PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

Czy na ludzkim zdrowiu

można oszczędzać?

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art.68
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
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Życie Nasielska

Dla mieszkańców liczą się fakty

R

zecz rozgrywa się na placu przed
budynkiem Przychodni Zdrowia
przy ulicy Sportowej. Jest 26 lutego,
czwartkowy wieczór, po godzinie 18.
Przed zamkniętymi drzwiami do pomieszczeń
pogotowia ratunkowego gromadzą się ludzie,
wśród nich osoby wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej. Są zdani sami na siebie,
chociaż jak się okazuje jest tu także dyspozytorka, kierowca karetki oraz sanitariusz - najbardziej
zaskoczony, tak zaczął się jego pierwszy dzień
pracy w tej firmie.

A przed budynkiem przez kilka godzin było słychać krzyki i przekleństwa oburzonych pacjentów. Skierowane były do „Nich”, choć najbardziej
ucierpieli pracownicy pogotowia, którzy stawili
się do pracy. Jednym słowem rozgrywały się tu
sceny jakie mogłyby zdarzyć, gdzieś daleko w
jakimś egzotycznym kraju. Niestety rozegrały
się w Nasielsku.
Tak naprawdę nikt nie wiedział kto jest winny zaistniałej sytuacji. Jedni mówili, że zginęły klucze,

fot. M. Stamirowski

Nie brakuje poważnych przypadków: są rodzice z chorym, małym dzieckiem, mężczyzna
z poważnym urazem dłoni, starszy człowiek
z podejrzeniem zawału serca... Tym udało się tu

dotrzeć o własnych siłach i o własnych siłach będą
musieli stąd odejść, by szukać pomocy gdzie indziej. Wielu innym nikt nie będzie mógł pomóc,
zza zamkniętych drzwi cały czas dochodzi
bowiem dźwięk telefonu. Tu zabrakło po prostu
dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się
sprzęt medyczny.

W czwartkowy wieczór budynek był zamknięty na cztery spusty.

Bulwersującym zdarzeniem, związanym z funkcjonowaniem tutejszego pogotowia zajęły się władze miasta. Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha
wystosował list do Ryszarda Olszanowskiego, Dyrektora Naczelnego SZPZOZ
w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym napisał:
W związku z niepokojącymi sygnałami od osób, które w ciągu ostatniej doby próbowały uzyskać
pomoc w pogotowiu ratunkowym w Nasielsku przy ul. Sportowej 2 dla swoich bliskich znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu życia, proszę o natychmiastowe przeanalizowanie zaistniałej
sytuacji oraz podjęcie stosownych działań w tym względzie.
Redakcja Życia Nasielska, podobnie jak władze miasta z niecierpliwością
oczekuje odpowiedzi z Nowego Dworu Mazowieckiego. O reakcji dyrekcji
SZPZOZ poinformujemy naszych czytelników.

drudzy, że zwolniono pracownika. Cokolwiek
jednak nie byłoby powodem tej sytuacji, ona w
ogóle nie powinna się zdarzyć.
Za całym tym zamieszaniem na pewno stoi człowiek i być może jego nieprzemyślane decyzje.

mc
Po czwartkowym incydencie
w tutejszym pogotowiu otrzymaliśmy od mieszkańców wiele próśb
o interwencję. Publikujemy jeden
z listów od pacjenta, któremu nie
udzielono pomocy medycznej
w Nasielsku.
Uprzejmie informuję, że w dniu 26.02.2004r.
w godzinach wieczornych wystąpiły u mnie
bóle serca (jestem po zawale mięśnia serca,
choruję na chorobę wieńcową). Ponieważ
bóle po przyjmowanych lekach nie przechodziły, byłem zmuszony szukać pomocy
lekarskiej. Zadzwoniłem do Pogotowia Ratunkowego pod numer 69 30 999, ale niestety
nikt telefonu nie odbierał. Pomyślałem, że jest
to niemożliwe i wykręcałem ten numer kilka
razy. Być może, że zdenerwowanie wywołało
większe bóle i to spowodowało, że zawieziono
mnie do Pogotowia w Nasielsku i okazało się,
że pielęgniarka siedzi pod drzwiami pogotowia
i nie może się do niego dostać. Zastałem akurat dwóch mężczyzn, którzy się awanturowali.
Jeden miał obcięty palec u ręki, a pielęgniarka
nie mogła mu nawet zrobić opatrunku i nie
wiem, co jeszcze. Mężczyźni posłali kilka
wulgarnych słów, jeden z nich ze złości kopnął
w drzwi i odjechali. Była godz. 19.00, telefon
w zamkniętym pokoju dzwonił bez przerwy.
Nie otrzymawszy pomocy udałem się do Pułtuska, gdzie wykonano badanie EKG. Podano
mi leki i dolegliwości zaczęły się zmniejszać.
A co by było gdybym dostał drugiego zawału
– pewnie by bez pomocy przyszło mi iść na
tamten świat.
Opisałem tutaj, jaka spotkała mnie przygoda
ze służbą zdrowia.
Dowiedziałem się, że Dyrekcja w Nowym
Dworze Mazowieckim zabrała pielęgniarkę
przyjmującą telefony i od godz. 8.00 rano
do godz. 18.00 nikt telefonów do Pogotowia
Ratunkowego nie przyjmuje. Pytam, po co to
pogotowie istnieje, kiedy nie ma całodziennej
obsady? Kiedy lekarz pojechał w teren z kluczami do pomieszczeń pogotowia, czy chory
ma umierać pod drzwiami tej instytucji?
Mam nadzieję, że ktoś ocknie się i spowoduje,
że dostępność do pogotowia w Nasielsku będzie przez całą dobę. Moje uwagi kierowane
są nie do pracowników Służby Zdrowia, ale do
ich decydentów. Pismo to kieruję również do
Ministerstwa Zdrowia prosząc o interwencję.

Nazwisko i adres autora listu
do wiadomości redakcji.
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OBYŚMY ZDROWI BYLI – MY, POLACY
B
ardzo łatwo jest nazwać człowieka, który zadaje ból drugiemu człowiekowi, rani go, doprowadza do utraty zdrowia albo zabija. Jest to, w
zależności od skali przewinienia, chuligan, łobuz,
bandyta, morderca. Jednym słowem – przestępca.
Kim jest człowiek, który jako urzędnik państwowy, a do tego PRACOWNIK SŁUŻBY ZDROWIA
–gdzieś tam w powiecie albo w województwie
- podpisując się pod jednym, niewinnym dokumentem, naraża na cierpienie innych ludzi? W tym
wypadku polskie słownictwo nie jest już tak bogate. O takich ludziach zwykło się ostatnio oficjalnie
mówić, że są to wybrani, najlepszej klasy menedżerowie, którzy zostali powołani do racjonalnego dzielenia skromnych środków budżetowych,
przeznaczonych na potrzeby ochrony zdrowia,
których kompetencji nie można podważyć. Nie
jest to nic innego, jak zwykły bełkot, albo, jak kto
woli, bicie piany. Menedżerem w służbie zdrowia
wcale nie musi być lekarz. Ma to być osoba,
która doskonale potrafi organizować pracę. I to
jest prawdopodobnie przyczyną wielu nieporozumień. Zadaniem lekarza z powołania jest leczyć
ludzi, być wrażliwym na ich cierpienie, pomagać
im bez względu na okoliczności. Do tego zobowiązuje Przysięga Hipokratesa. A menedżer, który
nie jest lekarzem, nie jest obciążony jakimś tam
Hipokratesem. Dla niego najważniejsze są liczby
i pieniądze – komu, ile, za co? Jak nie starcza, to
wtedy trzeba komuś zabrać. Jak nadal nie starcza,

Życie Nasielska

3

to trzeba kogoś zwolnić. Kogo? Przeważnie, w tym
przypadku, „los uśmiecha się” do osób mających
bezpośredni kontakt z pacjentem, czyli do lekarzy i pielęgniarek - pracownicy biur są jak stare
drzewa…

Wszystkim, od których – wcześniej, czy później może zależeć nasze zdrowie i życie dedykujemy
fragment Konstytucji.

„Dobra Dyrekcja” zrobi wszystko, żeby odpowiadało tym „na górze”. Natomiast „górze” już do
końca się poprzewracało we łbach. Myślą, że jak
mamy gospodarkę rynkową, to wszystko musi
dawać zyski. Nie jest ważne, czy chodzi o duży
szpital, czy o małą przychodnię – no, bo jak się
nie opłaca, to trzeba zamknąć i koniec! Placówki
służby zdrowia potraktowano w Polsce jak nierentowną fabrykę majtek. Zapomniano o chorych?
W ostatnim czasie mieliśmy okazję słyszeć
o lekarzach, gdzieś tam w Polsce, którzy nie
mogąc wypełniać swojej zawodowej misji chcą
się poddać. Mają dosyć użerania się z biurokracją
i ze śmiertelnie chorym systemem ochrony zdrowia. I, co wtedy? Na ich miejsca prawdopodobnie
przyjdą menedżerowie, a czy nie powinno być
odwrotnie. Zarządzających placówkami ochrony zdrowia, którzy w swoich działaniach kierują
się wyłącznie ekonomią i poleceniami „z góry”,
a nie dobrem pacjenta można by skierować wtedy
np. do robót publicznych. Tu też się mogą wykazać. Jest jeszcze jedno wyjście – można by zakazać ludziom chorowania. Ale Naród przekorny
– na pewno nie posłucha.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Art.68.

Działa ona w Nasielsku, w przychodni zdrowia.
Lekarz jest tu codziennie od godziny 18.00 do
8.00 - w dni robocze, natomiast w dni wolne od
pracy NPL jest do dyspozycji mieszkańców przez
całą dobę.

że ludzie mogą już spać, a właściwie – co nie daj
Boże – chorować spokojnie.

Dariusz Panasiuk

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych. Warunki i zakres udzielania
świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym,
osobom niepełnosprawnym i osobom
w podeszłym wieku.

999
T

e trzy cyfry warto
zapamiętać. Jest to
bowiem numer telefonu
Pogotowia Ratunkowego. Połączenie jest
bezpłatne.

fot. M. Stamirowski

Dotychczasowy (6930999),
do którego przyzwyczaili się
mieszkańcy Nasielska nie jest
już aktualny – poinformował
Ahmad Jadou, lekarz pogotowia
z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zapewnił nas, że każdy, kto
zadzwoni pod ten numer, uzyska
natychmiastową pomoc, a – gdy
zaistnieje taka potrzeba – będzie
odwieziony do najbliższego szpitala. Dodał, że mieszkańcy gminy
mogą liczyć na pomoc czterech
karetek pogotowia – 3 z Nowego Dworu i jednej z Nasielska –
w tym jest „erka”. Doktor Jadou
zaapelował do osób wzywających
ambulans, żeby czynili to tylko w
sytuacjach uzasadnionych. Jego
zdaniem, karetka pogotowia nie
może być „przychodnią na kółkach”. Rzeczywiście, często się zdarza, że wzywamy pogotowie
do zwykłego bólu brzucha, albo, gdy mamy
podwyższoną temperaturę - być może, w tym
właśnie czasie, ktoś umiera. Wtedy powinniśmy
skorzystać z Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL).

Miejmy nadzieję, że wszystko się już wyjaśniło,

ZAPAMIĘTAJMY – 999!
Dariusz Panasiuk
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Życie Nasielska

Skąd wziąć 3 miliony

We czwartek 26 lutego 2004r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Na początku wprowadzono zmiany do porządku obrad. Następnie rozpoczęły
się rozmowy na temat planu zagospodarowania powiatowego domu pomocy
społecznej, który od kilku lat budowany jest w Nasielsku.
W tej części sesji oprócz władz samorządowych
gminy Nasielsk, uczestniczyli: Maria Kowalska,
starosta i Andrzej Borowski wicestarosta powiatu nowodworskiego, oraz przedstawiciele
mazowieckiego urzędu wojewódzkiego a także
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
- Zależy nam na tym, aby ten obiekt został
dokończony, by nie stał się pomnikiem minionej epoki jak wiele innych budowli na terenie
miasta - powiedział na wstępie Bernard Mucha,
burmistrz Nasielska.
Skomplikowaną historię tej budowy przedstawiła
M. Kowalska, starosta powiatu nowodworskiego.
Przypomniała, że decyzja o budowie domu
dla osób psychicznie upośledzonych zapadła
w 1997 roku.
- Kiedy powstały powiaty tej inwestycji nigdzie
nie było, nikomu nie została przekazana. Trafiła
do powiatu dopiero w kwietniu 1999 roku
i miała być finansowana przez wojewodę. Było
tak do 2002r. Potem pieniędzy już nie było
– mówiła M. Kowalska.
Powiat wziął pożyczkę na wykonanie kotłowni do
dzisiaj ją spłacamy, ale nie weźmiemy kredytu
żeby zakończyć całą inwestycję, a potrzeba ok.
3 mln zł. - dodała.
Wyjaśniła następnie, że inwestycja jest już bardzo
zaawansowana. Ale powiat nie ma możliwości, by
ją dokończyć w tym roku. Z budżetu państwa wydano już na ten cel ponad 9 mln. zł.
Mirosława Jaźwińska, kierownik oddziału domów
pomocy społecznej mazowieckiego urzędu wojewódzkiego poinformowała obecnych, że dom

w Nasielsku jest wyjątkowo potrzebny dlatego
raczej nie uda się uzyskać zgody na zmianę przeznaczenia tej inwestycji. - Na miejsce w takim
domu chorzy czekają po kilka, czy kilkanaście
lat - stwierdziła. Pokreśliła też, że od 2002 r. wojewoda nie ma środków na prowadzenie inwestycji,

są one w kontrakcie u marszałka województwa.
Mówiła także o zmianie prawa dotyczącego osób
zamieszkujących w domach opieki.

- Jesteśmy świadkami tego, jak mienie finansowane z budżetu państwa ulega degradacji.
Może wspólnie będziemy w stanie coś zrobić,
żeby uruchomić ten dom – przekonywał radny
Michał Wójciak.
Radni Michał Wójciak i Anna Łapińska zapewniali obecnych, że „Caritas” diecezji płockiej
jest poważnie zainteresowany prowadzeniem
diagnostycznego centrum medycznego w tym
obiekcie.
Starosta M. Kowalska,
podniosła także bardzo ważną kwestię
- utrzymania tego
obiektu.
- Budynek tak bardzo
potrzebny chorym,
nie został dokończony, mimo że udało się
sfinalizować budowę
18 innych obiektów.
To dziwne. – skwitował całą dyskusję
B. Mucha. – Dom
stwarzać
będzie
komfortowe warunki,
ale koszty jego utrzymania będą duże.
Potrzebna jest też
poważna dyskusja na
temat przeznaczenia
tego obiektu, zaplanowane kilka lat temu rozwiązania mogą nie wytrzymać zderzenia z
rzeczywistością - dodał.
Radny M. Wójciak bardzo konkretnie zapytał
marszałka A. Struzika - Czy możemy otrzymać

taką kwotę, która wystarczyłaby na wykończenie
i „uruchomienie” tej inwestycji?
Marszałek powiedział, że województwo mazowieckie w lutym straciło płynność finansową.
- Rozumiem, że jest to majątek publiczny, który
podlega teraz marnotrawieniu. Ale jak podzielić
pieniądze? Na inwestycje wieloletnie w województwie mazowieckim zaplanowano w tym

roku 69mln 241 tys. zł. Na pewno nie uda się
wygospodarować takich pieniędzy, by zakończyć tę inwestycję – stwierdził A. Struzik.
Burmistrz Nasielska tak podsumował bardzo
trudną sytuację w jakiej znalazła się w tej chwili
budowa domu pomocy społecznej: marszałek
podpisuje umowy, wojewoda płaci, a inwestycję, która znajduje się na terenie należącym do
skarbu państwa prowadzi powiat, zaś gmina, na
terenie której wszystko się dzieje, ma niewiele
do powiedzenia.
Uczestnicy spotkania wyrazili wolę, by rozmowy na temat zagospodarowania domu pomocy
społecznej kontynuować. Zobowiązano się także,
aby zaprosić do udziału w nich przedstawicieli
„Caritasu”.
Po przerwie w obradach członkowie Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami mówili o skandalicznych
warunkach w jakich przetrzymywane są psy
w schronisku w Chrcynnie.
W relacji z działań burmistrza pomiędzy sesjami
znalazły się m.in. informacja na temat przetargu
na budowę oczyszczalni ścieków, opracowaniu
audytów termicznych na budynek przy ul.
Elektronowej i Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
o podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego
przekazania przez powiat nowodworski budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Sportowej gminie
Nasielsk.
Podjęto także uchwały: w sprawie zmian w
budżecie, nadania nazwy ulicy w mieście (ul.
Lazurowa), nadania nazwy ulicy we wsi Mogowo
(ul. Srebrnej), w sprawie zbycia nieruchomości
(budynek, w którym obecnie mieści się Urząd
Miasta i Gminy).
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Życie Nasielska

Niebezpieczne przejście

Listy do redakcji

Fundator o fundacji
W nawiązaniu do pisma prezesa fundacji „Centrum Ochrony Środowiska”,
które ukazało się w 3 numerze „Życia Nasielska” pragnę oświadczyć,
że nie pracuję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie, ani
w żaden inny sposób nie współdziałam z tą fundacją.
Prawdą jest, że wspólnie z panem K. Łukaszewiczem oraz innymi osobami
w 2002 r zakładałem fundację „Centrum Ochrony Środowiska”. Jednak
27 maja 2003 roku złożyłem rezygnację z pełnionych tam funkcji: fundatora i wiceprzewodniczącego rady fundacji.
Przyczyną podjęcia przeze mnie takiej decyzji były poważne nieporozumienia do jakich doszło pomiędzy mną i prezesem fundacji, K. Łukaszewiczem. Wynikały one przede wszystkim z prowadzonych przez tego
pana samowolnych działań, których dokonywał w tajemnicy przed innymi
członkami fundacji. Co niejednokrotnie naraziło na szwank ich dobre imię,
a także stwarzanie konfliktowych sytuacji, w tym oskarżeń i gróźb kierowanych przede wszystkim pod moim adresem. Uznając, że nie uda mi się
w tej fundacji pracować dla dobra zwierząt zrezygnowałem, a wraz ze mną
kilka innych osób. Pragnę dodać, że nie jestem członkiem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami, a co za tym idzie nie jestem w stanie wpłynąć na
ich decyzje dotyczące kontroli schronisk dla bezdomnych zwierząt. Jeżeli
takie kontrole w ostatnim czasie nasiliły się w Chrcynnie najwidoczniej były
ku temu jakieś ważne powody.
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27 lutego w Nasielsku na ulicy Kościuszki kierujący Oplem potrącił na
przejściu dla pieszych starszego mężczyznę. Pieszy z obrażeniami ciała
został odwieziony do szpitala.
To nie pierwszy i na pewno nie ostatni wypadek w tym miejscu. Duży
ruch, ograniczające widoczność, zaparkowane niezgodnie z przepisami
samochody to codzienność na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Polskiej
Organizacji Wojskowej. Coś trzeba z tym zrobić. Liczymy, że Zarząd Dróg
Wojewódzkich i Starostwo Powiatowe podejmą decyzje, które sprawią, że
mieszkańcy poczują się bezpiecznie.
Może rozwiązaniem byłaby sygnalizacja świetlna. Tym bardziej, że
w związku z prowadzonymi w ostatnich miesiącach remontami tych dróg
ruch pojazdów jest coraz większy.

red

Z poważaniem Łukasz Cejnóg
Na stronie 11 publikujemy list W.J. Burns, który również dotyczy
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie.

KRONIKA
POLICYJNA
19 lutego w Dębinkach nieznani sprawcy skradli 200m przewodów linii
energetycznej. Kilka dni później w Miękoszynie skradziono 400m przewodów. Z tego powodu mieszkańcy byli pozbawieni prądu. Właściciel linii
- Zakład Energetyczny Płock wycenił straty na ponad 1500 zł.
24 lutego w Pieścirogach Starych na terenie stacji PKP, zostali zatrzymani
przez służby SOK dwaj mieszkańcy naszej gminy – Ryszard G i Ryszard C.
Próbowali dokonać kradzieży w magazynach kolejowych.
Nocą 25 lutego z gospodarstwa Jerzego Ś. w Pieścirogach Nowych nieznani
sprawcy skradli cielaka kury. Poszkodowany wycenił straty na 900 zł.
26 lutego w Nunie wandale zniszczyli 230 jabłoni w sadzie Leonarda D.
Połamali gałęzie i młode drzewka. Straty oszacowano na ponad 4000 zł.
Nocą z 26 na 27 lutego w Wągrodnie z posesji Bogdana O. skradziono
2 tony złomu aluminiowego oraz pilarko – heblarkę. Stratę wyceniono na
3000 zł.
27 lutego w godzinach popołudniowych mieszkaniec gminy Nasielsk
wypadł z jadącego pociągu w okolicach Pomiechówka. Mężczyzna został
przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Warszawie.
29 lutego w Nasielsku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Fiat 126p.
Badanie alkomatem wykazało, że kierująca pojazdem Anna Ż. jest nietrzeźwa. Tego samego dnia również nietrzeźwego kierowcę Fiata 126p, Pawła B.
zatrzymano w Krzyczkach.
1 marca w Jackowie Tomasz K. kierujący Fordem Escortem podczas
wykonywania manewru wyprzedzania nie zachował ostrożności i potrącił
jadącego rowerem Bartosza S. Chłopiec poniósł śmierć na miejscu.
1 marca na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas czyszczenia skrzyni samochodowej uległ wypadkowi Maciej W. Z poważnymi obrażeniami
głowy został przewieziony do szpitala.

SYLWETKI
Wojciech Andrzej
Królak

– urodził się 46 lat temu w Pułtusku.
Mieszka w miejscowości Nuna wraz z żoną
Anielą i dwiema córkami, 19 letnią Anią
i 18 letnią Marleną. Obie są uczennicami
Liceum Ekonomicznego w Nasielsku.
Ma wykształcenie średnie z zakresu
administracji biurowej. Ukończył także
Studium – Prawo Samorządowe przy
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Prowadzi 5ha gospodarstwo rolne.
Od 2001r. jest prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych Nasielsku.
Od 1990 roku nieprzerwanie sprawuje obowiązki sołtysa.
W Radzie Miejskiej zasiada już po raz trzeci. Pełni w niej funkcję wiceprzewodniczącego. Ponadto jest członkiem dwóch komisji: Gospodarki i Budżetu
oraz Oświaty, Kultury i Sportu.
Szczególną uwagę przywiązuje do poprawy dróg lokalnych, a także do
rozwoju oświaty, aby jak mówi – „nasze dzieci uczyły się w nowoczesnych
szkołach”. Jednak największy nacisk kładzie na sprawiedliwy podział pieniędzy - na to, aby nasza gmina rozwijała się i była dumą mieszkańców.
W swoich działaniach stara się nie zapominać o dorobku pokoleń, godności
człowieka.
Interesuje się piłką nożną. Wolny czas spędza przed telewizorem i na
czytaniu książek.
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Na własne oczy

Popsute zegary
W niektórych miejscowościach naszej gminy
oświetlenie uliczne działa nie tylko wieczorem
i wczesnym rankiem, ale także w ciągu dnia.

Lampy w Mazewie zapalają się już o godz. 16 po
południu i świecą do późnego wieczora. Oczywiście dobrze, że w ogóle są, i że działają, szkoda
natomiast tego, że przynajmniej przez dwie godziny konkurują ze światłem dziennym. A przy
okazji narażają nasz wspólny, gminny budżet na
dodatkowe koszty, bo przecież za zużytą energię
elektryczną gmina będzie musiała zapłacić.
Może warto, byłoby sprawdzić i odnotować,
gdzie i w jakich godzinach lampy oświetlają
ulice. Oszczędności przecież nigdy za wiele.

NM

fot. M. Stamirowski

Teraz dużo wcześniej niż zimą robi się widno,
a wieczorem później zapada zmrok, dlatego
powinny zostać zmienione godziny działania
lamp ulicznych.

Zagadkowa maź
Na styczniowej sesji radny M. Wójciak, by udowodnić jak bardzo zanieczyszczoną wodę piją mieszkańcy, korzystający z miejskich wodociągów
przedstawił pokryty czarną substancją wkład do filtra wodnego. Już wtedy Wojciech Sierzputowski, dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej obiecał
sprawdzić jakość spożywanej przez radnego i jego
rodzinę wody. Słowa dotrzymał. A ponieważ pracownicy
ZGKiM nie są upoważnieni
do pobierania próbek wody
dlatego 9 lutego br. w domu
państwa Wójciaków pojawili
się przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Pułtuska
wraz z kierownikiem działu
wodociągów i kanalizacji
ZGKiM. Pracownicy sanepidu pobrali próbki wody
z wodociągu miejskiego,
z budynku mieszkalnego
państwa Wójciaków. Przeprowadzone badania dowiodły,
że woda nadaje się do spożycia. Nie przekracza norm
zawartych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Sanepid nas nie uprzedza o tym, gdzie i kiedy będzie pobierana woda do
badań. Próbki pobierane są raz na kwartał, a takie badania przeprowadzane
są w Laboratorium Higieny Komunalnej – wyjaśnia W. Sierzputowski. – Wyniki badań wody z naszych wodociągów są dobre – zapewnia.
Woda nadaje się do picia nawet bez używania filtrów. Ale czarna substancja,
którą demonstrował radny nadal pozostaje zagadką.

nm

OSTATKI
Z BURMISTRZEM
Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej zaprosiły na wspólne „ostatkowanie”
Bernarda Dariusza Muchę burmistrza Nasielska. Podczas spotkania zasypywały go pytaniami dotyczącymi nie tylko losów świetlicy lecz również
rozbudowy Nasielska i inwestycji jakie będą realizowane w naszym mieście.

Spotkanie odbyło „na wesoło i na słodko”. Jak przystało na ostatki nie brakowało pączków i słodyczy.
Dzieci mogły bliżej poznać naszego burmistrza i przekonać się, że nie jest
to osoba dla nich nieosiągalna.
Mamy nadzieje, że to spotkanie przybliży władzom miasta problemy dzieciaków. Liczymy na ich przychylność i dobre serca.

Wychowawcy świetlicy:
Łukasz Gołębiewski, Joanna Kowalska, Marta Zapert
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Złote Gody

W Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość
wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
50 lat są już ze sobą Irena i Ryszard Sztymelscy
oraz Weronika i Ludwik Wielechowscy.
Jubilaci dostali od Prezydenta RP medale i specjalne gratulacje, które w imieniu głowy państwa
wręczał im Adam Misiewicz, wójt gminy Świercze.
Niestety, w uroczystości brała udział tylko jedna
para – Państwo Sztynelscy.
W czasach, kiedy następuje kryzys rodziny, cieszę się, że na terenie naszej gminy są pary, które
mogą się wykazać tak długim stażem małżeńskim – powiedział, wręczając listy gratulacyjne,
Adam Misiewicz. Po życzeniach był czas na miłe
rozmowy. Braliśmy ślub w latach pięćdziesiątych.
Było to w Urzędzie Stanu Cywilnego w Klukowie.
Wtedy był wymóg, żeby ślub kościelny brać dopiero miesiąc po ślubie cywilnym – wspomina
Pani Irena. Państwo Sztymelscy mają troje dzieci,
jedenaścioro wnuczków i troje prawnuczków.
„Życie Nasielska” przyłącza się do gratulacji

fot. M. Stamirowski

i składa Dostojnym Jubilatom serdeczne życzenia jeszcze wielu, wielu wspólnie spędzonych lat

Dziś pytanie, dziś odpowiedź

W Świerczach powstało Gminne Centrum Informacji. Jego głównym zadaniem jest informowanie bezrobotnych o możliwościach znalezienia
pracy. Pracownicy GCI pomagają napisać ofertę,
życiorys, podanie o pracę itp. Mieszkańcy gmi-

korzystania z Internetu. Ostatnio, bardzo ważnym
zadaniem gminnego centrum jest dostarczanie
informacji mieszkańcom wsi o rolnictwie – po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Rolnicy
najczęściej pytają o dopłaty bezpośrednie. Każ-

w zdrowiu i szczęściu – no i oczywiście praprawnucząt.

EGZAMINY
PRÓBNE 2004

26-27 lutego uczniowie trzecich klas Publicznego Gimnazjum w Świerczach zdawali próbny
egzamin.

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

ny dowiadują się tu jak rozpocząć prowadzenie
własnego biznesu – czyli wszystko o działalności
gospodarczej dla początkujących i dla tych,
którzy już „robią kasę”. Młodzież ma możliwość

dy, kto tu przyjdzie, może pytać i liczyć na miłą i
kompetentną pomoc.

Dariusz Panasiuk

W pierwszy dzień zdawano część humanistyczną
(j. polski, historia). Drugiego dnia uczniowie zmierzyli się z testem matematyczno – przyrodniczym
(matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia).
Wszyscy gimnazjaliści z niecierpliwością czekają
na wyniki. Pozostaje im życzyć pomyślności na
egzaminach w maju.

Patrycja Bojarska
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Idziemy po dopłaty bezpośrednie
Do rolników z terenu naszej gminy może trafić w
tym roku ponad 5 mln złotych w ramach dopłat
bezpośrednich. Może tak się stać pod warunkiem,
że wszyscy rolnicy o nie wystąpią, a wnioski
o dopłaty będą poprawnie wypełnione - poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Nasielska Dariusz Mucha. Warto więc
o te pieniądze wystąpić.
Wniosek należy wypełnić czytelnie długopisem,
drukowanymi literami, bez skreśleń i
poprawek oraz złożyć czytelny podpis na drugiej stronie wraz z podaniem
daty wypełnienia wniosku.

Wniosek o wpis do ewidencji nie jest skomplikowany. Jego wypełnienie nie powinno rolnikowi
nastręczać kłopotów. Trzeba po prostu wpisać
swoje dane oraz podać numer rachunku bankowego, no i oczywiście ładnie pisać.
Wypełniony formularz trzeba złożyć nie później
niż 21 dni przed terminem składania pierwszego
wniosku o płatności bezpośrednie.

gać się o płatności obszarowe w danym roku
gospodarczym.

Drugi krok
Rolnik, który uzyskał wpis do ewidencji producentów i ma już nadany numer identyfikacyjny,
biegnie z powrotem do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym
razem już prawie po pieniądze.

Jest to najważniejszy fragment instrukcji wypełniania wniosku o wpis
do ewidencji producentów. Taki jest
też początek drogi do dopłat powierzchniowych.

Pierwszy krok
Rolnik mający zamiar ubiegać się o
dopłaty bezpośrednie musi najpierw
wystąpić do biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanie numeru
identyfikacyjnego. Po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku o wpisanie do
ewidencji otrzyma jeden, niepowtarzalny, dziewięciocyfrowy numer,
który później już zawsze będzie wpisywał we wniosku o dopłaty.
Kierownik Biura Powiatowego Agencji ma maksymalnie dwa tygodnie, od
dnia wpłynięcia wniosku, na wydanie
rolnikowi zaświadczenia o nadanym
numerze lub decyzji o wpisie do ewidencji producentów.
Numer będzie przypisany do rolnika, a nie do
gospodarstwa. Tak więc w przypadku śmierci
następca nie dziedziczy go z gospodarstwem.
Musi wystąpić do Agencji o nadanie nowego
numeru ewidencyjnego.

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze
Powiatowym Agencji lub ewentualnie „ściągnąć”
ze strony internetowej ARiMR. Wypełnione trzeba
składać osobiście w Biurze albo wysłać pocztą – w
tym wypadku o terminie decyduje data stempla
pocztowego.
Terminów dostarczania dokumentów nie muszą
przestrzegać rolnicy, którzy nie zamierzają ubie-

Otóż w powiatowej siedzibie Agencji składa
wniosek o przyznanie płatności obszarowych.
Oczywiście może wysłać wniosek również
pocztą – listem poleconym.
W porównaniu z formularzem o wpis do ewidencji gospodarstw ten wniosek jest nieco bardziej
skomplikowany, co wcale nie oznacza, że jest
trudny do wypełnienia. Wystarczy mieć przy
sobie wypis z rejestru gruntów z mapkami
działek. Wtedy wypełnianie wniosku „pójdzie jak z górki”.
W wypisie są wszystkie potrzebne informacje,
żeby poprawnie wypełnić najważniejszą część
wniosku – czyli „oświadczenie o powierzchni
działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne”.
Kolejna „kłopotliwa” tabela to „oświadczenie
o sposobie użytkowania działek rolnych”.
Jej wypełnienie dla rolnika, który wie, co,
gdzie i ile uprawia, to zwykła formalność.
Formularze wniosków są dostępne w Biurach
Powiatowych. Tam też, po wypełnieniu trzeba
będzie je składać od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 roku.
Jeżeli wszystkie złożone do Agencji papiery
okażą się poprawne, to rolnikowi nie pozostaje nic innego jak tylko spokojnie czekać na
„małe co nieco”. Pierwsze pieniądze z dopłat

ciąg dalszy na str. 9
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Idziemy po dopłaty bezpośrednie
dokończenie ze str. 8

będą spływać na konto bankowe od 1 grudnia
2004 roku do 30 kwietnia 2005 roku.
Osobą uprawnioną do uzyskania płatności obszarowych jest producent rolny – posiadacz
gospodarstwa rolnego o minimalnej powierzchni
gruntów rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze, wynoszącej co najmniej jeden hektar. Uprawnionymi są właściciele gospodarstw, dzierżawcy,
użytkownicy oraz osoby, które użytkują grunty
na zasadzie użyczenia. Minimalna powierzchnia
działki rolnej w gospodarstwie musi wynosić co
najmniej 0,1 hektara.
Dobrze poinformowany rolnik nie będzie miał
żadnego problemu z wypełnieniem obydwu
wniosków. Pomocne są przy tym zarówno broszury informacyjne, publikacje w prasie, audycje
w radiu i w telewizji jak i – a może przede wszystkim – szkolenia organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Głównym ich celem jest przygotowanie rolników do umiejętnego korzystania ze środków

pomocowych dostępnych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej. Szczególnie chodzi tu o płatności
obszarowe.
Szkolenia rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a zakończą się prawdopodobnie dopiero
w tym miesiącu.
Spotkania informacyjne odbędą się w każdym
polskim sołectwie. Przewiduje się zorganizowanie
około 50 tysięcy spotkań z rolnikami. Wszyscy
dostają imienne zaproszenia.
Warto uczestniczyć w szkoleniach chociażby
tylko z dwóch powodów. Po pierwsze – można
się dowiedzieć m.in. o szczegółowych wymogach przy korzystaniu z dopłat bezpośrednich,
instruktorzy krok po kroku pokazują jak prawidłowo wypełniać wnioski - dosłownie rubryka po
rubryce. Po drugie – co jest chyba najważniejsze
– rolnicy dostają za darmo wypisy z ewidencji
gruntów oraz formularze wniosków wraz z instrukcjami wypełniania. Są również do wglądu
przygotowane mapy gruntów – można więc na

Waloryzacja emerytur i rent rolnych
oraz rent strukturalnych

Od 1 marca 2004 r. kwoty najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych oraz kwoty dodatków przysługujące do tych świadczeń przyznane do 29 lutego
2004 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 101,8%. Jego wysokość określa
ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).

Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz
kwoty dodatków zostaną podwyższone o 1,8%.
Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od 1 marca 2004 r. o 1,8% i wynosi
562 zł 58 gr miesięcznie (brutto).
Do tej kwoty wzrasta również wysokość rolniczej
emerytury podstawowej.
W konsekwencji, zgodnie z odpowiednimi ustawami, od dnia 1 marca 2004 r. zostaną zwaloryzowane wszystkie emerytury i renty rolnicze,
renty socjalne oraz renty strukturalne – wypłacane
na 29.02.2004 r.
Obecna waloryzacja emerytur i rent rolniczych
polega na przemnożeniu kwoty emerytury
podstawowej wynoszącej 562 zł 58 gr przez
wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla
każdego świadczenia. Natomiast renty strukturalne waloryzuje się mnożąc kwotę emerytury
podstawowej obowiązującej od 1 marca 2004 r.,
tj. 562 zł 58 gr przez 1,5.
Od 1 marca 2004 r. wysokość renty socjalnej
wynosi 472 zł 57 gr. Od tego też dnia łączna
wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 1.125 zł 16 gr
(przy czym rentę socjalną można maksymalnie
obniżyć do 56 zł 26 gr).
Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie
zaliczka na podatek dochodowy i składka na
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bieżąco skorygować ewentualne nieprawidłowości pod okiem fachowca. Mając te papiery ma się
już prawie wszystko, żeby sięgnąć po kasę. Konieczna jest jeszcze odrobina cierpliwości i szybki
kurs kaligrafii.
W szkoleniach rolników, poza pracownikami
ARiMR uczestniczą również pracownicy Krajowego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich, szkoleniowcy z Ośrodków
Doradztwa Rolniczego, członkowie Izb Rolniczych oraz pracownicy Banków Spółdzielczych.
Osoby te przeszły specjalistyczne szkolenia w
Oddziałach Regionalnych ARiMR.
Warto dodać, że rolnicy, którym nie wystarczy
wiedza zdobyta podczas spotkań z fachowcami,
mogą zgłaszać się z wszelkimi pytaniami do Biur
Powiatowych Agencji, do pracowników służb
rolnych w gminach i do wszystkich instytucji,
których przedstawiciele wspierają Agencję w
działalności instruktażowej.

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk.

ubezpieczenie zdrowotne.

zawieszenie prawa do renty socjalnej),

Od 1 marca 2004 r. wysokość zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych (z wyjątkiem dodatku dla
inwalidy wojennego uznanego za niezdolnego
do pracy i do samodzielnej egzystencji, który
wzrośnie do kwoty 216 zł 38 gr), a także dodatku za tajne nauczanie, podlega podwyższeniu do
kwoty 144 zł 25 gr.

- 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 1.593 zł 80 gr

Na kwotę 143 zł 53 gr zostanie ustalona wysokość dodatku kombatanckiego oraz maksymalna
wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
i ZSRR. Wysokość dodatku kompensacyjnego
podlega podwyższeniu do 21 zł 53 gr. Dodatek
dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca
2004 r. 271 zł 12 gr.

(przychody przekraczające tę kwotę powodują
zawieszenie części uzupełniającej emerytury/
renty),

W związku ze zmianą najniższej emerytury, od
1 marca br. wzrasta do kwoty 1.687 zł 74 gr
jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka;
przysługuje on w wysokości trzykrotnej emerytury podstawowej.
Wzrasta kwota zasiłku pogrzebowego, a jej maksymalna wysokość wynosi 4.553 zł 68 gr (tj. 200%
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za IV
kwartał 2003 r., ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, wynoszącego 2.276 zł 84 gr).

(przychody do tej kwoty nie powodują żadnych
zmniejszeń emerytury/renty),
- 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.959 zł 90 gr

- przychody między kwotą 1.593 zł 80 gr a
2.959 zł 90 gr powodują zmniejszenie emerytury
lub renty maksymalnie o kwotę 389 zł 24 gr
W przypadku emerytów, którzy ukończyli 60
lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie stosuje się
zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez
względu na kwotę dodatkowych przychodów
przez nich osiąganych.
Natomiast osoby uprawnione do renty inwalidzkiej rolniczej okresowej tracą prawo do tego
świadczenia w sytuacji objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

W związku z podaną przez Prezesa GUS w/w
kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmieniają
się również dopuszczalne kwoty dodatkowych
przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Od 1 marca 2004 r. kwoty te wynoszą:

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent inwalidzkich rolniczych, które przysługują z tytułu niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym powstałej wskutek
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz renty rodzinne po osobach
uprawnionych do tych świadczeń.

- 30% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 683 zł 10 gr

Wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu (w
całości lub w połowie), jeżeli uprawniony do tego

(przychody przekraczające tę kwotę powodują

ciąg dalszy na str. 10
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Waloryzacja emerytur i rent rolnych
oraz rent strukturalnych
dokończenie ze str. 9
świadczenia podejmie prowadzenie działalności podlegającej obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego bez względu na wysokość osiąganego przychodu.
Ponadto Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformował – pismem z dnia 13 lutego 2004 r., że ryczałt
energetyczny w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii
elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe – od dnia 1 marca 2004 r.
– wynosi 97 zł 43 gr miesięcznie.

Przykład I

Przykład II
Były rolnik (inwalida I grupy) pobiera rentę inwalidzką rolniczą; przekazał
gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy
darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 29 lutego 2004 r. renta wynosiła 635 zł 53 gr (tj. najniższa emerytura 552 zł 63 gr
x 0,22 + 552 zł 63 gr x 0,93) + dodatek pielęgnacyjny 141 zł 70 gr. Do
wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie
555 zł 70 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 141 zł 70 gr.

Emeryt, były rolnik, w wieku 78 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi
1,06.

Od 1 marca 2004 r. renta wzrośnie do kwoty 646 zł 97 gr (tj. najniższa
emerytura 562 zł 58 gr x 0,22 + 562 zł 58 gr x 0,93), a dodatek pielęgnacyjny do kwoty 144 zł 25 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie

Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 29 lutego 2004 r. 585 zł 79 gr (tj. najniższa emerytura
552 zł 63 gr x 1,06). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki
na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie
emeryturę w wysokości 515 zł 66 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie
141 zł 70 gr.

przysługiwała renta w kwocie 564 zł 99 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w
kwocie 144 zł 25 gr.

Od 1 marca 2004 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 596 zł 33 gr
(tj. najniższa emerytura 562 zł 58 gr x 1,06), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 144 zł 25 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy
będzie przysługiwała emerytura w kwocie 524 zł 23 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 144 zł 25 gr.
Realna kwota podwyżki od 1 marca 2004 r. wyniesie 11 zł 12 gr.

Realna kwota podwyżki od 1 marca 2004 r. wyniesie 11 zł 84 r.
Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2004 r. a
dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych
dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.
Przewiduje się, że marcowa akcja waloryzacji obejmie około 1,8 mln.
świadczeń, które zostaną podwyższone przez Oddziały Regionalne Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Opracowano na podstawie materiału przesłanego przez MARIĘ
MAGDALENĘ OCIEPĘ – Głównego Specjalistę w Biurze Świadczeń
Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Życie Nasielska

Psy 3
Do naszej redakcji napisała Pani Wiesława Joanna Burns. List jest odpowiedzią na wyjaśnienia Krzysztofa Łukaszewicza, prezesa Fundacji „Centrum
Ochrony Środowiska” i jednocześnie kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie, które w całości opublikowaliśmy w nr 3 „Życia
Nasielska”. Podobnie jak w wypadku pisma K.Łukaszewicza również i teraz
zamieszczamy list w całości, bez skrótów. Nie ponosimy odpowiedzialności
za jego treść.

Redakcja „Życia Nasielska”

Szanowni Państwo!
Z uwagą zapoznałam się z listem pana Krzysztofa Łukaszewicza w sprawie
sytuacji w schronisku dla zwierząt w Chrcynnie. Ponieważ jestem jedną
z tych, tak bardzo pogardzanych przez pana Łukaszewicza „tak zwanych
działaczek na rzecz zwierząt” chciałabym przedstawić sytuację z nieco
innej perspektywy. Z tego też względu ośmielam się poprosić Państwa
o potraktowanie tegoż pisma, podobnie jak listu pana Łukaszewicza, to
znaczy opublikowania w całości na odpowiedzialność autora.
Moim zamiarem jest bowiem rzetelne przedstawienie sytuacji bez retoryki
zastosowanej w liście pana Łukaszewicza i z powstrzymaniem się od komentowania Jego jadowitych, a miejscami wręcz chamskich wypowiedzi
pod adresem pewnych osób i organizacji.
Schronisko w Chrcynnie zostało założone na terenie należącym do Dyrekcji Lasów Państwowych w byłej bazie wojskowej. Początkowo panowały
tam fatalne warunki, zupełnie nie nadające się do utrzymania zwierząt np. bieżącą wodę doprowadzono dopiero pod koniec ubiegłego roku.
Proszę sobie wyobrazić skupienie kilkudziesięciu psów na małym terenie
w warunkach stałego niedoboru wody - jak wobec tego można mówić
o spełnieniu podstawowych warunków sanitarno-higienicznych...? Zastanawiający jest także fakt kontroli, które w tym czasie powinien wykonać
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, Pan
doktor Jacek Leszczyński, człowiek, który powinien czuwać nad sanitarno
- weterynaryjnym zabezpieczeniem powiatów: nowodworskiego i legionowskiego. Co w tym czasie zrobił ten pan... niestety tego zwykły człowiek
nie jest w stanie się dowiedzieć, a myślę, że powinien.
Kolejna sprawa, to szczepienia psów w schronisku, które przypominam
znajduje się na terenie leśnym. Szczepienia zwierząt w schronisku nie były
w drugiej połowie roku prowadzone. Dopiero niedawno, pod wpływem kilku
artykułów w mediach lokalnych, w schronisku pojawił się lekarz weterynarii i
psy zostały zaszczepione. Należy jednak podkreślić, że brak wykonywania w
schronisku szczepień jest możliwy do udowodnienia, gdyż większość zwierząt
adoptowanych w tym drugiej połowie 2003 roku szczepiona nie była. W tym
miejscu należy wspomnieć, że szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest
obowiązkowe. A co na to Powiatowy Lekarz Weterynarii...?
Kolejny problem, to dokumentacja schroniska prowadzona fatalnie - zupełnie
niezgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt D. U.
Nr 192 z 2002 roku pozycja 1611). O tym, że liczba zwierząt w schronisku
nie zgadza się z dokumentacją informował już w maju 2003 lek. wet. Lech
Passadyn (protokół wewnętrznej lustracji schroniska z 22.05.2004) i... nic.
Kolejna sprawa, to wywóz ze schroniska zwierząt padłych - w ubiegłym
roku padlinę wywieziono 2 razy, 4 martwe psy 25.07.2003 (niecałe 50 kg)
i 13.08.2003 10 zwłok (250kg), a co ponadto... Nikt rozsądny nie uwierzy
przecież, że przez ostatnie pół roku w schronisku, w którym przebywało
kilkadziesiąt psów, nie padło żadne zwierzę. Co więc stało się ze zwłokami...
? Należy także nadmienić, że Fundacja Ochrony Środowiska pana Łukaszewicza nie przedstawiła także do zatwierdzenia Staroście Powiatu Nowodworskiego „Programu Gospodarowania Odpadami Toksycznymi”, do
których zalicza się zwłoki zwierząt oraz ich części (Kod odpadu 180202),
do czego była zobowiązana odrębnymi przepisami.
Kolejna sprawa - warunki utrzymania zwierząt - były fatalne, ale dzięki
sponsorom uległy pewnej poprawie (co przyznaje sam pan Łukaszewicz
na łamach lokalnej prasy).
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Należy jednak stwierdzić, że sponsorzy mieli dosyć współpracy z fundacją
i w miskach znowu pojawiło się suche, namoczone pieczywo i wysmażone
skwarki nie mające jakichkolwiek wartości odżywczych i będące w zasadzie odpadem przemysłu spożywczego, który powinien być utylizowany,
a nie skarmiany. To sponsorzy robili budy dla psów, dach nad wybiegami,
kupowali jedzenie przez kilka miesięcy - o jakich inwestycjach w schronisko
ze strony fundacji mówi więc pan Łukaszewicz...?
Pozostawię też w zasadzie bez komentarza wypowiedz pana Łukaszewicza o jego społecznej pracy w fundacji (jakże łatwo szermować hasłami,
których wiarygodności nie sposób sprawdzić), gdyż uważam, że Czytelnik
sam powinien ocenić tą wypowiedź.
Następne sprawy, to nadzór nad zwierzętami w nocy i w weekendy, który praktycznie nie istnieje, brak miejsc do udzielania pomocy lekarskiej
zwierzętom, brak miejsc do izolacji psów chorych na choroby zakaźne
i podejrzewanych o zarażenie się nimi, nie licząc takich „drobiazgów” jak
zarobaczenie schroniska, zapchlenie przebywających tam zwierząt, brud
w miejscach przygotowania posiłków, czy brak wykonywania zabiegów
kastracji i sterylizacji oraz brak stosownego przeszkolenia obsługi.
Pragnę także poinformować pana K. Łukaszewicza, że zgodnie z przepisami
Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych
wyłapywanie zwierząt bezpańskich nie jest wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii. W dawniejszych czasach urzędnik wykonujący ten zawód nazywał się hyclem, a nazwa ta dopiero później nabrała pejoratywnego znaczenia.
To, że kilku lekarzy weterynarii w ten sposób dorabia w trudnych czasach, nie
oznacza od razu, że pozostali (znakomita większość), też by chcieli, ale boją
się obrońców zwierząt. Obrońcy ci bowiem w przeważającej liczbie, bardzo
dobrze współpracując z lekarzami chcieli by bardzo, aby bezpańskie psy
i koty były wyłapywane przez fachowców, a nie przez cwaniaków i dyletantów
tworzących różne formy działalności o nie do końca sprecyzowanych celach
oraz strukturze, którzy zwykle przystępują do gminnych przetargów.
Podsumowując uważam, że utrzymywanie sytuacji, z jaką mamy do
czynienia, czyli arogancji prywatnej fundacji i ewidentnego lekceważenia
przez nią obowiązujących przepisów oraz zupełnej bierności Powiatowego Lekarza Weterynarii - czyli kompetentnego w sprawie nadzoru
nad miejscami gromadzenia zwierząt i przestrzeganiu przepisów Ustawy
o ochronie zwierząt, urzędnika administracji państwowej, stanowi obrazę
dla funkcjonowania państwa prawa na początku XXI wieku. Ponieważ nie
skutkują interwencje u przedstawicieli władz lokalnych, ani publikacje w
prasie, czas na podjecie kroków prawnych. Dlatego też Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce zwróciło się do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izy Weterynaryjnej
w Warszawie ze skargą na brak działania pana doktora Jacka Leszczyńskiego. Dalsze kroki prawne są aktualnie przygotowywane.
Na koniec chciałabym życzyć Redakcji Życia Nasielska oraz Szanownym
Mieszkańcom Gminy wszystkiego najlepszego.

Z wyrazami szacunku
Wiesława Joanna Burns

fot. M. Stamirowski
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Bioenergoterapia

W piątek 12 marca w Nasielsku

Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne
co drugi piątek w kinie „Niwa” w Nasielsku, w godz. 10.00 - 18.00
pozostałe dni w Warszawie, ul. Janinówka 7, kom. 0 606 743 777.
W szczególnych wypadkach istnieje możliwość dojazdu do domu chorego
lub do szpitala.
Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
chorobach kręgosłupa i stawów
dyskopatii
torbielach (wątroba, nerki, jajniki)
chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie
chorobach serca i układu krążenia
owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy
złogach w nerkach, pęcherzyku żółciowym
rwie kulszowej, zapaleniu korzonków
mięśniakach
urazach
nerwicach, stanach lękowych
zakażeniach bakteryjnych
przeprowadzam także ocenę stanu zdrowia na podstawie fotografii oraz w
nagłych wypadkach wspomagam chorego na odległość. Polecam również
usługi radiestezyjne.
Każdy zabieg poprawia ogólny stan organizmu na poziomie fizycznym
i psychicznym, wspomaga i wyzwala siły do walki z chorobą.

Usługi radiestezyjne
Promieniowanie cieków wodnych wpływa niekorzystnie na organizm człowieka,
osłabia go, hamuje dopływ energii do tkanek, nasila i wywołuje stany chorobowe oraz zwyrodnieniowe. Powinno się przeprowadzić ekspertyzę radiestezyjną
mieszkania i ewentualnie zabezpieczyć go ekranem. Stosuję ekrany o ateście
polskim i szwajcarskim, które skutecznie odcinają dopływ negatywnego promieniowania, mają 15-letnią gwarancję i są bezpieczne dla otoczenia.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

OGŁOSZENIE URZĘDU

GP.72241/12/03/04
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwałą Nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003
roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej w miejscowości CIEKSYN, gmina Nasielsk przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Nieruchomość oznaczona jako:
- działka nr 135/1 i nr 135/2 o ogólnej powierzchni 5300 m2
- działka nr 139/2 o powierzchni 2200 m2
- działka nr 139/4 o powierzchni 1900 m2
posiadająca Księgę Wieczystą KW Nr 38039.
2. Opis nieruchomości :
Nieruchomości nie zabudowane, położone w centralnej części wsi tworzą
dwa kompleksy przecięte drogą, różniące się przeznaczeniem.
Działka Nr 135/1 ze względu na niewielką powierzchnię i trójkątny kształt
może być zagospodarowana tylko łącznie z działką nr 135/2.
Możliwość swobodnego zagospodarowania terenu ogranicza przebiegająca
nad działkami napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.
3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
1) nieruchomość oznaczona jako działka Nr 135/1 i 135/2 - usługi rzemieślnicze
2) nieruchomość oznaczona jako działka nr 139/2 – budownictwo mieszkaniowe nierolnicze
3) nieruchomość oznaczona jako działka nr 139/4 – budownictwo mieszkaniowe nierolnicze.
4. Wartość nieruchomości wynosi:1) działka nr 135/1 - 3.800,00 złotych,
2) działka nr 135/2 - 25.200,00 złotych, 3) działka nr 139/2 - 16.300,00
złotych, 4) działka nr 139/4 - 15.100,00 złotych
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w okresie od dnia 03.03.2004 r - 26.03.2004 roku.

Burmistrz mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

HOROSKOP
BARAN 21.03.-20.04.

WAGA 23.09.-22.10.

Nerwowe chwile przetrwasz dzięki cierpliwości i wyrozumiałości. Wykażesz się także profesjonalizmem i poradzisz sobie w trudnych momentach.
W domu wskazane opanowanie.

Twoje umiejętności słuchania innych bardzo się przydadzą. Rozwiążesz
problemy bliskich i wszyscy będą zadowoleni z kompromisu. Pamiętaj
o zdrowiu.

BYK 21.04.-21.05.

SKORPION 23.10.-21.11.

Zostaw sprawy własnemu biegowi i nie wyjaśniaj wszystkiego i wszystkim.
Trochę odpocznij, a najlepiej wybierz się na krótką wycieczkę.

BLIŹNIĘTA 22.05.-20.06.

W tym tygodniu będziesz w centrum zainteresowania swojego otoczenia.
Masz szansę spotkać zarówno tą drugą połówkę, jak i partnera w interesach.
Nie marnuj energii na spory.

Poświęć czas na dokształcanie, a w pracy otrzymasz premię lub awans. Dobry
czas na skorzystanie z porad astrologa, który pomoże Ci np. ustawić łóżko,
żeby lepiej spać.

STRZELEC 22.11.-21.12.
Czeka Cię mnóstwo pracy, ale trud opłaci się. Możesz liczyć jak zwykle na
pomoc przyjaciół. Osoba samotna spotka kogoś interesującego.

RAK 21.06.-22.07.

KOZIOROŻEC 22.12.-19.01.

W najbliższym czasie wszystko, czego się dotkniesz będzie udane. Musisz
tylko uwierzyć w siebie i swoje zdolności. Warto porozmawiać z bliskimi.

Korzystny tydzień finansowy. Podjęta wcześniej współpraca przyniesie
efekty. Nie zaniedbuj przyjaciół i zaproś ich na kolację.

LEW 23.07.-22.08.

WODNIK 20.01.-18.02.

Pamiętaj, że nie jesteś we wszystkim najlepszy. Daj szansę wykazania się
innym. Unikaj sytuacji stresowych i zadbaj o swój system nerwowy. Może
popracuj charytatywnie.

Najbliższe dni należą do Ciebie. Możesz bez trudu wszystko osiągnąć, co
zaplanujesz. Nie daj się ponieść ambicjom.

PANNA 23.08.-22.09.

Wyjaśnij problemy domowe. Najlepiej otwarcie porozmawiać i nie skrywać
wzajemnych pretensji. Porozumienie jest możliwe. Ulegną zmianie Twoje
plany zawo dowe.

Ktoś zaproponuję Ci zmianę pracy. Musisz jednak rozważyć wszystkie „za”
i „przeciw”. Najlepiej nie decyduj od razu.

RYBY 19.02.- 20.03.
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SPORT

Brydż

Tenis stołowy

Kolejny dobry występ ligowy zanotowali brydżyści „Sparty” Nasielsk.
Podczas piątego zjazdu ligi okręgowej odnieśli dwa wysokie zwycięstwa:
20:10 z „Promykiem” II Ciechanów i 21:9 z dotychczasowym liderem
„Achtelem” Ciechanów. Ten sukces w bezpośrednim pojedynku zapewnił
naszym brydżystom prowadzenie w rozgrywkach.

29 lutego w pierwszym meczu rundy rewanżowej do baraży o II ligę tenisiści PLUKS Cieksyn wygrali na wyjeździe w Ciechanowie z miejscowym
„Jurandem” 10:4.
Mimo, że nasi zawodnicy wystąpili bez swego kapitana Marka Stamirowskiego, który zagrał tylko w grze deblowej, a pod koniec meczu dali szansę
zagrania młodzikowi Mateuszowi Niedzielskiemu, ich przewaga nad rywalami
nie podlegała dyskusji.
Punkty w tym meczu zdobyli: Artur Kujawa 3,5, Marcin Krzemiński 2,5,
Paweł Sokolnicki 2, Paweł Kowalski 1,5 i Marek Stamirowski 0,5.
Następny mecz nasi zawodnicy rozegrają w nasielskiej hali sportowej 14 lutego o godz. 14.00, a ich rywalami będą zawodnicy „Nadwiślanina” Płock.
Sympatyków tenisa stołowego serdecznie zapraszamy.

Brydżyści „Sparty” liderem

YYY
Trwają rozgrywki o Grand Prix Nasielska w brydżu sportowym. W kolejnym
turnieju wzięło udział dziewięć par. Zwycięstwo odniosła najlepsza para
z ubiegłorocznych rozgrywek: Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski.

Wyniki turnieju „trzeciego” 29.02.2004 r.:
1.Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski

94 pkt (65,28%)

2.Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski

84 pkt (58,33%)

3.Maciej Osiński i Andrzej Urbański

83 pkt (57,64%)

4.Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński

74 pkt (51,39%)

5.Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra

69 pkt (47,92 %)

6.Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński

66 pkt (45,83%)

7.Jerzy Krzemiński i Dariusz Wydra

65 pkt (45,14%)

8.Jacek Jeżółkowski i Piotr Turek

59 pkt (40,97%)

9.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski

54 pkt (37,50%)

Na początek 10:4

as.

Na następny turniej zapraszamy 12 marca o godz. 18.30. do hali sportowej.

P.K.

Piłka nożna

Terminarz meczy klubu Żbik Nasielsk
rozgrywanych w Nasielsku - runda wiosenna
Mazowiecka Liga Seniorów:
1. ŻBIK - OstrowiaOstrówMaz.
2. ŻBIK - Stoczniowiec Płock
3. ŻBIK - Mazowsze Płock
4. ŻBIK - Korona Ostrołęka
5. ŻBIK - Piast -Piast
6. ŻBIK - Tęcza Płońsk
7. ŻBIK - Skra Drobin
8. ŻBIK - LKS Ciółkowo

B- KLASA

1. ŻBIK -Mazowsze Zegrze
2. ŻBIK -Eskimo Chrzęsne
3. ŻBIK -Huragan- Grochale
4. ŻBIK -NTP Wyszków
5. ŻBIK -PUG Bielany Wa- wa
6. ŻBIK -Korona Jadów

- 20.03.04r. godz.15.00 sobota
- 03.04.04r. godz. 15.00 sobota
- 18.04.04r. godz. 16.00 niedziela
- 01.05.04r. godz. 16.00 sobota
- 12.05.04r. godz. 16.00 środa
- 22.05.04r. godz. 17.00 sobota
- 05.06.04r. godz. 17.00 sobota
- 12.06.04r. godz. 17.00 sobota

W poniedziałek, 1 marca w Piasecznie odbył się Rejonowy Turniej o Puchar
Szkolnego Związku Sportowego.
Duży sukces odnieśli zawodnicy reprezentujący naszą gminę. W kategorii
szkół podstawowych, drużyny w składzie: Karolina Ropielewska i Angelika
Wierzbowska (ZS nr 3 Cieksyn) oraz Mateusz Niedzielski i Sebastian Rejchel
(ZS nr 1 Nasielsk) zajmując pierwsze miejsca, zakwalifikowali się do finału
wojewódzkiego. Zawody odbędą się w dniach 6-8 czerwca w Radomiu.
Drużyna gimnazjalistów, w składzie: Arkadiusz Ziemiński i Robert Ołtarzewski
(ZS nr3 Cieksyn) zajęła trzecie miejsce. Rozgrywki odbyły się we wtorek.

- 08.04.04r. godz. 15.00 czwartek
- 25.04.04r. godz. 15.00 niedziela
- 09.05.04r. godz. 15.00 niedziela
- 23.05.04r. godz. 15.00 niedziela
- 06.06.04r. godz. 15.00 niedziela
- 20.06.04r. godz. 11.00 niedziela

Juniorzy (rok 1987):
l. ŻBIK -MLKS Wesoła
2. ŻBIK -Mazur Radzymin
3. ŻBIK –Józefowia
4. ŻBIK -Świt N.D.Maz.
5. ŻBIK -Ostrowia Ostrów Maz.

Od lewej stoją: Marcin Krzemiński, Marek Stamirowski, Mateusz
Niedzielski, Paweł Kowalski, Paweł Sokolnicki, Artur Kujawa

TRAMPKARZE (rok 1990):
- 03.04.04r. godz. 11.00 sobota
- 25.04.04r. godz. 11.00 niedziela
- 09.05.04r. godz. 11.00 niedziela
- 23.05.04r. godz. 11.00 niedziela
- 12.06.04r. godz. 11.00 sobota

l. ŻBIK -Piaski Legionowo
2. ŻBIK -OSIR Serock
3. ŻBIK-PKS PragaWa-wa
4. ŻBIK -Bóbr Tłuszcz
5. ŻBIK -Tęcza Płońsk

- 28.03.04r. godz. 11.00 niedziela
- 18.04.04r. godz. 11.00 niedziela
- 01.05.04r. godz. 11.00 sobota
- 22.05.04r. godz. 11.00 sobota
- 05.06.04r. godz. 11.00 sobota
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Panu Romanowi

Chymkowskiemu

z okazji obrony z wyróżnieniem
pracy doktorskiej
na Uniwersytecie Warszawskim
Serdeczne gratulacje składają

Zarząd i członkowie
Nasielskiego Towarzystwa Kultury

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię mieszkanie M4 z balkonem na os. Warszawska
tel. 023 691 20 29
Kupię używany traktorek sadowniczy z małą przyczepką
tel. 0502 035 852
Zostań konsultantką AVON tel. 0604 337 414
Lekcje fortepianu profesjonalnie, niedrogo tel. 0501 216 608
Lokal do wynajęcia na działalność przy ul. Rynek
tel. 691 27 20
Poszukuję domu do wynajęcia tel. 0600 442 361
Kupię dom. Nasielsk i okolice tel. 0604 904 228
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku
os. Warszawska. tel. 0602 352 144
Zatrudnię fryzjerkę. Legionowo tel. 022 772 95 60
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Miejsce na reklamę
Twojej firmy
zadzwoń 023 691 23 43
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FOTO-PRZESTROGA

5-7 marzec godz. 17.00

„Tomcio Paluch”

Le Petit poucet (Francja,
2001) Familijny; czas 86
min.Reżyseria: Olivier Dahan Scenariusz: Olivier Dahan, Agnes Fustier-Dahan.
Na podstawie książki: Charles Perrault
Dawno, dawno temu... w
domku na wsi, mieszkał sobie z rodzicami i z czwórką
starszych braci nieśmiały
chłopiec o imieniu Tom.
Stale nękany przez rodzeństwo, zaprzyjaźnia się
z tajemniczą wróżką, Rose.
Wojna domowa niszczy i
dzieli kraj, zdesperowani
rodzice nie mogąc dłużej
wyżywić swoich dzieci porzucają je w zaczarowanym
lesie. Dzieci w obawie przed wygłodniałymi wilkami uciekają do zamku
strzeżonego przez olbrzymiego ogra-kanibala, który jest ojcem Rose. Tylko
odwaga i przebiegłość Toma może ocalić ich i królestwo...

5-7 marzec godz. 19.00

„Marzyciele”

The Dreamers (Wielka Brytania,Francja,Włochy, 2003), Dramat,
czas: 130 min. Reżyseria: Bernardo Bertolucci, Scenariusz: Gilbert Adair.
1968 rok. W czasie majowej rewolty studenckiej francuskie rodzeństwo,
prosi swojego amerykańskiego przyjaciela, aby nie wracał do Stanów, tylko
został w Paryżu. Młodzi ludzie rozpoczynają niebezpieczne eksperymenty
ze swoimi emocjami, uczuciami i seksualnymi doznaniami.

12-14 marzec godz. 17.00

„Mój brat niedźwiedź”
Brother Bear (USA, 2003). Bajka animowana, czas 85 min.
Reżyseria: Aaron Blaise, Robert Walker
Scenariusz: Steve Bencich, Ron J. Friedman
Zbliża się epoka lodowcowa. W puszczy mieszkają ludzie; wśród nich
– trzech braci. Gdy niedźwiedzica, w obronie potomka, zabija najstarszego z nich, najmłodszy – Kenai, w odwecie uśmierca zwierzę. Sam
jednak, za sprawą duchów, zamienia się w niedźwiedzia. Denahi, średni
brat, przekonany, że to właśnie ten niedźwiedź winien jest wszystkim
nieszczęściom, zaczyna go ścigać. Jedyną szansą Kenai’a jest przyjaźń z
młodziutkim grizzly, Kodą. Koda nie wie, że Kenai jest odpowiedzialny za

12-14 marzec godz. 19.00

„Nigdzie w Afryce”

Nirgendwo in Afrika (Niemcy, 2001). Dramat czas 144 min.
Reżyseria: Caroline Link, Scenariusz: Caroline Link, Na podstawie powieści:
Stefanie Zweig.
Obsada: Juliane Köhler - Jettel Redlich, Merab Ninidze - Walter Redlich,
Matthias Habich - Süßkind

Dzieci sprzątają, a starzy to „olewają”,
bo tuż pod tą tablicą...

