 
czarno, korzystanie z pomocy rodziców posiadaj�cych 
emerytury lub renty oraz z pomocy spo�ecznej.  
Emigracja - Du�e znaczenie ma emigracja zarobkowa. 
Emigracja �agodzi�a i nadal �agodzi trudno�ci materialne 
rodzin w kraju. 
Najwi�ksza fala emigrantów polskich by�a przed I wojn� 
�wiatow� do Ameryki, szacowana na blisko 3 mln. osób. 
Ró�ne �ród�a podaj� ró�ne cyfry. Liczna te� by�a 
emigracja w okresie mi�dzywojennym i w czasie II wojny 
�wiatowej oraz emigracja polityczna po roku 1981, 
a tak�e ta,, która do��czy�a stosunkowo niedawno. Polonia 
zasila finansowo i rzeczowo rodziny w ojczy�nie. Warto 
jeszcze wspomnie�, chocia� to odleg�e czasy, �e pierwszy 
Polak przyby� do Ameryki w 1608 roku, a pierwsi polscy 
osadnicy zamieszkali w miejscowo�ci Jamestown 
w dzisiejszym stanie Wirginia. Dzi� rzadziej wyje�d�amy 
do USA, natomiast bardzo licznie do Europy Zachodniej, 
jako emigracja zarobkowa, g�ównie ze wzgl�du na 
znacznie wi�ksze zarobki oraz na mniejsz� odleg�o�� od 
rodziny i wy�szy kurs euro ni� dolara. W gminie Jarocin, 
prawie z ka�dego domu kto� wyemigrowa� za prac� np. ze 
Zdziar najwi�cej wyjecha�o tradycyjnie do Francji, 
a mieszka�cy z Jarocina pracuj� m.in. w Irlandii, 
Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W zwi�zku ze 
spowolnieniem gospodarczym (kryzysem) w krajach tych, 
trudniej jest obecnie o prac�. 
Nale�y tu doda�, �e emigracja ma dobre i z�e strony.  
Statystyka - Stopa bezrobocia w naszym powiecie Nisko 
w I pó�roczu 2009 roku wynios�a 21,1 %, a liczba 
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zarejestrowanych 4921 osób. Z terenu gminy Jarocin 
zarejestrowanych jest 388 osób. Prawo do zasi�ku posiada 
98 osób. A wi�c bezrobotnych jest nadal wielu, 
z przewag� ludzi m�odych. 
Bezrobocie w Polsce nale�y do najwi�kszych w Unii 
Europejskiej. W odczuciu bezrobotnych, zasi�ki 
wyp�acane przez urz�dy pracy s� za niskie i przyznawane 
s� tylko na 12 miesi�cy, pod warunkiem, �e wcze�niej 
zarejestrowana osoba przepracowa�a minimum 1 rok. 
Wed�ug obiegowej opinii, za du�e dochody maj� 
pos�owie, senatorowie, prezesi firm i rad nadzorczych oraz 
urz�dnicy szczebla ministerialnego. 
Bezrobotni za swoj� trudn� sytuacj� obarczaj� po cz��ci 
polityk� pa�stwa. Niektórym bezrobotnym trudno jest 
znale�� jak�kolwiek prac�, ze wzgl�du na wiek i zawód. 
Nie mog� te� za bardzo liczy� na Powiatowy Urz�d Pracy 
w Nisku, bo skierowania do pracy wydawane s� jak na 
lekarstwo w stosunku do liczby bezrobotnych 
przypadaj�cych na jedn� ofert�. Dlatego te� nie mo�na si� 
dziwi� bezrobotnym, �e s� rozgoryczeni. Ale s� te� osoby 
d�ugotrwale bezrobotne na w�asne �yczenie, tzw. 
„niebieskie ptaki „, uchylaj�ce si� od pracy.  
Socjolodzy twierdz�, �e wi�kszy niedostatek wyst�puje 
jednak w ma�ych miasteczkach, ni� na wsi.  
Z nadziej� w przysz�o
� - Oceniaj�c rzetelnie warunki 
�ycia, nie da si� te� ukry� zmian pozytywnych w gminie 
Jarocin, podobnie jak w ca�ym kraju: mo�liwo�� 
podró�owania niemal�e po ca�ej Europie bez wiz. 
atwy 
dost�p do kszta�cenia na poziomie �rednim i wy�szym. 
Nabywanie towarów, które wcze�niej zaliczano do 
luksusowych. Rzeczywista poprawa warunków �ycia 
zwi�zana z post�pem technicznym; powszechna 
telefonizacja przewodowa i komórkowa oraz Internet. Pod 
wzgl�dem sanitarnym: kanalizacja �ciekowa i wodoci�gi 
oraz zauwa�alna poprawa estetyki domów i otoczenia. 
Du�y wybór i przyst�pne ceny niektórych artyku�ów: 
telewizorów, pralek, lodówek, odzie�y, samochodów 
u�ywanych itp. u�atwiaj�cych codzienne warunki �ycia. 
Jest te� du�a poda� materia�ów budowlanych i szeroki 
wybór maszyn rolniczych. 
Z mojej obserwacji wynika, �e rodziny borykaj�ce si� 
z problemem braku pracy ledwie wi��� koniec z ko�cem, 
przy ca�ej oszcz�dno�ci w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. G�ówne wydatki ponosz� na �ywno��, 
a zakupy nowych artyku�ów trwa�ego u�ytku odk�adaj� na 
dalszy plan. S� te� osoby, którym brakuje pieni�dzy na 
podstawowe artyku�y spo�ywcze i dlatego osoby te s� 
klientami O�rodka Pomocy Spo�ecznej w Jarocinie. Na 
koniec I pó�rocza 2009 r. 150 osób mia�o zarejestrowan� 
dzia�alno�� gospodarcz� na w�asny rachunek, z 
mo�liwo�ci�    zatrudnienia dodatkowo pracowników.  
Istniej�ce prywatne zak�ady drzewne w Domostawie 

i w Jarocinie �agodz� w pewnym stopniu skutki 
bezrobocia na naszym terenie – aby podobnych zak�adów 
powstawa�o jak najwi�cej. 
Nadmieni� nale�y, �e Gminny Zak�ad Komunalny 
w Jarocinie od kilku lat daje prac� bezrobotnym,   
zatrudniaj�c  w   sezonie   letnim  ok. 15 osób.                              
                                                      Stanis�aw GAZDA 
 

Jubileusz szko�y w Zdziarach 
 
28 pa�dziernika 2008 r. dla Publicznej Szko�y 
Podstawowej w Zdziarach to dzie� niezwyk�y , bardzo 
�wi�teczny. Tego dnia „Nowa Szko�a” obchodzi jubileusz 
10-lecia. Gwarno i weso�o od rana, rodzice krz�taj� si� 
i przygotowuj� pocz�stunek dla zaproszonych go�ci. 
Uczniowie w od�wi�tnych strojach, �wicz� recytacj� 
wierszy przygotowanych na uroczyst� akademi�. 
Budynek szko�y godnie przygotowany na przyj�cie go�ci, 
pi�kne kolorowe dekoracje, gazetki tematycznie zwi�zane 
z Jubileuszem.  
Jubileusz szko�y to okazja do wspomnie�, które cho� 
minione zawsze pozostaj� w pami�ci. Dostrzeganie 
up�ywu czasu jest cudownym darem dojrza�o�ci. Przez 10 
minionych lat szko�� w Zdziarach uko�czy�o 115 

uczniów, pracowa�o z nimi 19 nauczycieli oraz dwie 
osoby z obs�ugi.  
Obchody jubileuszu rozpocz��y si� o godz. 14.00 
uroczyst� Msz� 	wi�t�, któr� w miejscowym ko�ciele 
odprawi� Ks. Proboszcz Stanis�aw Konik. Proboszcz tej 
parafii jest bardzo zwi�zany ze szko��, kiedy� pracowa� 
w niej jako katecheta, aktualnie przebywa na emeryturze. 
Spo�eczno�� szkolna zawsze ch�tnie zaprasza Ksi�dza 
Proboszcza na ró�ne uroczysto�ci szkolne - jest 
postrzegany jako Wielki Przyjaciel Szko�y. Ksi�dz 
proboszcz przekaza� z racji Jubileuszu 	wiec� Papiesk�, 
która zajmie szczególne miejsce po�ród licznych nagród i 
pucharów zdobi�cych szkolne korytarze.  
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Po Mszy 	wi�tej wszyscy zaproszeni go�cie, rodzice i 
nauczyciele przybyli do budynku szkolnego. Dyrektor 
Szko�y Pani Rozalia Iskra powita�a w�adze gminne 
z Panem Wójtem Zbigniewem Walczakiem na czele, 
Pani� Przewodnicz�c� Rady Gminy, Pa�stwa Radnych, 
Pana so�tysa, Panie dyrektorki ze szkó� z terenu naszej 
gminy oraz wszystkich zaproszonych go�ci.  
W swoim przemówieniu podzi�kowa�a wszystkim 
zaanga�owanym w budow� i funkcjonowanie szko�y w 
Zdziarach, mi�dzy innymi by�ym dyrektorom Pani 
Lucynie Mazur, Pani Marii Pche�ka, by�emu Wójtowi 
Januszowi Siembida, so�tysom so�ectw le��cych 
w obwodzie szko�y a tak�e wszystkim mieszka�com.  
Jednym z punktów akademii by�o przyj�cie do 
spo�eczno�ci uczniowskiej - pierwszoklasistów, którzy 
z�o�yli uroczyste �lubowanie. Nasi uczniowie 
zaprezentowali pi�kne uk�ady taneczne, wykazali si� 
du�ym talentem aktorskim i plastycznym. Szczególne 
podzi�kowania nale�� si� Paniom: El�biecie Pche�ka 
i El�biecie Kuty�a za przygotowan� akademi�. Uczniowie 

klasy pierwszej zostali obdarowani licznymi upominkami 
przygotowanymi przez Przewodnicz�c� Rady Gminy, 
Rad� Rodziców, Rad� Pedagogiczn� oraz uczniów klas 
starszych. W�adze lokalne przekaza�y na rzecz szko�y 
sprz�t sportowy i s�odycze. Po zako�czonej akademii 
wszyscy udali si� na przyj�cie zorganizowane przez 
nauczycieli oraz Rad� Rodziców Publicznej Szko�y 
Podstawowej w Zdziarach. Licznie przybyli rodzice 
i go�cie w trakcie pocz�stunku wymieniali uwagi, 

refleksje i wspomnienia dotycz�ce minionych 
i aktualnych problemów o�wiaty w naszej gminie. 
M�odzie� szkolna wspólnie z absolwentami bawi�a si� na 
jubileuszowej dyskotece .  
Jubileusz szko�y by�, w zgodnej opinii przyby�ych na to 
�wi�to, znakomit� okazj� do prezentacji osi�gni�� 
i sukcesów by�ych i obecnych wychowanków 
prowadzonych przez wielu zaanga�owanych, oddanych 
swojej szkole nauczycieli. Wszyscy rozstaj�c si� �yczyli 
„Nowej Szkole” kolejnych pi�knych jubileuszy.     

Rozalia Iskra  
                  Dyrektor PSP Zdziary

 
Kronika szko�y w Szwedach  /ci�g dalszy/ 
Rok szkolny 1957/58 
Rok szkolny rozpocz�to dnia 2 IX.  Przy sk�adzie tych samych 
nauczycieli i liczbie dzieci 53. W tym roku zorganizowano 
kurs wieczorowy dla pracuj�cych na który zg�osi�o si� 7 uczni 
którzy uzupe�niaj� kl. VII. Pod wzgl�dem gospodarczym 
wybudowano nowe ust�py szkolne, zaplanowano zasadzi� w 
ogrodzie 20 drzewek owocowych z funduszu Prez. R. Grom.. 
Rozpocz�to plan elektryfikacji 22 domów wokó� szko�y 
i budynek szkolny, w którym zaplanowano umie�ci� 19 lamp 
elektrycznych. W roku 1958 zosta� wybudowany most na 
rzece Bukowej o warto�ci przesz�o 1mil. z�.  
Rok szkolny 1958/59 

Rok szkolny rozpocz�to dnia 3.IX. Nauczycielka Kania 
Helena zosta�a przeniesiona do Golców, a na jej miejsce 
zamianowano naucz. Ujd� Genowef� z Pilchowa a uko�czy�a 
liceum pedag. w Rozwadowie.  Liczba dzieci  54.  

 

Szko�a zosta�a zelektryfikowana dzi�ki pomocy pos�a M. 
Rózgi, który by� prezesem Wojew.[ódzkiej] Rad.[y] 
w Rzeszowie jak równie�   most zosta� wybudowany dzi�ki  
inicjatywie pos�a M. Rózgi. Budynek szkolny  zosta� 
ogrodzony przy pomocy miejscowej ludno�ci którzy  
ofiarowali olchy na sztachety które  zawozili do tartaku  
Jastkowice. Budynek szkolny nale�a�o oszalowa�, gdy� 
w zimie jest w salach szkolnych zimno.  

Rok szkolny 1959/60 
Rok szkolny uroczy�cie rozpocz�to dnia 1 IX. Naucz.[ycielka] 
Kupiec Maria zosta�a przeniesiona a zamianowana zosta�a  
Kuty�a Maria z Jastkowic, która uko�czy�a Liceum 
Pedagogiczne w Rozwadowie. Poniewa� du�o by�o godz.[in] 
nadliczbowych zaplanowanych wi�c dodatkowo przyby�a  
naucz.[ycielka] Federowicz  Krystyna która by�a  na 
kontrakcie.  
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Dnia 26 IX  urz�dzono konf.[erencj�] rejonow� w tutejszej 
szkole  z kaligrafi w kl. II by�a przeprowadzona lekcja. 
Naucz.[ycieli] przyby�o  z ca�ego rejonu ok. 30. Po odbytej 
lekcji i odczytaniu referatów urz�dzono przyj�cie, po przyj�ciu 
nauczycielstwo bawi�o si�  przy elektrycznym adapterze.  

Rok szkolny 1960/61 
Rok szkolny rozpocz�to uroczy�cie  dnia 1 IX. Przy 

wspó�udziale  Kom.[itetu} Rodz.[icielskiego],   jednego 
przedstawiciela Grom.[adzkiej] Rady z  Domostawy i delegata 
z Prez.[ydium] Pow.[iatowej] Rady Nar.[odowej] z  Niska. 
Budynek szkolny wyremontowany wew.[n�trz]. uzupe�niono 
brakuj�ce umeblowanie jak  szafy i 11 �awek dla kl.  V  VI 
i VII. Podczas ca�ego r.[oku] szk.[olnego] prowadzono  
sklepik szkolny,  kurs wieczorowy kl.[asy] VI dla 
pracuj�cych,  na który zg�osi�o si� 13 uczni w tym robotnicy 
Huty Stalowa Wola. Nauczycielstwo nale�y do PZPR, du�o 
zajmuje si� prac� spo�eczn� jak zbieranie funduszu na 
budow� szkó� Tysi�clecia, bierze czynny udzia� w zebraniach 
powiatowych, wiejskich i sesjach radnych . �ywo si� 
interesuj� m�odzi nauczyciele zebraniami ZMW, które 
zosta�o zorganizowane na terenie tut. Wsi. Jednak dawne 
wady, które s� pozosta�o�ci� z dawnych czasów tut. 
Mieszka�ców wsi trudno wykorzeni�. 

Rok szkolny 1961/62 
Rok szkolny rozpocz�to dnia 1 IX. 1961 uroczy�cie  przy 

wspó�udziale Komitetu Rodz. Na uroczyste rozpocz�cie 
nauki z�o�y�o si� 1. Przemówienie kier. szko�y. 
W przemówieniu poda� do wiadomo�ci spraw� zaopatrzenia 
podr�czników szkolnych do nauki oraz ubezpieczenie uczni, 
higiena uczni. Ze szko�y  Domostawa przyby�o 5 uczni  2 
ucz. do  kl. IV, 2 uczni w kl. V i 1 ucze� do kl. VI, ogó�em 
liczba dzieci od kl. I do VII 68.  Nauka odbywa si� we 
wszystkich klasach z wyj�tkiem klasy I jako klasy ��czone. 
Dnia 20.XI. br.  W tutejszej szkole obchodzono „Dzie� 
Nauczyciela”. Komitet Rodz. wraz z rodzicami  dzieci  
urz�dzili przyj�cie wspólnie gdzie nastapi�o spotkanie 
z nauczycielami miejscowymi. Tutejsze nauczycielstwo 
zosta�o  wynagrodzone po  300z�,  a kier. szk. 400 z�. Pod 
wzgl�dem gospodarczym wybudowano �mietnik. Dnia 6 XI 
br. otrzymano aparat filmowy w�skota�mowy zapomoc� 
którego dla celów o�wiatowych b�dzie wy�wietla� si� filmy 
dla tutejszych mieszka�ców i m�odzie�y. Jako pomoc 
naukow� zakupiono  projektor obrazkowy „Bajka” 
zapomoc� którego wy�wieca si� prze�rocza kiedy zajdzie 
potrzeba na lekcji. pol. biol. geogr..  

Rok szkolny 1962/63 
Rok szkolny uroczy�cie rozpocz�to dnia 3.IX. br. Liczb� 

dzieci zapisano 68.  Przeniesion� zosta�a nauczycielka Maria 
D�bek do Warcho�ów, a na jej miejsce zosta�a zamianowan�  
Janina Czerwi�ska która pochodzi  z �urawicy. Podczas roku 
szkolnego przyby�o 3 uczni, 1 ucze� z Zachodu do kl. IV a 2 
ucz. ze szko�y Domostawy razem obecnych ucz. 71. Od dnia 

1.XII do 31 IV  prowadzono   kurs dla pracuj�cych w liczbie 
16 uczni Byli to robotnicy z Huty Stalowa – Wola. Dnia 14 
V urz�dzono egzamin.  Do egz. przyst�pi�o 12 ucz, a 2 ucz. 
nie przyst�pi�o z tej liczby zda�o 10 z post�pem dost., a jeden 
ucze� z dost�pem dobrym.  Prowadzono przysposobienie 
rolnicze I  stopnia do którego zapisali si� ucz. kl. VI i VII 
prowadzono poletka na które zasadzono kukurydz�. Ko�o 
szkolne PCK bra�o udzia� w konkursie czysto�ci, zaj��o II 
miejsce w nagrod� otrzymano 2 r�czniki k�pielowe, 
3 myde�ka  dyplom. Rok szkolny uroczy�cie zako�czono 
dnia 29 VI br. Szko�� Podst. Uko�czy�o 7 uczniów 2 ucz. 
sk�ada�o egz. Wst�pny do Przyzak�adowej Szko�y Mi�snej 
1 uczennica zosta�a przyj�ta do szko�y Piel�gniarskiej.  

* W ci�gu ca�ego roku odbywa�y si� zebrania rodzicielskie, 
zachowa�a si� ksi�ga protoko�ów zebra� z tamtego okresu. 
W roku szkolnym  1962/63 odby�o si� 4  
zaprotoko�owanych zebra�. Komitet zajmowa� si� 
zaopatrzeniem uczniów w podr�czniki, ubezpieczeniem dzieci, 
spraw� sadzenia drzew w obej�ciu szko�y. Po klasyfikacji 
rodzice dzia�aj�cy w komitecie mobilizowali innych do 
pomocy uczniom, wyp�yn��a tak�e sprawa higieny 
i zaopatrzenia uczniów w ka�amarze. Najwa�niejsza jest 
jednak nauka i tu postanowiono pomóc s�abym uczniom przez 
organizacj� pomocy kole�e�skiej i pomocy nauczycieli dla 
uczniów którzy tego wymagaj�. Nie mniej wa�ne jest 
odpowiednie zachowanie. Obserwuje si� u�ywanie 
przekle�stw co prowadzi do zatargów. Szczególn� opiek� 
nale�y otoczy� uczniów odstaj�cych  */przypis p. M. Pche�ka/ 
 

Rok szkolny 1963/64 
Rok szkolny rozpocz�to  dnia  3.IX. 1963. Przyby�a 

nowozamianowana naucz. Agn.[ieszka] Oczkowska. 
Zapisano dzieci 69 od kl. I do kl. VII. Za�o�ono organizacje 
PCK, SKO, ZHP, SFBS. 

Dnia 24.IX. br. Gen.[owefa] Szwedo odesz�a na urlop. na 
zast�pstwo przyszed� Butryn Micha� który  uczy� tylko przez 
1 miesi�c. Podczas ca�ego roku szkolnego nie zasz�y �adne 
zmiany. Rok szkolny zako�czono dnia 28 VI br.  Zako�czenie 
roku szkolnego by�o uroczyste. Komit. Rodz. urz�dzi� 
przyj�cie z kl. VII uko�czy�o 8 ucz. z tych 2 ucz. zosta�y 
przyj�te do Liceum Ogóln. Przed zako�czeniem r. szkolnego 
robiono grupowe zdj�cia z dzie�mi szkolnymi 
i nauczycielstwo 
Rok szkolny 1964/65 
Rok szkolny rozpocz�to dnia 1 IX. 1964 r. Zg�osi�o si� dzieci 
68. Przeniesion� zosta�a nauczycielka Agn. Oczkowska 
a zamianowana Czerwi�ska Janina, która wysz�a zam�� za 
Szwed� Ambro�ego s. Kazimierza i ze wzgl�dów rodzinnych 
zosta�a zamianowan� do tut. szko�y. Dzieci ucz� si� w kl. od I 
do VII. Zaprowadzono organizacje jak ZHP, PCK, LOK, 
SFBOS i b�dzie prowadzi� si� kó�ko artystyczne jako zaj�cia 
poza lekcyjne. Dnia 15 IX 64 r. nauczycielka Gen. Szwedo 
odesz�a na urlop macierzy�ski i wróci�a do pracy dnia 7 I. 
1965 r.  W zast�pstwie przysz�a nauczycielka z Domostawy 
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Ob. M. Pasztaleniec i uczy�a od dnia 1 X. do dnia 20 XII 64 r. 
Dnia 8 II 1965 r. odesz�a na urlop macierzy�ski Janina Szwedo 
wróci�a do pracy dopiero 17 V. 1965 r. Kierownik szko�y 
zmienia� 3 razy plan godzin. Kiedy odesz�a na urlop J. Szwedo 
�adnego zast�pstwa nie by�o. U�o�ono plan godzin o 2 
nauczycielach i skrócono godz. przez usuni�cie przedmiotów 
artystyczno-technicznych, gdy� nauczyciel mo�e zaj�� tylko 
pó� etatu wi�c nauczyciel uczy� 39 godz. tygodniowo.  W 
klasach  VI i VII przeprowadza�a  Przysposobieni Rolnicze  
Kier. szk. ST. 	wi�tkowska. Dnia 10 V. przeprowadzono egz. 
z zakresu nauki I stopnia. Uczniowie ci prowadz� poletka 
do�wiadczalne, posadzone s� ziemniaki, gatunek „Epoka” 
i posiana jest rozsada kapusty pastewnej, któr� b�d� uprawia� 
por�  jesienn�. Obecnie to jest przez ca�y miesi�c maj 
odbywaj� si�  przygotowania do wyborów radnych do 
Grom.Rad Narod., Pow.r. N., Wojew. R. N. i pos�ów do 
Sejmu. Dnia 30 V. 1965 r. odb�dzie si� g�osowanie. Na li�cie 
wyborców na radnych do Grom. R. Narod. Domostawa jest 
umieszczona Kier. szk. St. 	wi�tkowska. Dnia 9 V. 65 r. 
odby�o si� zebranie w tut. Szkole kandydatów na radnych do 
Powiatowej Rady Narod. Z miejscow� ludno�ci�. Kandydaci 
przybyli Ob. Nadle�niczy Sikora z Ulanowa Dyr. PZGS Sycz 
z Niska i Przewodn. Gr. R. Nar. Z Jarocina Ob. Pow�ska Jan. 
Dzieci szkolne kl VII przywita�a przyby�ych go�ci z bukietem 
kwiatów tulipanów.  
Obecnie przez ca�y IV okres nauki przygotowuje si� 7 uczn. Z 
kl VII do wst�pnego egzaminu do szko�y zasadniczej 3 let. 
Elektrycznej w Nisku do Liceum Ogólnego  i do szko�y 
zawodowej krawieckiej. 
Rok szkolny 1965/66 
Rok szkolny zg�osi�o si� dzieci 68 rozpocz��o nauk� dnia 
1 IX.1965 r.  Nowy rok szkolny rozpocz�to uroczy�cie 
i wys�uchano z audycji radiowej przemówienie Min. O�wiaty 
W. Tu�odziecki. Nastepnie przydzielono wychowawstwa 
w klasach i organizacje m�odzie�owe. Wychowawczyni� kl I 
jest Gen. Szwedo liczba dzieci zapisanych i ucz�szczaj�cych  
Wychowawczyni� kl II i III jest Anna Szypu�a nowo 
zamianowana nauczycielka, zapisanych i ucz�szczaj�cych 
dzieci    Wychowawczyni� kl IV i V jest Janina Szwedo 
zapisanych i ucz�szczaj�cych dzieci    Wychowawczyni� kl VI 
i VII jest St. 	wi�tkowska   zapisanych i ucz�szczaj�cych z kl 
VI  Opiekunk� organizacji m�odzie�owej ZHP jest Anna 
Szypu�a, opiekunk� PCK jest St. 	wi�tkowska   opiekunk� 
SKO jest Gen. Szwedo, opiekunk� SFOS (Spo�eczny Fundusz 
Odbudowy Stolicy – przyp. red)  (….) jest Janina Szwedo. 
W tym roku szkolnym planuje si� zorganizowa� kurs 
wieczorowy dla pracuj�cych uzupe�niaj�cy kl VII i Szkolenie  
z kl VI i VII.   W dniach  16 X  20 X. 65 r.  zg�osi�y si� dzieci z 
D�bowca do kl V. VI i VII w liczbie 8, na skutek braku 
1 nauczyciela w Kochanach. Poniewa� kurs wieczorowy by� 
organizowany w Domostawie wi�c przy tut. Szkole nie 
organizowano natomiast prowadzono szkolenie 
Przysposobienia Roln. i dosz�o 7 ucz. do egzaminu. Ci 
otrzymali nagrod� 1000 z�. z�ozone pien. na ks. PKO i stan�li 

do konkursu na powiatowym zlocie M�odych Rolników na 
którym uczestników by�o ok. 500. 
(w tym miejscu wklejona jest do Kroniki notka prasowa Pt. 
„Nagrody dla m�odych rolników” zamieszczona w gazecie 
„Nowiny Rzeszowskie” z dnia 29 X. 1965 r. o nast�puj�cej 
tre�ci:   „Z udzia�em pos�a in�., Józefa 
astowskiego oraz 
sekretarza KP PZPR w Nisku tow., Karola Turzy, odby� si� w 
Jarocinie Powiatowy Zlot M�odych Rolników. Uczestniczy�o 
w nim blisko 500 cz�onków zespo�ów przysposobienia 
rolniczego ró�nych stopni oraz uczniów szkó� przysposobienia 
rolniczego. Podczas zlotu, wyró�niaj�cym si� m�odym rol-
nikom, którzy osi�gn�li najlepsze wyniki uprawowe i ho-
dowlane, wr�czono warto�ciowe nagrody. 
Zespo�owe nagrody  wojewódzkie otrzyma�y: zespó� 
przysposobienia rolniczego I stopnia z Cisowego Lasu, Kopek 
oraz zespó� PR II stopnia z miejscowo�ci Zdziary. Nagrody 
powiatowe przyznano zespo�om ze Szwedów, Przyszowa i 
Zalesia, Indywidualne nagrody otrzymali Aniela Wyka z 
Cisowego Lasu, Andrzej Tupaj z Ko�czyc i Zygmunt Ludian 
ze Szwedów W cz��ci artystycznej zlotu wyst�pi� 50-
osobowy zespó� Technikum Mechanicznego w Stalowej 
Woli.                                (z. fl.)  „ – przyp. red.) 
Rok szkolny zako�czono uroczy�cie z przyj�ciem 
które urz�dzi� Komitet Rodzicielski.                                           
   **  Odby�y si� 4 posiedzenia Rady Pedagogicznej. Na 
pierwszym posiedzeniu omówiono i zatwierdzono plan pracy 
na rok bie��cy. Dokonano przydzia�u przedmiotów 
i wychowawstw i czynno�ci dodatkowych. Na nast�pnych 
naradach dokonano klasyfikacji uczniów, przeanalizowano 
realizacje materia�u nauczania i osi�gni�� organizacji 
m�odzie�owych. Specjaln� narad� po�wi�cono obchodom 
1000-lecia Pa�stwa Polskiego. Wiele uroczysto�ci milenijnych 
odb�dzie si� w kwietniu i maju. B�dzie spotkanie z Wojskiem 
Polskim, bogate uroczysto�ci 1 Maja Dni O�wiaty ksi��ki 
i prasy. 24 b�dzie przebiega� sztafeta wojskowa w kierunku 
Janowa Lubelskiego, na jej spotkanie wyruszy dru�yna 
harcerska ze Szwedów z chor�giewkami i kwiatami. Na 
31 kwietnia przewidziano wieczornice w szkole Szwedy. Na 
program z�o�� si� przemówienia, inscenizacje, wiersze 
i �piewy. Nast�pnie b�dzie zorganizowana zabawa na 
�wie�ym powietrzu w Domostawie.  
         W dniu 17 czerwca 1968r. dokonano podsumowania 
zaplanowanych zada�. Plan zosta� zrealizowany. Omówiono 
tak�e dokonania w pracach spo�ecznych. M�odzie� pracowa�a 
przy budowie drogi, sadzeniu drzewek wokó� szko�y, dzia�anie 
wspomaga� komitet rodzicielski.  
Uczniowie klasy VII mog� ko�czy� klas� VIII w szkole 
Przysposobienia Rolniczego w Jarocinie. /przypis M. Pche�ka/                 
cdn. 

Wojenne straty 
W ostatnim numerze wydrukowane by�y nazwiska 

zamordowanych osób z Golc. Niektóre nazwiska zosta�y 
przez korekt� komputerow�  przekr�cone. Powinno by�: 
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Fedorek /a nie Fetorek/; Skomro /a nie Skoro/; Skromak /a 
nie Skrobak/. Otrzymali�my tak�e list od p. Ludwiki  
Pow�ska, która zwróci�a nam uwag�, �e na tablicy 
w Golcach, przy nazwisku jej dziadka Jana Fedorka wyryto 
b��dnie wiek. W chwili �mierci mia� 28 a nie 37 lat. Ponadto 
p. Pow�ska zwraca uwag�, �e w  numerze  11 Pa�stwa 
Jarocin, gdzie opublikowali�my list� ofiar z Majdanu 
Golcza�skiego postawili�my przy niektórych nazwiskach 
pytajniki, powinno by� nazwisko Szkutnik Maria /a nie 
Kutnik/; Kwa�nik Krystyna /a nie Justyna/; Kwa�nik Emil /a 
nie Emilia/  Pani Pow�ska uwa�a tak�e, �e prawid�owa data 
urodzin Julii Kwa�nik to rok 1943. W dalszym ci�gu 
prosimy czytelników o zg�aszanie zauwa�onych b��dów 
i nie�cis�o�ci         /red/ 

Zdziary 
28.04.1940 – Stanis�aw Cicho� – lat 36 – zabity przez 
Niemców 
26.07.1940 – Zofia Wo�oszyn – ur. 11.05.1910 – zastrzelona 
podczas dzia�a� wojennych 
29.09.1942 – Wojciech G�uszak ur. 1910 – zastrzelony 
7.03.1943 –Kie�b ur. 5.05.1923 – zastrzelony 
8.07.1943 – Franciszek Pok�adek ur.24.07.1909 – zastrzelony 
w Kra�niku w wi�zieniu 
9.07.1943 – Mateusz Cie�la – ur.1.06.1878 – zastrzelony 
podczas ob�awy 
9.07.1943 – Franciszek Siembida – ur.2.10.1904 – zastrzelony 
5.08.1943 – Dziurda – ur.23.05.1901 – zastrzelony podczas 
ob�awy 
17.08.1943 – Roman Bury – ur.6.08.1925 – zastrzelony 
22.09.1943 – Stanis�aw Pacholec – 1.05.1909 – zmar� w 
Lublinie 
1.10.1943 – Jan Marcinek –ur. 1869 – zmar� w Lublinie 
1.10.1943 – Antoni Siembida – 15.07.1903 – zmar� w Lublinie 
23.07.1944 – Jan Sobi�o ur. 15.05.1905 – zastrzelony 
podczas niewoli 
26.07.1944 – Andrzej Ma�ek – lat 32 – postrza� /dopisek: 

��ek Ordynacki/ 
Osoby wy�ej wymienione zgin��y bezpo�rednio z r�k 
okupanta niemieckiego. Do ofiar wojny nale�a�o by tak�e 
zaliczy� zmar�ych w wyniku trudnych warunków �ycia w 
czasie wojny i braku odpowiedniej opieki zdrowotnej. 
Przyk�adem s�  Zdziary, w których w czasie  epidemii 
dyzenterii /czerwonki/  zmar�o na ni�  7 osób w  1941 oraz 12 
w  1942 roku.  

Katy 
Rok 1943: 
3.10. 1943 – W�gli�ski Marcin – ur.10.10.1871 – zastrzelony 
9.07.   - Szcz�bara Stanis�aw – 2.05.1904 – zastrzelony 
9.07.   - Jachim Stanis�aw – 23.02.1912 – zastrzelony 
10.07. - Kuty�a Antoni – 3.06.1905  -zastrzelony 
10.07. - Kuty�a Tomasz – 21.08.1892  - zastrzelony 
10.07.  - Mul Adam  - 16.10 1892 – zastrzelony 
10.07   - Kuty�a Jan  - 6.09.1912 – zastrzelony 
10.07. Kuty�a Katarzyna - 78 lat – zastrzeli�a si� 

10.07.Kuty�a Grzegorz    - 9.03.1873 – zastrzelony 
10.07. Kuty�a Stanis�aw – 12.11.1879 – zastrzelony 
Rok 1944: 
11.07. 1944 -Martyna Micha� – ur. 13.11.1877 zastrzelony 
11.07. Kata Edward – 28.11.1927 – zastrzelony 
11.07.  Skrzypek Micha� – 12.09.1927 - zastrzelony 
                        ci�g dalszy w nast�pnym numerze 
 

Kodeks towarzyski ks. Mikusi�skiego 
XVIII. 	a�oba, kondolencje. 
1. Po �mierci bliskiego krewnego nosi si� �a�ob�; m�odzie� 
szkolna nosi czarn� opask� na r�kawie i czarn� krep� na 
czapce.  Podczas ci��kiej �a�oby nosi si� tak�e zwykle czarne 
r�kawiczki, czarne spinki do mankietów i zamiast �a�cuszka 
do zegarka, czarn� tasiemk� (osoby nie nosz�ce mundurka, 
nosz� tak�e czarne krawatki). 

2. Jest te�  zwyczajem korespondowa� w tym czasie (z 
wyj�tkiem listów  z �yczeniami i gratulacjami) na papierze  z 
czarn� obwódk�   i  u�ywa�   wizytówek   i  kopert z czarnemi 
obwódkami. 

3. W pierwszych tygodniach �a�oby nie bierz udzia�u w 
publicznych  przedstawieniach i zacznij  pó�niej  od  
przedstawie� powa�niejszych. 

4. Po rodzicach trwa  �a�oba rok, (pó� roku ci��ka, pó� roku 
pó��a�oba), po dziadkach i rodze�stwie — sze�� miesi�cy, po 
wuju,  ciotce,  kuzynie, krewnych — dwa do sze�� tygodni. 

5. W pogrzebie   dobroczy�cy,  przyjaciela, znajomego lub w 
ogóle ka�dej osobisto�ci,  wzgl�dem której  masz pewne zo-
bowi�zania,   bierz  udzia� i zachowaj   si� w pochodzie 
spokojnie, powa�nie i z godno�ci�.  

6. W dowód swojej czci i przywi�zania odwied� tak�e w 
pewnych dniach roku groby umar�ych na cmentarzach. 

XIX. Korespondencja. 
1.  Zastanów si� nad ka�dem s�owem listu, gdy�: „scripta 
manent” – napisane trwa;   u�ó�   sobie   bruljon   ka�dego  
listu (napisz go na brudno); zw�aszcza gdy piszesz do osób 
znakomitszych i odczytaj list jeszcze raz przed wys�aniem. 

2. Do osób znacznie wy�szych od ciebie stanowiskiem i 
godno�ci�, pisz na du�ym arkuszu listowego papieru od jego 
po�owy. Do innych wy�szych osób mo�esz pisa� na 
zwyczajnym,   bia�ym,   listowym  arkuszu, lecz rób odst�p na 
par�  wierszy od góry oraz margines. 

3. Pisz�c list, nale�y na   wst�pie po�o�y�   ca�y  tytu� osoby,   
do której piszesz, nie za� jego skrócenia. 

4. Gdy odebra�e� list od osoby, do której piszesz,  nadmie� o  
tem w li�cie   swoim. 

5. W li�cie do znaczniejszych osób nie pozdrawiaj innych, 
uk�onów innym nie  za��czaj; je�li do równych sobie piszesz, 
mo�esz to uczyni�. 
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6. Dat� wys�ania listu pisz u do�u obok podpisu, po jego lewej 
stronie lub u góry listu. 

7. Gdy odpisujesz na list, w którym ci� proszono lub zalecano 
ci wiele rzeczy, odpisz na ka�dy punkt, nie wyliczaj�c jednak: 
po pierwsze, po drugie i t. d. 

8. Gdy  prosisz o co w li�cie - ko�cz�c list, ponów pro�b� i 
uczy� zapewnienie o wdzi�czno�ci, �e spe�ni� to, o co prosisz. 

9. Je�eli w li�cie chcesz okaza� wspó�czucie  w   nieszcz��ciu,   
jakie nawiedzi�o innych, okazuj�c im wspó�czucie, uspakajaj 
strapionych. Do tego uspokojenia  
i pocieszenia    najskuteczniejszym   �rodkiem   s� tylko 
pobudki religijne. 

10. Zalecaj�c kogo� listem, wymie� jego przymioty, zako�cz 
list, obiecuj�c wdzi�czno�� ze swej  i zalecanego strony, je�eli 
pro�bie stanie si� zado��. Listów polecaj�cych nie piecz�tuje si� 
zwykle, lecz otwarte oddaje si� tym,  którzy je maj� wr�czy�. 

11.Winszuj�c nowej godno�ci, o�wiadcz, �e cieszysz si�, i� to, 
co dawno osobie jakiej�  si� nale�a�o, osi�gn��a; do��cz i �y-
czenia, aby do wy�szych doros�a godno�ci.  
12.Winszuj�c �wi�t, wypowiedz rado�� o szcz��liwem 
doczekaniu ich i w jasnych, szczerych    s�owach   z�ó�   swoje 
�yczenia.. 
13.Pisz�c list w interesie jakim�, prosto  i jasno  go  wyra�,   
aby   odbieraj�cy móg� zrozumie�,   czego  od  niego ��dasz. 
Mo�na za��czy� znaczek pocztowy o ile piszesz do osoby 
ca�kiem nieznanej. 
14. W li�cie do osób wy�szych, wystrzegaj si� �artów, 
konceptów, lecz pisz z powag�, a o ile mo�na najkrócej. 
15. Pocztówki, albo   widokówki mo�na 
posy�a� tylko krewnym, dobrym znajomym i rówie�nikom;  
pisz do  nich tylko to, co ka�dy   mo�e   czyta�.  Do innych 
osób nie wypada   posy�a�  pocztówek,  tylko z wycieczki 
wolno wysy�a� do nich widokówki. 
16. Nie pisz na pocztówce rzeczy, któreby  mog�y  kogo�  
obrazi�;  nie   posy�aj takich  widokówek z obrazkami lub 
wierszami, któreby mog�y  kogo� dotkn�� lub uchybi� dobrym 
obyczajom. 
17. Na listy do równych sobie lub znajomych u�ywaj papieru 
listowego formatu zwykle ósemki (wielko�ci zwyk�ej ksi��ki); 
papier listowy nie powinien by� linjowany lub kratkowany. 
Koperta winna by� dostosowana do papieru. 
18. Listy nale�ycie op�a�, aby adresat za ciebie grzywny nie  
p�aci�; pisz adres wyra�nie i  dok�adnie;   przylepiaj   znaczki 
pocztowe   (nie   przewrócone)   po   stronie adresu u szczytu 
prawego brzegu koperty. Nie zwil�aj j�zykiem  brzegu koperty, 
na puszczonego  gum�    lub   marki,   gdy�  to zdrowiu szkodzi,  
a nieprzyjemne jest tym, którzy na ciebie patrz�. 
19. Zniszcz   otrzymany  list,   je�eli nie ma dla ciebie 
szczególniejszego znaczenia; nie naprzykrzaj si� nikomu 
swojemi listami; zachowuj tajemnic� listow�. 
20. Nie wysy�aj nigdy �adnego anonimu (listu   nie   

podpisanego w�asnem   nazwiskiem), pisanie anonimu jest 
tchórzostwem, rzecz� pod�� i wstr�tn�.                  Koniec 

 

Sukcesy uczniów 
Mi�o nam poinformowa�, �e Kamil Serafin z Mostków - 
Podporów w gminie Jarocin, ucze� klasy III a LO im. KEN 
w Stalowej Woli odniós� niebywa�y sukces. Otó� zosta� on 
Laureatem LVIII  Olimpiady Fizycznej (2008/2009). Pod 
wzgl�dem punktów zaj�� ex-equo 10-11 miejsce w Polsce. 

*** 
W ogólnopolskim finale Olimpiady Innowacji 
Technicznych  w�ród 13 finalistów  znalaz� si� ucze� RCEZ 
w Nisku  
ukasz Lach z Jarocina  

*** 
Dawid �ak ucze� RCEZ w Nisku zosta� jednym z czterech 
finalistów fina�u wojewódzkiego w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters 

*** 
14. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie 
DialNet Masters  
Fina� wojewódzki: 4 finalistów  
Dawid �ak 2F, Grzegorz Tatar 2F, Dominika Szcz�ch 
2F, Konrad Kolano 2F  

Kurs udzielania pierwszej pomocy 
Dnia 05.03.2009r. w PSP w Domostawie odby� si� kurs 
udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli z powiatu 
ni�a�skiego.  Zosta�o przeszkolonych 32 nauczycieli. 
Szkolenie przeprowadzili wolontariusze z Fundacji 
Wielkiej Orkiestry 	wi�tecznej Pomocy z Warszawy. 
Ka�da ze szkó� otrzyma�a materia�y i manekiny do 
przeszkolenia nauczycieli i uczniów w swoich szko�ach,  
a tak�e certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.  
Zdj�cie str 24.           Zofia Kie�b

K�cik humoru: 
K�amczucha 

Pani Hillaria Clinton podczas wizyty w Nowej 
Zelandii spotka�a si� z pierwszym zdobywc� Mount 
Everestu Edmundem Hillarym. "Czy pan wie, 
Mistrzu - zagadn��a Prezydentowa - �e rodzice dali 
mi na imi� Hillary dla uczczenia  pa�skiego 
wspania�ego wyczynu" 
Ca�y szkopu� w tym, �e pani Clinton urodzi�a si� 
w 1947 roku, natomiast Edmund Hillary zdoby� 
Mount Everest w 1953.  
                                           Irytacja 
W bardzo starym kawale towarzysz Bre�niew 
denerwowa� si�, �e w ró�nych miejscach na 
�wiecie jest w tym samym czasie inna godzina, a 
nawet data. “Nie mo�e tak by�, towarzysze –
dzwoni� do Fidela Castro pogratulowa� rocznicy, 
a tu si� okazuje, �e to by�o wczoraj, dzwoni� do 
Watykanu z kondolencjami po zamachu na 
papie�a, a tu si� okazuje, �e to dopiero jutro…”
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GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
Dnia 31 marca 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Domostawie odby� si�  Gminny Konkurs Ortograficzny 
„Mistrz Ortografii” dla uczniów kl. II i III zorganizowany 
przez Stanis�aw� Mierzwa i Ma�gorzat� Pche�ka. 

W konkursie wzi��o udzia� 11 uczniów z kl. II       
i 13 z kl. III ze szkó� Gminy Jarocin. 
W sk�ad komisji konkursowej wchodzili nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej z poszczególnych szkó�. 

Uczniowie reprezentowali wysoki poziom 
umiej�tno�ci ortograficznych. 
Do etapu powiatowego zakwalifikowali si�: 
klasa III – 140 punktów do zdobycia 

1. Mika Natalia  PSP. Zdziary 140 pkt.  
2. Godula Piotr  PSP. Zdziary 137 pkt. 
3. Sowa Kinga  PSP. Zdziary 136 pkt. 

Klasa II – 136 punktów do zdobycia 
1. Bielak Adrian PSP. Domostawa 134 pkt. 
2. Rzek�� Rados�aw PSP. Domostawa 129 pkt. 
3. Pac Krzysztof     PSP. Sokale 128pkt. 

 
Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i nagrody ksi��kowe ufundowane przez Wójta 
Gminy Jarocin. 
 

NI	A�SKI PRZEGL�D ZESPO�ÓW TA�CA 
SPORTOWEGO, ZAPASY TANECZNE. 
odby� si� 23 lutego 2009 roku, w hali sportowej 
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w 
Nisku. Organizatorem by�o Ni�a�skie Centrum 
Kultury „Sokó�”. Zespo�y oceniane by�y w 
nast�puj�cych kategoriach:  
Kategorie taneczno-sportowe:  - cheerleaderki, dance 
aerobik, gimnastyka artystyczna, break dance. 
Kategorie wiekowe: - uczniowie szkó� podstawowych, 
uczniowie szkó� gimnazjalnych, uczniowie szkó� 
ponad gimnazjalnych. Po zako�czonym Przegl�dzie 
Jury przyzna�o nagrody.  Zespó� Taneczny 
„MIRAGE” z Jarocina, pod kierunkiem P. Annay 
Szcz�bara, zaj�� I miejsce w kategorii dance aerobik 
– gratulujemy. 
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„PA�STWO JAROCIN”  
Wydawca: Stowarzyszenie Przyjació� Pa�stwa Jarocin 

Adres: 37-405 Jarocin 159, tel. (015) 871-31-39, fax. (015) 871-31-38, 
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Uczestnicy kursu udzielania pierwszej pomocy 


