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Od Naczelnego
DrodzyPañstwo!

Gdzieœ na Ba³kanach setki tysiêcy
ludziopuszczaswojedomostwa,zosta
wiaj¹cca³yswójdorobeknagromadzo
nyprzezojcówidziadów,„inteligent
ne” bomby niszcz¹ fabryki i mosty
budowanewtrudzieiznojuprzezca³e
pokolenia.GdzieœwAmerycetornado
niszczy wszystko co ma na drodze.
Wszystkietezdarzenias¹bardzotele
wizyjne i poczytne, zdjêcia, artyku³y
wyzieraj¹ prawie z ka¿dej audycji
igazety.Myotym,mamnadziejê,nig
dyniebêdziemypisaæ,oby,conajwy
¿ej poinformujemy, ¿e na ulicy Pora
jów dziecko pogryz³o psa do krwi.
Chcemy zaj¹æ siê tylko problemami
lokalnymi, nawet nie warszawskimi
ale bia³o³êckimi. Tymi problemami,
które s¹ bardzo przyziemne ale
wnaszejkrainiespokojuiszczêœliwo
œcijak¿ebol¹.Bêdziemywspominaæ
historiênaszejGminy,opisywaæcieka
wych ludzi, ciekawemiejsca.Bêdzie
my informowaæ o zamierzeniach
naszegosamorz¹du,oimprezachkul
turalnych i sportowych. Opiszemy
barwnie dziurê w jezdni i otwarcie
nowej hali sportowej. Bêdziemy sol¹
woku icierniemwbuciedlaoszo³o
mów,³apówkarzy,nierzetelnychurzê
dników i dzia³aczy. Bêdziemy reago
waænaPañstwalistyitelefony.Bêdzie
mypoprostudlaPañstwa!

KrzysztofJachimczyk
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Jak wszystkim wiadomo, 7 lutego
Prezydent Rzeczpospolitej podpisa³
ustawêonowymmodeluoœwiaty.Jak
mo¿nasiêby³ospodziewaæ,ustawata
wprowadzi³aniecozmianizamiesza
nia, które nie ominê³o tak¿e naszej
gminy.Akonkretniezmianwstatu
sachniektórychszkó³którezpodsta
wowychsta³ysiênaglegimnazjami.

Jedn¹znichby³afiliaszko³ypodsta
wowejnr251wKobia³ce,któraodtej
pory stanie siê „pe³n¹”  szeœciokla
sow¹szko³¹nr1.Przekszta³cenienie
ominê³otak¿e3letniejszko³ynr342,
wktórejnaukabêdzietrwa³arównie¿

pe³neszeœælat.
Nieoby³osiê jednakbez likwidacji

niektórych podstawówek i zamiany
ich w gimnazja. Los ten spotka³
dotychczasow¹ podstawówkê nr 117
przy ul. P³u¿nickiej, która stanie siê
gimnazjum nr 1 oraz szko³y podsta
wowejnr156wChoszczówce,która
awansujedorangigimnazjumnr4.
Podobnie sta³o siênaTarchominie

zdotychczasowymiszko³amipodsta
wowyminr314 i344.Wichmiejsce
bêd¹gimnazjanr2i3.
Du¿ym sukcesem naszej Rady jest

jednomyœlniepodjêtadecyzjaobudo
wieszko³ypodstawowejprzyul.Stru

mykowej. Na jesieni powstanie tam
tak¿enoweprzedszkole.
 W planie mamy tak¿e przenosiny

obecniedzia³aj¹cegoprzedszkolaprzy
ul.KlasykównaosiedleNowodwory
zapowiada wiceburmistrz gminy Bia
³o³êka,ArkadiuszPrzybylski.Przeno
siny nie s¹ bynajmniej fanaberi¹,
aczyst¹koniecznoœci¹gdy¿budynek,
wktórymznajdujesiêobecnieprzed
szkolenadajesiêniemalwy³¹czniedo
remontu. Wszystkim wyjdzie to zre
szt¹ na dobre, gdy¿ nowy budynek
bêdzie o wiele wiêkszy przez co nie
tylkopowiêkszysiê liczbamiejsc,ale
poprawisiêkomfortnaszychmilusiñ

skich.Wiêkszybudynekpozwoli tak
¿enaskuteczniejsz¹pracêzdzieæmi
przekonujewiceburmistrz.
Wartozauwa¿yæ,¿ezarz¹dówobe

cnej kadencji dokonaliœmy takich
zmian w oœwiacie dziêki, którym
reformanapewnoniebêdziekojarzy
³a siê z pogarszaj¹c¹ siê wci¹¿ jako
œci¹ nauczania. Pierwszym krokiem
w tym kierunku jest usamodzielnie
nie finansoweszkó³,copozwoli³ona
du¿eoszczêdnoœci.Dziêkitemuzna
lazly siê pieni¹dze na podniesienie
pensji nauczycieli ook. 20%, apozo
sta³ychpracownikówoœwiatyopra
wie 14%. Zapewne nie jest to szczyt
marzeñ pracowników oœwiaty, lecz
zdajemy sobie sprawê, ¿e jest to
dopiero pierwszy krok w robieniu
dalszych oszczêdnoœci i byæ mo¿e 
dalszych podwy¿kach. Jak na razie,
nawetobecnepensje „naszych”nau
czycieli budz¹ zrozumia³¹ zazdroœæ
kadrynauczycielskiejz innychdziel
nic,którzy³akomymwzrokiempatrz¹
naposadywbia³o³êckichszko³ach.
Niezapominamytak¿eoprzyszkol

nych halach sportowych, które
powinny rozpocz¹æ dzia³alnoœæ ju¿
w przysz³ym roku. Dziêki nim to,
nasze szko³y zyskaj¹ nowe oblicze,
a uczniowie  miejsce do zabawy
iwy¿yciasiêwsporcie.
 Wprawdzie oœwiat¹ zajmujê siê

dopiero od 2 listopada, jestem w tej
szczêœliwejsytuacji, ¿espotka³emgru
pêludziktórzywiedz¹czegochc¹.To
dyrektorzy bia³o³êckich szkó³ którzy
dziêki posiadanym umiejêtnoœciom
i zdolnoœciom maj¹ wielkie szanse
wyprowadziæoœwiatênaprost¹uwa¿a
wiceburmistrzPrzybylski.
Tworz¹csieægimnazjów,nieoby³o

siêbezpewnychzgrzytów.

dokoñczenienastronie2

WiceburmistrzgminyWarszawaBia³o³êkaArkadiuszPrzybylski

O oświa cie słów kil ka
wywiadzwiceburmistrzemgminyWarszawaBia³o³êkaArkadiuszemPrzybylskim
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Wie ści z Ra tu sza
Jakzapewni³ynasodpowiedzialneiprzedewszyst
kimkompetentnetzw.czynnikirezyduj¹cewbia³o
³êckim Ratuszu, ju¿ w maju nasza gmina powinna
wzbogaciæsiêonoweinwestycjeinietylko.

Cy kli ści na start!

D³ugooczekiwanaœcie¿karowerowa,którawed³ugzapewnieñ
„czynników”bêdziemia³aa¿ponadsiedemkilometrów.Bêdziemy
moglipojechaæroweremodul.Modliñskiejdoul.Marywilskiej,
idalejpopêdziæwzd³u¿Kana³u¯erañskiegoa¿dogranicyBia³o
³êkizgmin¹Nieporêt.

Uli ca Ty siąc le cia

Na IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 14 maja 99 roku
Radapodjê³auchwa³êowyst¹pieniedoRadyMiastaSto³ecznego
Warszawyzwnioskiemonadanienowobudowanejulicywosie
dlu WiœniewoHenryków jak¿e na czasie brzmi¹cego miana
„Milenijna”.Nowa ulica odchodzi od ul. Œwiatowida i ³¹czy siê
z ul. Pomorsk¹. W Redakcji mamy nadziejê, ¿e jej szerokoœæ
ijakoœæpo³o¿onegoasfaltubêd¹godnenowegotysi¹clecia.

Pa pież po świę ci?

Natej¿eIXZwyczajnejSesjiRadyGminywdniu14majaRada
podjê³atak¿euchwa³êoupowa¿nienieZarz¹duGminydowyst¹
pienia do Prymasa Polski  Kardyna³a Józefa Glempa o umie
szczeniewprogramiewizytyOjcaœw.JanaPaw³aIIpoœwiêcenia
kamienia wêgielnego pod nowobudowan¹ szko³ê podstawow¹
przyul.Strumykowej.Dodatkowo,proœbadotyczytak¿ewyra¿e
niazgodynanadanieszkoleimieniaDostojnegoGoœcia.

Zebra³AJW
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W ka¿dym jednak wypadku prze
prowadzaliœmy dok³adn¹ analizê
demograficzn¹,podobniejakzwraca
liœmyuwagêna to, bynoweusytuo
wanie zapewni³o jak najwy¿szy
poziomnauczania.Oczywiœcie,zdaje
mysobiesprawê,¿eniewszyscymie
szkañcyczuj¹siêzadowoleniznowe
go podzia³u szkó³.Woczywisty spo
sóbdotyczytonp.mieszkañcówCho
szczówkiibronionejprzeznichszko
³y podstawowej nr 156. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e wzorowe funkcjo
nowanie tej placówki w roli gimna
zjum sprawi, ¿e ich opinia ulegnie
dalekoid¹cejzmianie.
Równie¿ dlatego, ¿e szko³a ta jako

gimnazjum pozwoli rozwijaæ pewne
specjalizacje,jakekologiczneczybiolo
giczne, które nie mia³yby racji bytu
wszko³achnaterenienp.Tarchomina.
Tworz¹csieægimnazjówstaraliœmy

siê tak¿e unikn¹æ wyj¹tkowo nieprzy
jemnej sytuacji w której to w jednej
szkole gnieŸdzi³yby siê dwie i wiêcej
szko³y. Takie rozwi¹zania powoduj¹
bowiem wielkie koszty technicznego
przystosowaniabudynków.Mog¹poja
wiæ siê tak¿e problemy z narkomani¹

czy przemoc¹ w szkole. Oddzielaj¹c
szko³ywktórychucz¹siêstarsiim³od
si mo¿emy tego unikn¹æ. Mniejsze
szko³y pozwol¹ tak¿e na dostrze¿enie

uczniaijegoproblemówuwa¿aArka
diuszPrzybylski.

rozmawia³PiotrBanach

O oświa cie słów kil ka
wywiadzwiceburmistrzemgminyWarszawaBia³o³êkaArkadiuszem

Przybylskim

KlasyczystycznewejœciedoSzko³yPodstawowejnr257przyulicyPodró¿niczej11

fot.Archiwum

l ul.Modliñska197:
JerzySmoczyñskiBurmistrzGminy
WarszawaBia³o³êka
poniedzia³kiwgodz.15.0018.00

KrzysztofJe¿,
ArkadiuszPrzybylski,
TadeuszSemetkowski ZastêpcyBur
mistrzaGminyWarszawaBia³o³êka
poniedzia³kiwgodz.14.0018.00

l AdministracjaOsiedla„Poraje",ul.
Porajów2
Dy¿uryodbywaj¹siê:
poniedzia³kiwgodz.18.0019.00

JerzyGa³êziaSLD24.V
TeresaChojeckaSLD31.V
StefanSosnowskiAWS7VI
Anna WoŸniakowska  Porozumienie
Samorz¹dowe „Gospodarnoœæ”  14.VI
(wgodz.18.3019.30)
Andrzej WoŸniakowski  SLD  10.V;
21.VI
KrzysztofNalbertSLD17.V;28.VI

l Szko³a Podstawowa Nr 344, 
ul.E.zZakroczymia15
Dy¿uryodbywaj¹siê:
 czwartki w godz. 18.00  19.00 
poniedzia³kiwgodz.17.0018.00

Andrzej Pó³rolniczak (czwartki) 
SLD27.V;17.VI
Anna Dziewulska (poniedzia³ki) 
UniaWolnoœci10.V;24.V;21.VI
Pawe³Teresiak(poniedzia³ki)AWS
17.V;7.VI;28.VI

l Szko³a Podstawowa Nr 342, 
ul.Pancera3
Dy¿uryodbywaj¹siêcodrugiponie
dzia³ek.

Jacek Kaznowski w godz. 19.00 
20.00PS„Gospodarnoœæ"24.V;28.VI
Liliana Zientecka w godz. 17.00 
18.00AWS10.V;7.VI

l Lokal Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Energia",ul.E.zZakroczymia14
Dy¿uryodbywaj¹siêwpi¹tkiwgodz.
18.0019.00.

AndrzejP³acheckiAWS

l Szko³a Podstawowa Nr 118, 
ul.Leszczynowa5
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
itrzeciponiedzia³ekmiesi¹cawgodz.
18.0019.00.

EwaKo³aczykPS„Gospodarnoœæ"

l Klub„Arkona",ul.Nagodziców3
Dy¿uryodbywaj¹siêwdrugiczwar
tekmiesi¹cawgodz.18.0019.00.

El¿bietaStaszewskaSLD

l Szko³a Podstawowa Nr 257, 
ul.Podró¿nicza11
Dy¿ury odbywaj¹ siê we wtorki
wgodz.18.0019.00.

Dariusz Ostrowski  AWS  25. V; 
8.VI;22.VI
Tomasz Bruliñski  AWS  01. VI; 
5.VI;29.VI

l Szko³a Podstawowa Nr 154, 
ul.LeœnejPolanki63/65
Dy¿ury odbywaj¹ siê w czwartki
wgodz.18.0019.00.

DariuszOstrowskiAWS27.V;17.VI
MaciejM³odkowski PS „Gospodar
noœæ”20.V;10.VI;24.VI

l Szko³a Podstawowa Nr 231, 
ul.JurandazeSpychowa10
Dy¿uryodbywaj¹siêwdrugiiczwar
tyczwartekmiesi¹cawgodz.18.00
19.00.

MariannaCzarneckaPS„Gospodar
noœæ”

l Szko³a Podstawowa Nr 112, 
K¹tyGrodziskie
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci czwartek miesi¹ca w godz.
18.0019.00.

Henryk Rêbelski  PS „Gospodar
noœæ”17.VI
Wac³awMa³eckiSLD20.V

l LokalRadyOsiedla„Marywilska”,
ul.Marywilska52
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci czwartek miesi¹ca w godz.
18.0019.00.

Mieczys³aw Ambroziewicz  PS
„Gospodarnoœæ”

l Szko³a Podstawowa Nr 110, 
ul.Bohaterów41
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
itrzeciwtorekmiesi¹cawgodz.18.00
19.00.

JoannaLubbeAWS01.VI
MarekSztorcAWS15.VI

l Rada Osiedla „Buków”, 
ul.Modliñska347
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
itrzeciwtorekmiesi¹cawgodz.17.00
18.00.

StefanBieliñskiUW

PLAN DYŻURÓW RADNYCH
RADY GMINY WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA

DO30VI1999R.
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S¹ pewne zjawiska i zachowania,
które historycy idei b¹dŸ socjologo
wiezwykliokreœlaæmianemd³ugiego
trwania.Na ogó³  chodzi tu o jakieœ
ideeczywzorcepostaw.Mieszkañcy
osiedli Bia³o³êka Dworska i Cho
szczówka mog¹ czegoœ takiego
doœwiadczaæ codziennie w wymia
rze...komunikacyjnym.Chodzimitu
o dwie s³awne ju¿ i os³awione linie
autobusowe 133 i 152, prowadzone
przez firmê „Rapid” (po ³acinie zna
czyszybki!).Ca³asprawaobchodziæ
bêdzieju¿nied³ugoswojedziesiêcio
lecie (ciekawe czy doczeka siê
wzmiankiwtworzonymw³aœnieprzez
media „bilansie dziesiêciolecia”),
a mieszkañcy wy¿ej wspomnianych
osiedlinadal skazanibêd¹na zdeze
lowane, niepunktualne i kursuj¹ce
z ponad godzinn¹ czêstotliwoœci¹
autobusy.
Mimo pe³nego stagnacji obrazu,

wokó³tejsprawype³noby³oupadków
i wzlotów. Kilka rad osiedla pisa³o
w tej sprawie petycje, radni pisali
arkusze interwencyjne, burmistrzo
wiebylio to interpelowaninazebra
niachmieszkañców,pe³neoburzenia
g³osy pasa¿erów zamieszcza³y naj
wiêksze dzienniki polskie (niezale¿
nieodopcjipolitycznej),parudzien
nikarzyprasylokalnejzarobi³otrochê
wierszówki, korespondencja z ZTM
uros³a ju¿ do rozmiarów nadaj¹cych
siêprzynajmniejnanaukowyartyku³
pt. Z dziejów niemo¿noœci w III RP
i...nic.Jeœlinieliczyæodejœciazfunk
cji paru radnych, niepowodzenia
wyborczego kandydatów obiecuj¹
cych poprawê tego stanu rzeczy

(znam to z autopsji), kolejnych
kadencjiradosiedla.
Zdarza³y siê te¿ inne smaczki  raz

porazautobus152stawa³wp³omie
niach i to bynajmniej nie z powodu
entuzjazmu pasa¿erów. Pewnym
novum by³o tak¿e wprowadzenie na
trasê busików, skutecznie tym

samympozbawiaj¹cmatkizwózkami
i osoby o ograniczonej sprawnoœci
ruchowej mo¿liwoœci podró¿owania.
Na pocieszenie, pozosta³ym pasa¿e
romwprzepe³nionympojeŸdzie,kie
rowcaopowiada³odobrodziejstwach
transformacjigospodarczejioszczêd
nejeksploatacjipojazdu.Ostatni¹cie

kaw¹ innowacj¹ by³o puszczenie
owych linii przez osiedle tarchomiñ
skie (przy zmniejszonej czêstotliwo
œci kursowania), dziêki czemu dla
jad¹cych na ¯erañ sta³ siê praktycz
niebezu¿yteczny.Sytuacjêwniewiel
kimtylkostopniupoprawiaj¹autobu
sy linii 176, które z racji remontu

(w³aœciwsze by³oby u¿ycie terminu
„zniszczenia”) mostu na Kanale
¯erañskim s¹ wprawdzie bardziej
punktualne,zatopojawiaj¹siêznacz
nierzadziej.
Ostatniosprawatakiemamwra¿e

nie  przesta³a zreszt¹ ju¿ bulwerso
waæmieszkañców.Czêœæ siêwmiê
dzyczasiezmotoryzowa³a,czêœæprzy
zwyczai³a i cieszy z przyjazdu tych
autobusówjakzwygranejwgrzelicz
bowej lub audiotele, reszta (sam
pisz¹cy zalicza siêdo tej grupy) z³o
rzeczyichodzipieszo.Nieukrywam,
i¿matoswojeplusy.Ostatnioprzega
piwszy (tym razem by³ dwieminuty
wczeœniej) po³¹czenie o 7.20, zdecy
dowa³em udaæ siê w  okolice TZF
„Polfa” pieszo i rzecz ciekawa 
dystans,którydotychczaspokonywa
³emkomunikacj¹miejsk¹(czyt.152)
w40min.,zaj¹³mitylkopó³godziny
relaksowego marszu. Zaoszczêdzi
³em te¿ na bilecie (ja i ZTM, bo
podobnoka¿dyprzejazdpasa¿erajest
dotowany), co przy nauczycielskiej
pensjimaswojeznaczenie.
Namarginesienasuwasiê te¿ inna

ciekawostka. Mieszkañcem mojego
osiedla jestbowiemjedenzdyrekto
rów sto³ecznej komunikacji.  Jak
samanazwawskazujepewniejednak
autobusemniepodró¿uje.
Powy¿szy tekst nie ma charakteru

interwencyjnego. Po prostu jako
historykzkronikarskiegoobowi¹zku
chcia³em odnotowaæ bia³o³êck¹ cie
kawostkê,nimpogr¹¿ysiêwotch³ani
zapomnieniab¹dŸ...rutyny.

KrzysztofMadej
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Odpowiadaj¹cna¿yczeniaczytelników,ju¿odpierwszegonumerunaszego
HeroldaBia³o³êckiegozamieszczamyadresyinumerytelefonównajwa¿niej
szychurzêdówiplacówekwnaszejgminie.Podajemyje,maj¹cjednoczeœnie
nadziejê,¿enumerytewykrêcaæbêd¹Pañstwojaknajrzadziej.

Te adresy
mogą być przydatne

Hi sto ryk w bia ło łęc kich au to bu sach
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Napêtlizajêteju¿wszystkiemiejsca

fot.Archiwum

Lp.NAZWA ADRES TELEFON

1. OœrodekPomocySpo³ecznej Antalla4 6147000
2. Zespó³PlacówekPomocy Marywilska58 8115267
 PsychologicznoPedagogicznej
3. KRASNALStowarzyszenie Pancera10 6147302
 RodzicówDzieci
 Niepe³nosprawnych
4. TPDBia³o³êka Atutowa13 6146043
5. FundacjaDzieciNiczyje Atutowa13 6146043
 POCIECHA
6. TowarzystwoTRZE�WOŒÆ £okietka11 6792145
7. Stra¿MiejskaKomisariatnr1 Wittiga5 6147026,6146000
8. Stra¿MiejskaKomisariatnr2 Marywilska58 8119689
9. PolicjaIKomisariat Modliñska205 6036848,6038151
10.PolicjaIIKomisariat VanGogha7 6038603,6038151
11.Stra¿Po¿arnaJRGnr1 Modliñska11 8112291
12.Stra¿Po¿arnaJRGnr2 Czarodzieja20 8111251
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Nie ma tygodnia by w którymœ
z wiêkszych miast w Polsce nie
wzniós³siêjakgrzybpodeszczuwiel
ki biurowiec, kolejny hipermarket
czy centrum handlowe. Na setkach
budów w pocie robotniczego czo³a
powstaj¹nowejezdnie,nitkiwodoci¹
gów i siecigazowych.Naobrze¿ach
wielkich miast na gwa³t odrolnicza
iuzbrajakolejnesetkitysiêcymetrów
terenu.Pomijaj¹cfakt,¿ewwiêkszo
œciprzypadkówbudowytewbardzo
niewielkimstopniuprzyczyni¹siêdo
budowynowych,aprzedewszystkim
tanich mieszkañ, nie wszystkim
ztegopowodujestdoœmiechu.

Du¿awtymzas³ugatzw.op³atadia
cenckich,–doskona³ego,choænieco
zapomnianego sposobuna opró¿nie
niekieszenipodatnikaitowmajesta
cieprawa.Onichto,jakPolskad³uga
iszerokaprzypomnia³ysobiebowiem
gminy, w gor¹czkowym poszukiwa
niunowychzastrzykówpieniêdzy.
Op³atata,jakgromzjasnegonieba

bije w bogatych do obrzydliwoœci
posiadaczy dzia³ek budowlanych
i znajduj¹cych siê na nich nierucho
moœci, które maj¹ nieszczêœcie zna
leŸæ siê na terenie du¿ych miast.
Przez przypadek zapewne, do grupy
obk³adanychop³at¹bur¿ujówwliczo
no wszystkich, o emerytach, renci
stach i rodzinach wielodzietnych
które z trudem wi¹¿¹ koniec z koñ
cem, nie zapominaj¹c.  Z³odzieje,
oszuœcitwierdz¹opomys³odawcach
posiadacze dzia³ek budowlanych
którychtempowzrostuwartoœciprzy
pominawyœcigzbrojeñzimnejwojny,
cobynajmniejniepozosta³obezwp³y
wunawysokoœæop³at.
Mieszkañcy nie p³ac¹ przecie¿ za

ogólny wzrost wartoœci gruntu,
a jedynie za wzrost jego wartoœci
w wyniku gminnych t³umacz¹ siê
samorz¹dowcy. Dziêki temugmina
ma szanse na odzyskanie pieniêdzy
które w³o¿y³a w budow¹ i przezna
czyæjenanp.noweinwestycjeprze
konuj¹pomys³odawcy.
Takieargumenty,azw³aszczawyso

koœæ op³aty nie trafiaj¹ na podatny
gruntwœródmieszkañców.
 Jak najszybciej nale¿y obaliæ mity

jakobywdomkachmieszkaj¹wy³¹cz
niep³awi¹cysiêw luksusiebogacze 
twierdz¹jednimieszkañcy.Copowie
dzieæoludziachktórzymieszaj¹tuod
ca³ychdziesiêcioleci?Oniniedoœæ,¿e
niewybieraligdziechc¹mieszkaæ, to
jeszczeniktniemówi³im¿etakieop³a
tys¹mo¿liweskar¿¹siêinni.
Ktotos³ysza³,abyzau¿ytkowanie

np. tysi¹cmetrowej dzia³ki trzeba
by³op³aciæponaddziesiêætysiêcyz³o
tychdziwi¹siêmieszkañcy,wwiêk
szoœci emeryci i renciœci których
jedynym dobytkiem s¹ ma³e domki
zogródkaminaobrze¿achmiast.My
tu siê zastanawiamy sk¹d wzi¹æ na
leki i jedzenie, a tu w³asnorêcznie
wybraneprzeznaszarz¹dygminfun
duj¹ nam takie niespodzianki  obu
rzaj¹siêmieszkañcy.
Wiêkszoœæzgodnymchóremprote

stuje na myœl o jakichkolwiek op³a
tach. Ci zaœ, którzy mimo wszystko
zgodzilibysiêwostatecznoœcinap³a
cenie,nawetniechc¹s³yszeæo50%.
Spytani o mo¿liwe do udŸwigniêcia
kwoty, podaj¹ po zastanowieniu,
stawki rzêdu kilku,maksymalnie 10
procent.
Wca³ejtejhistoriipocieszaj¹cyjest

jednakfakt,¿eop³atatakamo¿ebyæ
roz³o¿onanawetna10lat,cowydaje

siê skutecznym sposobem na sku
tecznezachêceniedonowejsamorz¹
dowejinicjatywyzw³aszczaludzistar
szych iniezamo¿nych,którymrefor
my, w tym samorz¹dowa kojarzy³y
siêznadziej¹nanowe,lepsze¿ycie.

spe cja li sta in for mu je
Przepisy o op³atach adiacenckich

istnia³yju¿oddosyædawna,choænikt
ich prawie nie stosowa³ w praktyce.
Wkoñcuprzypomnia³y sobieonich
gminy,którezobaczy³ywnichnowe
Ÿród³o zysków. Kiedy siê mówi
o samodzielnoœci samorz¹du, nor
malnejest¿eposzukuj¹onenowych
Ÿróde³zarobkuuwa¿aMarianWola
nin  wicedyrektor Departamentu
Gospodarowania Nieruchomoœciami
z UrzêduMieszkalnictwa i Rozwoju
Miast.Jednymztakichsposobówjest
w³aœnieop³ata adiacencka.Op³aty te
mog¹byæzastosowanedoka¿dejnie
ruchomoœci bez wzglêdu na ich
rodzaj i po³o¿enie, je¿eli urz¹dzenia
i infrastruktury techniczne do
których dana nieruchomoœæ ma
dostêpzosta³yzbudowanezudzia³em
œrodkówskarbupañstwa lubgminy.
Zarz¹dgminywdrodzedecyzjimo¿e
ustaliæ op³atê adiacenck¹ ka¿dorazo
wo po urz¹dzeniu lub modernizacji
drogi albo po stworzeniu warunków
do pod³¹czenia nieruchomoœci do
poszczególnych urz¹dzeñ infrastruk
turytechnicznej.Jejwysokoœæzale¿y
od wzrostu wartoœci nieruchomoœci
w spowodowanej budow¹ urz¹dzeñ
infrastrukturytechnicznej.Przypuœæ
my, ktoœ mia³ nieruchomoœæ do
którejprowadzi³adroganieutwardzo
nainagletêdrogêutwardzono.Po³o
¿ono tam asfalt, doprowadzono gaz,
zbudowanowodoci¹g,któregowcze

œniejnieby³o.Niew¹tpliwie,wtakim
przypadkuwartoœætejnieruchomoœci
wzros³at³umaczypanMarian.
Op³atawynikawiêczfaktu,¿edziêki

wybudowaniu okreœlonych urz¹dzeñ
technicznychzapañstwowelubsamo
rz¹dowe pieni¹dze wzros³a wartoœæ
nieruchomoœci,przezcoichw³aœcicie
le wzbogacili siê – nie czyni¹c nic.
Oczywiœcie, jeœli taki cz³owiek bierze
udzia³ w budowie takich urz¹dzeñ to
wówczasponiesioneprzezniegonak³a
dy zalicza siê na poczet op³aty adia
cenckiej.Istotnejesttak¿eto,¿eop³atê
adiacenck¹ mo¿na wprowadzaæ jedy
niewtedy,gdywartoœænaszejistotnie
wzros³a. Bo jeœli np. ju¿ jedna linia
wodoci¹gowaistnieje,abudujesiêdru
g¹, to tadruganiepowodujewzrostu
wartoœci danej dzia³ki i t³umaczenie
okoniecznoœciwprowadzeniaop³atnie
ma sensu przyznajeMicha³Wolanin.
Chodzi wiêc tylko o sytuacje kiedy
wwynikuwybudowaniawzros³awar
toœærealnatejnieruchomoœci.Oczywi
œcie, stwierdzenie faktu czy rzeczywi
œcienast¹pi³wzrostwartoœcinierucho
moœcijestmo¿liwytylkonapodstawie
wyceny rzeczoznawcy.Niemo¿e byæ
równie¿tak,¿ewysokoœæop³atyadia
cenckiejwci¹¿roœnieiroœnie.Maksy
malna jej wysokoœæ bowiem to 50%
ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ jaka nieru
chomoœæmia³aprzedwybudowaniem
dodatkowej infrastruktury a po jej
wybudowaniu.Czyli jeœliwartoœænie
ruchomoœci wzros³a o 100 jednostek,
to op³ata adiacencka mo¿e wynosiæ
maksymalnie 50 jednostek czyli 50%
odtegooilewzros³awartoœæ.Op³atata
jest op³at¹ jednorazow¹, choæ trzeba
sobiezdawaæsprawê,¿ejesttoop³ata
zawzrostwartoœcispowodowanydzia
³aniemdanejchwili.Jeœliwiêcnp.dzi
siaj wybudujemy gazoci¹g i wzroœnie
namcenadzia³ki,ajutrowybudujemy
wodoci¹g którego nie by³o tak¿e,
awskutekczegoznowuwzros³acena
dzia³kitomo¿nawyliczyænow¹op³atê
adiacenck¹. Za ka¿dym razem wiêc
kiedy na skutek wybudowania tych
urz¹dzeñ z udzia³em œrodków gminy
czy skarbu pañstwa wzrasta wartoœæ

nieruchomoœci, za ka¿dym razem
mo¿nanaliczaæop³atêadiacenck¹.Na
szczêœcie,op³ataadiacenckaniemo¿e
siêgaæwczasyprehistoryczneimo¿e
nast¹piædotrzechlatoddniaurz¹dze
nialubmodernizacjidrogilubstworze
nia warunków do pod³¹czenia nieru
chomoœci do urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.Proszêzwróciæuwagêma
zwrot„stworzeniewarunkówdopod³¹
czenia”,którynieoznaczarozpoczêcia
robóttylkoju¿ichukoñczenie.
Taka op³atamo¿e byæ roz³o¿ona na

oprocentowaneratyp³atneprzezokres
do 10 lat. Zawsze istnieje te¿ mo¿li
woœæ ¿e gmina, widz¹c wysoki opór
mieszkañcówmo¿esiêwycofaæzpro
jektu wprowadzenia tego typu op³at.
Mo¿noœæ ichwprowadzenianieozna
cza koniecznoœci gdy¿ ka¿dy zarz¹d
gminy dzia³a w imieniu wspólnoty
samorz¹dowej czyli mieszkañców.
Ka¿dy zarz¹dmusi wiêcwywa¿yæ co
bardziej bêdzie mu siê op³aca³o i co
bêdzie cieszy³o siê wiêkszym popar
ciem.
Je¿elikwestionujemywartoœæwyce

ny gminy zawsze mo¿emy wnieœæ
odwo³anie do Samorz¹dowegoKole
giumOdwo³awczego.Musimyprzed
stawiæprzytymalternatywnewylicze
nie wartoœci naszej nieruchomoœci
przygotowane przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego.
Kolegium mo¿e uchyliæ decyzjê,

przekazaæ do ponownego rozpatrze
nialubutrzymaæj¹wmocy.Jeœliito
nienasniesatysfakcjonuje,nadecy
zjêSamorz¹dowegoKolegiumOdwo
³awczegomo¿emywnieœæskargêdo
NaczelnegoS¹duAdministracyjnego.
NSA orzeknie wówczas legalnoœæ
podjêtych przez gminê decyzji. Jeœli
natomiast NSA oddali skargê, jego
decyzja jestdecyzj¹ostateczn¹któr¹
nale¿ywykonaæ.Wprzeciwnymprzy
padkumusimyliczyæsiêztzw.postê
powaniem egzekucyjnym w admini
stracji a mówi¹c proœciej  z wizyt¹
komornika lub obci¹¿eniem hipote
ki...

PiotrBanach
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Płacz i płać

Zwyk³o siê s¹dziæ, ¿e plotka jest
domen¹ œciœle kobiec¹. Teoretycznie
mo¿nabysiêztymzgodziæ,aleprakty
ka (a ja jestem praktyk  jak zwyk³
mawiaæ pan pe³ni¹cy dawniej funkcjê
prezydenta) dowodzi, ¿e nie nale¿y
wca³oœciwierzyæutartymschematom.
Dla uproszczenia nale¿y przyj¹æ

podzia³naplotkêmêsk¹idamsk¹.
W mojej rodzinie dostarczycielami

najnowszych i najciekawszych infor
macjiz¿yciainnychbylimójszanow
nyojciecirodzonybrat.D³ugos¹dzi
³am¿etopoprostutakiema³eodstêp
stwoodnormy,najzwyklejszaskaza
rodzinna.Mamanibyte¿kolportowa
³a ro¿ne wiadomoœci, ale zazwyczaj
by³yma³ointeresuj¹cetensiêzarê
czy³,tamtawysz³azam¹¿czytymsiê
coœurodzi³o.Widocznastajesiêwiêc
pierwszaró¿nica mê¿czyŸnidostar
czaj¹ plotek grubszego i ciê¿szego
kalibru.
Wieciejakplotkuj¹kobiety?Ichroz

mowawygl¹damniejwiêcejtak:
„a s³ysza³aœ, ¿e Iksiñska robi³a

podobno to i to, a Ptaszyñska przy
padkowoprzyk³adaj¹cokododziurki
od klucza zobaczy³a...”, natomiast

plotkowaniefacetówtak:
„on zrobi³ to, bo ona nie zrobi³a

tego,aZzarobi³dwatysi¹ce,aYma
nowysamochód,itp.,itd.”
Gdy kole¿anka chce uœciœliæ jak¹œ

niezbytdok³adn¹wiadomoœæ(omnie
oczywiœcie),to pyta: „czy to prawda,
cootobiemówi¹?”.Koleganatomiast
wykonuje dramatyczny telefon z nie
mniej dramatycznymkazaniem: „jak
mog³aœ zrobiæ coœ takiego mojemu
koledze,s¹siadowi,itp.jakpoprostu
mog³aœsiêtakzachowaæ?”
Ib¹dŸtucz³owiekum¹dry...Wobu

przypadkach i tak zazwyczaj nie
wiem,ocowtymwszystkimchodzi.
Mimowszystkouwielbiams³uchaæ

jak plotkuj¹ znajomi i nieznajomi
mê¿czyŸni. W krótkich ¿o³nierskich
s³owachwyra¿aj¹ ca³¹prawdê¿ycio
w¹ nt. innych, dotycz¹c¹ przede
wszystkim ekonomicznozawodowo
motoryzacyjno³ó¿kowych zachowañ
bliŸnich.
Sk¹donitowszystkowiedz¹?Otó¿

mê¿czyznawie,bowidzia³!
Kobieta na to samo pytanie odpo

wie:  wiem, bo s³ysza³am. No i ju¿
mamykolejn¹ró¿nicêmê¿czyŸnis¹

wzrokowcami (st¹d te¿ popularnoœæ
bogato ilustrowanych magazynów
dla panów spragnionych silnych
iwzruszaj¹cychdoznañ),akobiety 
s³uchowcami.
Kobieca plotka ma jednak doœæ

wyraŸn¹ przewagê nad mêsk¹  jest
bardziej wywa¿ona i chyba delikat
niejsza, choæ zdarzaj¹ siê i z³oœliwe,
wprzeciwieñstwiedomêskich,gdy¿
mê¿czyŸniraczejnielubuj¹siêwz³o
œliwoœciach, bêd¹c zwolennikami
dosadnoœci. Niestety, czêsto okra
szaj¹ jerównie¿zbytni¹brutalnoœci¹
i zawartoœci¹ ró¿nych, mniej i bar
dziej wulgarnych szczegó³ów. Jedne
mo¿naporównaædouk³ucia szpilk¹,
drugie do ciosu m³otkiem. Jedno
idrugieniezawszejestzbytprzyjem
nedlaobgadywanego.

P.S. Ale siê zrobi³o póŸno! Muszê
koñczyæjeœlichcêzd¹¿yænaspotka
nie,naktórymbêdziemojaznajoma
z fantastycznym facetem o którym
opowiada³aminaostatniej imprezie,
na której to inna znajoma pok³óci³a
siêzemn¹bopowiedzia³am¿e...

PAM

Podwój ne ży cie plot ki
•REKLAMA•

Zadzwoń

818 91 95
1 cm2 już od 2.99 PLN

Do 1 czerwca
10% rabatu

do ceny doliczyć należy 22% podatku VAT
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Gmina WarszawaBia³o³êka zosta³a
utworzona na mocy ustawy o ustroju
miastasto³ecznegoWarszawyzdnia25
marca 1994 roku.W jej obrêbwesz³a
pó³nocnaczêœædotychczasowejdzielni
cygminyWarszawaPragaPó³nocBia
³o³êka, Bia³o³êka Dworska, Aleksan
drów, Marcelin, Tarchomin, Nowo
dwory,Winnica, Buchnik, Nowe Œwi
dry,StareŒwidry,Anecin,Henryków,
Wiœniewo, Buków, Kalenica, P³udy,
Choszczówka, Kêpa Tarchomiñska,
D¹brówka Szlachecka, D¹brówka
Grzybowska, Micha³owoGrabina,
Tomaszew, Szamocin, Kobia³ka, Kon
stantynów, ¯erañ, Annopol, Piekie³ko,
Brzeziny,Lewandów,Grodzisk,Mañki
Wojdy, Ruskowy Bród, Olesin, K¹ty
Grodziskie, Augustów, Augustówek,
pn. czêœæ Pelcowizny. Wiêkszoœæ
wymienionych miejscowoœci zosta³o

przy³¹czonych do miasta Warszawy
wroku1951.Wiêkszoœæznichmad³u
g¹tradycjêrolnicz¹.Dodzisiajzokien
tarchomiñskich bloków mo¿na zoba
czyæ pola uprawne, zdarza siê, ¿e do
strzy¿eniatrawnikaprzyje¿d¿azaprzêg,
zktóregozsiadach³opzkos¹.

W Bia ło łę ce nie gę si
i hi sto rię ma ją

Najstarszewzmiankidotycz¹ceobsza
ru gminy WarszawaBia³o³êka siêgaj¹
œredniowiecza.Wiadomo,¿epasnadwi
œlañski,odTarchominanapó³nocydo
Miedzeszynanapo³udniu,by³ju¿wpe³
ni zasiedlonywwiekuXIV.Teren ten
by³zajêtyprzezkilkanaœciewsi.Najda
lej na pó³noc le¿a³a D¹brówka, która
s¹siadowa³a z Bia³o³êk¹. Ta z jednej
strony z ¯eraniem, z drugiej z Bród
nem, a jej tereny siêga³y poNieporêt.

Nadwiœlañski Tarchomin le¿a³ na pó³
nocod¯eraniainapewnoznims¹sia
dowa³, na co jednak brak dowodów
historycznych.
Pisana historia tych ziem zaczyna

powstawaæ dopiero pod koniec XVIII
wieku.Namapiezroku1794spotyka
mytakiemiejscowoœci:D¹brówka,Œwi
dry, Brzeziny, Bia³o³êka, Lejnowo,
Wygoda,P³udyiTarchomin.Wiadomo,
¿e ¿yciemieszkañcówwsiP³udy,Tar
chominby³oœciœlezwi¹zanezWis³¹/
np.nazwa„P³udy”wi¹¿esiêzprac¹na
wodzie;znanajestnastêpuj¹caetymolo
gia: p³awydrzewne (crates lignorum),
p³atwy, p³ty, p³ety, trafty, tratwy oraz
p³awik,sp³awka,pop³awek,p³uto,p³ud
ka(kawa³ekdrewnaprzytwierdzonydo
krawêdzi sieci)/. Tarchomin wraz
zwsiamiprzyleg³yminale¿a³dogminy
Jab³onna,którawroku1827liczy³a392
mieszkañców, ¿yj¹cychw 33 domach.
Dooko³aTarchominawœródlasówroz
rzucone by³y hrabiowskie wioski,
w którychmieszkali ch³opi, trudni¹cy
siê upraw¹ roli w³asnej i odrabianiem
pañszczyzny(rocznie7382dni!). Jedy
n¹ dozwolon¹ dla nich rozrywk¹ by³y
karczmy(wKêpieTarchomiñskiej,Tar
chominie,Piekie³ku,P³udachiD¹brów

kachSzlacheckich).ObszarTarchomi
nawynosi³ ponad 17500 ha.W 6wio
skach mieszka³o w 72 cha³upach nie
pe³ne600ludzi,doktórychnale¿a³o510
mórgroli(nieca³e0,2%dóbrszlachec
kich). Wydarzeniem, które zmieni³o
obraz tych ziem i przynios³o upadek
transporturzecznego,by³abudowadro
gi¿elaznej.Wroku1875przeprowadzo
no kolej Nadwiœlañsk¹ z Lublina do
M³awy, przebiegaj¹c¹ przez Pragê
i przecinaj¹c¹ istniej¹ce ju¿ tory kolei
Petersburskiej i Terespolskiej. Nowa
liniakolejowa, szerokotorowa, jak i jej
poprzedniczki, przez tory obwodowe
i most kolejowy, da³a bezpoœrednie
po³¹czeniezWarszaw¹.Dworzecnowej
koleiusytuowanonapó³nocyPragi;jest
to obecny dworzec WarszawaPraga.
JednoczeœniekoleiNadwiœlañskaprzy
czyni³a siê do rozbudowy przedmieœæ
Pragi.Przypominao tymulicaNadwi
œlañska, równoleg³a do torów kolejo
wychw P³udach.Wraz z powstaniem
stacji, która stworzy³a te¿ warunki do
rozwojuP³ud,¿yciespo³eczneigospo

darcze obszaru zaczê³o siê przesuwaæ
znadrzekikukolei.

Ze wsi po wsta niesz....
W pocz¹tkach XX wieku za³o¿ono

Wiœniewo,osadêrolnicz¹,któraw1921
roku liczy³a 257 mieszkañców i 56
domów,wroku19461088mieszkañ
ców. W s¹siedniej wsi  Marcelin 
w 1921 roku by³o 17 budynków mie
szkalnych, 60mieszkañców,w folwar
kuMarcelin10domów,161mieszkañ
ców.WieœBia³o³êka liczy³a 1938 roku
oko³o600mieszkañców,dzieli³asiêna
Bia³o³êkê Dworsk¹ i Bia³o³êkê Szla
check¹.Wkwietniu1930rokupowsta³
plan parcelacji Bia³o³êki Dworskiej.
Ówczesny w³aœciciel  hrabia Rej 
podzieli³ 313 ha swojej ziemi na 1252
dzia³ki budowlane o przeciêtnej
powierzchni 2 tys.m2.Planprzewidy
wa³wybudowaniepiêciuszkó³,boiska,
targowiska,koœcio³aiparku.Dowojny
wykupionooko³o30%dzia³ek.Zamie
szkalitutajg³ównierobotnicypracuj¹cy
na pañstwowych posadach (tramwaja
rze,pracownicys¹dowi,...tzw.„arysto
kracjarobotnicza”).
Pocz¹tki przemys³u naszej gminy

siêgaj¹roku1826,kiedytowTarchomi

niepowsta³browaroctowyzapowiedŸ
przemys³u chemicznofarmaceutyczne
go. Dzisiaj na terenie gminy znajduje
siê 120przedsiêbiorstw, a donajwiêk
szychnale¿¹:Elektrociep³ownia¯erañ,
PolfaTarchomin,PollenaAroma,Hor
texP³udy,Cementownia¯erañ,Zak³a
dy Miêsne ¯erañ, Wytwórnia Mebli
ArtystycznychwHenrykowie,Fabryka
TworzywSztucznychPollena,Faelbet,
CocaCola, BaumaUnicon. Nadal jed
naknatereniegminyWarszawaBia³o
³êka znajduje siê oko³o 1200 gospo
darstw rolnych, uprawia siê 4245 ha
roli.
Du¿ym piêtnem na historii gminy

odcisnê³asiêwojna.Tutajw1944roku
przebiega³front,tutajNiemcyzamierza
li„broniæ”Warszawyprzednadci¹gaj¹
cymizewschoduarmiamiradzieckimi
i armi¹ polsk¹. Do fundamentów zni
szczona zosta³a Bia³o³êka Dworska,
Szamocin.
PowojnieW³adzeWarszawyplanowa

³y zmianê rolniczego charakteru tych
terenów:„NaterenachBia³o³êkiiCho

szczówkiw latach 196570wybudowa
ne zostan¹ przez miasto osiedla
domków jednorodzinnych z przezna
czeniem na sprzeda¿ dla ludnoœci.
W osiedlach tych  wyposa¿onych
w urz¹dzenia handlowous³ugowe
isocjalne zamieszkaok.7,5 tys.mie
szkañców”(projektplanuzagospodaro
waniamiasta).Planemnadu¿owiêksz¹
skalê by³ projekt Pó³nocnej Dzielnicy
MieszkaniowejzosiedlamiTarchomin,
Bia³o³êka,Nowodwory,któryby³prze
widziany w programie budownictwa
mieszkaniowego w latach 19761980.
Od 1977 roku na terenie Tarchomina
wznoszone jest osiedle mieszkaniowe
przewidziane dla 27 tysiêcymieszkañ
ców.Równie¿odkoñca latosiemdzie
si¹tych powstaje po pó³nocnej stronie
ulicy Mehoffera zespó³ osiedli Nowo
dwory o zabudowie wielorodzinnej,
który wype³ni przestrzeñ miêdzy Tar
chominem, Wydm¹ Tarchomiñsk¹,
Winnic¹ i Wis³¹. W przysz³oœci ma
liczyæ20tysiêcymieszkañców.

Uro kli wy plac bu do wy
 Dzisiaj oko³o dwie trzecie mie

szkañcówBia³o³êkimieszkanaosied
lach o charakterze budownictwa

wysokiego: Tarchomin Nowy
iKoœcielny,NowodworyiNoweŒwi
dry.Zajmuj¹oneterenmiêdzyWis³¹
a wydmami, które s¹ piêknie poro
œniêtelasami.Jesttodziœjedenwielki
plac budowy domów wielorodzin
nych.Oboks¹ tak¿eosiedladomów
jednorodzinnych oparte na ulicy
ModliñskiejiMarywilskiej,przedzie
loneparkiemleœnymD¹brówkiSzla
checkiej, P³ud,Choszczówki iBia³o
³êkiDworskiej („z szeregiemurokli
wych willi”  jak reklamuj¹ swoj¹
gminêradni).Zdolnoœcidoprzyjmo
wanianowychmieszkañcówomawia
nego obszaru znacznie podnios³y
budowane w latach 19941998 drogi
lokalne,aprzedewszystkimbudowa
wodoci¹gówigazoci¹gównaterenie
Henrykowa, Wiœniewa, Anecina,
Winnicy, Bukowa, D¹brówki Szla
checkiejiprojektybudowywieludal
szych.

MarekTrelewicz
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Bia ło łę ka 

•••
W„GW”AndrzejCeliñskisk³adadonos
natychparlamentarzystówSLD,którzy
wys³ali list do prezydenta Clintona
z apelem o pokojowe rozwi¹zywanie
problemówwJugos³awii.Marzekomo
dowodziæ,¿enies¹onidokoñcalojalni,
jeœli chodzi o pobyt w NATO. Otó¿
w Europie Zachodniej zdania nawet
w partiach rz¹dz¹cychna temat Jugo
s³awiis¹podzieloneinikogotoniedzi
wi.
Wyra¿aniew³asnychpogl¹dównarazie
nie s¹ w Polsce zakazane, szczegól
niewtakcywilizowanyipokojowyspo
sób.Pocowiêcp.Celiñskitorecenzu
je?
Nawetjakocz³onekPaktumamyprawo
mieæw³asnezdanienatemattego,
coówPaktrobi.

(W³odzimierzZ.Warszawa)
•••

Uwa¿am¿epolemikawokó³schroniska
naPaluchutopoprosturozgrywkamiê
dzyAnimalsamiaTowarzystwemOpie
ki nad Zwierzêtami.Móg³bym przyto

czyæ wiele pozytywnych opinii w sto
sunkudojednychjakidrugich.Prawda
le¿y zapewne gdzieœ poœrodku. (Bole
s³awG.Warszawa)
Oburzona jestem w sprawie wyroku
jakizapad³wsprawiepolicjantazeS³up
ska.Dziêkitemupolicjanciju¿niebêd¹
wiedzieli co maj¹ robiæ podczas staræ
zrozwydrzonymikibicami.Wtenspo
sóbjesttowylaniedzieckazk¹piel¹.

(Pawe³Z.Warszawa)
•••

Naród wybiera swojego przywódcê.
W Jugos³awii wybrano Miloszevicia
tak jak kiedyœ Niemcy Hitlera. Za to
ponosisiêkonsekwencje.Nierozdzie
rajmywiêcszatnadtymiktórzyzaczêli.

(CelinaS.Warszawa)

PS.OdRedakcji:mimo¿ezamieszcza
my wszystkie opinie, jakimi Pañstwo
dzieliciesiêznami,przypominamy,¿e
opinietenieprzedstawiaj¹w¿adenspo
sób opinni ca³ej Redakcji i pozostaj¹
wy³¹czniezdaniemosóbjezamieszcza
j¹cych.

Lu dzie li sty pi szą....
Budynekpierwszejszko³ypublicznej

fot.ZbigniewBziñkowski

StacjakolejowaP³udypodczasokupackji

fot.ZbigniewBziñkowski
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Wrubryce „Ze szkolnej ³awy” pra
gniemyprzedstawiaæPañstwum³od
szych obywateli naszej gminy. W³a
œciwie,toniemyichbêdziemyprzed
stawiaæ  zaprezentuj¹ siê sami. „Ze
szkolnej ³awy” ma byæ forum m³o
dych ludzi  tych chodz¹cych do
szkó³ podstawowych i tych trochê
starszych  uczniów szkó³ œrednich.
Nanaszych³amachbêd¹moglipisaæ
oswoichproblemach,zainteresowa
niach,fascynacjach.Bêd¹moglinam
pokazaæ to, jak oni widz¹ œwiat, co
jestdlanichgodneuwagi,comyœl¹
oswoimnajbli¿szymotoczeniu.
Jednym z mediów, gdzie m³odzi

ludzie mówi¹ o sobie jest gazetka
szkolna. Gazetki szkolne istniej¹ od
dawna,s¹chybatakstare, jaksame
szko³y. Czasami ciesz¹ siêmniejsz¹
popularnoœci¹, czasami wiêksz¹, ale
ktozdoros³ychczytajepozakoñcze
niuedukacji? Mo¿enikt,nikt,oczy
wiœcie,pozarodzicamipociech,które

pisz¹. M³odzi ludzie zdaj¹ sobie
ztegosprawê.Mo¿ereakcj¹obronn¹
jest to,¿ezamykaj¹siêwew³asnym
krêgu?Otojakzaczyna³siêpierwszy
numer gazetki w Szkole Podstawo
wej Nr 110: „...chcemy zapropono
waæwieleciekawychtematów.Gaze
ta ta ma byæ dla uczniów, nie dla
nauczycieli! Chcielibyœmy zamie
szczaætematydyskusyjnenp.„poco
nam lekcjegeografii?”, „pocozmie
niaæ obuwie w szkole?”, „dlaczego
wpodstawówceniemo¿nasiêmalo
waæ?”.Bêdziemystaralisiêodpowie
dzieænateiinnepytania.Chcieliby
œmy tak¿e przedstawiaæ wywiady
zosobami,któremaj¹ciekawyzawód
lub chcia³yby podzieliæ siê z nami
swoimi prze¿yciami i doznaniami.
Na pewno bêd¹ konkursy, dowcipy
i ³amig³ówki,aleniechtobêdzietyl
kododatek.Niechgazetaopierasiê
na Waszych propozycjach, które
wcale nie musz¹ byæ grzeczne

i doskona³e. Wrêcz przeciwnie,
teksty mog¹ byæ ostre i krytyczne.
Piszciedoredakcji,podsuwajcieró¿
ne pomys³y, niech ta gazeta ¿yje,
pomó¿ciejejoddychaæ!”
Oddajmy wiêc g³os m³odym auto

rom.Niechsamimówi¹osobie.

Z ŻY CIA SZKO ŁY
Akcja podmiêdzynarodow¹ nazw¹

„Cleanuptheworld”(sprz¹tajœwiat)
dzia³a od kilku lat. Na pomys³, aby
zjednoczyæ ludzi ipomócnaszejpla
necie w obronie przed odpadami
wpad³a pani polskiego pochodzenia,
odkilku latmieszkaj¹cawAustralii.
W tej kampanii uczestniczy³a tak¿e
nasza szko³a. 18wrzeœniawszystkie
klasy sprz¹ta³y teren wokó³ szko³y.
Wtymrokuszczególnynaciskpo³o
¿ononasegregacjêodpadów.

Redaktor

Panirozda³anamrêkawiczkiiwor
ki,ka¿dymia³ inny.Dooddzielnych
worków by³y zbierane szk³a, papier
i puszki.Worki czarne by³y do ró¿
nych innych drobiazgów. Niestety,
nie sprz¹tnêliœmy wszystkiego do
koñca, ale staraliœmy siê jak tylko
mogliœmy.Zkole¿ankamiikolegami
posprz¹taliœmy wyznaczony nam
teren z najgorszych odpadów. Na
samkoniecposzliœmywyrzuciæwor
kiipo¿egnaliœmysiêzpani¹.Wakcji
„Sprz¹tanieŒwiata”bra³oudzia³wie
leszkó³iorganizacji.

DorotaWieczorek

Co s¹dzisz o akcji sprz¹tania œwia
ta?
–„Myœlê,¿etakaakcjajestniezbêd

na,abydaæludziomdozrozumienia,
¿e niepotrzebnie œmiec¹, bo i tak
póŸniejmusz¹posobiesprz¹taæ”

AgnieszkaBanachkl.7a

– „Wydaje mi siê, ¿e sprz¹tanie
œwiata jest niepotrzebne, poniewa¿
ludzieitakniezrozumiej¹,¿eZiemia
jest zagro¿ona i nale¿y o ni¹ dbaæ.
Jednego dnia sprz¹tn¹, a drugiego
wyrzuc¹wórœmieci”

Anonim

ŚMIECH TO ZDRO WIE

•••
Corobiranoblondynka?
Wstaje, myje siê, ubiera, maluje

iidziedodomu.
•••

Matkadocórki:
Ktosiêtakdrzezatymoknem?
TomójCICHYwielbiciel,mamu

siu.
•••

Dyrektordosprz¹taczki:Gdziesiê
podzia³kurzzmojegobiurka?!
Wszystkopiêkniewyczyœci³am.
Mia³emnanimzapisanewszystkie

wa¿netelefony!

WY MA RZO NY CHŁO PAK
Przychodzi mi na myœl mój ulu

biony aktor, Leonardo DiCaprio .
Gdybytylkoonmóg³byæmoj¹sym
pati¹,niemia³abym¿adnychwyma
gañ!
Ale wiem, ¿e jest to nierealne

i bêdêmusia³a niestety, zadowoliæ
siêjak¹œbardziejziemsk¹postaci¹,
dalek¹ od mojego idea³u. Moja
sympatia bêdzie mia³a zalety
i wady, jak przecie¿ ka¿dy cz³o
wiek. Mnie zale¿y przede wszyst
kim, aby by³ to ktoœ, z poczuciem
humoru, kulturalny i mi³y. Musi
byætocz³owiek,którybêdziemnie
szanowa³ i docenia³, na którym
bêdê te¿ mog³a zawsze polegaæ.
Niemo¿ebyælekkomyœlny,nietole
rancyjnyiuzale¿nionyodna³ogów.
Zdajêsobiesprawê,¿ewcz³owie

kuliczysiêprzedewszystkimwnê
trze, charakter, osobowoœæ i tym
powinnamsiêkierowaæprzywybo
rze partnera. Jednak nie bêdê
ukrywaæ, ¿e liczy siê dla mnie te¿
wygl¹d zewnêtrzny.Wystarczymi,
¿eby moja sympatia by³a choæ
wpo³owie takprzystojna jakwspo
mniany ju¿ przeze mnie Leonardo
DiCaprio.
Tak¹refleksj¹podzieli³asiêkole

¿ankazkl.8
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•••
BARAN(21.0320.04)odwaga,ener
gia, serdecznoœæ, uprzejmoœæ, wiele
talentów artystycznych, dzia³anie na
pokaz,brakumiaru,naiwnoœæ,alete¿
 przedsiêbiorczoœæ, czêste stany
samo zachwytu,wola dominacji nad
partnerem.

•••
BYK(21.0420.05) wiarawprzes¹dy,
pracowitoœæ, cierpliwoœæ, krn¹brnoœæ,
oddanie mi³oœci i pracy, zmys³owoœæ,
umiejêtnoœælogicznegomyœleniaiana
lizy, ¿ar³ocznoœæ, zazdroœæ, determina
cjawdzia³aniunaka¿dympolu.

•••
BLI¯NIÊTA(21.0521.06)si³awitalno
œci, zaradnoœæ, brak zdecydowania
w dzia³aniu, gadatliwoœæ, niesta³oœæ
w uczuciach, elastycznoœæ w dysku
sjach,powierzchownoœæwtraktowaniu
ludziispraw,brakcierpliwoœci,przeni
kliwoœæ,delikatnoœæ.

•••
RAK(22.0622.07)wielkawyobraŸnia
po³¹czona z intuicj¹, ³askawoœæ,
nadwra¿liwoœæ, zmiennoœæ, troskli
woœæ, sk¹pstwo, chêæ do traktowania
ludzi „z góry”, nieustêpliwoœæ, zabor
czoœæ,³atwoœæwpadaniawdepresje.

•••
LEW (23.0722.08)  si³a charakteru
i woli, opiekuñczoœæ, szlachetnoœæ,
szerokigest,samozadowolenie,pró¿
noœæ,brakskromnoœci,niekiedyaro
gancja,bezczelnoœæ.

•••
PANNA(23.0822.09) wstrzemiêŸli
woœæ,snobizm,sk³onnoœædohisterii
ipopadaniawstanyfrustracji,rozwi
niêty zmys³ praktyczny, delikatnoœæ,
us³u¿noœæ, kapryszenie, drobiazgo
woœæipedantycznoœæ.

•••
WAGA(23.0922.10)du¿yurokoso
bisty, uprzejmoœæ, gracja, równowa
ga wewnêtrzna, k³ótliwoœæ, umiejêt
noœæracjonalnegoiszybkiegopodej
mowaniadecyzji,gadatliwoœæ,sk³on
noœæ do idealizowania, zdolnoœci do
manipulowanialudŸmi.

•••
SKORPION (23.1021.11)  w³ad
czoœæ, magnetyzm w przyci¹ganiu
innych ludzi, czu³oœæ, natchnienie
artystyczne, fanatyzm, mœciwoœæ,
zdolnoœæ do okrucieñstwa, nieprze
jednanie w k³ótniach, podejrzliwoœæ,
pracowitoœæ,perfekcjonizm.

•••
STRZELEC(22.1121.12)optymizm,
zmiennoœæ, beztroska, brak konse
kwencji w postêpowaniu, nieostro¿
noœæ, bezceremonialnoœæ, ma³o
sprytny w kontaktach damsko
mêskich,œmia³oœæ,dostojnoœæ,kiero
waniesiêzdrowymrozs¹dkiem.

•••
KOZIORŌ EC (22.1219.01)  ambi
cje  czasem wygórowane, szczo
droœæ,wynios³oœæ, rzetelnoœæ,sk³on
noœædo¿yciawsamotnoœci,m¹droœæ
i zdecydowanie, roztropnoœæ, takt,
wyrafinowaniewuczuciach,oszczêd
noœæ.

•••
WODNIK (20.0118.02)  indywidua
lizm, wizjonerstwo, ³atwe uleganie
pokusom, tolerancja, niezale¿noœæ,
niepos³uszeñstwo, porywczoœæ, czê
ste niezadowolenie z w³asnych dzia
³añiosi¹gniêæ,charyzma.

•••
RYBY (19.0220.03)  wdziêk, sk³on
noœæ do dominacji nad partnerem,
wyrozumia³oœæ, spostrzegawczoœæ,
kreatywnoœæ, elastycznoœæ, wstydli
woœæ,niezdecydowanie,³atwoœæosi¹
ganiakompromisów.

Ze szkol nej ła wy

„Ze szkol nej ła wy” przy go to wał Ma rek Tre le wicz

„Z ży cia szko ły” po cho dzi z ga zet ki SP Nr 257 „Co w szko le pi szczy”

„Śmiech to zdro wie” oraz „Wy ma rzo ny chło pak” po cho dzą z ga zet ki SP Nr 110 „Na sza Bóda”

Wiêkszoœæludzidohoroskopówpodchodziconajmniejzpob³a¿liwymuœmiechemnatwarzy.Niektórzyjednak,to
w³aœnieodnichzaczynaj¹lekturêka¿degopisma,licz¹c¿ewkoñcuspe³nisiêpotysi¹ckroæzapowiadanapodwy¿ka
czywygranawaudiotele.Niestety,mimoi¿szefnieprzejawia¿adnejochotydopodwy¿ek,arachunkizatelefonprzy
prawiaj¹orozleg³yzawa³sercawszystkichcz³onkównaszejrodziny,wci¹¿nietracimynadziei.Podobniejestzeznaka
mizodiaku,dziêkiktórymrzekomomo¿emypoznaæsiênaka¿dym,bezzjedzeniaznimbeczkisoli.Tymwiêc,którym
przyprawyszkodz¹na¿o³¹dekczynainne,równieprzydatneorganydedykujemyniniejszezestawienieznakówzodia
ku.Przyczytaniuniezapomnijmyjednakozmru¿eniuprzynajmniejjednegooka...Twójznak,twójcharakter:

HOROSKOP HoRoSkOp HOROSKOP 

•REKLAMA•
Zadzwoń

818 91 95
1 cm2 już od 2.99 PLN

Do 1 czerwca
10% rabatu

do ceny doliczyć należy 22% podatku VAT
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„Po krę co ne ko ty”
Tak pokrêconego filmu dawno nie
widzia³em, mo¿e od czasówMonthy
Pythona, ale przecie¿ w zupe³nie
innym stylu. Aczkolwiek i tutaj jest

pe³nonieprawdopodobieñstwa, ironii,
leczfilmjestbardziejnostalgiczny,co
nie oznacza, ¿e mniej œmieszny.
Naprawdêœmieszyiwspania³ymzmy
s³em obserwacyjnym i pure nonsen

sem jak i scenami slapstickowymi.
Filmogl¹dasiêjednymtchem,mimo
i¿re¿yserdajemomentywytchnienia
takpotrzebnedlachwilirefleksji.W³a
œciwiejesttobaœñdziej¹casiêwspó³
czeœnie,gdzieœwSerbiinadDunajem
wœródcygañskichmieszkañców.Film
zaczynasiêwspania³¹sekwencj¹,kie
dydowypatrzonegostatkurzecznego
pod bander¹ rosyjsk¹, z ca³ego
nadbrze¿a, jakby spod ziemi setki
³ódek wyp³ywaj¹ (niczym tubylcy

gdzieœ w Polinezji na pirogach do
¿aglowca)bydokonaætanichzakupów
benzyny czy sprzêtu gospodarstwa
domowego b¹dŸ rzeczy tak nieprzy
datnychjakjelenierogi.Potemrozpo
czynasiêopowieœæowiernejwojennej
przyjaŸni,szalonejm³odzieñczejmi³o
œciizwyk³ychoszustachikrêtaczach.
Ca³aopowieœætraktujebohaterówbar
dzociep³oizwyrozumieniemdlaich
s³aboœcinawetkrêtaczy.Awszystko
to poprzetykane szalonymi, surreali

stycznymi scenami typu  bujaj¹cego
siê na szlabanie trupa celnika czy
przywi¹zanejdodrzewaorkiestrygra
j¹cej do ostatniego tchu ba³kañskie
melodie.Tapoetyckabaœñkoñczysiê
jaktozwyklebywawbaœniachmi³oœæ
zwyciê¿a, starzy przyjaciele w odpo
wiednimczasiezmartwychwstaj¹,krê
tacze trac¹ wszystko ale kombinuj¹
ju¿jaksiêodegraæ.
Emir Kusturica „Czarny Kot, Bia³y
Kot”1999r.
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•REKLAMA•
Zadzwoń

818 91 95
1 cm2 już od 2.99 PLN

Do 1 czerwca
10% rabatu

do ceny doliczyć należy 22% podatku VAT

Wbrew pozorom, nie wszystka
m³odzie¿ porzuci³a dyscypliny spo
rtowe na rzecz najnowszych gier
komputerowych czy siedzenia
przed coraz to nudniejsz¹ TVP.
Nale¿¹ do nich m in. akrobatki
z Bia³o³êckiego Uczniowskiego
KlubuSportowego,jakibia³o³eckie
siatkarki, któremimo niesprzyjaj¹
cej aury zakasa³y sportowe dresy
iraŸnowziê³ysiêdoroboty,zysku
j¹c ca³kiem przyzwoite wyniki
w tegorocznych rozgrywkach spo
rtowych.

Wyniki osi¹gniête przez zawo
dniczkiBia³o³êckiegoUczniowskie
goKlubu Sportowego dzia³aj¹cego
przy Gminnym Oœrodku Sportu
w Akrobatyce Sportowej w kwiet
niuimaju1999roku:

1)ILONAKAPKAzajê³aImiejsce
wskokachnaœcie¿cekobietkla
symistrzowskiejwMiêdzynaro
dowym Pucharze Polski „Wio
sna99”wAkrobatyceSportowej
wBrzeguDolnym,zdoby³arów
nie¿ tytu³ Wicemistrzyni Polski
w 45 Miêdzynarodowych
Mistrzostwach Polski Seniorów
w Akrobatyce Sportowej, które
odby³y siêwŒwidnicywdniach
30.0402.05.1999r.

2)Dru¿ynowo bia³o³êckiego UKS

zaj¹³8miejsce(wœród24klubów
startuj¹cychzca³ejPolski)w45
Miêdzynarodowych Mistrzo
stwachPolskiSeniorówwAkro
batyceSportowejwŒwidnicy.

3)KATARZYNA SZENK  zajê³a
ImiejscewMistrzostwachWar
szawy Juniorów M³odszych
w konkurencji skoków akroba
tycznych, zdoby³a równie¿ III
miejscewEliminacjachdoOgól
nopolskiejOlimpiadyM³odzie¿y.

W dniu 29.04.1999 r. zosta³ roze
grany towarzyski mecz siatkówki
dziewcz¹t pomiêdzy Legionowi¹
Legionowo a dru¿yn¹ Gminnego
OœrodkaSportuWarszawaBia³o³ê
ka. Mecz zakoñczy³ siê wygran¹
Legionowi 3:2 (w setach 27:29,
25:13,25:13,22:25,18:16).
PS. Od Redakcji: Oj dziewczyny,

dziewczyny...Czy¿by zbyt s³aby
dopingmêskiejczêœciwidowni?

Sportowych sukcesów pozazdro
œcilidziewczynomch³opcy,cozao
wocowa³o ca³kiem zadowalaj¹cymi
wynikami.Coprawdawkoszyków
ce,alezawsze...

Wy ni ki otwar te go
ko szy kar skie go tur nie ju 

trój ek chłop ców
Gminny Oœrodek Sportu Bia³o³ê

ka08.05.1999r.
Rocznik1986/87

Imiejsce
A.Tomaszewski
M.Jab³oñski
P.Nowakowski
M.Sêdzikowski
A.Stopel
Opiekun p.AdamTomaszewski,

Szko³aPodstawowaNr314

IImiejsce
M.Wiœniewski
R.Kutnik
B.Stawiñski
K.GuŸdŸ
D.Ró¿yñski
Opiekun  p. Tomasz Wiœnik,

Szko³aPodstawowaNr344

IIImiejsce
P.Gierasik
P.Grojmin
P.Szkar³at
M.Dobrzyñski
Opiekun  p. Wilhelm Smag³o,

Szko³aPodstawowaNr257

IVmiejsce
P.Matysik
P.¯uk
M.Kokoszka
K.Orabowski
Opiekun  p. Tomasz Wiœnik,

Szko³aPodstawowaNr344

Vmiejsce
J.Stanis³awski
B.Barañski
P.Sza³tys
M.Niedzielski
M.Pychelski
Opiekun  p. Tomasz Wiœnik,

Szko³aPodstawowaNr344

VImiejsce
M.Dani³owski
P.Karasek
K.Gêœla
K.Machnikowski
Opiekun  p. Tomasz Wiœnik,

Szko³aPodstawowaNr344

Rocznik1984/85

Imiejsce
P.Polak
T.Piotrowski
P.Mikulski
Opiekunp.RyszardPiotrowski

IImiejsce
M.Traczyk
M.Koziorowski
M.Wojciechowski
Opiekun  p. Tomasz Wiœnik,

Szko³aPodstawowaNr344

IIImiejsce
K.Dzwilewski
R.Cygan
K.Monasterski
K.Chmielewski
Opiekunp.EwaChmielewska

IVmiejsce
P.Felczak
A.Chruœliñski
T.O³dak
Opiekun  p. Tomasz Wiœnik,

Szko³aPodstawowaNr344

Wzawodachstartowa³o10zespo
³ów,wsumie50zawodników.

Nazakoñczeniewartowspomnieæ,
¿e Gminny Oœrodek Sportu War
szawaBia³o³êka wspó³organizowa³
razem z CWKS Legiamiêdzynaro
dowezawody juniorówwpiêciobo
junowoczesnym.Wdniu8majana
basenieGminnegoOœrodkaSportu
odby³a siê konkurencja p³ywania.
Zawodywp³ywaniuwygra³czuj¹cy
siê w basenie, jak ryba w wodzie
MaciejBogucki zPolski.W sumie
wzawodachwziê³oudzia³37zawo
dników z 12 pañstw  Australii,
Czech, Egiptu, Estonii, Litwy,
£otwy, Niemiec, Polski, S³owacji,
Ukrainy, Wêgier orazW³och. Oby
takdalej!

KRO NI KA SPO RTO WA 

Za chę ca my
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POZIOMO: 1. Najwiêksza wyspa Fili
pin. 6. Kamieñ  odmiana kwarcu. 11.
Stanagresywnejdepresji.13.Kierunek,
kurs,namiar.14.Jednazgreckichliter.

18. Gniezno, Poznañ, Konin... 20.
Powstaj¹genetycznieidentyczneosob
niki.25....bawe³ny,kauczuku,kawy.28.
Hiszpañskie miasto. 29. Jaskiniowiec.

30. ...rzek, cen, p³ac, poda¿y i popytu.
32.Podobnojewszystko.34.Œwi¹tynia
islamu. 35. Niedu¿a ma³pa z Azji. 37.
Robotnik uk³adaj¹cy tory. 39. Zajmuje

siê anatomi¹. 40. Hiszpañskie miasto.
43. Sta³ywcieczy. 45. „Zbrodnia i ...”.
46. Pieœñ solowa. 47. Prawoœæ, wier
noœæ, rzetelnoœæ. 50. Np. historyczny.

51.Np.mezozoik.53.W³óczêga, ³azik,
tramp.56.Krótkiespodenki.57.Rzeka,
margaryna. 59. Drwina, ¿art, szyder
stwo.62.DzielnicaSosnowca.63.Przy
dro¿ny...65.UFreudaobokegoisuper
ego.66.Honorowy tytu³duchownego.
67.Zbiornikdoprzechowywaniaziarna.
68.Zieleñwœródpiasków.72.Pierwia
stek,sk³adniksilnejtrucizny.73.Wódz
trojañski. 76.Matka Jezusa. 77. Euro
pejskiwyspiarz.79.Dzieñtygodnia.80.
£ososia,szynki,noœny.82.Grekokato
lik. 83. Koñska g³owa. 84. I kwiat
i cukierek. 85. Medal. 87. Tendencja.
88. Œlepy jak... 89. Bezceremonialny
sposób zachowania siê. 92. Napój
podobny do koniaku. 93. W poznañ
skiem „pyra”. 94. Faza Ksiê¿yca. 95.
Miastos³ynnezsamowarów.

PIONOWO: 1. Stadium rozwojowe
owadów.2.Np.Zegrzyñski.3.„Czarno
ksiê¿nik z krainy...”. 4. Potocznie,
zdrobnialeopolskiejfurgonetce.5.Dr¹
¿ekdozmianypo³o¿eniasteru.7.Ark
tyczny ssak. 8. Przepisy prawa judai
zmu. 9. Dekoracja architektoniczna
œcian. 10. Muza historii. 11. Boleyn,
Jagiellonka. 12.Ogonekzaczymœ.14.
Przedstawicielludupó³nocy.15.Alkalo
idstosowanyjakolekuspokajaj¹cy.17.
Dokumenty urzêdowe. 19. Du¿y rak
morski.21.Pañstwokoœcielne.22.Pole
cenie,rozkaz.23.Pozosta³apolodowcu.
24. Z piwem, zwinem. 25.Porto.  26.
Du¿a pierœ, kolokwialnie. 31. Zbrojna
np.na Jugos³awiê. 33.Dzia³ fizyki. 36.
Chwilowazachcianka.38.Zawisza...40.
Naczynie g³êbsze ni¿ talerz. 41. S³u¿y
doprzelewania.42.S³oniowajestcenna.
44.Pojeden.48.Gatunekwódkizry¿u
itrzcinycukrowej.49.Œwiecawozdob
nejos³onie.51.Œpiewaczkakabaretowa.
53.Niejemiêsa.54.Plackidro¿d¿owe.
55.DowództwoMarynarki. 58.S³ynna
opera. 60. Poszukiwacz przygód. 61.
W niej akta, dokumenty. 64. Królowa
polskich rzek. 69.Londona „ ... krwi”.
70.Konstytucyjny,stanu.71.Próbowa³
zamieniæo³ówwz³oto.74.Nieskoñcze
nied³ugiokresczasu.75.Czêœæmeczu
tenisowego. 76.Nastolatek, smarkacz.
78.Najczêœciej¿a³obny.80.Czêstoogni
sztucznych. 81. God³o rodziny, klanu
ludów prymitywnych. 86. Malarz
hiszpañski. 90. ... natury. 91. Jedna
zpapug.

Wœródosób, którenadeœl¹ poprawnie
rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê rozlosujemy
nagrodêksi¹¿kow¹.

HEROLD BIAŁOŁĘCKI l MAJ

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka

HEROLD
BIAŁOŁĘCKI •REKLAMA•

Zadzwoń

818 91 95
1 cm2 już od 2.99 PLN

Do 1 czerwca
10% rabatu

do ceny doliczyć należy 22% podatku VAT


