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W Zakroczymiu trwa walka 
ze spalarnią spalarnią 
        

Gdyby powstała ta inwestycja 
– poważnie zagrożone 
jest zdrowie mieszkańców 
sąsiednich gmin 

 – w tym również 
  Nasielska
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ciąg dalszy na str. 3

Ma tu powstać inwestycja, która zagrozi zdrowiu 
mieszkańców Nasielska.

Jeżeli urzędnicy z Warszawy nam nie pomogą, 
to my sami pokażemy,  na czym polega samo-
rządność – weźmiemy sprawy we własne ręce 
i, jak będzie trzeba, staniemy sami w obronie 
własnego zdrowia i życia – zrobimy tu „drugi 
Irak”- jednym słowem zrobimy wszystko, 
żeby spalarnia nie powstała w Zakroczymiu; 
to będzie prawdziwa wojna – powiedział pewien to będzie prawdziwa wojna – powiedział pewien to będzie prawdziwa wojna
mieszkaniec Zakroczymia. Wystarczy przyjechać 
do tego miasta, żeby przekonać się, że nie jest to 
tylko opinia jednego człowieka.

Władze gminy oraz jej mieszkańcy od kilku lat 
toczą samotną walkę z Tymi, którzy chcą, aby 
w tej miejscowości powstała spalarnia odpadów 
niebezpiecznych. Samotną, choć inwestycja (jeśli-
w tej miejscowości powstała spalarnia odpadów 
niebezpiecznych. Samotną, choć inwestycja (jeśli-
w tej miejscowości powstała spalarnia odpadów 

by powstała) będzie bezpośrednio zagrażać wielu 
niebezpiecznych. Samotną, choć inwestycja (jeśli-
by powstała) będzie bezpośrednio zagrażać wielu 
niebezpiecznych. Samotną, choć inwestycja (jeśli-

okolicznym miastom i gminom. Zdaniem eks-
pertów spalarnia będzie truć m.in. mieszkańców 
Nowego Dworu Mazowieckiego, Czerwińska, 
Łomianek i Nasielska. Na liście zagrożonych miast 
jest również Warszawa.  Spalanie odpadów nie-
bezpiecznych oznacza emisję do atmosfery wielu 
szkodliwych związków chemicznych, z których 
najgorszym (świństwem) są dioksyny. Udowod-
szkodliwych związków chemicznych, z których 
najgorszym (świństwem) są dioksyny. Udowod-
szkodliwych związków chemicznych, z których 

niono, że wywołują one raka i uszkodzenia szpiku 
kostnego, mogą wywoływać poronienia. 

Zdrowie - to rzecz najważniejsza. Stanowczy 
protest mieszkańców Zakroczymia przeciwko 
budowie spalarni wynika również z tego, że ta 
inwestycja spowoduje degradację środowiska 
naturalnego i doprowadzi do zniszczenia rolnic-
twa, które jest podstawą utrzymania większości 

Zakroczym nie chce truć siebie i sąsiadów
okolicznych mieszkańców. Szkodliwe substancje, 
wydostające się z kominów zakładu, natychmiast 

pojawią się na roślinach uprawnych. Skrupulatna 
kontrola jakości produktów żywnościowych, z 
którą będziemy mieli do czynienia po wstąpieniu 
do Unii Europejskiej, nie dopuści, aby na rynek 
trafiły skażone warzywa, owoce albo mleko.  Za-
kroczym, to głównie rolnictwo, a więc 
budowa spalarni wiązałaby się bezpo-
średnio z pozbawieniem dochodów 
tej części ludności, która utrzymuje 
się z rolnictwa. Nie wyobrażam 
sobie, żeby gdziekolwiek był popyt 
na warzywa spod spalarni – tak, o na warzywa spod spalarni – tak, o na warzywa spod spalarni
niechcianej inwestycji, mówi Henryk 
Ruszczyk, burmistrz Zakroczmia. 

Walka ze spalarnią trwa już 4 lata, 
ale cała sprawa ma swój początek w 
1993 roku. Wtedy rada gminy po-
dejmuje uchwały o przyjęciu planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Zakroczmia oraz o sprzedaży dzia-
łek pod zakład utylizacji odpadów 
komunalnych. Działki te posłużyły 
jako zastaw hipoteczny pod kredyt 
na sfinansowanie budowy tutejszej 
oczyszczalni. Kredytu nie udaje się 
jednak spłacić. Kilka lat później, w 
czasie, kiedy nie funkcjonuje rada 
gminy, ówczesny burmistrz razem z 
zarządem podejmują decyzję o prze-
targowej sprzedaży terenu prywatnej 
firmie, która w ofercie zadeklarowała 
budowę zakładu utylizacji odpadów 
komunalnych. Niby wszystko jest w 

porządku, ale z czasem okazuje się, że jest to do-
piero początek „drogi przez mękę” - zarówno dla 

kolejnych władz, jak i mieszkań-
ców Zakroczmia. Wydarzenia, 
które następują później, są jak 
scenariusz do filmu sensacyj-
nego, a nawet kryminalnego. W 
1999 roku, spółka , która wygrała 
przetarg, występuje do gminy z 
wnioskiem o wydanie warunków 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu pod budowę zakładu uty-
lizacji (spalarni) odpadów, w tym 
terenu pod budowę zakładu uty-
lizacji (spalarni) odpadów, w tym 
terenu pod budowę zakładu uty-

niebezpiecznych! Lista tych spe-
cyfików jest imponująca. Znalazło 
się na niej kilkadziesiąt trujących 
substancji chemicznych, których 
nie powstydziłby się chemik 
– morderca. Biegli, z otoczenia 
ministra środowiska określają 
planowaną inwestycję jako 
szczególnie szkodliwą. Miesz-
kańcy są zszokowani. Protestują, 
jak mówią „podejmują walkę ze 
śmiercią”. Żeby skuteczniej dzia-
jak mówią „podejmują walkę ze 
śmiercią”. Żeby skuteczniej dzia-
jak mówią „podejmują walkę ze 

łać, powołują Społeczny Komitet 
na Rzecz Zdrowego Zakroczmia. 
Z determinacją kierują pisma, 
petycje do wszystkich władz 
oraz instytucji odpowiedzial-
nych za ochronę środowiska. 
Niewiele to daje. Na każdym 
kroku spotykają się z ignorancją i 
bezlitosną biurokracją. Urzędnicy 

podejmują decyzje sprzeczne z obowiązującym 
prawem. Firma też nie pozostaje bierna. Skarży 
Komitet, a właściwie jego przewodniczącą. 
O co? Tego chyba nawet sąd się nie dowiedział. 

Na razie straszą tu tylko słupy ogrodzenia

Hentyk Ruszczyk, burmistrz Zakroczymia każdy swój 
dzień pracy rozpoczyna od lektury materiałów poświę-
conych spalarni - tak jest już od kilku lat
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Teraz do sądu pozwała gminę. Żąda odszkodowa-
nia w wysokości blisko 30,5 miliona złotych za to, 
że nie może budować spalarni. Nikt nie jest w sta-

nie powiedzieć, kiedy to wszystko się zakończy. 
Finału tej sprawy jeszcze nie widać na horyzoncie. 
Henryk Ruszczyk, burmistrz Zakroczymia powie-
dział: W ostatnim czasie zostałem pozbawiony 
możliwości podejmowania decyzji. Po ostatniej 
odmowie ustalenia warunków zabudowy moje 
kompetencje przejęło Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze. To ono ma teraz uprawnienia do 
ustalenia i wydania warunków zabudowy zwią-
zanych z tą inwestycją. Brzmi to niewiarygodnie, 
ale jest to prawda. W cywilizowanym, europej-
skim kraju, gospodarz danego terenu i zarazem 
przedstawiciel lokalnej społeczności, wybrany 
w demokratycznych wyborach, nie ma nic do 
powiedzenia – jest jak za czasów głębokiej ko-
muny! Burmistrz gminy dwukrotnie nie zgodził 
się na wydanie warunków zabudowy. Jak mówi, 
w tym wypadku najważniejszym argumentem 
jest sprzeczność tej inwestycji z planem zago-
spodarowania przestrzennego. Nasz plan, który 
obowiązuje teraz, przewiduje w tym miejscu 
budowę zakładu utylizacji odpadów komunal-
nych. Inwestor chce pobudować zakład utyli-
zacji odpadów niebezpiecznych. Niestety, ani 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ani inne 
służby tego nie zauważają. Jedynie Wojewódzki 
Konserwator Zabytków nie zgadza się na budo-
wę zakładu utylizacji odpadów. W przesłanym 

Nasielsk jest położony 
blisko Zakroczymia 
i dlatego niepokoją 
nas informacje, że 
w tej gminie ma 
powstać spalarnia 
odpadów niebez-
piecznych. Boimy 
się, że część toksycz-
nych zanieczyszczeń 
trafi do nas. Jesteśmy 
przeciwni tej budowie. 
Zawsze służę pomocą 
i radą, ponieważ problem Zakroczymia, w tym 
wypadku, jest też naszym problemem – powie-
dział Dariusz Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, 
komentując to, co dzieje się „u sąsiada”. Zakro-
czym ma więc już jednego sprzymierzeńca. Oby 
było ich więcej. 

Zakroczym nie chce truć siebie i sąsiadów
do mnie postanowieniu napisał, że projektowa-
na inwestycja jest lokalizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie Fortu Zakroczym, który jest objęty 
prawną ochroną konserwatorską. Najbardziej za-

skakująca jest dla mnie postawa Państwowego 
Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego, który 
w ostatnich dniach pozytywnie zaopiniował tę 
inwestycję. Jeszcze do niedawna, a wynika to z 
poprzednio przesłanych do mnie pism, miał inne 
zdanie. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego w ciągu 
kilku tygodni inspektor sanitarny zmienia zdanie, 
to wszystko nie pasuje do siebie. Zaskarżymy tę 
decyzję do Głównego Inspektora Sanitarnego
– powiedział Henryk Ruszczyk.

„Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o 
pieniądze” – tak brzmi polskie powiedzenie. 
Spalarnia odpadów niebezpiecznych, w obec-
nych czasach, jest bardzo opłacalnym przedsię-
wzięciem. Jak twierdzą eksperci – na tej inwestycji 
można zarobić „duże pieniądze”. Pytani, jak duże 
odpowiadają, że niewyobrażalnie duże. Nic do-
dać, nic ująć. 

Komu zależy na tym, żeby spalarnia powstała w 
centrum Polski, trzydzieści kilka kilometrów od 
Warszawy, a nie gdzieś daleko, gdzie nie mieszkają 
ludzie, gdzie nie ma pól uprawnych?

Diabli wiedzą, komu – bo, jak twierdzą ludzie, to 
właśnie „sam diabeł tu miesza ogonem”. Spółka, 
która ma budować zakład, powolutku, ale sku-
tecznie przełamuje wszystkie biurokratyczne 

przeszkody. Oznacza to, że w tym kraju można 
jednak coś zrobić. Tylko mieszkańcy zadają sobie 
pytanie – jak im się to udaje? Smutne, że w sprawie 
spalarni swój negatywny udział mają politycy z 

pierwszych stron 
gazet. W Zakro-
czymiu, jeszcze 
nieoficjalnie, ale 
już coraz głośniej 
i coraz częściej 
mówi się o naci-
skach „pewnych 
osób” z Warsza-
wy na lokalnych 
polityków, czy 
ludzi cieszących 
się powszechnym 
autorytetem, aby 
ci „uspokoili sytu-
ację i pozwolili na 
spokojną realizację 
inwestycji”.

Pewien mieszka-
niec Zakroczymia 
dotarł z prośbą o 
interwencję do 
jednego z mazo-
wieckich posłów. 
Ten, skądinąd zna-
ny i szanowany 
parlamentarzysta, 
po zapoznaniu się 
ze sprawą spalar-
ni, odpowiedział 
wprost – tu muszą 
być zaangażo-
wane byłe służby 
specjalne. Gdyby 
te słowa wyszły z 
ust przeciętnego 

mieszkańca, prawdopodobnie nikt nie zwrócił-
by na nie uwagi, ale to powiedział Poseł na Sejm 
RP. A może sprawą „zakroczymskiej spalarni” 
powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa We-
wnętrznego?

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk

Fragment zabytkowego Fortu Zakroczym

dokończenie ze str. 2

OPINIA
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Czekamy na szybką kolej
Droga wojewódzka na kilku-
kilometrowym odcinku od 
Nasielska w kierunku Przybo-
rowic w wyniku modernizacji 
zyskała w oczach kierowców. 
Nareszcie można się po niej 
poruszać bez obawy, że auto 
zostanie zniszczone. Jednak 
fragment tej drogi znajdują-
cy się przed i za przejazdem 
kolejowym w Pieścirogach 
nie został wyremontowany.
Niestety pozostała tu stara, podziu-
rawiona nawierzchnia i niezbyt wy-
godny przejazd przez tory. Dlaczego 
pozostawiono tak fatalny odcinek 
drogi? Czy naprawdę nie można było 
wykonać zaledwie kilku metrów 
nawierzchni? 

Jak się okazuje ten teren, podobnie 
zresztą jak pasy ziemi, na których leżą 
tory należą do PKP. A ta nie wyraziła 
zgody na modernizację tego przejaz-
du. Dlatego nadal będziemy tu sobie 
niszczyć auta. Podobnie zresztą jak i 
na innych źle wykonanych, i latami 
nieremontowanych przejazdach, jak 
ten w Kątnych. 

- Ubiegaliśmy się o taką zgodę od kolei. Ale nie 
udało się to ani gminie, ani Zarządowi Dróg Wo-
jewódzkiemu i dlatego remont nie został wyko-
nany – wyjaśnia B. Mucha, burmistrz Nasielska. 

Ale jest jeszcze jeden ważny powód – plany PKP, 
która zamierza uruchomić szybką kolej. 

– Są prowadzone prace projektowe w kwestii kur-
sowania trasą Warszawa – Gdańsk szybkiej kolei. 
Firma, która przygotowuje taki projekt występo-
wała do naszej gminy o uzgodnienia dotyczące 

przejazdów klejowych. Szybki pociąg ma jechać 
z prędkością 250 km na godzinę, wyklucza to 
budowę normalnych przejazdów. Będą tu albo 
wiadukty, albo tunele. W tym miejscu najpraw-
dopodobniej powstanie wiadukt. Czy i kiedy 
będzie to realizowane trudno jest przesądzić
– dodaje burmistrz.

Każdy kto ma na co dzień do czynienia z „luk-
susową” ofertą PKP z dużym dystansem będzie 
odnosił się do takich koncepcji. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie, by mknęły tędy pociągi z tak 
ogromną prędkością. Co w takim razie z torami 

Tajemnicza głębia
- Przejeżdżam tędy często na rowerze. Wiem, 
że ta dziura tutaj jest dlatego na nią uważam. Już 
kilka razy widziałem na śniegu ślady biegnące 
do tej dziury. Pewnie dzieci tam zaglądały z 
ciekawości. A przecież to niebezpieczne, tam 
jest woda i można się utopić. Jedźcie tam i sami 
zobaczcie – z taką prośbą przyszedł do naszej 
redakcji mieszkaniec Pieścirogów.

Pojechaliśmy na miejsce. Niezabezpieczony 
otwór w kształcie kwadratu znajduje się zaledwie 
dwa metry od drogi prowadzącej od dworca PKP 
w Nasielsku, za składem węglowym kilkaset me-
trów przed przejazdem kolejowym w kierunku 
Mogowa. To nie jest zwykła dziura w drodze, po-
nieważ otwór przypomina studzienkę ściekową, 
tyle, że bez włazu. Natomiast w środku jest wybe-
tonowana piwnica. Obok znajduje się identyczny, 
ale zamknięty betonową pokrywą.

Nie wiadomo czy piwnica położona jest na pry-
watnej działce czy też teren ten należy do kolei. 
Być może ktoś zdążył na swojej działce wybudo-

kolejowymi biegnącymi przez niektóre miejsco-
wości, czy przecinającymi je? Czyżby wszędzie 
trzeba było budować tunele? Co z niestrzeżonymi 
przejazdami wiejskimi przecinającymi drogi grun-
towe? Wszystko wskazuje, że to ogromne i wielce 
kosztowne przedsięwzięcie nawet jeśli zostanie 
zrealizowane w tym stuleciu, to i tak dopiero za 
kilka lat będziemy widzieli jakieś efekty. Wszelkie 
ekspertyzy mają to do siebie, że są drogie i moż-
na je schować do szuflady. A póki co przejazdy 
kolejowe jak nie były tak i nie będą remontowane. 
Chyba, że po 1 maja coś nagle się zmieni...

MK

wać jedynie szambo i na tym poprzestał. W każ-
dym razie dość duża, a przy okazji nie wiadomo 
jak bardzo głęboka piwnica zalana jest wodą, 
w której pływają 
śmieci. Z pewnością 
nie przypłynęły tam 
one z nurtem Wisły, 
tylko po prostu 
ktoś z mieszkają-
cych w okolicy lub 
przechodzących 
tędy wrzucał je tu 
systematycznie.

Co jeszcze kryje 
nasze tajemnicze 
znalezisko? Żeby to 
nasze tajemnicze 
znalezisko? Żeby to 
nasze tajemnicze 

sprawdzić najpierw 
trzeba byłoby wy-
pompować stamtąd 
wodę, a później 
zabezpieczyć ten 
teren. Nie tylko ze 

względu na dzieci wędrujące tą drogą do szkoły, 
ale także z uwagi na zmęczonych podróżnych, 
którzy oddalając się „na stronę” dzięki takim pu-
łapkom mogą nigdy nie wrócić do domu.

MK

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski



4  5Życie Nasielska 12 - 18 marzec 2004 Życie Nasielska12 - 18 marzec 2004

podstawie istniejącej już ekspertyzy budynek rozebrać – wyjaśnia podstawie istniejącej już ekspertyzy budynek rozebrać – wyjaśnia podstawie istniejącej już ekspertyzy budynek rozebrać
W. Sierzputowski, dyr. ZGKiM w Nasielsku. 

MK 
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Wojciech
Krzyczkowski 
– Urodził się w Nasielsku. Wraz 
z żoną i dziećmi mieszka w Popowie 
Borowym. Syn Marek jest uczniem 
nasielskiego gimnazjum, a córka Anna 
uczęszcza do Szkoły Podstawowej 
w Popowie Borowym.

Pan Wojciech ma wykształcenie śred-
nie, ukończył Technikum Rolnicze 
w Golądkowie. Prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni 25ha.

W Radzie Miejskiej zasiada już po raz drugi. Poprzednio pracował w Zarzą-
dzie Gminy, natomiast w obecnej kadencji jest przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa, a także członkiem Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 
oraz Komisji Gospodarki i Budżetu.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Zawsze stara się 
znaleźć czas, by wysłuchać ludzi i udzielić im pomocy. Z wieloma różnymi 
problemami zwracają się do niego przede wszystkim mieszkańcy sołectw 
wchodzących w skład jego okręgu wyborczego.

Jest zdania, że mieszkańcy wsi powinni żyć w godnych warunkach, dlatego 
zabiega przede wszystkim o rozwój infrastruktury na terenach wiejskich. Jak 
twierdzi: „Najważniejsze są dobre drogi, wodociągi i oświetlenie”. Dzięki 
jego staraniom wiele zadań udało się już zrealizować. Jako przykład może 
posłużyć założenie centralnego ogrzewania, budowa szatni i sanitariatów 
w budynku szkolnym, co znacznie poprawiło warunki nauki dzieciom ze 
szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. Poza tym wybudowane zostały 
wodociągi oraz drogi utwardzone w wielu miejscowościach należących do 
jego okręgu wyborczego.

Za priorytetowe przedsięwzięcie dla samorządu gminnego, które powin-
no zostać zrealizowane w najbliższych latach uważa budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji na terenie miasta i gminy Nasielsk.

Jego zainteresowania to polityka i sport.

Katastrofa budowlana
Kamienica przy ulicy Kościuszki, przy skwerze miejskim grozi zawale-
niem. Stanowi zagrożenie nie tylko dla swoich mieszkańców, ale także dla 
przypadkowych przechodniów. Budynek jest dobrze znany mieszkańcom 
Nasielska, ponieważ przed kilku laty mieścił się tu komisariat milicji. Obecnie 
w budynku znajdują się mieszkania komunalne. Od dawna nie był remon-
towany, ponieważ jak się okazuje musi zostać zburzony.

- Przekwaterowujemy ludzi w miarę pozyskiwania mieszkań. Kil-
ka rodzin zostało już wysiedlonych, a pozostało tu jeszcze cztery 
rodziny. Jeśli wszystkim zapewnimy lokum,  będziemy mogli na 

28.02 w Mogowie nieznani sprawcy podpalili budynek parowozowni kolei 
wąskotorowej. Częściowemu zniszczeniu uległ dach budynku.

Nocą z 2 na 3 marca w Borkowie nieznani sprawcy włamali się do domku 
letniskowego. Skradli 2 kosiarki i podkaszarkę oraz telewizor. Szacunkowa 
wartość skradzionych przedmiotów to 2000 zł.

2 marca, w godzinach wieczornych, w Mogowie nieznani sprawcy dokonali 
napaści na wracającą do domu mieszkankę tej miejscowości Alinę G. Na-
pastnicy okradli swoją ofiarę. Zabrali jej torbę z pieniędzmi i dokumentami. W 
wyniku odniesionych obrażeń kobietę, w szoku odwieziono do szpitala.

6 marca w Nasielsku, na ul. Kościuszki podczas kontroli drogowej policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę kierującego samochodem „ Mitsu-
bishi”. U Mirosława J. stwierdzono 0,77mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

7 marca w Nasielsku na ulicy Warszawskiej w samochód „Opel” kierowany 
przez Iwonę W. uderzył „Fiat 126p.” . Kierowca malucha Robert Cz. był pijany. 
Zarówno on, jak i jego pasażer zostali odwiezieni do szpitala.

7 marca w Miękoszynie Jarosław J., Kamil J. oraz Radosław J. pobili 
Wacława P.

7 marca w Dębinkach Mirosław J. oraz Kazimierz C. włamali się na jedną 
z prywatnych posesji. Skradli gołębie, rower oraz wózek.

fot. M. Stamirowski



6  7Życie Nasielska 12 - 18 marzec 2004 Życie Nasielska12 - 18 marzec 2004

  Na własne oczy

O psach
- Piszecie o psach w schronisku, o sporach 
jakie między sobą toczą właściciele schroniska 
i członkowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami. A przecież psy całymi gromadami biegają 
po ulicach Nasielska. Rozumiem, że psy muszą 
żyć w godnych warunkach. Tak powinno być 
w każdym cywilizowanym kraju. Ale w tym 
wypadku doszło do jakiejś absurdalnej sytuacji. 
Na terenie gminy są dwa schroniska dla zwierząt, 
przy czym jedno cały czas na utrzymywaniu ich 
zarabia kosztem gminy. Gdyż jak zrozumiałam, 
z waszych artykułów, gmina nie może wycofać 
się z umowy dopóki są w schronisku psy wyła-
pane na jej terenie. To kwadratura koła. Psów na 
ulicach naszego miasta przybywa i trudno ich nie 
zauważać. Jeśli się chce zerwać umowę z jednym 
schroniskiem to może zapewnić zwierzętom byt 
decydując się na jakieś inne. Przyznam, że znam 
wiele takich osób, które z dobrego serca przy-
garniają kolejne porzucone psy, mają teraz po 
4, czy nawet 5 zwierzaków. Nikt im nie pomaga 
w ich utrzymaniu, co więcej urzędnicy straszą 
podatkiem od psów. Nie wiem dlaczego tak długo 
ta sprawa się ciągnie.

Musimy pamiętać, że chodzi tu nie tylko o dobro bezpańskich zwierząt, ale 
i o bezpieczeństwo ludzi, którzy mogą zostać zaatakowani przez agresyw-
ne psy. – Z taką interwencją zatelefonowała do nas mieszkanka Nasielska. 

W powiecie...

Sprawdziliśmy. Miała rację tylko po ulicach naszego miasta biega kilka dużych 
psów. Przy odrobinie szczęścia wcale nie trzeba się wysilać, by je spotkać. 
Nie sprawdzaliśmy czy są agresywne. 

Cz.
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Propozycje wymiany
Od reformy samorządowej minęło już kilka lat, ale nadal bardzo trudno 
dociec, która droga do kogo należy: do gminy czy powiatu. Zdecydowanie 
najłatwiej nam odgadnąć tzw. trasy wojewódzkie, czy krajowe. One po prostu 
są najlepiej utrzymane. Problem własności pojawia się najczęściej zimą kiedy 
mieszkańcy zasypują urząd gminy skargami dotyczącymi nieprzejezdności 
dróg, a także kiedy wymagają one remontów. Dopiero wtedy okazuje się, 
że odcinek jakiejś drogi, bywa, że zaledwie kilometrowy, wcale nie jest 
własnością gminy, tylko powiatu. 

W gminie Nasielsk do powiatu nowodworskiego należy ponad 90 kilome-
trów dróg, asfaltowych i gruntowych. 

W styczniu br. odbyło się kilka spotkań przedstawicieli samorządu gminnego 
i powiatowego, których tematem była „wymiana” dróg pomiędzy nimi.

Gmina Nasielsk przygotowała taki projekt, w którym zaplanowano przejęcie 
20 km dróg powiatowych, zaś 10 km gminnych byłoby do przekazania 
dla powiatu. 

- Chodziło przede wszystkim o koncentrację dróg powiatowych lub gmin-
nych w pewnych rejonach. Taka koncentracja ułatwi dojazd i odśnieżanie, 
czy też remonty tych dróg. Chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji kiedy 
to trzeba jechać kilkanaście kilometrów drogą powiatową, by dotrzeć do 
kilometrowego czy półkilometrowego odcinka drogi gminnej. W naszym 
projekcie zaplanowaliśmy powstanie logicznych ciągów drogowych. Za-
proponowaliśmy przekazanie w większości dróg asfaltowych – informuje proponowaliśmy przekazanie w większości dróg asfaltowych – informuje proponowaliśmy przekazanie w większości dróg asfaltowych
nas B. Mucha, burmistrz Nasielska.

Dla przykładu gmina Nasielsk ma zamiar przejąć np. drogi: Lelewo - Zaborze 
do Mogowa; drogę przez Lubomin (za torami), drogę przez Głodowo. A 
Dla przykładu gmina Nasielsk ma zamiar przejąć np. drogi: Lelewo - Zaborze 
do Mogowa; drogę przez Lubomin (za torami), drogę przez Głodowo. A 
Dla przykładu gmina Nasielsk ma zamiar przejąć np. drogi: Lelewo - Zaborze 

oddać: Borkowo - Błędowo, 1 km.drogi pomiędzy Lorcinem - Nuną, drogę 
przez Wągrodno; Chlebiotki - Pieścirogi, przez Morgi do Czajek. 

Taka propozycja uzyskała akceptację władz powiatu. Jak dotąd nie doszło jed-
nak do „wymiany”, ponieważ pojawił się problem z drogami, które przechodzą 

np. przez dwa powiaty. Co do tego czy ciąg drogowy może w jednym powiecie 
należeć do gminy, a w granicach sąsiedniego powiatu być drogą powiatową 
musi wypowiedzieć się sejmik województwa mazowieckiego.

- Dodatkowo składaliśmy też propozycję przejęcia bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy przez nasz zakład komunalny, czyli 
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Teraz czekamy na dalsze 
ustalenia – dodaje burmistrz. ustalenia – dodaje burmistrz. ustalenia
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Świetlice socjoterapeutyczne
W Świerczach działa Gminna Komisja Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Zajmuje się ona m.in. popularyzacją 
nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania 
warunków sprzedaży, podawania   i spożywania 
napojów alkoholowych.

Jedną z inicjatyw komisji było uruchomienie w 
1999 roku  trzech świetlic socjoterapeutycznych 
– w Świerczach, Strzegocinie i w Świeszewie. 
1999 roku  trzech świetlic socjoterapeutycznych 
– w Świerczach, Strzegocinie i w Świeszewie. 
1999 roku  trzech świetlic socjoterapeutycznych 

Działają one przy szkolnych świetlicach. Na zaję-
cia, które prowadzone są  dwa razy w tygodniu, 
uczęszcza stu siedemdziesięciu  uczniów  szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

Zajęcia te prowadzą: Anna Ostaszewska 
(uczniowie klas III-VI 

Zajęcia te prowadzą: Anna Ostaszewska 
(uczniowie klas III-VI 

Zajęcia te prowadzą: Anna Ostaszewska 

- Szkoła podstawowa 
w Świerczach);  Hanna 
- Szkoła podstawowa 
w Świerczach);  Hanna 
- Szkoła podstawowa 

Kacperska (klasy I-III); 
w Świerczach);  Hanna 
Kacperska (klasy I-III); 
w Świerczach);  Hanna 

Renata Majewska-Ba-
rabasz (gimnazjum);  
Renata Majewska-Ba-
rabasz (gimnazjum);  
Renata Majewska-Ba-

Barbara Cygańska (szkoła 
rabasz (gimnazjum);  
Barbara Cygańska (szkoła 
rabasz (gimnazjum);  

w Strzegocinie); Teresa 
Barbara Cygańska (szkoła 
w Strzegocinie); Teresa 
Barbara Cygańska (szkoła 

Orłowska (szkoła w 
w Strzegocinie); Teresa 
Orłowska (szkoła w 
w Strzegocinie); Teresa 

Świeszewie). Wykładow-
cy mają ukończone kur-
sy z zakresu socjoterapii 
organizowanym przez 
Państwową Agencję 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
Pieczę nad realizacją 
programu i funkcjono-
waniem świetlic sprawu-
je pełnomocnik ds. roz-
wiązywania problemów 

21 lutego 2004 roku w Publicznym Gimnazjum 
w Świerczach odbył się bal karnawałowy organi-
21 lutego 2004 roku w Publicznym Gimnazjum 
w Świerczach odbył się bal karnawałowy organi-
21 lutego 2004 roku w Publicznym Gimnazjum 

zowany przez tutejszy klub sportowy “NEON”, 
w którym udział wzięli członkowie i sympatycy 
klubu. Dochody z balu przeznaczone są na dofi-
nansowanie działalności klubu i jego sportowców. 
Pieniądze zbierane były podczas konkursów: 
czekoladowego walca oraz wyborów królowej i 
króla balu, którymi zostali państwo Małgorzata i 
Tadeusz Filipek.

Prezes klubu pan Jan Skarżycki dziękuje dyrektor 
gimnazjum pani Marzenie Kobrzyńskiej oraz dy-
rektorowi szkoły podstawowej panu Romanowi 
Kalinowskiemu za udostępnienie pomieszczeń. 

Agnieszka Daniszewska

BAL 
SPORTOWCÓW

KLASZTOR W STRZEGOCINIE
Strzegocin to mała miejscowość położona kilka 
kilometrów od Świercz. Znajduje się tu między 
Strzegocin to mała miejscowość położona kilka 
kilometrów od Świercz. Znajduje się tu między 
Strzegocin to mała miejscowość położona kilka 

innymi: Szkoła Podstawowa, Przychodnia, Kościół 
i sąsiadujący z nim Klasztor. 

W klasztorze od 1690 roku rezydowali Bernardy-
ni. Okres jego świetności nie trwał jednak długo. 
Liczba 12 zakonników zmalała w roku 1833 do 
zaledwie dwu ojców i dwu laików. Niezamieszkały 
klasztor niszczał, kościół w 1847 roku włączony 
został do parafii Szyszki, a w 1864 roku po upadku 
powstania styczniowego władze carskie dokonały 
kasaty klasztoru. W 1906 roku Strzegocin staje 
się wreszcie parafią, a „sąsiad” klasztor w dalszym 
ciągu niszczeje. Po II wojnie światowej  mieściła 
się tu przez kilka lat szkoła podstawowa, potem 
częściowo zamieszkiwali go ludzie.  Następowała 
jeszcze większa dewastacja. 

Dopiero w 2002 roku kiedy to obiektem tym 
(będącym w stanie kompletnej ruiny) zaintere-
Dopiero w 2002 roku kiedy to obiektem tym 
(będącym w stanie kompletnej ruiny) zaintere-
Dopiero w 2002 roku kiedy to obiektem tym 

sował się nieżyjący już Marek Kotański, klasztor 
znów ożył. Teraz mieści się tu Pułtuskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu Marka Kotańskiego. Jego 
mieszkańcy (głównie ludzie bezdomni, ale także 
Pomocy Bliźniemu Marka Kotańskiego. Jego 
mieszkańcy (głównie ludzie bezdomni, ale także 
Pomocy Bliźniemu Marka Kotańskiego. Jego 

narkomani i alkoholicy, próbujący wyjść z nałogu) 
mieszkańcy (głównie ludzie bezdomni, ale także 
narkomani i alkoholicy, próbujący wyjść z nałogu) 
mieszkańcy (głównie ludzie bezdomni, ale także 

powoli go remontują.

alkoholowych pani Zofia Ołdakowska. 

Na zajęcia przychodzą przeważnie dzieci mające 
problemy w domu i w szkole, dla których świetlica 
staje się azylem i miejscem wsparcia. Większość 
z nich pochodzi z rodzin biednych. Świetlica ta 
staje się azylem i miejscem wsparcia. Większość 
z nich pochodzi z rodzin biednych. Świetlica ta 
staje się azylem i miejscem wsparcia. Większość 

nie jest jednak przeznaczona tylko dla nich. Mogą 
tu przychodzić wszyscy, którzy tylko mają na to 
ochotę. 

fot. M. Stamirowski
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UWAGA OSZUŚCI

Ważne dla rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie
Rachunek bankowy we wniosku o wpis do ewidencji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wyjaśnia, że podanie numeru konta 
bankowego we wniosku o wpis do ewidencji 
producentów jest obligatoryjne dla rolników 
ubiegających się o płatności bezpośrednie.  Jeśli 

jednak producent rolny zgłasza się do systemu 
jako posiadacz zwierzęcia i nie zamierza ubiegać 
się o płatności, to nie musi wpisać we wniosku  
numeru rachunku bankowego.

Numer konta bankowego powinien być zgodny 
ze standardem Numeru Rachunku Bankowego 
(NRB). Do 31 grudnia 2003 r. jednostki banków, 
ze standardem Numeru Rachunku Bankowego 
(NRB). Do 31 grudnia 2003 r. jednostki banków, 
ze standardem Numeru Rachunku Bankowego 

mające siedzibę w Polsce, miały obowiązek 
przekazania swoim klientom numerów ra-
chunku zgodnych z NRB. Od 1 lipca 2004 
r. w transakcjach bankowych będzie stoso-
wany wyłącznie standard NRB. Płatności 
bezpośrednie naliczane przez ARiMR 
przesyłane będą do rolników począwszy 
od grudnia 2004 r. Jeśli rolnik poda numer 
rachunku niezgodny ze standardem NRB, 
to  należność nie będzie mogła zostać prze-
kazana na jego rachunek. System transak-
cji międzybankowych ELIXIR odrzuci ten 
przelew jako niezgodny z obowiązującym 
standardem. 

Biura Powiatowe Agencji mają obo-
wiązek kontroli wniosków. Powinny 
one przyjmować wnioski  z numerami 
bankowymi w standardzie NRB. Je-
śli jednak rolnik dostarczy wniosek
z wpisanym numerem rachunku banko-
wego niezgodnym z tym  standardem, 
wniosek zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, 
że  rolnik powinien dostarczyć poprawny 
numer rachunku w terminie późniejszym.  

Dla wszystkich banków NRB będzie miał dłu-
gość 26 znaków i nie będzie zawierał liter.  

BPiW ARiMR

Korzystając z okazji przypominamy, że Agen-
cja będzie przyjmować wnioski o dopłaty bez-
pośrednie w terminie 15 kwietnia – 15 czerwca 

Otrzymaliśmy list od Krzysztofa Bodzaka, kierow-
nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Pomiechówku, z 
którego wynika, że nie tylko Agencja oferuje 
rolnikom unijne dotacje. Pojawiają się rów-
nież firmy typu „krzak”. Oto treść pisma:

ARiMR przestrzega rolników przed 
firmami oferującymi dotacje. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa informuje, że nie jest jej znana firma 
Travel4Life, która rozsyła wśród rolników 
„Decyzje o otrzymaniu dotacji” i , że takie 
działania nie mają nic wspólnego z dopła-
tami bezpośrednimi, które będą wypłacane 
przez ARiMR. 

Rolnicy, którzy zawiadomienie o otrzy-
maniu dotacji od firmy Travel4Life 
otrzymali pocztą, zaczęli się zgłaszać do 
Biura Powiatowego Agencji w Sejnach (woj. 
otrzymali pocztą, zaczęli się zgłaszać do 
Biura Powiatowego Agencji w Sejnach (woj. 
otrzymali pocztą, zaczęli się zgłaszać do 

podlaskie). W zawiadomieniu zawarta jest 
Biura Powiatowego Agencji w Sejnach (woj. 
podlaskie). W zawiadomieniu zawarta jest 
Biura Powiatowego Agencji w Sejnach (woj. 

prośba o pilny kontakt telefoniczny, a pod 
podanym numerem telefonu zgłasza 
się jedynie automatyczna sekretarka, 
przy czym koszt połączenia wynosi 6,21 
zł/min + VAT. Rolnicy chcieli wyjaśnić 
sprawę dotacji w Agencji, ponieważ to 
właśnie ARiMR będzie głównym płatni-
kiem funduszy unijnych przeznaczonych 
dla polskich rolników. 

2004 r., a wypłata środków nastąpi w terminie 
grudzień 2004 r. – kwiecień 2005 r. 
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Miejscowość Data Godzina Miejsce Wieś

Popowo Borowe 2004.03.16 10.00 Szkoła Podstawowa

Popowo Borowe, Po-
powo Południe, Popo-
wo Północ, Jaskółowo, 
Lorcin

Stare Pieścirogi 2004.03.19 14.30 Szkoła Podstawowa Kątne, Kosewo, 
Siennica

Nasielsk 2004.03.23 10.00 Kino NIWA

Nasielsk 2004.03.26 10.00 Urząd Miasta Jackowo Dw., Jackowo 
Wł., Słustowo, Winniki

Stare Pieścirogi 2004.03.26 14.00 Szkoła Podstawowa Konary, Mogowo

Harmonogram szkoleń rolników z zakresu wypełniania 
wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych 
oraz wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich

Małe pola – duży problem
Scalanie gruntów

przedstawiciele Agencji będą w terenie sprawdzać 
poprawność danych, wpisanych przez rolników 
we wnioskach o dopłaty ze stanem faktycznym. 
Horror …a jakie koszty! 

Poprawa struktury agrarnej - czyli 
stworzenie lepszych warunków 
życia i gospodarowania w rol-
nictwie, to problem, z którym 
nie mogą sobie poradzić najstarsi 
górale i najwyższe władze.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem 
byłoby scalanie gruntów. 

Jednak rolnicy nie chętnie go-
dzą się z myślą, że ktoś będzie 
uprawiał na ich polu, a oni na 
czyimś. Jest to chyba najważniej-
szy powód – dlaczego w Polsce 
tak opornie przeprowadzane jest 
scalanie gruntów. Ponadto zadają 
pytania: ile to będzie kosztowało, 
skąd wziąć na to pieniądze.

Rolnicy dla swojego dobra 
powinni przełamać wszelkie ba-
riery, a pieniądze nie są żadnym 
problemem.

Po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej Polska zostanie objęta 
polityką strukturalną Wspólnoty. 
Oznacz to, że będą pieniądze na 
realizację postępowania „scale-
niowo-wymiennego”. Środków 
realizację postępowania „scale-
niowo-wymiennego”. Środków 
realizację postępowania „scale-

ma być dużo. Dla każdego chęt-
nego ma wystarczyć.

Pieniądze będą pochodzić z 
budżetu unijnego, krajowego 
oraz z budżetów samorządów regionalnych i 

lokalnych. Pomoc finansowa pokryje wszystkie 
koszty opracowania odpowiedniej dokumentacji 
geodezyjno-prawnej oraz wykonania zagospoda-
rowania terenu już po scaleniu.

Zawsze, gdy w grę wchodzą unijne pieniądze, tak 
i tu, w wypadku scalania, będą postawione bardzo 

wyśrubowane warunki. Pomoc będzie udzielona, 
jeżeli z inicjatywą przeprowadzenia postępowania 
scaleniowego wystąpi co najmniej połowa właści-
cieli gospodarstw rolnych położonych na projek-
towanym obszarze scalania. Właścicieli nie musi 
jednak być wielu. Wystarczy nawet kilku – pod 
warunkiem, że zgłoszona przez nich powierzchnia 
scaleniowa  wyniesie przynajmniej 50% gruntów 
znajdujących się w danej wsi czy gminie.

Sprawa jest więc prosta albo 50% właścicieli, 
albo co najmniej 50% gruntów. Znając mental-
ność niektórych mieszkańców wsi trudno sobie 
wyobrazić, że ludzie będą się masowo zgłaszać z 
wnioskami o scalenie gruntów. Na pewno znajdą 
się tacy, którym będzie bardzo zależało na upo-
rządkowaniu swoich gospodarstw. Ciekawe tylko, 
czy uda się im namówić na to innych.

Już niedługo przekonamy się czy warunki są 
rzeczywiście wyśrubowane, czy po prostu tak 
postawione, żeby niewielu mogło skorzystać 
z tej „unijnej pomocy”. Oby to nie był kolejny 
przykład „dobrodziejstw” Unii Europejskiej dla 
polskich rolników. Jedno jest pewne – pieniądze 
będą. Warto więc skrzyknąć się do kupy, dogadać 
się z sąsiadami i udowodnić, że jak się bardzo chce, 
to można. Naprawdę niewiele trzeba, żeby na wsi 
żyło się łatwiej.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

Czy można sobie wyobrazić dziesięciohektarowe 
gospodarstwo składające się z 280 działek – NIE! 
Nie oznacza to wcale, że jest to niemożliwe. Taki 
przypadek znany jest w gminie Nowy Targ. 
Kilkadziesiąt czy ponad 100 działek w jednym 
gospodarstwie to w Małopolsce „normalka”-  po-
informowano w Oddziale Regionalnym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Krakowie. Przy granicy ze Słowacją bardzo często 
można spotkać 3 – 5 kilometrowej długości dział-
ki, których szerokość nie przekracza 10 metrów. 
Z lotu ptaka wyglądają jak tasiemki. Nieco lepiej 
jest w województwie podkarpackim, choć i tam 
jest bardzo dużo kilkuhektarowych gospodarstw 
składających się z kilkunastu lub kilkudziesięciu 
działek, porozrzucanych po okolicy jak ziarnka 
maku. I w tym wypadku pola widziane z samolotu 
wyglądają jak „z bajki”.

 Tymczasem na ziemi proza życia. Jak się poła-
pać w takim gospodarstwie. Jak trafić na każde 
z poletek, żeby nie przeoczyć jakiejś działki. Do 
tego dochodzi czas i koszt dojazdu do oddalo-
nych pól oraz koszty robocizny, które na małych 
polach są znacznie wyższe niż na jednym, czy 
dwu dużych. A jaka żmudna będzie praca przy 
wypełnianiu wniosków powierzchniowych o 
dopłaty bezpośrednie. Przeciętnemu rolnikowi 
wystarczy wypełnienie co najwyżej dwu tabel. 
Ci, z południa Polski będą musieli wypełniać od 
kilkunastu do kilkudziesięciu druków – oczywi-
ście pod warunkiem, że działki w gospodarstwie 
będą miały przynajmniej 0,1 ha powierzchni. Przy 
tym będzie trzeba dokładnie wpisać  m.in. nume-
ry działek ewidencyjnych, powierzchnie i rodzaj 
upraw. To rzeczywiście będzie koronkowa robota. 
A co mają powiedzieć pracownicy ARiMR. Już 
teraz zastanawiają się jak to wszystko ogarnąć i 
czy nie zwariują komputery. Prawdziwe schody 
zaczną się w czasie kontroli gospodarstw. Wtedy 
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Zasady działalności 
kredytowej ARiMR w 2004 roku
Kredyty obrotowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określiła dla banków 
limity dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych na cele rolnicze. 
W pełni pokryte zostały potrzeby banków na dopłaty do oprocentowania 
kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 2003 r. 
Zostały również określone limity na dopłaty do oprocentowania kredytów 
na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, planowanych do udzie-
lenia w 2004 r. O takie kredyty można się starać w 11 bankach. 

Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej mogą być 
udzielane na okres 12 miesięcy. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 
łącznie równowartości 10q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen 
przyjętych do naliczenia podatku rolnego, w którym zawarto umowy kre-
dytowe. W 2004 r. kwota kredytu na 1 ha użytków rolnych wynosi 345,70 
zł. Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy wynosi nie więcej niż 0,35 
stopy redyskontowej weksli i nie mniej niż 2%, tj. obecnie 2,01%.

Wykaz banków, które mogą udzielać w 2004 r. kredytów na zakup 
rzeczowych środków do produkcji rolnej:
1. BISE Bank SA
2. Millennium Bank SA
3. Bank Gospodarki Żywnościowej SA
4. Mazowiecki Bank Regionalny SA
5. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
6. Bank Ochrony Środowiska SA
7. ING Bank Śląski SA
8. Bank Zachodni WBK SA
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
10. Kredyt Bank SA
11. PKO BP SA
Kredyty inwestycyjne
ARiMR określiła dla banków limity dopłat do oprocentowania kredytów 
inwestycyjnych i klęskowych na I kwartał 2004 r. W pełni pokryte zostały 
zapotrzebowania banków na dopłaty do oprocentowania kredytów inwe-
stycyjnych i klęskowych udzielonych w latach poprzednich. Nowe kredyty 
w I kwartale br. mogą być udzielane - na poziomie uruchomionej akcji kre-
dytowej w I kwartale 2003 r. - przez 17 banków.
Wykaz  banków, które mogą udzielać w 2004 r. kredytów inwesty-
cyjnych i klęskowych:
1. BISE Bank SA
2. Millennium Bank SA

ARiMR czeka na 
wnioski od zakładów 
utylizacyjnych
Do 19 marca 2004 roku zakłady branży utylizacyjnej powinny złożyć wnio-
ski o pomoc finansową w centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. W okresie około 4-ch tygodni po terminie ich złożenia zostaną 
podpisane umowy.

Po wyrażeniu zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na prze-
znaczenie na program pomocy finansowej Agencji dla zakładów branży 
utylizacyjnej kwoty nie wyższej niż 20 mln zł, prezes Agencji Wojciech 
Pomajda podpisał zarządzenie w tej sprawie. Pomoc ARiMR skierowana 
jest do podmiotów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę 
zwłok bydła, owiec, kóz i świń lub ich części oraz transportem i spalaniem 
tej mączki. 

Komplet dokumentów koniecznych do uzyskania pomocy finansowej wraz 
z załącznikami został rozesłany pocztą priorytetową do 73 podmiotów bran-
ży utylizacyjnej wymienionych na liście Głównego Lekarza Weterynarii oraz 
podmiotów znajdujących się na listach Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 
Równocześnie komplet dokumentów został zamieszczony na stronie in-
ternetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl.

Kwota pomocy jest obliczana matematycznie, poprzez wyliczanie, w opar-
ciu o średnie ważone obejmujące następujące kwoty: dopłaty do zebrania 
padłych sztuk, koszty transportu do zakładu utylizacyjnego, koszty przetwo-
rzenia na mączkę, zadeklarowane kwoty do pobrania od producenta rolnego. 
Dla podmiotów wnioskujących o pomoc finansową w kwocie niższej i rów-
nej średniej ważonej zostanie przyznana pomoc w kwocie wnioskowanej. 
Dla podmiotów wnioskujących o pomoc w kwocie wyższej od średniej 
ważonej przyznaje się pomoc w kwocie równej średniej ważonej.

Agencja zobowiązuje podmioty ubiegające się o pomoc do określenia 
wysokości maksymalnej kwoty pobieranej od początku 2004 r. od pro-
ducentów rolnych za odbiór padłej sztuki dużej i sztuki małej. Powinno 
to wykluczyć możliwości obciążania producentów rolnych dodatkowymi 
kosztami oprócz zadeklarowanych we wniosku i ustalonych w umowie 
zawartej między Agencją a zakładem utylizacyjnym.

Istnieje możliwość przyznania pomocy dla kilku zakładów na tym samym 
obszarze działania, przy uwzględnieniu najniższej wynegocjowanej stawki 
za 1 sztukę dużą i 1 sztukę małą. Pomoc ta zostanie przyznana na podstawie 
najniżej wynegocjowanej stawki, co zwiększy konkurencyjność zakładów 
utylizacyjnych oraz przyczyni się do skrócenia czasu odbioru padłych sztuk 
zwierząt od producentów rolnych. 

Jest też możliwość zbiórki padłych sztuk z miast na prawach powiatu. W roku 
2004 wszystkie powiaty ziemskie i grodzkie w kraju będą objęte obsługą 
utylizacyjną przez podmioty otrzymujące pomoc finansową Agencji.

3. Bank Gospodarki Żywnościowej SA
4. Mazowiecki Bank Regionalny SA
5. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
6. Bank Ochrony Środowiska SA
7. ING Bank Śląski SA
8. Bank Zachodni WBK SA
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
10. Kredyt Bank SA
11. PKO BP SA
12. Bank Handlowy S.A.
13. Bank Przemysłowo Handlowy -PBK SA
14. BRE Bank SA
15. PEKAO SA
16. Nordea SA
17. Raiffeisen SA
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Rolnicy pytają  - KRUS odpowiada
Publikujemy odpowiedzi na pytania, które czytelnicy kierują do centrali 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pyt.1

Jestem ubezpieczoną rolniczką. W listopadzie zmarł mój mąż – ubez-
pieczony rolnik. Czy występując z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy do 
placówki terenowej KRUS mogę równocześnie przedłożyć upoważnienie 
dla przedstawiciela zakładu pogrzebowego do przelania zasiłku na konto 
tego zakładu? Kto ma dokonać poświadczenia wiarygodności mojego 
podpisu na upoważnieniu?
Odp.

W świetle art.49 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (Dz.U. z 1998r Nr 7, poz.25 ze zm), wypłata świadczeń z 
W świetle art.49 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (Dz.U. z 1998r Nr 7, poz.25 ze zm), wypłata świadczeń z 
W świetle art.49 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecz-

ubezpieczenia następuje przez doręczenie uprawnionemu należnej kwoty 
za pośrednictwem poczty lub innej osoby. Za zgodą uprawnionego Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może stosować inne formy wy-
płaty. Istnieje możliwość wypłaty zasiłku pogrzebowego przedstawicielowi 
zakładu pogrzebowego na podstawie upoważnienia złożonego na piśmie 
przez osobę uprawnioną i przez nią podpisanego.
Zgodnie z treścią art.96 pkt 1 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie 
(Dz.U. z 1991r Nr 22, poz. 91 ze zm), własnoręczność podpisu poświadcza 
Zgodnie z treścią art.96 pkt 1 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie 
(Dz.U. z 1991r Nr 22, poz. 91 ze zm), własnoręczność podpisu poświadcza 
Zgodnie z treścią art.96 pkt 1 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie 

notariusz w trybie i na zasadach w tej ustawie. W miejscowościach, w których 
nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu 
są upoważnieni  także przewodniczący zarządów gmin. Wobec powyż-
szego potwierdzenia własnoręczności podpisu złożonego przez rolniczkę 
na upoważnieniu dotyczącym przelania przez organ rentowy należnego 
zasiłku pogrzebowego na konto zakładu pogrzebowego, może dokonać 
jedynie notariusz, a w przypadku braku kancelarii notarialnej również 
przewodniczący zarządów gmin.
Należy zauważyć, że zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem szczególnym, 
którego wypłata jest dokonywana przez oddziały i placówki terenowe KRUS 
w dacie złożonego przez zainteresowanego wniosku o ww. świadczenie bez 
wykorzystywania przez organ rentowy ustawowego terminu 30 dni na jego 
przyznanie i wypłatę. Płacony jest „ od ręki”.

Pyt.2

Mój brat był ubezpieczonym rolnikiem od 1990r. do marca 2003r. Przez 
ostatnie pół roku ciężko chorował. W lutym 2003r. nie mógł już prowa-
dzić gospodarstwa rolnego i darował je mnie. Nie zdążył wystąpić o rentę 
inwalidzką rolniczą, bo w październiku zmarł. Miał 40 lat. Ja pokryłam 
koszty pogrzebu. Czy otrzymam zasiłek pogrzebowy z Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego?
Odp.

Zgodnie z art.35 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.z 
1998r. Nr 7, poz.25 ze zmian), zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, 
Zgodnie z art.35 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.z 
1998r. Nr 7, poz.25 ze zmian), zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, 
Zgodnie z art.35 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.z 

która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:
1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu 
wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
2. uprawnionego do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej,
3. członka rodziny ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do emerytury 
rolniczej lub renty rolniczej, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego 
warunki do uzyskania renty rodzinnej rolniczej.
Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w razie śmierci osoby, 
która nie miała ustalonego prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidz-
kiej rolniczej, lecz spełniała warunki do przyznania i pobierania jednego z 
tych świadczeń.
Brat zainteresowanej w dniu śmierci nie był już ubezpieczonym rolnikiem, 
nie miał ustalonego prawa do renty inwalidzkiej, nie spełniał warunków do 
renty rodzinnej. Jednakże istnieje domniemanie, że w chwili śmierci spełniał 
warunki do uzyskania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej ( legitymował 
renty rodzinnej. Jednakże istnieje domniemanie, że w chwili śmierci spełniał 
warunki do uzyskania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej ( legitymował 
renty rodzinnej. Jednakże istnieje domniemanie, że w chwili śmierci spełniał 

się 5-letnim okresem ubezpieczenia w ciągu ostatnich 10-lat, a powsta-
nie niezdolności do pracy przypada w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania 
ubezpieczenia).
nie niezdolności do pracy przypada w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania 
ubezpieczenia).
nie niezdolności do pracy przypada w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania 

Jeśli więc siostra zmarłego, która poniosła koszty pogrzebu zgłosi wniosek o 
zasiłek pogrzebowy  organ  rentowy KRUS w pierwszej kolejności rozpatrzy 
czy brat spełniał warunki do uzyskania  renty inwalidzkiej, a następnie ustali 
prawo do zasiłku pogrzebowego wydając stosowną decyzję. Do wniosku 
należy dołączyć skrócony akt zgonu i  oryginalne rachunki z poniesionych 
kosztów pogrzebu.

Pyt. 3

Jestem ubezpieczoną rolniczką. Chorowałam przez 180 dni. KRUS przy-
znał mi i wypłacił zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności 

do pracy. Po miesiącu zachorowałam, ale 
na inną chorobę. Czy nabędę  ponownie 
prawo do zasiłku chorobowego?
Odp. 

W świetle przepisów ustawy z dnia 
20.12.1990r o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (Dz.U z 1998r Nr 7,poz. 25 
20.12.1990r o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (Dz.U z 1998r Nr 7,poz. 25 
20.12.1990r o ubezpieczeniu społecz-

ze zm.), zasiłek chorobowy przysługuje 
nym rolników (Dz.U z 1998r Nr 7,poz. 25 
ze zm.), zasiłek chorobowy przysługuje 
nym rolników (Dz.U z 1998r Nr 7,poz. 25 

ubezpieczonemu, który wskutek choroby 
jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co 
najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż 
przez 180 dni. 
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy 
nieprzerwanej niezdolności do pracy 
spowodowanej tą samą chorobą lub 
różnymi chorobami. Jeśli ubezpieczony 
rolnik wyczerpie 180 dni niezdolności i 
po przerwie zachoruje na inną chorobę niż 
poprzednia nabędzie prawo do nowego 
okresu zasiłkowego, a tym samym do za-
siłku chorobowego, pod warunkiem jednak, 
że niezdolność będzie trwała nieprzerwanie 
co najmniej przez 30 dni. 
Z pytania wynika, że ubezpieczona rolnicz-
ka po miesięcznej przerwie ponownie za-

chorowała tym razem na inną chorobę. Nie podała jednak czy inna choroba 
spowodowała  30-dniową nieprzerwaną niezdolność do pracy. Jeśli więc po 
przerwie była niezdolna do pracy nieprzerwanie przez 30 dni z tytułu innej 
choroby to nabędzie prawo do zasiłku chorobowego z KRUS.

Ewa Jaworska -Spicak

Centrala KRUS
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H O R O S K O P 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)

dyskopatii
torbielach (wątroba, nerki, jajniki)
dyskopatii

- 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 chorobo-
we oraz zwyrodnieniowe. Powinno się przeprowadzić ekspertyzę radiestezyjną 
mieszkania i ewentualnie zabezpieczyć je ekranem. Stosuję ekrany o ateście 
polskim i szwajcarskim, które skutecznie odcinają dopływ negatywnego pro-
mieniowania, mają 15-letnią gwarancję i są bezpieczne dla otoczenia.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

BARAN 21.03.-19.04.
Bądź wyrozumiały i nie ingeruj w życie innych, choć racja 
jest po Twojej stronie. Kłótnie nie mają sensu. Gwiazdy Ci 
sprzyjają. Możesz sprostać nowym wyzwaniom.

BYK 20.04.-20.05.
Nie podejmuj w tym tygodniu żadnych zobowiązań finanso-
wych. Uważaj na dawno niewyjaśniony konflikt, który teraz na 
nowo wybuchnie. Nie angażuj się.

BLIŹNIĘTA 21.05.-21.06.
Odnów kontakty z osobami dawno niewidzianymi. Po-
święć trochę czasu bliskim, porozmawiaj, wybierz się na 
wycieczkę lub choćby spacer. Dobrze to zrobi Twojemu zdrowiu.

RAK 22.06.-22.07.
Wykażesz się w pracy i uzyskasz uznanie szefa. Planując większe 
zakupy nie sugeruj się tylko ceną, warto kupić coś droższego, 
ale dobrej marki. 

LEW 23.07.-22.08.
Otrzymasz propozycję wyjazdu. Skorzystaj z niej. Przyjaciel 
potrzebuje Twojej pomocy. Znajdź czas, żeby z nim poroz-
mawiać. Zadbaj także o swoje zdrowie. 

PANNA 23.08.-22.09.
Czeka Cię bardzo pracowity tydzień. Nie będzie chwili wytchnie-
nia. Dokładnie sprawdzaj każdy dokument, który podpisujesz. W 
końcu tygodnia spotka Cię miła niespodzianka. 

WAGA 23.09.-22.10.
Ten tydzień to dobry czas na podejmowanie nowych zadań i 
realizacji zamierzonych planów. Możesz liczyć na pomoc swo-
jego otoczenia. Zadbaj o zdrowie. 

SKORPION 23.10.-21.11.
Nie ufaj komuś, kto już raz Cię zawiódł. Nie wchodź z nim w 
interesy. Pomyśl o realizacji własnych pomysłów, bo mogą być 
bardzo dochodowe. Poświęć czas na aktywny wypoczynek.

STRZELEC 22.11.-21.12.
Popełnisz kilka gaf i będziesz powodem nieporozumień zarówno 
w domu jak i w pracy. Najlepiej zrobisz, przeczekując spokojnie ten 
trudny czas, nie zwracając na siebie uwagi innych.

KOZIOROŻEC 22.12.-19.01.
Podejmij śmiało ważne decyzje, choć nie wszyscy będą z tego 
zadowoleni. Możesz mieć kłopoty z osobami bliskimi, bo nie 
znosisz sprzeciwu. Ale czasami warto iść na kompromis i być 
wspaniałomyślnym. 

WODNIK 20.01.-18.02.
Ceń swoją wartość, nie słuchaj osób wiecznie narzekających 
i niezadowolonych, bo można zwątpić w sens swojego postę-
powania. Nie angażuj się w spory sąsiedzkie.

RYBY 19.02.-20.03.
Sprawy zawodowe układają się po Twojej myśli. Znajdziesz czas 
na rodzinę i dom. Może warto zadbać również o kondycję 
- a wypoczniesz psychicznie i fizycznie.

Ten to miał „farta”
5 marca szczęście uśmiechnęło się do nasielszczanina.

Otóż tego dnia pewien mieszkaniec Nasielska trafił „w dziesiątkę” i wygrał 
100 tysięcy złotych w multilotku. Jest to najwyższa wygrana w Nasielsku 
od ponad pięciu lat.  Nie wiemy kim jest ten szczęśliwy człowiek – na-
tomiast wiemy, że grał już od dziesięciu lat. Okazuje się, że było warto. 
Gratulujemy. 

Jeżeli koło Twojego domu, 
na Twojej ulicy dzieje się 

coś ciekawego, 
jeżeli coś Cię bulwersuje, szokuje...

Zadzwoń do naszej redakcji
023 691 23 43
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W nasielskiej hali sportowej od-
były się mistrzostwa gminy szkół 
podstawowych w piłce nożnej 
chłopców i dziewcząt. Grały 
zespoły w pięcioosobowych 
składach Wzięły w nich udział 
reprezentacje sześciu szkół.

Wśród dziewcząt zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Na-
sielska, kolejne miejsca zajęły: 
drugie - SP Budy Siennickie, 
trzecie - SP Cieksyn, czwarte - 
SP Pieścirogi, piąte - SP Dębinki, 
szóste - SP 1 Nasielsk

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: 
Ola Ostaszewska, 
Kinga Fatek, 
Olga Zakrzewska, 
Aneta Chmielińska, 
Joanna Łątkiewicz, 
Edyta Kołakowska, 
Marta Gerasik, 
Kinga Trocka, 
Karolina Osińska. 

Opiekunem zespołu jest Bronisława Cendrowska.

Królem strzelców została Sylwia Malon z SP Cieksyn, a za najlepszą zawod-
niczkę mistrzostw uznano Olgę Zakrzewską..

Wśród chłopców również pierwsze miejsce zajęli repre-
zentanci SP 2 Nasielsk występujący w składzie: 

Krzysztof Kurabiewicz, 

Bartek Włodarski, 

Maciej Chrzanowski, 

Mateusz Buczyński 

Maciej Kurpiecki, 

Marek Policiński, 

Michał Borowski, 

Damian Panek, 

Emil Wyszyński, 

Andrzej Wójciak, 

Piotrek Zadrożny. 

Opiekunem drużyny jest Mariusz Kraszewski. 

Na kolejnych miejscach uplasowali się: 2.SP Cieksyn, 3. SP1 Nasielsk, 4. SP 
Budy Siennickie, 5. SP Pieścirogi 6. SP Dębinki.

Królem strzelców został Krzysztof Kurabiewicz, a najlepszym zawodnikiem 
Rafał Romanowski z SP Budy Siennickie.

Zwycięskie zespoły otrzymały puchary ufundowane przez Burmistrza 
Nasielska.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
Piłka nożna Piłka ręczna

Mistrzostwa gminy szkół 
podstawowych

Mistrzostwa gminy szkół 
gimnazjalnych
W środę 3 marca w hali sportowej w Nasielsku rozegrano mistrzostwa gminy 
szkół gimnazjalnych, w których udział wzięła młodzież z Nasielska i Pieści-
rogów. Wśród dziewcząt i chłopców zwyciężyli gimnazjaliści z Nasielska.

Chłopcy pokonali swych kolegów z Pieścirogów 20:8, natomiast dziewczęta 
zwyciężyły 8:4.

Składy zwycięskich drużyn 

Chłopcy: 
Tomasz Jezierski, 

Jarosław Jarząbkowski, 

Mikołaj Adamski, 

Tomasz Łaszczewski, 

Paweł Paczkowski, 

Adam Ostrowski, 

Radosław Szymański, 

Adrian Rudowski, 

Maciej Sadłowski, 

Dawid Panek,

Krzysztof Wójcik.

Opiekunem zwycięskiej drużyny jest Stanisław Sotowicz.

Dziewczęta: 
Aneta Legler, 

Katarzyna Rosłońska, 

Wioletta Krynicka, 

Karolina Piątkowska, 

Iga Wyszomirska, 

Katarzyna Opalach, 

Iza Pająk, 

Anna Zalewska, 

Emila Krzyczkowska, 

Klaudia Górecka, 

Karolina Sekutowicz, 

Justyna Sekutowicz, 

Karolina Jechalik. 

Opiekunem zespołu jest 
Agata Wożniak.

Gimnazjaliści z Nasielska i 
Pieścirogów będą repre-
zentować powiat nowo-
dworski na Mistrzostwach 
Rejonu, które odbędą się 
w dniach 20-23 kwietnia 
w Zielonej.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię mieszkanie M4 z balkonem na os. Warszawska 
tel. 023 691 20 29

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

Sprzedam pasiekę 25 uli, warszawskie, poszerzone, 
tel. 022 629 50 18

Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy (jugosł.) napęd na 
4 koła, tel. 022 793 18 81

Sprzedam działki budowlane 1700 m2, 1200m2, 830m2, 
tel. 023 691 21 15

Pilnie spzrzedam domek w Nasielsku z działką, 
tel. 0604 584 043

Sprzedam garaż murowany na osiedlu Warszawska
tel. 691 20 40

Na początku marca znaleziono w Nasielsku sukę rottwe-
ilera, tel. 694 01 22

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku 

wynajmie lokal użytkowy o pow. 58 m2 - I piętro 
w pawilonie handlowym przy ul. Warszawskiej 21

tel. 023 691 24 35
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Miejsce na reklamę

Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43

ZAPROSZENIE
Klub Sportowy „Sparta” Nasielsk zaprasza pełnolet-
nich członków Klubu na walne zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze.

Zebranie odbędzie się 21 marca w hali sportowej o godzinie 16.00 
w pierwszym terminie lub o godz. 16.30 w drugim terminie.

Zarząd Klubu



Kino NIWA 
ZAPRASZA

19-21 marzec godz. 18.00
„SYMETRIA”

12-14 marzec godz. 17.00
„Mój brat niedźwiedź”

FOTO-PRZESTROGA

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 niedźwie-
dzica, w obronie potomka, zabija 
najstarszego z nich, najmłodszy 
– Kenai, w odwecie uśmierca 
zwierzę. Sam jednak, za sprawą du-
chów, 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 Ke-
nai jest odpowiedzialny za śmierć 
jego matki...

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

U progu drugiej wojny światowej 
rodzina niemieckich Żydów w ostat-
U progu drugiej wojny światowej 
rodzina niemieckich Żydów w ostat-
U progu drugiej wojny światowej 

niej chwili ucieka z kraju ogarniętego 
nazistowskim terrorem. Jettel i Walter 
Redlich oraz ich pięcioletnia córka 
Regina rozpoczynają nowe życie na 
odludnej farmie w Kenii. Podczas gdy 
Regina odkrywa magię Afryki, utrata 
domu i bliskich oraz nieumiejętność 
rozmawiania na ten temat zagrażają 
małżeństwu Jettel i Waltera. Powoli 
jednak odnajdują oni dawne uczucie. 
Po latach, gdy Kenia zdążyła już na do-
bre stać się domem Redlichów, Walter 
podejmuje decyzję o powrocie do 
Niemiec. Rodzi to kolejny konflikt...

(Polska, 2003); Dramat obyczajowy; czas 99 min.

Reżyseria - Konrad Niewolski; Scenariusz - Konrad Niewolski

Obsada: Arkadiusz Detmer – Łukasz; Mariusz Jakus – Kosior; Dariusz Biskup-
ski – Adolf; Janusz Bukowski – Roman; Andrzej Chyra - Dawid

Idzie wiosna


