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ZAMIAST WICEWOJEWODY
WICEPREZES
Dotychczasowy pewny
kandydat ciechanowskiej
Unii Woinosci na stanowisko
wicewojewody ciechano
wskiego - Michal W6jciak od
1 lutego objql funkcj~ wice
prezesa Agencji Restru
kturyzacji i Modernizacji Rol
nictwa. Z propozyciet obj~cia
tego stanowiska zwrocil si~
do Michala Wojciaka prze
wodniczqcy Unii Wolnosci,
wicepremier i minister finan-

sow Leszek Balcerowicz.
Przez ponad dwa lata pracy
w Agencji Wojciak byl gl6w
nym specjalistq w sekcji ma
lej przedsiE?biorczosci zajm u
jqcej sit;) tworzeniem nowych
miejsc pracy na terenach
wiejskich w sektorze poza
rolniczym. W nastE?pnym nu
merze "Zycia Nasielska" syl
wetka i wywiad z Michalem
W6jciakiem.
(r)

Z Kaz&chstanu
do Nasie ska
W styczniu przybyla do
Nasielska rodzina panstwa
Tomasiewicz6w z Kazach
stanu. Zamierzajq tu osiC\$c
na stale j tu chcq budowac
swoj'l przyszlosc. Spelnilo
si~ Ich zyciowe marzenie 
powr6t do kraju przodkow.
Co prawda. ci zyli daleko od
Nasielska, iyli na zielonej
Ukrainie w Miropolu j Anno
polu, ale kiedys byly to zie
mie Rzeczypospolitej, a ani
byli tam u siebie.
Juz w czasach zabor6w
administracja carska starala
si~ ograniczyc wplyw zywio
lu polskiego na los tych ziem.
Po obj~ciu wladzy na tym te
renie przez bolszewikow,
wydawalo si~, ze zastosowa
no najskuteczniejszy sposob
walki z dumnym narodem,
kt6ry nie czul duehowego
zwiqzku z imperialna Rosj'l,
a teraz dodatkowo nie cheial
ulee sowielyzacji. Olbrzymie
bezludne tereny Zwi'lzku
Radzieckiego mogly wehlo-

nC\c miliony ludzi z innych te
ren6w. Niepokornym naro
dam "zaproponowano"
zmian~ miejsca zamieszka
nia. Byle dalej ad swej ojczy
zny. Tak postCjpiono tez z
Polakami z Ukrainy. Odebra
no im ich ziemie, domy i do
bytek, zapakowano w bydl~
ce wagony i wieziono tysiqce
kilomelr6w, by wreszcie wy
sadzic ich gdzies w pustym
stepie i powiedziec, ie1u mo
9<1 mieszkac. Wielu naszych
rodak6w tej podr6zy nie
przeiylo. Ci, kt6rzy wytrzy
mali mieli do dyspozycji tylko
brezent, z ktorego zrobili so
bie namioty. Mieli tez to, co
udalo im si~ zabrac ze sobq.
Przed zimq zd<:lzyli pobudo
wac sobie ziemianki. Przyda
Iy si~ do tego wysokie slepo
we trawy.
To wszystko prz eiyla pa ni
Bronislawa Przylucka (z d.
Baranowska); przeiyli to tei
rodzice ml;!i.a jej c6rki. Pani
Bronislawa miala zaledwie

szesc lat. gdy calej jej rodZI
nie "zafundowano" w 1936 r.
tak dalekej wycieczk~ i "ofia
rowano" stepowCj ziemi~,
aby wspolnie z innymi ze
slaricami czynili jet sobie pod
danq w kokhozowej wsp61
nocie. To jej rodzice, a
p6iniej i ona wsp61nie ze 180
polskimi rodzinami budowali
w kazachskim stepie Wisz-

niowkt;) - miejscowosc, w kt6
rej z dzie6mi i ich rodZlnaml
zyli do chwili obecnej.
Do Wiszniowki b~dzie pa
ni Bronislawa z pewnosciq
t~sknila. Tu przeiyla dziecin
stwo, tu wyszla za mqi, tu
urodzily silil jej dzieci (4 sy
now I 2 c6rki), tu wreszcie
dokonczenie na sIr. 7

Powiat coraz blizej
Kraj iyje reform<:l admini
stracji. No. moie nie caly
kraj, jednak glosy tych, kto
rzy zorientowani Sq 0 co cho
dzi Sq na tyle silne, iz wydaje
silil, ze wszyscy bioret udzial
w dyskusji. Reforma dotyczy
nas wszystkich i to tylko nie
ulega wqtpliwosci, ie wszy
scy poniesiemy tego konse
kwencje. Zwolennicy zmian
obiecujej nam prawie raj na
ziemi, przeciwniey wskazujq
na liczne zagroienia i nie
bezpieczenstwa zwietzane z
podzialem kraju na nowe jed
nostki administracyjne. Dla
mnie jest pewns, ie gmina
nasza nic na tej reformie nie
skorzysta. Waine jest wi~c,
aby jak najmniej stradla.
Powiat to dodatkowy flltr
przez ktory b$dq si~ przesCj
ezaly flnanse, a wszelkie fil
try Sq po to, aby cos po dro
dze zatrzymac. Starsi IUdzie
pami$taja, jak trudno bylo
zalatwic sw6j problem w pa
wiede, jak mali powiatowi
urz~dnicy robili wszystko,
aby wykazac, jak bardzo Sq
potrzebni j ie bez nich nic nie
moze si~ zdarzyC. Jakie
cz~sto trzeba bylo najprost
sze nawet sprawy zalatwiac
w Warszawie, w wojewo
dztwie.

Emocje przybierajq na sl
Ie. Wyczuwa si~ strach przed
ewentualnym referendum.
Wydaje si\l, i.e znowu ktos
zamierza zadecydowac a
spoleczeristwie ponad glo
wami tego spoleczer'istwa.
Dob~e,i.echodai.odczasu

do czasu dochodzi do dysku
sji w lej sprawie i w lej dysku
sjl biorq udzial samorzqdow
cy z gmin. Pami~tajmy jed
nak 0 tym, ie 0 dyskusji moi
na m6wic wtedy, gdy sciera
jq si~ poglqdy.
Ostalnio "Gazeta na Ma
zowszu" zaprosila trzech
burmistrzow, dw6ch w6jt6w i
prezydenta Ciechanowa na
rozmowli! w sprawle reformy.
Wsrod nich znalazl si\l i nasz
Burmistrz. Za "Gazetq"
przekazuj~ fragment jego
wypowiedzi: "Nasielsk nie
pretenduje do bycia stolic<:l
powialu. Rada Gminy wypo
wiedziala si~, ie ieieli po
wiat, to powiat Nowy Dwor
Mazowieckl. Powiem pan
stwu szczerze, ie tak nle do
konca ten powiat czuj~ w
kwestii jego organizowania I
finansowania. Dui.o sili! na
ten tema1 m6wi ale jasnej
koncepcji nie ma".

AZ.

aby mozna byto pom6c po
Winny to bye
pieniqdze pochodzqce z wo~
jew6dztwa i gminy. Problem
w tyrn, ie gminie tei ich bra
kuje. Postanowiono. ze Pani
f<ierownik opracuje program
osJonowy, a Zarzqd b~dzie
szukal pieni~dzy na Jego re
trzebuj~eym.

W okresie ad ostatnlej In
farmacji 0 pracy Zarzqdu od
by!y siiil trzy jego posiedze
nia. Po raz pierwszy czlonko
wie Zarzqdu spatkali si~ w
dniu 12 stycznia. PoswiiilCO
ne bylo one w g/6wnej rnierze
rozpatrzeniu pism skierowa
nych do tej instancji.
Prosba Przedsiiilbiorstwa
UsJug Geodezyjnych ..Ada
rnir" 0 przedluzenie dzierZa
wy cz~sci pornieszczenia w
Urziildzie Miejskim zostala
zaiatwiona pozytywnie. Sta
wk~ czynszu podniesiono 0
procenl inflaeji I ustalono na
kwol~ 350 zl + VAT.
Pismo mieszkanc6w wsi
Popowo Borowe (Potudnie)
w sprawie z.wodociqgowania
WSI w roku 1998 przekazano
do Komlsji Infrastruktury do
zaopiniowania.
Zgodnie z sugestiq Gmin
nej Sp61dzielni umorzono jej
cz~sc naleznosci z tylulu PO
datku od nieruchomosci jako
udzial Gminy w kosztach
modernizacji hydrofornii
sp6ldzielezej. Dostarcza ona
wod~ do wsi Mogowo i Sien
niea.
Wniosek mieszkane6w
wsi Nowiny 0 modernizacjE;l
dragi (3 km) poprzez nawie
zienie iuilu lub zwiru zostal
odeslany do Komisji Infra
struktury. Remont by/by do
syc powainy, a prawdopo
dobnie srodki na ten eel bEidq
mniejsze nii w roku ubie
glym.
Wnikliwie rozpatrzono
prosb~ nauezycielki przed
szkola 0 przydzial mieszka
nla w zwiqzku z przeznacze
niem jej dotyehczasowego
lokalu do remontu. Sprawa
nle znalazla w tej chwili po
myslnego dla petentki finalu
w zwiqzku z potrzebq zabez
pieczenia mieszkania dla
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przybywajqcej z Kazachsta
nu rodziny. Problem pozoslal
i zoslanie rozwiqzany w ter
minie p6i:niejszym.
W koncowej cz~sci posie
dzenia gminny Inspektor
nadzoru inwestycyjnego
przedstawil protok6J konie
eznosci dotyczqcy wzmoc
nienia warstwy bitumicznej z
4 do 5 cm w zwiqzku z trud
nymi warunkami glebowo
wodnymi przy budowie dragi
Jask610wo - Popowo Borowe
- Chechn6wka. Uznano za
sad nose tej zmiany. Wiqie
si~ to ze wzrostem wartosci
tej inwestycji. Drugq spraWq
poruszon<j w tej cz~sci byla
kwestia eksploatacji i kan
serwacji calego wodociqgu
"Psucin" Zaakceplowano
tresc umowy z WZUW rezyg
nujqc z zapisu 0 partycypacji
Gmlny w kosztach remont6w
wyniklych z dekapitalizacji
majqtku komunalnego.
Drugie posiedzenie Zarzq
du odbylo si~ 26 stycznia. W
pierwszej cZiilsci zastana
wiano sil;l jak pomoc radzinie
panstwa T omasiewicz6w,
kt6ra przybyla do naszego
miasta z Kazachstanu. Za
danie to koordynuje Osradek
Pomaey Spolecznej. Przy
dzielono lokum, zakuplono
pewne sprzlilty. Zadecydo
wano, ie rodzinie tej nalezy
udzielic dalszego wspareia i
pom6c jej si~ usamodzielni6.
Pani Kierownik M-G Osrodka
Pomoey Spolecznej zostala
upowainiona do dalszych
dzialan w tym zakresie. Naj
wainlejszq w tej ehwili spra
Wq jest pomoe w uzyskaniu
obywatelstwa polskiego i za
pewnienie miejse pracy.
W cz~sei tej zastanawiano
si~ tei. nad opracowaniem
programu oslonowego w
zwiqzku ze znacznym wzro
stem cen energii, co pogor
szylo i tak trudnq sytuacjEi
ekonomicznq wielu rodzin.
GI6wnym elementem tego
programu Sq srodki finanso
we. kt6retrzeba zgromadzic,

alizacj~.

W kolejnym punkcie sze
roko om6wiono zasady fun
kcjonowania hali sportowej.
Dziala ona w ramach Nasiel
skiego Osrodka Kultury i
Sportu. Zalrudnione zostaly
trzy sprzqtaczkl (na pracach
interwencyjnyeh) i jedna oso
ba administracyjna (tez na
praeach interwencyjnych).
Ponadto zatrudniono dwie
osoby po 3/4 etatu. Hala pra
cuje od godz 8.00 do
p6Z.nyeh godzin wieczor
nych. Przewiduje si~, ie na
funkcjonowanie hali trzeba
zabezpieczyc w bUdzeeie
1998 r. kwot~ 50.000 zl.
Po raz kolejllY pod obrady
Zarzqdu powrocHa sprawa
sprzedazy lokali uiytko
wych, Osoby dzierzawiqce te
lokale otrzymaly wypowie
dzenia, kt6ryeh termin upJy
wa 31 stycznla. Od decyzji
odwolaly sif;l trzy osoby. Je
den z dzieriawc6w zwr6Cil
si~ z prosbq 0 pozwolenie na
wykup dzierzawionej dzialki
z prawem pierwokupu. Decy
zj~ w sprawie rozwiqzania te
go problemu podejmie Rada.
Zarzqd przedstawi projekt
uehwaly w sprawle sprzeda
zy lokali sugerujqe. ie w mysl
znowelizowanej ustawy la
kale uzytkowe mozna w teJ
chwili kupowac razem z nie
sprzedanymi lokalami mie
szkalnymi znajdujClcymi si~
w lej samej kamienicy.
Ostatnim punktem obrad
tego posiedzenia bylo rozpa
trzenie projektu budzetu na
1998 rok. Og61ne zagadnie·
nia zwiqzane z doehodami
budietowymi omowita Pani
Skarbnik. Przekazala lez in
fo(macjf;l 0 zobowlqzaniach
budietu wynikajqcych z te
go, ie cZiilsC zadan zostala
wykanana alba rozpocz~ta w
roku 1997, a zapJata ma bye
dokonana z budietu tegoro

cznego. Planowany budiet
na rok obecny zamyka sil;l
kwotq 13.453.501 zl, Wydat
ki om6wil Burmistrz podkres
fajCje, ie zakres inwesytcji w
1997 r. obejmowal okres
dwuletni ieieli chodzi 0 wo
dociqgi, hali;l sportoWq i dro
gi. Rozpatrzono prace, jakie
nalezaloby realizowac w ro
ku 1998. Ich wartosc w po
waznym stopniu przekracza
jednak przewidziane doeho
dy.
Trzecie posiedzenie odby
10 si~ 2lutego. W ezasie tego
spotkania Zarzqd kontynuo
wal prace nad projektem bu
dietu. Na poczqtku dokona
no zmian w przygotowanej
juz cZi;lsci projektu. Dostrze
zono mozliwos6 zwi\lkszenia
niekt6rych doehod6w. Mo·
wiqc 0 wydatkach zaslana
wiano siiil gl6wnie nad moili
wQsciami poezynieni pew
nych oszcz~dnoscl, np. po
przez zainstalowanie ener
gooszczli!dnego oswietlenia
ulicznego, Uczy si~ takze na
zaangaiowanie po{eezen
stwa przy realizacji pewnych
zadan.
W dalszej czt;lsci obrad
wysluchano wyjasnien Kie
rownika ADM z ZGKiM od
nosnie przetargu na dzierZa
w~ lokalu przy ul. Rynek oraz
om6wiono problem sypania
dr6g miejskich piaskiem w
eelu likwidacji goJoledzi.
Ponadto Zarzqd przyehylil
si\l do prosby i wydal pozy
tywnq opjni~ w sprawie roz
lozenia na raty podatku od
spadku mieszkance naszej
gminy. 0 takq opiniE;l wystClpil
Urzqd Skarbowy. Negatyw
nie ustosunkowano si~ do
pros by Zakladu EnergetyGz
nego w Plonsku 0 przedlu.i.e
nie terminu pJatnosci pod at
ku ad nieruchomosci (firma
nie rna problem6w finanso
wych, a na realizacj~ zadan
inwestycyjnyeh niebagatelny
ma wpJyw rytmiczny dopJyw
srodk6w pieniEiinych w okre
sie ea/ego roku budietowe
go).

Wynotowal AZ..

Wymiana dO$wiadczen
Stowarzyszenie Gmin Malo
polskich w Krakowie zaprosilo
burmistrza Nasielska na wsp61
ny wyjazd samorzqdowcow do
Stanow Zjednoczonych, Celem
lego wyjazdu jest zapoznanie
si~ pol skich samorzC\dowc6w z
funkcjonowaniem samorzqdu
lerytorialnego w USA I nawiqza
nie kontaktow z samorlqdowca
mi amerykanskimi.

Telefonizacja
W decydujqcq faz~ wkroczyla
telefonizacja wsi Piescirogi. Z
in tormacji uzyskanych przez
wladze gminy w Telekomunika
cji wynika, ie telefony zoslanq
podlC\czone do konca IUlego.
Okolo dwustu potencjalnych od
biorc6w podpisalo juz slosowne
umowy.
Prowadzone Sq rozmowy
Burmislrza z Dyreklorem War
szawsklego Okr~gu Telekomu
nikacji w sprawie konlynuacji in
weslyeji telekomunikacyjnyeh
na terenie mfasla i gmfny Na
sielsk. Oby tylko przyniosly po
iqdany skUlek. nie wszystko bo
wiem przebiega zgodnie z na
szymi eczekiwaniami.
Nowy nabytek ZGKiM
ZarzCld Miasla dofinansowal
zakup przez ZGKiM nowoezes
nego samochodu do wywoienia
smieei. Usprawni on obslu9l;l
rnieszkancow w tym zakresie.

Nowy przewoinik
Po panstwowym i sp6ldziel
czym mamy jui Irzeciego, tyrn
razem prywatnego, prze
woinika obslugujqcego linil;l
Nasielsk Rynek - Nasielsk sla
cja. A jeszcze nie lak dawno
problem polqczen na lej trasle
byl tematem wielu posiedzeri
wladz miejskich. powiatowych a

nawet wojew6dzkich. Nie tak
dawne tei to czasy, gdy lwier
dzono, ze linia ta jest nieoplacal
na.

Bezrobocie
W naszej gminie zarejes ro
wanych jest 1412 bezrobo nych
(w tyrn 817 kobiet). Prawo do
zasilku posiada lylko 283 osoby
(w tym 129 kabiel). W styczniu
51 bezrobotnych podjfi)lo prac~
(w tym 30 kobiet). Przybylo jed
nak 122 nowych bezrobolnych
(w Iym 63 kobiety).

Srodowiskowa swietlica
W Szkole Podstawowej w D~
binkach oddana zostala nowa
swiellica Srodowiskowa. Potrze
bfi) zorganizowania lego typu
plac6wki sygnalizowano jui ad
pewnege czasu. Szkola w DEi!
binkach jesl jedna z wii;!kszych
szk61 w naszej grninie.

Serdeczne spotkanie
28 stycznia w Klubie Seniora
dzialajCjcym w Osrodku Pomocy
Spolecznej odbylo sili! spolka
nie jego ezlonk6w z przybylq do
naszego miasteczka na stale
polskq rodzina z Kazachstanu.
Gosci powitano chlebem i solq.
Na I~ mil,,! uroczystosc przybyl
zespO! z zaprzyjaznionego 00
mu Pomocy Spolecznej w OIda
kach.
Troch~

statystyki

W naszej gminie mieszka
9788 kobiel i 9659 m~i.czyzn. W
sumie jesl (las 19.447. Przewa
za iudnose mieszkajqca na wsi.
Zameldowanych jest lam
12.017 os6b, W miescie miesz
ka 7430 os6b. W ciqgu ostatnie
go roku na wsi przybyla 55 os6b,
a w miescie tylko 24.
AZ.

Strai:ackie wiesci
Z ostatniej chwili
W dniu 7 lutego 98 r. odbylo
siEi! poszerzone posledzenie la
rZCjdu Miejsko-Gminnego OSP
RP w Nasielsku z udzialem
wladz miejsklch, Burmislrz6w,
Skarbnika Miasla i Gminy, Prze
wodniczqcego Komisji Bud.lelo
wej oraz przedslawicieli Pan
stwowej Strazy Pozarnej.
Na powyzszym posiedzeniu
dokonano oceny calorocznej
dzialalnosci jednostek OSP z te
renu gminy z jednoczesnym za
twierdzeniem odbytych Wal
flych Zebran Sprawozdawczych
jednostek OSP oraz planu dzia
lalnosci na 1998 rok.

W poruszanych przez straia
k6w-ocholnik6w lemalach do
minowaly sprawy budowy i re
mont6w budynk6w OSP, dopo
sai:enia w sprz~t do dZlalari ra
lowniczo-gasniczych oraz za
bezpieczenie straiak6w w nie
zbEi!dne umudurowanie, ebuwie,
srodki higieny osobistej lak jak
w kaidym zakladzie pracy. Aby
temu sprostac potrzebne Sq na
klady tinansowe dlatego tez pod
znakiem zapytania jest mo.lli
wose ulrzyrnania na terenie na
szej gminy - jednej z najwil;l
kszych w wojewodztwie - 6 ]8d
nostek OSP.

Likwidacja cz~sci jednostek
nie przynioslaby iadnych ko
rzysci naszernu spoleczen·
stwu a wrl;lCz przeciwnie - w
jeszcze wi~kszym slopniu
zwi~kszone zostanq straty ma
terialne dla kai:dego z nas i ca
/ego spoleczenstwa. W 1997 r.
w czasie 79 pozarow innych
zdarzen, jakie miaty miejsce
na naszym terenle uratowa
no mienie 0 wartosci 997 ty
si~cy zl, a gdyby nie w por~
przybyta stra.l do akeji - slra
ty w IUdzlach, zwierz~taeh,
mieniu - moglY by bye nawel
5-krotnie wyzsze. W akcjach
jakie miaty mlejsce w ubie
glym roku wzi~lo udzial 692
slrazak6w.

Powy.lSZq sytuacjEi! podda;e·
my pod publlcznq dyskusj~.
Uwa.lamy .le rady soleckie,
miejskie, gminne, kierownicy
zaklad6w pracy i Innych plac6
wek oraz sami mieszkaricy wlq
CZq si~ do nieslenia pomocy tej
jedynej sp'oIecznie dzialajqcej
organizaCji, lak potrzebnej spo
leczenstwu.
Ulw6rzmy FUN D A C J ~
POMOCY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ na tere
nie gminy Naslelsk.
DzialaJqc w lej Fundaeji b~
dziemy wszyscy mieli wklad do
nieslenia pomocy soble nawza
jem i jednoezesnie poprawimy
stan bezpieczenstwa nas wszy
stkich.

Warto wiedziec...
gdy przyjdzie kontrol
Sznowni Panstwo' W ebe
cnym numerze "Zycia Nasiel
ska" przedstawiarny Panstwu
akty prawne zwiqzane z ochro
nq przeciwpozarowq a kl6rych
powinnismy wszyscy przestrze
ga6. Bo jak stanowi polskie pra
wo "meznajomosc przepis6w
nie zwalnia ad obowiqzku prze
slrzegania Ich". Sq to:
I. Uslawa z dnia 24 sierpnla
1990 r. 0 oehronie przeeiwpoz 
rowej Oz. U. nr 81 poz.351 wraz
z p6Zniejszymi zmianami.
Art. 3 us\. 1 "Osoba fizyczna,
osoba prawna, organlzacja IUb
instytucja korzystajqca ze sro
dowiska, budynku lub obiektu
lub terenu, SCi obowiqzane za
bezpieczy6 je przed zagroze
niem pozarowym 'ub innym
miejscowym zagroieniem".
Art. 11 a "Czlonkowie ochot
niczych straiy po.larnych mogCl
uczeslniczyc w przegiqdach
przeprowadzanyeh przez gminy
w ramach realizacji zadan z za·
kre u ochrony przeciwpoi:are
wej.
II. Rozporzqdzenie Ministra
Spraw WewnEi!trznycll z dnia 3
lislopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpo.larowej bu
dynk6w, Innycll obiekl6w bu
dowlanych i teren6w."
§ 13.1. stanowi ze "obiekty
powinny by6 wyposa.lone w po
drEi!czny sprzl;lt gasniezy i agre
gaty zwane dalej "sprz~tem" w
zaleinosci od zagroienia wybu
chem, kategorii zagroienia lu
dzi, wielkosci obciCjienia og
niem, oraz powierzchni Uedno
slki odniesienia).
2_ Jedna jednostka sprzEi!tu 0
masie srgdka gasniczego 2 kg
(Iub 2 dm ) powinna przypadac:
w strefach poiarowych zali
czonych do kategorii zagroi..e
nia ludzi ZL I, II, III, IV, V w
zaleinosci od powierzchni nale
iy przewidziec odpowiedniq
ilase gasnic. Przy ustalaniu ro
dzaju sprz~lu gasniczego nale
.ly zasi~9nqe opinii przedstawi
clela Panstwowej Straiy Poiar

nej lub referenta oehrony prze
ciwpozarowej zakladu pracy lub
Komendanta Gminnego Straiy
Pozarnej.
Zgodnie z art. 62 Ustawy
"Prawo BUdowlane" z dnia 7
Iipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 poz.
414 wraz z pozn1eJszyrrii zrtlla
nami) obiekly budowlane po
winny bye w czasie ich uiytko
wania poddawane przez wlascl
eiel; lub zarzqdcEi! okresowej
kontroli, co najmniej raz w roku,
polegajqcej na sprawdzenlu
stanu lechnlczej sprawnosci
mi~dzy Innymi Inslalacji gazo
wyeh. oraz przewodow komino
wych (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych) oraz raz na 5
lat instalacji eleklrycznej, odgro
mowej w zakresie sprawnosci
polqczer'l, osprz~tu, zabezpie
ezen i srodk6w ochrony od po
razen, odpornosci Izolacji prze
wod6w oraz uziemien instalaeji
i aparat6w.
Przypominamy lei ie naleiy
pami~tac 0 tym by:
- bulli z gazem nie nalezy 
rzucac. przewracae. toezye,
uderzac, przeehowywae w pob
liiv grzejnika i w pOl1lieszcze
niach w kt6rych temperatura
przekracza 35'C, przewozi6 nie
przystosowanymi srodkaml
transportu,
- zabranla si~ przechowywa
nia wewnqtrz budynku miesz·
kaJnego butli wypelnionej ga
zem i nie podtqczonej do insta
lacji gazowej,
- nie nale.ly dokonywae .lad
nych zmian i przer6bek w wyko
nanej przez dostawcfil InstaJacji
w pomieszczeniu_
MW.
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Rolnicza

m~QdzieZ

idei na terenie ealej Polski

bierze sprawe w swoje rece

i przyciqgni~cie jak najwi~

Powstqje Zwiqzek Zawodowy
Mlodych Rolnik6w
Zyjemy w trudnych, ale
jednoczesnie ciekawych
czasach. W ciqgu zaledwie
kilku lat dokonaly si~ wok61
nas tak wielkie zmiany, ze
wiele os6b wyraznie si~ za
gubilo i niezbyt pewnie
czuje si~ w obecnej rzeczy
wistosci. Szczeg61nie nie
pewnie czujq sifil ludzie
starsi i w plerwszym rz~
dzie oni bojq si~ dalszych
zmian. Niestety, biegu hi
storii nikt nie zatrzyma i po
prostu trzeba si~ przysto
sowae do warunkow, Jakie
narzuca Zycie.
W niedalekiej przyszlos
ei czeka nas wejscie do
Wsp61noty EuropejskieJ.
Przyniesie nam to niewqt
pllwie powazne korzysei,
ale musimy si~ tei: Hezye z
pewnymi niezbyl przyje
mnymi konsekwencjaml
tego kroku. To my mamy
i~ przystosowa6 do
Wsp6lnoty, a nie Wspolno
ta do nas. Wynika to niezbi
cie z podpisanych um6w,
gdzie stwierdzono, ze wa
runkiem wst~pnym integra
eji gospodarczej Polski ze
Wspol notq jest zblii:enie
istniejqcego i przyszlego
ustawodawstwa Polski do
ustawodawstwa istniejqce
go we Wsp6lnocie.
Polska zrobila jui
ogromny krok w reformo
waniu gospodarki. Nie do
tyczy to jednak wszystkich
jej dziedzin. Jak zauwazajq
znawey tematu reforma
ciqgle omija rolnictwo. 0
tym, ze stan naszego rol
nictwa nie jest najlepszy
wiedzq wszysey. Do tego
wielu rolnik6w nie umie
odnaleze si~ w nowej kapi
talistycznej rzeczywistosci.
Cz~sto czytamy, ze rolnic
two wystawione na rygory
wolnego r)mku (dzikiego li
beralizmu) upada. Szcze
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golnie trudno zyje si~ rolni
kom starszym. a lacy w
wi~kszosci gospodarzq na
polskiej wsi.
Czas biegnie nieublaga
nie. Dluiej czekac nie moi
na, nie moina zwlaszcza
hamowac reform, jak czy
niq to niekt6re rolnicze re
prezentacje. Zrozumieli to
zwlaszcza mlodzi rolnicy i
postanowili si~ zorganizo
wac tworzqe na wz6r za
ehodni wtasnq reprezenta
ej~: ZWi~zek Zawodowy •
Centrum Narodowe Mto
dych Aolnik6w. Zwiqzek
zarejestrowany zostal w
maju 1994 roku.
Zwiqzek Jest rlIezaleiny
od partii politycznych i or
ganizacji spotecznyeh.
Otwarty j sl jednak na
wspoldzialanie z innyml
rolniczymi zwiqzkami za
wodowyml. Nalezec mogq
do niego mlodzi ralnley,
kt6rzy nie ukonczyli czter
dziestego roku zyeia, Pro
wadzq rodzinne gospodar
stwo raine, bqdi. rolne go
spodarstwo ulepszone, jak
r6wniei d. kt6rzy sposobiq
si~ do tego w gospodar
stwie rodzic6w lub w szkole
rolniezej.
Zwiqzek - Centrum Na
rodowe Mlodych Rolnik6w
stoi na gruneie wspolnoto
wej polityki rolnej Wsp6lno
ty Europejskiej i dqi:y do
pelnego zintegrowania pol
skiego rolnietwa z rolnie
twem wsp61notowym i jego
Wsp61nym Rynkiem. Zwiq
zek dzia!a na rzecz sposo
biqcej je do tego reformy
ksztaltujqcej ustr6j rolny
oparty na ehlopskiej wlas
nosd i rodzinnym gospo
darstwie rolnym. Najwai:
niejszym jego celem jest
obrona Interes6w rolnikow
wszelkimi prawnie dozwo
lonymi srodkami.
Aby moe ten eel osiqg
nqe trzeba bye wsz~dzie
tam, gdzie b~dzie si~ decy
dowalo 0 rolnictwie. Ot6i:
podobne organizaeje

zwiqzkowe na Zaehodzie
zwane tez Centrami Naro
dowymi Mlodyeh Rolnikow
zrzeszyly sl~ tworzqc Eu
ropejski Kamitet Mlodych
Rolnik6w, a ten ma swoje
przedstawicielstwa przy
najwazniejszych organach
Wsp6lnoty, a przez to ma
duiy wp{yw na wsp6lnoto
Wq polityk~ rolnC!- ChcCjC
bye partnerem dla prl;!z
nych Centr6w Narodowych
Mlodych Rol nlk6w z
panstw Wspolnoty polski
Zwiqzek rozpoezql inten
sywne dzialania majCjce na
celu rozpropClgowanie jego

kszej rzeszy mlodych rolni
k6w.
Z inicjatywy pan6w: Da
riusza Muchy i Bogdana
Ruszkowskiego w plqlek 6
lutego odbylo si~ spotkanie
organizacyjne mlodych rol
nlkow z terenu gminy Na
sielsk. Po przeanalizowa
niu zaloien ruchu i omo
wieniu statutu postanowio
no powolat Kolo Gminne
Centrum Narodowego
Mlodych Rolnikow I wziqc
udzial w wy!onieniu wladz
wOJew6dzkich Zwlqzku.
WoJewodzkie spotkarlle or
ganizacji odb~dzje si~ 1
lutego w Poswl~tnem k.
Ploriska (ODR).
AZ.

Podatki drogowe placimy
dalej...
Decyzjq ministra finans6w od poczqtku biezqce
go roku zniesiony zostat podatek od srodk6w
transportu tzw. "podatek drogowy". Zniesienie do
tyczy przede wszystkim samochod6w osobowych,
dla kt6rych podatek wliczono w koszt paliwa
Natomiast pozostat on dla srodk6w transportu
ciE;zarowego. Stawki na rok 1998 Sq nastC?pujqce:
- samochody ciE;i.arowe 0 tadownosci pow. 12
.
- ciqgniki siodtowe i ba!astowe - 1732,50 zt,
- samochody ci~zarowe 0 tadownosci:

ton - 1732,50 z~,

a) 2-4 ton - 446,52 zt,
b) 4-6 ton - 669,80 zl,
c) 6-8 ton - 893,00 zl,
d 8-1 0 ton - 1116,30 zt.
e) 10-12 ton - 1339,60 zt;
- przyczepy i naczepy 0 tadownosci pow. 5 ton:

a) 5-20 ton - 335,00 zt,
b) 10-20 ton - 667,00 zt,
- autobusy:
a) do 15 miejsc- 502,40 zt,
b) do 30 miejsc - 1004,90 zl,
c) pow. 30 miejsc -1339,40 zt

SYLWeTKI

Krystyna t.odzinska - lekarz
chor6b wewn!;trznych.
Ur,
.XI.1930 r, w Piotrkowie Trybunal
skim. W roku 1931 rodzice przepro
wadzill si!; do Jeziorny Fabrycznej,
gdzie jdee pracowal W fabryce pa
pleru i.a~o dyrektor gospodarczy,
Synowle, Andrzej - ur. 2_X.1951 r"
ukonczyl Wydzial Elektronlkl PW,
pracuje w SGGW· katedra matema
tykl i informatykl oraz na Polilechni
ce Warszawskiej. Slawomir - ur.
5.V.1958 r., ukonczyl Wydzlal So
cjologJi UW, gdzle ez obecnle pra
eUle, zajmuje si'il mniejszosciaml
narodowy J i. cz~sto uczestniczy w
konferenC)ach mi/ildzynarodowych.
Obydwaj synowje majq stopien do·
klora.
Pa i KJYstyna Lodzinska szkolJ?
podstawowq ukonczyla w 1942 r. w
Jeziornie. Wiedz~ z zakresu szkoiy
sredniej zdobywala na talnych korn
pletach w Warszawie. Matur!; uzy·
skala w roku 1947. Stud/a medycz.
ne ukoriczyia w r, 1952. Po rocznym
stazu w warszawskich szpltalach
przeniosla Sl do Naslelska i tu mie
szka I pracUJe do dnia dZlslejszego.
Po przejsciu na emeryturfi! w r. 1989
pracowala w nlepejnym wymiarze
godzln. a od roku pracuje dorywczo
w miar~ potrzeb Osrodka Zdrowia,
Lata mlodzi ~ cze przypadJy na
okres okupacji nlemieekieJ, Zaanga
i.owala si/il w prac!; konspiracyjnq.
.•Myszka" To jej wojenny pseudo
nim P nila rol sanitarluszki. a w

razie potrzeby dziala!a tei w Iqcz
noSci. Rodzice Pani Doktor I<Ulty'NO
wall tradycje patriotyczne Ojciec
nalezal takie do AK. W podzie
mnym wojskU byl podporucznikiem,
Praca lekarza W malej miejsco
wosci, jakq Jest Naslelsk, wymaga
duzej I szerokiei wiedzy medyczneJ,
Aby sprostac zadaniorn I oczeklwa
niom pacjent6w, wiele czasu pos
wi~cala na samoksztalcenie i do
ksztalcanie si~ poprzez udzial w
konferencjach, sympozjac , k r
sach I posiedzeniach naukowych,
Chociai. speejalizowala si~ w choro
bach wewni7lrZnych, to dodatkowo
przygotowala siliJ do pracy w zakre
sie profilaktyki i leczenia dZlecl. Pel
nlla tei funkcjliJ lekarza sqdowego
Uako blegly) oraz uzyskala upowai
nlenle do badania kierowc6w [ kan
dydatow [la kierowc6w, 8yla dlugo
letnim kierownikiem Osrodka Zdro
wia. Od chwili powstania w Na iel
sku Domu Dziecka do czasu zatrud
nienia w naszym mlescie lekarza
pedlatry zapewniala opiek e medy
CZnq malym mieszkancom tej plac6
wki.
Pan I Krystyna lodziriska byla
wszJ?dzie t m, gdzie mozna byte
dZialac na rzecz 0p'16kl zdrowotns!,
Przez klika kadenqi byla radnq Mle!
skJej Rady Narodowej. radnq Woje
w6dzkfej Rady Narodowej w Cie·
chanowie, czlonkiem wojew6dzkieJ
Komisjl Zdrowia. Aktywnie uczes nl
czyla w pracach PCK, popUlaryzo
wala idee krwiodawstwa. Obecnie
zaangai.owala si~ w dzlalan ia Kom 1
sji Przeeiwalkoholowej, uezestniczy
w praeach Klubu Saniora przy 05
rodku Opieki Spolecznej, Swoja. me
dycznq wledzq sluzy czlonkom tego
Klubu.
Otiarna praca zys ala jej uznanie
i sympatiliJ spoleczenstwa mlasta I
gminy Nasielsk. Cenlly Iq wladze.
Wielokrotnie byla wyr6Zniana i na
gradzana. Posiada mi~dzy innymi
odznaczenia KrzyZ Kawalerskl Or
deru Odrodzenia P.olski.
Int resuJe sl~ teatrem, dobr'l
ksiqikq, litera urq biograficznq, mu
zykq. Zblera znaczkl. Lubi podroie.
W ludziach ceni szczero5c, prawdo
m6wnosc. dobra kontakty mi~dzylu·
dzkie. Nie lubi agresywnosci.

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
- Gazes sit;! Anulku tak przezegnala, jakbys zlego ducha
zobaczyla - m6wi Zaremba do wnuczki, wldz qc jq cofajqcq si~
w glqb pl6ciennej budy.
Jestem prawie pewnq. ie francuz La Brie jechal w tym powa
zie, co nas minql, jUi: mnie sil; zdawalo part;! razy w Wiedniu. ze
go wldz~ z daleka, ale tam wszyscy Sifil podobnle noszq. zawsze
mi wil;C ginql w tlumie.
- A niech go tam Pan 80g sekunduje - rzekl spluwa,'qc pan Jan
- moze i on wraca do Rzymu, byle 51!? do nas nie zb izal.
Biedna Anulka doznala w tej chwlll trwogl ptaka. gdy na niego
padnie cien skrzydel jastrzl;bia, kraczCjcego w oblokach; wkrot
ce jednak coraz Inne widoki, wsie pU;lkne, bog ate zniwa juz. sir;!
konczqce w tej porze, zajmujqC Jq zyvvo, zatarly przykre wrai:e
nie.
Opu5cili teraz brzeg Dunaju i wzi.;li sit;) wi!;:cej ku poludniowi,
jeszcze par!; dni podrozy i stanfilli w Gracu.
Juz trzy tygodnie mlja jak wyjechali z Warszawy, ale tez to
wi~ksza cz~s6 dragi. Zaremba dowiedzial sil;!, ie stqd do Triestu
chodzq nawet dylizanse, wprawdzie placi sil;! dosyc drogo, ale
podr6z juz pewna, zamowil wil;C miejsce dla siebie i Anulki.
Kraj zaczyna bye coraz pil;!kniejszy i coraz g6rzystszy. Droga

Zofia Jaworska - lekarz stomato
log. Nlezyjqcy jUz mqi taki:e byl le
karzem. Corka Malgorzata
ukoriezyla biologi~ na UMCS-18 w
LUblinie. Obecnie pracuje w Liceum
Og61noksztalcqcym w Warszawie.
Syn Leszek - oficer WP, mgr ini.
budownictwa mieszka w Legiono·
wie. pracuje w Warszawie, Wnu
czka Joanna lest studentk
Uniwersytetu Warszawskiego - Wy
dziailiaitanistyki, wnuk Bartosz UGzy
Sifi w Liceum Og61noksztalcqcym w
Leglonowie.
Urodzila 5i!; w LUblinie, gdzie ojciec
j 'b0 sr;<Jziq. Tu kor\czyla szkol~ pod
stawowi.\ I szkol~ Sredr1Ii.\. Absotwentka
Mademll Medycznej w Warszawie. Tu
poznata swago ml;!la. kt6ry !alie zaj
mowal Sl~ stomatologiq. a ponadto
ukoriczyi wydziallekarskl i starsi nasiel
szczanle paml!;tajq go jako lekarza
og6lnego, Pracowa! w przychodni kole
jowe), W czasie wojny obydw0l·e zwii'j
zali sil;! z Armiq Krajow(l. Pan Doktor
byla IClczn ICZkq podzlemnego wojska IN
Lubllnle, a jej przySzty mqi dziala! Vol
Warszawle. a nastlilpnie walczyi w
wstaniu warszawskim,
Po studiach, a przed osiedleniem
si~ w Nasielsku przez dwa la1a pra
cowala w pOladnl slomatologlcznej
w Warszawle_ Kiedy wraz z m~zem
przybyla do naszego miasleczka,
zastala lU sytuacj~ weale nie zachi;l
cajqCq do pOlOstania tLl dluzej. W
Osrodku Zdrowia nie byto gabinelu
stomatologicznego, Zorganizowala
go w wynaj~tym prywatnle mieszka
niu a uzytkowala gl6wnie w celu le

czenia paCJent6w ubezpieczonyct),
Nikt nle pladl za amortyzacjli! narz~
dZI L innego sprz~tu. Sama tei mu
siata dowozic potrzebne materialy z
Ciechanowa. Okazalo sifi jednak,
ze z naszym mlasteczkiem paristwo
Jaworscy zWlqzali sifi! na stale. W
1956 r. Osrodek Zdrowl8 \vzbogacli
Sl~ 0 gabinet stomatologicwy. Wa
runkl pracy jeszcze bardzleJ si~ po·
prawily z chwil q oddan/a do uzytku
Osrodka Zdrowia przy vI. Plonskiej.
W poprawie bazy lokalowe] i sprzfi!
towel miala tei 5wol udzial pani Ja
worska. Duzq wag~ przykladala do
profilaktyki Ileczenia dzieel. Przeka
nywala, ie w kaide/' szkole winien
bye gabinet stomata ogiczny.
PracuFlc wlasciwle na dw6ch eta
tach jednoczesnie dbala tei. 0 po
szerzanie
swej
wiedzy
I
podnoszenie umiej!;tnosci Jest
specjalistkq pierwszego stopnia slo
matologii zachowawczej Syste·
matycznie uczestniczyla wzjazdach
i posiedzeniach stomatologiclnych
w Warszawie_ SwoJq wiedz!; wzbo
gacala tei poprzez czytanie Iileratu
ry fachowej i to krajowej lak i
zagranicznej (gl6wnie francuskiej).
Pani DOKtor w uspolecznr ne]
Sluzbie Zdrowia pracowala do roku
, 982. !<leay to przeszla na zasluzonq
emeryturliJ. Nle oznaczalo to ]ednak
zerwanla z zawodem. I dzlSlaj SPIe
szy, choclal JUI: tylko dorainie z po
mOC<j w naglych wypadkach.
Pomocy nlgdy nie odmawlala I nle
odmawla. Z wlasnyeh obserwacjl mo
g!; tei dodac. ze wielokrotnie bylem
przyj~ty jui. po godzinach iej pracy. A
Jeszcze rlle bylem ostatni w kotejes.
Zaangaiowanie, wiedza i umie
j~tnosci zostaly wysoko oeeniol
przez zwierzchnik6w. Qtrzymala od
znakfJ "Za wzorowCl. praCl;! w Slui
bie Zdrowia". Na]wainiejszym
wyrazem uznania jeslJednak wdzi~
eznosc jej paCjenl6w,
Pani Zofia JawoIska jest osob<j
niezwykle serdecznCj, szczerq, iy·
ezliwq. otwart(l na innych. Takich ez
Judzi Jubi i szanuje. Nie lOOSI zas
obludy. obmowy I klamstwa. Intere
sule sil;! muzykq I spiewem, malar
stwem I turystykq, Przez wiele lat
wraz. z rn~iem dzialala aktywnie w
niezwykle pr~Znym w popl"Zednich
I tach naslelskim Kole Towarzy
stwa Krzewlenla Kultury FlzyctneJ.

dla koni staje sifil bardzo uciqzliwq, podr6ini wysiadajq cZfilsto i
idq pleszo. Anulka weale si~ na to nie gniewa. G6ry, doliny,
strumienie szumiqee, poehlaniajq calq jej uwagt;). Stada pi!;k
nyeh krow pasq sil; w dolinaeh, pogorki okryte winmcami. a
dOJrzale grona same sifil do usl napraszajq. Ui:ywajq tei. wszyscy
tego daru 80iego.
Na wyZs2ych znowu gorach wsz!;dzie stada koz I owiec, a
spiewy pasterzy mieszajq si!; z brz.;kiem dzwonk6w. Gdyby lu
byl Stefan. Zuzia, jakieby jei bylo lekko, rozkosznie, a tak
zawsze jakis den pada na jej radose i nlespodzlanle jq zamra
eza_
Zatrzymali sifil na noc w jakiejs odludnej karczemce. tym
razem nle ma wll;cej podr6i:nych, tylko ani jedni. StyryJczycy,
ktorzy pijq wino przed gospodq• to Sq miejscowi mieszkancy.
Udajq sifil wkrotce na spoczynek, bo gospodarz radzi, ieby
wyjechac wczesnie. gdyz droga do naSll;'pnej stacji bardzo
ci!;zka.
Anulka dlugo zasnqc nie moze. nareszcle zadrzemala, ale
znowu si~ budzi. To ksi!;zyc swieci jej pro5tO w oczy. Wstaje
cichulko i wymyka si~ na maly ganeczek.
- Ach! Jakie cudnie wyglqdaJq g6ry w tej srebrnej poswiacie l
Wtem slyszy jakis szmer i spoglqda na dOl.
Ganeczek v-tychodzil na gospodarskie podworze - szopy 
stajnle_ Kan parskal przy zloble i brz~kallancuchem ... w rogu
stajni stalo kilku ml;zczyzn rozmawiajqeych cicho jakqs osobq,
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PrzewodniczClcemu Rady
Miasta i Gminy w Nasielsku
7.01. z parkingu przy ul. Pilsud
skiego skradzlony zostal ..dUzy"
.. I~ar' 1500 wartosci 5800 zL
W noey z 8 na 9.01. rzech zlo
dz lejaszk6w podJliilo pr6b~ 1'1101
mania do skJepu spozywczego IV
Kowale"llca . OZI(1kl blyskawlcz
riel akC]l pollcjantbw l Komisarl8tu
Pollcjl W NasielskU jeden z
sprawc6w lostal zalrzymany na
rY"1l ISCU zdarzenl8. Ustalono lei:
p,:,rsonafia pozos alych. Zalrzy
manym udowodnlono Inne wla
mania I kr dzieie kl6rych dokonali
w Plesc,rogach I w Lelewie.
Naslelsk - z zamknlfiltego gara
zu na posesji rzy ul. Cmenl,HneJ
nleznanl sprawcy kradll w no
',2.01 .. malucha wan CI 4500 zl.
Nocq 13.01. lamano srt;l do
sklepu spozywczo-monopolowe·
o skqd zabrano lowar wartosci
3000;d Nasielscy poficjanci usla
Iill sprawc6w I odzvskali cz,?sC:
skradzlonego IOwaru war 0 CJ
1000 zl. Zlodz,ejami-wlam \'Ia·
Claml okaz Ii Sl~ dwaj nielelnl
chlopcy. Jeden z nlch przebywal
na przepustce z Zakladu Popraw
czego. Obyd'.... u S&d Rodzlnny
IJmleSClI 1'1 srodku Wychowaw
czym
Piescirogi - w wyniku zalst·
ialeiJo poiaru znlszczenlu
ulegla konstrukcja dachowa i
podsutltka ceglanego baraku
miesl.kalneg przy ul. M. Reja.
Przyczyn'l najpra'idopodobnle
byla nieszczelnosc p zewodu
I<ommowego.
Wlnnlki 15.01. 1'1 nocy 4 zama
skowanych ffil;i.czyzn dokonalo
napadu na mieszkar1c6w teJ miej
scowoSci. W toku pod/~tych czynOSCI, w bezposrednlm poscigu
oollCjancl zatrzymall l'3dnego za
sprawc6w. Us alono lei cisa
mosc pozoslalych zlonk6w prle
slepczel grupy. Napastnlcy
pochodzllr z rejollu Plonska. Sqd
Relonowy zaslosowal wobec la
rzymanych areszt. Ta sama gru
pa
powl~kszonym skladZie

dokonala na naszym tarente In
nych wlamari kradnqc sprZf;1t ele
ktroniczny I inne wartosciowe
rzeczy.
Studzianki - nleznani sprawcy
cokonah wlamanla do domku Ie 
niskowego skad skradli 2 bu ega·
zowe. telewllor, wlertark~
wanosel SOD zl.
Wiktorowo . do niezamieszka
lego budynku njeznani sprawcy
dokonali wlamania I skradti wle±~
tereo. p y cd. lelewizor 0 l<:jcz
neJ wa OSCI 2500 zl.
Noq 18.01. 1'1 Studziankach
dokonano wlarnania do garaiu,
Po zdif;1ciu dr 7 wi garai wyeh z La·
vllas6w meznanr sprawcy wynl8sli
samoehodowq skrzynii;l blegow.
akum la or Iinne rzeczy wa 0"
cl 1500 zl.
Naslelsk. W godzinach wle
czornydl sorled nasielsklego
kosciola zostal kradzlOny Fiat
126 p war10sCi 10.000 zl
21.01. w L bominku nleznani
spral' ey wyprowadlili l. nlela
mknll;ltal obory dw!e .rowy wartos
CI 2800 zl.
Nasielsk. PraCDwnlcy 13k pozy
lUry PKO zglosili odkrl'cre falszy·
wego banknolu 0 nominale 100 zl.
Ba kno zo tal przynleslony przez
mleszkanca Plesclr6g.
25.01. Do kontener6w stojq
cych na placu budowy poczty VI
Nasielsku dokonano wlamania.
Skradzlono narz~dzla 0 wanosel
40 zl. W wynlkU podji;ltych d.zta
lari prZ8.l poliqan 61'1 z Komisaria
tu Pollcjl "I Nasielsku lIstalono
sprawcf;' lego skoku. Okazal si~
nirn nlel81nl chlopiec. ktory przy
znal Sli;l do kilku Innl'ch podob
yeh wyczyn6w.
Nocq 26.01. wlamano sie do po
mieSlCler') Kr611karni w Naslelsku
skqd nleznanl sprawey wynle,;li 3
stlniki eleklryelne wartosCI 2400 zl.
4.02. KieruJCley "Oplem" sIr eil
panowanie nad samochodem i
udeilyl w przydrozne drzewo. do·
znaiClc zlamanla r~kl.

°

stojqCq z tylu budynku. Woznica wyszedl ze d Ii stajni i rOwnlez
wziql udzial w rozmowre...
KsililZyC zakry! silil chmurq, chl6d jakis powia : Anulk~ dreszcz
przeszedl, wraca do pokoju i amyka pospiesznie drzwi, (lIe w
tej chwili zdaje jej silil ... nle ... to czyste przywidzenie ... ze zza
stajni wychodzqcy czarnym p1aszczem okryty m~iczyzna, to
znoWU ... La Brie.

IX,
Cudny. trocht;! chlodny ranek. Gospodarz mocno sklopotany
oznajmil podroinym, ze kolo U dyliiansu zepsute; na szcz~scie
wraca jakis woinlca pr6i.nym karyklem do Karlsberga, to moglby
Ich dowiesc do stacji. Nie ma wyboru, trzeba silil zgodzic. Jadq
wi~c bardzo wolno, ciEjgle pod gOff;.
- Co to za wieze i mu ry przed nami? - pyta Zaremba woi.n icy.
- To miasteczko Karlsberg, a Ie mury to kosci61 I klasztor
Kapucyn6w. byla odpowiedi.
- Chyba nredlugo tam dOledziemy? - pyla Anulka.
- 0 niepr~dko, mamy ki ka godzin dragl, bo te gore trzeba
wkolo objezdzac. Jest lu dr6ika blizsza. ktorq wprawdzie tylko
pieszo lub na osIe przebyc mazna, za 10 widok z nlel nlezr6w
nany! Radz(! bardzo panstwu uzyc lej przeehadz i, p6jdq pan·
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Tadeuszowi ModzeJewskiemu
wyrazy

gl~bokiego wsp6tczucia
z powodu smierci

CORKI
Skladaj~

ZarzCld Miejski i Rada

Panu Tadeuszowi Modzelewskiemu
PrzewodniczClcemu Rady w asielsku
wyrazy szczerego wsp6tczucia
z powodu sm ierci

CORKI
sklada Redakcja Zycia Nasielska

Pani Barbarze Modzelewskiej
wyrazy

g'~bokjego wsp6tezucia
z powodu smierci

CORKI
sktadaiCl: Dyrekcja
i grana podagogiczne Zespolu Szk6t
Zawadowych w Nasielsku

stwo. iak Jak arnel podr6znr . mowi! wskazuJqc na kilku ludzl
idqcych spiesznie I Jui: niknqcych w oddali. - tam wyieJ lest
przesmyk w prawo, wchodzCjcy mledzy dWle gory I wygodna
SClezka na dol, ktora Iqczy 51!;! z goseincem, am m6glbym
czekac na was, albo 'I'll' na mnie.
Wiesz, co, Anulku - rzek! pan Jan, nogi ml zupelnre zdretwlaly
I bokl bol q od tel nlewygodnej jazdy. chetnie sle przejde.
Anusi nie Irzeba bylo dwa razy powtarzac. zeskoczyla zaraz
na zremilil, dZladek poszedl za jej przykladem I ruszyli zwawo
pod 9 r~. zostawiajqc tlumoczek na apiece woznicy, k10ry ze
swoim karyklem zginql im z oczu na zakrli3cie goscilica.
Lekkle. mile powle rze. SClezka Z jedne) slrony dotyka stro
meJ. skaflstej gory, sililgajqCel gdzies pod obloki, z drugiej s rony
prawie ze przepasc. a dole szumi potok. Urvvisko mrejscami
naJ8zone brylaml kamleni, to znowu obrosle kartowatymi dlilba
mi. a spowile olbrzymiemi bluszczami. Te bluszcze 10 najwi~·
kszy zachwy1 Anusi.
Hodowala soble na gal1eczku w Nasrelsku ~ ciemnolistnq
roslink~, aula sarna ma lodygi grubosci rl;)kl doroslego m~z·
czyzny, sploty JeJ po kilkanascie lokci dlugre, WlenCZq slare
lwaliska, lub trzymajq drzewa w uscisku!
Szli. cie5zCjc w rak przestrzeni q, swiat/em. Postacie poprze
dzajqcych ich w~drowc6w majaczyly jeszcze czas jakis, leraz
slracil1 ich z oczu. zapewne juz weszli w te przesmyk, 0 kt6rym
wspomlna! woznlca
(c.d n.)

dokonczenie ze str. 1

pozoslaly groby jej rodzic6w,
m~za, syna j znajomych. W
Kazachstanie z rodzinami
pozostafo jeszcze jej dw6ch
synow. Jeden syn mieszka w
Rosji. Ona zas z c6rkq Lud
mHq Tomasiewicz, jej m~
.lem oraz z trojkq wnuczqt
przyjechata do Nasielska.
Wnucz~la to: Julia (21 lat,
studiuje na WSP w Opolu),
Lena (19 lat, studiuje w PSZ
w Opolu), Janek (15 lat, bf;l
dzie si!? uczy! w LO w Nasiel
sku). Druga corka pani Przy-

ze swoim zespclem folklory
stycznym z Wiszniowki przy
jechafa do Polski na Milildzy
narodowy Festiwal Zespo
J6w Folkloryslycznych w No
wej Rudzie.
Obecnie miasto i wszyscy
zyczliwi mUSZq przybYfej ro
dzinle pom6c. Panstwo
Tomasiewiczowie nie chCq li
czyc tylko na .lyczliwose in
nych i .lye z pomocy. Umiejq
pracowae i przyzwyczajeni
Sq do pracy. Nie chcq dla
nikogo bye ci~.larem. W Wi
szniowce byli znanymi j ce
nionymi obywatelami. Pani

a zdJ~clu: Burmlslrz Stanislaw Tyc Z Wizylq U rodziny paristwa Tomasiewi
czaw. Z prawe; strony burmistrza siedzi panl Bronlslawa Przylucka, po
stronle lewei Ludmila I Jan Tomasiewiczowle. Na drugim plan Ie dzieci Lena
I Janek.

luckiej mieszka w Nlemczech
(mqi jej jest z pochodzenia
Niemcem, a prawie wszyscy
obywatele Kazachstanu po
chodzenia niemieckiego prze
siedlili silil ju.l do Niemiec).
Osiedlenie si~ rodziny
panstwa Tomasiewiczow w
Nasielsku nie jest dziefem
przypadku. 0 naszym mies
cie i jego mieszkancach opo
wiadala im w Wisznlowce na
sielszczanka , panl Stefania
Rychlik - nauczycielka polo
nistka, kt6ra po rozpadzle ra
dzieckiego imperium poje
chaf8 z innymi nauczyciela
mi do dalekiego Kazachsta
nu, aby uczyc naszych roda
k6w j!?zyka polskiego i za
znaJamiae ich z histori~ Pol
ski. Pani Stefania w czasie
wakacyjnych pobyt6w w
ojczyinie przeprowadzala
rozmowy z wladzami miasta
i przygotowywala grunt na
przyj/ilcie polskiej rodziny z
Kazachstanu. W czasie jed
nego z pobyt6w przywiozfa
do Nasielska pani~ Ludmil~
Tomasiewicz, kt6ra razem

Ludmila ukonczyla szkollil
i przez wiele
lat byla dyrektorkq przedsz.
kola. pan Jan po ukonczeniu
Instytutu Pedagogicznego w
Swierdlowsku przez 25 lat
uczyl fizyki w szkole sredniej.
Kiedy nadszedl czas prze
mian. padaf)i fabryki i inne
zaklady pracy, okazalo si~,
ze i przedszkola Sq niepo
trzebne, a i szkola nie za
pewniaf8 godnych warun
k6w zyGia. Tomasiewiczowie
swojCj zyciowq szans~ do
strzegll w powstajqcej na ba
zie upadfego kolchozu rolni
czej spOfce akcyjnej. Ona zo
stafa zastf;lpCq kierownika do
spraw socjalnych i kultury, on
zas w tej sp6ke objql stano
wisko gl6wnego energetyka.
Z przytoczonych faktow wi
dat, ze panstwo Tomasiewi
czowie to zdolnl i aktywni lu
dzie w sile wieku. Z pewnosci~
znajdq swoje miejsce w na
sielskiej spolecznosci. Liczy
my, ze spotkajq zyczliwych Iu
dzi, ktorzy w tym im pomogq.
AZ.

15 slycznia br. w Szkole Pod
stawowej Nr 2 w Nasielsku po
raz kolejny Akcja Katolicka na
szej parafil wsp61nie ze Stowa
rzyszeniem Rodzin Katolickich
przygotowaly zabaw\l chor ko
wCj wraz z paczkami dla 240

dzied z rodzin najbardziej po
trzebujqcych.
Zabawa choinkowa zostala
poprzedzana programem arty
stycznym . Ja elkami, ktor
przygotawaly dziecf ze Szkoly
Podstawawej Nr 2. Nast~pnie
wszyslkie dzieci zostaly zapro
szone na pacz~stunek. kt6ry zo-

Usmiech na twarzy dZlecka I
jego zadowolenie z zabawy bylo
najwi~kszym podzil;kowaniem
dla organizalorow tejze Impre

zy.
Nalezy r6wniez wspomniec,

ie 21.12.97 r. po mszaeh sw.

dla dZlecl rozdane zostal 500
paczek. kt6re przygotowali
takie czlonkawie Akcji Katolie
kleJ. SrodkJ na ten eel pozyska
no ze przedazy stroik6w
swi<jteeznych, zniczy, kalen
darzy, swrec oraz z pomocq
IUdzi dobre] woll.
Wszystkim tym, kt6rzy w jakis

pedagogiczn~

Na zdil;jciach: Dzisci obdarowano paczkaml.

stal specjalnie dla nich przygo
towany przez czlonkow Akcji.
Przez kilka nast~pnych go
dzin w rytmach muzyki odbywa
Iy si~ wsp6lne tance dZleci z
arganizatorami. Dlugie karowa
dy i w~zyki przepJataly tych, kto
rzy wybierali lance solow£!.
Zabawa byla szampanska.
Impreza zakonczyla Sl~ okolo
godz. 18- ej. Wczesniej jednak
uczestnikom zabawy zoslaly
wrl;czone paczkl ze lodycza
ml.

spos6b przyczynili sil; do rea"
zacji tego wlelkiego dziela w
imieniu dzieci serdecznie dzi~
kuj~.

Prezes Akcji Katolickiej
Halina Kaminska
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D:I.&rzec ·98

20-22.02.98
,,007· Jutro nie umiera nigdy"
- sensacyjny, prod. USA, godz.
18.00.

Wiatr zimnym sniegiem twarz smaga.
Rozrywa chmurne zaslany.
Z bialych [Xatk6w wieniec splatam
Dla swif;'tej Pani-Matrony.

•. -

.•

"NIW'A"

Luty -

SEawi~
!Jv(at~ (jromnicz1l4

•• -

Repertu&r filD:1.o~

27-01.03-98
"Copland" - sensacyjny prod.
USA, godz. 18.00,

.- I

kujqC policjanta jadqcego samo
chodem. Poliejant si~ga po bron
i zabija obydwu agresorow.
Szefowie postanawiajq wyci
szyc calq spraW$: oglaszajq, ze
pollcjant pod wpJywem wyrzu
tow sumienia popelnil samob6j
stwo. Wystfi'pujq: Robert DeNi
ro, Sylvester Stallone, Harvey
Keitel. Czas projekcji 104 min

06-08.03.98

Spaglqdam na niebo chmurne.
Modl~ w biel sniegu co pr6szy.
Zawijam, i sl~ ku Bogu.
Razem z westchnieniem mej duszy,

"Golo i wesolo" - komedia
prod. USA, godz. 18.00.
13-15.03.98
.. Anastazja" przygodowy,
animowany dla dzieci prod.
USA, godz_ 16.00.
.. Mlode wilki 1/2" - sensaeyj
ny prod. polskiej godz. 18.00 i
20.00

KI~kam na snieznym kobiercu.
1slawi~ Matk~ Gromnicznq,
Kt6ra darzy mnie laskami.
I SWCj milosciq krynicznq.

...
..Jutro nie umiera nigdy". Film
sensacyjny. Brytyjski agent Ja
mes Bond odbywa rutynowq in
spekcj~ przel~czy na graniey al
gansko-pakistanskiej. Wpada
na lrop organizacjl przemytni
czej, kt6ra handluje broMIC!.
Bond rozpoczyna sledztwo - i
spotyka dawnych znajomych.
kt6rzy probujq go zgladzic_
Wyst.: Pierce Brosnan, Jonat
han Pryce, Michelle Yeoh. Czas
projekcji 120 min,

Bqdz pozdrowiona Maryjo.
Co trzymasz gromnicl;l w dloni.
Swiat/em rozjasniasz mrok duszy,
Kt6re od grzechu jq chroni.

Miluj~ Ciebie w bielutkiej
Sukience, i z gwiazd koronie.
Modlitw~ korne} sl~ w niebo.
Gdzie zasiadasz na swym tronie.

Wielbi~

Ciebie w czas pokoju.
I burzy, co gromy cisnie.
Zapalam swiatlo gromnicy.
Niech si~ swieci wiekuiscie.
Jerzy R6i:alski

Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77

Ochotnicza StraZ Poiarna
998, 691-22-88

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po godz. 15.00 - Plonsk tel.:
62-26-45

Serdecznie zapraszamy ma
lych i duzych kinoman6w.

Ogtoszenie drobne

Sprzedam Zuka tanlo Borko
wo 42, tel. 69 35 142.

NASidsku

Lekarze internisci dyzurujq w kazdq saba
t(l w systemie "pogotowia ratunkowego" od
godz. 8.00-13.00, leI. 691-25-03.
Gabinet zabiegowy czynny jest w kaidq
sobot~ w godz. 8.00-11.00.

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk
zglasz.anie uszkodzen telelonicznych 
924

Pogotowie Ratunkowe Put1usk
999. 692-26-11

TElEkOIWUNikA.cjA PolskA

.

-~

Rozmowniea Telekomunikacji Polskiej
czynna jest w dni powszednie i pracujqce
soboty w godz. 7.00-21.00.
W wolne soboty w gOOz. 8.00-14.00.
W niedziele rozm6wnica czynna jest w
godz.9.00-11.00.

POCZTA PolskA

691-24-96

Centrara Telekomunikacji 

"Mlode wilki 1/2". Dwaje mlo
dych ludzl sp(ldza wakacje nad
morzem. Dochodzi do klolnl,
chlopak posta awia odejsc.
Dziewczyna spotyka grup(l mlo
dziencow, ktorzy konwojujq cy
sternli! pelnq spirytusu. Liczq;,a
to, za zaroblq wielkie pleniqdze.
Dziewczyna przylqCZ8 siliJ do
nlch. Wystl?pujq: Anna MUcha,
Krzysztof Antkowiak, Justyna
Gr....ybek.

..Copland". Dwaj chuliganl
probujq wywoJac awantur~, ata

DyiuR PRzycltodNi REjONOWEj
W

"Anastazja", Film animowa
ny. Jest rok 1916, na dworze
carskim w Petersburgu odbywa
si~ bal, kilkuletnla ksi~z.nlczka
Anaslazja tanezy ze swym oJ
cem-carem. Pojawia si~ demo
niczny Rasputin i rzuea klqlwi;l
na rodzin(l carskq. Wkr6tce po
tem wybucha rewolucja, car i
jego rodzina uciekajq z palacu .
Czas proJekcji 94 min.

Apteka mgr Godlewskiej, uJ. Kiliriskiego:
6-12.02 19-25.02.98.
Apteka "Arnika" mg( Swigoniak, ul. Ry
nek:
1-5.02, 13-18_02, 26-28.02.98.

,--~

Urzqd Pocztowy Nasielsk·1 czynny jest w
dni powszednie j w pracujqce soboty w
godz. 8.00-18.00.
W wolne soboty w gOOz. 8.00-13.00.
W niedziele Urzqd Pocztowy jest nieczyn
ny.

r·····_··········,·······
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GAZOWE NAPRAWY) INSTALACJA
GAZOWYCH URZf\DZEN GRZEWCZYCH
ORAZ HANDEl MAT. BUDOWLANYMI
- Sprz dat jJodl:vzew~1Czy do wody, ko/jow
e.o. gazowycn i Olf; wych, ospr7t:tu tj.:
zbiorniki oleju, gdZU plynneRo, wklrldy

kominowe i innC'.

- Sprzedaj i monraj .1utonlJtyki
- niis:z;e k~szry ogrzew,,?nia !
- Naprawy gwaranc),Jn .' pogwarancYJne,
przeg/qdY J konsef"l"vclcle.
- Autoryzowany serwis firm jrlk: TfRME~

".

DOM-CAZ, 5TfEBELELTRON - HYDRu·
n-iERM, OCEAN, VAILLANT, STEGGLE5

•

I

mne.

.

Startislaw Wtqckowski
06- L 0 Na ie/sk, ul.StJrzyliskw{;o 4 D, rn. (-j
tel. (0-23) 69 12347

SIURO USlUG RACHUNKOWYCH
..,. Prowadzfjnie /fsicWfodatko\NYch,
.
oraz rozllczenta VA ,
..,. Rozliczanie roczne PIT.
*" Kompleksowa obs{uga
w UJ7~dzieSkarbovvym i ZUS.
Sabina TJ7aska
Nasie/sk, uJ. Warszawska 23, tel. 693 04 03
;;;;,;2"';.");;"";'

ZAKLAD MONTAZU

INSTAt CII SA IT.
C.O. I GAZU
(jerard (Mifd

Nasielsk, ul.Broniewskiego 8

'I

tel. 691 2987
...................

.............._

...,...-,r~"""""

Terminarz rozgrywek
MLKS "Zbik" w rundzie
wiosennej
1) 29 03.98 godz. 13.00 (nledzle
la) tBIK - POLONIA 1101'10
2) 18.04.98 goaz. 15.30 (sobota)
ZBIK - KONOPIANKA Konopki
3) 02.05.98 godz. 16.00 (sobota)
ZBIK - SONA Nowp. Miasto
4) 705.98 godz. 14.00 (nledzl 
la) ZBIK ISKRA Narzym
5) 30.05.98 godz 14.30 (sobota)
Z81K -ISKRA Krasne
6) 13.06.98 godz. 15.00 (sobota)
ZBIK - KAYSZTAL Gllnojecl<
I} 21.03 98 godz 14.00 (sobota)
AKMA Wieczfnla - tBIK
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KrzyzQwka nr 2

21

6

wych biznesmenow I os6b pro
wadzqcych dzialalnosc gospo'
darczq, i.e istnieje mozliwosc
umieszczania 1'1 hali reklam
swolch firm, tym bardziej. ie
niebawem zacznq sir;! na nieJ
odbywac imprezy
ZaStE;gu
og6lnopolskim, a wtedy przyje
dzie lei: telewizja i caly kraj bIT
dzie si!il m6g1 dowiedziec 0 is 
nlenlU Waszych firm.
Szczeg610wych Informacji
dotyczC\cych rekJam udzlela
my codzlennie na hali sporto
weJ.

Znaczenie hasel

17

28
17

34 35

,8

18

22

. Jak 1'1 poprzednim numerze
ZyGia pisalismy , hala sportowa
t(ltni juz zyciem. Korzysla z nieJ
mlodzlez szkolna, miejscowi
sportowcy, korzyslajq tei. z niej
pozoslali mieszkancy miasta i
gminy. OrganlZUJCl Sl~ w grupy i
przychodz<j na half;! oddajqc si!il
ruchoWl i rekreaCjI. Zach!ilcamy
rycl1. kt6rzy co najmnlej raz Jui
byll na hall. by daJej z nlej korzy
slall, jak r6wniei.. Iych, kt6rzy je
szcze na I1le) me byli.
Jednoczesnie informujemy. a
dotyczy to zwlaszcza miejSco-

12
4

15 16

0·1
27

11) 2405.98 godz 13.00 (nip.
dziela) NADNARWIANKA Pultusk 
ZBIK
12) 06.06.98 godz. 1 .00 (nie·
dzlela) BORUTA Kuezbork' ZBIK
3) 2006.98 gedz. 17 00 (sebo
la) WEL Lidzbark Walski ZBIK

10

2

14
18 19

lBIK

5

9
~3

8) 0404.98 godZ. 12.30 (SObOl a)
GKS Opinog6ra - ZBIK
9) 25.04.98 godz. 15.30 (sobota)
DELFIN Rybno - ZBIK
10) 10.05.98 godz 14.00 (nle·
dzlela) ORL~TA Baboszewo .

,4

13 1

Zapraszamy na halt;
sportowq!

3 18 19 11 10 17 11 20 11 14

pozjomo' 1 . stoi na pledestale. 5· w herbis Kanady, 9 - zasadzil
j<j dZladek W ogrodzle. 12 - kr61ewski dom, 13 - POClqglem lub
samochodem. 14 klujClca res/ina, 15 -loCZq jq pif;!sciarze na nngu.
17 zlmowy pojazd, 18 - malwersanl, czlowiek niezbyt uczciwy, 22
- komplet· pro on 1 elektrony, 23 - lelnia prze a w nauce, 27 .
szachowa zagrywka. 29 • j~zyk ui.ywany we wschodniej Nigerll, 30
- umyslowa lub fizyczna, 31 - z niej zrobione Jest pUdelko, 33 
g6rafski gospodarz. 34 w nim pracujesz. 38 - uiywajqjej terrorysci.
41 ·Iegendarny alozyciel Krakowa, 42 - odmlana esperant3 ulwo
rzona w 1908 r.. 44 - ogloszerlle. plakal, 45 • s~dziowski ubi6r. 46 
lekcyjny - reguluJe nauke w szkole, 47 - najdrobniejsza z kasz, 48 
ml3sto w woj olsztynsklm, nad ieziorem Jeziorak. 49 - lekarze
zalecajq go, dla zdrowia. 50· typ zamka do drzwi, 51 - polecenie do
natychmiaslowego wykonanta.
. Pionowo: 1 - chodzl po scia~le, 2 -.otwieralo go zakl~cie wypo
wladane przez AII-Bab!il. 3 - ClqZente ZJemskle. 4 - przerywa emlsJ~
lJ1mu w elewizJI, 5 . roslina po/udniowa ktoreJ owoce sluzq do wyrob
czekolady, 6 - numeracJa ulworu muzycznego, 7 - duia nasadka, 8
. im,~ marszalka Sejmu. 10 - uklad, umowa. t 6 . dodatnia elektroda,
19· row. szaniec, 20 - jedna z elektrod tranzystora. 21 - miejscowosc
uzdrowlskowa z sanaloriami dla dzieci. 24 . zWierz~ domowe 0
Iskrzqcym fUlerku, 25 - piefWlastek chemiczny metal uiywany lako
dodatek uszJachetniajqcy stal. 26 - malerral z tworzywa szlucznego.
28 - ptak - zlodziej. 31 - amulet, 32 • pogardliwa nazwa hIllerowca.
35 - Jednostka powlerzchni. 36· gwaltowny placz, szloch. 37 - osoba
kontrowersyjna, zachowujqca si!il niezgodnle z przyj!iltyml normami.
39 - stoi w prezblterium. 40 - antonlm biedaka, 43 - czasem pail Sl\!
nad bagnisktem
Rozwiqzaniem krzyz6wkl b!ildzie hasto wypisane z kratek ponu
merowanych w praw
dolnym rogu do diagramu. B~le to przy'
slowie polskie,
Rozwiqzaniem krzyz6wkl z nr 1 .,Zycla Nasielska" bylo przyslo
wie: "Jedne r!ilca prawo prszq, drugle wymazujq". Nagrode pienifi!z
n<j wylosowala panl Jadwiga Kopczynska z Nasielska Serdecznle
gratLJlujemy.
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