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BEZPÎATNA

"Chwaîa na wysokoôci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli..."
Îk 1,64
Znowu znaleúliômy sië w niepowtarzalnym klimacie kolëd i choinki,
siana pod obrusem i opîatka, kartek z ûyczeniami i gwiazdkowych
prezentów. Noc wielkich boûych tajemnic juû sië zbliûa. Oczekujemy jej z
tësknym pragnieniem, bo czy jest coô szczëôliwszego dla ludzi nad
przyjôcie Boga samego na ziemië. Boûe Narodzenie jest potëûnym
orëdziem upragnionym przez czîowieka, zwiastowaniem radoôci, pokoju,
dobroci i nadziei, skierowanym do wszystkich narodów, do wszystkich
pokoleï, do Ciebie i do mnie.
"Bóg sië rodzi, moc truchleje..." - te sîowa polskiej kolëdy najgîëbiej
ukazujâ istotë Boûego Narodzenia. To co sië dzieje w betlejemskiej stajni,
w skalnej grocie, ma wymiar ponadczasowy. Syn Boûy staî sië
czîowiekiem. On zawsze jest dla nas i dla naszego zbawienia. Staî sië
Bogiem z nami - Emmanuelem. Skoro Bóg upodobniî sië do czîowieka,
ôwiëto Boûego Narodzenia wzywa nas abyômy i my pomyôleli o
samotnych, chorych, o tych, którzy nie majâ swojego domu, którzy
gîodujâ, których nëdza materialna jest konsekwencjâ wyzysku i
niesprawiedliwoôci ekonomicznej.
Choê byîa noc i "miejsca nie byîo dla nich w gospodzie", pomimo tego
Maryja "porodziîa swego pierworodnego Syna, owinëîa
Go w pieluszki i poîoûyîa w ûîobie. Stajenka
czytaj dalej
na stronie 2
betlejemska jest pierwszym miejscem solidarnoôci z
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz
uczniowie Szkoîy Podstawowej Nr 2 w Îaskarzewie
pragnâ podziëkowaê wszystkim tym, którzy wsparli szkoîë
w 1996 roku. Kaûda, nawet najmniejsza pomoc pomoc
byîa dla nas niezwykle cenna.
Dziëkujâc panu burmistrzowi mgr. W. Larkiewiczowi,
Radzie Miasta, panu wójtowi M. Koryckiemu, ks.
kanonikowi E. Syczewskiemu, zakîadom pracy,
organizacjom spoîecznym, osobom indywidualnym w
zwiâzku z nadchodzâcymi Ôwiëtami Boûego Narodzenia
ûyczymy radoôci, ciepîa i spokoju po ciëûkiej pracy.
Ûyczymy wszelkiej pomyôlnoôci oraz wielu îask Boûych.
Niech ôwiatîo betlejemskie przyôwieca wszystkim dobroczyïcom i rozjaônia drogi ich ûycia a zdrowie i pomyôlnoôci towarzyszâ Païstwu przez caîy nadchodzâcy rok.
Q
Q
Q
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoîy Podstawowej
Nr 2 w Îaskarzewie pragnâ zîoûyê najserdeczniejsze
ûyczenia ôwiâteczne wszystkim uczniom oraz Ich rodzicom.
Niech Boûe Dziecië wskazuje Wam drogë do miîoôci i
doskonaîoôci.
Niech nadchodzâcy rok 1997 bëdzie dla Was pomyôlny.
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Wieôci z "Dwójki"

Mamy sië czym pochwaliê!
Duûa grupa uczniów Szkoîy Podstawowej
Nr 2 w Îaskarzewie wziëîa udziaî w konkursie
plastycznym dotyczâcym problematyki AIDS.
Konkurs zostaî ogîoszony przez Rejonowâ
Stacjë Sanitarno-Epidemiologicznâ w Garwolinie.
Konkurencja byîa ogromna, poniewaû wziëîo w
nim udziaî wiele szkóî z dawnego powiatu
Garwolin. Jury miaîo trudne zadanie. Moûemy
byê jednak dumni.
Nasza szkoîa ma laureata tego konkursu.
Jest nim Tomasz Pytlarczyk - uczeï klasy VIIB.
Zajâî on II miejsce. W nagrodë otrzymaî
wspaniaîâ ksiâûkë pt. "Cuda ôwiata" oraz
dyplom gratulacyjny. Równieû szkoîa, za
uczestnictwo w konkursie, zostaîa nagrodzona
dyplomem.
Naszemu uczniowi ûyczymy wielu sukcesów
w konkursach plastycznych i nie tylko.
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czîowiekiem, kaûdego z kaûdym i
wszystkich ze wszystkimi, przede
wszystkim z tymi, dla których "nie
ma miejsca w gospodzie", którym
nie przyznaje sië wîaôciwych praw.
Bóg daî nam swego syna. Chodzi o
to, byômy ten najwspanialszy Dar
Boûej miîoôci dostrzegli i przyjëli
sercem.
Boûe Narodzenie jest potëûnym
woîaniem i upominaniem sië o
miejsce dla Boga w kaûdym sercu
ludzkim, w kaûdej rodzinie, w
miejscu pracy i wypoczynku. Jezus
Chrystus, Bóg Czîowiek, Brat i
Przyjaciel wzywa wszystkich do
ûîobka i do oîtarza, aby nas
wzbogaciê swoimi darami. Ôwiëto
Boûego Narodzenia to przecieû czas
gîëbokiej refleksji nad Prawdâ
Ûîobka, nad sensem wîasnego ûycia,
nad przyszîoôciâ naszego narodu.
Klëczâc przy ûîobku zauwaûamy,
jakûe bogate sâ dary Ubogonarodzonego: nowe ûycie, pokój i
radoôê, braterstwo wszystkich ludzi
i ôwiatîo nadziei.
Odczuwamy w polskiej rzeczy-

wistoôci wiele braków, przeûywamy
lëki i niepokoje o nasze jutro.
Ciâgle jednak wzmacniamy naszâ
nadziejë na lepszâ przyszîoôê.
Najpierw jednak trzeba przyjâê
te bogate îaski i dary od Chrystusa,
aby wzrosîo nasze czîowieczeïstwo
i chrzeôcijaïstwo, aby umocniîa sië
jednoôê i siîa moralna, abyômy
potrafili sië piëknie róûniê pozostajâc w najgîëbszym zrozumieniu,
aby przyczyniê sië skutecznie do
rozwoju kultury i gospodarki
naszego kraju oraz do budowania
królestwa
Chrystusowego
Królestwa Prawdy, Sprawiedliwoôci
i Miîoôci, aby Polak byî dla Polaka
Czîowiekiem, bratem, przyjacielem.
Boûe Narodzenie - to odkrycie,
ûe we mnie, moim domu jest dzisiaj
Bóg. Wówczas dzieje sië cud.
Ewangelia Boûego Narodzenia raz
jeszcze staje sië dobrâ nowinâ dla
mnie. Szaroôê pracowitych dni znów
ma sens, ûycie przeôwietlone
modlitwâ ponownie pomaga spotkaê
Boga.
Jezus przecieû ûyje i jest. To
mnie tylko czasami nie ma. Jestem
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za bardzo zajëty sobâ, ôwiatem który jednak bez obecnoôci Boga
usuwa sië w ciemnoôê. Jak wspaniaîym darem mogâ staê sië Ôwiëta
Boûego Narodzenia, gdy na
Chrystusa, siebie i caîy ôwiat
spojrzymy oryginalnie - czyli
odkrywczo!
Ogarnijmy Boûy Ûîobek,
ucaîujmy stopy Dzieciâtka, trzymajmy straû z pastuszkami,
wîâczym sië w niebiaïskâ pieôï,
ôpiewajmy nie tylko gîosami, ale i
sercem, ûyciem caîym: Chwaîa
Bogu na wysokoôciach, a na ziemi
pokój ludziom, których kocha Bóg...

M.P.
W dniach przeûywania tajemnicy Wcielenia Syna Czîowieczego
i zbliûajâcego sië Nowego Roku
1997 ûyczymy najserdeczniej, by
ôwiatîo pîynâce z betlejemskiego
ûîobka rozjaôniaîo Wasze myôli i
serca oraz natchnëîo nadziejâ, która
zawieôê nie moûe.
ûyczy Towarzystwo Miîoôników
Historii i Kultury Îaskarzewa oraz
Redakcja ,,Naszych Spraw’’

Towarzystwo Miîoôników Historii i Kultury dniu 16 czerwca 1964 r. zostaî wybrany
Îaskarzewa powstaîo z inspiracji Mazowieckiego Tymczasowy Zarzâd w skîadzie:
Towarzystwa Kulturalnego. Wówczas to aktyw Marian Jabîoïski - przewodniczâcy
spoîeczno-gospodarczy i kulturalny osiedla W î a d y s î a w
Wichowicz
zastëpca
Îaskarzew powoîaî regionalne stowarzyszenie, przewodniczâcego
którego celem byîo gromadzenie materiaîów Franciszka Pawelec - skarbnik
dotyczâcych przeszîoôci Îaskarzewa oraz Sylwester Sadkowski - sekretarz
organizowanie ûycia kulturalnego.
Przyjëty zostaî projekt statutu oraz nazwa:
Pierwsze próby powoîania Towarzystwa ,,Towarzystwo Miîoôników Historii i Kultury
Miîoôników Îaskarzewa czyniono w 1963 roku. Îaskarzewa’’ (niezmieniona do dziô). Siedzibâ
Wówczas to zawiaTowarzystwa
byîa
Poczâtki dziaîalnoôci Towadomienia o posiedzeniu
ôwietlica mieszczâca sië
Komitetu Organizacyjw budynku po Szkole
rzystwa Miîoôników Historii
nego w dniu 9.07.1963r.
Podstawowej Nr 1 przy
i Kultury Îaskarzewa
podpisane przez przewoulicy Alejowej 14.
Remigiusz Trzaskowski Do pracy wîâczone
dniczâcego
O.R.N.
Mariana Jabîoïskiego otrzymali: Zygmunt Gâska, zostaîy równieû osoby pochodzâce z Îaskarzewa a
Stanisîaw Kwieciïski, Florentyna Klimaszewska, mieszkajâce poza nim. Osoby te pomagaîy w
Józef Rybicki, Jan Tylkowski, Wîadysîaw Wichowicz, rozwiâzywaniu problemów gospodarczych,
Maria Zatorska. Jednak do zebrania doszîo dopiero spoîecznych i kulturalnych. Naleûeli do nich m.in.
za rok. Wziëli w nim udziaî jako zaîoûyciele: Maria Edward Zachajkiewicz, Stanisîaw Roszczyk, Danuta
Bogucka, Genowefa Gîadysz, Marian Jabîoïski, i Ignacy Przybylscy, Stanisîaw Kliczek, Bogdan
Feliksa Jóúwicka, Adolf Kliczek, Florentyna Seltenreich i inni. Spotkania z dawnymi
Klimaszewska, Józef Lasocki, Adolf Lipiïski, mieszkaïcami Îaskarzewa odbywaîy sië tradycyjnie
Stanisîaw Niewczas, Franciszka Pawelec, Stefan we wrzeôniu w rocznicë spalenia Îaskarzewa.
Piecek, Stanisîaw Raguszewski, Sylwester
Statut T.M.H.i K.Î. nr 2111 zatwierdzony zostaî
Sadkowski, Jan Tylkowski, Jan Urawski, Wîadysîaw przez Wydziaî Spraw Wewnëtrznych PWRN w
Wichowicz.
Warszawie w dniu 30 marca
czytaj dalej
Na tym pierwszym zebraniu, które odbyîo sië w 1965 roku. Na podstawie Ô na stronie 7
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SZKOÎA ZAWODOWA W ÎASKARZEWIE
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budynku Szkoîy Nr 2 bëdâ przeznaczone dla Z.S.Z.,
a uczniami tej szkoîy nie sâ i nie bëdâ tylko
uczniowie Szkoîy Podst. Nr 2 ale równieû Szkoîy
Podstawowej Nr 1 i innych szkóî z gminy oraz gmin
sâsiednich. Problem rozbudowy szkoîy dotyczy
zatem caîego spoîeczeïstwa naszego regionu.
Wielkie podziëkowania naleûâ sië panu mgr W.
Larkiewiczowi, za doîoûenie wszelkich staraï, aby ta
szkoîa ,,ruszyîa’’. Obecnie naleûy wesprzeê Jego
dziaîalnoôê majâcâ na celu utrzymanie Z.S.Z., by
uczniowie mieli godne warunki do dalszej nauki. Jest
to tym waûniejsze, ûe nasze miasto ma bogate
tradycje, a do tej pory nie udaîo sië utworzyê ûadnej
szkoîy ponadpodstawowej.
Zatem cieszmy sië, ûe nareszcie powstaîa taka
placówka. Miejmy nadziejë, ûe w przyszîoôci
Îaskarzew doczeka sië jeszcze szkoîy o innym
charakterze.
Ktoô moûe zadaê pytanie, czy sâ problemy
zwiâzane z Zasadniczâ Szkoîâ Zawodowâ?
Skîamalibyômy, gdybyômy odpowiedzieli, ûe nie.
Do szkoîy uczëszcza mîodzieû z róûnych
miejscowoôci i róûnych ôrodowisk. Wychowawca
klasy pan mgr Dariusz Zawadka oraz uczâcy tam
nauczyciele podejmujâ wszelkie starania aby klasa
sië zûyîa, by uczniowie dobrze sië w niej czuli. Klasa
jest bardzo liczna (42 uczniów), gdyû nie chcieliômy
ûadnego ucznia odesîaê "z kwitkiem". Kaûdemu, kto
chciaî podjâê naukë, daliômy szansë. Jednak mamy
"nauczkë", ûe naleûy dokonywaê doboru
przyjmowanych uczniów. Praca w tak liczebnej
klasie jest uciâûliwa. W przyszîoôci planujemy, aby
liczebnoôê klasy nie byîa wiëksza niû 35 osób.
O dalszych losach Zasadniczej Szkoîy
Zawodowej bëdziemy informowaê mieszkaïców
Îaskarzewa na îamach ,,Naszych Spraw’’.

Mieszkaïcy Îaskarzewa mogâ byê nareszcie dumni!
Z dniem 1 wrzeônia 1996 roku zaczëîa
funkcjonowaê Zasadnicza Szkoîa Zawodowa.
Nareszcie speîniîo sië marzenie pana burmistrza
Waldemara Larkiewicza i wielu mieszkaïców
Îaskarzewa. Do ûycia powoîana zostaîa szkoîa o
kierunku wielozawodowym. Zatem uczâ sië tu
uczniowie, którzy w przyszîoôci bëdâ kamasznikami,
ôlusarzami, ekspedientami, piekarzami czy
fryzjerami, itp. Do szkoîy tej uczëszczajâ uczniowie z
Îaskarzewa i z okolicznych miejscowoôci.
Dziëki temu, ûe mamy takâ szkoîë w naszym
mieôcie, dzieci wielu mieszkaïców nie muszâ
marznâê zimâ na przystanku w oczekiwaniu na
autobus do Garwolina, czy pociâg do Sobolewa.
Rodzice tych uczniów mogâ zaoszczëdziê pieniâdze,
które wydaliby na dojazdy. W bieûâcym roku
szkolnym dyrekcja Szkoîy Podstawowej Nr 2
udostëpniîa Zasadniczej Szkole Zawodowej bardzo
duûâ salë lekcyjnâ. Zostaîo równieû zaadaptowane
pomieszczenie (mieôciîy sië tam od dawna
nieczynne prysznice) na sanitariaty dla Z.S.Z. tzn.
îazienkë, wc, prysznic i przebieralnië na w-f.
W tym roku szkolnym problemy lokalowe zostaîy
rozwiâzane. Jednak pojawiâ sië one z nadejôciem
nowego roku szkolnego, gdyû dla Z.S.Z. potrzebne
bëdzie jeszcze jedno pomieszczenie lekcyjne i
szatnia. Przybëdzie przecieû jeszcze jedna klasa. W
zwiâzku z powyûszym problemem konieczna jest
rozbudowa szkoîy o takie pomieszczenia, jak: sale
lekcyjne, szatnie, biblioteka, sanitariaty, pokój
nauczycielski Z.S.Z. Mamy nadziejë, ûe wîadze
miasta i gminy, nasi Radni oraz wszyscy mieszkaïcy
zrozumiejâ nasz problem i poprâ dziaîania dotyczâce
rozbudowy szkoîy.
E.H.B.
Pomieszczenia, które bëdâ dobudowane do
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
W Domu Pracy Twórczej "Bajka" (tel 45102) organizowany jest klub go. Animatorem tego
przedsiëwziëcia jest Paweî Agnieszczak.
Go jest jednâ z najstarszych w dziejach ludzkoôci strategicznych gier na planszy, jej
podstawowe zasady nie zmieniîy sië od tysiëcy lat. Jako zachëtë do zainteresowania sië
niâ przytoczë sîowa Lecha Pijanowskiego: ,,Pragnë gorâco zaapelowaê do Czytelników,
wielbicieli gier umysîowych, by ze szczególnâ uwagâ, cierpliwoôciâ i zapaîem zajëli sië
grâ w go. Jest to gra bez przesady znakomita; ze wszystkich gier, jakie znam i w jakie
grywaîem, najlepsza, najciekawsza, najbardziej dramatyczna.’’

/el/

ÛYCZENIA NOWOROCZNE
Czasy sië zmieniajâ a ludzie sâ tacy sami. Nie
wierzcie jeôli ktoô twierdzi inaczej. Iloôê zîa nie jest
teraz wcale wiëksza niû byîa przed wiekami. Nie
popadajcie wiëc w panikë i nie myôlcie, ûe ûyjemy w
takich strasznych czasach. Byîo gorzej, a i moûe byê
gorzej.
Myôl jest twórcza. Jeôli pomyôlicie, ûeby pan X
dostaî piëôciâ miëdzy oczy to z pewnoôciâ to sië
zdarzy. Tylko nie wiadomo czy panu X czy pani Y, a
moûe myôl ta wróci do wîaôciciela. Kiedyô wierzono w
zîe uroki, w przekleïstwa, od wieków znano ogromnâ
moc sîów i myôli.
Miejcie dobre myôli, rezygnujcie ze zîych,
niszczâcych. Dobre myôli zmieniajâ ôwiat.
Úródîem wszelkiego zîa jest strach. Pomyôlcie o
tym. Ile zîych, podîych czynów jest spowodowanych
strachem. A przecieû czîowiek jest tworem Boga,
stworzonym na jego obraz. Nie musi sië wiëc baê,
Czîowiek jest cudem. Tylko, ûe nikt o tym prawie nie

pamiëta. Przede wszystkim kochajcie siebie, szanujcie
siebie, a wtedy i inni z wami bëdâ szczëôliwi. Kiedy
jesteômy dobrzy nie zawsze jesteômy szczëôliwi, kiedy
jesteômy szczëôliwi zawsze jesteômy dobrzy.
Pozwólcie sobie na odpoczynek od pracy, pieniëdzy,
telewizji. Jesteôcie tego warci. Spacer do lasu dobrze
wam zrobi. Spójrzcie na oônieûone drzewa, jakûe sâ
piëkne, przyjazne. Odetchnijcie peînâ piersiâ. Obejrzyjcie
zachód sîoïca. Ôwiat, który was otacza jest piëkny. A
Wy jesteôcie czâstkâ tego ôwiata.
Kiedy pierwsza gwiazdka zaôwieci na niebie i
zasiâdziecie przy wigilijnym stole pomyôlcie o tym, ûe
wy i wasza rodzina to cuda nad cudami, ûe od was
zaleûâ przyszîe losy Ziemi, od waszych myôli, uczuê.
Tego dnia îatwiej okazaê ûyczliwoôê, radoôê. Niech to
zostanie w was na przyszîy rok.
Niech dobre myôli, wiara w siebie, spokój na
ôwiecie wypeîniâ ten zbliûajâcy sië czas.

Maria
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SAMORZÂD MIEJSKI
W tym numerze "Naszych Spraw" omówimy
przebieg posiedzenia Rady Miasta, odbytego dnia 29
listopada 1996 w Urzëdzie Miasta w Îaskarzewie. Na
sesji tej, spoôród 18 radnych, obecnych byîo 15 oraz
sekretarz miasta, p.o. skarbnika miasta i jeden
mieszkaniec Îaskarzewa.
Przyjëty zostaî nastëpujâcy protokóî obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjëcie protokoîu z poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Przyjëcie protokoîu z posiedzenia Zarzâdu Miasta.
5. Zadawanie pytaï i interpelacji bez odpowiedzi.
6. Podjëcie uchwaîy w sprawie odwoîania Skarbnika
Miasta.
7. Podjëcie uchwaîy w sprawie powoîania Skarbnika
Miasta.
8. Podjëcie uchwaîy w sprawie wyodrëbnienia w
regulaminie organizacyjnym Urzëdu Miasta Urzëdu
Stanu Cywilnego jako komórki organizacyjnej
wchodzâcej w skîad Urzëdu Miasta.
9. Podjëcie uchwaîy w sprawie przesuniëê budûetowych.
10. Podjëcie uchwaîy w sprawie ustalenia formy
zabezpieczenia spîaty kredytu zaciâgniëtego w BOÔ.
11. Przedîoûenie projektu budûetu na rok 1997.
12. Informacja na temat kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urzëdzie Miasta.
13. Sprawa rozliczenia gazu.
14. Wolne wnioski i odpowiedzi na interpelacje.
Poniûej przedstawione zostanâ krótkie informacje
o kilku punktach obrad, przygotowane na podstawie
protokóîu Nr XXVI/96.
W punkcie 4 radni, po dyskusji o sprawozdaniach
z Zarzâdu Miasta, przystâpili do omówienia problemu
ogrodzenia przy rogu ulic Piaskowej i Garwoliïskiej.
Burmistrz poinformowaî, ûe w budynku na rogu ulic
Piaskowej i Garwoliïskiej bëdzie sië mieôciî Bank
Depozytowo-Kredytowy. Istnieje zamiar budowy
podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Piaskowej, ale
przeszkadza w tym ogrodzenie posesji spadkobierców p.
Urawskiej, p. Kliczek oraz spadkobiercy po zmarîym P.
R. Kaîczyïskim, którego obecnie reprezentuje jego syn
J. Kaîczyïski.
J. Kaîczyïski oznajmiî, ûe pîot ten zostaî tylko
poprawiony, a od Dyrektora Z.G.K. otrzymaî on
informacje, ûe do tego nie jest potrzebne pozwolenie.
Stwierdziî równieû, ûe pîot zrobiî drewniany aby go
moûna byîo póúniej rozgrodziê. Przewodniczâcy Rady
nadmieniî, ûe odciâûona byîaby ulica Warszawska i
propozycja J. Kaîczyïskiego jest najlepsza.
Radny W. Smutrykowski poprosiî o wyjaônienie
co do mapy geodezyjnej z 1941 rok. Geodeta P.
Leszczyna wyjaôniî, ûe wszystko zostaîo sprawdzone,
jest na to akt ziemi i od tego nie ma ûadnego
odwoîania. Burmistrz zwróciî sië do P. Kaîczyïskiego,
ûe pracownik który udzieliî mu informacji w sprawie
ogrodzenia nie miaî racji, pozwolenie na budowë
ogrodzenia jest zawsze potrzebne.
Radny J. Jóúwicki zwróciî sië do J. Kaîczyïskiego
i powiedziaî: ·proponujë aby caîa rodzina Kaîczyïskich
zîoûyîa oôwiadczenie, ûe nigdy nic nie otrzymali w
zamian za rozgrodzenie tego pîotu.ß Radny E. Rytel
stwierdziî: ·jeûeli bëdziemy rozpatrywaê, ûe ojciec J.
Kaîczyïskiego coô dostaî, ûe ciotka coô dostaîa to do
niczego nie dojdziemyß. Radny St. Wolski: ·uwaûam, ûe

naleûy sië ukîoniê do P. Kaîczyïskich aby poszli na
ustëpstwaß.
W punkcie 5 pani Wanda Larkiewicz przedstawiîa
informacje z wykonania planu dochodów dotyczâcych
podatków od osób fizycznych w 1996 r.:
- podatek od ôrodków transportowych - zostaîo
zebrane o 12059,55 zî wiëcej niû przewidywaî plan,
- nieruchomoôci - brakuje 19100 zî w stosunku do
planu,
- podatek gruntowy - zebrano 7767,53 zî wiëcej
niû w planie,
- podatek za psy - zebrano 532, zî wiëcej niû
przewidywaî plan.
Pani Larkiewicz poinformowaîa Radë, ûe
rozwiesza plakaty przypominajâce o terminie wpîat,
informuje petentów Urzëdu o zalegîoôciach i osobiôcie
rozniosîa 140 sztuk upomnieï.
Radny j. Jóúwicki wystâpiî z wnioskiem o
przyznanie dla pani Larkiewicz nagrody w wysokoôci
500 zî. Wniosek poddano gîosowaniu: 12 radnych byîo
za przyznaniem nagrody, 2 wstrzymaîo sië, 1 byî
przeciw.
W punkcie tym poruszano teû miëdzy innymi
sprawy: kupna karetki pogotowia, telefonizacji kilku
ulic w mieôcie, wodociâgów na ulicach Koôciuszki,
Mîyïskiej i Nadrzecznej oraz przystanku P.K.S. na rogu
ulic Polnej i Wolskiej.
W punkcie 6, po odczytaniu uchwaîy o odwoîaniu
Skarbnika Miasta, Rada jednogîoônie opowiedziaîa sië
za jej przyjëciem. Burmistrz Miasta W. Larkiewicz
podziëkowaî pani Danieli Koîakowskiej za dîugoletniâ
pracë i zîoûyî serdeczne ûyczenia. Pani Koîakowska
równieû podziëkowaîa za wspóîpracë, poinformowaîa
przy tym, ûe na stanowisku skarbnika pracowaîa 12 lat
i odchodzi na emeryturë.
W nastëpnym punkcie obrad Burmistrz
poinformowaî Radë ûe od kwietnia 1996 pani Jadwiga
Ptaszyïska peîni obowiâzki skarbnika miasta. Jest ona
osobâ powszechnie znanâ, zaangaûowanâ w swojâ pracë
i posiada 20-letni staû pracy. Po gîosowaniu jawnym,
Rada jednogîoônie przyjëîa jâ na stanowisko Skarbnika
Miasta.
W punkcie 10 Skarbnik Miasta poinformowaîa
Radë o wziëciu poûyczki w wysokoôci 150000 zî. z
BOÔ. Odsetki wynoszâ 8% w stosunku rocznym.
Powyûszy kredyt udzielony zostanie na 12 lat. Prawnym
zabezpieczeniem kredytu bëdzie weksel i
peînomocnictwo do dysponowania rachunkiem
bankowym. Uchwaîa o poûyczce zostaîa przyjëta przez
Radë jednogîoônie. Burmistrz Miasta podziëkowaî
Radzie za przegîosowanie uchwaîy, informujâc, ûe tak
niskie odsetki 8% Bank moûe daê jedynie Samorzâdowi.
W punkcie 12 Burmistrz Miasta W. Larkiewicz
poinformowaî Radë, ûe w dniach 17.09-01.10.1996
zostaîa przeprowadzona w Urzëdzie Miasta kontrola
kompleksowa. Kontrolowanych byîo 12 pracowników, z
kontroli Urzâd otrzymaî ocenë 4 (dobrâ).
W nastëpnym punkcie Radni przeprowadzili dîugâ
dyskusjë na temat sprawy rozliczenia rzeczowego
gazyfikacji. W punkcie ostatnim dyskutowano o kilku
problemach poruszonym podczas interpelacji,
odpowiadaî na nie Burmistrz Miasta.
/opracowaî el/
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S P ORT O W E E C HA
Krótka historia piîki noûnej
w Îaskarzewie

W okresie miëdzywojennym w
Îaskarzewie sport uprawiany byî w
szkoîach, dziaîaîa równieû organizacja sportowa przy YMCA (Young
Men's Christians Association), powstaîej w 1928 roku. Oprócz gier
,,szkolnych'' rozgrywano równieû mecze piîkarskie z zespoîami z Garwolina, Sobolewa, Ûelechowa, Ryk. Za
datë powstania klubu sportowego w
Îaskarzewie przyjmuje sië datë
13.10.1947 roku, wtedy to na boisku
,,na Këpkach'' rozegrany zostaî
pierwszy po II Wojnie Ôwiatowej
mecz z Sobolewem, przegrany 1:3
(0:3). Latem 1948 roku organizowany jest Ludowy Zespóî Sportowy. Piîkarze rozgrywajâ mecze
towarzyskie o mistrzostwo klas D i C.
Dnia 11.03.1962 r. piîkarze
rozgrywajâ pierwszy mecz na boisku
w Alejkach.
W rozgrywkach mistrzowskich
woj. warszawskiego pierwsza druûyna seniorów uzyskuje wyniki:
1961/62 r. - III miejsce w kl. "C"
1962/63 r. - III miejsce w kl. "C"
1963/64 r. - II miejsce w kl. "C"
W dniu 14.03.1964 r. klub
przybiera nazwë L.Z.S. "Plastik"
Îaskarzew
1964/65 r. - I miejsce w kl. "C" i
awans do kl. "B"
1965/66 r. - III miejsce w kl. "B"
1966/67 r. - III miejsce w kl. "B"
1967/68 r. - IV miejsce w kl. "B"
1968/69 r. - V miejsce w kl. "B"
W dniu 16.07.1969 r. klub
zmienia nazwë na R.K.S. "Pollena"
Îaskarzew.
1969/70 r. - ostatnie miejsce w kl.
"B"
W dniu 12.07.1970 r. klub
zawiesza dziaîalnoôê. Dziaîalnoôê
Îaskarzewskiego Klubu Sportowego
reaktywowana zostaje 3.06.1972
roku. Oûywionâ dziaîalnoôê prowadzi
ognisko TKKF, a mîodzi piîkarze pod
opiekâ Janusza Larkiewicza dochodzâ
do finaîu trzeciego masowego
turnieju piîkarskiego o puchar "Trybuny Mazowieckiej".
W sezonie 1972/73 - V miejsce w kl.
"C" woj. warszawskiego

J. Purgal
1973/74 - IV miejsce w kl. "C"
1990/91 - I miejsce w kl. "O"
W dniu 26.03.1974 r. w
Nastëpna
reorganizacja
Warszawie w Urzëdzie Wojewódzkim rozgrywek przydziela naszâ druûynë
zostaje zarejestrowany nasz klub pod do klasy "MO".
nazwâ Î.K.S. "Promnik" Îaskarzew.
1991/92 - VI miejsce w kl. "MO"
1974/75 - VII miejsce w kl. 1992/93 - VIII miejsce w kl. "MO"
powiatowej i wskutek reorganizacji 1993/94 - XII miejsce w kl. "MO"
województw przydziaî do kl. "B" 1994/95 - VIII miejsce w kl. "MO"
województwa siedleckiego.
1995/96 - IX miejsce w kl. "MO"
1975/76 - IV miejsce w kl. "B"
Na póîmetku sezonu 1996/97
1976/77 - I miejsce w kl. "B" i awans druûyna zajmuje ostatnie miejsce.
do kl. "A"
W rozgrywkach o Puchar Polski
1977/78 - I miejsce w kl. "A"
piîkarze najwiëksze sukcesy odnieôli:
W 1978/79 roku na skutek 1968 r. - 1/4 finaîu na szczeblu
reorganizacji rozgrywek druûyna WOZPN (przegrywajâc w dniu
walczy o wejôcie do Ligi Okrëgowej - 19.06.68 z rezerwami "Legii"
bez powodzenia. Nastëpna reorga- Warszawa 3:4)
nizacja rozgrywek klasyfikuje naszâ 1977 r. - finaî P.P. na szczeblu
druûynë do grupy "B" województwa OZPN Siedlce, przegrywajâc
siedleckiego.
20.04.77 na stadionie îukowskich
1980/81 - I miejsce w kl. "B" i awans "Orlât" z "Mazowiâ" Miïsk Mazodo kl. "A"
wiecki 0:2
1981/82 - I miejsce w kl. "A" i awans 1979 r. - finaî P.P. na szczeblu
do kl. "O"
OZPN Siedlce, rozegrany na
1982/83 - IV miejsce w kl. "O"
stadionie w Sokoîowie Podlaskim z
1983/84 - II miejsce w kl. "O" i walka "Pogoniâ" Siedlce 1:8
o awans do III Ligi z "Pogoniâ" 1980 r. - finaî P.P. na szczeblu
Siedlce
OZPN Siedlce, przegrany na
1984/85 - IV miejsce w kl. "MO" - stadionie w Garwolinie 5.06.80 z
miëdzyokrëgowej
"Sëpem" Ûelechów 2:4
W sezonie tym piîkarze przenieôli sië czerwiec 1983 r. - finaî P.P. na
na nowy stadion.
szczeblu OZPN Siedlce, zwyciëstwo
1985/86 - VI miejsce w kl. "MO"
na stadionie w Garwolinie nad "Po1986/87 - spadek z klasy goniâ" Siedlce 2:1. Na szczeblu cenmiëdzyokrëgowej do kl. "A"
tralnym PZPN "Promnik" ulegî na
1987/88 - II miejsce w kl. "A"
wîasnym boisku "Gwardii" Szczytno
1988/89 - I miejsce w kl. "A" i awans 3:5.
do kl. "O"
Wspomnieê naleûy równieû, ûe
W sezonie tym wystëpowaîa w dniu 14.08.1977 roku do Î.K.S.
równieû druga druûyna "Promnika". "Promnik" przyîâczona zostaîa sekcja
Grajâc w kl. "B" zajëîa I miejsce i piîki noûnej L.Z.S. "Bîyskawica"
wywalczyîa awans do kl. "A". W kl. Pilczyn,zaîoûona w 1973 roku.
"A" w sezonie 1989/90 druga Piîkarze z tego klubu z powodzeniem
druûyna zajëîa 4 miejsce.
wystëpowali przez kilka sezonów w
Pierwszy zespóî zajâî miejsca:
barwach "Promnika".
q
1989/90 - VII miejsce w kl. "O"

DO SPRZEDANIA

Dom jednorodzinny, poîoûony
w Îaskarzewieprzy ulicy Sportowej 17.
informacje tel. 45706
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Jak to jest na szerokim ôwiecie

Niech ûyje bal
Uzyskanie zaproszenia na odpowiedni bal w
Londynie, Paryûu, Wiedniu czy Petersburgu byîo
potwierdzeniem spoîecznego statusu, czasami
nawet paszportem do kariery. Chociaû z upîywem
wieków balowanie demokratyzowaîo sië, wciâû
odbywajâ sië bale, udziaî w których nobilituje.
Bal Bractwa Amarantowego w Sztokholmie,
organizowany co roku w maju, zaczyna sië od
przedstawienia uczestników parze królewskiej.
Odbywa sië on w Grand Hotelu, w ôródmieôciu
Sztokholmu. Zdobycie zaproszeï jest prawdziwâ
sztukâ. Trzeba mieê czîonków wprowadzajâcych w
osobach wybitnych dziaîaczy bractwa. O
zataïczeniu na balu marzâ córki przemysîowców,
arystokratów, polityków. Zaproszenie na bal jest
wyróûnieniem, na które czeka sië latami, ale
podobno warto o nie zabiegaê.
W Londynie balów dworskich obecnie sië nie
organizuje. Prestiûowym przyjëciem pozostajâ
,,garden parties'', wydawane przez królowâ
Elûbietë II. Bale natomiast odbywajâ sië w
renomowanych hotelach i ekskluzywnych klubach.
Jednym z najsîynniejszych jest Bal Prasy w
Dorchester Hotel. Organizuje je Stowarzyszenie
Prasy Zagranicznej, a honorowymi goôêmi sâ
czîonkowie rodziny królewskiej. Do tradycji balu
naleûy pokazywanie sië na nim w strojach
narodowych krajów, z których pochodzâ
dziennikarze.
Bal w Operze. Perîâ wôród austriackich imprez
karnawaîowych jest bal w Operze Wiedeïskiej,
którego tradycja trwa od 1877 roku. Bal odbywa
sië tradycyjnie w ostatni czwartek karnawaîu i
jest transmitowany przez telewizjë. Dewiza
imprezy brzmi: ,,Widzieê i byê widzianym''. Moûna
tu spotkaê koronowane gîowy, aktorów,
polityków... Punktualnie o 22 rozlegajâ sië
fanfary. Po nich nastëpuje przemówienie
powitalne i walc w wykonaniu baletu. 200 par
mîodziutkich debiutantów rusza na parkiet.
Dziewczëta obowiâzkowo w biaîych sukniach,
chîopcy we frakach. Dla mîodzieûy udziaî w tym
balu jest symbolicznym wprowadzeniem w
towarzystwu. Za samo wejôcie pîaci sië ponad
2000 szylingów. Bardzo liczy sië Bal
Filharmoników w lokalu Przyjacióî Muzyki. W
salach Hofburga bawiâ sië oficerowie armii
austriackiej, a na Balu Zielonego Krzyûa myôliwi. Sympatiâ cieszy sië bal cukierkowy, na
którym wybierana jest ,,najsîodsza'' uczestniczka,
otrzymujâca tyle sîodkoôci, ile sama ... waûy.
Bale Debiutantek. Brytyjskie tradycje
opisywanych balów przejëîy Stany Zjednoczone. A
poniewaû wszystko w U.S.A. musi byê najwiëksze
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i najdroûsze - bal debiutantek organizowany w
Nowym Jorku staî sië prestiûowym na ôwiecie.
Odbywa sië 29 grudnia w sîynnym hotelu
Waldorf Astoria, a jego najwaûniejszym
momentem jest wybór debiutantki roku. Tytuî
taki w latach 50-tych zdobyîa Jackie Kennedy, a
wczeôniej jej siostra Lee. Bardzo ceniony jest
równieû bal debiutantek, organizowany przez
fundacjë Koôciuszkowskâ. Panny sâ wprowadzane
na estradë przez ojców lub starszych czîonków
rodziny.
Weneckie maski. Karnawaî wenecki sîynâî juû
w ôredniowieczu i dotychczas ôciâga tîumy
turystów. Kobiety czësto zakîadajâ mëskie stroje,
zaô mëûczyúni kobiece. Maski na twarzach nie
pozwalajâ rozpoznaê pîci. Typowa maska jest biaîa
i nie przedstawia ûadnych uczuê - jest milczâca.
W karnawaîowej Wenecji jest bardzo wiele
,,salonów kosmetycznych'', w których szybko
moûna zmieniê wyglâd na bardziej adekwatny do
karnawaîowych szaleïstw.
No
i
nasze
bale
îaskarzewskie.
Najpopularniejsze i do dziô znane to wszystkie
bale Ochotniczej Straûy Poûarnej, Koîa Gospodyï
Wiejskich i nowoczesne dyskoteki w miejscowym
Domu Kultury.
Ale miaî Îaskarzew sîynne przed wojnâ Bale
u Ûelaúniaka. Przyjeûdûali na nie goôcie z
Garwolina i Sobolewa a nawet z Warszawy.
Piëkne to byîy zabawy organizowane przez Koîo
Katolickiej Mîodzieûy przy pomocy dziaîaczy
miejscowych wîadz w osobach Pana Wîadysîawa
Wichowicza, Franciszka Poboûego i caîej plejady
mîodzieûy îaskarzewskiej, pobierajâcej nauki w
stolicy bâdú Lublinie.
Tak sobie myôlë, ûe juû niewielu z nas
wspomina tamte wîaônie bale i pierwsze bicie
serca...

Niektóre fragmenty z "Kuriera
Wileïskiego" z grudnia 1995 r.
zebraîa Danuta Przybylska.
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Wigilie naszego ûycia

Czekamy rok caîy na të chwilkë jednâ Doroôli i starsi - a najbardziej dzieci.
Patrzymy z tësknotâ i niecierpliwoôciâ,
Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaôwieci.
Wtedy wszyscy bardzo... bardzo sâ wzruszeni...
Poôród barw tëczowych i ôwierku zieleni.
Ten nastrój cudowny, jaki posiadamy
Moûe nam sië zdarzyê tylko raz do roku.
Ûaden inny wieczór, choê tyle ich mamy,
Nie posiada przecieû uroku.
Wôród szczëôcia najbliûszych, ogromu radoôci,
Myôl uparcie wraca do wspomnieï mîodoôci...
Minëîa nam ona swawolnie czasami,
A kaûdego roku wakacje... i ôwiëta...
Potem przyszedî wrzesieï! Koniec z marzeniami.
O wojennych ôwiëtach jakûe nie pamiëtaê...
Choinki ukryte - w gîâb serca wtulone,
Tuîacze... ûoînierskie - wciâû biaîo-czerwone...
Smëtne, partyzanckie kolëdy gdzieô w lesie,
Opîatek na drûâcej poîoûony dîoni...
Echo te kolëdy do najdroûszych niesie
I wraca z modlitwâ: "niechaj Was Bóg chroni"
Tësknota nas ûarîa, ale pieôï krzepiîa Na wszystko lekarstwem jednak mîodoôê byîa...
Przeûyliômy potem choinki wolnoôci,
Ûarzyîy sië ôwieczki i pîonëîy oczy,
Znów wyczarowane choinki mîodoôci Naszych lat dwudziestu miaîy czar uroczy,
Byê moûe w ich cieniu - jak anielskie wîosy Splataîy sië dîonie i îâczyîy losy...
I wreszcie kochani - jakûe ten czas leci...
Wróciîy choinki, jak dawniej przed laty Strojone tym razem - juû dla naszych dzieci,
Wspomnieï partyzanckich przy nich ôwiat bogaty!
A moûe wnuczëta juû nas otaczajâ,
O leônych wigiliach w skupieniu sîuchajâ...
Jak Jezus Maluôki - Nowonarodzony Losem polskich chîopców byî bardzo strapiony,
I prosiî swâ Matkë - by ich sercem strzegîa,
By powstaîa Polska wolna, niepodlegîa!
Dzisiaj tamci chîopcy w emerytów gronie,
Majâ mîode serca, choê sië srebrzâ skronie.
Równieû z tamtych dziewczât o pîowych warkoczach,
Niejedna jest wôród nas babunia urocza!
Pragnëîabym znaleúê najpiëkniejsze sîowa,
Albo wymalowaê zîociste literki...
By Wam moi Mili jakoô wyczarowaê
W ten wieczór wigilii szczëôcia ôwiat niewielki.
Niech melodie kolëd aû do gwiazd popîynâ
Byômy dziô sië stali prawdziwâ rodzinâ
I na zakoïczenie to jeszcze doîoûë W nadchodzâcym roku - szczëôê Boûe! Szczëôê Boûe!
Danuta Przybylska
Boûe Narodzenie 1995 r.

7
dokoïczenie
wypeînionych deklaracji w
ze strony 2 Ô pierwszym Walnym Zebraniu w
dniu 2 lipca 1965 r. uczestniczyîy 73 osoby.
Pierwsi czîonkowie T.M.H.i K.Î. to: Maria i Henryk
Boguccy, Eugeniusz i Antoni Brzostowski,
Kazimierz Brzozowski, Kazimierz Chojna, Andrzej
Chuszla, Jerzy Czarnecki, Bronisîaw Freliszka,
Zygmunt Gâska, Genowefa Gîadysz, Zdzisîaw
Górczyïski, Krystyna Grzela, Marian Jabîoïski,
Teresa Jarzec, Jan Jasnoszek, Feliksa, Józef s.
Konstantego, Franciszek, Petronela i Wîadysîaw
Jóúwiccy, Ignacy Kaîczyïski, Adolf, Franciszek i
Mieczysîaw Kliczek, Florentyna i Stanisîaw
Klimaszewski, Wincenty Kondej, Sabina Kowalska,
Franciszek i Jerzy Kwiatkowski, Stanisîaw
Kwieciïski, Wincenty Larkiewicz, Józef Lasocki,
Adolf i Franciszek Lipiïski, Julian Miîek, Jan
Narojczyk, Stanisîaw Niewczas, Stanisîaw
Pasternak, Adam Paônicki, Adam Paônik,
Franciszka Pawelec, Marcjanna Paziewska, Stefan
Piecek, Józef i Mirosîawa Pietrzak, Bronisîaw
Poôwiata, Stanisîaw Raguszewski, Feliks Rokita,
Józef Rybicki, Sylwester Sadkowski, Bogdan
Seltenreich, Janina Sereja, Stanisîawa Sëkulska,
Franciszek i Ignacy Sieraïski, Ludwika Sobieszek,
Danuta i Stanisîaw Sobkowicz, Leonard Szwonder,
Roman Ôwiderski, Jan Tylkowski, Jan i Teresa
Urawscy, Franciszek Urbaniak, Roman Wachnicki,
Halina, Stefan i Wîadysîaw Wichowicz,
Wîadysîawa Winek, Waldemar Zdunek, Zygmunt
Zygan.
Do Zarzâdu wybrani zostali:
Prezes - Marian Jabîoïski
Zastëpca prezesa - Wîadysîaw Wichowicz
Sekretarz - Franciszek Kliczek
Skarbnik - Franciszka Pawelec
czîonkowie - Zygmunt Gâska, Teresa Jarzec,
Sylwester Sadkowski
a do Komisji Rewizyjnej:
Stanisîaw Niewczas (przewodniczâcy) oraz
Mieczysîaw Kliczek i Jan Tylkowski
W czasie trwania tej kadencji w 1967 r.
nastâpiîy pewne zmiany w skîadzie Zarzâdu:
zastëpcâ prezesa zostaî Alojzy Firkowski,
sekretarzem Stanisîaw Pasternak,
czîonkami zarzâdu Wichowicz Wîadysîaw i Jóúwicki
Franciszek (w miejsce T. Jarzec i S.
Sadkowskiego),
natomiast do Komisji Rewizyjnej powoîano
Florentynë Klimaszewskâ i Genowefë Kurek (w
miejsce M. Kliczek i J. Tylkowskiego).
Wedîug oceny Mazowieckiego Towarzystwa
Kulturalnego dziaîalnoôê T.M.H.i K.Î. byîa
,,powyûej ôredniej wojewódzkiej’’. Praca
Towarzystwa, pomimo braku ôrodków na kulturë,
byîa szeroka i atrakcyjna. Oparta byîa o dziaîalnoôê
ôwietlicy której kierowniczkâ byîa p. Florentyna
Klimaszewska. Organizowane byîy wystëpy
artystyczne, zabawy taneczne a takûe barwne,
ciekawe i przyjemnie obchodzone ,,Dni
Îaskarzewa’’. Z koïcem lat 60-tych do T.M.H.i
K.Î. naleûaîo 87 osób.
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Q Q Q KÂCIK POETYCKI Q Q Q
Grudniejemy
w szarodnioôciach i bîëkitach
wczesnej reformy asy
adwentujemy
ojczyste serce i ziemië
tymczasem,
by sië rozkolëdowaê
Boûonarodzeniowo
III Rzeczâpospolitâ
wciâû nowâ
opîatkowâ otulinâ
otuchy,
by iôê w polskich
kantyczek zamieê
ônieûnoskrzyôcie
w wolnoôci róûaniec
cichâ wigiliâ
wkoîysani w pastoraîkë
pustych i zapeînionych
miejsc przy stoîach...
Ûyczenia Solidnej Kondycji
i Znacznej Pomyôlnoôci
na Tegorocznâ Kolëdë
i Noworoczne Jutra !!!
Stanisîaw Klimaszewski
1991.12.08-24

ßßßß Czy wiecie, ûe ...
Pierwszy pociâg z Lublina do Warszawy
przejechaî przez Îaskarzew w dniu 29 sierpnia
1877 roku. Byî to oczywiôcie pociâg o napëdzie
parowym. Natomiast pierwszy pociâg o napëdzie
elektrycznym przejechaî 10 listopada 1968 roku.
Pierwszy samochód ciëûarowy (o numerze
rejestracyjnym LB-74299) posiadaî pod koniec lat
20-tych Franciszek Gâska. Samochód ten
zarzâdzeniem Wojewody Lubelskiego przekazany
zostaî dla potrzeb wojska. Natomiast pierwszâ
taksówkë osobowâ posiadaî Jan Bednarczyk w
1955 roku. Uroczyste otwarcie poîâczenia
autobusowego P.K.S. z Garwolinem przez
Pilczyn odbyîo sië 1 maja 1961 roku.
Pierwszy rower (jeszcze o drewnianych
obrëczach) pojawiî sië w Îaskarzewie na
poczâtku tego wieku. Jego wîaôcicielem byî
Stanisîaw Jarosiïski. Pierwsze wyôcigi kolarskie
odbyîy sië:
- na szosie lubelskiej 17 czerwca 1903 r. (jazda
rozstawna - sztafeta) oraz 16 sierpnia 1925 bieg
indywidualny (zwyciëûyî Bartodziejski z
Warszawy),
- na szosie nadwiôlaïskiej 21 lipca 1972 roku
(zwyciëûyî Stanisîaw Boniecki z AGROMELU
Toruï),
- na trasie Îaskarzew-Goïczyce-Îaskarzew w
dniu 20 IV 1952 r., zwyciëûyî Stanisîaw
Poôwiata, drugi byî Stanisîaw Wichowicz.
/zebraî Remigiusz Trzaskowski/

grudzieï 1996

Wybieramy Îaskarzewiaka roku 1996!

D.P.T. "Bajka" ogîasza konkurs na tytuî
Îaskarzewiaka Roku 1996. Do konkursu mogâ byê
zgîaszani zarówno mieszkaïcy naszego miasta, jak i
ludzie którzy dla jego rozwoju szczególnie sië
zasîuûyli w mijajâcym roku. Kandydatury, jak równieû
gîosy na juû zgîoszone osoby przyjmujemy do koïca
stycznia 1997.
Kandydatury moûna zgîaszaê osobiôcie,
telefonicznie (45102) lub na kartkach pocztowych,
na adres Dom Pracy Twórczej "Bajka", ul. Alejowa
13, 08-450 Îaskarzew. Na uczestników konkursu
czekajâ atrakcyjne nagrody. Juû zgîoszonymi
kandydatami sâ p. Burmistrz Waldemar Larkiewicz i
Prezes Towarzystwa Miîoôników Historii i Kultury
Îaskarzewa Waldemar Trzaskowski.
Zapraszamy do udziaîu w konkursie.

/heniek/
Wypis ze Spraw Policyjno Karnych Gminy Dâbrowa,
Gubernia Lubelska, Powiat Îukowski, Okrëg
Wojenny Maciejowice

Skîad Sâdu Gminnego: Kazimierz Boratyïski, Wincenty Pîatek,
Bîaûej Kurek, Stanisîaw Stelmaszczyk
7 wrzeônia 1866 r.
Katarzyna Kondejowa ûoînierka z wsi Dâbrowa wniosîa
zaûalenie na Teofila Gîowackiego stangreta takoû z Dâbrowy,
ûe kiedy wygnaîa konia z ogrodu ekonoma tenûe Gîowacki
najpierw poczâî jej wymyôlaê od k...w, zîodziejek i róûnych
nieprzyzwoitych wyraûeï, a przypadwszy do niej uderzyî jâ
kilka razy za gîowë piëôciâ - uprasza sië ukarania Gîowackiego
- na ôwiadków przedstawia Katarzynë Andrychowâ owczarkë i
Józefa Saganka parobka oboje z wsi Dâbrowa. Sprawa w dniu
dzisiejszym do sâdzenia przywoîana zostaîa.
Sâd Gminny w osobach Kazimierza Boratyïskiego
Wójta Gminy, Wincentego Pîatka i Bîaûeja Kurka - îawników
w sprawie Katarzyny Kondejowej, przeciwko Teofila
Gîowackiego stangreta z Dâbrowy o obelgi czynne i sîowne
wniesiony - najsamprzód przywoîaî oskarûonego Gîowackiego,
któren stawiâc sië wyznaî ûe skarûâca sië Katarzyna
Kondejowa przed trzema tygodniami rwaîa gruszki w ogrodzie
dworskim, co zobaczywszy, poczâî na niâ krzyczeê, aby nie
rwaîa, Kondejowa nie tylko, ûe nie przestawaîa rwaê gruszek,
ale jeszcze nazwaîa go zîodziejem za co takoû Gîowacki
nazwaî jâ k...wâ i parë razy w gîowë nieszkodliwie uderzyî.
Stawiajâcy ôwiadkowie Katarzyna Andrychowa i Józef Saganek
zeznali, ûe kiedy Katarzyna Kondejowa wyganiaîa ôwinie z
ogrodu ekonoma urwaîa kilka gruszek w ogrodzie dworskim co
zobaczywszy Teofil Gîowacki stangret nie tylko, ze jej
nawymyôlaî, od k...w, zîodziei i innych wyrazów, ale jeszcze
parë razy w gîowë piëôciâ uderzyî, aby Kondejowa nazwaîa
Gîowackiego zîodziejem tego nie sîyszeli. Z tych zeznaï Sâd
Gminny Teofila Gîowackiego wniesionym byê winnym uznajâ i
za obelgi czynne i sîowne Katarzyny Kondejowej wyrzâdzone
na karë Rub.1 kop 50, a Katarzyna Kondejowej za rwanie
gruszek w ogrodzie dworskim udziela naganë - mocâ
niniejszego w pierwszej i ostatniej instancji zapadîego wyroku,
któren ostatni w dniu dzisiejszym ogîoszony zostaî.
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