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O oświacie słów kilka

Od Naczelnego
Drodzy Pañstwo!

wywiad z wiceburmistrzem gminy Warszawa-Bia³o³êka - Arkadiuszem Przybylskim

fot. Archiwum
Wiceburmistrz gminy Warszawa-Bia³o³êka - Arkadiusz Przybylski

Jak wszystkim wiadomo, 7 lutego
Prezydent Rzeczpospolitej podpisa³
ustawê o nowym modelu oœwiaty. Jak
mo¿na siê by³o spodziewaæ, ustawa ta
wprowadzi³a nieco zmian i zamiesza
nia, które nie ominê³o tak¿e naszej
gminy. A konkretnie - zmian w statu
sach niektórych szkó³ które z podsta
wowych sta³y siê nagle gimnazjami.
Jedn¹ z nich by³a filia szko³y podsta
wowej nr 251 w Kobia³ce, która od tej
pory stanie siê „pe³n¹” -  szeœciokla
sow¹ szko³¹ nr 1. Przekszta³cenie nie
ominê³o tak¿e 3 letniej szko³y nr 342,
w której nauka bêdzie trwa³a równie¿

pe³ne szeœæ lat.
Nie oby³o siê jednak bez 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
wowej nr 156 w Choszczówce, która
awansuje do rangi gimnazjum nr 4.
Podobnie sta³o siê na Tarchominie
z dotychczasowymi szko³ami podsta
wowymi nr 314 i 344. W ich miejsce
bêd¹ gimnazja nr 2 i 3.
Du¿ym sukcesem naszej Rady jest
jednomyœlnie podjêta decyzja o budo
wie szko³y podstawowej przy ul. Stru

mykowej. Na jesieni powstanie tam
tak¿e nowe przedszkole.
-  W planie mamy tak¿e przenosiny
obecnie dzia³aj¹cego przedszkola przy
ul. Klasyków na osiedle Nowodwory - 
zapowiada wiceburmistrz gminy Bia
³o³êka, Arkadiusz Przybylski. -Przeno
siny nie s¹ bynajmniej fanaberi¹,
a czyst¹ koniecznoœci¹ gdy¿ budynek,
w którym znajduje siê obecnie przed
szkole nadaje siê niemal wy³¹cznie do
remontu. Wszystkim wyjdzie to zre
szt¹ na dobre, gdy¿ nowy budynek
bêdzie o wiele wiêkszy przez co nie
tylko powiêkszy siê liczba miejsc, ale
poprawi siê komfort naszych milusiñ

BEZPŁATNY

skich. Wiêkszy budynek pozwoli tak
¿e na skuteczniejsz¹ pracê z dzieæmi - 
przekonuje wiceburmistrz.
- Warto zauwa¿yæ, ¿e za rz¹dów obe
cnej kadencji dokonaliœmy takich
zmian w oœwiacie dziêki, którym
reforma na pewno nie bêdzie kojarzy
³a siê z pogarszaj¹c¹ siê wci¹¿ jako
œci¹ nauczania. Pierwszym krokiem
w tym kierunku jest usamodzielnie
nie finansowe szkó³, co pozwoli³o na
du¿e oszczêdnoœci. Dziêki temu zna
lazly siê pieni¹dze na podniesienie
pensji nauczycieli o ok. 20%, a pozo
sta³ych pracowników oœwiaty - o pra
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,
nawet obecne pensje „naszych” nau
czycieli budz¹ zrozumia³¹ zazdroœæ
kadry nauczycielskiej z innych dziel
nic, którzy ³akomym wzrokiem patrz¹
na posady w bia³o³êckich szko³ach.
Nie zapominamy tak¿e o przyszkol
nych halach sportowych, które
powinny rozpocz¹æ dzia³alnoœæ ju¿
w przysz³ym roku. Dziêki nim to,
nasze szko³y zyskaj¹ nowe oblicze,
a uczniowie -  miejsce do zabawy
i wy¿ycia siê w sporcie.
-  Wprawdzie oœwiat¹ zajmujê siê
dopiero od 2 listopada, jestem w tej
szczêœliwej sytuacji, ¿e spotka³em gru
pê ludzi którzy wiedz¹ czego chc¹. To
dyrektorzy bia³o³êckich szkó³ którzy
dziêki posiadanym umiejêtnoœciom
i zdolnoœciom maj¹ wielkie szanse
wyprowadziæ oœwiatê na prost¹ - uwa¿a
wiceburmistrz Przybylski.
- Tworz¹c sieæ gimnazjów, nie oby³o
siê bez pewnych zgrzytów.
dokoñczenie na stronie 2

Gdzieœ na Ba³kanach setki tysiêcy
ludzi opuszcza swoje domostwa, zosta
wiaj¹c ca³y swój dorobek nagromadzo
ny przez ojców i dziadów, „inteligent
ne” bomby niszcz¹ fabryki i mosty
budowane w trudzie i znoju przez ca³e
pokolenia. Gdzieœ w Ameryce tornado
niszczy wszystko co ma na drodze.
Wszystkie te zdarzenia s¹ bardzo tele
wizyjne i poczytne, zdjêcia, artyku³y
wyzieraj¹ prawie z ka¿dej audycji
i gazety. My o tym, mam nadziejê, nig
dy nie bêdziemy pisaæ, oby, co najwy
¿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
w naszej krainie spokoju i szczêœliwo
œci - jak¿e bol¹. Bêdziemy wspominaæ
historiê naszej Gminy, opisywaæ cieka
wych ludzi, ciekawe miejsca. Bêdzie
my informowaæ o zamierzeniach
naszego samorz¹du, o imprezach kul
turalnych i sportowych. Opiszemy
barwnie dziurê w jezdni i otwarcie
nowej hali sportowej. Bêdziemy sol¹
w oku i cierniem w bucie dla oszo³o
mów, ³apówkarzy, nierzetelnych  urzê
dników i dzia³aczy. Bêdziemy reago
waæ na Pañstwa listy i telefony. Bêdzie
my po prostu dla Pañstwa!
Krzysztof Jachimczyk
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O oświacie słów kilka

wywiad z wiceburmistrzem gminy Warszawa-Bia³o³êka - Arkadiuszem
Przybylskim

Wieści z Ratusza
Jak zapewni³y nas odpowiedzialne i przede wszyst
kim - kompetentne tzw. czynniki rezyduj¹ce w bia³o
³êckim Ratuszu, ju¿ w maju nasza gmina powinna
wzbogaciæ siê o nowe inwestycje i nie tylko.
Cykliści na start!
D³ugo oczekiwana œcie¿ka rowerowa, która wed³ug zapewnieñ
„czynników” bêdzie mia³a a¿ ponad siedem kilometrów. Bêdziemy
mogli pojechaæ rowerem od ul. Modliñskiej do ul. Marywilskiej,
i dalej popêdziæ wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego a¿ do granicy Bia³o
³êki z gmin¹ Nieporêt.

W ka¿dym jednak wypadku prze
prowadzaliœmy dok³adn¹ analizê
demograficzn¹, podobnie jak zwraca
liœmy uwagê na to, by nowe usytuo
wanie zapewni³o jak najwy¿szy
poziom nauczania. Oczywiœcie, zdaje
my sobie sprawê, ¿e nie wszyscy mie
szkañcy czuj¹ siê zadowoleni z nowe
go podzia³u szkó³. W oczywisty spo
sób dotyczy to np. mieszkañców Cho
szczówki i bronionej przez nich szko
³y podstawowej nr 156. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e wzorowe funkcjo
nowanie tej placówki w roli gimna
zjum sprawi, ¿e ich opinia ulegnie
daleko id¹cej zmianie.
Równie¿ dlatego, ¿e szko³a ta jako
gimnazjum pozwoli rozwijaæ pewne
specjalizacje, jak ekologiczne czy biolo
giczne, które nie mia³yby racji bytu
w szko³ach na terenie np. Tarchomina.
-  Tworz¹c sieæ gimnazjów staraliœmy
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
przystosowania budynków. Mog¹ poja
wiæ siê tak¿e problemy z narkomani¹

fot. Archiwum
Klasyczystyczne wejœcie do Szko³y Podstawowej nr 257 przy ulicy Podró¿niczej 11

czy przemoc¹ w szkole. Oddzielaj¹c
szko³y w których ucz¹ siê starsi i m³od
si mo¿emy tego unikn¹æ. Mniejsze
szko³y pozwol¹ tak¿e na dostrze¿enie

ucznia i jego problemów  - uwa¿a Arka
diusz Przybylski.
rozmawia³ Piotr Banach

Ulica Tysiąclecia
Na IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 14 maja 99 roku
Rada podjê³a uchwa³ê o wyst¹pienie do Rady Miasta Sto³ecznego
Warszawy z wnioskiem o nadanie nowobudowanej ulicy w osie
dlu Wiœniewo-Henryków 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
i jakoœæ po³o¿onego asfaltu bêd¹ godne nowego tysi¹clecia.
Papież poświęci?
Na tej¿e IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 14 maja Rada
podjê³a tak¿e uchwa³ê o upowa¿nienie Zarz¹du Gminy do wyst¹
pienia do Prymasa Polski -  Kardyna³a Józefa Glempa o umie
szczenie w programie wizyty Ojca œw. Jana Paw³a II poœwiêcenia
kamienia wêgielnego pod nowobudowan¹ szko³ê podstawow¹
przy ul. Strumykowej. Dodatkowo, proœba dotyczy tak¿e wyra¿e
nia zgody na nadanie szkole imienia Dostojnego Goœcia.
Zebra³ AJW
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PLAN DYŻURÓW RADNYCH
RADY GMINY WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA
DO 30 VI 1999 R.

l ul. Modliñska 197:
Jerzy Smoczyñski - Burmistrz Gminy
Warszawa Bia³o³êka
- poniedzia³ki w godz. 15.00 - 18.00

Jacek Kaznowski w godz. 19.00 - 
20.00 - PS „Gospodarnoœæ" - 24.V; 28.VI
Liliana Zientecka w godz. 17.00 - 
18.00 - AWS - 10.V; 7.VI

Krzysztof Je¿,
Arkadiusz Przybylski,
Tadeusz Semetkowski -  Zastêpcy Bur
mistrza Gminy Warszawa-Bia³o³êka
- poniedzia³ki w godz. 14.00 - 18.00

l Lokal Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Energia", ul. E. z Zakroczymia 14
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz.
18.00 - 19.00.
Andrzej P³achecki - AWS

l Administracja Osiedla „Poraje", ul.
Porajów 2
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
- poniedzia³ki w godz. 18.00 - 19.00
Jerzy Ga³êzia - SLD - 24. V
Teresa Chojecka - SLD - 31.V
Stefan Sosnowski - AWS - 7 VI
Anna WoŸniakowska -  Porozumienie
Samorz¹dowe „Gospodarnoœæ” -  14.VI
(w godz. 18.30 - 19.30)
Andrzej WoŸniakowski -  SLD -  10.V;
21.VI
Krzysztof Nalbert - SLD - 17.V; 28.VI
l Szko³a Podstawowa Nr 344,
ul. E. z Zakroczymia 15
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
-  czwartki w godz. 18.00 -  19.00
- poniedzia³ki w godz. 17.00 - 18.00
Andrzej Pó³rolniczak (czwartki) - 
SLD - 27.V; 17.VI
Anna Dziewulska (poniedzia³ki) - 
Unia Wolnoœci - 10.V; 24.V; 21.VI
Pawe³ Teresiak (poniedzia³ki) - AWS
- 17.V; 7.VI; 28.VI
l Szko³a Podstawowa Nr 342,
ul. Pancera 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê co drugi ponie
dzia³ek.

l Szko³a Podstawowa Nr 118,
ul. Leszczynowa 5
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
18.00 - 19.00.

l Szko³a Podstawowa Nr 231,
ul. Juranda ze Spychowa 10
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi i czwar
ty czwartek miesi¹ca w godz. 18.00 - 
19.00.
Marianna Czarnecka - PS „Gospodar
noœæ”
l Szko³a Podstawowa Nr 112,
K¹ty Grodziskie
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci czwartek miesi¹ca w godz.
18.00 - 19.00.
Henryk Rêbelski -  PS „Gospodar
noœæ” - 17. VI
Wac³aw Ma³ecki - SLD - 20. V

Ewa Ko³aczyk - PS „Gospodarnoœæ"
l Klub „Arkona", ul. Nagodziców 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi czwar
tek miesi¹ca w godz. 18.00 - 19.00.

l Lokal Rady Osiedla „Marywilska”,
ul. Marywilska 52
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci czwartek miesi¹ca w godz.
18.00 - 19.00.

El¿bieta Staszewska - SLD
l Szko³a Podstawowa Nr 257,
ul. Podró¿nicza 11
Dy¿ury odbywaj¹ siê we wtorki
w godz. 18.00 - 19.00.
Dariusz Ostrowski -  AWS -  25. V;
8. VI; 22. VI
Tomasz Bruliñski -  AWS -  01. VI;
5. VI; 29. VI
l Szko³a Podstawowa Nr 154,
ul. Leœnej Polanki 63/65
Dy¿ury odbywaj¹ siê w czwartki
w godz. 18.00 - 19.00.
Dariusz Ostrowski -AWS- 27.V;17.VI
Maciej M³odkowski -  PS „Gospodar
noœæ” - 20. V; 10. VI; 24. VI

Mieczys³aw Ambroziewicz -  PS
„Gospodarnoœæ”
l Szko³a Podstawowa Nr 110,
ul. Bohaterów 41
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci wtorek miesi¹ca w godz. 18.00
- 19.00.
Joanna Lubbe - AWS - 01. VI
Marek Sztorc - AWS - 15. VI
l Rad a
Osied la
„Buk ów”,
ul. Modliñska 347
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci wtorek miesi¹ca w godz. 17.00
- 18.00.
Stefan Bieliñski - UW
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Historyk w białołęckich autobusach
S¹ pewne zjawiska i zachowania,
które historycy idei b¹dŸ socjologo
wie zwykli okreœlaæ mianem d³ugiego
trwania. Na ogó³   chodzi tu o jakieœ
idee czy wzorce postaw. Mieszkañcy
osiedli Bia³o³êka Dworska i Cho
szczówka mog¹ czegoœ takiego
doœwiadczaæ codziennie w wymia
rze... komunikacyjnym. Chodzi mi tu
o dwie s³awne ju¿ i os³awione linie
autobusowe 133 i 152, prowadzone
przez firmê „Rapid” (po ³acinie zna
czy szybki !). Ca³a sprawa obchodziæ
bêdzie ju¿ nied³ugo swoje dziesiêcio
lecie (ciekawe czy doczeka siê
wzmianki w tworzonym w³aœnie przez
media „bilansie dziesiêciolecia”),
a mieszkañcy wy¿ej wspomnianych
osiedli nadal skazani bêd¹ na zdeze
lowane, niepunktualne i kursuj¹ce
z ponad godzinn¹ czêstotliwoœci¹
autobusy.
Mimo pe³nego stagnacji obrazu,
wokó³ tej sprawy pe³no by³o upadków
i wzlotów. Kilka rad osiedla pisa³o
w tej sprawie petycje, radni pisali
arkusze interwencyjne, burmistrzo
wie byli o to interpelowani na zebra
niach mieszkañców, pe³ne oburzenia
g³osy pasa¿erów zamieszcza³y naj
wiêksze dzienniki polskie (niezale¿
nie od opcji politycznej), paru dzien
nikarzy prasy lokalnej zarobi³o trochê
wierszówki, korespondencja z ZTM
uros³a ju¿ do rozmiarów nadaj¹cych
siê przynajmniej na naukowy artyku³
pt. Z dziejów niemo¿noœci w III RP
i ... nic. Jeœli nie liczyæ odejœcia z funk
cji paru radnych, niepowodzenia
wyborczego kandydatów obiecuj¹
cych poprawê tego stanu rzeczy

(znam to z autopsji), kolejnych
kadencji rad osiedla.
Zdarza³y siê te¿ inne smaczki -  raz
po raz autobus 152 stawa³ w p³omie
niach i to bynajmniej nie z powodu
entuzjazmu pasa¿erów. Pewnym
novum by³o tak¿e wprowadzenie na
trasê busików, skutecznie tym

samym pozbawiaj¹c matki z wózkami
i osoby o ograniczonej sprawnoœci
ruchowej mo¿liwoœci podró¿owania.
Na pocieszenie, pozosta³ym pasa¿e
rom w przepe³nionym pojeŸdzie, kie
rowca opowiada³ o dobrodziejstwach
transformacji gospodarczej i oszczêd
nej eksploatacji pojazdu. Ostatni¹ cie

kaw¹ innowacj¹ by³o puszczenie
owych linii przez osiedle tarchomiñ
skie (przy zmniejszonej czêstotliwo
œci kursowania), dziêki czemu dla  
jad¹cych na ¯erañ sta³ siê praktycz
nie bezu¿yteczny. Sytuacjê w niewiel
kim tylko stopniu poprawiaj¹ autobu
sy linii 176, które z racji remontu

fot. Archiwum

(w³aœciwsze by³oby u¿ycie terminu
„zniszczenia”) mostu na Kanale
¯erañskim s¹ wprawdzie bardziej
punktualne, za to pojawiaj¹ siê znacz
nie rzadziej.
Ostatnio sprawa - takie mam wra¿e
nie -  przesta³a zreszt¹ ju¿ bulwerso
waæ mieszkañców. Czêœæ siê w miê
dzyczasie zmotoryzowa³a, czêœæ przy
zwyczai³a i cieszy z przyjazdu tych
autobusów jak z wygranej w grze licz
bowej lub audiotele, reszta (sam
pisz¹cy zalicza siê do tej grupy) z³o
rzeczy i chodzi pieszo. Nie ukrywam,
i¿ ma to swoje plusy. Ostatnio przega
piwszy (tym razem by³ dwie minuty
wczeœniej) po³¹czenie o 7.20, zdecy
dowa³em udaæ siê w   okolice TZF
„Polfa” pieszo i rzecz ciekawa - 
dystans, który dotychczas pokonywa
³em komunikacj¹ miejsk¹ (czyt. 152)
w 40 min.,  zaj¹³ mi tylko pó³godziny
relaksowego marszu. Zaoszczêdzi
³em te¿ na bilecie (ja i ZTM, bo
podobno ka¿dy przejazd pasa¿era jest
dotowany), co przy nauczycielskiej
pensji ma swoje znaczenie.
Na marginesie nasuwa siê te¿ inna
ciekawostka. Mieszkañcem mojego
osiedla jest bowiem jeden z dyrekto
rów sto³ecznej komunikacji.   Jak
sama nazwa wskazuje pewnie  jednak
autobusem nie podró¿uje.
Powy¿szy tekst nie ma charakteru
interwencyjnego. Po prostu jako  
historyk z kronikarskiego obowi¹zku
chcia³em odnotowaæ bia³o³êck¹ cie
kawostkê, nim pogr¹¿y siê w otch³ani  
zapomnienia b¹dŸ ... rutyny.

Na pêtli zajête ju¿ wszystkie miejsca

Te adresy
mogą być przydatne
Odpowiadaj¹c na ¿yczenia czytelników, ju¿ od pierwszego numeru naszego
Herolda Bia³o³êckiego zamieszczamy adresy i numery telefonów najwa¿niej
szych urzêdów i placówek w naszej gminie. Podajemy je, maj¹c jednoczeœnie
nadziejê, ¿e numery te wykrêcaæ bêd¹ Pañstwo jak najrzadziej.
Lp. NAZWA

ADRES

TELEFON

1. 	 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
2. 	 Zespó³ Placówek Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
3. 	 KRASNAL Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych
4. 	 TPD Bia³o³êka
5. 	 Fundacja Dzieci Niczyje
POCIECHA
6. 	 Towarzystwo TRZEWOŒÆ
7. 	 Stra¿ Miejska - Komisariat nr 1
8. 	 Stra¿ Miejska - Komisariat nr 2
9. 	 Policja I Komisariat
10. 	Policja II Komisariat
11. 	Stra¿ Po¿arna - JR-G nr 1
12. 	Stra¿ Po¿arna - JR-G nr 2

Antalla 4
Marywilska 58

614 70 00
811 52 67

Pancera 10

614 73 02

Atutowa 13
Atutowa 13

614 60 43
614 60 43

£okietka 11
Wittiga 5
Marywilska 58
Modliñska 205
Van Gogha 7
Modliñska 11
Czarodzieja 20

679 21 45
614 70 26, 614 60 00
811 96 89
603 68 48, 603 81 51
603 86 03, 603 81 51
811 22 91
811 12 51

Krzysztof Madej
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Płacz i płać
Nie ma tygodnia by w którymœ
z wiêkszych miast w Polsce nie
wzniós³ siê jak grzyb po deszczu wiel
ki biurowiec, kolejny hipermarket
czy centrum handlowe. Na setkach
budów w pocie robotniczego czo³a
powstaj¹ nowe jezdnie, nitki wodoci¹
gów i sieci gazowych. Na obrze¿ach
wielkich miast na gwa³t odrolnicza
i uzbraja kolejne setki tysiêcy metrów
terenu. Pomijaj¹c fakt, ¿e w wiêkszo
œci przypadków budowy te w bardzo
niewielkim stopniu przyczyni¹ siê do
budowy nowych, a przede wszystkim
-tanich mieszkañ, nie wszystkim
z tego powodu jest do œmiechu.
Du¿a w tym zas³uga tzw. op³at adia
cenckich, – doskona³ego, choæ nieco
zapomnianego sposobu na opró¿nie
nie kieszeni podatnika i to w majesta
cie prawa. O nich to, jak Polska d³uga
i szeroka przypomnia³y sobie bowiem
gminy, w gor¹czkowym poszukiwa
niu nowych zastrzyków pieniêdzy.
Op³ata ta, jak grom z jasnego nieba
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
obk³adanych op³at¹ bur¿ujów wliczo
no wszystkich, o emerytach, renci
stach i rodzinach wielodzietnych
które z trudem wi¹¿¹ koniec z koñ
cem, nie zapominaj¹c. -  Z³odzieje,
oszuœci - twierdz¹ o pomys³odawcach
posiadacze dzia³ek budowlanych
których tempo wzrostu wartoœci przy
pomina wyœcig zbrojeñ zimnej wojny,
co bynajmniej nie pozosta³o bez wp³y
wu na wysokoœæ op³at.
-  Mieszkañcy nie p³ac¹ przecie¿ za

ogólny wzrost wartoœci gruntu,
a jedynie za wzrost jego wartoœci
w wyniku gminnych t³umacz¹ siê
samorz¹dowcy. -  Dziêki temu gmina
ma szanse na odzyskanie pieniêdzy
które w³o¿y³a w budow¹ i przezna
czyæ je na np. nowe inwestycje - prze
konuj¹ pomys³odawcy.
Takie argumenty, a zw³aszcza wyso
koœæ op³aty nie trafiaj¹ na podatny
grunt wœród mieszkañców.
-  Jak najszybciej nale¿y obaliæ mity
jakoby w domkach mieszkaj¹ wy³¹cz
nie p³awi¹cy siê w luksusie bogacze - 
twierdz¹ jedni mieszkañcy. - Co powie
dzieæ o ludziach którzy mieszaj¹ tu od
ca³ych dziesiêcioleci? - Oni nie doœæ, ¿e
nie wybierali gdzie chc¹ mieszkaæ, to
jeszcze nikt nie mówi³ im ¿e takie op³a
ty s¹ mo¿liwe - skar¿¹ siê inni.
- Kto to s³ysza³, aby za u¿ytkowanie
np. tysi¹cmetrowej dzia³ki trzeba
by³o p³aciæ ponad dziesiêæ tysiêcy z³o
tych - dziwi¹ siê mieszkañcy, w wiêk
szoœci emeryci i renciœci których
jedynym dobytkiem s¹ ma³e domki
z ogródkami na obrze¿ach miast. -My
tu siê zastanawiamy sk¹d wzi¹æ na
leki i jedzenie, a tu w³asnorêcznie
wybrane przez nas zarz¹dy gmin fun
duj¹ nam takie niespodzianki -  obu
rzaj¹ siê mieszkañcy.
Wiêkszoœæ zgodnym chórem prote
stuje na myœl o jakichkolwiek op³a
tach. Ci zaœ, którzy mimo wszystko
zgodziliby siê w ostatecznoœci na p³a
cenie, nawet nie chc¹ s³yszeæ o 50 %.
Spytani o mo¿liwe do udŸwigniêcia
kwoty, podaj¹ po zastanowieniu,
stawki rzêdu kilku, maksymalnie 10
procent.
W ca³ej tej historii pocieszaj¹cy jest
jednak fakt, ¿e op³ata taka mo¿e byæ
roz³o¿ona nawet na 10 lat, co wydaje

siê skutecznym sposobem na sku
teczne zachêcenie do nowej samorz¹
dowej inicjatywy zw³aszcza ludzi star
szych i niezamo¿nych, którym refor
my, w tym samorz¹dowa kojarzy³y
siê z nadziej¹ na nowe, lepsze ¿ycie.

specjalista informuje
Przepisy o op³atach adiacenckich
istnia³y ju¿ od dosyæ dawna, choæ nikt
ich prawie nie stosowa³ w praktyce.
W koñcu przypomnia³y sobie o nich
gminy, które zobaczy³y w nich nowe
Ÿród³o zysków. Kiedy siê mówi
o samodzielnoœci samorz¹du, nor
malne jest ¿e poszukuj¹ one nowych
Ÿróde³ zarobku - uwa¿a Marian Wola
nin -  wicedyrektor Departamentu
Gospodarowania Nieruchomoœciami
z Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast. Jednym z takich sposobów jest
w³aœnie op³ata adiacencka. Op³aty te
mog¹ byæ zastosowane do ka¿dej nie
ruchomoœci bez wzglêdu na ich
rodzaj i po³o¿enie, je¿eli urz¹dzenia
i infrastruktury techniczne do
których dana nieruchomoœæ ma
dostêp zosta³y zbudowane z udzia³em
œrodków skarbu pañstwa lub gminy.
Zarz¹d gminy w drodze decyzji mo¿e
ustaliæ op³atê adiacenck¹ ka¿dorazo
wo po urz¹dzeniu lub modernizacji
drogi albo po stworzeniu warunków
do pod³¹czenia nieruchomoœci do
poszczególnych urz¹dzeñ infrastruk
tury technicznej. Jej wysokoœæ zale¿y
od wzrostu wartoœci nieruchomoœci
w spowodowanej budow¹ urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej. Przypuœæ
my, ktoœ mia³ nieruchomoœæ do
której prowadzi³a droga nieutwardzo
na i nagle tê drogê utwardzono. Po³o
¿ono tam asfalt, doprowadzono gaz,
zbudowano wodoci¹g, którego wcze

œniej nie by³o. Niew¹tpliwie, w takim
przypadku wartoœæ tej nieruchomoœci
wzros³a - t³umaczy pan Marian.
Op³ata wynika wiêc z faktu, ¿e dziêki
wybudowaniu okreœlonych urz¹dzeñ
technicznych za pañstwowe lub samo
rz¹dowe pieni¹dze wzros³a wartoœæ
nieruchomoœci, przez co ich w³aœcicie
le wzbogacili siê – nie czyni¹c nic.
Oczywiœcie, jeœli taki cz³owiek bierze
udzia³ w budowie takich urz¹dzeñ to
wówczas poniesione przez niego nak³a
dy zalicza siê na poczet op³aty adia
cenckiej. Istotne jest tak¿e to, ¿e op³atê
adiacenck¹ mo¿na wprowadzaæ jedy
nie wtedy, gdy wartoœæ naszej istotnie
wzros³a. Bo jeœli np. ju¿ jedna linia
wodoci¹gowa istnieje, a buduje siê dru
g¹, to ta druga nie powoduje wzrostu
wartoœci danej dzia³ki i t³umaczenie
o koniecznoœci wprowadzenia op³at nie
ma sensu przyznaje Micha³ Wolanin.
Chodzi wiêc tylko o sytuacje kiedy
w wyniku wybudowania wzros³a war
toœæ realna tej nieruchomoœci. Oczywi
œcie, stwierdzenie faktu czy rzeczywi
œcie nast¹pi³ wzrost wartoœci nierucho
moœci jest mo¿liwy tylko na podstawie
wyceny rzeczoznawcy. Nie mo¿e byæ
równie¿ tak, ¿e wysokoœæ op³aty adia
cenckiej wci¹¿ roœnie i roœnie. Maksy
malna jej wysokoœæ bowiem to 50%
ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ jaka nieru
chomoœæ mia³a przed wybudowaniem
dodatkowej infrastruktury a po jej
wybudowaniu. Czyli jeœli wartoœæ nie
ruchomoœci wzros³a o 100 jednostek,
to op³ata adiacencka mo¿e wynosiæ
maksymalnie 50 jednostek czyli 50%
od tego o ile wzros³a wartoœæ. Op³ata ta
jest op³at¹ jednorazow¹, choæ trzeba
sobie zdawaæ sprawê, ¿e jest to op³ata
za wzrost wartoœci spowodowany dzia
³aniem danej chwili. Jeœli wiêc np. dzi
siaj wybudujemy gazoci¹g i wzroœnie
nam cena dzia³ki, a jutro wybudujemy
wodoci¹g którego nie by³o tak¿e,
a wskutek czego znowu wzros³a cena
dzia³ki to mo¿na wyliczyæ now¹ op³atê
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¿na naliczaæ op³atê adiacenck¹. Na
szczêœcie, op³ata adiacencka nie mo¿e
siêgaæ w czasy prehistoryczne i mo¿e
nast¹piæ do trzech lat od dnia urz¹dze
nia lub modernizacji drogi lub stworze
nia warunków do pod³¹czenia nieru
chomoœci do urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej. Proszê zwróciæ uwagê ma
zwrot „stworzenie warunków do pod³¹
czenia”, który nie oznacza rozpoczêcia
robót tylko ju¿ ich ukoñczenie.
Taka op³ata mo¿e byæ roz³o¿ona na
oprocentowane raty p³atne przez okres
do 10 lat. Zawsze istnieje te¿ mo¿li
woœæ ¿e gmina, widz¹c wysoki opór
mieszkañców mo¿e siê wycofaæ z pro
jektu wprowadzenia tego typu op³at.
Mo¿noœæ ich wprowadzenia nie ozna
cza koniecznoœci gdy¿ ka¿dy zarz¹d
gminy dzia³a w imieniu wspólnoty
samorz¹dowej czyli mieszkañców.
Ka¿dy zarz¹d musi wiêc wywa¿yæ co
bardziej bêdzie mu siê op³aca³o i co
bêdzie cieszy³o siê wiêkszym popar
ciem.
Je¿eli kwestionujemy wartoœæ wyce
ny gminy zawsze mo¿emy wnieœæ
odwo³anie do Samorz¹dowego Kole
gium Odwo³awczego. Musimy przed
stawiæ przy tym alternatywne wylicze
nie wartoœci naszej nieruchomoœci
przygotowane przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego.
Kolegium mo¿e uchyliæ decyzjê,
przekazaæ do ponownego rozpatrze
nia lub utrzymaæ j¹ w mocy. Jeœli i to
nie nas nie satysfakcjonuje, na decy
zjê Samorz¹dowego Kolegium Odwo
³awczego mo¿emy wnieœæ skargê do
Naczelnego S¹du Administracyjnego.
NSA orzeknie wówczas legalnoœæ
podjêtych przez gminê decyzji. Jeœli
natomiast NSA oddali skargê, jego
decyzja jest decyzj¹ ostateczn¹ któr¹
nale¿y wykonaæ. W przeciwnym przy
padku musimy liczyæ siê z tzw. postê
powaniem egzekucyjnym w admini
stracji a mówi¹c proœciej -  z wizyt¹
komornika lub obci¹¿eniem hipote
ki...
Piotr Banach
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Zwyk³o siê s¹dziæ, ¿e plotka jest
domen¹ œciœle kobiec¹. Teoretycznie
mo¿na by siê z tym zgodziæ, ale prakty
ka (a ja jestem praktyk -  jak zwyk³
mawiaæ pan pe³ni¹cy dawniej funkcjê
prezydenta) dowodzi, ¿e nie nale¿y
w ca³oœci wierzyæ utartym schematom.
Dla uproszczenia nale¿y przyj¹æ
podzia³ na plotkê mêsk¹ i damsk¹.
W mojej rodzinie dostarczycielami
najnowszych i najciekawszych infor
macji z ¿ycia innych byli mój szanow
ny ojciec i rodzony brat. D³ugo s¹dzi
³am ¿e to po prostu takie ma³e odstêp
stwo od normy, - najzwyklejsza skaza
rodzinna. Mama niby te¿ kolportowa
³a ro¿ne wiadomoœci, ale zazwyczaj
by³y ma³o interesuj¹ce - ten siê zarê
czy³, tamta wysz³a za m¹¿ czy tym siê
coœ urodzi³o. Widoczna staje siê wiêc
pierwsza ró¿nica -  mê¿czyŸni dostar
czaj¹ plotek grubszego i ciê¿szego
kalibru.
Wiecie jak plotkuj¹ kobiety? Ich roz
mowa wygl¹da mniej wiêcej tak:
„a s³ysza³aœ, ¿e Iksiñska robi³a
podobno to i to, a Ptaszyñska przy
padkowo przyk³adaj¹c oko do dziurki
od klucza zobaczy³a...”, natomiast

plotkowanie facetów tak:
„on zrobi³ to, bo ona nie zrobi³a
tego, a Z zarobi³ dwa tysi¹ce, a Y ma
nowy samochód, itp., itd.”
Gdy kole¿anka chce uœciœliæ jak¹œ
niezbyt dok³adn¹ wiadomoœæ (o mnie
oczywiœcie),to pyta: „czy to prawda,
co o tobie mówi¹?”. Kolega natomiast
wykonuje dramatyczny telefon z nie
mniej dramatycznym kazaniem: „jak
mog³aœ zrobiæ coœ takiego mojemu
koledze, s¹siadowi, itp. jak po prostu
mog³aœ siê tak zachowaæ?”
I b¹dŸ tu cz³owieku m¹dry...W obu
przypadkach i tak zazwyczaj nie
wiem, o co w tym wszystkim chodzi.
Mimo wszystko uwielbiam s³uchaæ
jak plotkuj¹ znajomi i nieznajomi
mê¿czyŸni. W krótkich ¿o³nierskich
s³owach wyra¿aj¹ ca³¹ prawdê ¿ycio
w¹ nt. innych, dotycz¹c¹ przede
wszystkim ekonomiczno-zawodowomotoryzacyjno-³ó¿kowych zachowañ
bliŸnich.
Sk¹d oni to wszystko wiedz¹? Otó¿
mê¿czyzna wie, bo widzia³!
Kobieta na to samo pytanie odpo
wie: -  wiem, bo s³ysza³am. No i ju¿
mamy kolejn¹ ró¿nicê - mê¿czyŸni s¹

wzrokowcami (st¹d te¿ popularnoœæ
bogato ilustrowanych magazynów
dla panów spragnionych silnych
i wzruszaj¹cych doznañ), a kobiety - 
s³uchowcami.
Kobieca plotka ma jednak doœæ
wyraŸn¹ przewagê nad mêsk¹ -  jest
bardziej wywa¿ona i chyba delikat
niejsza, choæ zdarzaj¹ siê i z³oœliwe,
w przeciwieñstwie do mêskich, gdy¿
mê¿czyŸni raczej nie lubuj¹ siê w z³o
œliwoœciach, bêd¹c zwolennikami
dosadnoœci. Niestety, czêsto okra
szaj¹ je równie¿ zbytni¹ brutalnoœci¹
i zawartoœci¹ ró¿nych, mniej i bar
dziej wulgarnych szczegó³ów. Jedne
mo¿na porównaæ do uk³ucia szpilk¹,
drugie do ciosu m³otkiem. Jedno
i drugie nie zawsze jest zbyt przyjem
ne dla obgadywanego.
P.S. Ale siê zrobi³o póŸno! Muszê
koñczyæ - jeœli chcê zd¹¿yæ na spotka
nie, na którym bêdzie moja znajoma
z fantastycznym facetem o którym
opowiada³a mi na ostatniej imprezie,
na której to inna znajoma pok³óci³a
siê ze mn¹ bo powiedzia³am ¿e...
PAM

Białołęka

fot. Zbigniew Bziñkowski

Nadwiœlañski Tarchomin le¿a³ na pó³
noc od ¯erania i na pewno z nim s¹sia
dowa³, na co jednak brak dowodów
historycznych.
Pisana historia tych ziem zaczyna
powstawaæ dopiero pod koniec XVIII
wieku. Na mapie z roku 1794 spotyka
my takie miejscowoœci: D¹brówka, Œwi
dry, Brzeziny, Bia³o³êka, Lejnowo,
Wygoda, P³udy i Tarchomin. Wiadomo,
¿e ¿ycie mieszkañców wsi P³udy, Tar
chomin by³o œciœle zwi¹zane z Wis³¹ /
np. nazwa „P³udy” wi¹¿e siê z prac¹ na
wodzie; znana jest nastêpuj¹ca etymolo
gia: p³awy drzewne (crates lignorum),
p³atwy, p³ty, p³ety, trafty, tratwy oraz
p³awik, sp³awka, pop³awek, p³uto, p³ud
ka (kawa³ek drewna przytwierdzony do
krawêdzi sieci)/. Tarchomin wraz
z wsiami przyleg³ymi nale¿a³ do gminy
Jab³onna, która w roku 1827 liczy³a 392
mieszkañców, ¿yj¹cych w 33 domach.
Dooko³a Tarchomina wœród lasów roz
rzucone by³y hrabiowskie wioski,
w których mieszkali ch³opi, trudni¹cy
siê upraw¹ roli w³asnej i odrabianiem
pañszczyzny (rocznie 7382 dni!). Jedy
n¹ dozwolon¹ dla nich rozrywk¹ by³y
karczmy (w Kêpie Tarchomiñskiej, Tar
chominie, Piekie³ku, P³udach i D¹brów

darcze obszaru zaczê³o siê przesuwaæ
znad rzeki ku kolei.

Ze wsi powstaniesz....
W pocz¹tkach XX wieku za³o¿ono
Wiœniewo, osadê rolnicz¹, która w 1921
roku liczy³a 257 mieszkañców i 56
domów, w roku 1946 - 1088 mieszkañ
ców. W s¹siedniej wsi -  Marcelin - 
w 1921 roku by³o 17 budynków mie
szkalnych, 60 mieszkañców, w folwar
ku Marcelin 10 domów, 161 mieszkañ
ców. Wieœ Bia³o³êka liczy³a 1938 roku
oko³o 600 mieszkañców, dzieli³a siê na
Bia³o³êkê Dworsk¹ i Bia³o³êkê Szla
check¹. W kwietniu 1930 roku powsta³
plan parcelacji Bia³o³êki Dworskiej.
Ówczesny w³aœciciel -  hrabia Rej - 
podzieli³ 313 ha swojej ziemi na 1252
dzia³ki budowlane o przeciêtnej
powierzchni 2 tys. m2. Plan przewidy
wa³ wybudowanie piêciu szkó³, boiska,
targowiska, koœcio³a i parku. Do wojny
wykupiono oko³o 30 % dzia³ek. Zamie
szkali tutaj g³ównie robotnicy pracuj¹cy
na pañstwowych posadach (tramwaja
rze, pracownicy s¹dowi,... - tzw. „arysto
kracja robotnicza”).
Pocz¹tki przemys³u naszej gminy
siêgaj¹ roku 1826, kiedy to w Tarchomi
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szczówki w latach 1965-70 wybudowa
ne zostan¹ przez miasto osiedla
domków jednorodzinnych z przezna
czeniem na sprzeda¿ dla ludnoœci.
W osiedlach tych -  wyposa¿onych
w urz¹dzenia handlowo-us³ugowe
i socjalne - zamieszka ok. 7,5 tys. mie
szkañców” (projekt planu zagospodaro
wania miasta). Planem na du¿o wiêksz¹
skalê by³ projekt Pó³nocnej Dzielnicy
Mieszkaniowej z osiedlami Tarchomin,
Bia³o³êka, Nowodwory, który by³ prze
widziany w programie budownictwa
mieszkaniowego w latach 1976-1980.
Od 1977 roku na terenie Tarchomina
wznoszone jest osiedle mieszkaniowe
przewidziane dla 27 tysiêcy mieszkañ
ców. Równie¿ od koñca lat osiemdzie
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
liczyæ 20 tysiêcy mieszkañców.

Urokliwy plac budowy
Dzisiaj oko³o dwie trzecie mie
szkañców Bia³o³êki mieszka na osied
lach o charakterze budownictwa

Stacja kolejowa P³udy podczas okupackji

Gmina Warszawa-Bia³o³êka zosta³a
utworzona na mocy ustawy o ustroju
miasta sto³ecznego Warszawy z dnia 25
marca 1994 roku. W jej obrêb wesz³a
pó³nocna czêœæ dotychczasowej dzielni
cy-gminy Warszawa-Praga Pó³noc - Bia
³o³êka, Bia³o³êka Dworska, Aleksan
drów, Marcelin, Tarchomin, Nowo
dwory, Winnica, Buchnik, Nowe Œwi
dry, Stare Œwidry, Anecin, Henryków,
Wiœniewo, Buków, Kalenica, P³udy,
Choszczówka, Kêpa Tarchomiñska,
D¹brówka Szlachecka, D¹brówka
Grzybowska, Micha³owo-Grabina,
Tomaszew, Szamocin, Kobia³ka, Kon
stantynów, ¯erañ, Annopol, Piekie³ko,
Brzeziny, Lewandów, Grodzisk, MañkiWojdy, Ruskowy Bród, Olesin, K¹ty
Grodziskie, Augustów, Augustówek,
pn. czêœæ Pelcowizny. Wiêkszoœæ
wymienionych miejscowoœci zosta³o

przy³¹czonych do miasta Warszawy
w roku 1951. Wiêkszoœæ z nich ma d³u
g¹ tradycjê rolnicz¹. Do dzisiaj z okien
tarchomiñskich bloków mo¿na zoba
czyæ pola uprawne, zdarza siê, ¿e do
strzy¿enia trawnika przyje¿d¿a zaprzêg,
z którego zsiada ch³op z kos¹.

W Białołęce nie gęsi
i historię mają
Najstarsze wzmianki dotycz¹ce obsza
ru gminy Warszawa-Bia³o³êka siêgaj¹
œredniowiecza. Wiadomo, ¿e pas nadwi
œlañski, od Tarchomina na pó³nocy do
Miedzeszyna na po³udniu, by³ ju¿ w pe³
ni zasiedlony w wieku XIV. Teren ten
by³ zajêty przez kilkanaœcie wsi. 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 po Nieporêt.

Ludzie listy piszą....

•••
W „GW” Andrzej Celiñski sk³ada donos
na tych parlamentarzystów SLD, którzy
wys³ali list do prezydenta Clintona
z apelem o pokojowe rozwi¹zywanie
problemów w Jugos³awii. Ma rzekomo
dowodziæ, ¿e nie s¹ oni do koñca lojalni,
jeœli chodzi o pobyt w NATO. Otó¿
w Europie Zachodniej zdania nawet
w partiach rz¹dz¹cych na temat Jugo
s³awii s¹ podzielone i nikogo to nie dzi
wi.
Wyra¿anie w³asnych pogl¹dów na razie
nie s¹ w Polsce zakazane, szczegól
niew tak cywilizowany i pokojowy spo
sób. Po co wiêc p. Celiñski to recenzu
je?
Nawet jako cz³onek Paktu mamy prawo
mieæ w³asne zdanie na temat tego,
co ów Pakt robi.
(W³odzimierz Z. Warszawa)     
•••
Uwa¿am ¿e polemika wokó³ schroniska
na Paluchu to po prostu rozgrywka miê
dzy Animalsami a Towarzystwem Opie
ki nad Zwierzêtami. Móg³bym przyto

czyæ wiele pozytywnych opinii w sto
sunku do jednych jak i drugich. Prawda
le¿y zapewne gdzieœ poœrodku. (Bole
s³aw G. Warszawa)
Oburzona jestem w sprawie wyroku
jaki zapad³ w sprawie policjanta ze S³up
ska. Dziêki temu policjanci ju¿ nie bêd¹
wiedzieli co maj¹ robiæ podczas staræ
z rozwydrzonymi kibicami. W ten spo
sób jest to wylanie dziecka z k¹piel¹.
(Pawe³ Z. Warszawa)
•••
Naród wybiera swojego przywódcê.
W Jugos³awii wybrano Miloszevicia  
tak jak kiedyœ Niemcy Hitlera. Za to
ponosi siê konsekwencje. Nie rozdzie
rajmy wiêc szat nad tymi którzy zaczêli.
(Celina S. Warszawa)
PS. Od Redakcji: mimo ¿e zamieszcza
my wszystkie opinie, jakimi Pañstwo
dzielicie siê z nami, przypominamy, ¿e
opinie te nie przedstawiaj¹ w ¿aden spo
sób opinni ca³ej Redakcji i pozostaj¹
wy³¹cznie zdaniem osób je zamieszcza
j¹cych.

fot. Zbigniew Bziñkowski
Budynek pierwszej szko³y publicznej

kach Szlacheckich). Obszar Tarchomi
na wynosi³ ponad 17500 ha. W 6 wio
skach mieszka³o w 72 cha³upach nie
pe³ne 600 ludzi, do których nale¿a³o 510
mórg roli (nie ca³e 0,2% dóbr szlachec
kich). Wydarzeniem, które zmieni³o
obraz tych ziem i przynios³o upadek
transportu rzecznego, by³a budowa dro
gi ¿elaznej. W roku 1875 przeprowadzo
no kolej Nadwiœlañsk¹ z Lublina do
M³awy, przebiegaj¹c¹ przez Pragê
i przecinaj¹c¹ istniej¹ce ju¿ tory kolei
Petersburskiej i Terespolskiej. Nowa
linia kolejowa, szerokotorowa, jak i jej
poprzedniczki, przez tory obwodowe
i most kolejowy, da³a bezpoœrednie
po³¹czenie z Warszaw¹. Dworzec nowej
kolei usytuowano na pó³nocy Pragi; jest
to obecny dworzec Warszawa-Praga.
Jednoczeœnie kolei Nadwiœlañska przy
czyni³a siê do rozbudowy przedmieœæ
Pragi. Przypomina o tym ulica Nadwi
œlañska, równoleg³a do torów kolejo
wych w P³udach. Wraz z powstaniem
stacji, która stworzy³a te¿ warunki do
rozwoju P³ud, ¿ycie spo³eczne i gospo

nie powsta³ browar octowy - zapowiedŸ
przemys³u chemiczno-farmaceutyczne
go. Dzisiaj na terenie gminy znajduje
siê 120 przedsiêbiorstw, a do najwiêk
szych nale¿¹: Elektrociep³ownia ¯erañ,
Polfa Tarchomin, Pollena Aroma, Hor
tex P³udy, Cementownia ¯erañ, Zak³a
dy Miêsne ¯erañ, Wytwórnia Mebli
Artystycznych w Henrykowie, Fabryka
Tworzyw Sztucznych Pollena, Faelbet,
Coca-Cola, Bauma-Unicon. Nadal jed
nak na terenie gminy Warszawa-Bia³o
³êka znajduje siê oko³o 1200 gospo
darstw rolnych, uprawia siê 4245 ha
roli.
Du¿ym piêtnem na historii gminy
odcisnê³a siê wojna. Tutaj w 1944 roku
przebiega³ front, tutaj Niemcy zamierza
li „broniæ” Warszawy przed nadci¹gaj¹
cymi ze wschodu armiami radzieckimi
i armi¹ polsk¹. Do fundamentów zni
szczona zosta³a Bia³o³êka Dworska,
Szamocin.
Po wojnie W³adze Warszawy planowa
³y zmianê rolniczego charakteru tych
terenów: „Na terenach Bia³o³êki i Cho

wys ok ieg o:
Tarc hom in
Now y
i Koœcielny, Nowodwory i Nowe Œwi
dry. Zajmuj¹ one teren miêdzy Wis³¹
a wydmami, które s¹ piêknie poro
œniête lasami. Jest to dziœ jeden wielki
plac budowy domów wielorodzin
nych. Obok s¹ tak¿e osiedla domów
jednorodzinnych oparte na ulicy
Modliñskiej i Marywilskiej, przedzie
lone parkiem leœnym D¹brówki Szla
checkiej, P³ud, Choszczówki i Bia³o
³êki Dworskiej („z szeregiem urokli
wych willi” -  jak reklamuj¹ swoj¹
gminê radni). Zdolnoœci do przyjmo
wania nowych mieszkañców omawia
nego obszaru znacznie podnios³y
budowane w latach 1994-1998 drogi
lokalne, a przede wszystkim budowa
wodoci¹gów i gazoci¹gów na terenie
Henrykowa, Wiœniewa, Anecina,
Winnicy, Bukowa, D¹brówki Szla
checkiej i projekty budowy wielu dal
szych.
Marek Trelewicz
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Ze szkolnej ławy

Pani rozda³a nam rêkawiczki i wor
ki, ka¿dy mia³ inny. Do oddzielnych
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. Z kole¿ankami i kolegami
posprz¹taliœmy wyznaczony nam
teren z najgorszych odpadów. Na
sam koniec poszliœmy wyrzuciæ wor
ki i po¿egnaliœmy siê z pani¹. W akcji
„Sprz¹tanie Œwiata” bra³o udzia³ wie
le szkó³ i organizacji.
Dorota Wieczorek
Co s¹dzisz o akcji sprz¹tania œwia
ta?
– „Myœlê, ¿e taka akcja jest niezbêd
na, aby daæ ludziom do zrozumienia,
¿e niepotrzebnie œmiec¹, bo i tak
póŸniej musz¹ po sobie sprz¹taæ”

W rubryce „Ze szkolnej ³awy” pra
gniemy przedstawiaæ Pañstwu m³od
szych obywateli naszej gminy. W³a
œciwie, to nie my ich bêdziemy przed
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.
Na naszych ³amach bêd¹ mogli pisaæ
o swoich problemach, zainteresowa
niach, fascynacjach. Bêd¹ mogli nam
pokazaæ to, jak oni widz¹ œwiat, co
jest dla nich godne uwagi, co myœl¹
o swoim najbli¿szym otoczeniu.
Jednym z mediów, gdzie m³odzi
ludzie mówi¹ o sobie jest gazetka
szkolna. Gazetki szkolne istniej¹ od
dawna, s¹ chyba tak stare, jak same
szko³y. Czasami ciesz¹ siê mniejsz¹
popularnoœci¹, czasami wiêksz¹, ale
kto z doros³ych czyta je po zakoñcze
niu edukacji?  Mo¿e nikt, nikt, oczy
wiœcie, poza rodzicami pociech, które

pisz¹. M³odzi ludzie zdaj¹ sobie
z tego sprawê. Mo¿e reakcj¹ obronn¹
jest to, ¿e zamykaj¹ siê we w³asnym
krêgu? Oto jak zaczyna³ siê pierwszy
numer gazetki w Szkole Podstawo
wej Nr 110: „...chcemy zapropono
waæ  wiele ciekawych tematów. Gaze
ta ta ma byæ dla uczniów, nie dla
nauczycieli! Chcielibyœmy zamie
szczaæ tematy dyskusyjne np. „po co
nam lekcje geografii?”, „po co zmie
niaæ obuwie w szkole?”, „dlaczego
w podstawówce nie mo¿na siê malo
waæ?”. Bêdziemy starali siê odpowie
dzieæ na te i inne pytania. Chcieliby
œmy tak¿e przedstawiaæ wywiady
z osobami, które maj¹ ciekawy zawód
lub chcia³yby podzieliæ siê z nami
swoimi prze¿yciami i doznaniami.  
Na pewno bêd¹ konkursy, dowcipy
i ³amig³ówki, ale niech to bêdzie tyl
ko dodatek. Niech gazeta opiera siê
na Waszych propozycjach, które
wcale nie musz¹ byæ grzeczne

i doskona³e. Wrêcz przeciwnie,
teksty mog¹ byæ ostre i krytyczne.
Piszcie do redakcji, podsuwajcie ró¿
ne pomys³y, niech ta gazeta ¿yje,
pomó¿cie jej oddychaæ!”
Oddajmy wiêc g³os m³odym auto
rom. Niech sami mówi¹ o sobie.

Z ŻYCIA SZKOŁY

Akcja pod miêdzynarodow¹ nazw¹
„Clean up the world” (sprz¹taj œwiat)
dzia³a od kilku lat. Na pomys³, aby
zjednoczyæ ludzi i pomóc naszej pla
necie w obronie przed odpadami
wpad³a pani polskiego pochodzenia,
od kilku lat mieszkaj¹ca w Australii.
W tej kampanii uczestniczy³a tak¿e
nasza szko³a. 18 wrzeœnia wszystkie
klasy sprz¹ta³y teren wokó³ szko³y.
W tym roku szczególny nacisk po³o
¿ono na segregacjê odpadów.
Redaktor

HOROSKOP

Agnieszka Banach kl.7a
– „Wydaje mi siê, ¿e sprz¹tanie
œwiata jest niepotrzebne, poniewa¿
ludzie i tak nie zrozumiej¹, ¿e Ziemia
jest zagro¿ona i nale¿y o ni¹ dbaæ.
Jednego dnia sprz¹tn¹, a drugiego
wyrzuc¹ wór œmieci”
Anonim

ŚMIECH TO ZDROWIE
•••
Co robi rano blondynka?
Wstaje, myje siê, ubiera, maluje
i idzie do domu.
•••

Matka do córki:
- Kto siê tak drze za tym oknem?
-  To mój CICHY wielbiciel, mamu
siu.
•••
Dyrektor do sprz¹taczki: Gdzie siê
podzia³ kurz z mojego biurka?!
- Wszystko piêknie wyczyœci³am.
- Mia³em na nim zapisane wszystkie
wa¿ne telefony!

WYMARZONY CHŁOPAK

Przychodzi mi na myœl mój ulu
biony aktor, Leonardo DiCaprio .
Gdyby tylko on móg³ byæ moj¹ sym
pati¹, nie mia³abym ¿adnych wyma
gañ!
Ale wiem, ¿e jest to nier ea ln e
i bêdê musia³a niestety, zadowoliæ
siê jak¹œ bardziej ziemsk¹ postaci¹,
dal ek ¹ od mojeg o idea ³ u. Moja
symp at ia bêd zie mia³ a zal et y
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
byæ to cz³owiek, który bêdzie  mnie
szan ow a³ i doc en ia³, na którym
bêdê te¿ mog³a zawsze polegaæ.
Nie mo¿e byæ lekkomyœlny, nietole
rancyjny i uzale¿niony od na³ogów.
Zdajê sobie sprawê, ¿e w cz³owie
ku liczy siê przede wszystkim wnê
trze, charakter, osobowoœæ i tym
powinnam siê kierowaæ przy wybo
rze partn er a. Jedn ak nie bêd ê  
ukrywaæ, ¿e liczy siê dla mnie te¿
wygl¹d zewnêtrzny. Wystarczy mi,
¿eb y moja symp at ia by³ a choæ
w po³owie tak przystojna jak wspo
mniany ju¿ przeze mnie Leonardo
DiCaprio.
Tak¹ refleksj¹ podzieli³a siê kole
¿anka z kl. 8

„Ze szkolnej ławy” przygotował Marek Trelewicz
„Z życia szkoły” pochodzi z gazetki SP Nr 257 „Co w szkole piszczy”
„Śmiech to zdrowie” oraz „Wymarzony chłopak” pochodzą z gazetki SP Nr 110 „Nasza Bóda”

HoRoSkOp HOROSKOP

Wiêkszoœæ ludzi do horoskopów podchodzi co najmniej z pob³a¿liwym uœmiechem na twarzy. Niektórzy jednak, to
w³aœnie od nich zaczynaj¹ lekturê ka¿dego pisma, licz¹c ¿e w koñcu spe³ni siê po tysi¹ckroæ zapowiadana podwy¿ka
czy wygrana w audiotele. Niestety, mimo i¿ szef nie przejawia ¿adnej ochoty do podwy¿ek, a rachunki za telefon przy
prawiaj¹ o rozleg³y zawa³ serca wszystkich cz³onków naszej rodziny, wci¹¿ nie tracimy nadziei. Podobnie jest ze znaka
mi zodiaku, dziêki którym rzekomo mo¿emy poznaæ siê na ka¿dym, bez zjedzenia z nim beczki soli. Tym wiêc, którym
przyprawy szkodz¹ na ¿o³¹dek czy na inne, równie przydatne organy dedykujemy niniejsze zestawienie znaków zodia
ku. Przy czytaniu nie zapomnijmy jednak o zmru¿eniu przynajmniej jednego oka... Twój znak, twój charakter:

•REKLAMA•
Zadzwoń

818 91 95
1 cm2 już od 2.99 PLN
Do 1 czerwca
10% rabatu
do ceny doliczyć należy 22% podatku VAT

•••
BARAN (21.03-20.04) - odwaga, ener
gia, serdecznoœæ, uprzejmoœæ, wiele
talentów artystycznych, dzia³anie na
pokaz, brak umiaru, naiwnoœæ, ale te¿
-  przedsiêbiorczoœæ, czêste stany
samo zachwytu, wola dominacji nad
partnerem.
•••
BYK (21.04-20.05) -  wiara w przes¹dy,
pracowitoœæ, cierpliwoœæ, krn¹brnoœæ,
oddanie mi³oœci i pracy, zmys³owoœæ,
umiejêtnoœæ logicznego myœlenia i ana
lizy, ¿ar³ocznoœæ, zazdroœæ, determina
cja w dzia³aniu na ka¿dym polu.
•••
BLI¯NIÊTA (21.05-21.06)- si³a witalno
œci, zaradnoœæ, brak zdecydowania
w dzia³aniu, gadatliwoœæ, niesta³oœæ
w uczuciach, elastycznoœæ w dysku
sjach, powierzchownoœæ w traktowaniu
ludzi i spraw, brak cierpliwoœci, przeni
kliwoœæ, delikatnoœæ.
•••
RAK (22.06-22.07) - wielka wyobraŸnia
po³¹czona z intuicj¹, ³askawoœæ,
nadwra¿liwoœæ, zmiennoœæ, troskli
woœæ, sk¹pstwo, chêæ do traktowania
ludzi „z góry”, nieustêpliwoœæ, zabor
czoœæ, ³atwoœæ wpadania w depresje.
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•••
LEW (23.07-22.08) -  si³a charakteru
i woli, opiekuñczoœæ, szlachetnoœæ,
szeroki gest, samozadowolenie, pró¿
noœæ, brak skromnoœci, niekiedy- aro
gancja, bezczelnoœæ.
•••
PANNA (23.08-22.09) -  wstrzemiêŸli
woœæ, snobizm, sk³onnoœæ do histerii
i popadania w stany frustracji, rozwi
niêty zmys³ praktyczny, delikatnoœæ,
us³u¿noœæ, kapryszenie, drobiazgo
woœæ i pedantycznoœæ.
•••
WAGA (23.09-22.10) - du¿y urok oso
bisty, uprzejmoœæ, gracja, równowa
ga wewnêtrzna, k³ótliwoœæ, umiejêt
noœæ racjonalnego i szybkiego podej
mowania decyzji, gadatliwoœæ, sk³on
noœæ do idealizowania, zdolnoœci do
manipulowania ludŸmi.
•••
SKORPION (23.10-21.11) -  w³ad
czoœæ, magnetyzm w przyci¹ganiu
innych ludzi, czu³oœæ, natchnienie
artystyczne, fanatyzm, mœciwoœæ,
zdolnoœæ do okrucieñstwa, nieprze
jednanie w k³ótniach, podejrzliwoœæ,
pracowitoœæ, perfekcjonizm.

•••
STRZELEC (22.11-21.12) - optymizm,
zmiennoœæ, beztroska, brak konse
kwencji w postêpowaniu, nieostro¿
noœæ, bezceremonialnoœæ, ma³o
sprytny w kontaktach damsko- 
mêskich, œmia³oœæ, dostojnoœæ, kiero
wanie siê zdrowym rozs¹dkiem.
•••
KOZIORO¯EC (22.12-19.01) -  ambi
cje -  czasem wygórowane, szczo
droœæ, wynios³oœæ, rzetelnoœæ, sk³on
noœæ do ¿ycia w samotnoœci, m¹droœæ
i zdecydowanie, roztropnoœæ, takt,
wyrafinowanie w uczuciach, oszczêd
noœæ.
•••
WODNIK (20.01-18.02) -  indywidua
lizm, wizjonerstwo, ³atwe uleganie
pokusom, tolerancja, niezale¿noœæ,
niepos³uszeñstwo, porywczoœæ, czê
ste niezadowolenie z w³asnych dzia
³añ i osi¹gniêæ, charyzma.
•••
RYBY (19.02-20.03) -  wdziêk, sk³on
noœæ do dominacji nad partnerem,
wyrozumia³oœæ, spostrzegawczoœæ,
kreatywnoœæ, elastycznoœæ, wstydli
woœæ, niezdecydowanie, ³atwoœæ osi¹
gania kompromisów.
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KRONIKA SPORTOWA
Wbrew poz or om, nie wszys tk a
m³odzie¿ porzuci³a dyscypliny spo
rtowe na rzecz najnowszych gier
komp ut er ow ych czy sied zen ia
przed cor az to nud niejs z¹ TVP.
Nal e¿ ¹ do nich m in. akrob atk i
z Bia³ o³ êck ieg o Uczniows kieg o
Klubu Sportowego, jak i bia³o³eckie
siatkarki, które mimo niesprzyjaj¹
cej aury zakasa³y sportowe dresy
i raŸno wziê³y siê do roboty, zysku
j¹c ca³k iem przyz woi t e wyn ik i
w tegorocznych rozgrywkach spo
rtowych.
Wyn ik i osi¹g niêt e przez zaw o
dniczki Bia³o³êckiego Uczniowskie
go Klubu Sportowego dzia³aj¹cego
przy Gminn ym Oœrodk u Spor tu
w Akrobatyce Sportowej w kwiet
niu i maju 1999 roku:
1) ILONA KAPKA - zajê³a I miejsce
w skokach na œcie¿ce kobiet kla
sy mistrzowskiej w Miêdzynaro
dowym Pucharze Polski „Wio
sna 99” w Akrobatyce Sportowej
w Brzegu Dolnym, zdoby³a rów
nie¿ tytu³ Wicemistrzyni Polski
w
45
Miêd zyn ar od ow ych
Mistrzostwach Polski Seniorów
w Akrobatyce Sportowej, które
odby³y siê w Œwidnicy w dniach
30.04 - 02.05.1999 r.
2) Dru¿ yn ow o bia³o³êckiego UKS

zaj¹³ 8 miejsce (wœród 24 klubów
startuj¹cych z ca³ej Polski) w 45
Miêd zyn ar od ow ych Mis trzo
stwach Polski Seniorów w Akro
batyce Sportowej w Œwidnicy.
3) KAT AR ZYN A SZENK -  zajê³ a
I miejsce w Mistrzostwach War
szaw y Jun ior ów M³ods zych
w konkurencji skoków akroba
tyczn ych, zdob y³ a równ ie¿ III
miejsce w Eliminacjach do Ogól
nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.
W dniu 29.04.1999 r. zosta³ roze
grany towarzyski mecz siatkówki
dziewc z¹t pom iêd zy Leg ion ow i¹
Leg ion ow o a dru¿ yn ¹ Gminn eg o
Oœrodka Sportu Warszawa Bia³o³ê
ka. Mecz zakoñczy³ siê wygran¹
Leg ion ow i 3:2 (w set ach 27:29,
25:13, 25:13, 22:25, 18:16).
PS. Od Redakcji: Oj dziewczyny,
dziewc zyn y...Czy¿b y zbyt s³ab y
doping mêskiej czêœci widowni?
Sportowych sukcesów pozazdro
œcili dziewczynom ch³opcy, co zao
wocowa³o ca³kiem zadowalaj¹cymi
wynikami. Co prawda w koszyków
ce, ale zawsze...

Wyniki otwart ego
koszykars kiego turnieju
trójek chłopców
Gminny Oœrodek Sportu Bia³o³ê

Zachęcamy
„Pokręcone koty”
Tak pokrêconego filmu dawno nie
widzia³em, mo¿e od czasów Monthy
Pythona, ale przecie¿ w zupe³nie
innym stylu. Aczkolwiek i tutaj jest

pe³no nieprawdopodobieñstwa, ironii,
lecz film jest bardziej nostalgiczny, co
nie oznacza, ¿e mniej œmieszny.
Naprawdê œmieszy i wspania³ym zmy
s³em obserwacyjnym i pure nonsen

ka 08.05.1999 r.
Rocznik 1986/87
I miejsce
A. Tomaszewski
M. Jab³oñski
P. Nowakowski
M. Sêdzikowski
A. Stopel
Opiekun - p. Adam Tomaszewski,
Szko³a Podstawowa Nr 314
II miejsce
M. Wiœniewski
R. Kutnik
B. Stawiñski
K. GuŸdŸ
D. Ró¿yñski
Opiek un -  p. Tom asz Wiœ nik,
Szko³a Podstawowa Nr 344
III miejsce
P. Gierasik
P. Grojmin
P. Szkar³at
M. Dobrzyñski
Opiek un -  p. Wil helm Smag ³o,
Szko³a Podstawowa Nr 257
IV miejsce
P. Matysik
P. ¯uk
M. Kokoszka
K. Orabowski
Opiek un -  p. Tom asz Wiœ nik,
sem jak i scenami slapstickowymi.
Film ogl¹da siê jednym tchem, mimo
i¿ re¿yser daje momenty wytchnienia
tak potrzebne dla chwili refleksji.  W³a
œciwie jest to baœñ dziej¹ca siê wspó³
czeœnie, gdzieœ w Serbii nad Dunajem
wœród cygañskich mieszkañców. Film
zaczyna siê wspania³¹ sekwencj¹, kie
dy do wypatrzonego statku rzecznego
pod bander¹ rosyjsk¹, z ca³ego
nadbrze¿a, jakby spod ziemi setki
³ódek wyp³ywaj¹ (niczym tubylcy

Szko³a Podstawowa Nr 344
V miejsce
J. Stanis³awski
B. Barañski
P. Sza³tys
M. Niedzielski
M. Pychelski
Opiek un -  p. Tom asz Wiœ nik,
Szko³a Podstawowa Nr 344
VI miejsce
M. Dani³owski
P. Karasek
K. Gêœla
K. Machnikowski
Opiek un -  p. Tom asz Wiœ nik,
Szko³a Podstawowa Nr 344
Rocznik 1984/85
I miejsce
P. Polak
T. Piotrowski
P. Mikulski
Opiekun - p. Ryszard Piotrowski
II miejsce
M. Traczyk
M. Koziorowski
M. Wojciechowski
Opiek un -  p. Tom asz Wiœ nik,
Szko³a Podstawowa Nr 344

gdzieœ w Polinezji na pirogach do
¿aglowca) by dokonaæ tanich zakupów
benzyny czy sprzêtu gospodarstwa
domowego b¹dŸ rzeczy tak nieprzy
datnych jak jelenie rogi. Potem rozpo
czyna siê opowieœæ o wiernej wojennej
przyjaŸni, szalonej m³odzieñczej mi³o
œci i zwyk³ych oszustach i krêtaczach.
Ca³a opowieœæ traktuje bohaterów bar
dzo ciep³o i z wyrozumieniem dla ich
s³aboœci - nawet krêtaczy. A wszystko
to poprzetykane szalonymi, surreali

III miejsce
K. Dzwilewski
R. Cygan
K. Monasterski
K. Chmielewski
Opiekun - p. Ewa Chmielewska
IV miejsce
P. Felczak
A. Chruœliñski
T. O³dak
Opiek un -  p. Tom asz Wiœ nik,
Szko³a Podstawowa Nr 344
W zawodach startowa³o 10 zespo
³ów, w sumie 50 zawodników.
Na zakoñczenie warto wspomnieæ,
¿e Gminny Oœrodek Sportu War
szawa-Bia³o³êka wspó³organizowa³
razem z CWKS Legia miêdzynaro
dowe zawody juniorów w piêciobo
ju nowoczesnym. W dniu 8 maja na
basenie Gminnego Oœrodka Sportu
odby³a siê konkurencja p³ywania.
Zawody w p³ywaniu wygra³ czuj¹cy
siê w basenie, jak ryba w wodzie
Maciej Bogucki z Polski. W sumie
w zawodach wziê³o udzia³ 37 zawo
dnik ów z 12 pañstw -  Aus tral ii,
Czech, Egipt u, Eston ii, Lit wy,
£otwy, Niemiec, Polski, S³owacji,
Ukrainy, Wêgier oraz W³och. Oby
tak dalej!

stycznymi scenami typu -  bujaj¹cego
siê na szlabanie trupa celnika czy  
przywi¹zanej do drzewa orkiestry gra
j¹cej do ostatniego tchu ba³kañskie
melodie. Ta poetycka baœñ koñczy siê
jak to zwykle bywa w baœniach - mi³oœæ
zwyciê¿a, starzy przyjaciele w odpo
wiednim czasie zmartwychwstaj¹, krê
tacze trac¹ wszystko ale kombinuj¹
ju¿ jak siê odegraæ.
Emir Kusturica „Czarny Kot, Bia³y
Kot” 1999 r.

•REKLAMA•
Zadzwoń

818 91 95
1 cm2 już od 2.99 PLN
Do 1 czerwca
10% rabatu
do ceny doliczyć należy 22% podatku VAT

HEROLD BIAŁOŁĘCKI - 7

HEROLD BIAŁOŁĘCKI l MAJ

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
51. Np. mezozoik. 53. W³óczêga, ³azik,
tramp. 56. Krótkie spodenki. 57. Rzeka,
margaryna. 59. Drwina, ¿art, szyder
stwo. 62. Dzielnica Sosnowca. 63. Przy
dro¿ny... 65. U Freuda obok ego i super
ego. 66. Honorowy tytu³ duchownego.
67. Zbiornik do przechowywania ziarna.
68. Zieleñ wœród piasków. 72. Pierwia
stek, sk³adnik silnej trucizny. 73. Wódz
trojañski. 76. Matka Jezusa. 77. Euro
pejski wyspiarz. 79. Dzieñ tygodnia. 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.
Miasto s³ynne z samowarów.
PIONOWO: 1. Stadium rozwojowe
owadów. 2. Np. Zegrzyñski. 3. „Czarno
ksiê¿nik z krainy...”. 4. Potocznie,
zdrobniale o polskiej furgonetce. 5. Dr¹
¿ek do zmiany po³o¿enia steru. 7. Ark
tyczny ssak. 8. Przepisy prawa judai
zmu. 9. Dekoracja architektoniczna
œcian. 10. Muza historii. 11. Boleyn,
Jagiellonka. 12. Ogonek za czymœ. 14.
Przedstawiciel ludu pó³nocy. 15. Alkalo
id stosowany jako lek uspokajaj¹cy. 17.
Dokumenty urzêdowe. 19. Du¿y rak
morski. 21. Pañstwo koœcielne. 22. Pole
cenie, rozkaz. 23. Pozosta³a po lodowcu.
24. Z piwem, z winem. 25. Porto.   26.
Du¿a pierœ, kolokwialnie. 31. Zbrojna
np. na Jugos³awiê. 33. Dzia³ fizyki. 36.
Chwilowa zachcianka. 38. Zawisza... 40.
Naczynie g³êbsze ni¿ talerz. 41. S³u¿y
do przelewania. 42. S³oniowa jest cenna.
44. Po jeden. 48. Gatunek wódki z ry¿u
i trzciny cukrowej. 49. Œwieca w ozdob
nej os³onie. 51. Œpiewaczka kabaretowa.
53. Nie je miêsa. 54. Placki dro¿d¿owe.
55. Dowództwo Marynarki. 58. S³ynna
opera. 60. Poszukiwacz przygód. 61.
W niej akta, dokumenty. 64. Królowa
polskich rzek. 69. Londona „ ... krwi”.
70. Konstytucyjny, stanu. 71. Próbowa³
zamieniæ o³ów w z³oto. 74. Nieskoñcze
nie d³ugi okres czasu. 75. Czêœæ meczu
tenisowego. 76. Nastolatek, smarkacz.
78. Najczêœciej ¿a³obny. 80. Czêsto ogni
sztucznych. 81. God³o rodziny, klanu
ludów prymitywnych. 86. Malarz
hiszpañski. 90. ... natury. 91. Jedna
z papug.

POZIOMO: 1. Najwiêksza wyspa Fili
pin. 6. Kamieñ -  odmiana kwarcu. 11.
Stan agresywnej depresji. 13. Kierunek,
kurs, namiar. 14. Jedna z greckich liter.

18. Gniezno, Poznañ, Konin... 20.
Powstaj¹ genetycznie identyczne osob
niki. 25. ...bawe³ny, kauczuku, kawy. 28.
Hiszpañskie miasto. 29. Jaskiniowiec.
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30. ...rzek, cen, p³ac, poda¿y i popytu.
32. Podobno je wszystko. 34. Œwi¹tynia
islamu. 35. Niedu¿a ma³pa z Azji. 37.
Robotnik uk³adaj¹cy tory. 39. Zajmuje

siê anatomi¹. 40. Hiszpañskie miasto.
43. Sta³y w cieczy. 45. „Zbrodnia i ...”.
46. Pieœñ solowa. 47. Prawoœæ, wier
noœæ, rzetelnoœæ. 50. Np. historyczny.

Wœród osób, które nadeœl¹ poprawnie
rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê rozlosujemy
nagrodê ksi¹¿kow¹.
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