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Z

arzâd Towarzystwa i redakcja gazety "Nasze Sprawy"
skîadajâ serdeczne podziëkowania Tym wszystkim, którzy
nadesîali nam ûyczenia ôwiâteczne i noworoczne. Ûyczenia i
sîowa skierowane do nas sâ przepeînione sympatiâ, czujemy
wiëú jaka nas îâczy.
Dziëkujemy Wam, Szanowni Païstwo za to, ûe widzicie
w nas tych, którzy mimo trudnoôci materialnych starajâ sië,
aby historia Îaskarzewa ûyîa w nastëpnych pokoleniach i nie
ulegîa zapomnieniu. Zapewniamy Païstwa, ûe to wszystko co
nas îâczy, bëdzie pielëgnowane i pomnaûane.
Wasze sîowa skierowane do nas sâ otuchâ i zachëtâ do
dalszej pracy, ubolewaê tylko moûemy nad tym, ûe brak jest
takiego widzenia tego co robimy, przez wielu w naszym
spoîeczeïstwie. Przekonani jesteômy, ûe wîaônie dziëki naszej
pracy to sië zmieni.
Z wyrazami szacunku Prezes Towarzystwa
Miîoôników Historii i Kultury Îaskarzewa

Waldemar Trzaskowski
PS. T.M.H. i K.Î. wsparîo, wykupujâc cegieîkë o wartoôci 20 zî,
budowë pomnika Czarnieckiego w jego rodzinnej miejscowoôci Czarncy. Czarniecki zostaî tam pochowany, a budowâ pomnika
kieruje miejscowe Towarzystwo Historyczne.

BEZPÎATNA

w numerze m. in.:
Q Andrzej Goîota w
Îaskarzewie - s.2
Q wiadomoôci ze
szkóî - s. 5 i 6
Q o grze Go - s. 7
Q z zeszytów
szkolnych - s. 8
do sprzedania

Dom przy ulicy
Fabrycznej 21
informacje tel.
45161

Jak dawniej podróûowaliômy - czyli historia
komunikacji PKP i PKS w Îaskarzewie
Remigiusz Trzaskowski
W tym roku mija 120 lat od oddania do eksploatacji kolei nadwiôlaïskiej. Kolej ta, biegnâca z Kowla do Mîawy
przez Lublin, Warszawë i oczywiôcie Îaskarzew, speîniaîa rolë linii tranzytowej dla towarów kierowanych z
Woîynia i Ukrainy do Gdaïska. Budowano jâ w latach 1874-1877. Dîugoôê tej linii wynosiîa ok. 500 km. Koncesjë
na jej budowë otrzymaî w 1874 r. Leopold Kronenberg /+ nota biograficzna na str. 3/.
Budowa ,,drogi ûelaznej wiôlaïskiej’’ w znacznym stopniu przyczyniîa sië do wzrostu gospodarczego
Îaskarzewa. Przy jej budowie zatrudnione byîy osoby z Îaskarzewa i okolicy. Mieszkaïcy Îaskarzewa pod budowë
oddali grunty o powierzchni 37 mórg i 106 prëtów (1 morga = 300 prëtów = 0.5985 ha), co odpowiada 22.36 ha.
Obszar osady Îaskarzew wynosiî wówczas 2451 morgi i 172 prëty czyli 14.67 km2 (obecnie 15.3 km2). Droga
ûelazna przebiegaîa przez grunty: Adama Arkuszewskiego, Jana Barana, Marcjanny Boneckiej, Kazimierza
Brzostowskiego, Bartîomieja Buciïskiego, Jana, Michaîa i Wîadysîawa Freliszki, Tadeusza Gâski, Józefa,
Konstantego i Îukasza Górczyïskiego, Katarzyny Grzechnik, Józefa Jabîoïskiego, Stanisîawa Janisiewicza, Îukasza
Jarca, Antoniego, Jana i Pawîa Jóúwickiego, Ludwika i Jana Kisiela, Marcjanny i Jana Lewandowskiego, Jana
Îapacza, Jana Îuby, Jana Mitkowskiego, Teofila Morka, Franciszki Nadulkiewicz, Tadeusza Olszewskiego,
Marcjanny, Jana i Piotra Paônickiego, Marcina Piecka, Macieja Poboûego, Tomasza Poredy, Grzegorza Proczka,
Stanisîawa Rëkawka, Antoniego Rudnickiego, Antoniego, Jana i Józefa Sereja, Jana Serei, Bartîomieja, Ignacego i
Piotra Sieraïskiego, Józefata Sobieski, Jana i Leopolda Szwondera, Pawîa Szyszkowskiego, Onufrego Siwiïskiego,
Antoniego Urawskiego, Marcina Wachnickiego, Grzegorza i Marcina Wichowicza, Ludwika Wójcika, Mateusza
Ziëciny. Za ziemië zapîacono jej wîaôcicielom (îâcznie) 1905 rubli i 97.5 kopiejek.
Uroczyste otwarcie kolei nastâpiîo w dniu 29 VIII 1877 roku, kiedy to wyruszyî pociâg
czytaj dalej
z Lublina do Warszawy. Na odcinku Dëblin-Pilawa byîa to droga jednotorowa, a stacje
na stronie 3
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TERAZ POLSKA! …CZYLI ANDRZEJ
GOÎOTA W ÎASKARZEWIE!

Tak sië zîoûyîo, ûe brat pana
Jerzego Szczypka - Sîawomir
Szczypek,
jest
serdecznym
przyjacielem Andrzeja Goîoty
(Sîawek byî honorowym goôciem
walki z Bowe, z miejscówkâ tuû
przy ringu), wiëc po powrocie ze
Stanów Zjednoczonych natychmiast
postanowili odwiedziê Jerzego i tym
samym Îaskarzew. Wywiad z
panem Jurkiem rozpocznë od
pytania: jak czuje sië biaîy
pogromca nieprzerwanej passy
czarnej piëôci? (Bo to przecieû
dziëki Goîocie teraz "Polak maîy"
potëgâ jest i basta!!! nawet brzdâc
nie da sobie pluê wiëcej w twarz i
odwaûnie wykrzyknie bój sieee !!!)
J.Sz. Nie bardzo jest o czym mówiê
z uwagi na to iû Andrzej jest
bardzo maîomównym i skromnym
mîodzieïcem jak dâb! Ale jeôli
chodzi o zdrowie to jak najbardziej
czuje sië ôwietnie - natomiast Bowe
ma juû boks z gîowy...
E.W. Dlaczego dwa razy, gdy miaî
ogromnâ przewagë, faulowaî?
Nawiasem mówiâc przed faulem to
juû byîy "zwîoki" Bowe!?
J.Sz. Andrzej mówiî, ûe po prostu
byî pewny, ûe bije po korpusie... ale
co byîo przyczynâ tego zîudzenia
naprawdë nie powiedziaî.
E.W. Czy bëdzie dalej walczyî o
tytuî piëôci numer jeden?
J.Sz. Oczywiôcie, ûe tak - dowodem

tego jest juû zakontraktowane szeôê
walk, które bëdâ wstëpem do
gîównej walki o tytuî mistrza... na
pewno z udziaîem Andrzeja! W
poprzednich wstëpnych walkach
roznosiî wrëcz rywali juû w trzeciej,
a najdalej czwartej rundzie.
E.W. Jak sië podobaî Goîocie
Îaskarzew i okolice?
J.Sz. Byî wrëcz zachwycony
miastem i jego leônym poîoûeniem czystym powietrzem oraz ciszâ i
spokojem. Nawet przemknëîa mu
myôl zaîoûenia tu skromnej kwatery
wypadowej - tylko wâskie uliczki
martwiîy go z uwagi na sprzët

POWSTANIE
Mija 134 rocznica Powstania Styczniowego, zrywu
narodu polskiego przeciwko najbardziej okrutnemu
zaborcy - Rosji. Wiemy dobrze, czym ono sië
zakoïczyîo. W minionym roku w numerze
styczniowym "Naszych Spraw" szeroko
przedstawiliômy przebieg Powstania na Podlasiu,
oraz w samym Îaskarzewie i okolicy.
Na kanwie tych wydarzeï w imieniu
Towarzystwa chciaîbym przedstawiê przemyôlenia i
propozycje skierowane do Dyrekcji i Grona
Pedagogicznego Szkoîy Podstawowej Nr 2, pana
Burmistrza i Rady Miasta.
Otóû Dyktatorem i Przywódcâ Powstania
Styczniowego na Podlasiu zostaî mianowany pîk
Walenty Lewandowski, nasz rodak, czîowiek który w
Îaskarzewie sië urodziî i wychowaî. Podczas
Powstania i po nim zapisaî sië chlubnie na kartach
historii naszego païstwa, jak i regionu. Podobnâ
kartë, lecz bardziej tragicznâ, zapisaî jego stryjeczny
brat ks. Wawrzyniec Lewandowski, który za udziaî w
Powstaniu zostaî stracony. Propozycjë dotyczâcâ
utrwalenia pamiëci ks. Wawrzyïca Lewandowskiego
przedstawimy na îamach "Naszych Spraw" w
póúniejszym terminie.
Minëîy lata od tamtych wydarzeï i coraz

którym sië porusza.
E.W. Czy burmistrz Îaskarzewa
wykorzystaî wizytë i opracowaî z
Goîotâ taktykë nokautu miejskich
problemów?
J.Sz. Jak najbardziej - burmistrz
gratulowaî Goîocie od wszystkich
mieszkaïców a przy wspólnym
obiedzie gawëdzili na róûne tematy,
nie sâdzë jednak ûeby rozmawiali o
naszych problemach...
E.W. Prosimy panie Jurku przy
najbliûszej
sposobnoôci
o
pozdrowienie Andrzeja Goîoty od
wszystkich czytelników "Naszych
Spraw" oraz powinszowania tego
wspaniaîego lewego prostego,
którym, mamy nadziejë, wyfechtuje
sobie tytuî mistrza!

Edmund Wachnicki

grubsza warstwa zapomnienia pokrywa obie
postacie. Moûna przyczynë tej niepamiëci zrzuciê na
trudnoôci wynikajâce z politycznego uzaleûnienia od
Moskwy do 1989 roku, ale czy to jest argument?
Obecnie mamy wolnâ i suwerennâ Ojczyznë i
powinniômy zrobiê wszystko aby o ludziach, którzy
powinni staê na pomnikach, pamiëê nie zaginëîa.
Spoîeczeïstwo naszego miasta winno byê
dumne i wdziëczne tym, którzy dobro Ojczyzny
przedkîadali nad wîasne dobro, oddajâc nawet
wîasne ûycie, tym bardziej gdy byli to jedni z nas.
Dlatego teû skîadamy propozycjë aby Szkole
Podstawowej Nr 2 w Îaskarzewie nadaê imië pîk
Walentego Lewandowskiego - Przywódcy
Powstania na Podlasiu.
Propozycja ze wszech miar wydaje sië sîuszna.
Byî to wielki Polak, patriota, îaskarzewiak najbardziej
zasîuûony dla naszego païstwa do dnia dzisiejszego,
caîkowicie zapomniany przez nasze spoîeczeïstwo.
Jesteômy przekonani, ûe propozycja zostanie
przyjëta i szkoîa w naszym mieôcie stanie sië
miejscem noszâcym imië tego wielkiego czîowieka.
Dajmy naszej mîodzieûy wzór godny naôladowania, a
kolejnym rocznikom opuszczajâcym mury szkoîy
niech bëdzie patronem w dalszym ûyciu.
Prezes Towarzystwa Miîoôników
Historii i Kultury Îaskarzewa
Waldemar Trzaskowski
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dokoïczenie ze strony 1
znajdowaîy sië w Ûyczynie, Sobolewie, Rudzie
Talubskiej i Garwolinie. Przystanek w Îaskarzewie
zrobiony zostaî w 1911 r. z inicjatywy Edwarda
Jarosiïskiego (który przywoziî skupowane w okolicy
zwierzëta rzeúne), kosztem 2 tysiëcy rubli, które jako
îapówkë otrzymali Rosjanie. Poczâtkowo byîy to bale
drewniane rzucone obok toru, a nazwa stacji
Îaskarzew-Pilczyn napisana byîa w jëzyku rosyjskim
(kolej przebiegaîa przez grunty p. Chaciïskiego i innych
mieszkaïców Pilczyna). W nastëpnych latach poîoûono
dodatkowe tory, pobudowany zostaî drewniany budynek
stacji oraz, w 1924 roku, budynek murowany dla
pracowników PKP. Poniewaû odlegîoôê od stacji do
rynku wynosiîa ok. 2 km, podróûni podwoûeni byli
furmankami. Wozili miëdzy innymi bracia Doktory
przyd. Najbyô - Ûydzi oraz Michaî Ziëcina, Onufry i
Edward Kopik, Marian Sieraïski, od poîowy lat 50
równieû taksówki osobowe, a w okresie 1962-69
autobusy PKS. Wedîug rozkîadu jazdy obowiâzujâcego
od dn. 22 V 1933 r. na stacji Îaskarzew zatrzymywaîy
sië dziennie: 6 pociâgów osobowych w kierunku
Warszawy i 5 w kierunku Dëblina. W drugiej poîowie
lat 60 rozpoczëto elektryfikacjë linii Lublin-Pilawa oraz
poîoûono na trasie Dëblin- -Pilawa drugi tor. W
zwiâzku z tymi pracami w dniu 17 VIII 1969 r. na
stacji miaî miejsce wypadek, gdy pod koîa pociâgu
ekspresowego do Lublina dostaîy sië 4 osoby ponoszâc
ômierê. Elektryfikacjë zakoïczono w 1968 roku, kiedy
to w dniu 10 listopada przyjechaî pociâg elektryczny
osobowy z Lublina do Warszawy. W przededniu Dnia
Kolejarza 10 wrzeônia 1969 r. przekazano do uûytku
nowâ stacjë PKP przy ulicy Warszawskiej, po
przeniesieniu jej z ulicy Kolejowej. Zmiana lokalizacji
wynikaîa z wygodniejszego dojazdu pracowników do
pracy w WWGiP "Plast". W tym okresie rozbudowana
zostaîa rampa towarowa, sîuûâca przede wszystkim do
wywozu drewna. Obecnie na przystanku PKP
zatrzymuje sië 20 pociâgów (po 10 w kaûdym kierunku)
dziennie.
Drugim ôrodkiem lokomocji o szerszym zasiëgu
jest PKS. Autobusy PKS zaczëîy kursowaê do Garwolina przez Pilczyn w 1959 roku. Poczâtkowo byîy to
autobusy przywoûâce i odwoûâce
pracowników.
Uroczystego otwarcia poîâczenia
autobusowego z
Garwolinem dokonaî w dniu 1 maja
1961 r. z ramienia
PKS Garwolin pan
Piëtka. Od 1962
roku autokary kursujâ do Woli Îaskarzewskiej, nastëpnie Dâbrowy i
na stacjë PKP. Z
chwilâ wybrukowania drogi do
Izdebna w 1964
roku
kursujâ
Stacja PKP

Leopold Kronenberg urodziî sië 24 III 1812 roku w
Warszawie, w zamoûnej rodzinie ûydowskiej. Ukoïczyî
gimnazjum pijarów i liceum w Warszawie, studiowaî
w Instytucie Politechnicznym oraz w Berlinie i Hamburgu. W wieku 20 lat objâî kierownictwo domu
bankowego w Warszawie. Oprócz kolei nadwiôlaïskiej
zbudowaî Kolej Warszawsko-Terespolskâ. Zasîuûyî sië
teû w sferze dziaîalnoôci kulturalnej. Posiadaî ogromnâ fortunë (20 mln rubli). Wydawaî ,,Gazetë
Codziennâ’’ i ,,Gazetë Polskâ’’ której redaktorem byî
Józef Ignacy Kraszewski. Zaîoûyî Szkoîë Handlowâ.
Wydaî Encyklopedië Rolniczâ. Zmarî w 1878 r. w
wieku 66 lat.
równieû do Garwolina przez Izdebno. Od jesieni 1974
roku autobusy PKS kursujâ bezpoôrednio do Warszawy
przez Wilgë, a od 1977 r. linia PKS îâczy Îaskarzew z
Maciejowicami. Do Garwolina przez Dâbrowë,
Uôcieniec, Izdebno autobusy zaczëîy jeúdziê od 1979 r.
(z chwilâ wybudowania odpowiedniego mostu równieû
przez Soôninkë). Wedîug rozkîadu jazdy z przystanku
odjeûdûa 51 autobusów (w tym znaczna wiëkszoôê w
dni robocze).
q

w Îaskarzewie w latach 30.
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WIEÔCI Z MAGISTRATU
Podsumowanie inwestycji prowadzonych
w mieôcie Îaskarzew w 1996 roku.

I. Ujëcie wody i budowa wodociâgu
W pierwszym kwartale 1996 r. wybudowano w
Îaskarzewie dwie studnie gîëbinowe, stanowiâce podstawowe ujëcie wody dla miasta. W 1996 r. rozpoczëto
równieû budowë wodociâgu miejskiego wraz z
przyîâczami do posesji, do koïca roku wykonujâc 14 km
sieci. Wybudowano równieû stacjë hydroforowâ wraz z
wyposaûeniem. Budynek stacji wykonaî Zakîad
Gospodarki Komunalnej, co w znacznym stopniu obniûyîo
koszty inwestycji. Naleûy zwróciê uwagë na fakt, ûe
mieszkaïcy miasta wyrazili zgodë na partycypacjë w
budowie sieci (po 1200 zî od gospodarstwa), oraz ûe
Zarzâd Miasta spotkaî sië z poparciem Wojewody
Siedleckiego, który z budûetu wojewody udzieliî dotacji w
wysokoôci 150000 zî. Planowane zakoïczenie inwestycji
przewidziane jest na 1998 rok, a wartoôê kosztorysowa
wynosi ogóîem 3 500 000 zî. Planowane efekty po
zakoïczeniu realizacji:
a) dîugoôê sieci rozdzielczej 28730 mb,
dîugoôê przyîâczy 16035 mb
b) odbiorcy wody: gospodarstw domowych 1453 szt.
hydranty
167 szt.
c) zbiorniki retencyjne po 150m 3 kaûdy 2 szt., stacja
hydroforowa 1 szt., ujëcia wody 2 szt.
Finansowanie inwestycji do 30 grudnia 1996
a) 1993 - 35500 zî, 1994 - 122480 zî, 1995 - 287400 zî
b) 1996 - wpîaty ludnoôci
280015 zî
- dotacje z budûetu païstwa
150000 zî
- dotacje wîasne
30000 zî
razem 905395 zî
Planowane finansowanie na 1997 rok
a) wys. ôrod. wîasnych - wpîaty mieszkaïców 350000 zî
b) dotacje z budûetu païstwa 175000 zî
razem 525000 zî
II. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ôcieków wraz
z sieciâ kanalizacyjnâ.
W sierpniu 1996 rozpoczëto modernizacjë oczyszczalni ôcieków, planowane zakoïczenie przewidziano na
1998 rok. Wartoôê kosztorysowa I etapu w/g przetargu
wynosi 3 597 900 zî, natomiast îâcznie I i II etapu 6 600
000 zî. W miejscu starej oczyszczalni bëdâ dwa
bioreaktory o przepustowoôci 1000m3 ôcieków. W roku
1996 wybudowano w stanie surowym jeden bioreaktor
oraz 2 km sieci kanalizacyjnej wraz z 23 przyîâczami.
Finansowanie inwestycji do 30 grudnia 1996 roku:
a) wysokoôê ôrodków wîasnych z budûetu miasta 88915 zî
b) wpîaty mieszkaïców 57230 zî
c) dopîata z budûetu païstwa 95000 zî
d) dotacja z WFOÔr.i GW 100000 zî
e) poûyczka z WFOÔr.i GW 100000 zî
razem 441145 zî
Planowane finansowanie na 1997 rok
a) wys. ôrodków wîasnych 491800 zî
b) dotacja z budûetu païstwa 300000 zî
c) WFOÔr. 200000 zî
d) NFOÔr. 971600 zî
razem 1969400 zî
III. Telefonizacja
W roku 1996 oddano do uûytku automatycznâ
kontenerowâ centralë telefonicznâ na 780 numerów.
Koszt tej inwestycji wyniósî 700 000 zî. Caîoôê zadania
byîa finansowana przez Wojewódzki Zakîad
Telekomunikacji w Siedlcach. Mamy nadziejë, ûe w roku
1997, w drugim kwartale, nastâpi wymiana tej centrali na
centralë nowej generacji o pojemnoôci 1500 numerów. Sâ
juû przygotowane pomieszczenia dla nowej centrali.

IV. Energetyka
W drugim kwartale 1996 r. oddano do uûytku
dodatkowâ stacjë transformatorowâ w rejonie ulic Jagieîîy
i Grunwaldzkiej. Koszt tej inwestycji zostaî pokryty przez
Zakîad Energetyczny Warszawa Teren. Miasto daîo
dziaîkë pod budowë jak równieû pokryîo koszt
dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami.
V. Drogi i ulice
W roku 1996 oddano do uûytku 680 mb chodnika,
wykonanego z kostki brukowej. Nastâpiîa równieû
modernizacja Rynku. Wykonana zostaîa dokumentacja
techniczna, zakupiono krawëûniki, poszerzono ciâgi
uliczne.
VI. Wysypisko ômieci
Bardzo waûnym zagadnieniem jest budowa nowego
wysypiska ômieci dla Îaskarzewa. Na ten cel Rada
Miasta przeznaczyîa w swoim budûecie 2000 zî. O
pozyskanie dodatkowych ôrodków zwróciliômy sië z
wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony
Ôrodowiska. W roku 1996 wykonaliômy dokumentacjë
technicznâ i przeprowadziliômy uzgodnienia co do
lokalizacji wysypiska. W pierwszym kwartale 1997
chcemy rozpoczâê budowë wysypiska ômieci, z nieckâ
wykonanâ z geomembrany HDPE i wykîadzinâ
hydroizolacyjnâ Bentofix BFG 5000. Ogólny koszt
wysypiska bëdzie sië ksztaîtowaî w wysokoôci 1 300 000
zî. Chcemy równieû sporzâdziê plan oczyszczania miasta,
wyposaûyê je w pojemniki i segregatory na ômieci oraz
samochody do oczyszczania.
/heniek/

SAMORZÂD MIEJSKI
Dnia 30 grudnia 1996 r. odbyîa sië sesja Rady Miasta w
Îaskarzewie. Posiedzenie odbyîo sië o godz. 11.00 w
Urzëdzie Miasta w Îaskarzewie. Spoôród 18 radnych
miasta w posiedzeniu uczestniczyîo 13.
Przyjëty zostaî nastëpujâcy protokóî obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Przyjëcie protokoîu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Przyjëcie protokoîów z posiedzeï Zarzâdu Miasta.
5. Zadawanie pytaï i interpelacji bez odpowiedzi.
6. Podjëcie uchwaîy w sprawie przesuniëê budûetowych.
7. Podjëcie uchwaîy w sprawie podatku od nieruchomoôci.
8. Podjëcie uchwaîy w sprawie podatku od ôrodków transportu.
9. Podjëcie uchwaîy w sprawie podatku od posiadania psów.
10. Podjëcie uchwaîy w sprawie dziennych stawek opîaty
targowej na terenie miasta.
11. Podjëcie uchwaîy w sprawie opîaty administracyjnej.
12. Podjëcie uchwaîy w sprawie przyjëcia ceny skupu ûyta dla
celów podatku rolnego za I póîrocze 1997 roku.
13. Podjëcie uchwaîy w sprawie sprzedaûy prawa wieczystego
uûytkowania dziaîki Nr 405/9.
14. Podjëcie uchwaîy w sprawie zasad przyznawania, odpîatnoôci
i zwolnieï z opîat za usîugi opiekuïcze.
15. Wolne wnioski i odpowiedzi na interpelacje.

W trakcie sesji zrealizowano wszystkie punkty
protokoîu i podjëto szereg odpowiednich uchwaî. W
punkcie 8 radny Z. Kozîowski zgîosiî propozycjë
obniûenia wysokoôci podatku od ôrodków transportu dla
samochodów z katalizatorami i na gaz. Wniosek ten nie
zostaî przez Radë przyjëty. W punkcie 13 Burmistrz
Miasta poinformowaî Radë o nabyciu nieruchomoôci po
restauracji "Rycerska" przez jednego z mieszkaïców
naszej gminy. Do posesji po "Rycerskiej" przylega dziaîka
którâ w/w osoba równieû chce wykupiê. Burmistrz
poinformowaî, ûe sprzedaû dziaîki bëdzie korzystna
finansowo. Rada jednogîoônie opowiedziaîa sië za
sprzedaûâ dziaîki.
/opracowaî el/
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Z ÛYCIA SZKOÎY PODSTAWOWEJ NR 1 W ÎASKARZEWIE
Jednâ z najwaûniejszych instytucji w kaûdym
ôrodowisku lokalnym jest szkoîa, choêby dlatego, ûe
kaûdy z nas byî kiedyô uczniem, jest nim obecnie lub
bëdzie w przyszîoôci. Od 1996 r. szkolnictwo
podstawowe jest prowadzone przez gminy. W zamyôle
twórców ustawy byîa decentralizacja zarzâdzania
oôwiatâ. Wiâûe sië to z przejëciem odpowiedzialnoôci
przez samorzâdy lokalne za materialne warunki
funkcjonowania szkóî, za ich bazë. A jednoczeônie
chodzi o to, aby szkoîy byîy bardziej niû dotychczas
zwiâzane ze ôrodowiskiem lokalnym.
Postanowiliômy zatem napisaê parë sîów o
sukcesach i problemach Szkoîy Podstawowej Nr 1 w
Îaskarzewie.
Szkoîa zostaîa oddana do uûytku w 1959 roku.
Obecnie uczy sië w niej w klasach I-VIII 565 dzieci w
25 oddziaîach. Budynek, w zaîoûeniu, miaî byê
przeznaczony dla 250 uczniów (jest ich ponad dwa razy
wiëcej). Poniewaû w szkole jest tylko 13 sal lekcyjnych
i niepeînowymiarowa sala gimnastyczna, wiëc zajëcia
muszâ sië odbywaê na dwie zmiany. Koïczâ sië o
godz. 17.05. Gdyby nie ûyczliwoôê pana burmistrza i
dziaîaczy ÎKS "Promnik", którzy umoûliwili uczniom
korzystanie z hali na zajëciach kultury fizycznej, lekcje
koïczyîyby sië jeszcze póúniej.
Upîyw czasu i wieloletnie niedoinwestowanie
oôwiaty sprawiîy, ûe posiadany przez szkoîë sprzët jest
zniszczony i przestarzaîy. Remontu wymaga równieû
budynek. Chodzi przede wszystkim o wymianë stolarki
okiennej i pokrycie blachâ dachu nad czëôciâ budynku
(czëôê zostaîa pokryta w 1994 r.), a takûe o wykonanie
ogrodzenia szkoîy. Przy udziale ôrodków spoîecznych,
pochodzâcych od rodziców i miejscowych instytucji, w
ubiegîych latach odnowiona zostaîa elewacja szkoîy,
wymieniono piece c.o. i pokryto blachâ dach nad
czëôciâ budynku szkolnego. W ubiegîym roku szkolnym
przeprowadzono generalny remont îazienek: poîoûono
glazurë i wykonano metalowe kabiny, wymieniono
podîogë w jednej z sal lekcyjnych i odnowiono czëôê
pomieszczeï szkolnych (pozostaîe zostanâ odnowione w
wakacje). W bieûâcym roku szkolnym zakupione
zostaîy okna do sal lekcyjnych. Wkrótce zostanâ
dostarczone zamówione stoliki i krzesîa do 2 sal
lekcyjnych.
Wspomniane wczeôniej prace zostaîy sfinansowane
ze ôrodków pochodzâcych z wîasnej dziaîalnoôci
gospodarczej szkoîy a takûe ze ôrodków pochodzâcych
od rodziców i Spóîki dla Zagospodarowania Gruntów
Rolnych w Îaskarzewie. Korzystajâc z okazji, chcemy
serdecznie podziëkowaê tym wszystkim, którzy okazali
nam jakâkolwiek pomoc w 1996 roku, a wiëc
wspomnianej juû Spóîce Rolnej, Radzie Rodziców,
Gospodarce Komunalnej, Radzie Miasta. Ksiëdzu
kanonikowi E. Syczewskiemu dziëkujemy za
przekazanie na potrzeby szkoîy pîyt chodnikowych
pochodzâcych z placu przy koôciele. Szczególne
podziëkowania kierujemy do pana burmistrza W.
Larkiewicza za jego osobiste zaangaûowanie w sprawy
szkoîy.
Wymienione wczeôniej prace, choê bardzo
potrzebne, przyczyniajâ sië do poprawy warunków
nauki dzieci tylko czëôciowo. Nie rozwiâzujâ nadal Ô

WIEÔCI Z DWÓJKI

Od kilku lat w naszej szkole prëûnie dziaîa Szkolny
Klub Sportowy, opiekunami którego sâ pan Jarosîaw
Blachowicz i pani Beata Proczek. Najsilniejszâ
sekcjâ SKS-u jest sekcja piîki siatkowej. Uczniowie
zdobywali na róûnych igrzyskach zaszczytne
miejsca. Obok sekcji siatkowej dziaîa teû sekcja
lekkoatletyczna i sekcja piîki noûnej.
Udziaî uczniów w zawodach wiâûe sië z
przygotowaniami. Opiekunowie SKS-u dodatkowo
organizujâ treningi w dni wolne od nauki szkolnej:
soboty, ferie zimowe i wakacje. W czasie nauki
szkolnej bywa tak, ûe nasi sportowcy muszâ opuôciê
zajëcia lekcyjne, poniewaû wyjeûdûajâ na zawody.
Wiâûe sië to z koniecznoôciâ uzupeînienia przez nich
lekcji, tzn. z dodatkowâ pracâ jakâ muszâ wykonaê.
Jednak dajâ sobie radë i potrafiâ pogodziê
przyjemne z poûytecznym. Jesteômy bardzo dumni z
ich osiâgniëê. Szczególnie wtedy, gdy przywoûâ do
szkoîy puchary, medale i dyplomy. A jest ich
niemaîo.
Przedstawië teraz w skrócie osiâgniëcia naszej
mîodzieûy na przestrzeni ostatnich trzech lat:

Rok szkolny 1994/95

Finaî Wojewódzkich Igrzysk Mîodzieûy w piîce
siatkowej chîopców - II miejsce i srebro
Finaî Wojewódzkich Igrzysk Szkóî Wiejskich w piîce
siatkowej chîopców - I miejsce i zîoto, dziewczëta II
miejsce i srebro
Wojewódzkie Igrzyska Mîodzieûy w Lekkoatletyce brâzowy medal zdobyî Piotr Ragus w skoku w dal
(5m 34cm), brâzowy dla tego samego zawodnika w
pchniëciu kulâ (10m 31cm)
Mistrzostwa Mîodzieûy woj. siedleckiego
dziewczât - II miejsce w piîce siatkowej
chîopców - III miejsce w piîce siatkowej
I miejsce chîopców w piîce siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Garwolin.

Rok szkolny 1995/96

Mistrzostwa woj. siedleckiego w czwórboju
lekkoatletycznym szkóî wiejskich kl. VI, Blanka
Jóúwicka i Krysia Bîachnio zdobyîy III miejsce i
brâzowy medal
Mistrzostwa woj. siedleckiego w piîce siatkowej
dziewczât LZS - III miejsce
Finaî Wojewódzki Igrzysk Mîodzików w piîce
siatkowej: chîopcy - III miejsce i brâz
dziewczëta - II miejsce i srebro
Chîopcy wywalczyli wejôcie do finaîu
wojewódzkiego turnieju piîki noûnej ,,Dzikich
druûyn’’
III miejsce w Turnieju Siatkówki Dziewczât o Puchar
Wójta Gminy Adamów.

Rok szkolny 1996/97

,,Piîkarskie Piâtki’’ - I miejsce w rejonowych
zawodach i awans do êwierêfinaîu Wojewódzkich
Igrzysk Mîodzieûy - odbëdâ sië w kwietniu 1997
Póîfinaî Wojewódzkich Igrzysk Mîodzieûy w Ô
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Ô piîce siatkowej dziewczât - V miejsce
dwuzmianowoôci.
Szkolny Klub Sportowy funkcjonuje
Jedynym rozwiâzaniem jest rozbudowa szkoîy. Przemawiajâ dziëki pomocy Rady Rodziców, która
za tym nastëpujâce wzglëdy:
przeznacza pieniâdze na przejazdy i stroje
- obecna liczebnoôê uczniów i oddziaîów (565 i 25),
sportowe oraz dziëki zrozumieniu
- tendencje rozwojowe miasta,
- zabudowa miasta - rosnâca liczba mîodych rodzin, nauczycieli zwalniajâcych uczniów na
rozgrywki sportowe. Otrzymujemy teû
zamieszkujâcych osiedla "Pod lasem" i "Ogrody",
znacznâ pomoc od pana Janusza
- warunki demograficzne, z tendencjâ do niewielkiego wzrostu,
Larkiewicza, za co jesteômy mu bardzo
- piëkne otoczenie szkoîy,
- bliskoôê stadionu sportowego i hali.
wdziëczni. Ten sportowiec z zamiîowania
Trwajâ prace przygotowawcze do rozbudowy szkoîy. zawsze rozumie nasze potrzeby. Dziëki
Opracowano juû projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej. niemu nasi uczniowie mogâ na czas
W trakcie opracowywania jest projekt instalacji c.o. i wodno- dojechaê na zawody do odlegîych nawet o
kanalizacyjnej. Spoôród rodziców powoîano Spoîeczny Komitet
kilkadziesiât kilometrów miejscowoôci.
Rozbudowy Szkoîy. Do Kuratorium Oôwiaty w Siedlcach zîoûone
zostaîy wnioski o umieszczenie w planie inwestycyjnym na rok Kierowca Ûuka, naleûâcego do ÎKS
1997 rozbudowy obu szkóî w Îaskarzewie. Decyzje jeszcze nie Promnik, pan Paweî Wójcik jest bardzo
zapadîy, choê jest duûa szansa na pozytywne rozstrzygniëcie dla miîy dla uczniów i kibicuje im na meczach.
Dziëkujemy za dotychczasowâ pomoc i
Szkoîy Nr 1 z powodów wymienionych wyûej.
Mamy nadziejë, ûe wîadze miasta i gminy (do szkoîy liczymy na dalsze wsparcie.
uczëszcza 73 uczniów z gminy Îaskarzew), nasi radni oraz
spoîeczeïstwo Îaskarzewa poprâ dziaîania dotyczâce rozbudowy
szkoîy. Liczymy na wsparcie finansowe instytucji dziaîajâcych w
Po zakoïczeniu nauki w I semestrze
Îaskarzewie, miejscowych biznesmenów a takûe wszystkich
uczniowie klas VIII muszâ podjâê decyzjë
ûyczliwych szkole osób.
do jakiej szkoîy chcâ pójôê i kim chcâ byê
Q Q Q
Pomimo trudnych warunków lokalowych szkoîa stara sië w przyszîoôci. W Zasadniczej Szkole
wîaôciwie wypeîniaê swojâ funkcjë dydaktycznâ, wychowawczâ i Zawodowej w Îaskarzewie odbëdzie sië
opiekuïczâ. Dba o to fachowa kadra pedagogiczna, liczâca 41 pod koniec marca spotkanie z uczniami,
osób (w tym 2 ksiëûy). Wiëkszoôê nauczycieli posiada wyûsze którzy chcâ podjâê naukë w tutejszej
wyksztaîcenie, niektórzy ukoïczyli nawet studia podyplomowe, szkole.
czëôê obecnie studiuje, swoimi doôwiadczeniami, poprzez aktywnâ
Uczniowie obecnej klasy Z.S.Z.
pracë w zespoîach samoksztaîceniowych, dzielâ sië z kolegami z zakoïczyli naukë w I semestrze. Jedni z
innych szkóî. W bieûâcym roku szkolnym nauczyciele tej szkoîy
lepszymi, inni z gorszymi ocenami. Cieszy
przeprowadzili zajëcia pokazowe dla bibliotekarzy, nauczycieli
religii i nauczania poczâtkowego. Na wiosnë szkoîa bëdzie teû nas fakt, ûe wielu uczniów otrzymaîo dobre
oceny z praktyk. Oceny celujâce i bardzo
goôciê nauczycieli jëz. rosyjskiego i biologii.
Mimo, ûe od kilku lat nie prowadzi sië pîatnych kóîek dobre, a takie teû sâ, ôwiadczâ o
przedmiotowych, to jednak dziëki zaangaûowaniu nauczycieli i ich dojrzaîoôci uczniów i o odpowiedzialnoôci
pracy spoîecznej, szkoîa osiâga dobre wyniki w róûnego rodzaju za to, co robiâ.
konkursach. W ubiegîym roku szkolnym uczniowie doszli do
E.H.B.
etapu wojewódzkiego Konkursu Jëzyka Rosyjskiego i Fizyki, a z
jëzyka rosyjskiego uczennica Marta Skonieczna zajëîa nawet II miejsce w województwie. Uczennica klasy III Marta Dâbrowska zostaîa laureatkâ rejonowego Konkursu Recytatorskiego. Równieû w ubiegîym roku szkolnym
szkoîa wziëîa udziaî w II festiwalu Teatrów Dzieci i Mîodzieûy "Srebrna Maska". Uczennice kl. V K. Freliszka i B.
Freliszka osiâgajâ znakomite wyniki w tenisie stoîowym. Sâ laureatkami zawodów o Puchar SM i Przeglâdu
Sportowego na szczeblu rejonu, województwa na takûe w zawodach strefowych. W bieûâcym roku szkolnym
uczniowie Szkoîy Nr 1 zakwalifikowali sië do etapu wojewódzkiego Konkursów: Biologicznego i Matematycznego
(z innych przedmiotów nie odbyîy sië jeszcze eliminacje rejonowe). Wspomnieê teû naleûy o sukcesach uczniów na
egzaminach wstëpnych do szkóî ôrednich, które wybiera ponad 50% ósmoklasistów. Prawie 100% absolwentów
dostaje sië do wybranych przez siebie szkóî ponadpodstawowych.
Q Q Q
Szkoîa troszczy sië nie tylko o poziom wiedzy ogólnej uczniów, ale równieû stara sië im stwarzaê moûliwoôê
atrakcyjnej i poûytecznej rozrywki, rozwoju zainteresowaï. W tym celu organizuje sië wiele wycieczek, wyjazdów
do teatru. Zainteresowani uczniowie korzystajâ ze zorganizowanych w szkole lekcji jëz. angielskiego. Ci, którzy
chcâ sië nauczyê pîywaê, mogâ skorzystaê z wyjazdów na basen w Miëtnem. Stoîówka szkolna, podczas 3 przerw
lekcyjnych, wydaje ponad 300 obiadów. Czëôê jest finansowana przez MOPS i GOPS.
Szkoîa stara sië teû aktywnie wîâczaê w ûycie ôrodowiska. Wystëpy dzieci uôwietniajâ ôrodowiskowe
uroczystoôci: 3 Maja, 11 Listopada, czy ostatnio odsîoniëcie pomnika Obroïców Îaskarzewa z 1939 Roku. Harcerze
i uczniowie klas mîodszych systematycznie troszczâ sië o groby ûoînierskie na miejscowym cmentarzu. Szkoîa, w
ramach akcji o charakterze ekologicznym, dba o porzâdek w Alejkach.
To tylko niektóre aspekty pracy Szkoîy Nr 1. Napisaliômy o nich po to, aby przybliûyê Païstwu, a zwîaszcza
tym, którzy nie majâ bezpoôredniego kontaktu, to, co sië dzieje w szkole. Jeszcze raz ponawiamy nasz apel o
poparcie dla planów rozbudowy szkoîy. Wierzymy, ûe warunki, w jakich uczâ sië dzieci nie sâ obojëtne dla
miejscowych wîadz i caîego spoîeczeïstwa.
Ô problemu zasadniczego, a mianowicie: ciasnoty w szkole i

Co w zawodówce?
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KÂCIK GIER LOGICZNYCH
W tym numerze chciaîbym przedstawiê najstarszâ grë ôwiata GO. Jest to gra dwuosobowa, toczona na planszy z wyrysowanymi
19 poziomymi i 19 pionowymi liniami, które tworzâ 361 przeciëê,
tzw. punktów. W GO moûna graê (zaleca sië to dla
poczâtkujâcych) na planszach o mniejszych rozmiarach, np.
tworzâcych pole 13 x 13 punktów lub nawet 9 x 9. Celem gry jest
zdobycie jak najwiëkszego terytorium.
Grë w GO rozpoczyna grajâcy czarnymi przez postawienie
piona w dowolnym miejscu (punkcie) planszy, na przeciëciu linii.
Nastëpnie czyni to biaîy, dalej ruchy wykonuje sië na przemian,
kaûdy ruch polega na postawieniu piona na niezajëtym dotâd
punkcie. Raz postawionych pionów nie przesuwa sië. Piona lub
grupë pionów przeciwnika moûna zbiê (usunâê z planszy - sâ to
jeïcy, których liczba ma znaczenie w koïcowym rozliczeniu partii)
poprzez pozbawianie tzw. oddechów. Na planszy mogâ istnieê
tylko takie piony, które majâ czym oddychaê. Wolny pion, który
nie sâsiaduje z innymi, ma cztery oddechy - sâ to cztery niezajëte
wokóî niego punkty. Jeôli zdarzy sië, ûe punkty te zajmie strona
przeciwna - taki pion ginie. Na diagramie 1 przedstawiona jest
sytuacja, w której biaîe wykonujâc ruch zaznaczony krzyûykiem,
zdobywajâ otoczonego piona. Grupë pionów moûemy pokonaê tylko
w caîoôci, przez jej otoczenie i zabranie wszystkich oddechów.
Diagram 2 ilustruje taki przypadek. Jeôli biaîe zagrajâ w miejscu
oznaczonym krzyûykiem to grupa 5 czarnych pionów zostanie
zdjëta z planszy. Grupa pionów danego koloru jest ûywa, jeôli ma
dwa tzw. oka. Grupy takiej przeciwnik nie moûe zbiê. Îaïcuchy
pionów z diagramu 3 to ûywe formacje, których nie moûna
skasowaê oraz nie moûna zagraê w ûadne oko takiej grupy,
poniewaû nie jest to zwiâzane z zabraniem wszystkich oddechów.
W GO tworzenie ok jest podstawowym elementem strategicznym.
Na diagramie 4 czarna grupa pionów nie ûyje, poniewaû
jedno oko jest faîszywe. Po wypeînieniu przez biaîe piony dwóch
oddechów, trzy czarne piony znajdâ sië w atari (tzn. bëdâ miaîy
tylko jeden oddech). Po zagraniu czarnego w punkcie oznaczonym
krzyûykiem, czarna grupa bëdzie miaîa tylko jedno oko, a wiëc
nie ûyje. Wynika to z zasady, iû piona moûna wstawiê w miejscu,
gdzie nie bëdzie on miaî ûadnego oddechu tylko wtedy, gdy
ruchem tym zdobywamy piona lub grupë pionów. Na diagramie 5
wewnâtrz terytorium biaîego znajdujâ sië trzy czarne piony.
Poniewaû biaîy ma dwa oka (a nawet wiëcej) wiëc te trzy piony
nie sâ w stanie zagroziê ûywej biaîej grupie. Wiëc nie naleûy
zabieraê im oddechów. Po zakoïczeniu partii piony takie po
prostu zdejmujemy z planszy, bez otaczania pionami przeciwnego
koloru. Spostrzeûenie powyûsze moûna ujâê w formie
nastëpujâcego wniosku: jeûeli pion lub martwa grupa pionów
znajduje sië wewnâtrz ûywej grupy przeciwnika, wówczas sytuacjë
takâ pozostawiamy aû do zakoïczenia partii. Nie ma sensu
,,dobijaê'' martwej grupy.
Gra koïczy sië w momencie, kiedy obaj gracze stwierdzâ, ûe
nie moûna juû zdobyê wiëcej punktów na planszy. Sygnalizujâ to
mówiâc pas. Na diagramie 3 widzimy sytuacjë po zakoïczeniu
partii. Obszar czarnego wynosi 6 pkt, obszar biaîego 21 pkt a
wiëc biaîy wygraî 15 punktów.
Zapraszam wszystkich chëtnych do Klubu ,,Bajka'' by
spróbowaê siî w tej grze. Ktoô powiedziaî, ûe jeûeli szachy sâ
królem wôród gier, to GO jest ich cesarzem.

Paweî Agnieszczak

D. 1

D. 2

D. 3

D. 4

D. 5
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Wybieramy Îaskarzewiaka roku 1996
Dalej trwa konkurs, w którym wybieramy tego
spoôród nas, którego najbardziej cenimy i
podziwiamy za jego wkîad w rozwój i
promocjë naszego miasta. Na razie jednak na
liôcie kandydatów nadal figurujâ tylko dwa
nazwiska: burmistrza Waldemara Larkiewicza i
prezesa T.M.H.i K.Î. Waldemara Trzaskowskiego, a gîosów na nich oddanych jest za
maîo aby rozlosowaê wszystkie nagrody
przeznaczone dla uczestników. Wôród nagród
jest m.in. roczny bilet wstëpu na wszystkie
imprezy organizowane przez D.P.T. "Bajka".
Organizatorzy konkursu przedîuûajâ czas jego
trwania do koïca marca i zapraszajâ do
licznego uczestnictwa.

styczeï/luty 1997
zwyciëzcami byli: w 1995 r. Paweî Agnieszczak,
w 1996 r. Przemek Jóúwicki Wszystkich
serdecznie zapraszamy.

Kino w "Bajce"
Staraniem burmistrza miasta Îaskarzewa oraz
przy znaczâcej pomocy Z.G.K. salë D.P.T.
"Bajka" przystosowano do profesjonalnej projekcji filmów. Tak wiëc projektory filmowe, przekazane swego czasu nieodpîatnie wraz z
osprzëtem przez Prezydenta RP, dadzâ nam
namiastkë kina i byê moûe spowodujâ wiëksze
zainteresowanie ambitniejszymi filmami. Pier-

wsze projekcje przewidujemy juû w lutym. Repertuar
kina bëdziemy zamieszczaê w gazecie "Nasze
Sprawy" oraz wywieszaê w D.P.T. "Bajka". Miîoôników
kina zapraszamy na projekcje, które odbywaê sië
bëdâ poczâtkowo w niedziele, a póúniej równieû w
piâtki.

22-23 marca III finaî turnieju bilarda o
/heniek/
Puchar Burmistrza
Wzorem lat ubiegîych D.P.T. "Bajka"
Wypis ze Spraw Policyjno Karnych Gminy Dâbrowa,
organizuje trzeciâ juû edycjë turnieju
Gubernia Lubelska, Powiat Îukowski, Okrëg Wojenny
bilarda o Puchar Burmistrza Miasta
Maciejowice
Îaskarzewa, wzbogacony o nagrodë
Coca-Coli. Przewidywany termin imprezy to 22 (eliminacje) i 23 (finaî) marca.
Wszystkich chëtnych prosimy o osobiste
zgîoszenie sië do D.P.T. "Bajka", ul.
Alejowa 13 (te. 45102) w godz. 17.0022.00. Na wszystkich uczestników
czekajâ nagrody, dla zwyciëzców puchar i sîawa. W poprzednich turniejach
Humor z zeszytów szkolnych
- Jurand miaî ôlepe oczy i charakter.
- Obciëli mu jëzyk i wypalili oczy, ûeby nic nie
wygadaî.
- Najprzyjemniejszy przedmiot w szkole to
dzwonek.
- Nie lubi mieê duûo ozdób na sobie, woli mieê
jeden îaïcuszek i dwa pierôcionki w tym
obrâczkë.
- Wad to chyba nie ma ûadnych, bo nigdy sië
jej nie pytaîem.
- Temat lekcji: Skrëcanie i rozszerzanie
uîamków.
- Najbardziej drapieûny jest kot, bo drapie.
- Moja babcia ma czerwone puliki.
- Kierowca autobusu, pan Tomek, który naleûy
do PKS przyjechaî punktualnie.
- Spawarka to ubranie do spania.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do
wspóîredagowania tej rubryki w gazecie - jeôli
majâ Païstwo warte opublikowania fragmenty
zeszytów szkolnych prosimy o kontakt z
redakcjâ.

ßßßß Czy wiecie, ûe ...
Pierwsze oôwietlenie elektryczne otrzymali
nieliczni mieszkaïcy Îaskarzewa w 1927 roku z
agregatu prâdotwórczego, bëdâcego wîasnoôciâ
Abrahama Kohna. Agregat ten mieôciî sië w
budynku na rogu ul. Warszawskiej i Gen. J.
Hallera. Natomiast païstwowâ instalacjë
elektrycznâ "Zagozdon" zaîoûono w 1935 roku.
Pierwsze radio na sîuchawki z poczâtku lat
30 (1934?) mieli: lekarz dr Lech i
przewodniczâcy Klubu Inteligencji - leôniczy
Zubrzycki.
Pierwsze telewizory pojawiîy sië w
Îaskarzewie w marcu 1958. Byîy one wîasnoôciâ
Zdzisîawa Górczyïskiego ul. Wolska 20 i
Tadeusza Wójcika ul. Koôciuszki 12.
/zebraî Remigiusz Trzaskowski/

Skîad Sâdu Gminnego: Kazimierz Boratyïski, Wincenty Pîatek,
Bîaûej Kurek, Stanisîaw Stelmaszczyk
30 listopada 1866 r.
Wawrzyniec Bîachnio koloniarz wsi Melanów Gminy
tutejszej wniósî zaûalenie na Krzysztofa Gîadysza kolonistë z
tejûe wsi, ûe juû temu bëdzie parë tygodni jak idâc z ,,kosâ’’
przez wieô napotkaî przed jego domem konia jego, takowego
,,kosâ’’ rozmyôlnie grzbiet przeciâî, tak dalece, ûe koï przez parë
tygodni mocno szwankujâc o maîo nie zdechî, na którym
zupeînie robiê nie mógî naprasza o przysâdzenie Rub. 6
odszkodowania i najëcie do roboty innego oraz ukaranie
Gîadysza za czyn niegodziwy i pastwienie sië nad byle koniem.
Na ôwiadki przedstawiî Jana Janisiewicza z Pilczyna i Îukasza
Parzyszka z Melanowa - kolonistów. Sprawa do sâdzenia w dniu
dzisiejszym naznaczona zostaîa.
Sâd Gminny w osobach Kazimierza Boratyïskiego wójta
Gminy, Wincentego Pîatka i Bîaûeja Kurka - îawników w
sprawie Wawrzyïca Bîachnio o skaleczenie konia najsamprzód
przywoîaî oskarûonego Krzysztofa Gîadysza, któren tîumaczyî sië
iû powracajâc z zabawy niósî z sobâ kosë trawnâ, a bëdâc pijany
napotkaî na drodze konia i chcâc onego ominâê potoczyî sië i
koïcem kosy konia po grzbiecie zarûnâî i to nieszkodliwie.
Stawiajâcy ôwiadkowie Jan Janisiewicz i Îukasz Parzyszek
koloniôci zeznali, ûe Krzysztof Gîadysz powracajâc z zabawy z
kosâ trawnâ w rëku którâ miaî kosiê rano rozmyôlnie onâ konia
Wawrzyïca Bîachnio po grzbiecie uderzyî i takowego zraniî.
Gîadysz niezbyt pijany i nie zataczaî sië. Sâd Gminny
zwaûywszy, ûe tîumaczenie Gîadysza jako by byî mocno pijany
potoczyî sië i konia kosâ dziarnâî na ûadnâ uwagë nie zasîuguje,
gdyû stawiajâcy ôwiadkowie zeznali, ûe niepijanym byî, gdyû w
tym stanie nie byî, lecz rozmyôlnie kosâ niosâcâ w rëku konia po
grzbie uderzyî i onego skaleczyî - zwaûywszy dalej, ûe stawiajâcy
soîtys wsi Melanowa Tomasz Zackiewicz zeznaî, ûe koï tak byî
mocno skaleczony, iû przez dwa tygodnie do roboty nie byî
zdolny - zwaûywszy nareszcie, ûe samo tîumaczenie Gîadysza
zasîuguje na karë, gdyû bëdâc pijany, kosy braê nie powinien. Z
tych zeznaï Sâd Gminny - Krzysztofa Gîadysza winnym byê
uznaje i onego na zapîacenie Wawrzyïcowi Bîachnio za
skaleczenie jego konia i wynajëcie innego do roboty Rub. 3 oraz
na karë jako dni cztery do robót publicznych skazuje mocâ
niniejszego w pierwszej i ostatniej instancji zapadîego wyroku.
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