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STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 
PAŃSTWA JAROCIN

ok 2010 zapamiętany zos-
tanie w historii Polski R jako rok tragicznej kata-

strofy smoleńskiej, katastrofy 
w której zginęli Prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką, 
dowódcy wszystkich rodzajów 
Wojska Polskiego oraz kilkadzie-
siąt osobistości z życia społeczno 
– politycznego państwa. Od 
katastrofy upłynął już ponad rok, 
a my dalej nie wiemy, co było jej 
bezpośrednią przyczyną. Mnożą 
się za to kolejne hipotezy na ten te-
mat, zatruwając atmosferę życia 
politycznego w kraju i wcale nie 
przybliżając nas do poznania 
prawdy. Być może, nigdy się jej 
nie dowiemy, gdyż musiał by ktoś 
za to ponieść konsekwencje. Rok 
2010 to rok obfitujący w róż-
norodne wydarzenia w naszej 
gminie a zwłaszcza w Domosta-
wie w związku z obchodzonym 
100–leciem miejscowego koś-
cioła. Swoje stulecia obchodziły 
także dwie panie: Rozalia Kowal 
ze Szwedów oraz Aniela Sołtyska 
z Katów. Był to także bardzo 
dobry rok dla samorządu gminy, 
gdyż udało się mu zrealizować 
kilka ważnych inwestycji zdobyć 
dotacje na kolejne ale już do 
wykorzystania w 2011 r.
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UCZCZENIE OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

Nie mająca precedensu 
w historii naszego państwa 
tragedia, jaka miała miejsce na 
lotnisku w Smoleńsku w dniu 10 
kwietnia 2010 r. pogrążyła cały 
naród w żałobie. Społeczeństwo 
w różnorodny sposób oddawało 
hołd osobom, które zginęły 
w katastrofie. Samorząd gminy 
Jarocin w dniu 18 kwietnia także 
uczcił śmierć członków delegacji 
do  Katyn ia .  W tym dn iu  
w GOKSTiR odbyła się Sesja 
Okolicznościowa Rady Gminy 
Jarocin. Przewodnicząca Rady 
Gminy odczytała listę 96 ofiar 
katastrofy lotniczej pod Smoleń-
skiem z 10 kwietnia 2010 r. 
Następnie wszyscy zgromadzeni 
oddali hołd zmarłym minutą ciszy. Wójt Gminy 
odczytał przemówienie, które miał wygłosić Prezydent 
RP Lech Kaczyński w Katyniu 10 kwietnia w 70 

I tura – 20 czerwca 2010
Frekwencja w I turze – 41,25 %: najwyższa 
w Szyperkach 43,26%, najniższa w Zdziarach – 
37,81%

1. Jurek Marek - 21 
2. Kaczyński Jarosław - 1 006 
3. Komorowski Bronisław -340 
4. Korwin-Mikke Janusz - 35
5. Lepper Andrzej - 43
6. Morawiecki Kornel - 4
7. Napieralski Grzegorz - 248 

WYBORY PREZYDENCKIE W GMINIE JAROCIN

8. Olechowski Andrzej - 14
9. Pawlak Waldemar - 64 
10. Ziętek Bogusław -5

II tura
Frekwencja - 44,21 %
Najwyższa w Golcach - 49,35; najniższa w Majdanie 
Golczańskim -40,42 

Kaczyński Jarosław Aleksander - 1 384 - 72,80 %
Komorowski Bronisław Maria - 517 - 27,20 %

rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach 
w 1940 r. przez NKWD a następnie podzielił się kil-
koma osobistymi refleksjami dotyczącymi zarówno 

niedawnej katastrofy jak i rocznicy 
mordu katyńskiego. Następnie uczest-
nicy sesji wraz z młodzieżą gimnaz-
jalną udali się pod miejscowy Pomnik 
Pamięci Narodowej obok Urzędu 
Gminy w Jarocinie, gdzie złożyli 
wieniec i zapalili znicze, po czym udali 
się na Mszę Św. w intencji tragicznie 
zmarłych. Mszę Św. odprawił i oko-
licznościowe, patriotyczne kazanie 
wygłosił proboszcz jarocińskiej parafii 
Ks. Tadeusz Kuźniar. Dzień ten był dla 
wszystkich uczestniczących w uro-
czystości a zwłaszcza dla młodzieży 
szkolnej szczególną lekcją historii.
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Wybory samorządowe odbyły się w dniu 21 listopada 
2010. Podczas nich wybrani zostali radni do rad gmin-
nych, powiatowych oraz sejmików wojewódzkich. 
Wybierano także w wyborach bezpośrednich wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. W gminach, gdzie 

żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy ważnie 
oddanych głosów odbyły się wybory także w drugim ter-
minie. W gminie Jarocin taka potrzeba nie zaistniała, 
gdyż dotychczasowy wójt Zbigniew Walczak zdobył 
już w pierwszą niedzielę wyborczą 57 % głosów.

WYBORY WÓJTA GMINY  

Kandydat  Jarocin Domostawa Golce Majdan G. Mostki Szyperki Zdziary Razem 

Flis Andrzej  49 49 30 116 194 11 20 469 

Gęśla Tadeusz  109 119 35 26 12 20 53 374 

Noworyta Piotr  16 26 45 23 10 4 4 128 

Walczak Zbigniew  367 279 53 123 88 174 207 1291 

Razem  541 473 163 288 304 209 284 2262 

Wybory do Rady Gminy

Radnymi zostali: Kazimierz Bąk (196 głosów), Antoni 
Michał Oleksak (141) i  Dariusz Żak (110) w Jarocinie; 
Zofia Kiełb (102) i Jacek Cieśla (88) w Domostawie; 
Waldemar Gorczyca (65) w Szwedach; Bogusław 
Iskra (68) w Katach; 
Bogusław Pieróg (69) 
w G o l c a c h ;  P a w e ł  
Domaradzki (106) i Jan 
Siembida (104) w Majda-
nie Golczańskim; Mie-
czysław Pawłowski (103) 
i Jan Sroka (112) w Most-
kach; Zdzisław Kurzyna 
(65) w Szyperkach oraz 
Aniela Olszówka (154) 
i Bogusława Smutek (85) 
w Zdziarach. 

Wybory do Rady Po-
wiatu

Okręgiem wybor-
czym był teren gmin 
Jarocin i Ulanów. Naj-
lepszy wynik w gminie 
Jarocin uzyskał Tomasz 
Podpora startujący z PiS 
– 502 głosów. Radnymi 
Powiatowymi zostali 
Henryk Siek z Porozu-
mienia Społeczno – Gos-
podarczego i Zbigniew 
Lach z Niżańskiego 
Bloku Wyborczego.

Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go
Najwięcej głosów do sejmiku wojewódzkiego 
uzyskali:
Lidia Błądek (307), Mączka Grażyna Ewa (270), 
Cholewiński Zygmunt (225), Błądek Lidia (167)

Mamy już za sobą wybory samorządowe. 
Dzięki dużemu poparciu mojej kandydatury przez 
mieszkańców gminy wygrałem już w I turze. Wynik 
ten jest wyrazem dużego zaufania do mojej osoby, 
tym bardziej, że właściwie nie prowadziłem kampanii 
wyborczej. Najlepszym moim podziękowaniem 
będzie solidna i wytrwała praca dla dobra Gminy 
Jarocin i jej mieszkańców. Jest to dla mnie ogromne 
wyzwanie. Bezpośrednie wybory samorządowe na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast to jedyne 
wybory, gdzie partie mają niewiele do powiedzenia. 
Około 80 % osób, które wygrały bezpośrednie 
wybory na wójtów, burmistrzów czy prezydentów 
miast było kandydatami lokalnych komitetów nie 
związanych z żadną partią. Można bez przesady 
stwierdzić, że w wyborach tych lokalne komitety 
wyborcze odniosły miażdżące zwycięstwo nad 
dużymi partiami.
Byliśmy w naszym regionie świadkami, że nawet oso-
biste poparcie szefa jednej z dwóch największych 
w Polsce partii nie stanowiło gwarancji sukcesu 
wyborczego. A więc to nie namaszczenie przez 
jakiegoś lidera partyjnego, ale dokonania i wywiązy-
wanie się z obietnic wyborczych sprzyjają przy 
ponownym wyborze tych samych osób na kolejne 
kadencje. Społeczności lokalnej nie da się oszukać. 
Najwyżej raz. Całkiem inaczej jest w wyborach parla-
mentarnych. Tutaj można bezkarnie oszukiwać i okła-
mywać wyborców. Można obiecać obniżkę podatków 
i je podnieść, obiecać budowę tysięcy kilometrów 
dróg i wycofać się z budowy nawet tych, które miały 
być gotowe na Euro 2012, obiecać zmniejszenie ilości 
biurokratycznych przepisów i je zwiększać, a nawet 
bezkarnie doprowadzić do monstrualnego powięk-
szenia długu publicznego bez obawy, że wyborcy to 
rozliczą. Jest to rzecz doprawdy zdumiewająca. 

Na naszym gminnym podwórku też mogą 
pewne rzeczy zdumiewać. Jako przykład przedstawię 
sytuację związaną z wynikami, jakie uzyskują nasze 
szkoły w ogólnopolskich testach dla szkół.
Otóż od 2002 r. przeprowadzane są w skali kraju testy 
dla 6 klas szkół podstawowych oraz trzecich gimnaz-
jalnych. Dają one materiał porównawczy dla nauczy-
cieli, dyrektorów szkół, organów prowadzących i peł-
niących nadzór pedagogiczny kuratoriów o poziomie 
nauczania w poszczególnych placówkach oświato-
wych. Wynik egzaminu, zwłaszcza w gimnazjum ma 
wpływ na wybór szkoły średniej przez poszczególn-
ych uczniów. W pierwszych 2 – 3 latach po wprowad-
zeniu tego sposobu egzaminowania, trudno było wysn-
uwać jakieś wnioski odnośnie poziomu kształcenia 

ZDANIEM WÓJTA

w poszczególnych szkołach naszej gminy. Gdy danej 
szkole przydarzył się niski wynik, zrzucano to na karb 
słabszego rocznika. Wiadomo przecież, że klasy w na-
szych szkołach są nieliczne, wystarczy wśród nich 
nawet jeden słabszy uczeń aby zaniżyć wynik dla 
całej klasy. Aby można było najłatwiej porównać 
wyniki testowania uczniów i szkół w oświacie stosuje 
się dziewięciopunktową, najkrótszą standardową 
znormalizowaną skalę, zwaną staninową. 

Gdy weźmiemy pod uwagę uśrednione wyniki 
(średnią stanin) z ostatnich lat i porównamy posz-
czególne szkoły, to można wysnuwać już wnioski co 
do jakości prowadzonego w nich kształcenia.
Średnia wyników z ostatnich 6 lat przedstawia się nast-
ępująco:
PSP Domostawa – 6.2
PSP Golce – 4.7
PSP Jarocin – 3.5
PSP Mostki Sokale – 4.0
PSP Szyperki – 5
PSP Zdziary – 5.5
W trakcie testu uczeń szkoły podstawowej może zdob-
yć maksymalnie 40 punktów natomiast gimnazjum 
zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno 
– przyrodniczej 50 punktów.
W związku z tym, że według danych Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wynik średni 
22.89 dla szkoły podstawowej w Jarocinie był w roku 
ubiegłym o wiele niższy od średniej w powiecie (24.-
81) i w województwie (25.16) jako wójt gminy wyst-
osowałem do dyrektor Zespołu Szkół w Jarocinie 
pismo wyrażające zaniepokojenie tym stanem rzeczy. 
W piśmie tym stwierdziłem, że „Biorąc pod uwagę 
średnią stanin wszystkich szkół z terenu gminy 
Jarocin za ostatnich 6 lat to wynik szkoły w Jarocinie - 
3.5 jest najniższy. (….) Przyzna Pani, że powyższe 
dane dla placówki oświatowej w Jarocinie są komp-
romitujące. Niskie wyniki uzyskiwane ze spraw-
dzianu przez uczniów klas szóstych w Jarocinie stały 
się już normą. Nie można tego w żaden sposób wytłu-
maczyć czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od 
kadry dydaktycznej. Trzeba by wtedy przyjąć, że 
uczniowie z Jarocina w porównaniu z uczniami 
z pozostałych szkół na terenie gminy są o wiele mniej 
zdolnymi. Wątpię, czy w powyższy sposób mogłaby 
Pani Dyrektor wytłumaczyć rodzicom kolejnych 
roczników uczniów szkoły podstawowej w Jarocinie 
niskie wyniki edukacji ich dzieci”. 

Jako, że w gminie Jarocin funkcjonuje tylko 
jedno gimnazjum, to osiągane w nim wyniki można 
tylko porównywać z wynikami szkół tego typu w są-
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pismo wyrażające zaniepokojenie tym stanem rzeczy. 
W piśmie tym stwierdziłem, że „Biorąc pod uwagę 
średnią stanin wszystkich szkół z terenu gminy 
Jarocin za ostatnich 6 lat to wynik szkoły w Jarocinie - 
3.5 jest najniższy. (….) Przyzna Pani, że powyższe 
dane dla placówki oświatowej w Jarocinie są komp-
romitujące. Niskie wyniki uzyskiwane ze spraw-
dzianu przez uczniów klas szóstych w Jarocinie stały 
się już normą. Nie można tego w żaden sposób wytłu-
maczyć czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od 
kadry dydaktycznej. Trzeba by wtedy przyjąć, że 
uczniowie z Jarocina w porównaniu z uczniami 
z pozostałych szkół na terenie gminy są o wiele mniej 
zdolnymi. Wątpię, czy w powyższy sposób mogłaby 
Pani Dyrektor wytłumaczyć rodzicom kolejnych 
roczników uczniów szkoły podstawowej w Jarocinie 
niskie wyniki edukacji ich dzieci”. 

Jako, że w gminie Jarocin funkcjonuje tylko 
jedno gimnazjum, to osiągane w nim wyniki można 
tylko porównywać z wynikami szkół tego typu w są-
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siednich gminach, a także ze średnią w powiecie 
i województwie. Wyniki te w 2010 r. przedstawiały się 
następująco: 
w części humanistycznej – 30.86 przy średniej 

w powiecie – 31.6 i województwie – 31,3
w części matematyczno – przyrodniczej -25.13 przy 
średniej w powiecie 23.5 i województwie 24.3. 

Zbigniew Walczak

POŚWIĘCENIE POMNIKA KS. MARCINA KĘDZIERSKIEGO

W niedziele 13 czerwca 2010 r. poświęcony został 
pomnik wystawiony przez samorząd gminy dla 
upamiętnienia tragicznie zmarłego, spalonego w pło-
mieniach plebanii 12 czerwca 1943 r. z rąk niemieckich 
okupantów ks. Kanonika Marcina Kędzierskiego. Poś-
więcenia pomnika dokonał ks. Biskup Edward 
Frankowski, który przybył do Jarocina, aby właśnie 13 
czerwca, w dniu odpustu parafialnego Św. Antoniego 
udzielić jarocińskiej młodzieży - uczniom II i III klasy 
gimnazjum sakramentu bierzmowania. Na zakończenie 
uroczystości odpustowych i bierzmowania uczestnicy 
udali się w uroczystej procesji na plac parafialny, gdzie 
ks. Biskup poświęcił pomnik ks. Marcina Kę-
dzierskiego wzniesiony w ramach projektu „Zagosp-
odarowanie centrum Jarocina w celu wyeksponowania 
miejsc pamięci narodowej a zarazem podniesienia jego 
walorów turystycznych” Przed aktem poświęcenia 
Wójt Gminy Zbigniew Walczak przedstawił opis 
tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci 
ks. kanonika Marcina Kędzierskiego i wielu innych 
osób z Jarocina. Autorem rzeźby przedstawiającej 
figurę zamordowanego księdza jest p. Piotr Garstka 
z Szymanowa współwłaściciel odlewni „Studio 
Szymanowo” w powiecie śremskim, w której została 
odlana z brązu. Wykonawcą cokołu pomnika i placu 
wokół niego z kostki granitowej i betonowej był 
Gminny Zakład Komunalny, spółka z o.o. w Jarocinie.

JR

WYCIECZKA STUDYJNA

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin 
było głównym organizatorem wycieczki studyjnej 
w dniach 4-6 czerwca ubiegłego roku mającej pomóc 
w oparciu o przeszłość i tradycje gospodarki leśnej 
w miejscowościach z terenu gminy Jarocin w „Opra-
cowaniu koncepcji powstania Osady Puszczańskiej”. 
Na ten cel wykorzystana była dotacja z Programu 
Integracji Społecznej.

Program wycieczki tak był skonstruowany aby 
jak najwięcej zwiedzić miejsc związanych tematycznie 
z gospodarczym wykorzystaniem lasów w przeszłości. 
Pierwszym celem wyjazdu było Muzeum Leśnictwa 
w Gołuchowie. Jest to jedyne w Polsce muzeum 
ukazujące wszechstronne związki człowieka z lasem, 
oraz dokumentujące dorobek leśników, przyrodnicze 
bogactwo polskich lasów, sztukę inspirowaną lasem 

oraz rozwój techniki leśnej. Mieści się w zabytkowych 
obiektach rezydencji Czartoryskich: „Oficynie”, „Po-
wozowni” i „Owczarni”. 

Na wystawie zatytułowanej „Technika Leśna” 
zgromadzono narzędzia i maszyny używane w hodo-
wli, ochronie i użytkowaniu lasu. Znajdują się tu dawne 
proste narzędzia, maszyny i urządzenia związane 
z mechanizacją prac w leśnictwie. Najbardziej interes-
ujące z punktu widzenia naszej wycieczki były makiety 
dawnego przemysłu leśnego pokazujące, jak w daw-
nych czasach produkowano węgiel drzewny, smołę, 
dziegieć, potaż, terpentynę, kwas drzewny i sadzę. 
Można było także zobaczyć zestaw wyrobów z drewna 
ukazujący wszechstronność zastosowania tego mater-
iału.

Niemniej ciekawym dla uczestników wycieczki 
było zwiedzenie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju. Mieści się ono w XVII wiecznym młynie pa-
pierniczym, unikatowym zabytku techniki. W XVII w. 
papiernia była zaliczana do najwyżej cenionych na 
Śląsku. Posiadała monopol na dostarczanie papieru do 
wrocławskich urzędów. W XVIII w. papiernię znacznie 
rozbudowano i zmodernizowano, instalując w niej 
nowoczesne urządzenia papiernicze. Produkcję papieru 
zaprzestano w Dusznikach w 1937 r. Dwa lata później 
ostatni właściciel papierni przekazał ją miastu na cele 
publiczne z intencją utworzenia w zabytkowym młynie 
regionalnego muzeum techniki. Po wojnie była opusto-
szała i zniszczona. Dopiero po roku 1953 zaczęto 

remontować budynek i stopniowo gromadzić ekspo-
naty.

Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia 
zbiory z zakresu dziejów papiernictwa i drukarstwa. 
Można tam zobaczyć eksponaty dawnej techniki 
papierniczej i przetwórstwa papierniczego. W roku 
1971 uruchomiono tu pokazową rękodzielniczą pro-
dukcję papieru czerpanego. Jest to jedna z największych 
atrakcji dusznickiego muzeum. Posługuje się przy tym 
zrekonstruowanymi urządzeniami i narzędziami. 
Uczestnicy wycieczki mogli własnoręcznie uczestni-
czyć w produkcji papieru czerpalnego. Kolejnym eta-
pem wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej był skansen 
w Pstrążnej. Jest to Muzeum działające od 1984 gdzie 
gromadzone są zabytkowe obiekty z terenu Sudetów. 
Budynki mieszkalne, kuźnia wiejska czy wieża alar-
mowa są bogato wyposażone w oryginalne sprzęty 
służące niegdyś mieszkańcom tamtejszych ziem. 
Szczególnie interesująca była historia mieszkańców tej 
ziemi na pograniczu Czech, Niemiec i Polski, która 
wielokrotnie zmieniała swoją przynależność państ-
wową opowiedziana arcyciekawie przez przewodnika 
etnografa. Dużą atrakcję skansenu stanowią liczne 
imprezy kulturalne, podczas których odbywa się np. 
pieczenie chleba tradycyjnymi metodami w orygi-
nalnym piecu chlebowym. Organizowane są tutaj festi-
wale z muzyką ludową pogranicza czy też widowiska 
obrzędowe jak np. „Cepowisko”. Wycieczkowicze 
wprawdzie nie uczestniczyli w pieczeniu chleba ale 

„zakosztowali” swojskiego jad-
ła jak: chleb, smalec, ogórki 
kiszone. Uczestnicy wycieczki 
mieli okazję zapoznać się także 
z historią utworzenia skansenu 
i wzbogacaniem go w coraz to 
nowe obiekty i przedmioty. 
W programie wycieczki było 
zwiedzanie wielu interesu-
jących miejsc. Największe wra-
żenie we Wrocławiu wywarła 
Panorama Racławicka. Była 
okazja poznania także trzeciego 
co do wielkości zamku w Polsce 

a miano-
wicie zamku Książ i podzi-
wiania jego pięknych ogrodów. 
Nie można było też, będąc 
w tym regionie nie zwiedzić 
Sanktuarium NMP w Wambie-
rzycach i kaplicy Czaszek 
w Czermnej. Ostatnim akordem 
wycieczki było już zwiedzenie 
w drodze powrotnej kopalni 
srebra w Tarnowskich Górach.

JR i ZW

po Malborku i Wawelu 
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siednich gminach, a także ze średnią w powiecie 
i województwie. Wyniki te w 2010 r. przedstawiały się 
następująco: 
w części humanistycznej – 30.86 przy średniej 

w powiecie – 31.6 i województwie – 31,3
w części matematyczno – przyrodniczej -25.13 przy 
średniej w powiecie 23.5 i województwie 24.3. 

Zbigniew Walczak

POŚWIĘCENIE POMNIKA KS. MARCINA KĘDZIERSKIEGO

W niedziele 13 czerwca 2010 r. poświęcony został 
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upamiętnienia tragicznie zmarłego, spalonego w pło-
mieniach plebanii 12 czerwca 1943 r. z rąk niemieckich 
okupantów ks. Kanonika Marcina Kędzierskiego. Poś-
więcenia pomnika dokonał ks. Biskup Edward 
Frankowski, który przybył do Jarocina, aby właśnie 13 
czerwca, w dniu odpustu parafialnego Św. Antoniego 
udzielić jarocińskiej młodzieży - uczniom II i III klasy 
gimnazjum sakramentu bierzmowania. Na zakończenie 
uroczystości odpustowych i bierzmowania uczestnicy 
udali się w uroczystej procesji na plac parafialny, gdzie 
ks. Biskup poświęcił pomnik ks. Marcina Kę-
dzierskiego wzniesiony w ramach projektu „Zagosp-
odarowanie centrum Jarocina w celu wyeksponowania 
miejsc pamięci narodowej a zarazem podniesienia jego 
walorów turystycznych” Przed aktem poświęcenia 
Wójt Gminy Zbigniew Walczak przedstawił opis 
tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci 
ks. kanonika Marcina Kędzierskiego i wielu innych 
osób z Jarocina. Autorem rzeźby przedstawiającej 
figurę zamordowanego księdza jest p. Piotr Garstka 
z Szymanowa współwłaściciel odlewni „Studio 
Szymanowo” w powiecie śremskim, w której została 
odlana z brązu. Wykonawcą cokołu pomnika i placu 
wokół niego z kostki granitowej i betonowej był 
Gminny Zakład Komunalny, spółka z o.o. w Jarocinie.
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było głównym organizatorem wycieczki studyjnej 
w dniach 4-6 czerwca ubiegłego roku mającej pomóc 
w oparciu o przeszłość i tradycje gospodarki leśnej 
w miejscowościach z terenu gminy Jarocin w „Opra-
cowaniu koncepcji powstania Osady Puszczańskiej”. 
Na ten cel wykorzystana była dotacja z Programu 
Integracji Społecznej.

Program wycieczki tak był skonstruowany aby 
jak najwięcej zwiedzić miejsc związanych tematycznie 
z gospodarczym wykorzystaniem lasów w przeszłości. 
Pierwszym celem wyjazdu było Muzeum Leśnictwa 
w Gołuchowie. Jest to jedyne w Polsce muzeum 
ukazujące wszechstronne związki człowieka z lasem, 
oraz dokumentujące dorobek leśników, przyrodnicze 
bogactwo polskich lasów, sztukę inspirowaną lasem 

oraz rozwój techniki leśnej. Mieści się w zabytkowych 
obiektach rezydencji Czartoryskich: „Oficynie”, „Po-
wozowni” i „Owczarni”. 

Na wystawie zatytułowanej „Technika Leśna” 
zgromadzono narzędzia i maszyny używane w hodo-
wli, ochronie i użytkowaniu lasu. Znajdują się tu dawne 
proste narzędzia, maszyny i urządzenia związane 
z mechanizacją prac w leśnictwie. Najbardziej interes-
ujące z punktu widzenia naszej wycieczki były makiety 
dawnego przemysłu leśnego pokazujące, jak w daw-
nych czasach produkowano węgiel drzewny, smołę, 
dziegieć, potaż, terpentynę, kwas drzewny i sadzę. 
Można było także zobaczyć zestaw wyrobów z drewna 
ukazujący wszechstronność zastosowania tego mater-
iału.

Niemniej ciekawym dla uczestników wycieczki 
było zwiedzenie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju. Mieści się ono w XVII wiecznym młynie pa-
pierniczym, unikatowym zabytku techniki. W XVII w. 
papiernia była zaliczana do najwyżej cenionych na 
Śląsku. Posiadała monopol na dostarczanie papieru do 
wrocławskich urzędów. W XVIII w. papiernię znacznie 
rozbudowano i zmodernizowano, instalując w niej 
nowoczesne urządzenia papiernicze. Produkcję papieru 
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regionalnego muzeum techniki. Po wojnie była opusto-
szała i zniszczona. Dopiero po roku 1953 zaczęto 

remontować budynek i stopniowo gromadzić ekspo-
naty.
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pem wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej był skansen 
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i wzbogacaniem go w coraz to 
nowe obiekty i przedmioty. 
W programie wycieczki było 
zwiedzanie wielu interesu-
jących miejsc. Największe wra-
żenie we Wrocławiu wywarła 
Panorama Racławicka. Była 
okazja poznania także trzeciego 
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Mandat radnego w Katach

Sołectwo Katy ponownie po 4 latach stało się 
samodzielnym okręgiem wyborczym posiadającym 
1 mandat radnego. W kadencji 2006 – 2010 Katy połą-
czone było ze Szwedami i w wyborach nie uzyskały 
mandatu radnego. Mandat straciły na rzecz Katów 
Szyperki. W związku z tym, że Rada Gminy w Jarocinie 
uchyliła się od podjęcia decyzji, sprawę rozstrzygnął 
w tej kwestii Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu.

Zmiana w Radzie Nadzorczej

W związku z uzyskaniem mandatu Rady Gminy 
w Jarocinie, p. Bogusław Iskra zrezygnował z udziału 
w pracy Rady Nadzorczej GZK, spółki z o.o. w Jaroci-
nie. Wójt Gminy rezygnację przyjął i zaproponował 
objęcie wakującego miejsca p. Henrykowi Siekowi, 
który propozycję przyjął. Stosowna uchwała dotycząca 
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej GZK podjęta 
została przez wójta pełniącego rolę Zgromadzenia 
Wspólników spółki w dniu 28.02.2011 r.

Nowa Strategia Rozwoju Gminy

Opracowanie i uchwalenie nowej Strategii 
Rozwoju Gminy Jarocin stało się koniecznością ze 
względu na potrzebę ujęcia w niej planowanych zadań 
inwestycyjnych a zwłaszcza przebudowy budynków 
nie użytkowanych szkół w Jarocinie i Majdanie 
Golczańskim. Strategia Rozwoju Gminy przyjęta 
w 2001 roku nie nadawała się już do aktualizacji, gdyż 
większość zapisanych w niej przedsięwzięć, zwłaszcza 
inwestycyjnych została już zrealizowana. Nowa stra-
tegia została opracowana własnymi siłami przez wójta 
i pracowników urzędu gminy. 
Analiza SWOT w głównej mierze powstała w oparciu 
o wyniki przeprowadzonej ankiety wśród
mieszkańców. Wizja rozwoju gminy oraz cele strate-
giczne sformułowane zostały podczas przeprowa-
dzonych warsztatów. Wskazane w projekcie strategii 
zadania realizacyjne zostały jeszcze uzupełnione 
w trakcie rozszerzonego posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy 
w Jarocinie.

Poświęcenie samochodu dla OSP Domostawa

Gmina Jarocin przystąpiła pod koniec 2009 
roku wraz z gminami Ulanów i Krzeszów do wspólnej 
realizacji projektu „Poprawa efektywności działania 

systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gmin 
Ulanów, Jarocin i Krzeszów” dofinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 
Priorytet 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagro-
żeniom Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zag-
rożeniom. Liderem projektu była gmina Ulanów. We 
współpracy trzech gmin został złożony wniosek o do-
tację na zakup 4 strażackich samochodów bojowych (2 
dla gminy Ulanów i po jednym dla gminy Jarocin 
i Krzeszów). Gdy wniosek po zweryfikowaniu otrzy-
mał pozytywną akceptację Departamentu RPO, gmina 
Ulanów ogłosiła przetarg. Przetarg wygrała firma „Bo-
car” sp. z o.o. z Korwinowa, która zaoferowała 
Mercedesy GBA 2,5/16 wyposażone w napęd na cztery 
koła, sprzęt łączności radiowej, 2500 litrowy zbiornik 
wody, 250 litrowy zbiornik środka pianotwórczego, 
pneumatyczny maszt oświetleniowy, autopompę wyso-
kociśnieniową, klimatyzację kabiny, siedmiotonową 
wyciągarkę, torbę medyczną, nosze, narzędzia i aparaty 
umożliwiające ratownikom wejście do zadymionego 
budynku. Jeden z tych samochodów trafił do jednostki 
będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Domo-
stawie. Wartość samochodu wynosi 592.635,55 zł. 
Dotacja z RPO na zakup wyniosła 492.635,55 zł, środki 
własne gminy to kwota 100.000 zł. W dniu 8 września 
o godz. 16.00 odprawiona została przez ks. Stanisława 
Konika proboszcza parafii w Domostawie i kapelana 
strażaków z powiatu niżańskiego uroczysta Msza Św. 
Po jej zakończeniu ks. dr Stanisław poświęcił nowy 
samochód strażacki. Po poświęceniu nastąpił prze-
marsz strażaków i gości pod remizę OSP, gdzie odbył 
się dalszy ciąg uroczystości. Przez Wójta Gminy 
Zbigniewa Walczaka zostali powitani zaproszeni goś-

cie: Władysław Pracoń – Starosta Niżański, Stanisław 
Nowakowski – Wójt Gminy Krzeszów, Jerzy Bąk – 
z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, Robert 
Napieracz – Naczelnik Wydziału, Mariusz Czech – 
Kierownik Sekcji, Waldemar Kozak – Szef Ośrodka 
Szkolenia PSP w Nisku, Ks. dr Stanisław Konik, 
przewodnicząca Rady Gminy Aniela Olszówka, radni, 
druhowie strażacy z Jarocina i Domostawy. 
Wójt podziękował Zarządowi Województwa z Mar-
szałkiem Cholewińskim na czele oraz radnym do 
sejmiku za to, że stworzyli możliwość dla gmin na 
uzyskanie wsparcia finansowego na zakup nowych 
samochodów dla jednostek OSP; burmistrzowi gminy 
Ulanów jako liderowi za wszystkie prace związane 
z realizacją projektu oraz kierownictwu PSP w Nisku za 
merytoryczną pomoc w przygotowaniu wniosku 
o dotację. W dalszej kolejności strażak dh Robert 
Pacholec odczytał akt przekazania samochodu 
strażackiego. Kolejnym ważnym punktem uroczystości 
było oficjalne przekazanie przez Wójta Gminy Jarocin 

Zbigniewa Walczaka kluczyków do nowego samo-
chodu bojowego naczelnikowi jednostki OSP Domo-
stawa Adamowi Chmura. Samochód został sprawdzony 
do gotowości bojowej i oblany szampańskimi 
bąbelkami przez chrzestną Panią Zofię Kiełb. Nadane 
zostało również imię dla nowego samochodu. 
Samochód nazywa się: „Maria”. Następnie nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi na samochodzie przez 
zaproszonych gości. Podczas uroczystości głos zabrali 
także: Władysław Pracoń – Starosta Niżański, Jerzy 
Bąk – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, ks. 
Stanisław Konik – kapelan strażaków z powiatu 
niżańskiego, Aniela Olszówka – Przewodnicząca Rady 
Gminy w Jarocinie. Jednostka OSP w Domostawie na 
upamiętnienie tego wydarzenia otrzymała także Księgę 
pamiątkową oraz statuetkę św. Floriana. Na zakoń-
czenie wszystkich zaproszonych gości, druhowie 
ugościli strażackim poczęstunkiem w remizie.

AH-C

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szwedach I etap za 
647 083,33 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jaroci-
nie i Majdanie Golczańskim za 951 136,51, w tym 
741 057 z EOG
budowa kanalizacji sanitarnej w Moklakach i Szwedach 
- etap II i przydomowych oczyszczalni ścieków za 
kwotę 5 121 899,60 zł, w tym 3.188.458 zł. dotacja 
z PROW – w trakcie realizacji (zakończenie czerwiec 
2011).

W zakresie Odnowy wsi:
Zagospodarowanie centrum Jarocin za 792 701,37; 
w tym dotacja z PROW - 467 228,00 
Wybudowanie boiska trawiastego do piłki nożnej, 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej oraz 
zagospodarowanie terenu obok stawu „Dolina” w Szy-
perkach za kwotę 521.613,38 zł., w tym dotacja 
z PROW 300 tys. zł.
Zagospodarowanie centrum wsi Katy i modernizacja 
świetlicy – 94.846,45 

W zakresie sportu i rekreacji:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 62 
przy ZS w Jarocinie za 475.990,45 (dotacja 200 000 zł. 
z Ministerstwa Sportu) oraz ogrodzenie boiska za 
30.867,95 zł.
Budowa zbiornika z kąpieliskiem w Jarocinie za 
1 555 292,95, w tym 1 230 750 z RPO

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Zdzia-
rach za 433.528,34 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu 
ok. 200.000 zł. 
Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego 
„Radosna szkoła” przy PSP w Zdziarach. za 147.818,56 
zł. 
dotacja 25.530 zł. na z wyjazdy na basen z Ministerstwa 
Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych (50 
% dofinansowania)

Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych:
drogi w Zdziarach – 1312 mb za 247.528,04 zł.
 drogi w Kutyłach – 1606 mb za 284.939,88 zł.
przebudowa drogi gminnej Szwedy – Wołoszyny o dł. 
525 mb za 115.995,77
droga Szwedy - wieś na odcinku 500 mb - 130.707,14 zł.
droga Domostawa – cmentarz - 394 mb za 125.262,72 
zł. 
drogi w Katach – 585 mb za 159.338,71 zł.
drogi w Golcach – 1060 mb za 224.963,39 zł.
drogi w Szyperkach – 1679 mb za 375.789,69 zł.
drogi w Majdanie Golczańskim – 3299 mb za
 746.047,92
Mostki – Jeże 170 mb za kwotę 28. 902,26 zł 
droga Sokale - Jeże - 340 mb – 76.768,66 zł 
droga Deputaty - Pęk - 365 mb - 101.469,55 zł
droga Łoza – Graba 875 mb - 199 817,46 zł /dotacja 
100 000zł z UM/
 droga Sokale – Łoza – Graba o dł. 1100 mb za 
256.400,08 dotacja 100.000 z UM
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Mandat radnego w Katach

Sołectwo Katy ponownie po 4 latach stało się 
samodzielnym okręgiem wyborczym posiadającym 
1 mandat radnego. W kadencji 2006 – 2010 Katy połą-
czone było ze Szwedami i w wyborach nie uzyskały 
mandatu radnego. Mandat straciły na rzecz Katów 
Szyperki. W związku z tym, że Rada Gminy w Jarocinie 
uchyliła się od podjęcia decyzji, sprawę rozstrzygnął 
w tej kwestii Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu.

Zmiana w Radzie Nadzorczej

W związku z uzyskaniem mandatu Rady Gminy 
w Jarocinie, p. Bogusław Iskra zrezygnował z udziału 
w pracy Rady Nadzorczej GZK, spółki z o.o. w Jaroci-
nie. Wójt Gminy rezygnację przyjął i zaproponował 
objęcie wakującego miejsca p. Henrykowi Siekowi, 
który propozycję przyjął. Stosowna uchwała dotycząca 
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej GZK podjęta 
została przez wójta pełniącego rolę Zgromadzenia 
Wspólników spółki w dniu 28.02.2011 r.

Nowa Strategia Rozwoju Gminy

Opracowanie i uchwalenie nowej Strategii 
Rozwoju Gminy Jarocin stało się koniecznością ze 
względu na potrzebę ujęcia w niej planowanych zadań 
inwestycyjnych a zwłaszcza przebudowy budynków 
nie użytkowanych szkół w Jarocinie i Majdanie 
Golczańskim. Strategia Rozwoju Gminy przyjęta 
w 2001 roku nie nadawała się już do aktualizacji, gdyż 
większość zapisanych w niej przedsięwzięć, zwłaszcza 
inwestycyjnych została już zrealizowana. Nowa stra-
tegia została opracowana własnymi siłami przez wójta 
i pracowników urzędu gminy. 
Analiza SWOT w głównej mierze powstała w oparciu 
o wyniki przeprowadzonej ankiety wśród
mieszkańców. Wizja rozwoju gminy oraz cele strate-
giczne sformułowane zostały podczas przeprowa-
dzonych warsztatów. Wskazane w projekcie strategii 
zadania realizacyjne zostały jeszcze uzupełnione 
w trakcie rozszerzonego posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy 
w Jarocinie.

Poświęcenie samochodu dla OSP Domostawa

Gmina Jarocin przystąpiła pod koniec 2009 
roku wraz z gminami Ulanów i Krzeszów do wspólnej 
realizacji projektu „Poprawa efektywności działania 

systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gmin 
Ulanów, Jarocin i Krzeszów” dofinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 
Priorytet 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagro-
żeniom Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zag-
rożeniom. Liderem projektu była gmina Ulanów. We 
współpracy trzech gmin został złożony wniosek o do-
tację na zakup 4 strażackich samochodów bojowych (2 
dla gminy Ulanów i po jednym dla gminy Jarocin 
i Krzeszów). Gdy wniosek po zweryfikowaniu otrzy-
mał pozytywną akceptację Departamentu RPO, gmina 
Ulanów ogłosiła przetarg. Przetarg wygrała firma „Bo-
car” sp. z o.o. z Korwinowa, która zaoferowała 
Mercedesy GBA 2,5/16 wyposażone w napęd na cztery 
koła, sprzęt łączności radiowej, 2500 litrowy zbiornik 
wody, 250 litrowy zbiornik środka pianotwórczego, 
pneumatyczny maszt oświetleniowy, autopompę wyso-
kociśnieniową, klimatyzację kabiny, siedmiotonową 
wyciągarkę, torbę medyczną, nosze, narzędzia i aparaty 
umożliwiające ratownikom wejście do zadymionego 
budynku. Jeden z tych samochodów trafił do jednostki 
będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Domo-
stawie. Wartość samochodu wynosi 592.635,55 zł. 
Dotacja z RPO na zakup wyniosła 492.635,55 zł, środki 
własne gminy to kwota 100.000 zł. W dniu 8 września 
o godz. 16.00 odprawiona została przez ks. Stanisława 
Konika proboszcza parafii w Domostawie i kapelana 
strażaków z powiatu niżańskiego uroczysta Msza Św. 
Po jej zakończeniu ks. dr Stanisław poświęcił nowy 
samochód strażacki. Po poświęceniu nastąpił prze-
marsz strażaków i gości pod remizę OSP, gdzie odbył 
się dalszy ciąg uroczystości. Przez Wójta Gminy 
Zbigniewa Walczaka zostali powitani zaproszeni goś-

cie: Władysław Pracoń – Starosta Niżański, Stanisław 
Nowakowski – Wójt Gminy Krzeszów, Jerzy Bąk – 
z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, Robert 
Napieracz – Naczelnik Wydziału, Mariusz Czech – 
Kierownik Sekcji, Waldemar Kozak – Szef Ośrodka 
Szkolenia PSP w Nisku, Ks. dr Stanisław Konik, 
przewodnicząca Rady Gminy Aniela Olszówka, radni, 
druhowie strażacy z Jarocina i Domostawy. 
Wójt podziękował Zarządowi Województwa z Mar-
szałkiem Cholewińskim na czele oraz radnym do 
sejmiku za to, że stworzyli możliwość dla gmin na 
uzyskanie wsparcia finansowego na zakup nowych 
samochodów dla jednostek OSP; burmistrzowi gminy 
Ulanów jako liderowi za wszystkie prace związane 
z realizacją projektu oraz kierownictwu PSP w Nisku za 
merytoryczną pomoc w przygotowaniu wniosku 
o dotację. W dalszej kolejności strażak dh Robert 
Pacholec odczytał akt przekazania samochodu 
strażackiego. Kolejnym ważnym punktem uroczystości 
było oficjalne przekazanie przez Wójta Gminy Jarocin 

Zbigniewa Walczaka kluczyków do nowego samo-
chodu bojowego naczelnikowi jednostki OSP Domo-
stawa Adamowi Chmura. Samochód został sprawdzony 
do gotowości bojowej i oblany szampańskimi 
bąbelkami przez chrzestną Panią Zofię Kiełb. Nadane 
zostało również imię dla nowego samochodu. 
Samochód nazywa się: „Maria”. Następnie nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi na samochodzie przez 
zaproszonych gości. Podczas uroczystości głos zabrali 
także: Władysław Pracoń – Starosta Niżański, Jerzy 
Bąk – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, ks. 
Stanisław Konik – kapelan strażaków z powiatu 
niżańskiego, Aniela Olszówka – Przewodnicząca Rady 
Gminy w Jarocinie. Jednostka OSP w Domostawie na 
upamiętnienie tego wydarzenia otrzymała także Księgę 
pamiątkową oraz statuetkę św. Floriana. Na zakoń-
czenie wszystkich zaproszonych gości, druhowie 
ugościli strażackim poczęstunkiem w remizie.

AH-C

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szwedach I etap za 
647 083,33 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jaroci-
nie i Majdanie Golczańskim za 951 136,51, w tym 
741 057 z EOG
budowa kanalizacji sanitarnej w Moklakach i Szwedach 
- etap II i przydomowych oczyszczalni ścieków za 
kwotę 5 121 899,60 zł, w tym 3.188.458 zł. dotacja 
z PROW – w trakcie realizacji (zakończenie czerwiec 
2011).

W zakresie Odnowy wsi:
Zagospodarowanie centrum Jarocin za 792 701,37; 
w tym dotacja z PROW - 467 228,00 
Wybudowanie boiska trawiastego do piłki nożnej, 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej oraz 
zagospodarowanie terenu obok stawu „Dolina” w Szy-
perkach za kwotę 521.613,38 zł., w tym dotacja 
z PROW 300 tys. zł.
Zagospodarowanie centrum wsi Katy i modernizacja 
świetlicy – 94.846,45 

W zakresie sportu i rekreacji:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 62 
przy ZS w Jarocinie za 475.990,45 (dotacja 200 000 zł. 
z Ministerstwa Sportu) oraz ogrodzenie boiska za 
30.867,95 zł.
Budowa zbiornika z kąpieliskiem w Jarocinie za 
1 555 292,95, w tym 1 230 750 z RPO

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Zdzia-
rach za 433.528,34 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu 
ok. 200.000 zł. 
Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego 
„Radosna szkoła” przy PSP w Zdziarach. za 147.818,56 
zł. 
dotacja 25.530 zł. na z wyjazdy na basen z Ministerstwa 
Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych (50 
% dofinansowania)

Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych:
drogi w Zdziarach – 1312 mb za 247.528,04 zł.
 drogi w Kutyłach – 1606 mb za 284.939,88 zł.
przebudowa drogi gminnej Szwedy – Wołoszyny o dł. 
525 mb za 115.995,77
droga Szwedy - wieś na odcinku 500 mb - 130.707,14 zł.
droga Domostawa – cmentarz - 394 mb za 125.262,72 
zł. 
drogi w Katach – 585 mb za 159.338,71 zł.
drogi w Golcach – 1060 mb za 224.963,39 zł.
drogi w Szyperkach – 1679 mb za 375.789,69 zł.
drogi w Majdanie Golczańskim – 3299 mb za
 746.047,92
Mostki – Jeże 170 mb za kwotę 28. 902,26 zł 
droga Sokale - Jeże - 340 mb – 76.768,66 zł 
droga Deputaty - Pęk - 365 mb - 101.469,55 zł
droga Łoza – Graba 875 mb - 199 817,46 zł /dotacja 
100 000zł z UM/
 droga Sokale – Łoza – Graba o dł. 1100 mb za 
256.400,08 dotacja 100.000 z UM
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droga w Nalepach - 700 mb za 131.187,82 zł.
Nalepy wieś - 858 mb za 175.760,06 zł 
Droga Mostki – Podpory o dł. 650 mb za 156.332,02 
Przebudowa drogi gminnej Jarocin – Majdan Jarociński 
– Domostawa – 2029mb + chodnik - 445 mb za 
999.436,63 Dotacja - 499 700,00 zł
Razem: 18 km 47 mb (w kadencji 2002 – 2006 było 
9 km 78 mb)

Modernizacje dróg z nawierzchnią tłuczniową: 
droga rolnicza w Majdanie Golczańskim – 1600 mb za 
68.124,80, w tym 21.000,00 FOGR
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maj-
danie Golcz.– 480 mb za 64.019,50 
 remont 270 mb drogi w Majdanie Golczańskim za 
kwotę 14.884,00 zł (2008 r.)
Renowacja rowów przy drodze powiatowej w Majdanie 
Golczańskim – 1 695 mb za 39.287,05
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Zdziarach 
500 mb za 36.661,00 (FOGR 17.000 zł.)
 Przebudowa 350 mb drogi osiedlowej w Zdziarach za 
58.712,50 zł.
 Przebudowa drogi gminnej Mostki – Nalepy 588 mb za 
64.271,31; w tym 32.000 z FOGR 
Wykonanie remontu drogi gminnej (działka nr 436/3) 
w Mostki – Bukowa za 12.932,00 zł.
Remont mostu w Nalepach za 59 780 zł.
Remont 180 mb drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Mostkach (wydłużenie wcześniej wykonanego od-
cinka) za kwotę 12.004,80 zł (w tym z FOGR 
12.000 zł). (2008 r.) 
droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mostkach o dł. 
540 mb za 53. 472,60 dotacja z FOGR -26.000 zł.
Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda - za 34.892,00
Remont drogi gminnej w Golcach – 100 mb za
 9.607,50 zł.
Wykonanie tłuczniowej nawierzchni dróg obok bloku 
w Jarocinie -186 mb za kwotę 29.971.01 . 

Nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych:
droga Zdziary –Jarocin -2970 mb współfinansowana ze 
ZPORR - 589.377,50 zł. Środki gminy Jarocin to 
88.406 zł.
Droga Jarocin – Nalepy (od cmentarza) – 968 mb – 
196.911,31 zł z czego Gmina Jarocin 98.455,65 zł
Droga powiatowa Jarocin Przymiarki – 1196mb. Udział 
gminy Jarocin – 118.891 zł.
Staraniem gminy Jarocin w złożonym wniosku o do-
tację na drogę Jarocin – Ulanów – Rudnik znalazła się 
też droga powiatowa od skrzyżowania pod Ryczkami do 
Szyperek Mulów, znajdująca się jednak w całości na 
terenie gminy Ulanów. W ramach realizacji tej inwe-
stycji została położona nawierzchnia asfaltowa na dł. 
1040,5 mb
Remont drogi powiatowej „nakładka” w Deputatach 
–300 mb drogi. Było to wspólne zadanie z powiatem. 

Zakup 2 wiat przystankowych w Majdanie Golczań-
skim 
Budowa 3 przystanków w Szwedach 
Budowa 1 przystanku w Golcach

 W zakresie oświetlenia ulicznego:
Opracowanie projektu za 8 000,00 i wykonanie oświe-
tlenia ulicznego Majdan Golczański /Brzozowa Smuga 
– 7 szt. opraw za 15.720,05
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy bloku w Ja-
rocinie, 4 lampy za 8.085 zł. (2009)
Oświetlenie uliczne w Jarocinie – montaż 4 szt lamp za 
3.500,00
 Budowa nowych punktów świetlnych w Jarocinie za 
9.793,00 (2009 r.)
Budowa nowych punktów świetlnych w Zdziarach za 
12.866,00 
wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Bukowej 
za 4.880 zł.
wykonanie projektu oświetlenia w Szwedach i Mokla-
kach za 34.038 zł 
Budowa oświetlenia ulicznego w Szyperkach – 4 lampy 
za 15.960,00

W zakresie remontów budynków:
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jarocinie, Remizy 
OSP w Jarocinie, Szkoły w Sokalach za kwotę 
882.448,45 zł, w tym dotacja z RPO 758.760,22
Modernizacja świetlicy w Zdziarach za 64.500,00 
(2009 r.)
Modernizacja świetlicy w Zdziarach – 56.244,71
 (2010 r.) 
Remont świetlicy w Zdziarach za 54.351,52 (2008 r)
Modernizacja remizy OSP w Domostawie – 63.321,48
 Remont świetlicy w Domostawie za kwotę 
16.247,01 zł
Wymiana okien i drzwi wewnętrznych w remizie 
w Domostawie za 11.760,80 zł.(2008)
Świetlicy w Domostawie - za kwotę 46.782,83 zł. 

Dofinansowanie gminy - 14.960 zł.
 Remont drogi powiatowej „nakładka” w Golcach 
Habudy 300 mb. Udział gminy Jarocin - 9.607 zł.
Uzyskanie dotacji z programu RPO (wspólnie z gminą 
Krzeszów i Ulanów) na Przebudowę dróg powiatowych 
Krzeszów- Ulanów –Jarocin. Jego realizacja nastąpi 
dopiero na wiosnę 2011 r. a obejmie 8141 mb drogi na 
terenie gminy Jarocin ( 7083 mb od GS w Jarocinie do 
Golc i 1058 mb Golce – Kurzyna). 
 Razem: 5734 mb. (w kadencji 2002 – 2006 wykonano 
2980 mb)

 W zakresie budowy chodników, parkingów:
Chodnik w Jarocinie – 1007 mb za 199.653 zł.
Chodnik w Jarocinie – 841 mb za kwotę 404.333,13 zł 
(2008 r.)
Chodnik Jarocin Smutki – 445 mb. 
chodnik Jarocin – Zadworze 156 mb za 64.381,35 zł.
Budowa chodnika - skrzyżowanie - blok dł. 235 mb za 
64.329,38
 Budowa chodnika Jarocin – cmentarz 421 mb za
 171.225,05 
Chodnik Jarocin Przymiarki - 680 mb
Parking w Jarocinie przed kościołem za 51.829 
 parking wraz z ogrodzeniem przy ZS w Jarocinie /obok 
posterunku policji/ za kwotę 11 992,60 zł. 
W Zdziarach – przebudowa kolektora i budowa chod-
nika o dł. 780mb.- całkowicie sfinansowana została 
przez GDDKiA w Rzeszowie 
Budowa chodnika przy drodze gminnej Zdziary – 
Szkoła 360 mb za 83.251,58
Budowa chodnika w Domostawie – 571,5 mb za 
160.434,27 zł.
Budowa chodnika w Domostawie 840 mb za 
197.965,25
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szyperki 
wieś 270 mb za 69.064,20
Budowa chodnika w Szyperkach - 336 mb za 73.471,76 
( 280 mb+56 mb- 2007 r.)
Budowa parkingu i 62 mb chodnika przy drodze gmin-
nej w Szyperkach za 23.865,64 zł 
remont wykonany przez GZK w Jarocinie kolektora 
burzowego przy drodze gminnej Jarocin – Zadworze za 
kwotę 13.044,24 zł. 
Wykonanie schodów w bramie wejściowej na cmentarz 
w Jarocinie za 15.990,54 zł.
Razem: 7004,5 mb W kadencji 2002 – 2006 było to 
4870 mb

Budowa i zakup wiat przystankowych:
Budowa 2 przystanków w Jarocinie (przy policji i przy 
GS) 
Zakup wiaty przystankowej w Jarocinie 
zakup 2 wiat przystankowych dla Domostawy
Zakup 1 wiaty przystankowej w Zdziarach 
Zakup 2 wiat w Mostkach 

(2009 r.)
Świetlicy w Katach – GZK za 39.071,45 zł.(2009 r.)
Wykonanie tzw. strefy wejścia do budynku Urzędu 
Gminy w Jarocinie (zadaszenie, schody zewnętrzne 
wejściowe za kwotę 20.629,59 zł. 
Remont komina OSP w Jarocinie za 9.699,98

Inne:
Zakup samochodu dla OSP Domostawa. Wartość 
samochodu wynosi 592.635,55 zł. Dotacja z RPO na 
zakup wyniosła 492.635,55 zł, środki własne gminy to 
kwota 100.000 zł. 
 Oznakowanie przysiółków na terenie gminy Jarocin 
(2007 r.)
Remont pomnika w Grabie za kwotę 6.039 zł.
Upamiętnienie zamordowanych przez Niemców miesz-
kańców gminy Jarocin w okresie II wojny światowej 
w postaci umieszczenia krzyża z tablicą w Muzeum 
Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie.

Ponadto:
Złożenie wniosków do odnowy wsi w PROW o dofinan-
sowanie następujących projektów:
Budowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Domo-
stawie
Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wsi 
Zdziary 
 zagospodarowanie placu przy zbiorniku wodnym 
w Kutyłach i na wyposażenie świetlic w Zdziarach i Do-
mostawie /do programu Leader/ 
- Wykonanie opracowania ekofizjograficznego przez 
Usługowy Zakład Fizjografii I Geologii Inżynierskiej 
w Rzeszowie za kwotę 37. 258,80 zł brutto. 
- Zlecenie firmie AIRTEL opracowania koncepcji 
budowy sieci szerokopasmowej na terenie gminy 
Jarocin.

/Dane ze stanowiska d/s inwestycji UG/

LICZĄ SIĘ KONKRETNE DOKONANIA

Rozmowa z Wójtem Gminy Jarocin Zbigniewem 
Walczakiem

Podczas ostatnich wyborów samorządowych na 
wójta gminy Jarocin, wygrał Pan już w I turze naj-
większą ilością głosów i pozostał na tym urzędzie IV 
kadencję z rzędu. Dostał pan mandat zaufania na 
dalsze 4 lata. Czy cieszy pana tak liczne poparcie ze 
strony wyborców?

- Ależ oczywiście. Wiadomo, że ustrój zwany 
demokracją ma dużo wad. Ale też wiele zależy od szcze-

gółowych rozwiązań. Na najniższym szczeblu samo-
rządowym – moim zdaniem - dzięki wyborom bezp-
ośrednim jest najzdrowszy, gdyż wyborcy najlepiej 
znają kandydatów. Im wyżej, tym gorzej. Na pewno 
takie poparcie stanowi dla mnie ogromne wyzwanie aby 
tego dużego zaufania społecznego nie zawieść, działa 
ono bardzo mobilizująco. Sądzę, że na mój bardzo 
dobry wynik wyborczy bardzo duży wpływ miało to, że 
mieszkańcy widzą, że w ich gminie prowadzone są licz-
ne inwestycje, zmienia się na korzyść jej wizerunek i co 
ważne, jest to dostrzegane przez osoby z zewnętrz. 
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droga w Nalepach - 700 mb za 131.187,82 zł.
Nalepy wieś - 858 mb za 175.760,06 zł 
Droga Mostki – Podpory o dł. 650 mb za 156.332,02 
Przebudowa drogi gminnej Jarocin – Majdan Jarociński 
– Domostawa – 2029mb + chodnik - 445 mb za 
999.436,63 Dotacja - 499 700,00 zł
Razem: 18 km 47 mb (w kadencji 2002 – 2006 było 
9 km 78 mb)

Modernizacje dróg z nawierzchnią tłuczniową: 
droga rolnicza w Majdanie Golczańskim – 1600 mb za 
68.124,80, w tym 21.000,00 FOGR
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maj-
danie Golcz.– 480 mb za 64.019,50 
 remont 270 mb drogi w Majdanie Golczańskim za 
kwotę 14.884,00 zł (2008 r.)
Renowacja rowów przy drodze powiatowej w Majdanie 
Golczańskim – 1 695 mb za 39.287,05
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Zdziarach 
500 mb za 36.661,00 (FOGR 17.000 zł.)
 Przebudowa 350 mb drogi osiedlowej w Zdziarach za 
58.712,50 zł.
 Przebudowa drogi gminnej Mostki – Nalepy 588 mb za 
64.271,31; w tym 32.000 z FOGR 
Wykonanie remontu drogi gminnej (działka nr 436/3) 
w Mostki – Bukowa za 12.932,00 zł.
Remont mostu w Nalepach za 59 780 zł.
Remont 180 mb drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Mostkach (wydłużenie wcześniej wykonanego od-
cinka) za kwotę 12.004,80 zł (w tym z FOGR 
12.000 zł). (2008 r.) 
droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mostkach o dł. 
540 mb za 53. 472,60 dotacja z FOGR -26.000 zł.
Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda - za 34.892,00
Remont drogi gminnej w Golcach – 100 mb za
 9.607,50 zł.
Wykonanie tłuczniowej nawierzchni dróg obok bloku 
w Jarocinie -186 mb za kwotę 29.971.01 . 

Nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych:
droga Zdziary –Jarocin -2970 mb współfinansowana ze 
ZPORR - 589.377,50 zł. Środki gminy Jarocin to 
88.406 zł.
Droga Jarocin – Nalepy (od cmentarza) – 968 mb – 
196.911,31 zł z czego Gmina Jarocin 98.455,65 zł
Droga powiatowa Jarocin Przymiarki – 1196mb. Udział 
gminy Jarocin – 118.891 zł.
Staraniem gminy Jarocin w złożonym wniosku o do-
tację na drogę Jarocin – Ulanów – Rudnik znalazła się 
też droga powiatowa od skrzyżowania pod Ryczkami do 
Szyperek Mulów, znajdująca się jednak w całości na 
terenie gminy Ulanów. W ramach realizacji tej inwe-
stycji została położona nawierzchnia asfaltowa na dł. 
1040,5 mb
Remont drogi powiatowej „nakładka” w Deputatach 
–300 mb drogi. Było to wspólne zadanie z powiatem. 

Zakup 2 wiat przystankowych w Majdanie Golczań-
skim 
Budowa 3 przystanków w Szwedach 
Budowa 1 przystanku w Golcach

 W zakresie oświetlenia ulicznego:
Opracowanie projektu za 8 000,00 i wykonanie oświe-
tlenia ulicznego Majdan Golczański /Brzozowa Smuga 
– 7 szt. opraw za 15.720,05
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy bloku w Ja-
rocinie, 4 lampy za 8.085 zł. (2009)
Oświetlenie uliczne w Jarocinie – montaż 4 szt lamp za 
3.500,00
 Budowa nowych punktów świetlnych w Jarocinie za 
9.793,00 (2009 r.)
Budowa nowych punktów świetlnych w Zdziarach za 
12.866,00 
wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Bukowej 
za 4.880 zł.
wykonanie projektu oświetlenia w Szwedach i Mokla-
kach za 34.038 zł 
Budowa oświetlenia ulicznego w Szyperkach – 4 lampy 
za 15.960,00

W zakresie remontów budynków:
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jarocinie, Remizy 
OSP w Jarocinie, Szkoły w Sokalach za kwotę 
882.448,45 zł, w tym dotacja z RPO 758.760,22
Modernizacja świetlicy w Zdziarach za 64.500,00 
(2009 r.)
Modernizacja świetlicy w Zdziarach – 56.244,71
 (2010 r.) 
Remont świetlicy w Zdziarach za 54.351,52 (2008 r)
Modernizacja remizy OSP w Domostawie – 63.321,48
 Remont świetlicy w Domostawie za kwotę 
16.247,01 zł
Wymiana okien i drzwi wewnętrznych w remizie 
w Domostawie za 11.760,80 zł.(2008)
Świetlicy w Domostawie - za kwotę 46.782,83 zł. 

Dofinansowanie gminy - 14.960 zł.
 Remont drogi powiatowej „nakładka” w Golcach 
Habudy 300 mb. Udział gminy Jarocin - 9.607 zł.
Uzyskanie dotacji z programu RPO (wspólnie z gminą 
Krzeszów i Ulanów) na Przebudowę dróg powiatowych 
Krzeszów- Ulanów –Jarocin. Jego realizacja nastąpi 
dopiero na wiosnę 2011 r. a obejmie 8141 mb drogi na 
terenie gminy Jarocin ( 7083 mb od GS w Jarocinie do 
Golc i 1058 mb Golce – Kurzyna). 
 Razem: 5734 mb. (w kadencji 2002 – 2006 wykonano 
2980 mb)

 W zakresie budowy chodników, parkingów:
Chodnik w Jarocinie – 1007 mb za 199.653 zł.
Chodnik w Jarocinie – 841 mb za kwotę 404.333,13 zł 
(2008 r.)
Chodnik Jarocin Smutki – 445 mb. 
chodnik Jarocin – Zadworze 156 mb za 64.381,35 zł.
Budowa chodnika - skrzyżowanie - blok dł. 235 mb za 
64.329,38
 Budowa chodnika Jarocin – cmentarz 421 mb za
 171.225,05 
Chodnik Jarocin Przymiarki - 680 mb
Parking w Jarocinie przed kościołem za 51.829 
 parking wraz z ogrodzeniem przy ZS w Jarocinie /obok 
posterunku policji/ za kwotę 11 992,60 zł. 
W Zdziarach – przebudowa kolektora i budowa chod-
nika o dł. 780mb.- całkowicie sfinansowana została 
przez GDDKiA w Rzeszowie 
Budowa chodnika przy drodze gminnej Zdziary – 
Szkoła 360 mb za 83.251,58
Budowa chodnika w Domostawie – 571,5 mb za 
160.434,27 zł.
Budowa chodnika w Domostawie 840 mb za 
197.965,25
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szyperki 
wieś 270 mb za 69.064,20
Budowa chodnika w Szyperkach - 336 mb za 73.471,76 
( 280 mb+56 mb- 2007 r.)
Budowa parkingu i 62 mb chodnika przy drodze gmin-
nej w Szyperkach za 23.865,64 zł 
remont wykonany przez GZK w Jarocinie kolektora 
burzowego przy drodze gminnej Jarocin – Zadworze za 
kwotę 13.044,24 zł. 
Wykonanie schodów w bramie wejściowej na cmentarz 
w Jarocinie za 15.990,54 zł.
Razem: 7004,5 mb W kadencji 2002 – 2006 było to 
4870 mb

Budowa i zakup wiat przystankowych:
Budowa 2 przystanków w Jarocinie (przy policji i przy 
GS) 
Zakup wiaty przystankowej w Jarocinie 
zakup 2 wiat przystankowych dla Domostawy
Zakup 1 wiaty przystankowej w Zdziarach 
Zakup 2 wiat w Mostkach 

(2009 r.)
Świetlicy w Katach – GZK za 39.071,45 zł.(2009 r.)
Wykonanie tzw. strefy wejścia do budynku Urzędu 
Gminy w Jarocinie (zadaszenie, schody zewnętrzne 
wejściowe za kwotę 20.629,59 zł. 
Remont komina OSP w Jarocinie za 9.699,98

Inne:
Zakup samochodu dla OSP Domostawa. Wartość 
samochodu wynosi 592.635,55 zł. Dotacja z RPO na 
zakup wyniosła 492.635,55 zł, środki własne gminy to 
kwota 100.000 zł. 
 Oznakowanie przysiółków na terenie gminy Jarocin 
(2007 r.)
Remont pomnika w Grabie za kwotę 6.039 zł.
Upamiętnienie zamordowanych przez Niemców miesz-
kańców gminy Jarocin w okresie II wojny światowej 
w postaci umieszczenia krzyża z tablicą w Muzeum 
Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie.

Ponadto:
Złożenie wniosków do odnowy wsi w PROW o dofinan-
sowanie następujących projektów:
Budowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Domo-
stawie
Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wsi 
Zdziary 
 zagospodarowanie placu przy zbiorniku wodnym 
w Kutyłach i na wyposażenie świetlic w Zdziarach i Do-
mostawie /do programu Leader/ 
- Wykonanie opracowania ekofizjograficznego przez 
Usługowy Zakład Fizjografii I Geologii Inżynierskiej 
w Rzeszowie za kwotę 37. 258,80 zł brutto. 
- Zlecenie firmie AIRTEL opracowania koncepcji 
budowy sieci szerokopasmowej na terenie gminy 
Jarocin.

/Dane ze stanowiska d/s inwestycji UG/

LICZĄ SIĘ KONKRETNE DOKONANIA

Rozmowa z Wójtem Gminy Jarocin Zbigniewem 
Walczakiem

Podczas ostatnich wyborów samorządowych na 
wójta gminy Jarocin, wygrał Pan już w I turze naj-
większą ilością głosów i pozostał na tym urzędzie IV 
kadencję z rzędu. Dostał pan mandat zaufania na 
dalsze 4 lata. Czy cieszy pana tak liczne poparcie ze 
strony wyborców?

- Ależ oczywiście. Wiadomo, że ustrój zwany 
demokracją ma dużo wad. Ale też wiele zależy od szcze-

gółowych rozwiązań. Na najniższym szczeblu samo-
rządowym – moim zdaniem - dzięki wyborom bezp-
ośrednim jest najzdrowszy, gdyż wyborcy najlepiej 
znają kandydatów. Im wyżej, tym gorzej. Na pewno 
takie poparcie stanowi dla mnie ogromne wyzwanie aby 
tego dużego zaufania społecznego nie zawieść, działa 
ono bardzo mobilizująco. Sądzę, że na mój bardzo 
dobry wynik wyborczy bardzo duży wpływ miało to, że 
mieszkańcy widzą, że w ich gminie prowadzone są licz-
ne inwestycje, zmienia się na korzyść jej wizerunek i co 
ważne, jest to dostrzegane przez osoby z zewnętrz. 
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Wybrana została nowa Rada Gminy. Ponownie 
wybranych zostało 60% poprzedniej Rady. Jak 
widzi Wójt współpracę z nowo wybraną Radą i no-
wym przewodniczącym Kazimierzem Bąkiem?

- Liczę na dobrą współpracę zarówno ze zmie-
nioną w części pod względem składu osobowego radą 
jak i jej nowym przewodniczącym. Jest to możliwe, 
czego dowodem była mijająca kadencja 2006 – 2010. 
Okazało bowiem się, że z wójtem można zgodnie 
współpracować i że przynosi to wymierne korzyści dla 
gminy. Obserwując ciągłe spory pomiędzy radą a wój-
tem, w trakcie kadencji z lat 1998 – 2002 i 2002 – 2006 
niektórzy mogli w mojej osobie widzieć przyczynę kon-
fliktów. Ostatnia kadencja, gdy w radzie gminy nie zna-
lazły się pewne osoby, temu zdecydowanie zaprzeczyła. 
Muszę dodać, że nie we wszystkich sprawach była po-
między mną a radą zgoda, ale problemy sporne były 
rozwiązywane w sposób cywilizowany, kulturalny, bez 
wzajemnego obrażania się. 

Zrealizowanych jest wiele inwestycji na terenie 
Gminy. Które zalicza Pan do najważniejszych?

- Z mojego punktu widzenia wszystkie są waż-
ne, bo odpowiadają na konkretne potrzeby mies-
zkańców lub interesy ekonomiczne gminy (np. termom-
odernizacja budynków). Dla osób, które przez lata 
musiały jeździć dziurawymi drogami, najważniejszą 
sprawą było położenie nowych nawierzchni asfaltowy-
ch na drogach z których najczęściej korzystają. Dla 
innych była to budowa chodnika przez wieś, parkingu, 
czy też możliwość podłączenia się do kanalizacji sanit-
arnej. Dzieci i młodzież najbardziej zapewne cieszyły 
s i ę  
z placów zabaw i boisk. Bardzo ważną inwestycją było 
wykonanie zbiornika wodnego w Jarocinie. Bardzo trud-
no było uzyskać dotację na jego wybudowanie. Jest on – 
póki co – bardzo mały, ale z pewnością uatrakcyjnia 
przestrzeń publiczną naszej gminy.
Biorąc pod uwagę stan dróg, długość położonych chod-
ników, ilość gospodarstw podłączonych do kanalizacji 
sanitarnej a przede wszystkim estetyczny wygląd miej-
scowości, mieszkańcy gminy Jarocin nie muszą mieć 
kompleksów wobec mieszkańców z innych gmin. Mogę 
z całą pewnością stwierdzić, że gmina Jarocin pod wzgl-
ędem stopnia skanalizowania sanitarnego gospodarstw 
i długości położonych chodników jest w absolutnej czo-
łówce województwa podkarpackiego.

Jakich zamierzeń nie udało się zrealizować w pop-
rzedniej kadencji, a może nawet rozpocząć i co jesz-
cze pozostało do zrobienia?

- Nie udało się zakończyć w terminie budowy 
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szwedy i 79 przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozpro-
szonej zabudowie. Powodem były nadmierne opady 
oraz ogłoszenie upadłości przez głównego wykonawcę. 
Musieliśmy termin zakończenia inwestycji wydłużyć 

do końca czerwca 2011. Mamy na to zadanie 3.188.458 
zł. dotacji i musimy wszystko uczynić aby jej nie utra-
cić. Gmina Jarocin współpracując z Ulanowem i Krze-
szowem wzięła w użytkowanie drogę powiatową od 
skrzyżowania w Jarocinie do Krzeszowa przez Kurzynę 
i Ulanów po to aby złożyć wniosek o dotację do 
programu RPO (powiat nie chciał tego uczynić). 
Dotację otrzymaliśmy a droga o długości 8141 mb na 
terenie gminy Jarocin zostanie przebudowana na wiosnę 
2011 r. Na wiosnę przystąpimy do realizacji inwestycji, 
na które już mamy zapewnione dofinansowanie z pro-
gramu PROW, a więc zagospodarowania terenu przy 
stawie w Kutyłach, modernizacji płyty boiska, budowy 
trybun na 488 miejsc siedzących z zadaszeniami i ogro-
dzenia w Zdziarach (dotacja z Odnowy wsi – ok. 
500.000 zł. ) oraz budowy boisk o nawierzchni sztucz-
nej na placu szkoły w Domostawie (przewidziane dofi-
nansowanie wyniesie ok. 250.000 zł.).
 W dniu 28 października złożony został wniosek o do-
tację do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę 
2 opustoszałych budynków po funkcjonujących szkoła-
ch w Jarocinie i Majdanie Golczańskim. W Jarocinie 
w budynku starej szkoły powstanie centrum kultury 
z salą informatyczną i powierzchnią wystawową na 
poddaszu, natomiast w Majdanie centrum rehabilitacji 
prowadzone przez Caritas, świetlica wiejska i plac 
zabaw na terenie szkolnym. Jak wszystko dobrze 
pójdzie to prace także rozpoczną się na wiosnę.

Co przysparza Wójtowi najwięcej problemów?
- Nieodmiennie nadmierna, ciągle wzrastająca 

biurokracja. Jako, że - moim zdaniem – w Polsce po 
roku 1989 nie zmienił się wcale ustrój gospodarczy, 
mamy więc dalej socjalizm, tylko że tym razem według 
wzoru zachodniego tzw. eurosocjalizm (gdyby to był 
kapitalizm, to z pewnością jako zwolennik wolnego 
rynku łatwo bym to zauważył) a jak mówił Stefan 
Kisielewski socjalizm to ustrój w którym bohatersko 
walczy się z trudnościami przez niego właśnie spowo-
dowanymi. I my działający w samorządach, także zgod-
nie z prawem Kisiela bohatersko dzień po dniu poko-
nujemy biurokratyczne trudności stworzone przez ist-
niejący system. Bodajże, najbardziej uciążliwe są prze-
pisy związane z ochroną środowiska, bo wydłużają one 
bardzo proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych, 
w tym i na przebudowę dróg. Zrozumiałe byłoby to cho-
ciażby w części, przy projektowaniu nowych dróg, ale 
w sytuacji gdy przebudowa drogi polega na położeniu 
nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej ale już 
zniszczonej drodze, to przepisy, które to utrudniają trze-
ba po prostu nazwać kretyńskimi. Nic dziwnego, że 
kolejne rządy nie wywiązują się z obiecywanych 
w kampaniach wyborczych ilości i długości autostrad 
i dróg ekspresowych. Po prostu potykają się o stworzone 
przez siebie absurdalne przepisy. Obawiam się też, że 
z powodu przepisów, które wyżej stawiają rośliny bądź 
zwierzątka niż człowieka, to trasa szybkiego ruchu 

przez gminę Jarocin przebiegać będzie nie tak, jakby 
sobie tego życzyli mieszkańcy naszej gminy, wyrażając 
swoje opinie w trakcie przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. 

Jakie zamierzenia ma Pan na najbliższe 4 lata?
- Najbliższe lata będą stanowić pewne wyzwa-

nie gdyż jakkolwiek będzie mniej pieniędzy do pozys-
kania z zewnątrz w formie dotacji, to gmina powinna 
uporać się z położeniem nowych nawierzchni asfal-
towych na prawie wszystkich drogach gminnych i po-
wiatowych, które jeszcze tej nawierzchni nie posiadają. 
Zbliża się czas, że gmina posiadać będzie niemal kom-
pletną infrastrukturę zarówno drogową jak i sportowo – 
rekreacyjną. Trzeba sobie będzie wtedy zadać pytanie: 
co dalej? 
Sądzę, że trzeba będzie więcej uwagi poświęcić rozwo-
jowi turystycznemu gminy Jarocin w celu wypromowa-
nia jej walorów w tym względzie. Służyć temu będzie 
utworzenie tras rowerowych na terenie gminy oraz 
przede wszystkim wcielenie w życie mojego pomysłu 
na budowę „wioski puszczańskiej”, która pokazywała 
by tradycje związane z gospodarczym wykorzystywa-
niem lasu. Zdaję sobie sprawę, że byłoby to zadanie 
arcytrudne, rozłożone na długie lata ale jestem prze-
konany, że byłoby to dużą atrakcją turystyczną. 
Przychodzi też czas, aby w większym niż dotychczas 
stopniu wykorzystywać już posiadaną infrastrukturę 
taką jak scena plenerowa i zbiornik wodny. 
Jestem przekonany, że przy współpracy z radnymi i po-
mocy mieszkańców uda się uczynić z gminy Jarocin 
miejsce bardzo atrakcyjne, z którego wspólnie będzie-
my dumni. 

Czy będzie dalsza likwidacja szkół w gminie a jeśli 
tak, to z jakiego powodu? 

- Liczba uczniów w naszych szkołach jest 
niewielka a co najgorsze z roku na rok malejąca. 
W konsekwencji otrzymujemy coraz mniejszą 
subwencje oświatową a co się z tym wiąże wzrastają 
środki własne na prowadzenie szkół. Przy podziale 
budżetu na sołectwa, ciężar utrzymania szkoły spada 
także na barki danej wsi. A są to kwoty niemałe, bo 
wynoszą one ok. 200 000 zł. rocznie. Obecnie samorząd 
ma narzucony gorset w postaci biurokratycznych 
przepisów, do których musimy się ściśle stosować 
niezależnie od tego ile to będzie kosztować. Gdy już 
samorząd finansowo nie wytrzymuje obciążeń związa-
nych z prowadzeniem szkół to ucieka się do zamykania 
niektórych z nich, w których koszt nauczania na jednego 
ucznia jest największy. 
Jednym z rozwiązań byłaby zmiana prawa oświatowego 
umożliwiającego funkcjonowanie szkół zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem poprzez dostosowanie liczbę 
nauczycieli do zmniejszającej się liczby uczniów. 
Innym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z doświad-
czeń okresu II Rzeczypospolitej. Otóż istniał wtedy 

ścisły podział kompetencji pomiędzy państwem a samo-
rządem w kwestii organizacji i finansowania szkolni-
ctwa. Skarb państwa płacił pensję nauczycielom, dawał 
pieniądze na zakup pomocy naukowych natomiast 
gminy utrzymywały budynek, dbały o jego remonty, 
kupowały środki czystości. Podział kompetencji pomię-
dzy samorządem a państwem był nie tylko czytelny ale 
też bardzo zdrowy.
Odnosząc się zaś do pytania „czy będzie likwidacja 
szkół” to odpowiadam, że nie wiem. Jedynie Rada 
Gminy jest władna likwidować bądź przekształcać 
szkoły. Jako wójt mam obowiązek tylko przygotować 
odpowiednie materiały na sesje. Radni w tej kwestii 
mogą podjąć uchwałę o likwidacji jakiejś szkoły, 
zmniejszeniu jej stopnia organizacyjnego czyli zmniej-
szeniu do klas 0 – 3, oraz przekazaniu szkoły stowa-
rzyszeniu lub osobie fizycznej, które podjęły by się jej 
prowadzenia. Jedno jest pewne, że gdyby jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zniknęły 
wszelkie biurokratyczne przepisy uniemożliwiające 
prowadzenie szkół zgodnie ze zdrowym rozsądkiem to 
nie byłoby problemów z małymi szkołami wiejskimi*.

Czy emigracja zarobkowa lub na stałe młodych ludzi 
z naszej gminy do Europy Zachodniej nie smuci 
Pana Wójta?

- Martwi mnie to, ale nie dziwi. Zawsze uważa-
łem, że Polacy są zdolnym i pracowitym narodem, ale 
w Polsce nie mają odpowiednich warunków aby pra-
cować i godziwie zarabiać. Istniejący w Polsce 
nadmierny fiskalizm i biurokracja nie sprzyjają 
zakładaniu i prowadzeniu firm. Człowiek przedsię-
biorczy dla wielu instytucji naszej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej jest traktowany niemal jak przestępca. 
Kompromitującym dla naszych kolejnych ekip 
rządzących jest 71 miejsce Polski w rankingu wolności 
gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF).
Trzeba by sobie zadać pytanie: po co istnieje państwo 
polskie skoro nie potrafi tak uregulować mechanizmów 
gospodarczych aby „za chlebem” nie trzeba było 
wyjeżdżać za granicę. Według pierwszego artykułu 
Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”. Cóż, okazuje się 
jednak, że nie dla wszystkich. 
Dla gminy Jarocin byłoby lepiej, aby jak najwięcej 
osób, które z przyczyn ekonomicznych wyjechały za 
granicę powróciły tutaj.
Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższej 
przyszłości sytuacja ta nie zmieni się, gdyż w Polsce 
zakonserwował się na dobre układ sejmowy złożony z 4 
partii finansowanych z budżetu państwa, których – jak 
się zdaje – jedynym celem – jest trwać u władzy bez 
oglądania się na interes Polski, w myśl hasła „po nas 
choćby potop”. Jedyne co im się udaje to gigantycznie 
zadłużać państwo polskie na koszt przyszłych pokoleń. 
Co ciekawe, nie budzi to sprzeciwu ze strony „podda-
nych”, lecz jak pokazują ostatnie sondaże poparcie dla 



Nr 16
Czerwiec 2011

Państwo
Jarocin

Nr 16
Czerwiec 2011 1312

Wybrana została nowa Rada Gminy. Ponownie 
wybranych zostało 60% poprzedniej Rady. Jak 
widzi Wójt współpracę z nowo wybraną Radą i no-
wym przewodniczącym Kazimierzem Bąkiem?

- Liczę na dobrą współpracę zarówno ze zmie-
nioną w części pod względem składu osobowego radą 
jak i jej nowym przewodniczącym. Jest to możliwe, 
czego dowodem była mijająca kadencja 2006 – 2010. 
Okazało bowiem się, że z wójtem można zgodnie 
współpracować i że przynosi to wymierne korzyści dla 
gminy. Obserwując ciągłe spory pomiędzy radą a wój-
tem, w trakcie kadencji z lat 1998 – 2002 i 2002 – 2006 
niektórzy mogli w mojej osobie widzieć przyczynę kon-
fliktów. Ostatnia kadencja, gdy w radzie gminy nie zna-
lazły się pewne osoby, temu zdecydowanie zaprzeczyła. 
Muszę dodać, że nie we wszystkich sprawach była po-
między mną a radą zgoda, ale problemy sporne były 
rozwiązywane w sposób cywilizowany, kulturalny, bez 
wzajemnego obrażania się. 

Zrealizowanych jest wiele inwestycji na terenie 
Gminy. Które zalicza Pan do najważniejszych?

- Z mojego punktu widzenia wszystkie są waż-
ne, bo odpowiadają na konkretne potrzeby mies-
zkańców lub interesy ekonomiczne gminy (np. termom-
odernizacja budynków). Dla osób, które przez lata 
musiały jeździć dziurawymi drogami, najważniejszą 
sprawą było położenie nowych nawierzchni asfaltowy-
ch na drogach z których najczęściej korzystają. Dla 
innych była to budowa chodnika przez wieś, parkingu, 
czy też możliwość podłączenia się do kanalizacji sanit-
arnej. Dzieci i młodzież najbardziej zapewne cieszyły 
s i ę  
z placów zabaw i boisk. Bardzo ważną inwestycją było 
wykonanie zbiornika wodnego w Jarocinie. Bardzo trud-
no było uzyskać dotację na jego wybudowanie. Jest on – 
póki co – bardzo mały, ale z pewnością uatrakcyjnia 
przestrzeń publiczną naszej gminy.
Biorąc pod uwagę stan dróg, długość położonych chod-
ników, ilość gospodarstw podłączonych do kanalizacji 
sanitarnej a przede wszystkim estetyczny wygląd miej-
scowości, mieszkańcy gminy Jarocin nie muszą mieć 
kompleksów wobec mieszkańców z innych gmin. Mogę 
z całą pewnością stwierdzić, że gmina Jarocin pod wzgl-
ędem stopnia skanalizowania sanitarnego gospodarstw 
i długości położonych chodników jest w absolutnej czo-
łówce województwa podkarpackiego.

Jakich zamierzeń nie udało się zrealizować w pop-
rzedniej kadencji, a może nawet rozpocząć i co jesz-
cze pozostało do zrobienia?

- Nie udało się zakończyć w terminie budowy 
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szwedy i 79 przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozpro-
szonej zabudowie. Powodem były nadmierne opady 
oraz ogłoszenie upadłości przez głównego wykonawcę. 
Musieliśmy termin zakończenia inwestycji wydłużyć 

do końca czerwca 2011. Mamy na to zadanie 3.188.458 
zł. dotacji i musimy wszystko uczynić aby jej nie utra-
cić. Gmina Jarocin współpracując z Ulanowem i Krze-
szowem wzięła w użytkowanie drogę powiatową od 
skrzyżowania w Jarocinie do Krzeszowa przez Kurzynę 
i Ulanów po to aby złożyć wniosek o dotację do 
programu RPO (powiat nie chciał tego uczynić). 
Dotację otrzymaliśmy a droga o długości 8141 mb na 
terenie gminy Jarocin zostanie przebudowana na wiosnę 
2011 r. Na wiosnę przystąpimy do realizacji inwestycji, 
na które już mamy zapewnione dofinansowanie z pro-
gramu PROW, a więc zagospodarowania terenu przy 
stawie w Kutyłach, modernizacji płyty boiska, budowy 
trybun na 488 miejsc siedzących z zadaszeniami i ogro-
dzenia w Zdziarach (dotacja z Odnowy wsi – ok. 
500.000 zł. ) oraz budowy boisk o nawierzchni sztucz-
nej na placu szkoły w Domostawie (przewidziane dofi-
nansowanie wyniesie ok. 250.000 zł.).
 W dniu 28 października złożony został wniosek o do-
tację do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę 
2 opustoszałych budynków po funkcjonujących szkoła-
ch w Jarocinie i Majdanie Golczańskim. W Jarocinie 
w budynku starej szkoły powstanie centrum kultury 
z salą informatyczną i powierzchnią wystawową na 
poddaszu, natomiast w Majdanie centrum rehabilitacji 
prowadzone przez Caritas, świetlica wiejska i plac 
zabaw na terenie szkolnym. Jak wszystko dobrze 
pójdzie to prace także rozpoczną się na wiosnę.

Co przysparza Wójtowi najwięcej problemów?
- Nieodmiennie nadmierna, ciągle wzrastająca 

biurokracja. Jako, że - moim zdaniem – w Polsce po 
roku 1989 nie zmienił się wcale ustrój gospodarczy, 
mamy więc dalej socjalizm, tylko że tym razem według 
wzoru zachodniego tzw. eurosocjalizm (gdyby to był 
kapitalizm, to z pewnością jako zwolennik wolnego 
rynku łatwo bym to zauważył) a jak mówił Stefan 
Kisielewski socjalizm to ustrój w którym bohatersko 
walczy się z trudnościami przez niego właśnie spowo-
dowanymi. I my działający w samorządach, także zgod-
nie z prawem Kisiela bohatersko dzień po dniu poko-
nujemy biurokratyczne trudności stworzone przez ist-
niejący system. Bodajże, najbardziej uciążliwe są prze-
pisy związane z ochroną środowiska, bo wydłużają one 
bardzo proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych, 
w tym i na przebudowę dróg. Zrozumiałe byłoby to cho-
ciażby w części, przy projektowaniu nowych dróg, ale 
w sytuacji gdy przebudowa drogi polega na położeniu 
nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej ale już 
zniszczonej drodze, to przepisy, które to utrudniają trze-
ba po prostu nazwać kretyńskimi. Nic dziwnego, że 
kolejne rządy nie wywiązują się z obiecywanych 
w kampaniach wyborczych ilości i długości autostrad 
i dróg ekspresowych. Po prostu potykają się o stworzone 
przez siebie absurdalne przepisy. Obawiam się też, że 
z powodu przepisów, które wyżej stawiają rośliny bądź 
zwierzątka niż człowieka, to trasa szybkiego ruchu 

przez gminę Jarocin przebiegać będzie nie tak, jakby 
sobie tego życzyli mieszkańcy naszej gminy, wyrażając 
swoje opinie w trakcie przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. 

Jakie zamierzenia ma Pan na najbliższe 4 lata?
- Najbliższe lata będą stanowić pewne wyzwa-

nie gdyż jakkolwiek będzie mniej pieniędzy do pozys-
kania z zewnątrz w formie dotacji, to gmina powinna 
uporać się z położeniem nowych nawierzchni asfal-
towych na prawie wszystkich drogach gminnych i po-
wiatowych, które jeszcze tej nawierzchni nie posiadają. 
Zbliża się czas, że gmina posiadać będzie niemal kom-
pletną infrastrukturę zarówno drogową jak i sportowo – 
rekreacyjną. Trzeba sobie będzie wtedy zadać pytanie: 
co dalej? 
Sądzę, że trzeba będzie więcej uwagi poświęcić rozwo-
jowi turystycznemu gminy Jarocin w celu wypromowa-
nia jej walorów w tym względzie. Służyć temu będzie 
utworzenie tras rowerowych na terenie gminy oraz 
przede wszystkim wcielenie w życie mojego pomysłu 
na budowę „wioski puszczańskiej”, która pokazywała 
by tradycje związane z gospodarczym wykorzystywa-
niem lasu. Zdaję sobie sprawę, że byłoby to zadanie 
arcytrudne, rozłożone na długie lata ale jestem prze-
konany, że byłoby to dużą atrakcją turystyczną. 
Przychodzi też czas, aby w większym niż dotychczas 
stopniu wykorzystywać już posiadaną infrastrukturę 
taką jak scena plenerowa i zbiornik wodny. 
Jestem przekonany, że przy współpracy z radnymi i po-
mocy mieszkańców uda się uczynić z gminy Jarocin 
miejsce bardzo atrakcyjne, z którego wspólnie będzie-
my dumni. 

Czy będzie dalsza likwidacja szkół w gminie a jeśli 
tak, to z jakiego powodu? 

- Liczba uczniów w naszych szkołach jest 
niewielka a co najgorsze z roku na rok malejąca. 
W konsekwencji otrzymujemy coraz mniejszą 
subwencje oświatową a co się z tym wiąże wzrastają 
środki własne na prowadzenie szkół. Przy podziale 
budżetu na sołectwa, ciężar utrzymania szkoły spada 
także na barki danej wsi. A są to kwoty niemałe, bo 
wynoszą one ok. 200 000 zł. rocznie. Obecnie samorząd 
ma narzucony gorset w postaci biurokratycznych 
przepisów, do których musimy się ściśle stosować 
niezależnie od tego ile to będzie kosztować. Gdy już 
samorząd finansowo nie wytrzymuje obciążeń związa-
nych z prowadzeniem szkół to ucieka się do zamykania 
niektórych z nich, w których koszt nauczania na jednego 
ucznia jest największy. 
Jednym z rozwiązań byłaby zmiana prawa oświatowego 
umożliwiającego funkcjonowanie szkół zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem poprzez dostosowanie liczbę 
nauczycieli do zmniejszającej się liczby uczniów. 
Innym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z doświad-
czeń okresu II Rzeczypospolitej. Otóż istniał wtedy 

ścisły podział kompetencji pomiędzy państwem a samo-
rządem w kwestii organizacji i finansowania szkolni-
ctwa. Skarb państwa płacił pensję nauczycielom, dawał 
pieniądze na zakup pomocy naukowych natomiast 
gminy utrzymywały budynek, dbały o jego remonty, 
kupowały środki czystości. Podział kompetencji pomię-
dzy samorządem a państwem był nie tylko czytelny ale 
też bardzo zdrowy.
Odnosząc się zaś do pytania „czy będzie likwidacja 
szkół” to odpowiadam, że nie wiem. Jedynie Rada 
Gminy jest władna likwidować bądź przekształcać 
szkoły. Jako wójt mam obowiązek tylko przygotować 
odpowiednie materiały na sesje. Radni w tej kwestii 
mogą podjąć uchwałę o likwidacji jakiejś szkoły, 
zmniejszeniu jej stopnia organizacyjnego czyli zmniej-
szeniu do klas 0 – 3, oraz przekazaniu szkoły stowa-
rzyszeniu lub osobie fizycznej, które podjęły by się jej 
prowadzenia. Jedno jest pewne, że gdyby jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zniknęły 
wszelkie biurokratyczne przepisy uniemożliwiające 
prowadzenie szkół zgodnie ze zdrowym rozsądkiem to 
nie byłoby problemów z małymi szkołami wiejskimi*.

Czy emigracja zarobkowa lub na stałe młodych ludzi 
z naszej gminy do Europy Zachodniej nie smuci 
Pana Wójta?

- Martwi mnie to, ale nie dziwi. Zawsze uważa-
łem, że Polacy są zdolnym i pracowitym narodem, ale 
w Polsce nie mają odpowiednich warunków aby pra-
cować i godziwie zarabiać. Istniejący w Polsce 
nadmierny fiskalizm i biurokracja nie sprzyjają 
zakładaniu i prowadzeniu firm. Człowiek przedsię-
biorczy dla wielu instytucji naszej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej jest traktowany niemal jak przestępca. 
Kompromitującym dla naszych kolejnych ekip 
rządzących jest 71 miejsce Polski w rankingu wolności 
gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF).
Trzeba by sobie zadać pytanie: po co istnieje państwo 
polskie skoro nie potrafi tak uregulować mechanizmów 
gospodarczych aby „za chlebem” nie trzeba było 
wyjeżdżać za granicę. Według pierwszego artykułu 
Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”. Cóż, okazuje się 
jednak, że nie dla wszystkich. 
Dla gminy Jarocin byłoby lepiej, aby jak najwięcej 
osób, które z przyczyn ekonomicznych wyjechały za 
granicę powróciły tutaj.
Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższej 
przyszłości sytuacja ta nie zmieni się, gdyż w Polsce 
zakonserwował się na dobre układ sejmowy złożony z 4 
partii finansowanych z budżetu państwa, których – jak 
się zdaje – jedynym celem – jest trwać u władzy bez 
oglądania się na interes Polski, w myśl hasła „po nas 
choćby potop”. Jedyne co im się udaje to gigantycznie 
zadłużać państwo polskie na koszt przyszłych pokoleń. 
Co ciekawe, nie budzi to sprzeciwu ze strony „podda-
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obecnej ekipy rządzącej nie tylko gigantycznie 
zadłużającej kraj ale i podnoszącej podatki wzrasta.

Maleje zainteresowanie uprawą ziemi w naszej 
gminie. Co zdaniem Wójta jest tego powodem? Czy 
działania Wójta mogą zmienić niekorzystną 
tendencję?

- Wójt nie może nikogo zmusić do gospodaro-
wania na roli, jeśli ktoś uważa to zajęcie za nieopłacalne. 
Uprawianiu ziemi nie sprzyja także niska jakość ziemi 
w naszej gminie. Wykruszyło się już w większości 
pokolenie naszych ojców i dziadków, którzy nie wyob-
rażali sobie, że ziemia może leżeć odłogiem. Dopóki 
mieli siły i zdrowie to uprawiali swoje pola, nie licząc 
się z kosztami. A koszty są wysokie, gdyż wysokie są 
m.in. ceny energii i paliw. Obecnie, żeby utrzymać się 
z pracy na roli w naszych warunkach, to trzeba skonc-
entrować się na jednej dziedzinie, np. produkcji mleka. 

Trzeba umieć także „poruszać” się w gąszczu idio-
tycznych przepisów stworzonych dla rolników przez 
brukselską biurokrację. Swoistym curiosum jest także 
sytuacja stosowania dopłat dla rolników, za to, że nie 
uprawiają swojej ziemi. Dla stosowania dopłat powstał 
nawet potężny w skali kraju biurokratyczny aparat 
urzędniczy, jakim są Agencje Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

 Dziękuję za rozmowę.

* Wywiad był przeprowadzony pod koniec ubiegłego 
roku. Wiadomo obecnie, że szkoła w Golcach będzie 
prowadzona przez Fundację „Elementarz” z Katowic.

Rozmowę przeprowadził 
Stanisław Gazda

OBUDZIĆ KAMIEŃ

Pod takim tytułem ukazał się tomik 
poezji siostry Marii Szulikowskiej, przeło-
żonej niehabitowego Zgromadzenia Sióstr 
Sług Jezusa z parafii pw. Chrystusa Króla 
w Rzeszowie. 

Wielu mieszkańców Jarocina było 
zaskoczonych widokiem swojej rodaczki 
podpisującej podczas domostawskiej 
imprezy w dniu 1 maja 2010 r. swój tomik 
poezji. Zaskoczenie było podwójne: po 
pierwsze mało kto wiedział, że pani Maria 
pisze wiersze a po drugie, że są one na tak 
wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje fakt, 
że wygłasza felietony w Katolickim Radio 
Rzeszów VIA oraz współpracuje z Katolic-
kim Radiem Podlasie /cykl rozważań/. 

Naga skała 

Nie można uciekać
od życia

od szarych problemów codzienności
w marzenia

w świat nierealny
głuchy

w utopię co jeszcze bardziej pogrąża
w beznadziei

Ale można
wejść swobodnie na szczyt góry

usiąść na skale w słońcu skąpanej
i ręką nieba dosięgnąć

i spojrzeć daleko na horyzont świata
i dotąd tam siedzieć
i dotąd patrzeć w dal

aż się życie rozpromieni
z serca zniknie smutek żal

— tak pięknie jest wokół —
i dopiero wtedy zejść na ziemię

ze łzą wzruszenia w oku
Można zabrać ze sobą ze szczytu

maleńki kamyk
i w sercu trochę błękitu
i ból mięśni co przemija
i zapamiętać na zawsze

są szczyty - jest naga skała –
gdzie czarna rozpacz — odchodzi

I wracać wspomnieniem
w święte miejsce nawiedzania

i wierzyć jak w bajce dziecięcej 
w szczęście bez przemijania

Maria Szulikowska

POŚWIĘCENIE SZTANDARU

W dniu 1 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość 
poświecenia sztandaru Zespołu Szkół im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Jarocinie. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Jarocinie 
podczas, której ks. Proboszcz Tadeusz Kuźniar poś-
więcił sztandar szkoły. Po Mszy Św. wszyscy przema-
szerowali do szkoły gdzie nastąpiło przekazanie sztan-
daru uczniom Zespołu Szkół w Jarocinie. Fundatorem 
sztandaru był samorząd Gminy Jarocin a w imieniu 
fundatora sztandar prezentowali przedstawiciele Rady 
Gminy w Jarocinie: Aniela Olszówka – Przewodnicząca 
RG; Zofia Kiełb – Przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Kultury RG; Grzegorz Smutek – Wiceprzewodniczący 
RG, którzy przekazali poświęcony sztandar w ręce pocz-
tu sztandarowego złożonego z uczniów ZS. Po przy-
jęciu sztandaru uczniowie złożyli ślubowanie, że otoczą 
go należną czcią a rzetelną nauką, pracą i wzorowym 
zachowaniem będą dbać o dobre imię szkoły, będą stać 
na straży wartości wyznawanych przez patrona szkoły, 
okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom 
i kolegom oraz sumiennie i uczciwie wypełniać swoje 
obowiązki. Pani dyrektor Zespołu Szkół Renata Dec 
i wójt Zbigniew Walczak wygłosili okolicznościowe 
przemówienia; p. dyrektor przedstawiła historię szkoły 
i podziękowała za cenny dar, wójt zaś przybliżył mło-
dzieży znaczenie tak ważnego i potrzebnego dla kulty-
wowania tradycji i zachowania tożsamości szkoły 
symbolu jakim jest sztandar. Następnie młodzież ZS 
zaprezentowała przygotowaną na tę uroczystość część 
artystyczną opartą głównie na twórczości patrona 
szkoły ks. J. Twardowskiego. 

JR

SPIS ROLNY

Powszechny Spis Rolny 2010 odbył się 
w dniach od 1 września do 31 października 
2010 r.

Przygotowania do spisu ( przekazywa-
nie informacji z różnych ewidencji) rozpocz-
ęły się już dużo wcześniej. Dla przygotowania 
i przeprowadzenia spisu, Wójt Gminy, jako 
Gminny Komisarz Spisowy, powołał Gminne 
Biuro Spisowe w czteroosobowym składzie, 
w którym czołową rolę spełniał tzw. lider 
gminny. 

Spis w terenie przeprowadziło sześcio-
ro rachmistrzów spisowych zatrudnionych 
przez Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. 
Nabór kandydatów na rachmistrzów prow-

adziło GBS spośród osób, które deklarowały 
chęć odbycia stażu w Urzędzie gminy i stude-
ntów. Kandydaci na rachmistrzów przed podj-
ęciem pracy uczestniczyli w kilkudniowym 
szkoleniu zakończonym egzaminem.

Zebrane informacje zostały przekaz-
ywane od rachmistrzów bezpośrednio do 
Urzędu Statystycznego w formie elektroni-
cznej. Był to pierwszy w historii spis prze-
prowadzony na urządzeniach mobilnych za 
pomocą Internetu bez użycia papierowych 
formularzy spisowych. 

O wynikach spisu dowiemy się z op-
racowań przygotowywanych przez Urząd 
Statystyczny.
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SPRAWA GAZYFIKACJI GMINY

Wójt gminy Jarocin wystąpił w lipcu 2010 r. 
do Gazowni Sandomierskiej z prośbą o wyrażenie 
opinii co do możliwości zaopatrzenia gminy 
Jarocin w sieć gazowniczą. Jednocześnie dekla-
rował, że może przeprowadzić ankietę w tej spra-
wie wśród mieszkańców wsi w gminie Jarocin 
o zwartej zabudowie. Gazownia Sandomierska 
zapewniała jednakże, że we własnym zakresie 
zrobi szacunkowe rozeznanie gazowniczych 

potrzeb gminy Jarocin, przez porównanie z innymi 
terenami wiejskimi posiadającymi już sieć gazową. 
Dopiero w dniu 18.10.2010 r. gmina otrzymała 
pismo z którego wynika, że „określenie możliwości 
doprowadzenia paliwa gazowego na potrzeby 
Gminy Jarocin zostanie przedstawione po 
określeniu szczegółowego potencjału odbioru 
gazu, w tym ilości i rodzaju potencjału odbiorców, 
lokalizacji odbiorców oraz godzinowego i rocz-
nego zapotrzebowania na paliwo gazowe”. 
Poprosiła gminę o następujące informacje: 1. Licz-
bę ludności oraz liczbę gospodarstw domowych 
(lub lokali mieszkalnych). 2. Wykaz osób zaintere-
sowanych pobieraniem paliwa gazowego w posz-
czególnych miejscowościach 3. Zestawienie ilości 
i rodzaju podmiotów gospodarczych prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz obiektów 
będących w administracji jednostek samorządu 
terytorialnego. Po otrzymaniu tego pisma wójt 
gminy wysłał w teren pracowników (stażystę i pra-
cownicę z robót publicznych) w celu sporządzenia 
w formie ankiet wykazu osób zainteresowanych 

gazem sieciowym w poszczególnych miejscow-
ościach gminy Jarocin. Ankietą objęto miejscow-
ości o tzw. zwartej zabudowie: Jarocin, Szyperki, 
Zdziary i Domostawę. 
Zbiorcze wyniki ankiety przedstawia powyższa 
tabela:
Poniższe wyniki wraz z informacjami o dzia-
łających na terenie przedsiębiorstwach i jednost-
kach terenowych samorządu i ogrzewanych gazem 

butlowym 2 kościołach zostały przesłane do 
Gazowni Sandomierskiej. Sprawą zajmował się 
Dział Rozwoju i Przyłączania Karpackiej Spółki 
Gazownictwa Oddział Zakładu Gazowniczego 
w Sandomierzu. Przeprowadził on analizę ekono-
miczną ewentualnego przedsięwzięcia, w której 
wziął pod uwagę, że koszt prac związanych z bu-
dową gazociągów i przyłączy gazowych w gminie 
Jarocin będzie się kształtował na poziomie 
1.700.000 zł., natomiast minimalna ilość sprzedaży 
paliwa gazowego umożliwiająca zwrot poniesio-

3nych nakładów na rozbudowę sieci to 749.740 m  
rocznie. Gazownia Sandomierska wyraziła nega-
tywną opinię co do możliwości gazyfikacji gminy 
jako, że deklarowane ilości poboru gazu przez 
odbiorców indywidualnych i podmiotów gospo-
darczych z terenu gminy kształtują się na poziomie 

3365.530 m , a więc ponad dwukrotnie mniej niż 
niezbędne minimum.

ZW

W dniu 1 maja odbyły się w Domostawie, z ini-
cjatywy Kapelana Powiatowego Strażaków ks. dr 
Stanisława Konika proboszcza parafii pw. MB Królowej 
Polski Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody 

rozpoczęły się przemarszem delegacji ze wszystkich 35 
jednostek OSP powiatu niżańskiego oraz Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej spod Remizy do kościoła 
parafialnego. Msza Św. koncelebrowana była przez ks. 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

dra Jana Krynickiego – wojewódzkiego kapelana stra-
żaków. Dalsze uroczystości odbywały się na placu para-
fialnym. Wśród gości powitanych przez wójta 
Zbigniewa Walczaka byli m. in: Marszałek Woj. 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Lidia Błądek, Starosta Niżański 
Władysław Pracoń i przewodniczący Rady Powiatu 
Eugeniusz Trzuskot.

Po oficjalnych przemówieniach wielu strażaków 
ochotników z terenu powiatu otrzymało medale i odzna-
czenia. Z gminy Jarocin Złotymi Medalami Za Zasługi 

dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Zbigniew 
Głuszak, Wiesław Siembida, Hieronim Siembida, 
Stanisław Kania natomiast brązowymi druhowie Robert 
Głuszak, Jarosław Torba i Grzegorz Szewc.
Po części oficjalnej miały miejsce występy artystyczne. 
Wystąpił kabaret „Sami Swoi” z Harasiuk, Zespół Pieśni 
i Tańca „Lasowiacy” ze Stalowej Woli, zespół wokalny 
„Sonante” z Krzeszowa. Uroczystościom towarzyszyła 
orkiestra dęta z Jeżowego.

A H-C

ODNOWIONE NAGROBKI PARTYZANCKIE

W miesiącu wrześniu br. dokonana została ekshumacja 
szczątków zwłok partyzantów z okresu II wojny świat-
owej pochowanych na cmentarzu parafialnym w Jaro-
cinie. Celem przeprowadzenia ekshumacji było prze-
niesienie szczątków zwłok partyzantów BCH 
Antoniego Czuja i Antoniego Dobrowolskiego którzy 
zginęli w 1944 r. w walce z Niemcami w lesie pod Grabą 
do mogiły gdzie pochowani są partyzanci AL: ps. 
„Serce” i ps.” Daniluk”, którzy polegli w potyczce 
z Niemcami w 1944 r. pod Zdziarami i wykonanie 
jednego, nowego granitowego nagrobka w zamian za 2 
istniejące, mocno zniszczone i nieestetyczne nagrobki 
lastrykowe.

Podczas prac ekshumacyjnych wykonanych 
w obecności eksperta w tej dziedzinie pana Eugeniusza 
Taradajko - Dyrektora Zarządu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Rzeszowie stwierdzono, że w je-
dnej z wymienionych mogił znajdują się szczątki zwłok 
wskazujące jednoznacznie na fakt pochowania tam 
trzech osób a nie dwóch, o czym informowała dotych-
czasowa treść tablicy znajdującej się na mogile. 
W związku z zaistniałymi faktami, po wykonaniu 
nowego nagrobka została uściślona treść tablicy pamią-
tkowej o informację o spoczywającym tam nieznanym 
z imienia i nazwiska partyzancie. Przeprowadzone 
prace ekshumacyjne objęły również rozkopanie i po-
szukiwanie szczątków zwłok nieznanego partyzanta 

z okresu II wojny światowej pochowanego w mogile 
położonej w lesie serwitutowym pomiędzy miejsco-
wością Domostawa i Nalepy.

Po rozkopaniu szeroko jamy grobowej pod 
oznakowanym miejscem, nie znaleziono żadnych 
śladów pochówku, co nie wyklucza przypuszczeń, że 
jest on pochowany w tym lesie, lecz miejsce to nie 
uległo identyfikacji. Na nowym nagrobku sprostowane 
zostały ewidentne błędy w datach śmierci, nazwiskach 
i pseudonimach a nawet przynależności do ugrupowań 
partyzanckich. Wcześniej figurowały napisy, że Antoni 
Czuj i Dobrowolski Antoni będący partyzantami AL. 
(Armii Ludowej) polegli w dniu 9 czerwca a faktycznie 
byli oni partyzantami BCH (Batalionów Chłopskich) 
i polegli 11 czerwca. Błędnie było podane także nazwis-



Nr 16
Czerwiec 2011

Państwo
Jarocin

Nr 16
Czerwiec 2011 1716

SPRAWA GAZYFIKACJI GMINY

Wójt gminy Jarocin wystąpił w lipcu 2010 r. 
do Gazowni Sandomierskiej z prośbą o wyrażenie 
opinii co do możliwości zaopatrzenia gminy 
Jarocin w sieć gazowniczą. Jednocześnie dekla-
rował, że może przeprowadzić ankietę w tej spra-
wie wśród mieszkańców wsi w gminie Jarocin 
o zwartej zabudowie. Gazownia Sandomierska 
zapewniała jednakże, że we własnym zakresie 
zrobi szacunkowe rozeznanie gazowniczych 

potrzeb gminy Jarocin, przez porównanie z innymi 
terenami wiejskimi posiadającymi już sieć gazową. 
Dopiero w dniu 18.10.2010 r. gmina otrzymała 
pismo z którego wynika, że „określenie możliwości 
doprowadzenia paliwa gazowego na potrzeby 
Gminy Jarocin zostanie przedstawione po 
określeniu szczegółowego potencjału odbioru 
gazu, w tym ilości i rodzaju potencjału odbiorców, 
lokalizacji odbiorców oraz godzinowego i rocz-
nego zapotrzebowania na paliwo gazowe”. 
Poprosiła gminę o następujące informacje: 1. Licz-
bę ludności oraz liczbę gospodarstw domowych 
(lub lokali mieszkalnych). 2. Wykaz osób zaintere-
sowanych pobieraniem paliwa gazowego w posz-
czególnych miejscowościach 3. Zestawienie ilości 
i rodzaju podmiotów gospodarczych prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz obiektów 
będących w administracji jednostek samorządu 
terytorialnego. Po otrzymaniu tego pisma wójt 
gminy wysłał w teren pracowników (stażystę i pra-
cownicę z robót publicznych) w celu sporządzenia 
w formie ankiet wykazu osób zainteresowanych 

gazem sieciowym w poszczególnych miejscow-
ościach gminy Jarocin. Ankietą objęto miejscow-
ości o tzw. zwartej zabudowie: Jarocin, Szyperki, 
Zdziary i Domostawę. 
Zbiorcze wyniki ankiety przedstawia powyższa 
tabela:
Poniższe wyniki wraz z informacjami o dzia-
łających na terenie przedsiębiorstwach i jednost-
kach terenowych samorządu i ogrzewanych gazem 

butlowym 2 kościołach zostały przesłane do 
Gazowni Sandomierskiej. Sprawą zajmował się 
Dział Rozwoju i Przyłączania Karpackiej Spółki 
Gazownictwa Oddział Zakładu Gazowniczego 
w Sandomierzu. Przeprowadził on analizę ekono-
miczną ewentualnego przedsięwzięcia, w której 
wziął pod uwagę, że koszt prac związanych z bu-
dową gazociągów i przyłączy gazowych w gminie 
Jarocin będzie się kształtował na poziomie 
1.700.000 zł., natomiast minimalna ilość sprzedaży 
paliwa gazowego umożliwiająca zwrot poniesio-

3nych nakładów na rozbudowę sieci to 749.740 m  
rocznie. Gazownia Sandomierska wyraziła nega-
tywną opinię co do możliwości gazyfikacji gminy 
jako, że deklarowane ilości poboru gazu przez 
odbiorców indywidualnych i podmiotów gospo-
darczych z terenu gminy kształtują się na poziomie 

3365.530 m , a więc ponad dwukrotnie mniej niż 
niezbędne minimum.

ZW

W dniu 1 maja odbyły się w Domostawie, z ini-
cjatywy Kapelana Powiatowego Strażaków ks. dr 
Stanisława Konika proboszcza parafii pw. MB Królowej 
Polski Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody 

rozpoczęły się przemarszem delegacji ze wszystkich 35 
jednostek OSP powiatu niżańskiego oraz Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej spod Remizy do kościoła 
parafialnego. Msza Św. koncelebrowana była przez ks. 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

dra Jana Krynickiego – wojewódzkiego kapelana stra-
żaków. Dalsze uroczystości odbywały się na placu para-
fialnym. Wśród gości powitanych przez wójta 
Zbigniewa Walczaka byli m. in: Marszałek Woj. 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Lidia Błądek, Starosta Niżański 
Władysław Pracoń i przewodniczący Rady Powiatu 
Eugeniusz Trzuskot.

Po oficjalnych przemówieniach wielu strażaków 
ochotników z terenu powiatu otrzymało medale i odzna-
czenia. Z gminy Jarocin Złotymi Medalami Za Zasługi 

dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Zbigniew 
Głuszak, Wiesław Siembida, Hieronim Siembida, 
Stanisław Kania natomiast brązowymi druhowie Robert 
Głuszak, Jarosław Torba i Grzegorz Szewc.
Po części oficjalnej miały miejsce występy artystyczne. 
Wystąpił kabaret „Sami Swoi” z Harasiuk, Zespół Pieśni 
i Tańca „Lasowiacy” ze Stalowej Woli, zespół wokalny 
„Sonante” z Krzeszowa. Uroczystościom towarzyszyła 
orkiestra dęta z Jeżowego.

A H-C

ODNOWIONE NAGROBKI PARTYZANCKIE

W miesiącu wrześniu br. dokonana została ekshumacja 
szczątków zwłok partyzantów z okresu II wojny świat-
owej pochowanych na cmentarzu parafialnym w Jaro-
cinie. Celem przeprowadzenia ekshumacji było prze-
niesienie szczątków zwłok partyzantów BCH 
Antoniego Czuja i Antoniego Dobrowolskiego którzy 
zginęli w 1944 r. w walce z Niemcami w lesie pod Grabą 
do mogiły gdzie pochowani są partyzanci AL: ps. 
„Serce” i ps.” Daniluk”, którzy polegli w potyczce 
z Niemcami w 1944 r. pod Zdziarami i wykonanie 
jednego, nowego granitowego nagrobka w zamian za 2 
istniejące, mocno zniszczone i nieestetyczne nagrobki 
lastrykowe.

Podczas prac ekshumacyjnych wykonanych 
w obecności eksperta w tej dziedzinie pana Eugeniusza 
Taradajko - Dyrektora Zarządu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Rzeszowie stwierdzono, że w je-
dnej z wymienionych mogił znajdują się szczątki zwłok 
wskazujące jednoznacznie na fakt pochowania tam 
trzech osób a nie dwóch, o czym informowała dotych-
czasowa treść tablicy znajdującej się na mogile. 
W związku z zaistniałymi faktami, po wykonaniu 
nowego nagrobka została uściślona treść tablicy pamią-
tkowej o informację o spoczywającym tam nieznanym 
z imienia i nazwiska partyzancie. Przeprowadzone 
prace ekshumacyjne objęły również rozkopanie i po-
szukiwanie szczątków zwłok nieznanego partyzanta 

z okresu II wojny światowej pochowanego w mogile 
położonej w lesie serwitutowym pomiędzy miejsco-
wością Domostawa i Nalepy.

Po rozkopaniu szeroko jamy grobowej pod 
oznakowanym miejscem, nie znaleziono żadnych 
śladów pochówku, co nie wyklucza przypuszczeń, że 
jest on pochowany w tym lesie, lecz miejsce to nie 
uległo identyfikacji. Na nowym nagrobku sprostowane 
zostały ewidentne błędy w datach śmierci, nazwiskach 
i pseudonimach a nawet przynależności do ugrupowań 
partyzanckich. Wcześniej figurowały napisy, że Antoni 
Czuj i Dobrowolski Antoni będący partyzantami AL. 
(Armii Ludowej) polegli w dniu 9 czerwca a faktycznie 
byli oni partyzantami BCH (Batalionów Chłopskich) 
i polegli 11 czerwca. Błędnie było podane także nazwis-
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ko jednego z nich; powinien być Antoni Dąbrowski 
a nie Antoni Dobrowolski. 
Na pomniku partyzantów, którzy zginęli pod Zdziarami 

w tym samym dniu, tj. 7 maja 1944 r. figurowały 
niewłaściwe daty ich śmierci: partyzanta „Daniuka” – 
9.06; natomiast partyzanta „Serce” – 5.05. Nie-
właściwie był zapisany także pseudonim jednego 

z nich. Prawidłowy brzmi „Daniluk” a nie „Daniuk”.
Przy wsparciu finansowym z Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie wykonany został również nowy grani-
towy nagrobek w miejsce zniszczonej lastrykowej płyty 
na mogile czterech partyzantów: Franciszka Kosaka, 
Antoniego Jadacha, Eugeniusza Wróbla oraz Kazi-
mierza Kozy, położonej w dolnej części cmentarza na 
prawo od kaplicy cmentarnej. Tutaj też zostały spros-
towane ewidentne błędy: dotychczas figurowało 
nazwisko Baran a powinno być – Kazimierz Koza; przy 
nazwisku Wróbel dodane zostało imię Eugeniusz; 
zginęli w dniu 7 grudnia 1941 r. a na poprzedniej płycie 
była podana data 25 grudnia. Zamieniony został także 
napis: z „polegli na polu walki z ręki sprzymierzeńców 
hitleryzmu” na „skrytobójczo zamordowani z inspiracji 
niemieckiego okupanta”. 

Po przeprowadzonym przez urząd gminy 
postępowaniu o zamówienie publiczne, prace ekshu-
macyjne i kamieniarskie kompleksowo zostały wykon-
ane przez Firmę Wielobranżową Eugeniusz Tylus 
z Janowa Lubelskiego za cenę 15 600 zł. Dotacja 
z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosła 
15.000 zł.

Małgorzata Bąk

Dnia 13 listopada 2010 r. w GOKSTiR w Jaro-
cinie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 lecia 
pożycia małżeńskiego jedenastu par małżeńskich 
z terenu gminy Jarocin. Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP 
odznaczono pary małżeńskie, które zawierały związki 
małżeńskie w 1960 roku. W roku 2010 jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili 
Państwo: Czesława i Józef Butrynowie z Domostawy, 
Genowefa i Jan Małysowie z Jarocina, Władysława 
i Józef Maślachowie ze Szwedów, Barbara i Mie-
czysław Paleniowie z Jarocina, Mieczysława i Mikołaj 
Serafinowie z Mostek, Katarzyna i Marian Skibowie 
z Majdanu Golczańskiego, Bronisława i Tomasz 
Skromakowie z Majdanu Golczańskiego, Władysława 
i Julian Szabatowie z Mostek, Barbara i Czesław 
Węglińscy z Szyperek, Władysława i Jan Wierzbiccy 

z Jarocina, Leokadia i Tadeusz Wilkowie z Golc. Wójt 
Zbigniew Walczak dokonał aktu dekoracji medalami 
w asyście przewodniczącej Rady Gminy w Jarocinie 
Anieli Olszówka, tym parom małżeńskim, które 
przybyły na uroczystość. Po złożeniu im życzeń i wrę-
czeniu upominków odbyły się występy artystyczne. 
Najpierw zespół śpiewaczy z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Zdziar i Jarocina wystąpił z ludowymi 
przyśpiewkami, następnie zaś dzieci i młodzież uczę-
szczająca na zajęcia umuzykalniające i taneczne do 
GOKSTiR deklamowała wiersze, dawała popisy 
taneczne i piosenkarskie. Małżeństwom, które z róż-
nych przyczyn (najczęściej zdrowotnych) nie były 
w stanie przybyć na jubileusz w dniu 13 listopada, wrę-
czone zostały medale w ich miejscu zamieszkania 
w okresie późniejszym.

Alicja Habuda – Cichoń

JUBILEUSZ 50 - LECIA

NARODZINY I CHRZCINY NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Zwyczaje i wierzenia
Duże znaczenie ma w każdej rodzinie przyjście 

dziecka na świat. Jeszcze nie tak dawno, a nawet i dzi-
siaj w Jarocinie, nasze kobiety ciężarne, określane także 
„w stanie błogosławionym”, zachowywały pewne 
zwyczaje i wierzenia. Lista byłaby długa, przytoczę 

tylko niektóre, np. ciężarna nie powinna patrzeć na 
pożar (ogień), bo dziecko będzie miało „płomienicę” 
(czerwone trwałe plamy na twarzy); nie może usuwać 
zębów, bo dziecko urodzi się chorowite; nie powinna 
kraść, bo dziecko będzie złodziejem. Ciężarnej nie 
wolno odmawiać pożyczki pieniędzy lub rzeczy, bo 

myszy wygryzą odmawiającemu dziurę w świątecznej 
odzieży. Po wyglądzie przyszłej matki prognozują czy 
będzie chłopiec, czy dziewczynka. Gdy ciężarna dosta-
ła piegi lub plamy na twarzy, to twierdzono, że urodzi 
się córeczka, ponieważ zabiera urodę mamie. Jeśli cerę 
ma gładką, to będzie chłopak. Dawniej do porodu, który 
odbywał się zazwyczaj w domu, wołano tzw. „babkę”, 
obeznaną w tej usłudze i znaną w całej okolicy np. 
w Szyperkach była nią pani Katarzyna Prucnal, babcia 
Heleny Rosa. Wynagradzano ją w naturze dając 
produkty żywnościowe, drób, nabiał i pieniądze oraz 
proszono na chrzciny. Później zastąpione zostały przez 
akuszerki, które cieszyły się autorytetem i poważaniem.
W Jarocinie po ostatniej wojnie znana była akuszerka 
pani Maria Dominiak, która pracowała na porodówce 
w Jarocinie. Akuszerki „odbierały” dziecko także 
w domu, czyli w miejscu zamieszkania, jeśli tego 
życzyła sobie ciężarna.

Wspomnę, że autor tego artykułu urodził się 
przed laty również w domu, a było to w Rudniku nad 
Sanem, w sąsiedztwie Ochronki, prowadzonej przez 
Siostry Służebniczki – do której później uczęszczał 
jako przedszkolak. Niekiedy dziecko urodzi się w tzw. 
„czepku”. Wówczas ludzie mówią, że wróży to 
szczęście w jego życiu. Stąd też znane jest przysłowie – 
„w czepku urodzony”. W kilka dni po porodzie położni-
cę odwiedzają najbliżsi, wręczając kwiaty lub poda-
runki.

Rodzice chrzestni
Doniosłość chrztu św., to jedno z najbardziej radosnych 
wydarzeń w życiu rodziny. W „kumy” dawniej 
proszono ludzi starszych i zamożniejszych. Dzisiaj 
prosi się przeważnie ludzi młodych, z rodziny. Osoba 
bogatsza miała więc wielu „chrześniaków”, bo była 
proszona częściej za ojca chrzestnego lub matkę, np. 
ojciec obecnego sołtysa w Jarocinie Jan Małek był 
ojcem chrzestnym aż 36 razy. Ale były też wyjątki np. 
salowa z Izby Porodowej w Jarocinie pani Barbara 
Paleń była proszona na matkę chrzestną 17 razy. 
Chłopca w czasie chrztu trzyma tzw. „kum”, a dziew-
czynkę „kuma”. Obecnie trzyma matka lub ojciec. Gdy 
chrzczony jest chłopak, to becik nakryty jest różową 
kapką, a jeśli dziewczynka to koloru niebieskiego. 
Ponadto kapki ozdabiane są małymi bukiecikami 
(gałązkami) z zielonego mirtu lub asparagusa oraz 
kokardę.
Obecnie zwyczaj ten nie jest już tak dokładnie prze-
strzegany. Imię dziecka nadawano po dziadku lub babce 
albo takie, jakie było w dniu narodzin imię świętego 
w kalendarzu. A więc takie, jakie „przyniosło” sobie na 
świat, lub jakie było w kalendarzu w pobliżu daty uro-
dzin.
Dziś wybiera się imię po naradzie rodzinnej, w więk-
szości jednak według mody. W roku 2010 najwięcej 
imion w Gminie Jarocin nadano chłopcom Jakub lub 
Michał, a dziewczynkom Emilia. Chrzty odbywają się 

przeważnie w niedziele, ale w ciągu roku najwięcej jest 
ich w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocny, po-
nieważ niektórzy rodzice odkładają chrzest na okres 
świąteczny. Gdy dziecko nowonarodzone nagle zacho-
ruje i stan zdrowia jest poważny, to osoba dorosła (och-
rzczona) może to dziecko ochrzcić zwykłą wodą. Jest to 
tzw. chrzest z wody. Ale, gdy dziecko pokona chorobę, 
to należy powtórzyć chrzest w kościele. Istniał zwyczaj, 
aby nie dawać dziecku imienia po zmarłym wcześniej 
bracie lub siostrze. Warto wspomnieć, że dawniej, 
przed II wojną światową i wcześniej w Jarocinie, 
rodziny były mocne, bo wielodzietne. Składały się 
z pięciorga do dziesięciorga dzieci i więcej. Nie prak-
tykuje się proszenia na matkę chrzestną kobiety cię-
żarnej. Na chrzestnych dziecka prosi się osoby dobre 
(o dobrej opinii), bo rzekomo ma to wpływ na później-
sze jego życie. Zwracać należy uwagę, aby były reli-
gijne i nie pijakami. Odmowa trzymania dziecka do 
chrztu nie jest mile widziana. Po powrocie z kościoła, 
rodzice chrzestni wypowiadają słowa: „Wzięliśmy 
poganina, a przynosimy chrześcijanina” lub „wzię-
liśmy sokoła a przynieśliśmy anioła”.
Na chrzciny zaprasza się rodzinę i bliskich znajomych 
oraz sąsiadów, jeśli utrzymywane są dobrosąsiedzkie 
stosunki. Teraz przyjęcia są bardziej wystawne. 
Podawane są gorące dania, wędliny, ciasta, torty oraz 
trunki. Rodziców chrzestnych sadowi się na honoro-
wym miejscu za stołem. Matce dziecka goście wręczają 
prezenty, a do becika wkładają kopertę z pieniędzmi lub 
pod poduszeczkę dziecka.

Panna z przychówkiem
Trudny był dawniej los panien z dzieckiem tzw. 

najduchem, bękartem, znajdą lub przychówkiem. Było 
to wytykane. Wszyscy o tym dookoła szemrali. Trudno 
było takiej matce wyjść za mąż, chociaż np. w Rudniku 
wg opowiadań mieszkańców przedwojennego pokole-
nia, były też wyjątki. Niektóre panny, a szczególnie z pr-
zyległych wiosek, chciały mieć przychówek z rud-
nickim hrabią, ponieważ hrabia Ferdynand Hompesch 
dla złagodzenia problemu przydzielał drewno na cały 
dom i darował kawałek ziemi uprawnej tak, aby matka 
z dzieckiem miały zapewniony byt i utrzymanie. Taka 
kobieta miała wówczas możliwość szybkiego zamą-
żpójścia. Trzeba wspomnieć, że ziemia kiedyś była w ce-
nie, stanowiła jakoby warsztat pracy. Na wsiach było 
przeludnienie tak przed I wojną światową i później 
w okresie międzywojennym. W sąsiednich miastach 
nie było przemysłu i większych zakładów pracy. 
Centralny Okręg Przemysłowy zaczął powstawać 
dopiero przed II wojną światową. Na terenie powiatu 
Nisko powstały Południowe Zakłady, późniejsza Huta 
i miasto Stalowa Wola. 

Istniał zwyczaj, jeszcze do dziś praktykowany, 
że pierwsze postrzyżyny dziecka odbywają się po 
ukończeniu pierwszego roku życia, by dziecko nie 
miało trudności z wymową.
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ko jednego z nich; powinien być Antoni Dąbrowski 
a nie Antoni Dobrowolski. 
Na pomniku partyzantów, którzy zginęli pod Zdziarami 

w tym samym dniu, tj. 7 maja 1944 r. figurowały 
niewłaściwe daty ich śmierci: partyzanta „Daniuka” – 
9.06; natomiast partyzanta „Serce” – 5.05. Nie-
właściwie był zapisany także pseudonim jednego 

z nich. Prawidłowy brzmi „Daniluk” a nie „Daniuk”.
Przy wsparciu finansowym z Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie wykonany został również nowy grani-
towy nagrobek w miejsce zniszczonej lastrykowej płyty 
na mogile czterech partyzantów: Franciszka Kosaka, 
Antoniego Jadacha, Eugeniusza Wróbla oraz Kazi-
mierza Kozy, położonej w dolnej części cmentarza na 
prawo od kaplicy cmentarnej. Tutaj też zostały spros-
towane ewidentne błędy: dotychczas figurowało 
nazwisko Baran a powinno być – Kazimierz Koza; przy 
nazwisku Wróbel dodane zostało imię Eugeniusz; 
zginęli w dniu 7 grudnia 1941 r. a na poprzedniej płycie 
była podana data 25 grudnia. Zamieniony został także 
napis: z „polegli na polu walki z ręki sprzymierzeńców 
hitleryzmu” na „skrytobójczo zamordowani z inspiracji 
niemieckiego okupanta”. 

Po przeprowadzonym przez urząd gminy 
postępowaniu o zamówienie publiczne, prace ekshu-
macyjne i kamieniarskie kompleksowo zostały wykon-
ane przez Firmę Wielobranżową Eugeniusz Tylus 
z Janowa Lubelskiego za cenę 15 600 zł. Dotacja 
z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosła 
15.000 zł.

Małgorzata Bąk

Dnia 13 listopada 2010 r. w GOKSTiR w Jaro-
cinie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 lecia 
pożycia małżeńskiego jedenastu par małżeńskich 
z terenu gminy Jarocin. Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP 
odznaczono pary małżeńskie, które zawierały związki 
małżeńskie w 1960 roku. W roku 2010 jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodzili 
Państwo: Czesława i Józef Butrynowie z Domostawy, 
Genowefa i Jan Małysowie z Jarocina, Władysława 
i Józef Maślachowie ze Szwedów, Barbara i Mie-
czysław Paleniowie z Jarocina, Mieczysława i Mikołaj 
Serafinowie z Mostek, Katarzyna i Marian Skibowie 
z Majdanu Golczańskiego, Bronisława i Tomasz 
Skromakowie z Majdanu Golczańskiego, Władysława 
i Julian Szabatowie z Mostek, Barbara i Czesław 
Węglińscy z Szyperek, Władysława i Jan Wierzbiccy 

z Jarocina, Leokadia i Tadeusz Wilkowie z Golc. Wójt 
Zbigniew Walczak dokonał aktu dekoracji medalami 
w asyście przewodniczącej Rady Gminy w Jarocinie 
Anieli Olszówka, tym parom małżeńskim, które 
przybyły na uroczystość. Po złożeniu im życzeń i wrę-
czeniu upominków odbyły się występy artystyczne. 
Najpierw zespół śpiewaczy z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Zdziar i Jarocina wystąpił z ludowymi 
przyśpiewkami, następnie zaś dzieci i młodzież uczę-
szczająca na zajęcia umuzykalniające i taneczne do 
GOKSTiR deklamowała wiersze, dawała popisy 
taneczne i piosenkarskie. Małżeństwom, które z róż-
nych przyczyn (najczęściej zdrowotnych) nie były 
w stanie przybyć na jubileusz w dniu 13 listopada, wrę-
czone zostały medale w ich miejscu zamieszkania 
w okresie późniejszym.

Alicja Habuda – Cichoń

JUBILEUSZ 50 - LECIA

NARODZINY I CHRZCINY NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Zwyczaje i wierzenia
Duże znaczenie ma w każdej rodzinie przyjście 

dziecka na świat. Jeszcze nie tak dawno, a nawet i dzi-
siaj w Jarocinie, nasze kobiety ciężarne, określane także 
„w stanie błogosławionym”, zachowywały pewne 
zwyczaje i wierzenia. Lista byłaby długa, przytoczę 

tylko niektóre, np. ciężarna nie powinna patrzeć na 
pożar (ogień), bo dziecko będzie miało „płomienicę” 
(czerwone trwałe plamy na twarzy); nie może usuwać 
zębów, bo dziecko urodzi się chorowite; nie powinna 
kraść, bo dziecko będzie złodziejem. Ciężarnej nie 
wolno odmawiać pożyczki pieniędzy lub rzeczy, bo 

myszy wygryzą odmawiającemu dziurę w świątecznej 
odzieży. Po wyglądzie przyszłej matki prognozują czy 
będzie chłopiec, czy dziewczynka. Gdy ciężarna dosta-
ła piegi lub plamy na twarzy, to twierdzono, że urodzi 
się córeczka, ponieważ zabiera urodę mamie. Jeśli cerę 
ma gładką, to będzie chłopak. Dawniej do porodu, który 
odbywał się zazwyczaj w domu, wołano tzw. „babkę”, 
obeznaną w tej usłudze i znaną w całej okolicy np. 
w Szyperkach była nią pani Katarzyna Prucnal, babcia 
Heleny Rosa. Wynagradzano ją w naturze dając 
produkty żywnościowe, drób, nabiał i pieniądze oraz 
proszono na chrzciny. Później zastąpione zostały przez 
akuszerki, które cieszyły się autorytetem i poważaniem.
W Jarocinie po ostatniej wojnie znana była akuszerka 
pani Maria Dominiak, która pracowała na porodówce 
w Jarocinie. Akuszerki „odbierały” dziecko także 
w domu, czyli w miejscu zamieszkania, jeśli tego 
życzyła sobie ciężarna.

Wspomnę, że autor tego artykułu urodził się 
przed laty również w domu, a było to w Rudniku nad 
Sanem, w sąsiedztwie Ochronki, prowadzonej przez 
Siostry Służebniczki – do której później uczęszczał 
jako przedszkolak. Niekiedy dziecko urodzi się w tzw. 
„czepku”. Wówczas ludzie mówią, że wróży to 
szczęście w jego życiu. Stąd też znane jest przysłowie – 
„w czepku urodzony”. W kilka dni po porodzie położni-
cę odwiedzają najbliżsi, wręczając kwiaty lub poda-
runki.

Rodzice chrzestni
Doniosłość chrztu św., to jedno z najbardziej radosnych 
wydarzeń w życiu rodziny. W „kumy” dawniej 
proszono ludzi starszych i zamożniejszych. Dzisiaj 
prosi się przeważnie ludzi młodych, z rodziny. Osoba 
bogatsza miała więc wielu „chrześniaków”, bo była 
proszona częściej za ojca chrzestnego lub matkę, np. 
ojciec obecnego sołtysa w Jarocinie Jan Małek był 
ojcem chrzestnym aż 36 razy. Ale były też wyjątki np. 
salowa z Izby Porodowej w Jarocinie pani Barbara 
Paleń była proszona na matkę chrzestną 17 razy. 
Chłopca w czasie chrztu trzyma tzw. „kum”, a dziew-
czynkę „kuma”. Obecnie trzyma matka lub ojciec. Gdy 
chrzczony jest chłopak, to becik nakryty jest różową 
kapką, a jeśli dziewczynka to koloru niebieskiego. 
Ponadto kapki ozdabiane są małymi bukiecikami 
(gałązkami) z zielonego mirtu lub asparagusa oraz 
kokardę.
Obecnie zwyczaj ten nie jest już tak dokładnie prze-
strzegany. Imię dziecka nadawano po dziadku lub babce 
albo takie, jakie było w dniu narodzin imię świętego 
w kalendarzu. A więc takie, jakie „przyniosło” sobie na 
świat, lub jakie było w kalendarzu w pobliżu daty uro-
dzin.
Dziś wybiera się imię po naradzie rodzinnej, w więk-
szości jednak według mody. W roku 2010 najwięcej 
imion w Gminie Jarocin nadano chłopcom Jakub lub 
Michał, a dziewczynkom Emilia. Chrzty odbywają się 

przeważnie w niedziele, ale w ciągu roku najwięcej jest 
ich w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocny, po-
nieważ niektórzy rodzice odkładają chrzest na okres 
świąteczny. Gdy dziecko nowonarodzone nagle zacho-
ruje i stan zdrowia jest poważny, to osoba dorosła (och-
rzczona) może to dziecko ochrzcić zwykłą wodą. Jest to 
tzw. chrzest z wody. Ale, gdy dziecko pokona chorobę, 
to należy powtórzyć chrzest w kościele. Istniał zwyczaj, 
aby nie dawać dziecku imienia po zmarłym wcześniej 
bracie lub siostrze. Warto wspomnieć, że dawniej, 
przed II wojną światową i wcześniej w Jarocinie, 
rodziny były mocne, bo wielodzietne. Składały się 
z pięciorga do dziesięciorga dzieci i więcej. Nie prak-
tykuje się proszenia na matkę chrzestną kobiety cię-
żarnej. Na chrzestnych dziecka prosi się osoby dobre 
(o dobrej opinii), bo rzekomo ma to wpływ na później-
sze jego życie. Zwracać należy uwagę, aby były reli-
gijne i nie pijakami. Odmowa trzymania dziecka do 
chrztu nie jest mile widziana. Po powrocie z kościoła, 
rodzice chrzestni wypowiadają słowa: „Wzięliśmy 
poganina, a przynosimy chrześcijanina” lub „wzię-
liśmy sokoła a przynieśliśmy anioła”.
Na chrzciny zaprasza się rodzinę i bliskich znajomych 
oraz sąsiadów, jeśli utrzymywane są dobrosąsiedzkie 
stosunki. Teraz przyjęcia są bardziej wystawne. 
Podawane są gorące dania, wędliny, ciasta, torty oraz 
trunki. Rodziców chrzestnych sadowi się na honoro-
wym miejscu za stołem. Matce dziecka goście wręczają 
prezenty, a do becika wkładają kopertę z pieniędzmi lub 
pod poduszeczkę dziecka.

Panna z przychówkiem
Trudny był dawniej los panien z dzieckiem tzw. 

najduchem, bękartem, znajdą lub przychówkiem. Było 
to wytykane. Wszyscy o tym dookoła szemrali. Trudno 
było takiej matce wyjść za mąż, chociaż np. w Rudniku 
wg opowiadań mieszkańców przedwojennego pokole-
nia, były też wyjątki. Niektóre panny, a szczególnie z pr-
zyległych wiosek, chciały mieć przychówek z rud-
nickim hrabią, ponieważ hrabia Ferdynand Hompesch 
dla złagodzenia problemu przydzielał drewno na cały 
dom i darował kawałek ziemi uprawnej tak, aby matka 
z dzieckiem miały zapewniony byt i utrzymanie. Taka 
kobieta miała wówczas możliwość szybkiego zamą-
żpójścia. Trzeba wspomnieć, że ziemia kiedyś była w ce-
nie, stanowiła jakoby warsztat pracy. Na wsiach było 
przeludnienie tak przed I wojną światową i później 
w okresie międzywojennym. W sąsiednich miastach 
nie było przemysłu i większych zakładów pracy. 
Centralny Okręg Przemysłowy zaczął powstawać 
dopiero przed II wojną światową. Na terenie powiatu 
Nisko powstały Południowe Zakłady, późniejsza Huta 
i miasto Stalowa Wola. 

Istniał zwyczaj, jeszcze do dziś praktykowany, 
że pierwsze postrzyżyny dziecka odbywają się po 
ukończeniu pierwszego roku życia, by dziecko nie 
miało trudności z wymową.
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Niemowlę należało chronić przed urokami niedobrych 
ludzi, np. czerwona wstążeczka na rączce, ubraniu lub 
przy wózku miała chronić od złych duchów i uroków. 
Nieposłuszne dzieci straszono kominiarzem lub dzia-
dem z brodą, który rzekomo zabierał dziecko do wora. 
Niemowlę w poduszeczce kołysano w kołysce wyś-
ciełanej słomą lub płachcie tzw. „korbonie” zawieszo-
nym na przenośnych drążkach albo nawet w trakcie 
prac polowych na dyszlu przy wozie, co bardzo poma-
gało w jego usypianiu. Teraz dzieci mają własne łóże-
czka. Kołysane są w wózeczku, chyba, że łóżeczko ma 
bieguny.
Obecnie porody odbywają się w szpitalach. Dziecko 
odbierają dyplomowane położne. Wcześniej służyły do 
tego porodówki w ośrodkach zdrowia, które były w ka-
żdej prawie gminie i u nas w Jarocinie także. Jarociński 
ośrodek zdrowia wybudowany został pod koniec lat 
pięćdziesiątych. Dawniej izba porodowa mieściła się 
w prywatnym, drewnianym budynku w Jarocinie nale-
żącym do rodziny Pokojów a obecnie Pawłowskich. 
W latach 70. ubiegłego stulecia izby porodowe w na-
szym powiecie zostały zlikwidowane. Tak się stało 

w Jarocinie i ościennych gminach, tj. w Ulanowie, 
Krzeszowie, Harasiukach, Rudniku nad Sanem, 
Jeżowem. Teraz nasi obywatele rodzą się przeważnie 
w Szpitalu w Nisku. W Ulanowie było powiedzenie, że 
„Gdybyś się urodził nawet na moście, to i tak ulanowi-
akiem nie będziesz bo trzeba się urodzić w samym 
Ulanowie”, ale to już chyba dziś nieaktualne. Zapewne 
chodziło tu o mosty na granicach miasta, tj. na Sanie 
i Tanwi.
Ojcowie chrzestni obowiązani są interesować się chrze-
śniakiem, pomagając w potrzebie aż do pełnoletniości 
oraz utrzymywać dobre, przyjazne stosunki. Obowiąz-
kowo proszeni są chrzestni na I komunię św. i wesele 
swojego chrześniaka. Rodzice dziecka organizują 
spotkania rodzinne w udziałem chrzestnych z okazji 
jubileuszu ukończenia pierwszego roku życia dziecka 
a niektórzy także po ukończeniu 18 lat. Podczas 
przyjęcia podawany jest tradycyjnie ozdobiony tort 
z jedną kolorową świeczką, a w następnych rocznicach 
urodzin jest ich odpowiednio więcej.

Stanisław GAZDA - Jarocin

JUBILEUSZE SETNYCH URODZIN

W dniu 16 kwietnia minęła setna rocznica urodzin 
Rozalii Kowal mieszkanki Szwedów w gminie 
Jarocin, która aktualnie przebywa u córki Krystyny 
w Rachowicach k. Gliwic. Uroczystość rodzinna 
z okazji 100 – lecia odbyła się w dniu następnym, 
w sobotę. Dostojna Jubilatka otrzymała także kosz 

czerwonych róż zamówiony przez wójta gminy 
w Jarocinie w kwiaciarni internetowej. Dopiero 19 
kwietnia wójt mógł odwiedzić osobiście Panią 
Rozalię w miejscu jej obecnego zamieszkania 
i złożyć jej w imieniu samorządu i mieszkańców 
gminy Jarocin życzenia wszystkiego najlepszego 
a przede wszystkim zdrowia na kolejne lata życia. 
Wręczył Jubilatce także pamiątkowe albumy 
książkowe. Pani Rozalia Kowal (z domu Torba) 
urodziła się 100 lat temu w Domostawie. Wraz 
z mężem Franciszkiem wychowała dziewięcioro 
dzieci: Kazimierę, Emilię, Bronisławę, Stanisława, 
Jana, Henryka, Władysławę, Helenę i Krystynę. 
Doczekała się 27 wnuków i 34 prawnuków. Mąż 
Pani Rozalii zmarł 28. 04. 1977 roku. Obecnie 
mieszka wraz z córką w budynku dawnej gajówki 
w bardzo ładnej, zadbanej miejscowości Rachowice 
w gminie Sośnicowice w powiecie gliwickim. 
W czasie pracy zawodowej córki zajmuję się nią 
wynajęta opiekunka. Kontakt werbalny z Panią 
Rozalią jest już utrudniony, niemniej jednak poru-
sza się o własnych siłach, pokonując nawet strome 
schody wiodące na poddasze domu. 

Piękny jubileusz stulecia urodzin świętowała 
w ubiegłym roku także mieszkanka wsi Katy Pani 
Aniela Sołtyska. W dniu 1 grudnia 2010 r. Wójt Gminy 
Zbigniew Walczak wraz z Sekretarz Janiną Reichert 
i pracownikiem ds. obywatelskich Tomaszem Podpora 
oraz przedstawicielkami ZUS odwiedził Jubilatkę aby 

z okazji 100 rocznicy urodzin złożyć Jej życzenia 
dalszych długich lat życia w dobrym zdrowiu 
i podziękować za trud pracowitego życia, którym Boża 
Opatrzność obdarza tylko nielicznych. Pani Aniela 
Sołtyska urodziła się 1 grudnia 1910 r. w Studzieńcu 
jako najstarsza z ośmiorga rodzeństwa. Jako dziecko 
w licznej rodzinie pomagała w pracy w gospodarstwie 
i opiekowała się młodszym rodzeństwem. Nauki 
pobierała u tzw. „wędrownego” nauczyciela, który 
w tamtych czasach wędrował z domu do domu i za 
drobną opłatę i wikt uczył dzieci czytać, pisać i racho-
wać. W wieku 17 lat wyszła za mąż za nauczyciela, 
który objął posadę nauczyciela w tamtejszej szkole. 
W 1928 r. zamieszkali w Kamieniu a następnie osiedlili 
się w Katach gdzie mąż objął posadę kierownika szkoły. 
Pani Aniela Sołtyska ma troje dzieci, doczekała się 
pięciorga wnuków i dziesięciorga prawnucząt. Mąż 
Jubilatki w wieku 81 lat zginął w wypadku samochodo-
wym. Odtąd, do dzisiaj mieszka z najstarsza córką 
Heleną. Cieszy się dobrym zdrowiem, Bogu dziękuje za 
tak długie i udane życie. 

JR

BIEGI ZWYCIĘSTWA

W dniu 15 sierpnia 2010 r. w Jarocinie odbyły 
się po raz piąty Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami 
„Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu 
Virtuti Militari Sebastiana Małka i Jana Kozioła. 
W zawodach wzięło udział około 100 zawodników. 
Najmłodsi mieli do przebiegnięcia 400 metrów, uro-
dzeni w latach 1992 – 2001 startowali na dystansie 800 
m. zaś ci, którzy ukończyli 16lat rywalizowali na 
dystansie 5 kilometrów. Atrakcją głównego biegu był 
uciekający bolszewik ubrany na tę okazję w czapkę 
budionówkę. Ze względu na udział w głównym biegu 
doskonałych biegaczy, organizatorzy posadzili 
bolszewika na motorze, tak aby ci nie dopadli go zbyt 
szybko. Bardzo udanie, ku uciesze widzów w postać 
bolszewika wcielił się p. Jan Oleksak z Jarocina. Dla 
wszystkich startujących przygotowane zostały 
pamiątkowe koszulki z biegów z podobizną „bolsze-
wika”, który prawdę mówiąc bardziej przypominał 
Rumcajsa z bajki dla dzieci. Ciekawostką zawodów był 
udział w biegu głównym wójta gminy Jarocin. 
Dotrzymał w ten sposób obietnicy, jaką złożył 
publicznie podczas zawodów w 2009 roku, będąc pod 
wrażeniem udziału w biegach pana Paszkiewicza ze 
Stalowej Woli.

OPEN – mężczyźni

1. Bogdan Dziuba

2. Michał Wojciechowski
3. Paweł Nieścior

OPEN – kobiety

1. Paulina Nieścior
2. Beata Biernat
3. Małgorzata Siembida

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

do lat 19 - Paweł Nieścior – rocznik 1993
od 20 do 29 - Michał Wojciechowski -1988
od 30 do 39 - Bogdan Dziuba -1974
od 40 do 49 - Bogdan Karkut -1970
od 50 do 59 - Marian Urbaniak -1959
od 60 do 69 - Kazimierz Sławek -1949
70 lat i powyżej – I m. Henryk Brzozowski – 1940 i II m. 
Zbigniew Paszkiewicz – 1937

Wyniki startujących w biegach na 400 m i 800 
dzieci i młodzieży dostępne są na stronie internetowej 
Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

Najsympatyczniejszym uczestnik biegu został 
Bartosz Warzecha. 

Najmłodszą uczestniczką była Natalia Bańka 
a najstarszym zawodnikiem Zbigniew Paszkiewicz

Na zorganizowanie Biegów Zwycięstwa Sto-
warzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin otrzymało 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 4000 zł.
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Niemowlę należało chronić przed urokami niedobrych 
ludzi, np. czerwona wstążeczka na rączce, ubraniu lub 
przy wózku miała chronić od złych duchów i uroków. 
Nieposłuszne dzieci straszono kominiarzem lub dzia-
dem z brodą, który rzekomo zabierał dziecko do wora. 
Niemowlę w poduszeczce kołysano w kołysce wyś-
ciełanej słomą lub płachcie tzw. „korbonie” zawieszo-
nym na przenośnych drążkach albo nawet w trakcie 
prac polowych na dyszlu przy wozie, co bardzo poma-
gało w jego usypianiu. Teraz dzieci mają własne łóże-
czka. Kołysane są w wózeczku, chyba, że łóżeczko ma 
bieguny.
Obecnie porody odbywają się w szpitalach. Dziecko 
odbierają dyplomowane położne. Wcześniej służyły do 
tego porodówki w ośrodkach zdrowia, które były w ka-
żdej prawie gminie i u nas w Jarocinie także. Jarociński 
ośrodek zdrowia wybudowany został pod koniec lat 
pięćdziesiątych. Dawniej izba porodowa mieściła się 
w prywatnym, drewnianym budynku w Jarocinie nale-
żącym do rodziny Pokojów a obecnie Pawłowskich. 
W latach 70. ubiegłego stulecia izby porodowe w na-
szym powiecie zostały zlikwidowane. Tak się stało 

w Jarocinie i ościennych gminach, tj. w Ulanowie, 
Krzeszowie, Harasiukach, Rudniku nad Sanem, 
Jeżowem. Teraz nasi obywatele rodzą się przeważnie 
w Szpitalu w Nisku. W Ulanowie było powiedzenie, że 
„Gdybyś się urodził nawet na moście, to i tak ulanowi-
akiem nie będziesz bo trzeba się urodzić w samym 
Ulanowie”, ale to już chyba dziś nieaktualne. Zapewne 
chodziło tu o mosty na granicach miasta, tj. na Sanie 
i Tanwi.
Ojcowie chrzestni obowiązani są interesować się chrze-
śniakiem, pomagając w potrzebie aż do pełnoletniości 
oraz utrzymywać dobre, przyjazne stosunki. Obowiąz-
kowo proszeni są chrzestni na I komunię św. i wesele 
swojego chrześniaka. Rodzice dziecka organizują 
spotkania rodzinne w udziałem chrzestnych z okazji 
jubileuszu ukończenia pierwszego roku życia dziecka 
a niektórzy także po ukończeniu 18 lat. Podczas 
przyjęcia podawany jest tradycyjnie ozdobiony tort 
z jedną kolorową świeczką, a w następnych rocznicach 
urodzin jest ich odpowiednio więcej.

Stanisław GAZDA - Jarocin

JUBILEUSZE SETNYCH URODZIN

W dniu 16 kwietnia minęła setna rocznica urodzin 
Rozalii Kowal mieszkanki Szwedów w gminie 
Jarocin, która aktualnie przebywa u córki Krystyny 
w Rachowicach k. Gliwic. Uroczystość rodzinna 
z okazji 100 – lecia odbyła się w dniu następnym, 
w sobotę. Dostojna Jubilatka otrzymała także kosz 

czerwonych róż zamówiony przez wójta gminy 
w Jarocinie w kwiaciarni internetowej. Dopiero 19 
kwietnia wójt mógł odwiedzić osobiście Panią 
Rozalię w miejscu jej obecnego zamieszkania 
i złożyć jej w imieniu samorządu i mieszkańców 
gminy Jarocin życzenia wszystkiego najlepszego 
a przede wszystkim zdrowia na kolejne lata życia. 
Wręczył Jubilatce także pamiątkowe albumy 
książkowe. Pani Rozalia Kowal (z domu Torba) 
urodziła się 100 lat temu w Domostawie. Wraz 
z mężem Franciszkiem wychowała dziewięcioro 
dzieci: Kazimierę, Emilię, Bronisławę, Stanisława, 
Jana, Henryka, Władysławę, Helenę i Krystynę. 
Doczekała się 27 wnuków i 34 prawnuków. Mąż 
Pani Rozalii zmarł 28. 04. 1977 roku. Obecnie 
mieszka wraz z córką w budynku dawnej gajówki 
w bardzo ładnej, zadbanej miejscowości Rachowice 
w gminie Sośnicowice w powiecie gliwickim. 
W czasie pracy zawodowej córki zajmuję się nią 
wynajęta opiekunka. Kontakt werbalny z Panią 
Rozalią jest już utrudniony, niemniej jednak poru-
sza się o własnych siłach, pokonując nawet strome 
schody wiodące na poddasze domu. 

Piękny jubileusz stulecia urodzin świętowała 
w ubiegłym roku także mieszkanka wsi Katy Pani 
Aniela Sołtyska. W dniu 1 grudnia 2010 r. Wójt Gminy 
Zbigniew Walczak wraz z Sekretarz Janiną Reichert 
i pracownikiem ds. obywatelskich Tomaszem Podpora 
oraz przedstawicielkami ZUS odwiedził Jubilatkę aby 

z okazji 100 rocznicy urodzin złożyć Jej życzenia 
dalszych długich lat życia w dobrym zdrowiu 
i podziękować za trud pracowitego życia, którym Boża 
Opatrzność obdarza tylko nielicznych. Pani Aniela 
Sołtyska urodziła się 1 grudnia 1910 r. w Studzieńcu 
jako najstarsza z ośmiorga rodzeństwa. Jako dziecko 
w licznej rodzinie pomagała w pracy w gospodarstwie 
i opiekowała się młodszym rodzeństwem. Nauki 
pobierała u tzw. „wędrownego” nauczyciela, który 
w tamtych czasach wędrował z domu do domu i za 
drobną opłatę i wikt uczył dzieci czytać, pisać i racho-
wać. W wieku 17 lat wyszła za mąż za nauczyciela, 
który objął posadę nauczyciela w tamtejszej szkole. 
W 1928 r. zamieszkali w Kamieniu a następnie osiedlili 
się w Katach gdzie mąż objął posadę kierownika szkoły. 
Pani Aniela Sołtyska ma troje dzieci, doczekała się 
pięciorga wnuków i dziesięciorga prawnucząt. Mąż 
Jubilatki w wieku 81 lat zginął w wypadku samochodo-
wym. Odtąd, do dzisiaj mieszka z najstarsza córką 
Heleną. Cieszy się dobrym zdrowiem, Bogu dziękuje za 
tak długie i udane życie. 

JR

BIEGI ZWYCIĘSTWA

W dniu 15 sierpnia 2010 r. w Jarocinie odbyły 
się po raz piąty Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami 
„Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu 
Virtuti Militari Sebastiana Małka i Jana Kozioła. 
W zawodach wzięło udział około 100 zawodników. 
Najmłodsi mieli do przebiegnięcia 400 metrów, uro-
dzeni w latach 1992 – 2001 startowali na dystansie 800 
m. zaś ci, którzy ukończyli 16lat rywalizowali na 
dystansie 5 kilometrów. Atrakcją głównego biegu był 
uciekający bolszewik ubrany na tę okazję w czapkę 
budionówkę. Ze względu na udział w głównym biegu 
doskonałych biegaczy, organizatorzy posadzili 
bolszewika na motorze, tak aby ci nie dopadli go zbyt 
szybko. Bardzo udanie, ku uciesze widzów w postać 
bolszewika wcielił się p. Jan Oleksak z Jarocina. Dla 
wszystkich startujących przygotowane zostały 
pamiątkowe koszulki z biegów z podobizną „bolsze-
wika”, który prawdę mówiąc bardziej przypominał 
Rumcajsa z bajki dla dzieci. Ciekawostką zawodów był 
udział w biegu głównym wójta gminy Jarocin. 
Dotrzymał w ten sposób obietnicy, jaką złożył 
publicznie podczas zawodów w 2009 roku, będąc pod 
wrażeniem udziału w biegach pana Paszkiewicza ze 
Stalowej Woli.

OPEN – mężczyźni

1. Bogdan Dziuba

2. Michał Wojciechowski
3. Paweł Nieścior

OPEN – kobiety

1. Paulina Nieścior
2. Beata Biernat
3. Małgorzata Siembida

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

do lat 19 - Paweł Nieścior – rocznik 1993
od 20 do 29 - Michał Wojciechowski -1988
od 30 do 39 - Bogdan Dziuba -1974
od 40 do 49 - Bogdan Karkut -1970
od 50 do 59 - Marian Urbaniak -1959
od 60 do 69 - Kazimierz Sławek -1949
70 lat i powyżej – I m. Henryk Brzozowski – 1940 i II m. 
Zbigniew Paszkiewicz – 1937

Wyniki startujących w biegach na 400 m i 800 
dzieci i młodzieży dostępne są na stronie internetowej 
Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

Najsympatyczniejszym uczestnik biegu został 
Bartosz Warzecha. 

Najmłodszą uczestniczką była Natalia Bańka 
a najstarszym zawodnikiem Zbigniew Paszkiewicz

Na zorganizowanie Biegów Zwycięstwa Sto-
warzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin otrzymało 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 4000 zł.
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KĄCIK HUMORU

ZMIANY WE WŁADZACH SPPJ

W związku z rezygnacją p. Anny 
Szczębara z funkcji prezesa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Państwa Jarocin nowym prezesem 
został dotychczasowy wiceprezes p. Tomasz 

Stowarzyszenia OSP, to chyba najbardziej 
zdyscyplinowane i trwałe organizacje społeczne 
w naszym kraju. W okresie zimy każdego roku 
odbywają swoje walne zebrania. Co 5 lat są to 
zebrania sprawozdawczo – wyborcze a pomiędzy 
nimi sprawozdawczo – programowe. Zawsze 
jednak Zarząd musi uzyskać absolutorium. 
O stronę formalną tych zebrań dbają zawsze 
przedstawiciele z PSP w Nisku. 
W tym roku w obu jednostkach nastąpiła zmiana 
warty. Zarówno w Domostawie jak i w Jarocinie 
dotychczasowi prezesi i naczelnicy zrezygnowali 
z kandydowania.  Dlatego też w Zarządach doszło 
do znacznych zmian. 

OSP Domostawa
Prezes – Robert Pacholec
Naczelnik Andrzej Kiełb
Sekretarz – Jacek Cieśla
Skarbnik – Kazimierz Pacholec
Gospodarz – Zbigniew Woś

Podpora. Wiceprezesem została p. Anna Smutek. 
Rezygnację złożył także członek Zarządu Zbigniew 
Walczak. Na jego miejsce wybrana została p. Dorota 
Urban

Kronikarz Antoni Jeleńkowski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Jacek Mazurek
Sekretarz -Zbigniew Kubasiewicz
Członek – Tadeusz Orzeł

OSP Jarocin
Prezes – Tadeusz Gęśla
Naczelnik – Paweł Małek
Wiceprezes – Tadeusz Małek
Z-ca Naczelnika – Władysław Rosa
Sekretarz –Dariusz Żak
Skarbnik – Antoni Fedorek
Gospodarz – Sylwester Tomecki

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Henryk Węgliński
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Serafin
Sekretarz –Tomasz Pacholec

ZMIANY W ZARZĄDACH OSP

Na uczelni medycznej w dawnym ZSRR student zdaje 
egzamin końcowy. Egzaminator pokazuje mu szkielet 
i pyta: 
- Czyj jest to szkielet? 
Student się zastanawia. 
- Pies czy wilk? 
- To szkielet psa - odpowiada. 
- Dobrze, a ten? 
Student myśli: 
- Krowa albo żubr? Eee, skąd by mieli szkielet

 żubra? 
- To szkielet krowy - odpowiada. 
- Dobrze, no i ostatni szkielet. 
- Choroba, człowiek albo małpa - zastanawia się 
student. - Chyba człowiek, ale pewien nie jestem. 
- No słucham? - ponagla egzaminator. 
- Kurcze jak powiem człowiek a to będzie małpa, to 
się zbłaźnię - zastanawia się nadal student. 

Denerwujący się egzaminator podpowiada: 

- No, o czym uczyliście się przez pięć lat? 
Zdumiony student: 
- Niemożliwe!!! Lenin???

***

Komitet partyjny powołał Salomona Rabinowicza na 
dyrektora burdelu. Ale Rabinowicz odmówił. Na pytanie 
sekretarza:
- Dlaczego?
Odparł:
- Wiem, jak to będzie.
Przydzielicie mi 10 panienek. Dwie zostaną odkomende-
rowane do pracy partyjnej, dwie do Komsomołu, dwie do 
związków zawodowych, dwie do pomocy przy żniwach 
i dwie na kursy szkoleniowe. Zostanę sam i wtedy powie-
cie: „Rabinowicz, kładź się i wykonuj plan”.
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STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 
PAŃSTWA JAROCIN

ok 2010 zapamiętany zos-
tanie w historii Polski R jako rok tragicznej kata-

strofy smoleńskiej, katastrofy 
w której zginęli Prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką, 
dowódcy wszystkich rodzajów 
Wojska Polskiego oraz kilkadzie-
siąt osobistości z życia społeczno 
– politycznego państwa. Od 
katastrofy upłynął już ponad rok, 
a my dalej nie wiemy, co było jej 
bezpośrednią przyczyną. Mnożą 
się za to kolejne hipotezy na ten te-
mat, zatruwając atmosferę życia 
politycznego w kraju i wcale nie 
przybliżając nas do poznania 
prawdy. Być może, nigdy się jej 
nie dowiemy, gdyż musiał by ktoś 
za to ponieść konsekwencje. Rok 
2010 to rok obfitujący w róż-
norodne wydarzenia w naszej 
gminie a zwłaszcza w Domosta-
wie w związku z obchodzonym 
100–leciem miejscowego koś-
cioła. Swoje stulecia obchodziły 
także dwie panie: Rozalia Kowal 
ze Szwedów oraz Aniela Sołtyska 
z Katów. Był to także bardzo 
dobry rok dla samorządu gminy, 
gdyż udało się mu zrealizować 
kilka ważnych inwestycji zdobyć 
dotacje na kolejne ale już do 
wykorzystania w 2011 r.

Redakcja

Złote Gody 2009

Sesja żałobna

„PAŃSTWO JAROCIN”
Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

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

Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu 50 – lecia

Uczestnicy wizyty studyjnej przed zamkiem Książ
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