gazeta
wydawana
przez
Towarzystwo
Miîoôników
Historii
i Kultury
Îaskarzewa

NUMER 12 (23)

Dopeîniîo

sië. Pamiëê o
bohaterskiej postawie, ômierci w
obronie Ojczyzny ûoînierzy 44pp
polegîych w Îaskarzewie w dniach
15œ17.09.1939 przybraîa ksztaît
pomnika, który zostaî poôwiëcony i
odsîoniëty w dniu 15.09.1996. Dîugo
musieli czekaê na ten dzieï, w
którym uhonorowano to, co byîo
ich czynem we wrzeôniu 1939 roku.
Staîo sië to moûliwe dziëki
ofiarnoôci
mieszkaïców
Îaskarzewa, instytucji i osób
zwiâzanych z Îaskarzewem
wiëzami krwi lub pobytem w
Îaskarzewie w przeszîoôci.
Dziëki skîadkom zbieranym
przez
czîonków
Zarzâdu
Towarzystwa M.H. i K. Îaskarzewa
i wpîatom na konto budowy
moûliwe byîo wybudowanie
Pomnika Wdziëcznoôci. Wysiîek
organizacyjny byî duûy, ale opîaciîo
sië, powstaî Pomnik, który jest
darem spoîeczeïstwa temu i innym
pokoleniom
jako
dowód
wdziëcznoôci dla Tych którzy
zîoûyli najwiëkszâ ofiarë - wîasne
ûycie. Niech przypomina dziô i
jutro, ûe najwiëkszâ wartoôciâ jest

Dzieï 11 listopada Ôwiëto Odzyskania Niepodlegîoôci uôwietniîa uroczysta
Msza Ôwiëta za Ojczyznë oraz
wystëpy mîodzieûy szkolnej przy
Pomniku w Alejkach. Udziaî
wziëli:
uczennice recytujâce:
Joanna Kozîowska kl. VIIIB
Mariola Korycka kl. VIIIB
Ala Bîachnio kl. VIIIB
Ewa Poîeê kl. VIIIC
Wiola Krulikowska kl. VIIB
Agata Dâbrowska kl. VB
Maîgosia Dâbrowska kl. IVA
uczennice ôpiewajâce:
Katarzyna Skrzypiec kl. VIIIA
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Ojczyzna, za którâ tylu oddaîo
ûycie. Czy dziô byîoby tak samo?
Ûeby pomnik mógî przybraê
postaê materialnâ, potrzebna byîa
praca wielu osób. Zbiórkë pieniëdzy
prowadzili p.p. Beata Kozikowska,
Anna
Póîchîopek,
Ryszard
Wichowicz, Remigiusz Trzaskowski
i Edmund Wachnicki. Za trud i
kîopoty zwiâzane z niezbyt
przyjemnâ czynnoôciâ wszystkim
bardzo dziëkujemy.
Podziëkowanie skîadam panu
mgr inû. arch. Tadeuszowi
Góreckiemu, autorowi projektu
wedîug którego wzniesiony zostaî
pomnik. Pracë të wykonaî
bezinteresownie.
Serdeczne
podziëkowanie
kierujë do F.O.K. "Pollena" S.A. z
ramienia której wykonywali prace
przygotowawczo-ziemne
pod
pomnik p. Edward Trzaskowski i
Wiesîaw Siejka.
Te same podziëkowania
kierujë do Zakîadu Gospodarki
Komunalnej na rëce p. dyr. inû.
Mariana Jóúwickiego za prace
ziemne i porzâdkowe.

czytaj dalej na stronie 2
Katarzyna Sitnik kl. VIIIA
Iwona Wojda kl. VIIIA
Joanna Sobieska k. VIIIB
Osobâ odpowiedzialnâ za
przygotowanie uroczystoôci z
okazji Ôwiëta Niepodlegîoôci byîa
Nel Leszczyna. Szczególne
podziëkowania naleûâ sië panu
Mirosîawowi Kaîasce za pomoc w
oprawie muzycznej, który równieû
osobiôcie
akompaniowaî
dziewczëtom, jak równieû dla
pana Tadeusza Rutkowskiego za
przygotowanie
aparatury
nagîaôniajâcej.
/el/

BEZPÎATNA

w numerze m. in.:
Q o pielgrzymce na
beatyfikacjë mëczenników podlaskich - s.5
Q ciâg dalszy wspomnieï Z. Gâski
Q z magistratu - s.4
Z dniem 21 sierpnia br z funkcji
redaktora naczelnego "Naszych
Spraw" zrezygnowaî kol. Janusz
Larkiewicz. Decyzjë të podjâî ze
wzglëdów osobistych. Byî on
pierwszym redaktorem naczelnym
od 1990 roku (wówczas "Nasze
Sprawy" byîy wydawane przez
Komitet Obywatelski ,,Solidarnoôê’’).
W tym okresie, kierowane przez
kol. Janusza "N.S." rozrosîy sië pod
wzglëdem
objëtoôciowym,
poszerzyîy zakres informacji oraz
zwiëkszyîy nakîad.
Zarzâd
Towarzystwa
Miîoôników Historii i Kultury
Îaskarzewa
oraz
Kolegium
Redakcyjne wyraûajâ podziëkowania
kol. Januszowi Larkiewiczowi za
dotychczasowâ, owocnâ wspóîpracë
(kol. Janusz pozostaî w Kolegium
Redakcyjnym).
Jednoczeônie Zarzâd T. M.
H. i K. Î. powoîaî na redaktora
naczelnego kol. mgr inû. Eryka
Laskowskiego, który w Redakcji
"N.S." peîniî funkcjë redaktora
technicznego od pierwszego numeru
gazety z 1990 roku. Ûyczymy mu
sukcesów i zadowolenia z peînionej
funkcji.
/Zarzâd Towarzystwa Miîoôników
Historii i Kultury Îaskarzewa/
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dokoïczenie ze strony 1
Gorâco dziëkujë p. Zenonowi Benickiemu za
wykonanie cokoîu i montaû caîego pomnika. Pragnë
zauwaûyê, ûe mimo tak krótkiego terminu, jaki miaî na
wykonanie tego przedsiëwziëcia, sprostaî temu zadaniu.
Granit który uûyto do wykonania cokoîu jest wkîadem
p. Benickiego w budowë tego pomnika.
Podziëkowania skîadam païstwu Jadwidze i
Lesîawowi Majewskim za duûy wkîad w budowë tego
pomnika w postaci pokrycia kosztów wykonania
mosiëûnego napisu na cokole. Serdecznie dziëkujë p.
Wiesîawie i Markowi Laskowskim za czas i ôrodki
jakie wîoûyli w budowë i troskë o to ûeby wszystkie
prace byîy zakoïczone przed 15 wrzeônia.
Na rëce Przewodniczâcego Zarzâdu Wspólnoty
Gruntowej pana Zygmunta Pietrzaka skîadam
podziëkowania za bezpîatne przekazanie gruntu i
sfinansowanie kostki brukowej okalajâcej pomnik.
Panu Burmistrzowi mgr Waldemarowi
Larkiewiczowi i Radzie Miasta dziëkujë za wsparcie
finansowe budowy i osobiste zaangaûowanie w to
przedsiëwziëcie.
Wdziëcznoôê i podziëkowanie skîadam
proboszczowi naszej parafii ks. kanonikowi
Eugeniuszowi Syczewskiemu za pomoc materialnâ i
wsparcie duchowe tak potrzebne przy tej budowie.
Sîowa podziëkowania kierujë do Warszawy na
ulicë Chodakowskâ do firmy "Incop" Sp. z. o.o. na rëce
p. dyr. Krystyny Wiônickiej, byîej mieszkanki
Îaskarzewa za pomoc finansowâ udzielonâ nam
podczas budowy oraz dla dyr. Banku Spóîdzielczego z
Îaskarzewa p. mgr Stanisîawa Niezgody za
powiëkszenie stanu naszego konta.
Serdecznie dziëkujë p. Janowi Maciejowskiemu z
Garwolina, którego firma przyszîa nam z pomocâ i w
bardzo krótkim czasie wykonaîa i poîoûyîa kostkë
brukowâ wokóî pomnika.
Panu
kpt
Dariuszowi
Adamczykowi,
komendantowi oôrodka "Promnik" skîadam
podziëkowania za udzielenie szerokiej pomocy w
pracach porzâdkowych i sprzëcie wojskowym przed i
podczas uroczystoôci.
Gorâco dziëkujë tym wszystkim których nie
wymieniîem z nazwiska, mieszkaïcom Îaskarzewa i
osób z nim zwiâzanych obecnie mieszkajâcych poza
Îaskarzewem, którzy w trosce o pamiëê dla obroïców
naszego miasta z wrzeônia 1939 przyszli nam z pomocâ
dokonujâc wpîat.
Serdecznie dziëkujë osobom starszym, emerytom i
rencistom, byîym ûoînierzom Armii Krajowej i innym,
którzy mimo skromnego zasiîku z potrzeby serca
wnieôli swój wkîad.
Zapewniam Païstwa, ûe wszyscy, którzy
przyczynili sië do budowy tego pomnika zostanâ
wpisani do pamiâtkowej ksiëgi, nad którâ prace
rozpoczëto.
Dnia 15 wrzeônia 1996 o godz. 10 00 zaciâgnëli
wartë honorowâ przy Pomniku ûoînierze 9 Podlaskiej
Brygady Zmechanizowanej z Siedlec. O tej samej
godzinie w koôciele parafialnym rozpoczëîa sië Msza
Ôw. koncelebrowana przez J.E. ks. Bp dr Jana Mazura z
Siedlec, J.E. ks. Bp Stanisîawa Szyrokoradiuka
ordynariusza diecezji ûytomierskiej z Kijowa, ks.
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kapelana pîk Talarka i ks kanonika Eugeniusza
Syczewskiego, proboszcza naszej parafii; w intencji
polegîych w obronie Îaskarzewa.
Msza Ôw. odbyîa sië z udziaîem pocztów
sztandarowych, orkiestry wojskowej, kompani
honorowej, którâ wystawiîa 9 PBZ, zaproszonych goôci,
wîadz szczebla païstwowego, wojewódzkiego i
rejonowego, rodziny ô.p. ppor Tomasza Jabîkowskiego,
honorowych czîonków Towarzystwa M.H. i K.
Îaskarzewa, mieszkaïców miasta i okolic.
Homilië podczas Mszy Ôw. wygîosiî J.E. ks. Bp dr
Jan Mazur. Po zakoïczonej Mszy Ôw. sformowano
pochód który ulicâ Warszawskâ udaî sië pod Pomnik.
Czoîo pochodu stanowili ûoînierze na koniach, orkiestra
wojskowa, kompania honorowa, poczty sztandarowe,
zaproszeni goôcie, delegacje zakîadów pracy i instytucji,
mîodzieû, harcerze i mieszkaïcy miasta.
Przed Pomnikiem orkiestra odegraîa hymn
narodowy, po czym burmistrz miasta powitaî
uczestników uroczystoôci:
J.E. ks. Bp dr Jana Mazura;
min. Tadeusza Kociszewskiego, reprezentujâcego
Kancelarië Prezydenta R.P.;
gen. dyw. Leona Komornickiego, zastëpcë Szefa Sztabu
Generalnego W.P.;
gen. bryg. Zygmunta Zkuzë, zastëpcë Dowódcy
Warszawskiego Okrëgu Wojskowego;
Przedstawiciela Ordynariatu Polowego W.P. Ô

PYTANIA
O co Cië spytam ,,obywatelu’’ miasta
Îaskarzewa w ten listopadowy dzieï
jedenastego
Narodowe
Ôwiëto
Niepodlegîoôci? O Tym Dniu moûna teû
powiedzieê innymi sîowami: Polska, Wolnoôê,
Poôwiëcenie, Honor, Ojczyzna. Czy wiesz co
znaczâ te sîowa?
Jeôli powiesz, ûe wiesz to dlaczego nie
wywiesiîeô flagi na swoim domu? Moûe sië jej
wstydzisz, bo wyblakîa tak jak Twoje uczucia?
Czy poszedîeô do Koôcioîa na Mszë Za
Ojczyznë? Tam wîaônie usîyszaîbyô w piëknym
kazaniu ks. Wojciecha pytanie czym dziô dla
Ciebie jest Ojczyzna, Wolna Polska?
Czy byîeô przy Pomniku Niepodlegîoôci
by swojâ obecnoôciâ zîoûyê hoîd ûoînierzom
polskim polegîym za naszâ wolnoôê? Tam
przeûyîbyô chwile wzruszenia sîuchajâc poezji
piëknie recytowanej przez naszâ mîodzieû - a
moûe pieôni ûoînierskie przez të mîodzieû
ôpiewanâ wzruszyîy by Cië jeszcze bardziej?
Wszyscy mieszkaïcy którzy przybyli na
uroczystoôê uczynili to z potrzeby serca i
postawy obywatelskiej.
A reszta naszych mieszkaïców, bo do
nich kierujë te sîowa niech sië zastanowi,
niech przemyôli. Czy musieli tego dnia
pracowaê tak jak w zwykîy dzieï? Czy nic nie
jest waûne - tylko pieniâdze? ,,Obywatelu’’ zastanów sië - - jeszcze moûesz sië zmieniê,
jeszcze moûesz byê wolny w tym dobrym tego
sîowa znaczeniu!
/el/
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mjr Marka PietuÔ kapelana
siaka;

Oficerów Warszawskiego Okrëgu
Wojskowego, wôród nich pîk
Krzysztofa Zieliïskiego z 9 P.B.Z.;
Senatora R.P. Jana Orzechowskiego;
wîadze wojewódzkie i terenowe;
rodzinë ô.p. ppor Tomasza
Jabîkowskiego;
przedstawicieli instytucji, zakîadów
pracy, organizacji spoîecznych i
kombatanckich;
honorowych czîonków Towarzystwa
M.H. i K.Î.;
mieszkaïców miasta i wszystkich
uczestników.
Nastëpnie Prezes Towarzystwa
M.H. i K.Î. wygîosiî okolicznoôciowy referat w którym
przedstawiî przebieg bitwy obronnej
o Îaskarzew we wrzeôniu 1939,
dziëkujâc przy tym wszystkim,
dziëki którym powstaî pomnik.
Poôwiëcenia Pomnika dokonaî J.E.
ks. Bp dr Jan Mazur w asyôcie ks.
kanonika Eugeniusza Syczewskiego
i ks. kapelana pîk. Talarka.
Odsîoniëcia Pomnika dokonaîa
córka ô.p. ppor Jabîkowskiego pani
Ewa Jabîkowska-Mackiewicz w
asyôcie pana Gabriela Guzewicza uczestnika II Wojny Ôwiatowej oraz
Prezesa Towarzystwa M.H. i K.Î.
Odczytano apel polegîych przy
werblach orkiestry. Kompania W.P.
oddaîa salwë honorowâ.
Nastâpiîy przemówienia: p.
Ewy Jabîkowskiej-Mackiewicz, gen.
dyw. Leona Komornickiego, p.
Sobczaka - delegata wicepremiera,
po czym zîoûono wieïce i kwiaty
od
Kancelarii
Prezydenta,
Dowództwa W.P., wîadz wojewódzkich i terenowych, organizacji
spoîecznych i kombatanckich oraz
spoîeczeïstwa. Dokonano wpisów
do ksiëgi pamiâtkowej.
Podziëkowanie
wszystkim
uczestnikom uroczystoôci zîoûyî
Przewodniczâcy Rady Miasta dr
Józef Tomala.
Po
oficjalnej
czëôci
uroczystoôci
na
wszystkich
uczestników czekaîa gorâca
grochówka z wojskowej kuchni
polowej. Wieczorem przy Pomniku
odbyîa sië wieczornica z udziaîem
uczniów Szkoîy Podstawowej Nr 1
im. Szarych Szeregów, przygotowana przez paniâ Teresë Rezwow,
oraz pokaz sztucznych ogni,
zorganizowany i poprowadzony

przez p. Henryka Dâbrowskiego
przy duûym aplauzie dzieci i
mîodzieûy.
Pragnë w imieniu Zarzâdu
Towarzystwa zîoûyê podziëkowanie
J.E. ks. Bp dr Janowi Mazurowi za
trud jaki zîoûyî w të uroczystoôê, za
sprawowanâ mszë ôw., homilië
wygîoszonâ podczas naboûeïstwa
oraz poôwiëcenie Pomnika. Te same
sîowa kierujë do J.E. ks Bp
Stanisîawa Szyrokoradiuka z
Kijowa, ks. pîk Talarka który mimo
podeszîego wieku zaszczyciî nas
swâ obecnoôciâ, oraz ks. kanonika
Eugeniusza Syczewskiego za
zaproszenie ksiëûy biskupów i
Mszë Ôw. koncelebrowanâ w
intencji polegîych we wrzeôniu 1939
roku w Îaskarzewie.
Serdecznie dziëkujë min.
Tadeuszowi Kociszewskiemu z
Kancelarii Prezydenta R.P. za
przyjazd i uôwietnienie swojâ osobâ
uroczystoôci, nadajâc jej doniosîy,

3
païstwowy charakter oraz miîe
sîowa skierowane pod adresem
Towarzystwa M.H. i K. Îaskarzewa
i wyróûnienie nas medalem w
imieniu Prezydenta R.P.
Gorâce podziëkowania kierujë
do Warszawy, do Szefa Sztabu
Generalnego W.P., reprezentowanego przez Zastëpcë gen. dyw.
Leona Komornickiego. Wystâpienie
Pana Generaîa przyjëte zostaîo z
aplauzem, przepeînione byîo troskâ
o historië i wdziëcznoôciâ naszemu
spoîeczeïstwu za postawienie tego
Pomnika. Pomnik ten, jak stwierdziî
gen. Komornicki, jest symbolem
przywiâzania ûoînierza polskiego do
ziemi ojczystej, jego karnoôci,
zdyscyplinowania i patriotyzmu,
dziëki tym cechom ûoînierz
wrzeônia byî gotów oddaê
najwiëkszâ ofiarë na oîtarzu
Ojczyzny - wîasne ûycie.

czytaj dalej na stronie 6

4

nr 12 (23)

paúdziernik/listopad 1996

WIEÔCI Z MAGISTRATU
Dzisiaj jeszcze raz o inwestycjach prowadzonych
przez Urzâd Miasta.
telefony Aktualnie poîâczenie automatyczne posiada
okoîo 800 odbiorców (przybyîo 400 nowych numerów).
Reszta chëtnych najprawdopodobniej bëdzie mogîa sië
podîâczyê w przyszîym roku, informacje moûna
zasiëgnâê w Rejonie Telekomunikacji w Garwolinie, tel.
23-60 (oczywiôcie najpierw 0).
wodociâgi Od marca tego roku, kiedy to Z.G.K.
przejâî pracë, wykonane zostaîo ok. 7.1 km sieci
rozdzielczej Š110 i 150 przyîâczy o îâcznej dîugoôci
3500 mb. Inny wykonawca, firma ,,Dolcan’’, uîoûyîa rur
Š225 670 mb, Š110 4300 mb (w 95 i 96 r.), oraz 65
przyîâczy o îâcznej dîugoôci 1500 mb. Îâcznie
wykonano okoîo 50% projektowanych linii
wodociâgowych.
oczyszczalnia ôcieków Roboty budowlane przy
jednym biobloku wykonano w 75%.
sieê kanalizacyjna Do tej pory wykonano 1500m
linii. Prace przebiegajâ zgodnie z harmonogramem.
Wykonywane sâ juû przyîâcza dla indywidualnych
odbiorców. Aby uzyskaê takie przyîâcze naleûy dokonaê
wpîaty w kwocie 1500 zî na konto Spoîecznego
Komitetu Budowy Kanalizacji. Uzyskuje sië za niâ
podîâczenie do sieci gîównej przyîâcza, jak równieû
wykonanie przyîâcza od sieci gîównej do studzienki
rewizyjnej wraz z wykonaniem studzienki.
Przyîâcza wykonuje firma która w dniu 24.10.96
wygraîa przetarg. Spoôród 4 zîoûonych ofert wybrano
Zakîad Hydrotechniczny ,,Dalub’’ o adresie: 05-660
Warka, Osiedle Ks. Mazowieckiego 4/11, tel. 726-35.
ulice Odrëbny problem zwiâzany z inwestycjami, a
którego doôwiadczajâ wszyscy mieszkaïcy miasta,
szczególnie jeûdûâcy samochodami, to stan ulic. Niestety
na radykalnâ zmianë ich kondycji w najbliûszym czasie
nie moûna liczyê. Wynika to z dwóch powodów:
1) nie zakoïczone inwestycje,
2) koszty - brak pieniëdzy, szacunkowy koszt
utwardzenia 1 km drogi wynosi ok. 3 mld zî.
Jest jednak nadzieja, ûe juû wkrótce skorzystajâ na
rozkopach przynajmniej mieszkaïcy ulic które przejmâ
obciâûenie ruchem gîównych ciâgów komunikacyjnych
miasta, gdy na tych ostatnich zostanâ rozpoczëte
inwestycje ziemne. Zmusi to gospodarzy miasta do ich,
przynajmniej czëôciowego, utwardzenie i regulacji. Czyli
w tym szaleïstwie wykopów jest jednak logika i
planowy zamysî. Wykonane zostanâ najpierw wszystkie
prace na ulicach, które przejmâ póúniej obowiâzki ulic
Garwoliïskiej, Warszawskiej, Wolskiej, Koôciuszki,
Dâbrowkiej, Kolejowej i Alejowej.
Jaskóîkâ i przykîadem dla innych mieszkaïców w
rozwiâzywaniu problemów ulic jest wykonanie w
ostatnim czasie utwardzeniu i regulacji dróg na Osiedlu
Pod Lasem, na ulicach Solidarnoôci i 26 Sierpnia.
Mieszkaïcy tych ulic zawiâzali Komitet, na którego
czele stanëli panowie: Jerzy Szczypek, Zdzisîaw
Kozîowski i Marian Gîaszczka. Za zebrane pieniâdze i
sprzëtem tych ostatnich dokonano wywózki piachu,
ustawienia krawëûników i wykonano utwardzenia przy
fachowej pomocy pracowników Z.G.K.
Jak moûna byîo zauwaûyê, skrzyûowanie ulic
Warszawskiej i Mîyïskiej nabraîo wielkomiejskiego
wyglâdu. Staîo sië tak dziëki îadnym, wielofunkcyjnym,
caîodobowym oôwietleniom przejôê dla pieszych (to
tëdy idâ dzieci do szkoîy). Podobne urzâdzenie stanie
równieû na ulicy Garwoliïskiej, róg ul. Chopina
(równieû dla zabezpieczenia dzieci idâcych do szkoîy).
gaz Warunki potrzebne aby uzyskaê przyîâcze:
naleûy wypeîniê wniosek z Miejskich Zakîadów
Gazowniczych w Garwolinie, który nastëpnie naleûy

zîoûyê do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta, jeôli
nie dokonywano opîat za gaz naleûy wpîaciê kwotë
1150 nzî na Konto Spoîecznego Komitetu Gazyfikacji w
Îaskarzewie
szkoîa zawodowa w îaskarzewie
Trochë
statystyki dotyczâcej Zasadniczej Szkoîy Zawodowej w
Îaskarzewie (nazywanej przez niektórych akademiâ
policyjnâ):
1) jest juû 42 uczniów (w tym 7 dziewczât). Niestety
trzeba byîo wstrzymaê przyjëcia.
2) Zawody jakich uczy szkoîa to: stolarz, mechanik
samochodowy, ôlusarz mechanik, tokarz, frezer,
kamasznik, sprzedawca, kucharz.
3) Praktyki odbywaê sië bëdâ przede wszystki na
terenie miasta.
4) Jest 8 staîych wykîadowców z wyûszym
wyksztaîceniem.
5) Zajëcia odbywajâ sië w godz. przedpoîudniowych, w
czwartki, piâtki i soboty uczniowie majâ praktyki.
Ôrednio wypada 6-7 godzin zajëê dziennie.
6) Rozpiëtoôê wieku uczniów wynosi od 16 do 20 lat,
wzrost od ok. 150 cm do 180 cm.
7) poîowa uczniów rekrutuje sië z Îaskarzewa, pozostali
z Gminy, jak równieû z Maciejowic i Sobolewa.
8) Uczniowie mogâ korzystaê z obiadów w stoîówce
szkolnej.
9) Koszt nauki ogranicza sië do opîaty Komitetu 70 zî
- ubezpieczenia.
10) Uczniowie nie narzekajâ na brak podrëczników czy
jakieô istotne uciâûliwoôci zwiâzane z naukâ.
informacje W dniu 17 listopada o godz. 14 00 w
D.P.T. ,,Bajka’’ odbyîo sië spotkanie z Posîem na Sejm
R.P. Michaîem Strâkiem, który jest równieû czîonkiem
Rady d/s Radia i Telewizji.

SAMORZÂD MIEJSKI
Wychodzâc naprzeciw zapotrzebowaniu Czytelników, w
"Naszych Sprawach" zamieszczaê bëdziemy relacje z
sesji Rady Miasta i informacje o pracy Zarzâdu Miasta.
W tym numerze podajemy jedynie sprawozdanie z
ostatniej sesji Rady. Informujemy przy tym, ûe o dacie
sesji naleûy powiadomiê co najmniej 7 dni wczeôniej.
Sesje powinny sië odbywaê raz na kwartaî i wedîug
potrzeb. Wstëp na sesje majâ wszyscy zainteresowani.
Ostatnia sesja odbyîa sië w dniu 17.10.96 o godzinie
12 00 w sali U.M. w Îaskarzewie. Program byî
nastëpujâcy:
1. Otwarcie Sesji Rady
2. Wybór Sekretarza Sesji
3. Przyjëcie protokóîu z poprzedniej sesji Rady Miasta
4. Przyjëcie protokóîu z posiedzenia Zarzâdu Miasta
5. Zadawanie pytaï i interpelacje bez odpowiedzi
6. Podjëcie uchwaîy w sprawie przyjëcia porozumienia
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na
Osiedlu "Biaîe Góry"
7. Podjëcie uchwaîy w sprawie przesuniëê budûetowych
8. Podjëcie uchwaîy w sprawie poboru opîat za wodë
miejskâ - inkaso
9. Informacje dotyczce eksmisji P. Babik z posesji w
Îaskarzewie przy ul. Garwoliïskiej 68
10. Informacje dotyczâce ralizacji inwestycji:
- budowy wodociâgu
- budowy oczyszczalni ôcieków i sieci kanalizacyjnej
11. Informacje dotyczâce opracowania projektu ruchu
ulicznego w Îaskarzewie
12. Informacje dotyczâce telefonizacji Îaskarzewa
13. Wolne wnioski i interpelacje
/heniek/
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Beatyfikacja Mëczenników Podlaskich - bî.
Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy
przez Jego Ôwiâtobliwoôê Papieûa Jana Pawîa II
na Placu Ôw. Piotra w Rzymie w dniu 6.10.1996
byîa powodem dla którego udaîa sië do Rzymu
diecezjalna pielgrzymka autokarowa. Gîównym
organizatorem i koordynatorem tej pielgrzymki
byî ks. Czesîaw Cioîek, proboszcz parafii Wilga,
któremu sen z powiek spëdzaîy problemy
pielgrzymów z dziesiëciu autokarów, bo tyle
stanowiîo pielgrzymkë.
Z Îaskarzewa wyruszyî autokar z naszymi
pielgrzymami, do których doîâczono osiem
bardzo miîych osób z
Wëgrowa. Stanowiliômy
bardzo zgranâ i zwartâ
grupë pielgrzymów, której
przewodziî ks. kanonik Eugeniusz Syczewski nasz proboszcz i ks. Zdzisîaw Mîynarski. Trasa
wiodîa przez Czëstochowë, gdzie oddano pod
opiekë Pani Jasnogórskiej caîâ pielgrzymkë
podczas mszy koncelebrowanej przez wszystkich
ksiëûy udajâcych sië do Rzymu. Dalej przez
Brno, Wiedeï, Wenecjë, Padwë do Rzymu.
Wieczne miasto robi wraûenie. Ta ogromna
iloôê zabytków nadaje odpowiedni ciëûar
gatunkowy temu miasta w porównaniu do
innych miast Europy i Ôwiata. To stâd od
wieków zarzâdza Koôcioîem nastëpca Ôw. Piotra.
Bëdâcy biskupem Rzymu Jan Paweî II jest 264
Papieûem. Tu jest grób Ôw. Piotra, który znajduje
sië pod oîtarzem bazyliki jego imienia, do
którego juû prawie przez dwa tysiâclecia
ciâgnëîy i ciâgnâ rzesze pielgrzymów, ludzi
prostych i koronowanych. Jest to kolebka
chrzeôcijaïstwa.
W sobotë 5.10 br spotkanie wszystkich
pielgrzymów z Papieûem Janem Pawîem II na
wspólnym Róûaïcu w Auli im. Pawîa VI.
Owacja na stojâco.
Niedziela 6.10 uroczystoôê beatyfikacyjna bî.
Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy
oraz polskiej siostry zakonnej Marceliny
Darowskiej. Jest piëkny sîoneczny dzieï,
uroczystoôê ta odbywa sië na Placu Ôw.
Piotra przed Bazylikâ, koncelebrze
przewodniczy Papieû. Pielgrzymka nasza
przekazaîa Ojcu Ôw. zîotâ monstrancjë,
którâ wrëczyî nasz kolega Darek
Zawadka. Atmosfera tej uroczystoôci jak
i spotkanie róûaïcowe na dîugo
pozostanâ w pamiëci uczestników.
7.10 br wyjazd z Rzymu na Monte
Cassino, zwiedzanie klasztoru i msza za
polegîych ûoînierzy II Korpusu gen.
Andersa.
9.10 wyjazd z Rzymu i powrót do
kraju przez Asyû.
Dojazd do Rzymu, pobyt oraz
powrót wypeînione byîy modlitwâ i

5

zwiedzaniem tak duûej liczby zabytków, ûe
niemoûliwe byîo zobaczenie wszystkiego, a
mimo to zobaczyliômy wiele i usîyszeliômy
duûo. Staîo sië ta za sprawâ przewodnika grupy
ks. Zdzisîawa Mîynarskiego, którego encyklopedyczna wiedza z zakresu historii
chrzeôcijaïstwa, historii sztuki i architektury,
przekazana nam pozwoliîa lepiej poznaê to co
zwiedzaliômy.
Przyîâczenie sië do nas podczas zwiedzania
Muzeum Watykaïskiego orbisowskiej grupy z
Warszawy, ôwiadczyîo o tym, ûe iloôê informacji
którâ dostarczaî nam ks. Mîynarski byîa oparta
na obszernej wiedzy,
której zabrakîo ich
p r z e w o d n i k o m .
Dziëkujemy Ci ksiëûe
Zdzisîawie za Kalenberg, Wenecjë, Padwë, Rzym,
Monte Cassino, Asyû i caîâ trasë.
Przewodnikiem duchowym i opiekunem
grupy byî ks. kanonik Eugeniusz Syczewski.
Jego ciâgîa troska o nas pielgrzymów, o noclegi
i wyûywienie, o odpoczynek i strawë duchowâ
wyksztaîciîa u nas poczucie staîej opieki.
Tworzyliômy rodzinë której ojcem byî ks.
kanonik Eugeniusz Syczewski. Dziëkujemy Ci
ksiëûe za trud i opiekë nad nami.
W czasie powrotu do kraju spotkaîa nas na
terenie Austrii miîa niespodzianka, wspólna,
kilkuminutowa zabawa z grupâ Austryjaków,
podróûujâcych autokarem tak jak my. Sympatia i
ûyczliwoôê jakâ nas obdarzono ôwiadczyîa o tym,
ûe nie jesteômy narodem, którego majâ przyjâê
do Europy. Byliômy i jesteômy narodem Europy i
tak nas postrzegajâ.
Zrodziîa sië myôl ûeby w przyszîym roku
zorganizowaê wyjazd do Lourdes. Myôl jest
ciekawa, wymaga jednak czasu, przemyôleï i
wysiîku organizacyjnego, ûeby zamieniê jâ w
fakty. Pielgrzymka do Rzymu wzbogaciîa nas o
nowe wartoôci duchowe i poznawcze, wróciliômy
ci sami ale nie tacy sami, jak mawiaî ks.
Zdzisîaw Mîynarski.
Waldek

PIELGRZYMKA
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dokoïczenie ze strony 3
Myôlë, ûe opinia wystawiona ûoînierzom polegîym
we wrzeôniu 1939 przez Zastëpcë Szefa Sztabu
Generalnego W.P. jest wyróûnieniem i
uhonorowaniem ich patriotycznej
postawy przez oficera tak wysokiego
szczebla.
Bardzo
dziëkujë
Dowódcy
Warszawskiego Okrëgu Wojskowego
reprezentowanego przez Zastëpcë
Dowódcy gen. bryg. Zygmunta Zkuzë.
Obecnoôê Pana Generaîa i oficerów
W.O.W. na tej uroczystoôci ôwiadczy o
doniosîoôci i powadze tego ôwiëta.
Wyraûenie zgody na przyjazd orkiestry
wojskowej i kompani honorowej sâ
dowodem, ûe Dowództwo Okrëgu przez
swe decyzje nadaîo tej uroczystoôci
oprawë wojskowâ.
Serdecznie dziëkujë Ordynariatowi
Polowemu W.P. ks. Bp gen. dyw.
Leszkowi Gîodziowi za przysîanie na të
uroczystoôê swojego przedstawiciela.
Bardzo szczere podziëkowania
kierujë do Siedlec, do Dowódcy 9
Podlaskiej Brygady Zmechanizowanej za
delegowanie orkiestry i kompani
honorowej. Widok zwartego pododdziaîu
wojska, jego musztra i muzyka orkiestry
dodaîa splendoru uroczystoôci i za to
Wam ûoînierze dziëkujemy.
Dziëkujë cywilnym i wojskowym
wîadzom wojewódzkim i rejonowym,
organizacjom
kombatanckim
i
spoîecznym, zakîadom pracy. Szczególne
podziëkowania skîadam Honorowym
Czîonkom Towarzystwa M.H. i K.
Îaskarzewa, którzy mimo podeszîego
wieku i nie najlepszej pogody przyjechali
by tu na miejscu przeûyê jeszcze raz, ale
juû w innym wymiarze tamte wydarzenia
sprzed 57 lat. Inspirujecie nas do pracy,
za co jesteômy wdziëczni i dziëkujemy
Wam bardzo.
Gorâce podziëkowania kierujë do
córki ô.p. ppor T. Jabîkowskiego pani
Ewy Jabîkowskiej-Mackiewicz za
przyjazd i odsîoniëcie tego Pomnika oraz
za sîowa skierowane do nas oraz caîej
rodzinie Jabîkowskich za to, ûe mogliôcie
byê ôwiadkami ûywej pamiëci o waszym
Kuzynie w naszym spoîeczeïstwie.
Dziëkujë p. Burmistrzowi mgr
Waldemarowi Larkiewiczowi za to
wszystko co îâczyîo sië z organizacjâ
tych uroczystoôci.
Pragnë podziëkowaê mieszkaïcom
naszego miasta i tym wszystkim którzy
byli uczestnikami tej uroczystoôci naszego wrzeôniowego ôwiëta.
Prezes Towarzystwa Miîoôników
Historii i Kultury Îaskarzewa

Waldemar Trzaskowski
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Autorem wszystkich fotografii pokazujâcych budowë
i przebieg uroczystoôci odsîoniëcia pomnika jest

Paweî Trzaskowski

nr 12 (23)

paúdziernik/listopad 1996

Moje wspomnienia z roku 1939
ZYGMUNT GÂSKA
/dokoïczenie z numeru 11 ,,N.S.''/
W poniedziaîek rano otworzyli koôcióî,
powychodziliômy na cmentarz wokoîo koôcioîa, byîo
tam ludzi okoîo 300 mëûczyzn. Rano pozwolili
przywieúê beczkë wody, ludzie wprost mdleli [z
pragnienia], duûo kobiet z Garwolina poczëîo
przynosiê placki kartoflane i wrzucaê przez pîot,
poniewaû Niemcy nie dawali podejôê, ûeby podaê i
znów ten sam ôcisk. Niemcy ogîosili ûe pojedziemy
dalej, ûe jeôê nam dadzâ póúniej. W tym czasie byî
ksiâdz z Îaskarzewa Brzostowski Henryk, gdy sië
dowiedziaî, ûe sâ ludzie z Îaskarzewa to prosiî
dowódcë aby mu zezwoliî [na spotkanie] bo ma kilku
kuzynów, nadmieniam, ûe ten ksiâdz mówiî biegle po
niemiecku. Podobno poczâtkowo nie chciano sië
zgodziê, lecz póúniej pozwolili. Ksiâdz przyszedî i
prosiî aby ktoô z Îaskarzewa podszedî do bramy i
otworzyli trochë bramë, poczâtkowo ksiâdz niby
wybieraî który, w koïcu brama szerzej sië otworzyîa
i zanim Niemcy sië zorientowali to wiëkszoôê uciekîa.
Na drugi dzieï Niemcy kazali wystâpiê kto z
Îaskarzewa to pójdzie do domu, jednak nikt sië nie
przyznaî, wszyscy co pozostali [pojechali] do Niemiec
a ja i kilku innych przyszliômy do Îaskarzewa.
Miasto jeszcze sië paliîo. Gdy tylko przyszedîem
do Îaskarzewa zaraz szybko zaczëliômy zakopywaê
zabitych Niemców, aby byîo jak najmniej ôladu
ûeômy ich bili, i tak do wieczora we czterech, dwóch
Polaków i dwóch Ûydów, zakopaliômy gdzie moûna
byîo by nikt nie widziaî zabitych Niemców, w
rowach przeciwbombowych, bo takich peîno byîo po
mieôcie. Natomiast pogrzeb polskich ûoînierzy i
ludnoôci cywilnej umówiliômy na wtorek, z rana
przyszedî Poboûy Franciszek, kilku naszych i kilku
Ûydów, zaczëliômy uprzâtaê zabitych polskich
ûoînierzy, którzy byli pochowani osobno do grobów na
cmentarzu zidentyfikowani, osobno o nieustalonych
nazwiskach, ludnoôê ûydowska na cmentarzu
ûydowskim. Prawie kaûda rodzina juû straciîa kogoô
z bliskich. Porozbieraliômy barykady a ludnoôê
poczëîa wracaê, Niemców nie byîo. Miasto spalone,
zniszczone, nie zostaîo nic, caîych domów tylko 4,
koôcióî zostaî spalony, remiza straûacka równieû, nie
byîo ani zboûa ani piekarni. Chîopi nie chcieli braê
pieniëdzy i sprzedawaê zboûa, w dodatku urâgali
nam "chciaîo sië wam barykad, to macie barykady".
W kilka dni potem przyjechali Niemcy samochodami
i wyîapali mëûczyzn ludnoôci ûydowskiej, wywieúli do
lasu ôlizowskiego i tam w liczbie 27 osób wszystkich
rozstrzelali. Jeden sië tylko uratowaî i powiedziaî, ûe
Niemcy im mówili, ûe to za barykady. I tak sië
rozpoczâî ciëûki los Îaskarzewa, jednak my sië nie
zaîamaliômy, wziëliômy sië wszyscy do pracy jak
tylko umieliômy.
q
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O tych skoczkach i lesie
uîoûyîam wiersz
W podzameckim lesie pod czerwonym
krzyûem
pomiëdzy dwoma górami
tam partyzanci odpoczywali
po krwawym boju z Niemcami
Ich odpoczynek bardzo byî krótki
nie trwaî nawet godziny
ôpieszyli walczyê na tyîy wroga
i zbieraê polskie druûyny
Ci partyzanci to byli skoczki
byli to sami Gruzini
przybyli do nas by walczyê z wrogiem
i chroniê nasze rodziny
Niejeden z nich polegî
na polskiej ziemi, z dala od swojej rodziny
mogiîë jego w kwiaty ubraîy
te nasze polskie dziewczyny
Wojna sië koïczy, syn nie powraca
matka gdzieô pîacze o niego
a polska ziemia dawno go pokryîa
i lekka bëdzie dla niego
Nie pîacz matko nie lej îez
syn nie powróci do ciebie
bo polska ziemia jest mu teraz matkâ
a dusza jego juû w niebie.
Franciszka Graszka
Wiersz ten, napisany przez paniâ
Franciszkë Graszkë, nawiâzuje do wydarzeï
z 1944 roku. Wówczas to, liczâca obecnie
95 lat, pani Franciszka zbierajâc yby w lesie
podzameckim napotkaîa oddziaî partyzantów
Gruzinów, których odprowadziîa do
Maciejowic. Opatrywaîa równieû rannych
ûoînierzy polskich.
Reportaû o tym przedstawiîa TVP.
/Remigiusz Trzaskowski/
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Q Q Q KÂCIK POETYCKI Q Q Q
DZIEDZINIEC
W ciszë
dziedziïca kulowskiego
w jego sacrum i urodë
chwili ozmrocznej
rzucam przymyôl
mojâ zgrzebnâ,
przywzrok i przysîuch.
Ôwiatîa przefiltrowane ciszâ
drâûâ gniazda
w zaîomach ôcian,
w zgiëciach sutann
przykucajâ wytîumione
w przeôwitach
starych i nowych arkad,
które grajâ ze sobâ
w koôci
o zaszczyty.
Ta chwila ozmroczna
znaczona refleksami
jasnocieni
ôwiateî przytomnoôciâ,
zupeînym wyciszeniem
przejôcia
wëdruje
miëkkimi krawëdziami
granicy faktur
mroku, bîysków i ciszy
i doczesnoôciâ
i wiecznoôciâ
sâczy
tchnienie uniwersyteckich losów,
projektuje cieniskrë
wyoblony koral czasu
ponad gîowami Tych,
co splatajâ Wczoraj z Jutrem
w objëciu interkamiennym...
ludzkim
rzeúby zastygîej
na moment
witanie
tonacjâ gîëbi-chwytki
goôciïcem ûyî,
îunâ cieni...,
ksztaîtem nadwiôlaïskiego gestu
wykuta chwila
w nadtybrzaïskim credo
biaîo-czerwonym speînieniem.
To chwila ozmroczna
i chwil kolejnych
ôciemnienie bezgîoône...
i tylko
Bóg roni
ôwiatîo,
miîoôê
i prawdë
i kulowskiego dziedziïca
dobro, które nie krzyczy...!
Stanisîaw Klimaszewski
KUL PRZEGLÂD UNIWERSYTECKI
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ßßßß Czy wiecie, ûe ...
Generaî Anders we wrzeôniu 1939 roku przebywaî w
Îaskarzewie (u rodziny Majków na Duûym Rynku) oraz
okolicy (Polesie Rowskie) na czele oddziaîu Nowogrodzkiej
Brygady Kawalerii.

Gen. broni Wîadysîaw Anders
11.VIII.1892 - 12.V.1970
Absolwent Akademii Wojskowej w Petersburgu i
Wyûszej Szkoîy Wojskowej w Paryûu. W wojnie polskoradzieckiej 1920 r. dowódca 15 Puîku Uîanów Wielkopolskich
- odznaczony srebrnym Krzyûem Virtuti Militari.
W II Rzeczypospolitej - oficer sztabu Generalnego
Inspektoratu Siî Zbrojnych.
W kampanii wrzeôniowej 1939 r. dowódca
Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii. 28 wrzeônia pod
Samborem, ranny, dostaje sië do niewoli. Blisko dwa lata
wiëziony we Lwowie i w Moskwie na Îubiance. Zwolniony 4
sierpnia 1941 na mocy ukîadu Sikorski-Stalin. Z ochotników jeïców zwalnianych z radzieckich îagrów - utworzyî Armië
Polskâ, z którâ ewakuowaî sië z nieludzkiej ziemi na Bliski
Wschód. Jako dowódca Armii Polskiej na Wschodzie - przez
Iran, Irak, Syrië, Palestynë, Egipt, Libië - dâûy do Europy
wraz z wojskiem. W kampanii wîoskiej - dowódca 2 Korpusu
Polskiego, który braî zwyciëski udziaî w bojach na szlaku
Monte Cassino - Ancona - Bolonia.
Od 26 lutego 1945 - Naczelny Wódz Polskich Siî
Zbrojnych. Po wojnie decyzjâ Rady Ministrów PRL
pozbawiony obywatelstwa polskiego pozostaî w Wielkiej
Brytanii. Zmarî w Londynie, pochowany na polskim
cmentarzu wojskowym pod Monte Cassino.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari II, III, IV i V
klasy, Orderem Polonia Restituta II i IV klasy, Krzyûem
Niepodlegîoôci, piëciokrotnie Krzyûem Walecznych i
czterokrotnie Zîotym Krzyûem Zasîugi z Mieczami.
,,Pamiëtaê musimy, ûe w wyniku tej wojny zatryumfowaê
ma uczciwoôê i sprawiedliwoôê. Uczciwy i sprawiedliwy ôwiat
nie moûe byê bez Polski wielkiej, silnej i niepodlegîej...
A jeûeli obcy ludzie, lub bojaúliwi, pytaê was bëdâ, o co
walczycie - odpowiadajcie, ûe ûoînierz polski bije sië dziô o to
samo, o co poszedî w bój piëê lat temu: aby w naszym Kraju i
w ôwiecie nigdy siîa nie mogîa rzâdziê prawem.’’
- gen. Wîadysîaw Anders
/Remigiusz Trzaskowski./
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