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GAZETA NIEZALEÛNA     MIASTO I GMINA ÎASKARZEW

Łaskarzewski
wartalnik

do przeczytania: Drodzy Czytelnicy! 
Po dîugiej przerwie wznawiamy wydawanie Kwartalnika 
Îaskarzewskiego. Mamy nadziejë, ûe teraz bëdzie sië on ukazywaî 
systematycznie! Liczymy na zainteresowanie i wspóîpracë ze strony 
mieszkaïców Miasta i Gminy. 

Redakcja

Z okazji Ôwiât Wielkanocnych najlepsze ûyczenia, wypeînione radoôciâ, pogodâ 
Ducha i Bîogosîawieïstwem Boûym Zmartwychwstaîego Pana Jezusa Chrystusa 
wszystkim Mieszkaïcom, Instytucjom, Organizacjom, Szkoîom i Zakîadom Pracy

ûyczâ
Przewodniczâca Rady Miasta                           Burmistrz Miasta

        Elûbieta Ostrowska                             Waldemar Trzaskowski
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Szanowna Redakcjo!

Cieszë sië niezmiernie, ûe wznowiono dziaîalnoôê 

wydawniczâ gazety lokalnej, jakâ jest Kwartalnik 

Îaskarzewski.

Gratulujë Redakcji i Kolegium Redakcyjnemu za 

trud wznowienia i troskë o przekaz informacyjny. 

Czytelnicy z pewnoôciâ podzielâ mojâ uwagë, ûe 

gazetka jest potrzebna w ûyciu naszego 

spoîeczeïstwa i ufam, ûe wypeîni swojâ rolë jako 

noônik informacji lokalnych.

Nie bëdë przekonywaî Czytelników, ûe mimo 

róûnych moûliwoôci uzyskania informacji, przez 

wiele lat gazeta pozostanie w swej formie w 

ôrodowisku takim jak nasze, dostëpnym dla kaûdego 

úródîem informacji i czytelnym przekrojem ûycia 

naszej spoîecznoôci.

Ûyczë Redakcji i Wspóîpracownikom, aby ten 

numer gazety zapoczâtkowaî trwaîâ dziaîalnoôê 

wydawniczâ, a publikowane materiaîy przyczyniaîy 

sië do dialogu spoîecznego naszego miasta dla dobra 

jego rozwoju i jego Mieszkaïców.

Z powaûaniem 

Burmistrz Miasta

)LISTY)LISTY)LISTY
 

C I A

CIA to nie Centralna Agencja Wywiadowcza, lecz 
dziaîajâce od ponad roku Centrum Integracyjno 
Animacyjne, zarejestrowane w sâdzie, dziaîajâce na 
prawach stowarzyszeï.

Gîówna siedziba mieôci sië w pomieszczeniach 
na II piëtrze nad Bajkâ, udostëpnionych przez Straû 
Poûarnâ i Urzâd Miasta, za co serdecznie dziëkujemy. 
W organizacji dziaîa okoîo 30 spoîeczników, tym 
zarzâd: prezes H. Dâbrowski, Î. Laskowski, Î. 
Jaworowski, M. Skoroszewska i K. Rozum.

W ramach dziaîalnoôci uruchomiliômy pracownië 
komputerowo-internetowâ czynnâ codziennie w godz. 
18.00 - 22.00, wejôcie przez Bajkë. Tworzâ sië takûe 
koîa zainteresowaï - militarystyczne, elektroniczne, 
przyrodnicze i inne. Formuîa Stowarzyszenia jest na tyle 
pojemna, ûe daje moûliwoôci realizacji niemal 
wszystkich zainteresowaï. Chcemy aktywnie dziaîaê na 
rzecz naszego spoîeczeïstwa. Bierzemy udziaî w wielu 
przedsiëwziëciach realizowanych w Îaskarzewie i 
okolicy, a takûe róûnych uroczystoôciach i imprezach 
okol icznoôciowych, udzielamy wsparcia w 
organizowaniu tych imprez.

Wszystkich chëtnych zapraszamy do naszej 
siedziby w celu uzyskania bliûszych informacji.

Zapraszamy do pracowni komputerowo-
internetowej, zainteresowanych korzystaniem w innych 
godzinach prosimy o kontakt z p. Dâbrowskim w 
Bajce lub z p. Laskowskim w aptece przy ul. Szkolnej.

zarzâd

Polski Komitet Pomocy Spoîecznej
W dniu 31 stycznia 2003 roku na zebraniu zaîoûycielskim powoîano do ûycia Polski Komitet Pomocy Spoîecznej 
Zarzâd Miejski w Îaskarzewie. Do zarzâdu tej organizacji wybrano: prezes Jadwiga Józwicka, wiceprezes Barbara 
Kaîaska, sekretarz Dariusz Bukowski, skarbnik Feliksa Îapacz, czîonek zarzâdu Cecylia Narojczyk. Zarzâd Miejski 
jest oddziaîem PKPS, organizacji, która dziaîa w caîym kraju.

Celem dziaîania Komitetu jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z róûnych przyczyn posiadajâ 
trudne ûyciowe problemy, pomoc ludziom starszym, niepeînosprawnym, ubogim, chorym, samotnym, rodzinom 
wielodzietnym, pozbawionym ôrodków do ûycia, bezrobotnym. Pomoc ta bëdzie sië opieraîa na przekazywaniu 
ôrodków rzeczowych np. ûywnoôci, odzieûy, sprzëtu gospodarstwa domowego i innych. PKPS wspóîpracuje z 
ogólnopolskim bankiem ûywnoôci, szkoîami, Miejskim Oôrodkiem Pomocy Spoîecznej i innymi organizacjami. 
Zamierzeniem Zarzâdu Miejskiego PKPS jest objëcie opiekâ wszystkich potrzebujâcych równieû z terenu gminy. 

Zarzâd Miejski PKPS prowadzi w Îaskarzewie magazyn ûywnoôci i rzeczy pozyskanych z darów i zbiórek. 
W zwiâzku z tym zwracamy sië do wszystkich o wsparcie w postaci darowizn rzeczowych np. odzieûy, sprzëtu 
gospodarstwa domowego, artykuîów przemysîowych, chemicznych, mebli, sprzëtu rehabilitacyjnego oraz leków. Jeôli 
ktoô z Czytelników chciaîby udzieliê wsparcia finansowego prosimy o wpîaty na konto: BS w Îaskarzewie nr 
92170001-69560-27016-11 z dopiskiem "zbiórka publiczna".

Siedziba PKPS Zarzâd Miejski w Îaskarzewie znajduje sië przy ul. Alejowej 13 (dom Straûaka) I piëtro. 
Biuro czynne we wtorki i piâtki w godz. 14.00 - 16.00. Zapraszamy chëtnych niesienia pomocy innym do zapisu i 
uczestniczenia w naszym PKPS - skîadka roczna 5 zî.

PKPS - Zarzâd Miejski w Îaskarzewie
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SAMORZÂD MIEJSKI

Szanowni Mieszkaïcy,

wznowienie dziaîalnoôci wydawniczej 
"Kwartalnika Îaskarzewskiego" zainspirowaîo mnie do 
przekazania Païstwu informacji, którymi w ramach 
dialogu spoîecznego dzielë sië z Païstwem.

Na îamach tej gazety dziëkujë Mieszkaïcom za 
udziaî w jesiennych wyborach samorzâdowych i wybór 
mnie na stanowisko burmistrza. Jeszcze raz serdecznie 
dziëkujë i proszë przyjâê moje zapewnienie, ûe danego 
mi zaufania nie zawiodë. Czynië i bëdë czyniî starania 
majâce na celu rozwój naszego miasta w dialogu z 
Mieszkaïcami.

Pozwólcie Païstwo, ûe przybliûë decyzje oraz 
zamierzenia Samorzâdu na ten rok i na najbliûsze lata.

Miniony rok budûetowy zamknâî sië 
wykonaniem w 96% po stronie przychodów jak i 
wydatków a ocena Komisji Rewizyjnej Rady Miasta jak 
i Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. 
Przedîoûony projekt budûetu na rok bieûâcy Komisje 
Rady zaopiniowaîy równieû pozytywnie a Rada Miasta 
podjëîa uchwaîë zatwierdzajâc budûet na 2003r.

Patrzâc na budûet miasta moûna powiedzieê, ûe 
przy zwiëkszonych zadaniach i zmniejszonych 
subwencjach jest budûetem trudnym, ale wykonalnym. 
Zalegîe zobowiâzania, spîaty kredytów i naîoûone 
zadania Urzëdu Miasta i jednostek podlegîych oraz 
funkcjonowanie Zespoîów Szkóî i Przedszkola 
powodujâ, ûe inwestycje majâ swój wymiar. 
Oczekiwania Mieszkaïców w zakresie poprawy 
warunków komunikacji na naszych ulicach jak i 
funkcjonowania infrastruktury miejskiej sâ oczywiste i 
nie mogâ budziê wâtpliwoôci. Dlatego teû podczas 
najbliûszej Sesji Rady Miasta przedîoûony zostanie 
Radzie projekt uchwaîy dotyczâcy strategii rozwoju 
miasta. Podjëta uchwaîa pozwoli docelowo na 
opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego WPI.

Przedîoûyîem Radzie Miasta projekt zamierzeï 
gospodarczych na rok bieûâcy i na lata nastëpne. W 
przypadku inwestycji wieloletnich rysuje sië moûliwoôê 
przystâpienia do programu SAPARD, który jest 
programem unijnym na pozyskanie ôrodków na cele 
inwestycyjne w zakresie drogownictwa, wodociâgów, 
kanalizacji i oczyszczalni ôcieków. Majâc na wzglëdzie 
budûet miasta i prognozë spîaty dîugów byîoby 
grzechem zaniechania nie przystâpienie do tego 
programu, którego fundusze dopeîniîyby finansowanie 
inwestycji w Îaskarzewie.

Nie muszë nikogo przekonywaê, ûe na tym polu 
jest tak wiele do zrobienia. Wspólna analiza z Radâ 
Miasta nad zadaniami inwestycyjnymi pozwoliîa 
wstëpnie uzgodniê te cele i zamierzenia. Prawdâ jest, ûe 
te uchwaîy podjëte na Sesji rozpocznâ procedurë w tym 
zakresie. Ufam, ûe tak bëdzie.

Pozwólcie Païstwo, ûe przybliûë te cele i 
zamierzenia. Obecnie trwa procedura przetargowa 
dotyczâca wyîonienia wykonawcy zbiornika 
retencyjnego na rzece Promnik. Ta inwestycja 
zapobiegnie powodzi i podtopieï, jakie miaîy miejsce 
dotychczas, a ponadto mîodzieû i dzieci otrzymajâ 
bezpieczne kâpielisko, którego w Îaskarzewie nie ma. 
Promesa, którâ otrzymaliômy z WFOÔ i GW informuje 
nas o dotacji, jakâ otrzymamy do zrealizowania tej 
inwestycji.

Nasze niektóre ulice na pewnych odcinkach 
otrzymajâ nowâ nawierzchnië asfaltowâ (4 ulice)

Ponadto bëdâ kontynuowane prace przy 
utwardzaniu nawierzchni ulic juû rozpoczëtych oraz w 
obrëbie targowiska miejskiego.

Decyzja zarzâdu RPC Tedeco - Gizeh dotyczâca 
budowy nowego zakîadu, spowoduje wykonanie 
betonowej nawierzchni ulicy dojazdowej do tej firmy na 
koszt Urzëdu Miasta.

W ramach programu SAPARD wstëpnie 
przedyskutowano wykonanie ciâgów komunikacyjnych, 
które stanâ sië obwodnicami centrum miasta. Ciâgi te 
skîadajâ sië z kilku ulic, które przy pozytywnym 
rozstrzygniëciu wniosków poprawia komunikacjë i 
wyglâd naszych ulic.

Nie chciaîbym w tym miejscu wyliczaê tych ulic 
oraz trasy przebiegu ciâgów komunikacyjnych nastâpi to 
po dyskusji spoîecznej i podjëtych uchwaîach Rady 
miasta.

Wejôcie w ûycie nowej ustawy o ochronie 
ôrodowiska spowodowaîo, ûe zwiëkszy sië iloôê 
podîâczeï kanalizacyjnych, a to z kolei wymusza 
budowë nowego bloku oczyszczalni ôcieków. Jest to 
bardzo waûny problem, z którym musimy sië zmierzyê. 
Moûliwoôê zrealizowania tej inwestycji rozpatrywana 
jest w ramach programu SAPARD lub PAOW - czyli 
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, który 
przedstawiîem Radzie Miasta. Nad tâ inwestycjâ 
równieû trwa dyskusja w Samorzâdzie.

Pragnë zasygnalizowaê równieû przedsiëwziëcie, 
które winno byê zrealizowane w miejskiej stacji ujëcia 
wody. Otóû zasilanie elektryczne stacji doprowadzone 
jest tylko z jednego kierunku. W przypadku braku 
energii elektrycznej miasto pozostaje bez wody, dlatego 
wskazane jest wykonaê zasilanie zastëpcze w postaci 
podîâczenia agregatu prâdotwórczego, który 
otrzymaliômy bez obciâûeï finansowych miasta.

Waûnym problemem jest poprawa warunków 
nauczania w Zespole Szkóî Nr 2 przy ulicy Kolejowej. 
Zespóî ten musi otrzymaê dodatkowe sale wykîadowe a 
bëdzie to moûliwe poprzez nowâ inwestycjë budowlanâ. 
To zagadnienie jest analizowane przez Samorzâd i te 
dîugie lata oczekiwania nie mogâ sië przedîuûaê. Jest to 
wyzwanie dla organu prowadzâcego.

czytaj dalej na stronie 4
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Szanowni Païstwo, dodatkowâ operacjâ 
komunalnâ, przed którâ stanâî Burmistrz jak i Rada 
Miasta jest wypeînienie ustawy o ochronie ôrodowiska 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 
Îaskarzewie. Ustawa nie zezwala na indywidualne 
dowoûenie i skîadowanie odpadów komunalnych przez 
mieszkaïców na wysypisku odpadów. To spowodowaîo, 
ûe Rada Miasta podjëîa uchwaîë zabezpieczajâc miasto 
przed karami administracyjnymi i ustaliîa górne stawki 
za odbiór odpadów od mieszkaïców przez ZGK w 
Îaskarzewie. Stosowne umowy jak i informacje bëdâ 
Païstwu przedîoûone. 

Najbliûsze Sesje Rady Miasta okreôlâ zadania 
inwestycyjne, które sâ oczekiwane przez Mieszkaïców 
naszego miasta.

Burmistrz Miasta  
Waldemar Trzaskowski

dokoïczenie ze strony 3
Miejsko Gminny Punkt Informacji Europejskiej

W Îaskarzewie ze ôrodków Urzëdu Pracy i rzâdowych 
powstaî Miejsko Gminny Punkt Informacji Europejskiej.
MGPIE udziela pomocy w uzyskaniu informacji 
dotyczâcych: 
• Regulacji prawnych w UE
• Funkcjonowania instytucji wspólnotowych
• Historii integracji europejskiej
• Programów pomocowych: PHARE, ISPA i SAPARD
• Publikacji specjalistycznych z zakresu problematyki 
europejskiej
• Przebiegu negocjacji czîonkowskich
• Procesu dostosowywania polskiego systemu prawnego 
i gospodarczego do struktur unijnych

Mieszkaïcy mogâ odwiedzaê Punkt w godzinach pracy 
urzëdu.

SAMORZÂD MIEJSKI

Komisariat Policji w Îaskarzewie

  Kierownictwo: Komendant Komisariatu - podinsp. Stanisîaw Madejski
Kierownik Ogniwa Prewencji - asp. Szt. Stanisîaw Szelâg
Kierownik Ogniwa Krym.  - asp. Szt. Józef Kuîak

Adres do korespondencji: Komisariat Policji w Îaskarzewie
08-450 Îaskarzew, ul. Szkolna 3 tel. 6845007

  Dzielnicowy - gospodarz rejonu Îaskarzew i Gmina - sierû. szt. Stefan Kiliszek

A oto pomysî, który pozwoliliômy sobie zaproponowaê. Aby pomóc w odzyskaniu Twojej wîasnoôci, która moûe 
zostaê skradziona lub zgubiona, wypeînij poniûszâ tabelë i schowaj w miejscu niedostëpnym dla osób obcych.
Sugerujemy równieû sfotografowanie takich przedmiotów jak: kolekcje znaczków; kolekcje monet; antyki; biûuteria.
Wpisz tutaj takie sprzëty jak:
telewizor, radio, magnetofon, magnetowid, kamera, lornetka, zegarek, sprzëty sportowe, maszyna do szycia, mikser, 
zmywarka, pralka, suszarka, mikser, toster, lodówka, rowery, broï, samochód, motor, skuter, numery banknotów, inne 
cenne przedmioty.

       NAZWA  MARKA I WZÓR     NR. FABRYCZNY    DODATKOWE OZNAKOW.         CENA

/oprac. St. M./



nr 1 (2) styczeï-luty-marzec 2003        Kwartalnik Łaskarzewski              5

Puîk sformowany zostaî w grudniu 1914 r. jako 
Legion Nowo-Aleksandryjski (Puîawski). Powstaî pod 
hasîem stworzenia polskiego wojska i o walkë o Polskë. 
Rzâd cara Mikoîaja pozwalaî na formowanie polskich 
oddziaîów, ale w rzeczywistoôci utrudniaî i szykanowaî. 
Rosjanie niechëtnie pozwalali na sîuûbë oficerom 
polskim w wojsku. Puîk nie daî sië jednak 
zrusyfikowaê.
Poprzednikami I Puîku Uîanów Krechowieckich byli:
 I Puîk Uîanów powstaîy w 1764 r. (dowódca pîk 
Chojecki),
 puîk JKM Rzeczpospolitej lekkiej jazdy, który 
stacjonowaî w Kozienicach i biî sië 4 X 1794 na Pradze 
i 10 X 1794 pod Maciejowicami z wojskami rosyjskimi 
(dowódcâ byî wówczas pîk F. Wojciechowski), oraz
 puîk JKM Ksiëcia Oranji, który w lutym 1831 roku 
walczyî pod Stoczkiem Îukowskim.

W grudniu 1914 roku pierwsze oddziaîy 
sformowane w Brzeôciu nad Bugiem oraz Cheîmie 
przeniesiono do Puîaw. 13 stycznia 1915 r. ukoïczono 
formowanie puîku. Skîadaî sië ochotników. Wôród 
nowoprzybyîych byî m.in. Litewski z Îaskarzewa. 24 
marca 1915 r. puîk ten przeniesiono z Puîaw do dóbr 
Podzamcze. Pierwszy szwadron stacjonowaî w folwarku 
Krëpa (dowódca sztabrotmistrz Budkowski) a drugi 
szwadron w folwarku Ksawerynów - p.o. dowódcy 
sztabrotmistrz Niepokoïczycki, a od maja 1915 r. 
sztabrotmistrz Môcisîaw Butkiewicz, który dn. 16 VI 
1915 r. w Ksawerynowie napisaî zawierajâcâ akcenty 
patriotyczne Pieôï Uîanów Polskich:

Ciche dawne echa
Dzwonów Zygmuntowych
drgajâ w duszach naszych
brzmieniem tonów nowych

W sidîach cudnych marzeï
serce sië trzepoce
czyûby sîowa wieszcza
byîy nie prorocze?

Z krwawej nad Polskâ
zorza jasna wstaje
w brzasku jej wzlatuje
Orlât Polskich staje???

Wiëc woîamy: Bracia
ôpieszmy w dal ôwietlanâ
niech sië zîos??? serce
Waszâ krwiâ przelanâ

I tej skry marzeï
z którâ my ûyjemy
Wam nie wolno gasiê
gdyû dla Polski chcemy

Z zmierzchu dnia krwawego
ranne gwiazdy bîysnâê
i nad trupem wroga
dîoï przyjaznâ ôcisnâê

Podczas postoju w Krëpie i Ksawerynowie jako 
ochotnicy sîuûyli: Górczyïski, Górzkowski, Brzostowski 
i inni z Îaskarzewa. Szable mieli wszyscy, brakowaîo 
karabinów. I szwadron miaî 60 koni, II-gi kilkanaôcie, 
okoîo 70% uîanów nie miaîo koni. Ponad 200 sztuk 
koni sprowadzono z Ukrainy oraz zakupiono siodîa.

24 stycznia 1916 r. puîk uîanów przemianowano 
na sotnië pospolitego ruszenia. Wówczas to wôród 
uîanów zapanowaîo wielkie przygnëbienie. Zabranie 
wszystkich uîanów na Kopcu Koôciuszki w Krëpie byîo 
bardzo burzliwe i decydujâce w ûyciu mîodego 
oddziaîu. Uîani przemawiali za wytrwaniem i 
pozostaniem w szeregach. W rezultacie pozostaîo okoîo 
300 uîanów. Nieliczni opuôcili szeregi. Zachowano 
mundury, jëzyk i komendy polskie.

20 marca 1916 r. oddziaî wyruszyî na front w 
radomskie przeciwko Niemcom. W 1917 r. dywizjon 
rozrósî sië liczebnie i przeksztaîciî w puîk. Wkrótce 
dowództwo puîku objâî pîk Bolesîaw Moôcicki. Nowy 
dowódca zreorganizowaî jednostkë.

14 lipca 1917 r. puîk stoczyî historyczny bój pod 
Krechowcami (okolice Stanisîawowa na Ukrainie). Puîk 
otrzymaî rozkaz wstrzymania natarcia Niemców i 
Austriaków na Stanisîawów, dla umoûliwienia odwrotu 
II Dywizji Rosyjskiej. W ciâgu caîego dnia toczyî walki 
nie dopuszczajâc wroga do miasta. Jeszcze przed szarûâ 
krechowieckâ puîk walczyî w obronie grabionej polskiej 
ludnoôci Stanisîawowa przed ûoînierzami rosyjskimi. 
Jako jedyny oddziaî w czasie I Wojny Ôwiatowej 
walczyî w ciâgu jednego dnia ze wszystkimi zaborcami 
i to walczyî skutecznie, zyskujâc uznanie wyraûone w 
pochwaîach dowództwa rosyjskiego i alianckiego.

We wrzeôniu dokoïczenie na nast. stronie

Krótka historia I Puîku Uîanów Krechowieckich

odznaka puîku
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Ûoînierska Kwatera

Miejsce spoczynku bohaterskich obroïców Îaskarzewa - ûoînierzy 44 pp. znane jest kaûdemu mieszkaïcowi 
naszego miasta. Minione lata spowodowaîy, ûe kwatera ulegîa zniszczeniu, mimo roztaczanej nad niâ opieki przez 
mîodzieû Zespoîu Szkóî Nr 1.

Pamiëtajâc o zîoûonym ûyciu w naszej obronie Towarzystwo Miîoôników Historii i Kultury Îaskarzewa 
postanowiîo nadaê nowy wyglâd kwaterze naszych bohaterów. Zostaî wykonany projekt kwatery przez ô. p. inû. 
arch. Tadeusza Góreckiego, który prezentujemy obok. Prace projektowe, îâcznie z rysunkami wykonawczymi, 
wykonane zostaîy przez niego bezinteresownie. Projekt zostaî przedstawiony proboszczowi parafii ks. kan. E. 
Syczewskiemu, który w ciepîych sîowach go zaakceptowaî. Dziëki entuzjastycznemu poparciu spoîeczeïstwa miasta 
i gminy Îaskarzewa Towarzystwo M.H. i K.Î. zebraîo sporâ sumë pieniëdzy, co umoûliwiîo wystâpienie o 
dofinansowanie. Urzâd Miasta otrzymaî 8000 zî na ten chlubny cel. Pomnik wykonaî zakîad kamieniarski p. Z. 
Benickiego, przy wsparciu wielu czîonków Towarzystwa M.H. i K. Îaskarzewa.

Uroczyste odsîoniëcie pomnika nastâpiîo w pierwszâ niedzielë po 17 wrzeônia 2002 roku. Uroczystoôê zaszczycili 
kombatanci, delegacje róûnych organizacji i instytucji oraz liczni mieszkaïcy Îaskarzewa i okolic.

/oprac. M. Laskowski/

1917 r. puîk wîâczono w skîad I 
Polskiego Korpusu dowodzonego przez 

gen. Józefa Dowbór-Muônickiego. Ciëûkie i beznadziejne 
walki w czasie konfliktu z bolszewikami przebyî puîk 
chwalebnie. Okres ten zakoïczyîa tragiczna ômierê 
dowódcy B. Moôcickiego (od 1921 r. puîk przyjâî jego 
imië). Kapitulacja wobec Niemców i demobilizacja I 
Korpusu spowodowaîa rozpad puîku. Wiëkszoôê uîanów 
wróciîa do kraju, gdzie juû 4 XI 1918 rozpoczëîo sië 
odtwarzania dawnych szeregów. Nastâpiî intensywny 
rozwój puîku, napîynëîo wielu ochotników.

17 grudnia 1918 r. I-szy szwadron wyruszyî na 
front pod Lwów i rozpoczâî szlak bojowy, walczâc 
przeciwko Ukraiïcom pod Gródkiem Jagielloïskim, na 
Woîyniu, zajâî Îuck biorâc do niewoli dowódcë i sztab 
wojska ukraiïskich oraz zdobyî Radziwiîîów. W 
styczniu 1920 r. puîk przekroczyî granicë z Niemcami i 
zajâî nasze ziemie. 10 lutego 1920 r. ûoînierze puîk brali 
udziaî w uroczystoôci zaôlubin z morzem w Pucku, 
zanurzajâc sztandar w falach Baîtyku.

W puîku tym w okresie od odzyskania 
niepodlegîoôci do zawieszenia broni sîuûyli z 
Îaskarzewa:
chorâûy Paciorek Stefan
uîani: Kuúma Antoni
Ligenza Jan
Lewandowski Józef
Markowski Stanisîaw
Morek Wîadysîaw
Olewiïski Franciszek
Proczek Teofil

20 marca 1921 r. w Tomaszowie Lubelskim 
Naczelny Wódz marszaîek Józef Piîsudski udekorowaî 
sztandar puîku Krzyûem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari.

(opracowano na podstawie m.in. wspomnieï Franciszka 
Olewiïskiego z 1982 r.)

Remigiusz Trzaskowski

dokoïczenie
ze strony 5

Projekt kwatery 
ûoînierzy WP polegîych 
we wrzeôniu 1939 w 
Îaskarzewie
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W pierwszym roku po wojnie, w dniu 17.04.1946 r. 
Prezydium Krajowej Rady Narodowej uchwaliîo Dekret 
o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. 
Poniewaû trudnoôci ekonomiczne i gospodarcze kraju 
byîy wówczas ogromne, a brak lokali, sprzëtu, ksiâûek i 
bibliotekarzy byî powszechny, Ministerstwo Oôwiaty 
postanowiîo zakîadaê w pierwszej kolejnoôci placówki 
powiatowe. Do koïca 1947 roku zaîoûono je we 
wszystkich powiatach. Nastëpnym etapem byîo 
zakîadania bibliotek gminnych. W 1949 roku uroczyôcie 
otworzono 1600 bibliotek gminnych i uruchomiono 20 
000 punktów bibliotecznych. Wszystkim tym 
placówkom przekazano 1 250 000 ksiâûek.

W liczbie nowo powstaîych placówek 
bibliotecznych znalazîa sië Gromadzka Biblioteka 
Publiczna w Îaskarzewie, którâ na poczâtek 
wyposaûono w 500 egzemplarzy ksiâûek. Biblioteka 
mieôciîa sië w prywatnym domu przy ulicy Alejowej 18, 
zajmujâc dwa mieszkania o îâcznej powierzchni 28 m2. 
Jej wspóîzaîoûycielem i pierwszym kierownikiem byî 

nauczyciel szkolny Stanisîaw Stopa. Biblioteka byîa 
czynna codziennie od godz. 1600 - 1900. Jej czytelnikami 
byîy gîównie dzieci i mîodzieû szkolna. Na koniec 1949 
r. ksiëgozbiór biblioteki wynosiî 971 woluminów. Stan 
ksiëgozbioru w latach 1955 - 2000 przedstawiaî sië 
nastëpujâco:

  Rok Stan ksiëgozbioru
  w woluminach

1955   3409
1960   4984
1965   6104
1970   7667
1975   9251
1980 11339
1985 13794
1990 14866
1995 15868
2000 17183

Stan ksiëgozbioru na dzieï 31.12.2000 - 17 183 ksiâûki.
Struktura ksiëgozbioru:
Literatura dla dzieci i mîodzieûy - 3735 ksiâûek = 
21,7% ogóîu zbiorów
Literatura piëkna dla dorosîych - 7215 ksiâûek = 
42.0% ogóîu zbiorów
Literatura z innych dziaîów - 6233 ksiâûki  = 
36,3% ogóîu zbiorów
Liczba ksiâûek przypadajâca na:
1 mieszkaïca miasta - 3,5 ksiâûki, 
na jednego czytelnika - 26,9 ksiâûki.
W roku 2000 przybyîo w bibliotece ogóîem 410 ksiâûek 
na sumë 5 259,68 zî w tym:
- ze ôrodków samorzâdowych 246 ksiâûek na sumë zî 2 
194,75
- z funduszu M.K. i D.N. 60 ksiâûek na sumë 2 500,93 
zî
- z darów 104 ksiâûki na sumë 564,00 zî
Ôrednia cena nabytej ksiâûki - 12,83 zî
Wskaúnik zakupu nowych ksiâûek na 100 mieszkaïców 
- 8,3 ksiâûki, na jednego czytelnika 0,64 ksiâûki.

W roku 1957 biblioteka prowadziîa 3 punkty 
biblioteczne: w Aleksandrowie, Soônince i Izdebnie. W 
1959 r. biblioteka uzyskaîa nowe pomieszczenia w 
budynku po Szkole Powszechnej, usytuowanym przy 
ulicy Alejowej 14. Nowy lokal byî obszerny, jasny, ale 
trudny do ogrzania. Îâczna powierzchnia pomieszczenia 
wynosiîa 52 m2.

W roku 1961 zmieniîa sië obsîuga personalna 
biblioteki. Od stycznia 1961 roku nowym Kierownikiem 
Biblioteki zostaîa Wanda Poszytek, która pracowaîa na 
tym stanowisku do 30 czerwca 1962 r. Z dniem 
01.01.1962 r. bibliotece przyznano caîy etat. W 1962 r. 
obowiâzki kierownika biblioteki przejëîa Zdzisîawa 
Dobraczyïska i peîniîa je do wrzeônia 1973 r.

W roku 1968 zostaî zaîoûony czwarty punkt 
biblioteczny, dziaîajâcy przy 

Z historii Biblioteki Publicznej w Îaskarzewie

Autor projektu kwatery ô.p. Tadeusz Górecki oraz jej 
wykonawca, pan Z. BenickiÔ czytaj dalej na stronie 7
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FOK Pollena w Îaskarzewie. W 1970 r. powstaîy 
dwa nastëpne dziaîajâce w Szkoîach Podstawowych: w 
Budach Krëpskich oraz w Szkole nr 2 w Îaskarzewie. 
W roku 1973 przeprowadzony zostaî remont 
pomieszczenia bibliotecznego, dziëki czemu 
powierzchnia lokalu zwiëkszyîa sië do 80 m2. W lokalu 
tym mieôciîa sië wypoûyczalnia i czytelnia liczâca 12 
miejsc. Wprowadzony zostaî wolny dostëp do póîek, 
dziëki czemu czytelnicy mieli wiëksze moûliwoôci 
samodzielnego zapoznania sië z ksiâûkami i ich treôciâ.

Od paúdziernika 1973 r. obowiâzki kierownika 
biblioteki sprawuje Elûbieta Paônicka. Od wrzeônia 1979 
r. zostaîa zatrudniona druga osoba, pracujâca w 
niepeînym wymiarze godzin. Nowozatrudniona - Teresa 
Paônicka - pracowaîa w charakterze pomocy 
bibliotekarza do dnia 15.08.1981 roku do 08.07.1983 r. 
na stanowisku tym pracowaîa Boûena Winek, a od 
02.11.1983 r. do 31.10.1991 roku Teresa Skonieczna. Od 
01.11.1991 r. w bibliotece zatrudniony jest 1 bibliotekarz, 
pracujâcy w peînym wymiarze godzin.

Kierownik Biblioteki Miejsko-Gminnej 
sprawowaî nadzór merytoryczny nad 3 filiami 
bibliotecznymi dziaîajâcymi na terenie gminy 
Îaskarzew: w Dâbrowie, Izdebnie i Pilczynie oraz 26 
punktami bibliotecznymi dziaîajâcymi w poszczególnych 
wioskach. Od 1.10.1976 r. wszystkie placówki 
biblioteczne weszîy w skîad Miejsko-Gminnego Oôrodka 
Kultury w Îaskarzewie.

Z dniem 2.04.1991 r. wîadze miasta i gminy 
zostaîa podzielona na dwie odrëbne jednostki. w 
zwiâzku z powyûszym filie biblioteczne przeszîy pod 
bezpoôredni nadzór Samorzâdu Gminy a Biblioteka 
Miejska zostaîa nadal poîâczona z Miejskim Oôrodkiem 
Kultury. Z dniem 30.06.1992 r. MOK zostaî 
zlikwidowany i obecnie Biblioteka Miejska stanowi 
samodzielnâ jednostkë, podlegîâ Urzëdowi Miasta. Wraz 
z podziaîem wîadzy zostaîy zlikwidowane prawie 
wszystkie punkty biblioteczne. Pozostaî tylko 1 punkt 
biblioteczny, który dziaîaî w Szkole Podstawowej nr 2 
w Îaskarzewie do koïca 1994 roku.

W miesiâcu lutym 2001 r. biblioteka zmieniîa 
swojâ lokalizacjë. Zostaîa przeniesiona do jasnego, 
czystego i duûego pomieszczenia, liczâcego ponad 190 
m2 powierzchni, znajdujâce sië w Domu Straûaka 
Biblioteka funkcjonuje w nowym lokalu od 21.03.2001 
r., jest czynna oprócz czwartków codziennie w 
godzinach od 1130 - 1900.

Biblioteka prowadzi dwie formy udostëpniania 
zbiorów:
1) wypoûyczania ksiâûek do domu,
2) korzystanie z nich na miejscu w czytelni.

Biblioteka posiada 12 miejsc do korzystania ze 
zbiorów na miejscu. Ksiëgozbiór podrëczny biblioteki 
jest bardzo dobrze wyposaûony w wszelkiego rodzaju 
encyklopedie, sîowniki, poradniki, roczniki, historie, 
atlasy, albumy i inne publikacje. W czytelni moûna 
korzystaê równieû z bieûâcej prasy i czasopism. 

Biblioteka co roku prenumeruje okoîo 10 tytuîów gazet 
i czasopism. W roku 2000 odwiedziîo czytelnië 2603 
czytelników, którym udostëpniono na miejscu w 
bibliotece 1289 ksiâûek, 1523 gazety i czasopisma oraz 
udzielono 987 informacji. Biblioteka prowadzi na 
bieûâco katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz katalog 
ksiëgozbioru podrëcznego, a takûe katalog tytuîowy dla 
dzieci i mîodzieûy. Biblioteka prowadzi i udostëpnia 
równieû kartoteki: regionalnâ, osobowâ i recenzji 
ksiâûek.

Na koniec roku 2000 biblioteka zarejestrowaîa 
638 czytelników korzystajâcych z wypoûyczalni ksiâûek 
do domu. Struktura czytelników wg wieku ksztaîtowaîa 
sië nastëpujâco:
Czytelnicy w wieku do lat 15 - 137
Czytelnicy w wieku od 16 do 19 lat - 129
Czytelnicy w wieku od 20 do 24 lat - 110
Czytelnicy w wieku od 25 do 44 lat - 173
Czytelnicy w wieku od 45 do 60 lat -  71
Czytelnicy powyûej 60 lat -  18

Podziaî czytelników wg zajëcia:
Robotnicy -  76
Rolnicy -   7
Pracownicy umysîowi -  96
Studenci -  42
Uczâcy sië dzieci i mîodzieû - 290
Inni zatrudnieni -   7
Emeryci -  22
Niezatrudnieni -  98
Wskaúnik czytelników na 100 mieszkaïców miasta 
wyniósî 13,79.

W ciâgu 2000 roku czytelnicy odwiedzili 
bibliotekë 9137 razy i wypoûyczyli 13171 ksiâûek.
Struktura wypoûyczeï przedstawia sië nastëpujâco:
Literatura piëkna dla dzieci i mîodzieûy - 2990 ksiâûek
Literatura piëkna dla dorosîych - 6614 ksiâûek
Literatura spoîeczno-polityczna -   50 ksiâûek
Literatura rolnicza -   37 ksiâûek
Literatura z innych dziaîów - 3480 ksiâûek
Liczba wypoûyczeï na jednego czytelnika w 2000 r. 
wynosiîa 20,6 ksiâûek, na 100 mieszkaïców miasta - 
284,7 ksiâûek.

Biblioteka stosuje róûne formy pracy promujâc 
ksiâûkë i bibliotekë w ôrodowisku a mianowicie: 
wieczory bajek dla dzieci, przeglâdy nowoôci 
bibliotecznych, przeglâdy twórczoôci pisarzy, konkursy 
czytelnicze, recytatorskie, kiermasze ksiâûek, wystawki 
ksiâûek, wystawki tematyczne, gazetki, przyjmuje 
wycieczki szkolne i inne.

Zapraszamy do korzystania z zasobów 
zgromadzonych w wypoûyczalni i czytelni.

Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Elûbieta Paônicka            

dokoïczenie ze strony 7
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Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...

1 wrzeônia 1997 roku jest datâ historycznâ nie tylko dla 
Zespoîu Szkóî nr 1, ale takûe dla Îaskarzewa. W tym 
dniu rozpoczëîa dziaîalnoôê pierwsza szkoîa ôrednia w 
naszym mieôcie - Liceum Ogólnoksztaîcâce.

Bieûâcy rok szkolny to juû szósty rok 
funkcjonowania naszej szkoîy. Mury naszego LO 
opuôciîy w tym czasie 2 roczniki absolwentów, którzy 
wczeôniej pomyôlnie zdali egzaminy dojrzaîoôci. Odbyîy 
sië teû 3 studniówki. Tegoroczny wspaniaîy bal 
studniówkowy miaî miejsce 25 stycznia. Podobnie jak w 
poprzednich, oprócz mîodzieûy, grona pedagogicznego i 
rodziców, uczestniczyli w nim, jako goôcie honorowi, 
przedstawiciele wîadz samorzâdowych - Burmistrz 
Miasta Waldemar Trzaskowski i Przewodniczâcy Rady 
Miasta Zbigniew Karwowski.

Miniony okres pokazaî, ûe decyzja o utworzeniu 
w Îaskarzewie LO byîa jak najbardziej sîuszna i 
potrzebna. Liceum na dobre zapisaîo sië w dzieje 
miasta. Mîodzieû z Îaskarzewa ma moûliwoôê nauki w 
miejscu zamieszkania. Nie traci czasu na uciâûliwe i 
kosztowne dojazdy. Ale do naszej szkoîy uczëszczajâ 
nie tylko uczniowie z Îaskarzewa. Mamy teû sporâ 
grupë mîodzieûy z gmin: Îaskarzew, Maciejowice i 
Garwolin.

Rozpoczëliômy z 1oddziaîem. Obecnie uczâ sië 
po 2 oddziaîy kaûdej klasy. Wôród osób podejmujâcych 
naukë w LO przy ulicy Alejowej 23 jest wiele takich, 
które legitymujâ sië ôwiadectwem ukoïczenia szkoîy 
podstawowej czy obecnie gimnazjum z wyróûnieniem. 
Ich liczba systematycznie wzrasta. Sâ oczywiôcie i tacy 
z niûszymi notami. Im takûe chcemy daê szansë.

Wszystkim naszym uczniom stwarzamy coraz 
wiëksze moûliwoôci rozwijania swoich zainteresowaï i 
zdolnoôci (oczywiôcie w miarë posiadanych ôrodków 
finansowych). Sîuûy temu dziaîalnoôê kóî zainteresowaï: 
teatralnego, plastycznego, informatycznego i SKS-u. 
Prëûnie teû dziaîa szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy. 
Mîodzieû wydaje swojâ gazetë. Uczniowie LO dosyê 
czësto wyjeûdûajâ na premiery filmowe i teatralne do 
Warszawy.

Nasi uczniowie osiâgajâ teû sukcesy, moûe 
jeszcze nie na takâ skalë jak byômy tego oczekiwali, 
ale jednak. W ostatnim okresie Piotr Wichowski zajâî 
I miejsce w powiatowym Konkursie Recytatorskim, a 
Mateusz Wonorski I miejsce w powiatowych 
Mistrzostwach w Gimnastyce Artystycznej. Corocznie 
mamy teû stypendystów Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, przyznawane uczniom szkóî ôrednich za 
najlepsze wyniki w nauce. Aktualnie takie stypendium 
otrzymuje uczennica klasy IVa Marta Kusak . 
Wyróûnienie dla Marty jest tym wiëksze, ûe dyplom 
stypendium miaîa zaszczyt odebraê z râk Premiera 
Leszka Millera i Minister Edukacji Krystyny Îybackiej. 
Uroczystoôê miaîa miejsce w paúdzierniku w Kancelarii 

Rady Ministrów.
Jeôli chodzi o absolwentów naszego Liceum, to 

wiëkszoôê z nich kontynuuje naukë na studiach, czëôê 
uczy sië w szkoîach pomaturalnych. Wôród kierunków 
studiów dziennych, na których uczâ sië nasi absolwenci 
sâ m.in.: filologia rosyjska, informatyka, farmacja, 
stomatologia, filozofia polska, ekonomia, pedagogika, 
filologia angielska (licencjat), wychowanie fizyczne, 
rehabilitacja, marketing i zarzâdzanie i inne. Tegoroczni 
maturzyôci równieû majâ ambitne plany. Ûyczymy ich 
realizacji.

Liceum Ogólnoksztaîcâce, podobnie jak caîy 
Zespóî Szkóî nr 1, stara sië aktywnie uczestniczyê w 
ûyciu lokalnej spoîecznoôci. Dzieje sië to m.in. poprzez 
przygotowywanie i prezentacjë okolicznoôciowych 
programów artystycznych z okazji ôrodowiskowych 
obchodów ôwiât narodowych i religijnych - 3 Maja, 11 
Listopada, Boûe Narodzenie. Otaczamy teû staîâ opiekâ 
pomnik Niepodlegîoôci w Alejkach oraz groby 
ûoînierzy, ksiëûy i nauczycieli na miejscowym 
cmentarzu. Szkoîa jest równieû organizatorem zabaw i 
festynów dla mîodzieûy, z których dochód wspomaga 
budûet szkoîy. Gîówna w tym rola Rady Rodziców.

W bieûâcym roku szkoîa podjëîa dziaîania 
przygotowawcze w zakresie wymiany mîodzieûy ze 
szkoîami païstw Unii Europejskiej.

Mówiâc o Liceum nie sposób nie wspomnieê o 
bazie lokalowej. LO rozpoczynaîo swojâ dziaîalnoôê w 
budynku dotychczasowej Szkoîy Podstawowej nr 1. Byîo 
bardzo trudno. Szkoîa pracowaîa do 18-tej, a przez 
pewien czas nawet w soboty.

Obecnie, dziëki staraniom i zaangaûowaniu 
wîadz miasta na czele z poprzednim i obecnym 
burmistrzem, dyrekcji szkoîy i radzie rodziców, warunki 
do nauki zdecydowanie sië poprawiîy. Budynek szkolny 
zostaî rozbudowany. W nowym skrzydle jest 11 
pomieszczeï do nauki, w tym pracownia komputerowa 
ze staîym dostëpem do Internetu. Korzystajâ z nich 
uczniowie LO oraz klas drugich i trzecich Gimnazjum. 
Sale lekcyjne sâ wyposaûone w nowy sprzët i niezbëdne 
pomoce dydaktyczne. Uczniowie Liceum uczâ sië na 
jednâ zmianë, co doceniaj szczególnie ci, którzy 
dojeûdûajâ do szkoîy z innych miejscowoôci.

Niestety, najwiëkszâ bolâczkâ caîego Zespoîu 
Szkóî nr 1 jest brak sali gimnastycznej z prawdziwego 
zdarzenia. Ta, którâ dysponujemy ma wymiary 9x16 i 
w ôwietle klasyfikacji MENiS speînia tylko wymogi sali 
pomocniczej i jest niewystarczajâca w stosunku do 
potrzeb. Naszym zdaniem konieczna jest budowa hali 
sportowej przynajmniej takiej jak w Pilczynie. Ze 
wzglëdu na duûâ liczbë godzin zajëê wychowania 
fizycznego korzystamy z hali na stadionie.
Na zakoïczenie trochë o planach na przyszîoôê. W 
roku szkolnym 2003/2004 planujemy nabór do klas 

Z ÛYCIA LICEUM OGÓLNOKSZTAÎCÂCEGO W ÎASKARZEWIE

Ô
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pierwszych o profilach:
* matematyczno-informatycznym z rozszerzonym 

programem informatyki, matematyki i geografii,
* biologiczno-chemicznym z rozszerzonym programem 
biologii z ochronâ ôrodowiska i informatyki,
* humanistycznym - z rozszerzonym programem 
jëzyka polskiego, historii i wiedzy o kulturze.

We wszystkich klasach prowadzimy naukë 3 
jëzyków obcych: angielskiego, niemieckiego i 
rosyjskiego. 

Na 12 kwietnia planujemy dzieï otwarty. Do 
odwiedzin szkoîy i spotkaï z nauczycielami zapraszamy 
wszystkich chëtnych uczniów klas trzecich gimnazjów i 
ich rodziców. Oczywiôcie mîodzieû zachëcamy do 
podjëcia nauki w Liceum Ogólnoksztaîcâcym w Zespole 
Szkóî nr 1 w Îaskarzewie.

Dyrektor Zespoîu Szkóî nr 1

Halina Kopik       

Ô

Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...

Do palacza

Dumnie trzyma w rëku 
papieros firmy ,,Caro.
Wciâga dym gîëboko,
tak waûne to sië staîo.

Nic go nie wzrusza,
na nic nie zwaûa,
papieros, dym
to jest zabawa.

Smutny los tego,
kto z dymem 
wypuszcza zîotówki
ciëûko zarobione.

Jego pîuca
i inne organy 
teû cierpiâ nie lada,
gdy je dym okadza.

Pomieszczenie, gdzie pali,
to niezîa wëdzarnia.
Takûe twarz w niej
na szaro opaliê sië da.

Rodzina palacza cierpi katiusze.
Nie palâ, lecz truci
sâ tak, jakby 
palili wiele lat.

Rëce palacza 
nie do pozazdroszczenia,
ûóîte, szare, brâzowe,
aû barwy trudne do okreôlenia.

Mijajâ dni, miesiâce, lata,
coraz smutniejszy los palacza.
kaszle i wzdycha,
sîabo oddycha.

Ach, ten papieros
powtarza bez koïca,
zîa siîa, zîa moc
bezmyôlna ûâdza.

Uczniowie klasy Ia ZSZ z wychowawcâ. Uômiechnij sië!
Rozmawiajâ dwaj uczniowie:
-Czy widziaîeô gwiazdy w dzieï?
-Jeszcze nie, ale tata powiedziaî, ûe gdy przyniosë 
jeszcze raz takie stopnie w dzienniczku, to zobaczë 
nawet sztuczne satelity...!

-Païska córka zgodziîa sië zostaê mojâ ûonâ...
-Sam pan sobie winien! Po co byîo nas codziennie 
odwiedzaê?

Sâsiadka opowiada sâsiadce:
-Mój syn juû drugi rok jest na wydziale medycznym...
-...i nie mogâ go wyleczyê?

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:
-Powiedz mi , gdzie leûy Kuba?
-Kuba leûy w domu, ma grypë.

Trudne Dziô. A jakie Jutro?

Problemy osobiste majâ wszyscy. Maîe i duûe. Zdrowie 
szwankuje, dzieci nie uczâ sië tyle, ile powinny. Albo je 
niesprawiedliwie oceniajâ. Wydatki przerastajâ 
moûliwoôci. Wokóî bezrobocie, chuligaïstwo i narkotyki. 
W pracy nie najlepiej sië ukîada. Media zasypujâ Nas 
rewelacjami o aferach, protestach, podatkach a Bush 
bombarduje Irak.

A MOÛE TO WSZYSTKO NIEPRAWDA?

Kiedy bëdë dorosîa, zwierzëta po piguîce na mowë 
bëdâ mówiê i ûyê tak, jak ludzie. Kaûdy czîowiek 
dostanie wîasnâ róûdûkë i bëdzie mógî sobie 
wyczarowaê, co tylko zechce. Ludzie nie bëdâ dzieliê sië 
na biednych i bogatych. W szkole dzieci bëdâ uczyê sië 
magii. Nie bëdzie zîa ani przemocy a dla kaûdego ôwiat 
bëdzie dobry

Kinga Ûak kl. IV C Szk. Podst. nr 1

Kiedy bëdë dorosîa, ôwiat bëdzie dla kaûdego 
wspaniaîy. Nie bëdzie wojen i sprzeczek, gîodu i 
ubóstwa. Ûycie bëdzie jak z bajki a wszyscy ludzie bëdâ 
jednâ wielkâ rodzinâ.

Sylwia Ûak kl. IV C Szk. Podst. nr 1

Po odkryciu takich pereîek odnoszë wraûenie, ûe 
zdrowiej jest otworzyê uczniowski zeszyt (nie zawsze), 
niû gazetë. Tyle optymizmu i marzeï w kilku sîowach!

Anna Tylman
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Dziaîalnoôê charytatywna Zespoîu 
Szkóî Nr 1 w Îaskarzewie

Przemiany spoîeczno-polityczne w naszym kraju 
spowodowaîy, iû sytuacja materialna spoîeczeïstwa 
znacznie sië pogorszyîa. Wiele osób straciîo pracë, 
niektórych dotknâî trudny wypadek losowy czy wrëcz 
kataklizm.

Nie jesteômy obojëtni jako szkoîa na krzywdë 
ludzkâ. Prowadzimy róûne formy pomocy materialnej 
wôród wîasnych uczniów jak równieû inicjujemy akcje 
na zewnâtrz. Niektórzy nasi uczniowie równieû 
potrzebujâ pomocy materialnej. Obecnie 98 uczniów 
korzysta z bezpîatnych obiadów, refundowanych przez 
MOPS. Pozyskiwaliômy teû indywidualnych sponsorów, 
którzy finansowali koszt obiadów dla uczniów bëdâcych 
w trudnej sytuacji finansowej, a nie objëtych pomocâ 
MOPS-u czy GOPS-u.

Juû od kilku lat na poczâtku roku szkolnego 
uczniowie z biednych rodzin otrzymujâ darmowo 
podrëczniki. Po rocznym korzystaniu z nich przekazujâ 
je do biblioteki. W ten sposób podrëczniki trafiajâ do 
nastëpnych uczniów.

W bieûâcym roku szkolnym niektórzy 
pierwszoklasiôci otrzymali wyprawki szkolne. Byîy w 
nich: podrëczniki, materiaîy piômiennicze, strój 
sportowy.

Tradycjâ juû staîo sië organizowanie paczek przed 
Ôwiëtami Boûego Narodzenia. Do tej akcji wîâczajâ sië 
organizacje uczniowskie: SU, PCK, Druûyna Harcerska, 
pedagog, katecheci i nauczyciele. Zawartoôê Paczek jest 
bogata: sîodycze, owoce, materiaîy piômiennicze, 
ubrania. Otrzymujâ je dzieci najuboûsze. Ostatniâ 
Gwiazdkë uôwietniî najuboûszym uczniom Pan radny 
Rady Miasta - Fryderyk Gîowacki. Pozyskaî on dla 
szkoîy 70 par spodni o róûnych rozmiarach, rozmiarach 
takûe zakupiî skarpetki i sîodycze. W imieniu caîej 
spoîecznoôci szkolnej dziëkujemy Panu za ten szczytny 
cel. Wiëcej takich postaw!

Najuboûsza mîodzieû naszego Liceum otrzymuje 2 

razy w roku stypendia pieniëûne. Oczywiôcie, potrzeby 
sâ znacznie wiëksze.

Jak wspomniaîam na poczâtku, nasza szkoîa wîâcza 
sië do akcji charytatywnych poza szkoîâ.

Od kilku lat bierzemy udziaî w ogólnopolskiej akcji 
Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz 
Dom z siedzibâ w Warszawie. Inicjatywie tej patronuje 
MEN. Akcja ma charakter charytatywny, z której 
zebrane ôrodki sâ przeznaczone na dofinansowanie 
nowych rodzinnych domów dziecka, pomóc w 
organizowaniu samodzielnych grup mieszkaniowych dla 
dzieci z domów dziecka oraz programy terapeutyczne 
dla dzieci najbardziej poszkodowanych przez los.

Nasza pomoc, zgodnie z zaîoûeniem, polegaîa na 
przeprowadzeniu zbiórki monet groszowych (od 1 gr do 
50 gr), którâ w caîej szkole przeprowadzaîy Samorzâdy 
Uczniowskie wszystkich typów szkóî.

Od 1997 r. Druûyna Harcerska zbiera odzieû, 
produkty ûywnoôciowe do paczek dla powodzian ze wsi 
Borowa. Wysyîa je przed Ôwiëtami Boûego Narodzenia.

W 2001 r. na terenie szkoîy, pod kierunkiem SU 
Liceum, byîa równieû prowadzona zbiórka pieniëûna dla 
rodziny z Îaskarzewa, która znalazîa sië w trudnej 
sytuacji losowej (ômierê ojca, choroba matki).

W tym r. szkol. Samorzâdy Uczniowskie Liceum i 
Gimnazjum zorganizowaîy dyskotekë dochodowâ na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Ôwiâtecznej Pomocy Jurka 
Owsiaka. Przekazano kwotë 1600 zî.

Przyîâczamy sië teû do akcji, majâcych na celu 
ratowanie ûycia, zdrowia dzieciom. Organizacja PCK 
wîâczyîa sië do akcji: Wszystko dla Wiktora, 
Wszystko dla dzieci. Caîa spoîecznoôê szkolna 
(uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni) 
udzieliîa pomocy pieniëûnej paniom pracownicom naszej 
szkoîy, poszkodowanym przez poûar.

W dzisiejszej trudnej rzeczywistoôci istnieje 
koniecznoôê prowadzenia dziaîalnoôci charytatywnej. 
Wîâczajâc do niej uczniów, uwraûliwiamy ich na 
nieszczëôcie innych, rozwijamy poczucie solidarnoôci 
ludzkiej, wzbudzamy wspóîczucie.

Wicedyrektor

Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...
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Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...

Opîatek z ksiëdzem biskupem

Tradycjâ staîo sië organizowanie spotkaï 
opîatkowych wôród ôrodowiska nauczycielskiego 

terenu naszego miasta i gminy. Jesteômy narodem, 
który z sentymentem i ufnoôciâ zasiada do stoîu 
nakrytego biaîym obrusem, zwîaszcza w okresie Ôwiât 
Boûego Narodzenia. W takim teû nastroju przebiegajâ 
takie spotkania majâce na celu integrowanie nauczycieli, 
wychowawców, katechetów.
W tym roku opîatek odbyî sië w Zespole Szkóî nr 1 w 
Îaskarzewie (rok wczeôniej w Pilczynie, dwa lata temu 
w ZS nr 2). Gospodarzem tegorocznej uroczystoôci byîa 
pani dyrektor Halina Kopik oraz pani wicedyrektor 
Elûbieta Rejnik. Honorowym goôciem opîatkowego 
spotkania byî ksiâdz biskup Henryk Tomasik. Ksiëdzu 
biskupowi towarzyszyî nasz ksiâdz kanonik Eugeniusz 
Syczewski oraz wizytator religii, ksiâdz Stanisîaw 
Abraîczuk, proboszcz parafii Samogoszcz. Przybyli 
równieû ksiëûa pracujâcy w naszej parafii, a 
takûe liczne, bo kilkudziesiëcioosobowe grono 
zîoûone z dyrektorów i nauczycieli okolicznych 
szkóî. W tak uroczystej chwili dla szkoîy nie 
mogîo zabraknâê przedstawicielek Rad 
Rodziców szkóî wchodzâcych w skîad Zespoîu, 
w osobach przewodniczâcych paï: Sabiny 
Makowicz i Teresy Przybylskiej. Niestety w 
uroczystoôci nie wziëli udziaîu ani pan 
burmistrz Îaskarzewa, ani pan wójt Gminy, 
gdyû tego wîaônie dnia miastu zagraûaî bardzo 
wysoki poziom wody w naszej rzece. 
Zrozumiaîe jest, ûe taka sytuacja wymaga od 
naszych wîadz przedîoûenia obowiâzków nad 
okolicznoôciowe zaproszenia.
Wystrój Sali gimnastycznej jak i atmosfera 
spotkania miaîy ôwiâteczny charakter. 
Uroczystoôê rozpoczëîa p. dyrektor H. Kopik, 
która przywitaîa zaproszonych goôci. 
Ôwiâteczne ûyczenia do zebranych skierowali 
ksiâdz biskup oraz ksiâdz kanonik. Pani 
wicedyrektor odczytaîa fragment Pisma. 
Ôw. (Ewangelia wedîug ôw. Îukasza). 
Byîy wiëc ûyczenia i wspólne dzielenie 
sië opîatkiem. Korzystajâc z okazji pani 
dyrektor w imieniu zebranych 
przekazaîa ksiëdzu biskupowi H. 
Tomasikowi ûyczenia i podziëkowania z 
okazji 10-lecia sakry biskupiej.
Uroczystoôê uôwietniî wystëp mîodzieûy 
gimnazjalnej i licealnej przygotowany 
pod kierunkiem p. T. Rezwow i p. M. 
Kaîaski. Poetycko muzyczny program 
(wczeôniej wystawiany w koôciele) 
dopeîniî caîâ uroczystoôê ôwiâtecznym 
nas t ro j em .  Na in s cen i zac j ë  
przygotowano utwory m.in. ks. Jana 
Twardowskiego oraz kardynaîa Karola 
Wojtyîy, obecnego papieûa. 

Zaprezentowany program nie byî typowâ pastoraîkâ, 
lecz traktowaî o tym, czym dziô dla wspóîczesnych jest 
Boûe Narodzenie.
Gîównym punktem spotkania byîo wspólne rozwaûanie 
fragmentów Pisma Ôw., interpretacje biblijnego tekstu 
przeprowadziî ksiâdz biskup. Miîym akcentem na 
zakoïczenie opîatka byîo obdarowanie zebranych 
kalendarzami na 2003 rok ilustrowanymi fotografiami 
Ojca ôw. Jana Pawîa II z okresu jego ósmej 
pielgrzymki do Polski.
Przy stole toczyîy sië rozmowy, a wciâû unosiî sië 
aromat ôwieûo zaparzonej herbaty.
Takie spotkania, jak widaê, majâ wiele wspólnego z 
rodzinnymi wigiliami przy choince. Przecieû wszystko 
sîuûy temu, aby zatrzymaê sië na chwilë w gonitwie 
codziennego dnia. Aby przysiâôê, porozmawiaê, a byê 
moûe wspólny cel stanie sië bardziej widoczny i 
bardziej osiâgalny. Dlatego za rok spotkamy sië znów 
w takim gronie.

Anna Tylman



nr 1 (2) styczeï-luty-marzec 2003        Kwartalnik Łaskarzewski              13

Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...  Ze szkoîy...

Europa na wesoîo w Gimna-
zjum nr 2 w Îaskarzewie

Pod takim hasîem odbyî sië w 28 II 2003 roku w 
Gimnazjum nr 2 w Îaskarzewie quiz. Jego celem byîo 
przede wszystkim pokazanie walorów naszej Ojczyzny, a 
takûe sprawdzenie wiedzy uczniów z geografii, historii i 
kultury krajów europejskich. Imprezë przygotowaîy z-ca 
dyrektora Zespoîu Szkóî nr 2 w Îaskarzewie - pani Ewa 
Boûek (nauczyciel historii) i pani Boûena Niewczas 
(polonistka), przy aktywnym udziale wychowawców klas.

Quiz skîadaî sië z szeôciu konkurencji. Juû dwa 
miesiâce wczeôniej gimnazjaliôci przygotowywali sië do 
pierwszej konkurencji opatrzonej hasîem Z czym do 
Europy moja szkoîo?. W ramach przygotowaï 
wykonywali plakat przedstawiajâcy osiâgniëcia uczniów, 
opracowywali sîowa piosenki i scenariusz scenki 
prezentujâce mocne strony szkoîy. Kolejne zadania 
konkursowe obejmowaîy: slogan reklamujâcy Polskë, 
pytania sprawdzajâce wiedzë o Europie, konkurencjë 
plastycznâ (uzupeînianie kolorów we flagach païstw 
europejskich), rozpoznawanie païstwa po jakimô 
charakterystycznym przedmiocie, np. narty, owca, wieûa 
Eiffla itp., zawody kulinarne na czas.

Uczniowie gimnazjum bardzo powaûnie potraktowali 
zmagania konkursowe. Wîoûyli wiele wysiîku, aby 
zaprezentowaê sië z jak najlepszej strony. Tym bardziej 
zaleûaîo im na sukcesie, gdyû w jury zasiadali Burmistrz 
Miasta pan Waldemar Trzaskowski, przedstawiciele Rady 
Rodziców: pan Sîawomir Trzeciïski, pan Stanisîaw 
Wolski, przewodniczâca Rady Miasta pani Elûbieta 
Ostrowska, dyrektor Zespoîu Szkóî nr 2 pani Maîgorzata 
Freliszka, uczeï Klaudiusz Michalec - przewodniczâcy 
Samorzâdu Szkolnego w szkole podstawowej.

W czasie pierwszej konkurencji uczniowie wykazali sië 
pomysîowoôciâ i oryginalnoôciâ. Przygotowane plakaty i 
scenki zwracaîy uwagë na osiâgniëcia szkoîy w róûnych 
dziedzinach. Gimnazjaliôci chwalili sië bîogosîawieïstwem 
przesîanym z Rzymu przez Ojca Ôwiëtego dla 
pracowników szkoîy, rodziców i uczniów; sukcesami 
sportowymi; zwyciëstwami w konkursach przedmiotowych, 
recytatorskich, plastycznych, literackich; akcjami 
ekologicznymi; umiejëtnoôciami w obsîudze komputera; 
bardzo dobrymi wynikami sprawdzianów i egzaminów.

W rytmie rocka, dance, hip-hopu i ludowym uczniowie 
podkreôlali zalety szkoîy, miîâ atmosferë panujâcâ w 
dwójce, a takûe wspominali zabawne sytuacje 
towarzyszâce codziennemu ûyciu szkolnemu. Ocena tej 
konkurencji nastrëczyîa jury wiele kîopotu, poniewaû 
kaûda z druûyn zaprezentowaîa sië wyômienicie. 
Widoczny byî trud zarówno uczniów, jak i 
wychowawców, którzy starali sië pokazaê innym swojâ 
pomysîowoôê.

Gimnazjaliôci z Zespoîu Szkóî nr 2 potrafiâ dostrzec 
uroki swojej Ojczyzny. W sloganach reklamujâcych Polskë 
akcentowali, ûe to raj, Polska piëkna jest, Polakiem 
jestem caîy czas czy Zawsze i wszëdzie Polska istnieê 
bëdzie. Cieszy fakt, ûe ci mîodzi ludzie kochajâ ojczysty 
kraj, podkreôlajâ jego piëkno i czujâ sië Polakami.

Wiele emocji dostarczyîa konkurencja obejmujâca 
pytania na temat païstw europejskich. Uczniowie mogli 
wybieraê zadania za 3, 2 i 1 pkt. Najczëôciej druûyny 

Wielka radoôê
W lutym 2003 roku otrzymaliômy cenny dar - ûyczenia i 
bîogosîawieïstwo Ojca Ôw. Jana Pawîa II. Od trzech lat 
papieû Jan Paweî II jest patronem Szkoîy Podstawowej 
Nr 2 w Îaskarzewie. Ôwiëto patrona obchodzimy 16 
paúdziernika. W tym roku szkolnym w czasie obchodów 
ôwiëta szkoîy oprócz uroczystej Mszy ôw. odbyîy sië 
,,warsztaty w czasie których podzieleni na grupy 
uczniowie pracowali nad postaciâ patrona, jego naukami, 
trasami pielgrzymek. W czasie zajëê w grupie 
najmîodszej w klasach 0, I, II powstaîy piëkne prace 
plastyczne, w których uczniowie wyrazili swojâ miîoôê do 
Ojca Ôw.
Prace te zostaîy wydrukowane i zebrane w album wraz z 
ûyczeniami ôwiâtecznymi wysîane w darze papieûowi 
Janowi Pawîowi II. Jak wielka byîa radoôê, kiedy w 
odpowiedzi otrzymaliômy list z Watykanu. W przesyîce 
znajdowaîa sië karta ôwiâteczna zawierajâca ûyczenia i 
bîogosîawieïstwo na Boûe Narodzenie podpisana przez 
papieûa Jana Pawîa II oraz list Asesor Mons. Gabriele 
Caccia z Sekretariatu Stanu w Watykanie. W liôcie 
zawarte jest podziëkowanie za nadesîany zbiorek, za 
wyraûonâ w nim dzieciëcâ miîoôê do Nastëpcy Ôw. 
Piotra. Znajduje sië w nim zapewnienie, ûe Ojciec Ôwiëty 
zawierza macierzyïskiej opiece Matki Boûej wszystkich 
Uczniów, Rodziców, Dyrekcjë, Grono Pedagogiczne 
Zespoîu Szkóî Nr 2 w Îaskarzewie i z serca im 
bîogosîawi.
List z Watykanu jest naszym najcenniejszym skarbem

Dyrekcja

decydowaîy sië na pytania za 3 pkt. Zaskakiwali 
wszystkich swojâ szczegóîowâ wiedzâ.

Ôwietna zabawa towarzyszyîa kolejnym konkurencjom. 
Wykazaîy one, ûe gimnazjaliôci znajâ flagi païstw 
europejskich, potrafiâ do nazwy païstwa dopasowaê jego 
stolicë i odwrotnie. Na duûych kartonach malowano flagi, 
uzupeîniano nazwy païstw i stolic. Publicznoôê gîoôno 
dopingowaîa poszczególne druûyny. Jury teû musiaîo 
uwaûnie obserwowaê dziaîania druûyn, aby wychwyciê 
najszybszych i najlepszych.

Emocje siëgnëîy zenitu przy konkursie kulinarnym. To 
zadanie byîo niespodziankâ dla wszystkich. Wyznaczone 
osoby wniosîy do sali gimnastycznej apetyczne spaghetti z 
sosem. Konkurencja ta polegaîa na zjedzeniu potrawy bez 
uûywania sztuêców i râk. Publicznoôê ûywo reagowaîa na 
to zmaganie konkursowe. Ômiechy przeplataîy sië z 
dopingujâcymi okrzykami i brawami. Zwyciëzca tego 
konkursu stwierdziî, ûe potrawa byîa smaczna, a 
poniewaû byî gîodny, udaîo mu sië to zadanie wykonaê 
najszybciej. Podsumowanie wyników z poszczególnych 
konkurencji wykazaîo, ûe najwiëcej punktów zebraîa klasa 
IIIb, drugie miejsce zajëîa klasa IIa, a trzecie - Ib.

Gratulujemy!
Quiz przygotowany w Gimnazjum nr 2 byî imprezâ, 

która oderwaîa uczestników i oglâdajâcych od 
codziennoôci, zachëciîa do twórczego dziaîania, pokazaîa 
zdolnoôci i kreatywnoôê uczniów.

B.N.
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Piîka Noûna
Powiaîo wiosnâ na piîkarskich boiskach. Ale nie od 
razu. ÎKS Promnik mimo katastrofalnej sytuacji 
finansowej, rozîamu w druûynie seniorów, 
odwróceniu s ië od Klubu sponsorów i  
spoîeczeïstwa - DZIAÎA. Nowy Zarzâd klubu: 
Zbigniew Grzechnik, Tomasz Jóúwicki, Marian 
Grzechnik, Marek Tylman, Józef Tomala, Antoni 
Lipiïski, Jan Sieraïski (niepoprawni optymiôci) wziëli 
sobie na barki olbrzymi ciëûar wyprowadzenia z 
kryzysu Klubu obciâûonego kwotâ 25 000 zî - 
spadek po byîym Zarzâdzie, odbudowë zaufania 
spoîecznego poprzez pracë z dzieêmi i mîodzieûâ 
naszego miasta i okolic. Zarzâd powoli stwarza 
pîaszczyznë porozumienia z wîadzami miasta 
Îaskarzewa, szkoîami i organizacjami spoîecznymi 
oraz spoîeczeïstwem.

Zarzâd Klubu ÎKS Promnik Îaskarzew dziëkuje 
Burmistrzowi Miasta p. Trzaskowskiemu i Radzie 
Miasta za dane nam zaufanie i pomoc w decyzjach, 
które pozwalajâ istnieê Klubowi z 75-letniâ tradycjâ 
tj. - rozwiâzano sprawy finansowe hali Sportowej i 
dotacji dla Klubu. Dziëkujemy równieû Wspólnocie 
Gruntowej z Îaskarzewa za zaufanie i wsparcie 

Tenis 
Stoîowy
W dniach 1-2.03.2003 na hali sportowej ÎKS 

Promnik przy ul. Kusociïskiego odbyî sië Turniej 
Tenisa Stoîowego o Puchar Prezesa ÎKS. Zawody 
rozegrano w trzech kategoriach: szkoîa podstawowa, 
gimnazjum, seniorzy. Frekwencja byîa duûa, zgîosiîo sië 
do wspóîzawodnictwa 41 osób.
Wyniki: Szkoîa Podstawowa - 1 m. Babik Arkadiusz 
Szk. nr 1;
2 m. Bieïko Michaî Szk. nr 1; 3 m. Paîyîa Marcin Szk. 
nr 2;
Gimnazjum - 1 m. Zowczak Przemek Szk. nr 1; 2 m. 
Richert Damian Szk. nr 1; 3 m. Jaworski Marcin Szk. 
nr 1;
Zawody w kategorii senior dokoïczono za tydzieï tj. 
08.03.2003, wyniki - 1 m. Tylman Marek; 2 m. 
Marciniak; 3 m. Babik Jacek.

Wrëczanie Pucharów i Dyplomów dla 
zwyciëzców w poszczególnych kategoriach odbyîo sië 
9.03.2003 w obecnoôci Zarzâdu i Prezesa Klubu ÎKS 
Promnik.

q

finansowe kwotâ 2000 zî. To bardzo duûo - nie 
roztrwonimy tych pieniëdzy! Moûe za waszym 
przykîadem pójdâ inni? Reszta naleûy do nas - 
Zarzâdu i maîej grupki dziaîaczy, do której mamy 
nadziejë doîâczâ inni. Za wasze zaufanie postaramy 
sië zrewanûowaê na boisku oraz pracâ z dzieêmi i 
mîodzieûâ.

Po rozsypaniu sië druûyny zawodowej Promnika Îaskarzew i byîego Zarzâdu jesieniâ ubiegîego roku 
na halë przy ul. Kusociïskiego zaczëli zaglâdaê wychowankowie Promnika i îaskarzewskich szkóî dla 
których nie byîo miejsca w zawodowej 11-stce. Zatrudniliômy trenera wysokiej klasy i wartoôciowego 
czîowieka, p. Janusza Niedúwiedzkiego z Siedlec. W krótkim czasie zdobyî zaufanie mîodzieûy i dzieci, które 
bardzo chëtnie przychodzâ na zajëcia oraz piîkarzy - zarówno juniorów jak i seniorów. To byî nasz dobry 
ruch! Nabór do druûyn trampkarzy, juniorów i seniorów trwa. Przyjmujemy wszystkich i czekamy na tych, 
którzy nie mogâ sië jeszcze przeîamaê i graê amatorsko - ZA DARMO - dla siebie, rodziców, znajomych - dla 
nas wszystkich. Dysponujemy dziô grupâ okoîo 30 zawodników (junior-senior). Praca zostaîa rozpoczëta. 
Wynik sportowy jest waûny, a nie najwaûniejszy. Chcemy bawiê i wychowywaê przez Sport.
Niedziela 23 marca godz. 15.30 - inauguracja Ligi MLS, mecz:

WILGA Garwolin - PROMNIK Îaskarzew
0 : 2

Strzelcy bramek: 18 min. Îukasz Rutkowski, 19 min. Czarek Jóúwicki
Sâ 3 punkty - sensacja! - a moûe nie?

Skîad druûyny ÎKS Promnik na mecz z Wilgâ: Ûuraw Andrzej, Kondej Dawid, Rutkowski Îukasz, 
Sobieska Bogumiî, Paîyska Sebastian, Walicki Paweî, Sterna Jakub, Tomala Armin, Moczulski Grzegorz, 
Markowski Karol, Jóúwicki Cezary, Sionek Mariusz, Borkowski Wojciech, Winek Darek, Kliczek Îukasz, 
Talarek.
Trener J. Niedúwiedzki, kier. druûyny J. Wîadziïski

Zapraszamy na stadion i halë sportowâ przy ul. Kusociïskiego - Grajâ Nasi!
Zarzâd ÎKS Promnik

TANIO - SZYBKO - SOLIDNIE

ZAKÎAD OPTYCZNY

recepty - naprawy

   Îaskarzew       pn - pt    900- 1700

ul. Duûy Rynek 8 sob.       900- 1300 
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Zakîad Stolarski “PINOKIO”
Marek Kusak

Nowy Pilczyn 6, 08-450 Îaskarzew
Tel. 0602716492

Zakîad produkuje z drewna sosnowego i dëbowego:
- schody          - parapety               - podîogi
- cokoîy           - drzwi zewnëtrzne i wewnëtrzne
Przyjmujemy równieû zamówienia na:
- meble nietypowe wg wîasnego projektu - wykonujemy w tym 
zakresie: stoîy , îawy , szafy , komody , îóûka , biurka , stoîki itp. 

DODATKOWO:           Montaû u klienta.
Zapewniamy wîasny transport na miejsce.

Estetyka i solidnoôê wykonania naszej stolarki dajâ gwarancjë

na wieloletnie jej uûytkowanie.

Krótkie terminy wykonania!!!

Niskie ceny indywidualnie negocjowane z klientem!!!
Zapraszamy.

NASZA STRAÛ POÛARNA

Kronika
Udziaî straûaków z Îaskarzewa w okresie styczeï - 
marzec 2003 w akcjach ratowniczo-gaôniczych:

1.01.2003 godz. 3.00 w nocy - poûar hali w 
Garwolinie-Koszarach w której mieôciîa sië miëdzy 
innymi hurtownia chemiczna. Byî to najwiëkszy poûar 
w okresie nowego roku w Polsce.

4.01 - poûar stolarni w Sobolewie

15.01 - powódú w okolicach stawu mîyïskiego w 
Îaskarzewie. Z pomocâ mieszkaïcom pobliskich 
domów przybyli Straûacy z gminy i czëôci powiatu. 
Umocniono brzegi workami z piaskiem.

Nastëpuje w okolicy okres wzglëdnego spokoju.

12 marca - kolejne niebezpieczne podniesienie poziomu 
wody w stawie.

25.03 poûar w budynku mieszkalnym na kol. Izdebno - 
mieszkaïcy ugasili wîasnymi siîami.

Marzec - poczâtek bezsensownego wypalania traw w 
okolicy, kilkanaôcie wyjazdów do gaszenia pîonâcych 
traw a nastëpnie gaszenia poûarów lasów powstaîych w 
wyniku wypalania traw.

Jak alarmowaê Straû Poûarnâ

Telefony alarmowe Straûy Poûarnej: dzwonimy w razie 

nieszczëôê 998 - Straû w Îaskarzewie zostanie 
powiadomiona automatycznie.

Inne telefony do Straûy w Îaskarzewie:
dyûurka kierowców 6845998
tel. komórkowy 0 503 586 978

SYGNAÎY ALARMOWE

Dwie syreny zaîâczone, sygnaî ciâgîy - poûar na terenie 
miasta. 
Jedna syrena zaîâczona, sygnaî przerywany - poûar poza 
miastem. 
Jedna syrena zaîâczona, sygnaî ciâgîy ponad 1min.20sek. 
- poûar zgîoszony do komendy w Garwolinie,  syrena 
wîâczona automatycznie, jeûeli pali sië w mieôcie 
doîâczana jest druga syrena rëcznie.

Nowa kuchnia w Straûy

OSP w Îaskarzewie zaprasza do korzystania z sali 
widowiskowej, w celu organizacji wesel, przyjëê 
okolicznoôciowych i innych imprez. W trakcie zimy 
zostaîa caîkowicie wyremontowana kuchnia, która 
speînia najwyûsze wymagania sanitarne, jedna z 
nielicznych w naszym regionie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
lub osobiôcie w dyûurce straûy.

Orkiestra Dëta z Îaskarzewa

Zawiâzuje sië orkiestra dëta pod patronatem OSP z 
Îaskarzewa. Orkiestrze bëdzie przewodziî Pan organista 
Jan Wieczorek. W tej chwili orkiestra jest w trakcie 
kompletowania skîadu i pozyskiwania instrumentów. 
Osoby zainteresowane udziaîem proszone sâ o kontakt z 
panem Wieczorkiem. Orkiestra bëdzie uczestniczyîa we 
wszystkich waûnych uroczystoôciach w mieôcie i poza 
miastem, a takûe z pewnoôciâ zagra nam na wielu 
koncertach.

/oprac. Luke/

% %
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1  2 

3  4  5   

6  7   

8   

9    10 

11    12   

   

 

  Krzyûówka  
Poziomo:
3) czerwieï w zboûu,
5) z benzynâ w Fiacie,
6) perîa na sznurku,
8) smakuje mu sweter,
9) za lokomotywâ,
11) król ze wschodu,
12) z gwieúdzistym niebem.

Pionowo:
1) tyîem ustawia sië do ryb,
2) impreza do przetaïczenia,
4) owad-wampir
5) nadëty i lata,
7) broï nosoroûca,
9) przeciwpowodziowy,
10) na ôrodku twarzy.

POLSKIE PRZYSÎOWIA NA WIELKI TYDZIEÏ
I WIELKANOC

Gdy Wielki Tydzieï pîacze, to roczek sië ômieje.

Kto groch sieje w Wielki Wtorek, za garniec zbierze worek

Gdy w Wielki Piâtek pada, rok suchy zapowiada, a gdy w ten 

dzieï îadnie, to duûo deszczów spadnie.

Na Wielkanoc sîoïce, to lato gorâce.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nie trzeba zapewne nikomu przypominaê o Dniu Matki (26 maja). 

Oto kilka przysîów dotyczâcych tej tak waûnej dla kaûdego 

czîowieka osoby:

Do ludzi po rozum, do matki po serce (polskie)

Nie ma sîodszego jabîka, jak wîasna matka (polskie)

Bóg nie moûe byê wszëdzie, stworzyî wiëc matkë (ûydowskie, 

hiszpaïskie)

Dziecko to glina, matka to garncarz (tadûyckie)

Miîoôê matczyna nie starzeje sië (niemieckie)

Miîoôê matczyna jest mostem do wszystkiego, co dobre teraz i 

w wiecznoôci (tureckie)

Wyszukaîa Renata B.
Zadumaê sië na wiosnë ...

Mîodoôê - to wiosna, staroôê - jesieï pono -
Tak mówiâc, wielkâ róûnoôê przeoczono,
Gdy jesieï mija, wiosna znów nadchodzi,
Starzy zaô nigdy nie bëdâ mîodzi.

               Tadeusz Kotarbiïski


