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Od Naczelnego
DrodzyPañstwo!

Gdzieœ na Ba³kanach setki tysiêcy
ludzi opuszcza swoje domostwa,
zostawiaj¹cca³yswójdorobeknagro
madzonyprzezojcówidziadów,„inte
ligentne” bomby niszcz¹ fabryki
imosty budowanew trudzie i znoju
przezca³epokolenia.GdzieœwAme
rycetornadoniszczywszystkocoma
nadrodze.Wszystkietezdarzenias¹
bardzotelewizyjneipoczytne,zdjêcia,
artyku³y wyzieraj¹ prawie z ka¿dej
audycji i gazety. My o tym, mam
nadziejê, nigdy nie bêdziemy pisaæ,
oby, co najwy¿ej poinformujemy, ¿e
naulicyPorajówdzieckopogryz³opsa
dokrwi.Chcemyzaj¹æsiêtylkopro
blemami lokalnymi, nawet nie war
szawskimialebia³o³êckimi.Tymipro
blemami,któres¹bardzoprzyziemne
alewnaszejkrainiespokojuiszczêœli
woœcijak¿ebol¹.Bêdziemywspomi
naæ historiê naszejGminy, opisywaæ
ciekawych ludzi, ciekawe miejsca.
Bêdziemy informowaæ o zamierze
niach naszego samorz¹du, o impre
zachkulturalnychisportowych.Opi
szemy barwnie dziurê w jezdni
i otwarcie nowej hali sportowej.
Bêdziemy sol¹ w oku i cierniem
wbuciedla oszo³omów, ³apówkarzy,
nierzetelnychurzêdnikówidzia³aczy.
BêdziemyreagowaænaPañstwalisty
i telefony. Bêdziemy po prostu dla
Pañstwa!

KrzysztofJachimczyk
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Jakwszystkimwiadomo,7lutegoPre
zydentRzeczpospolitejpodpisa³ustawê
o nowymmodelu oœwiaty. Jakmo¿na
siêby³ospodziewaæ,ustawatawprowa
dzi³anieco zmian i zamieszania, które
nieominê³otak¿enaszejgminy.Akon
kretniezmianwstatutachniektórych
szkó³ podstawowychktóre z oœmiolet
nichod1wrzeœnia1999rokustan¹siê
szko³amiszeœcioletnimi.
Ponadto powo³aliœmy now¹ szko³ê

podstawow¹ nr 1 przy ul.Kobia³ka 49
któradotychczasby³afili¹szko³ynr231,
aodnowegorokuszkolnegobêdziepe³
n¹,szeœcioletni¹szko³¹podstawow¹.
Status pe³noletniej szko³y podstawo

wejuzyska³arównie¿szko³apodstawo

wa nr 342 do której dotychczas uczê
szcza³y dzieci przez okres trzech lat,
a potem czwartoklasiœci kontynuowali
naukê w  szkole nr 344. Od nowego
rokuszkolnegowintegracyjnejszkole
nr342bêdziepe³nypiondydaktyczny,
gdzieprzezca³eszeœælatdziecibêd¹siê
uczyæ w klasach integracyjnych. Na
uwagê zas³uguj¹ komfortowe warunki
nauki,gdy¿wtychklasachbêdzienie
wiêcejni¿podwadzieœciorodzieci.

Nie oby³o siê jednak bez likwidacji
niektórych szkó³ na terenie gminy
i powo³aniaw ichmiejsce gimnazjów.
Los ten spotka³ m in. dotychczasow¹
podstawówkê nr 117 przy ul. P³u¿nic

kiej, która stanie siê gimnazjum nr 1
orazszko³êpodstawow¹nr156wCho
szczówce,któraawansujedorangigim
nazjumnr4.
Zmiany nie ominê³y Tarchomina.

Ztymtylko,¿enowopowsta³egimnazja
 nr 2 i nr 3 znajd¹ swoj¹ siedzibê
w nadal istniej¹cych szkó³ podstawo
wychnr314i344.
Du¿ym sukcesem naszej Rady jest

jednomyœlnie podjêta decyzja o budo
wie szko³y podstawowej przy ul. Stru
mykowej.Najesieniprzeniesionezosta
nietamtak¿eprzedszkole.
Wprzedszkoluprzyul.Strumykowej

bêdziemia³osiedzibêprzedszkolenr1,
któreobecniedzia³aprzyul.Klasyków

zapowiadazastêpcaburmistrzagminy
Bia³o³êka, Arkadiusz Przybylski. Prze
nosiny nie s¹ bynajmniej fanaberi¹,
a czyst¹koniecznoœci¹gdy¿budynek,
w którym znajduje siê obecnie przed
szkolenienadajesiênawetdoremontu.
Budynek ponadto nie jest w³asnoœci¹
gminytylkosióstrzakonnych.Przeno
sinywszystkimwyjd¹zreszt¹nadobre,
gdy¿ nowy budynek bêdzie o wiele
wiêkszyodpoprzedniego.Dziêkitemu
nie tylko powiêkszy siê liczbamiejsc,
ale równie¿ poprawi komfort naszych
milusiñskich.Wiêkszybudynekpozwo
litak¿enaskuteczniejsz¹pracêzdzieæ
miprzekonujezastêpcaburmistrza.
Wprowadzamy nowo jakoœciowo

system w oœwiacie, który powinien
poprawiæ funkcjonowanie placówek
oœwiatowych. Pierwszym krokiem
w tymkierunku jestusamodzielnienie
finansoweszkó³,copozwoli³onadu¿e
oszczêdnoœci.Dziêkitemuznalaz³ysiê
pieni¹dze na podniesienie pensji nau
czycieliook.20procent,apozosta³ych
pracownikówoœwiaty  o prawie 14%.
Jak na razie, nawet obecne pensje
"naszych" nauczycieli budz¹ zrozu
mia³¹ zazdroœæ kadry nauczycielskiej
z innych dzielnic, którzy ³akomym
wzrokiempatrz¹naposadywbia³o³êc
kichszko³ach.
Dotychczasbol¹czk¹wielu szkó³by³

braknowoczesnychidobrzewyposa¿o
nychhal sportowych.Abynaszedzie
ciaki  mog³y mieæ zwiêkszon¹ liczbê
lekcjiwychowaniafizycznego,nale¿a³o
imstworzyædotegowarunki.Dlatego
zadbaliœmyoto,abywbud¿ecienaszej
gminyznalaz³ysiêpieni¹dzenazapro
jektowanie hal sportowych, które
wprzysz³ymrokuchcielibyœmywybu
dowaæ. Szczególnie nam zale¿y na
halachprzyszko³achnr156,231i154,
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Nowiny z Gminy
lGminarozpoczê³abudowênowej
szko³y przy ul. Strumykowej,
w której pomieœci siê ponad 1000
uczniów.Pierwsiznichpojawi¹siê
w szkole we wrzeœniu 2000 roku.
Równoczeœnie budowana bêdzie
halasportowanapotrzebytejszko
³y.Bêdzieonad³u¿szao12metrów
od hali przy ul. Œwiatowida, co
umo¿liwi równoczesne æwiczenia
wiêkszej grupieuczniów  zawodni
ków. Wykonawca  firma PRK 7 
wesz³anaplacbudowy5majabr.
lRozpoczêtobudowêsupermarke
tuzbiurami iparkingamidla firmy
StochPolska.Budynekwzniesiony
bêdzieprzyulicyŒwiatowida, obok
ratusza.
l Przy ulicy Mehoffera powstanie
Warszawsko  Praskie Seminarium
Duchowne.Bêdzie todruga  obok
Wy¿szejSzko³yUbezpieczeñ iBan
kowoœci uczelnianaterenieBia³o
³êki.
lW dniach 18  20 czerwca odbê
dziesiêfestynzokazjipi¹tejroczni
cyistnieniagminyWarszawaBia³o
³êka.Wyst¹pi¹m.in.DanutaStankie
wicz, T.Love, Armia, Zbigniew
Wodecki, Robert Janowski. Szcze
gó³owyprogramfestynuwnumerze.
lZakoñczy³siêBia³o³êckiKonkurs
Wokalny"Œpiewaæka¿dymo¿e"zor
ganizowanyprzezGminnyOœrodek
Kultury. Startowa³ow nim 30 osób
w wieku od 7 do 40 lat. Laureaci
otrzymali"Z³oteósemki"awszyscy
zapewnienie, ¿e konkurs bêdzie
kontynuowany.
l 28 maja odby³a siê X sesja Rady
GminyWarszawaBia³o³êka,poœwiê
cona w du¿ej czêœci kwestii bezpie
czeñstwa w naszej gminie. Podczas
tejsesjiodwo³anorównie¿Skarbnika
GminyMarkaDzwonnika.
l27majazapali³siêjad¹cydoakcji
wóz po¿arniczy Jednostki Ratowni
czoGaœniczejnr10znaszejgminy.
Naszczêœciepo¿arsamochoduuda
³osiêopanowaæistra¿acybezprze
szkódwykonalizadanie.
lW sobotê 5 czerwcadwóchpoli
cjantówzKomendySto³ecznejPoli
cjijad¹czielonymDaewooTicosta
ranowali cztery samochody i ranili
kobietê.RajdTicozakoñczy³siêna

œcianie jednego z wie¿owców przy
ul. Atutowej na terenie naszej gmi
ny. Œwiadkowie twierdz¹, ¿e funk
cjonariuszebylipijanialenieznajdo
walisiênas³u¿bie.
l W dniu 24 maja br. dokonano
odbiorumostu nadKana³emBród
nowskimwci¹guul.Zbo¿owej.
lT.B.M."Batory"uzyska³pozwole
nienabudowê czteropoziomowego
wolnostoj¹cegogara¿u.Przeznaczo
nyonbêdziedlamieszkañcówosie
dle"Buczynek"przyulicyOdkrytej
apomieszcz¹siêwnim1033samo
chody.
l Wydano pozwolenie dla S.B.M.
"Wardom"nabudowêdwóchkolej
nych budynków mieszkalnych
z lokalemhandlowymiparkingiem
podziemnymprzyul.Myœliborskiej.
lDziecizeSzko³yPodstawowejnr
118 przy ul. Leszczynowej zosta³y
sponsoramipanteryœnie¿nejoimie
niu "Opal" z warszawskiego ZOO.
Informuje o tym tabliczka informa
cyjna umieszczona na ogrodzeniu
wybiegu "Sponsor: Szko³a Podsta
wowa nr 118". W zwi¹zku z tym
uczniowie maj¹ prawo raz w roku
bezp³atnieodwiedziæswojegopodo
piecznego.Mog¹równie¿korzystaæ
zsaldydaktycznychnaterenieZOO
iorganizowaælekcjepogl¹dowepro
wadzone przez specjalistów z ogro
duzoologicznego.
lWdniu1czerwcawSzkolePodsta
wowej nr 257 przy ul. Podró¿niczej
odby³siêfestynzokazjiDniaDziecka.
Wrêczononanimpucharyidyplomy
za ogóln¹ punktacjê Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y i Wspó³zawo
dnictwa Sportowego szkó³ za rok
szkolny1998/99Wfestynieuczestni
czy³y reprezentacje ze wszystkich
szkó³zterenuBia³o³êki.
l W ramach dzia³añ zwi¹zanych
z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku
naterenieBia³o³êkizlikwidowano"dzi
kiewysypiska"przyulicach:Lidzbar
skiej, Insurekcji, Orneckiej. Z kolei
przy ulicach: Wa³uszewskiej, Dylew
skiej, Uzdowskiej, Sprawnej, Leœnej
Polanki i Dzierzgoñskiej uporz¹dko
wanozaœmieconepobocza.

oprac.SebastianWierzbicki
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czyli tam, gdzie dziecimaj¹ najgorsze
warunkidouprawianiasportu.
Wprawdzie oœwiat¹ zajmujê siê

dopiero od 2 listopada, to jednak
jestem w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e
spotka³emgrupêludziktórzywiedz¹
czego chc¹. To dyrektorzy bia³o³êc
kichszkó³maj¹wielkieszansewypro
wadziæ oœwiatê na prost¹ i stworzyæ
w tych szko³ach takie warunki aby
by³ygodneuczniatrzeciegotysi¹cle
ciauwa¿azastêpcaburmistrzaPrzy
bylski.
Tworz¹csieægimnazjów,nieoby³o

siê bez pewnych zgrzytów. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e nie wszyscy mie
szkañcyczuj¹siêzadowoleniznowe
gopodzia³uszkó³.Zw³aszczadotyczy
tomieszkañców Choszczówki i bro
nionejprzeznichszko³ypodstawowej
nr 156. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
wzorowe funkcjonowanie tej placów
ki w roli gimnazjum sprawi, ¿e ich
opiniaulegniezmianie.
Chcieliœmy tak¿e aby dzieci ze

wszystkich trzech domów dziecka
i oœrodka Bajka nie chodzi³y do
wspólnej szko³y, dziêki czemu nie
obni¿ysiêpoziomnauczaniawtakiej
placówce.

Szko³anaChoszczówcejakogimna
zjum pozwoli tak¿e rozwijaæ w pe³ni
takiespecjalizacje,jakekologicznaczy
biologiczna.Tworz¹csieægimnazjów
staraliœmy siê unikn¹æ sytuacji
wktórejtowjednejszkolemieœci³yby
siê dwie szko³y. Ponadto chcemy
oddzieliæ dzieci starsze od dzieci
m³odszych,aichkontaktograniczyæ
dominimum.Dziêkioddzieleniustar
szychodmaluchówmo¿emyunikn¹æ

bowiem takich niekorzystnych zja
wisk jak narkomania czy przemoc
wszkole.Mniejszeszko³ypozwol¹na
dostrze¿enieuczniaijegoproblemów.
uwa¿aArkadiuszPrzybylski.

Z Arkadiuszem Przybylskim 
zastêpc¹burmistrzagminyBia³o³êka 

rozmawia³:M.G.
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KlasyczystycznewejœciedoSzko³yPodstawowejnr257przyulicyPodró¿niczej11

fot.Archiwum

l ul.Modliñska197:
JerzySmoczyñskiBurmistrzGminy
WarszawaBia³o³êka
poniedzia³kiwgodz.15.0018.00
KrzysztofJe¿,
ArkadiuszPrzybylski,
Tadeusz Semetkowski  Zastêpcy
BurmistrzaGminyWarszawaBia³o³ê
ka
poniedzia³kiwgodz.14.0018.00
l AdministracjaOsiedla„Poraje",ul.
Porajów2
Dy¿uryodbywaj¹siê:
poniedzia³kiwgodz.18.0019.00
StefanSosnowskiAWS7VI
AnnaWoŸniakowska Porozumienie
Samorz¹dowe „Gospodarnoœæ” 
14.VI(wgodz.18.3019.30)
AndrzejWoŸniakowskiSLD21.VI
KrzysztofNalbertSLD28.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) 
SLD17.VI
Anna Dziewulska (poniedzia³ki) 
UniaWolnoœci21.VI
Pawe³Teresiak(poniedzia³ki)AWS
7.VI;28.VI
l Szko³a Podstawowa Nr 342, 
ul.Pancera3
Dy¿uryodbywaj¹siêcodrugiponie
dzia³ek.
Jacek Kaznowski w godz. 19.00 
20.00PS„Gospodarnoœæ"28.VI
Liliana Zientecka w godz. 17.00 
18.00AWS7.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   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.
DariuszOstrowskiAWS17.VI
MaciejM³odkowski PS „Gospodar
noœæ”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
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,
którehistorycyideib¹dŸsocjologowie
zwykliokreœlaæmianemd³ugiegotrwa
nia.Naogó³chodzituojakieœideeczy
wzorcepostaw.MieszkañcyosiedliBia
³o³êka Dworska i Choszczówkamog¹
czegoœtakiegodoœwiadczaæcodziennie
w wymiarze... komunikacyjnym. Cho
dzimituodwies³awneju¿ios³awione
linieautobusowe133i152,prowadzone

przez firmê"Rapid"(po ³acinieznaczy
szybki!). Sprawanie zawsze szybkich,
za to niezmiennie ma³o sprawnych
autobusówobchodziæbêdzieju¿nied³u
go swoje dziesiêciolecie (ciekawe czy
doczeka siê wzmianki w tworzonym
w³aœnie przezmedia "bilansie dziesiê
ciolecia"), a mieszkañcy wy¿ej wspo
mnianych osiedli nadal skazani s¹ na
zdezelowane, niepunktualne i kursuj¹
ce z ponad godzinn¹ czêstotliwoœci¹
autobusy.
Kwestiagminnejkomunikacjidorobi

³a siê ju¿ bogatej literatury. Kilka rad
osiedla pisa³o w tej sprawie petycje,
radnipisaliarkuszeinterwencyjne,bur
mistrzowie byli o to interpelowani na
zebraniach mieszkañców, pe³ne obu
rzenia g³osy pasa¿erów zamieszcza³y
najwiêkszedziennikipolskie(niezale¿

nieodopcjipolitycznej),parudzienni
karzy prasy lokalnej zarobi³o trochê
wierszówki, korespondencja z ZTM
uros³aju¿dorozmiarównadaj¹cychsiê
przynajmniej na naukowy artyku³ pt.
Zdziejówniemo¿noœciwIIIRPi...nic.
Zdarza³ysiête¿innesmaczkirazpo

razautobus152stawa³wp³omieniach
i to bynajmniej nie z powodu entuzja
zmu zachwyconych rozwijan¹ prêdko

œci¹ pojazdu pasa¿erów. Pewnym
novum by³o tak¿e wprowadzenie na
trasêbusików,skutecznietymsamym
pozbawiaj¹cmatki zwózkami i osoby
o ograniczonej sprawnoœci ruchowej
mo¿liwoœcipodró¿owania.Napociesze
nie, pozosta³ympasa¿eromwprzepe³
nionympojeŸdzie,kierowcaopowiada³
o dobrodziejstwach transformacji
gospodarczej i oszczêdnej eksploatacji
pojazdu. Ostatni¹ ciekaw¹ innowacj¹
by³opuszczenieowychliniiprzezosie
dle tarchomiñskie (przy zmniejszonej
czêstotliwoœcikursowania),dziêkicze
mudlajad¹cychna¯erañsta³siêprak
tycznie bezu¿yteczny. Sytuacjê w nie
wielkimtylkostopniupoprawiaj¹auto
busy linii 176, które z racji remontu
(w³aœciwsze by³oby u¿ycie terminu
"zniszczenia")mostunaKanale¯erañ

skims¹wprawdziebardziejpunktualne
ni¿tomia³omiejscekiedyœ,zatopoja
wiaj¹siêznacznierzadziej.
Ostatnio sprawa  takiemamwra¿e

nie przesta³a zreszt¹ ju¿bulwersowaæ
mieszkañców.Czêœæsiêwmiêdzycza
siezmotoryzowa³a,czêœæprzyzwyczai³a
icieszyzprzyjazdutychautobusówjak
zwygranejwgrzeliczbowejlubaudio
tele,reszta(sampisz¹cyzaliczasiêdo
tejgrupy)z³orzeczyichodzipieszo.Nie
ukrywam, i¿matoswojeplusy.Ostat
nioprzegapiwszy(tymrazemby³dwie
minuty wczeœniej) po³¹czenie o 7.20,
zdecydowa³emudaæsiêwokoliceTZF
"Polfa"pieszoirzeczciekawadystans,
którydotychczaspokonywa³emkomu
nikacj¹miejsk¹ (czyt. 152)w40min.,
zaj¹³mi tylkopó³godzinyrelaksowego
marszu.Zaoszczêdzi³em te¿nabilecie
(jaiZTM,bopodobnoka¿dyprzejazd
pasa¿era jest dotowany), co przy nau
czycielskiejpensjimaswojeznaczenie.
Na marginesie nasuwa siê te¿ inna

ciekawostka. Mieszkañcem mojego
osiedla jest bowiem jeden z dyrekto
rówsto³ecznejkomunikacji.Ów jego
moœæ pewnie  jednak autobusem nie
podró¿uje...
Powy¿szy tekst nie ma charakteru

interwencyjnego.Poprostujakohisto
rykzkronikarskiegoobowi¹zkuchcia
³emodnotowaæbia³o³êck¹ciekawostkê,
nimpogr¹¿ysiêwotch³anizapomnie
niab¹dŸ...rutyny.
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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 Program festynu
z okazji 5 rocznicy istnienia 
Gminy Warszawa - Białołęka

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

18 czerw ca

15.0015.30  Prezentacja sekcji Gmin
negoOœrodkaKultury(StudioPiosen
ki,Diabl¹tkaArtiego)

15.3017.30  Program dla dzieci
wwykonaniuLaury£¹czijejzespo³u

17.3018.15Wystêpzespo³uikabaretu
"3+1" zDomuOpieki Spo³ecznej z ul.
Bohaterów

18.1518.45  Program kabaretowy
wwykonaniuFilipaBorowskiego

18.4520.15  Koncert Danuty Stankie
wicz"Lolity"

19 czerw ca

12.0013.30MajkaJe¿owska

13.3013.45Ikonkursmuzyczny

13.4515.15CountryW³odarek

15.1515.30 Og³oszeniekonkursupla
stycznego,IIkonkursmuzyczny

15.3016.25 KapelaWarszawskaStaœ
kaWielanka

16.2516.30Ikonkursplastyczny

16.3017.45KabaretRafa³aKmity

17.4519.00Recital:ZbigniewaWodec
kiego, Danuty Stankiewicz i Andrzeja
Rybiñskiego

19.0020.20Koncertzespo³uT.Love

20 czerw ca

13.0013.30 Wystêp zespo³u Klakson
Country

13.3014.30Syrbacy

14.3015.30Bajkadladzieci

15.3016.00  Konkurs teatralny i pla
styczny

16.0017.20WystêpKabaretuKAT

17.2017.30Konkursmuzyczny

17.3018.45RecitalRobertaJanowskie
go

19.0021.00 Koncert zespo³uTymote
usz+Armia



Niematygodniabywktórymœzwiêk
szychmiastwPolsceniewzniós³siêjak
grzyb po deszczu wielki biurowiec,
kolejnyhipermarketczycentrumhan
dlowe. Na setkach budów w pocie
robotniczego czo³a powstaj¹ nowe jez
dnie, nitki wodoci¹gów i sieci gazo
wych.Naobrze¿achwielkichmiastna
gwa³t odrolnicza i uzbraja siê kolejne
setkitysiêcymetrówterenu.Pomijaj¹c
fakt,¿ewwiêkszoœciprzypadkówbudo
wytewniewielkimtylkostopniuprzy
czyni¹siêdobudowynowych,aprzede
wszystkim  tanichmieszkañ, id¹cyza
tymwzrostcendzia³ekmatak¿eswój
drugi, znacznie mniej przyjemny
koniec.

Du¿aw tym zas³uga tzw. op³at adia
cenckich  doskona³ego, choæ nieco
zapomnianegosposobunaopró¿nienie
kieszeni podatnika i to w majestacie
prawa.Onichto,jakPolskad³ugaisze
rokaprzypomnia³ysobiebowiemgmi
ny w gor¹czkowym poszukiwaniu
nowychzastrzykówpieniêdzy.
Op³ata ta, s³usznie zreszt¹, jak grom

z jasnego nieba bije w bogatych do
obrzydliwoœci posiadaczy dzia³ek

budowlanychiznajduj¹cychsiênanich
nieruchomoœci, które maj¹ nieszczê
œcie znaleŸæ siê na terenie du¿ych
miast. Przez przypadek zapewne, do
grupy ok³adanych op³at¹ wliczono
wszystkich, o emerytach, rencistach
irodzinachwielodzietnych,któreztru
demwi¹¿¹konieczkoñcem,niezapo
minaj¹c. Z³odzieje, oszuœci  twierdz¹
opomys³odawcachposiadaczedzia³ek
budowlanych, których tempo wzrostu
wartoœci przypomina wyœcig zbrojeñ
zimnejwojny, cobynajmniejniepozo
sta³obezwp³ywunawysokoœæop³at.
 Mieszkañcy nie p³ac¹ przecie¿ za

ogólnywzrostwartoœcigruntu,a jedy
nie zawzrost jegowartoœciwwyniku
gminnych inwestycji  t³umacz¹ siê
samorz¹dowcy.  Dziêki temu gmina
ma szanse na odzyskanie pieniêdzy
którew³o¿y³awbudowêiprzeznaczyæ
jenanp.nowe inwestycje przekonuj¹
pomys³odawcy.
Takie argumenty, a zw³aszcza wyso

koœæop³atynietrafiaj¹napodatnygrunt
wœródmieszkañców.
 Jak najszybciej nale¿y obaliæ mity

jakobywdomkachmieszkaj¹wy³¹cznie
p³awi¹cysiêwluksusiebogaczetwier

dz¹jednimieszkañcy. Copowiedzieæ
oludziachktórzymieszaj¹tuodca³ych
dziesiêcioleci?  Oni nie doœæ ¿e nie
wybierali gdzie chc¹ mieszkaæ, to
jeszczeniktniemówi³im¿etakieop³aty
s¹mo¿liweskar¿¹siêinni.
Ktotos³ysza³,abyzau¿ytkowanie

np. tysi¹cmetrowej dzia³ki trzeba
by³op³aciæponaddziesiêætysiêcyz³o
tychdziwi¹siêmieszkañcy,wwiêk
szoœci emeryci i renciœci których
jedynym dobytkiem s¹ ma³e domki
z ogródkami na obrze¿ach miast. 
My tu siê zastanawiamy sk¹d wzi¹æ
nalekiijedzenie,atuw³asnorêcznie
wybraneprzeznaszarz¹dygminfun
duj¹ nam takie niespodzianki  obu
rzaj¹siêmieszkañcy.
Wiêkszoœæ zgodnym chórem prote

stujenamyœlojakichkolwiekop³atach.
Cizaœ,którzymimowszystkozgodzili
by siê w ostatecznoœci na p³acenie,
nawetniechc¹s³yszeæo50procentach.
Spytani o mo¿liwe do udŸwigniêcia
kwoty,podaj¹pozastanowieniu,stawki
rzêdukilku,maksymalnie10%.
W ca³ej tej historii pocieszaj¹cy jest

jednak fakt, ¿e op³ata taka mo¿e byæ
roz³o¿onanawetna10lat,cowydajesiê
skutecznym sposobem na skuteczne
zachêceniedonowejsamorz¹dowejini
cjatywyzw³aszczaludzistarszychinie
zamo¿nych, którym reformy, w tym
samorz¹dowa kojarzy³y siê z nadziej¹
nanowe,lepsze¿ycie.
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Płacz i płać

Wdzisiejszychczasachju¿chybanikt
niemo¿ebyæspokojnyoswojebezpie
czeñstwo.Kradzie¿e,brutalnerozboje,
napadyzbroni¹wrêkuznajduj¹siêna
porz¹dkudziennym.Strza³ynaulicach
przynosz¹kolejneofiary,którymicoraz
czêœciej staj¹ siê niewinne, postronne
osoby. Morderstwa je¿eli szokuj¹, to
tylko corazwiêkszymokrucieñstwem.
Wszystkich przera¿a powszechnoœæ
zbrodni,bezkarnoœæprzestêpcówibez
radnoœæorganówœcigania.
Bie¿¹cyrokprzyniós³zmianyorgani

zacyjneipersonalneworganachzajmu
j¹cych siê porz¹dkiem i bezpieczeñ
stwem w Warszawie a tym samym
wnaszejgminie.Miejscedotychczaso
wychKomendRejonowychwWarsza
wiezajê³ywydzia³ykryminalne.Zkomi

sariatów policji wycofano oddzia³y
patrolowointerwencyjneiscentralizo
wanojenaszczebluWarszawy.Bezpo
œredni ciê¿ar zapobiegania  przestêp
czoœci i walki z ni¹ spad³ na terenie
gminynabarkidzielnicowych.Aletych
brakuje.
ZkoleiStra¿MiejskawGminieBia³o

³êkazdniem1.01.1999sta³asiêczêœci¹
Stra¿y Miejskiej Miasta Sto³ecznego
Warszawy. Jej strukturaorganizacyjna
istanetatowynarazienieuleg³yzmia
nie,wiêcnaszaStra¿dzia³a jeszczepo
staremu. Jak bêdzie potem? Miejmy
nadziejê,¿erówniedobrzejakteraz.
Czy tewszystkie przekszta³cenia nie

wp³yn¹ negatywnie na poziom bezpie
czeñstwawnaszejgminie? Jest chyba
jeszczezawczeœnie,abytooceniæ.Na

dzieñ dzisiejszy  Bia³o³êka jest jedn¹
zbardziej bezpiecznychgminna tere
nie Warszawy. Dominuj¹ tu przestêp
stwa pospolite  ró¿nego rodzaju kra
dzie¿e,w³amania,bójki.Bardzorzadko
notuje siê przestêpstwa ciê¿kie, takie
jak  zabójstwa czy rozboje z broni¹
wrêku,choænietakdawnog³oœnaby³a
sprawa morderstwa Jolanty Brzozow
skiejizabójstwopracownikastacjiben
zynowejStatoilprzyulicyModliñskiej.
NaterenieBia³o³êkifunkcjonuj¹dwa

komisariaty policji. Pierwszy z nich 
Komisariat Policji Bia³o³êka  znajduje
siê przy ulicy Modliñskiej 205. Jego
komendantem jest  aspirant sztabowy
ZbigniewSawicki,któryposiadawielo
letnie, bogate doœwiadczenie w pracy
naterenienaszejgminy.Rejondzia³ania
komisariatujestbardzorozleg³y:jestto
ca³yterennawschódodulicyModliñ
skiejwgranicachgminy(ul.Modliñska
jest granic¹, która dzieli Bia³o³êkê na
dwieczêœci,zktórychka¿daobs³ugiwa
na jestprzezinnykomisariat).Wrejo
nie tym znajduj¹ siêmiêdzy innymi 3
hipermarketygdzienotujesiêolbrzy
mi¹ liczbê kradzie¿y, gie³da samocho
dowa i areszt œledczy, który równie¿
trzeba obs³ugiwaæ przy czynnoœciach
procesowych(inietylko,bonp.w1996
r. dosz³o tam do buntu wiêŸniów).
Pamiêtaænale¿yrównie¿,¿eprzezlasy
Choszczówki biegnie droga ucieczek
kradzionychsamochodów.
Miejsca, gdzie najczêœciej dochodzi

do przestêpstw b¹dŸ wykroczeñ na
tereniedzia³aniaKomisariatuBia³o³êka,
to wed³ug komendanta Sawickiego:
osiedle Kowalczyka, OsiedleMarywil
ska,  powstaj¹ce osiedle domków na
P³udach(w³amania),stacjebenzynowe
(kradzie¿e).Wbie¿¹cymrokupolicjan
ci z tego komisariatu wszczêli 312
postêpowañ przygotowawczych ( dla
porównania w tym czasie w 1998 r. 
285).Pracymnóstwo,aludzibrakuje.

Przedreform¹komendantSawickimia³
45 funkcjonariuszy, a teraz tylko 25.
Z dziesiêciu etatów dzielnicowych
wchwiliobecnejpozosta³ytylkocztery.
Czytosiêzmieni?Naraziesiênatonie
zanosi, aczkolwiek gor¹co tego ¿yczy
myPanuKomendantowi,sobieiwszy
stkimmieszkañcomBia³o³êki.
KomisariatPolicjiTarchomindowo

dzony przez nadkomisarza W³odzi
mierzaMajgiertamieœcisiêprzyulicy
vanGogha7a jegoobszaremdzia³a
nias¹terenyodul.Modliñskiejwkie
runku Wis³y w obszarze gminy.
W sumie obszar ten zamieszkuje 28
tysiêcy osób, a obs³uguje go piêciu
dzielnicowych. Komisariat na van
Goghapowsta³wdu¿ejmierzedziêki
radnym poprzedniej kadencji. Urz¹d
Gminy wykupi³ pomieszczenia pod
komisariati jezaadaptowa³aKomen
da Sto³eczna Policji przyzna³a etaty.
Natereniedzia³aniakomendantaMaj
giertaijegofunkcjonariuszydominuj¹
przestêpstwa pospolite: kradzie¿e,
w³amaniadosamochodówiobiektów,
pobicia, przestêpstwa przeciw rodzi
nie.Wci¹gutegorokuzaistnia³otylko
jedno przestêpstwo z ustawy o prze
ciwdzia³aniunarkomaniisprawcanie
letnizosta³ustalonyisprawêprowadzi
KomendaSto³eczna.Dosz³ododwóch
napadów rabunkowych, z czego
sprawcy jednego zostali wykryci.
W ci¹gu ostatniego miesi¹ca dosz³o
do 14 kradzie¿y samochodów.
W sumie komisariat wszcz¹³ od
pocz¹tku roku 265 postêpowañ przy
gotowawczych, podczas gdy w
ubieg³ymrokuby³oich270.Kolejnym
organem dbaj¹cym o porz¹dek
w naszej gminie jest Stra¿ Miejska,
którazdniem1stycznia1999r.sta³a
siêczêœci¹stra¿yogólnomiejskiej.Do
dnia dzisiejszego nie nast¹pi³y ¿adne
zmianywpracyzwi¹zaneztymiprze
kszta³ceniami.Dalejmamy30stra¿ni

kówpracuj¹cychwdwóchkomisaria
tach: przy ulicyWittiga 5 i Marywil
skiej 58. Dowództwo nad ca³oœci¹
sprawuje Naczelnik Wojciech Kosie
radzkizwi¹zanyzestra¿¹odpocz¹tku
jej istnienia.Dziœwiadomo,¿e jakna
razie iloœæ etatów siê nie zwiêkszy 
nadalbêdzieich31(obecniejestjeden
wakat). Dobr¹ wiadomoœæ stanowi
fakt,¿epowizyciepapie¿anaszaStra¿
Miejskaotrzymatrzynowepojazdyod
Stra¿y Miejskiej Miasta Sto³ecznego
Warszawy.
Stra¿ Miejska pracuje ca³odobowo.

W nocy teren patroluje jeden radio
wóz, który kr¹¿y przewa¿nie po uli
cachTarchomina iokolic  chyba, ¿e
dostanie zg³oszenie z dalszych rejo
nów.Wbie¿¹cymrokustra¿nicyujaw
nili 28 wysypisk œmieci w Bia³o³êce,
zczegozlikwidowano17.Dlaporów
nania: w zesz³ym roku w tym czasie
by³o70wysypisk.Stra¿Miejskakon
troluje posesje, budowy, stan dróg
osiedlowych. Kontrowersyjnym zada
niemjestkontrolaprawid³owoœcipar
kowania pojazdów. Pouczenia lub
mandatyzaz³eparkowanieotrzyma³o
1722 w³aœcicieli pojazdów. Poza tym
stra¿nicy patroluj¹ miejsca niebez
pieczne w naszej gminie zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na okolice szkó³.
W ramach programu "Bezpieczna
szko³a" zorganizowano ponad 100
godzin pogadanek z m³odzie¿¹
szkoln¹, w których uczestniczy³o
wsumie2000dzieci.
PrzywykonywaniuzadañStra¿Miej

skaœciœlewspó³pracujezpolicj¹,Urzê
demGminy,RadamiOsiedli.Stra¿ni
cyotwarcis¹nawszelkieuwagiipro
pozycjezestronymieszkañcówBia³o
³êki. Efekty ich dzia³añ œwiadcz¹, ¿e
Stra¿Miejskastanowiistotnyelement
wsystemiebezpieczeñstwaiporz¹d

Gmina nie dla bandytów

Przepisyoop³atachadiacenckichistnia³yju¿oddosyæ
dawna, choæ nikt ich prawie nie stosowa³ w praktyce.
Wkoñcuprzypomnia³ysobieonichgminy,którezoba

czy³ywnichnowe Ÿród³o zysków.Kiedysiêmówiosamodzielnoœci samorz¹du,normalne jest ¿e
poszukuj¹onenowychŸróde³zarobkuuwa¿aMarianWolaninwicedyrektorDepartamentuGospo
darowaniaNieruchomoœciamizUrzêduMieszkalnictwaiRozwojuMiast.Jednymztakichsposobów
jestw³aœnieop³ataadiacencka.Op³atytemog¹byæzastosowanedoka¿dejnieruchomoœcibezwzglêdu
naichrodzajipo³o¿enie,je¿eliurz¹dzeniaiinfrastrukturytechnicznedoktórychdananieruchomoœæ
madostêpzosta³yzbudowanezudzia³emœrodkówskarbupañstwalubgminy.Zarz¹dgminywdrodze
decyzjimo¿eustaliæop³atê adiacenck¹ka¿dorazowopourz¹dzeniu lubmodernizacji drogi albopo
stworzeniuwarunkówdopod³¹czenianieruchomoœcidoposzczególnychurz¹dzeñinfrastrukturytech
nicznej.Jejwysokoœæzale¿yodwzrostuwartoœcinieruchomoœciwspowodowanejbudow¹urz¹dzeñ
infrastrukturytechnicznej.Przypuœæmy,ktoœmia³nieruchomoœædoktórejprowadzi³adroganieutwar
dzonainaglet¹drogêutwardzono.Po³o¿onotamasfalt,doprowadzonogaz,zbudowanowodoci¹g
któregowczeœniejnieby³o.Niew¹tpliwie,wtakimprzypadkuwartoœætejnieruchomoœciwzros³at³u
maczypanMarian.
Op³atawynikawiêczfaktu¿edziêkiwybudowaniuokreœlonychurz¹dzeñtechnicznychzapañstwowe

lubsamorz¹dowepieni¹dzewzros³awartoœænieruchomoœci,przezcoichw³aœcicielewzbogacilisiênie
czyni¹cnic.Oczywiœcie,jeœlitakicz³owiekbierzeudzia³wbudowietakichurz¹dzeñtowówczasponie
sioneprzezniegonak³ady zalicza siênapoczetop³aty adiacenckiej. Istotne jest tak¿e to, ¿eop³atê
adiacenck¹mo¿nawprowadzaæjedyniewtedy,gdywartoœænaszejdzia³kiistotniewzros³a.Bojeœlinp.
ju¿jednaliniawodoci¹gowaistnieje,abudujesiêdrug¹,totadruganiepowodujewzrostuwartoœci
danejdzia³kiit³umaczenieokoniecznoœciwprowadzeniaop³atniemasensuprzyznajeMicha³Wola
nin.Chodziwiêctylkoosytuacje,kiedywwynikuwybudowaniawzros³awartoœærealnatejnierucho
moœci.Oczywiœcie,stwierdzenie faktuczyrzeczywiœcienast¹pi³wzrostwartoœcinieruchomoœci jest
mo¿liwy tylkonapodstawiewyceny rzeczoznawcy.Niemo¿ebyæ równie¿ tak, ¿ewysokoœæop³aty
adiacenckiejwci¹¿roœnieiroœnie.Maksymalnajejwysokoœæbowiemto50%ró¿nicymiêdzywartoœci¹
jakanieruchomoœæmia³aprzedwybudowaniemdodatkowejinfrastrukturyapojejwybudowaniu.Czy
lijeœliwartoœænieruchomoœciwzros³ao100jednostek,toop³ataadiacenckamo¿ewynosiæmaksymal
nie50jednostekczyli50%odtegooilewzros³awartoœæ.Op³atata jestop³at¹ jednorazow¹,choæ
trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e jest to op³ata zawzrostwartoœci spowodowany dzia³aniem danej
chwili.Jeœliwiêcnp.dzisiajwybudujemygazoci¹giwzroœnienamcenadzia³ki,ajutrowybudujemy
wodoci¹gktóregonieby³otak¿e,awskutekczegoznowuwzros³acenadzia³kitomo¿nawyliczyænow¹
op³atêadiacenck¹.Zaka¿dymrazemwiêckiedynaskutekwybudowania tychurz¹dzeñzudzia³em
œrodkówgminyczyskarbupañstwawzrastawartoœænieruchomoœci,zaka¿dymrazemmo¿nanaliczaæ
op³atêadiacenck¹.Naszczêœcie,op³ataadiacenckaniemo¿esiêgaæwczasyprehistoryczne imo¿e
nast¹piædotrzechlatoddniaurz¹dzenialubmodernizacjidrogilubstworzeniawarunkówdopod³¹
czenianieruchomoœcidourz¹dzeñinfrastrukturytechnicznej.Proszêzwróciæuwagêmazwrot"stwo
rzeniewarunkówdopod³¹czenia"którynieoznaczarozpoczêciarobóttylkoju¿ichukoñczenie.
Takaop³atamo¿ebyæroz³o¿onanaoprocentowaneratyp³atneprzezokresdo10lat.Zawszeistnieje

te¿mo¿liwoœæ¿egmina,widz¹cwysokiopórmieszkañcówmo¿esiêwycofaæzprojektuwprowadzenia
tegotypuop³at.Mo¿noœæichwprowadzenianieoznaczakoniecznoœcigdy¿ka¿dyzarz¹dgminydzia³a
wimieniuwspólnotysamorz¹dowejczylimieszkañców.Ka¿dyzarz¹dmusiwiêcwywa¿yæcobardziej
bêdziemusiêop³aca³oicobêdziecieszy³osiêwiêkszympoparciem.
Je¿elikwestionujemywartoœæwycenyprzezgminêzawszemo¿emywnieœæodwo³aniedoSamorz¹

dowegoKolegiumOdwo³awczego.Musimyprzedstawiæ przy tymalternatywnewyliczeniewartoœci
naszejnieruchomoœciprzygotowaneprzezrzeczoznawcêmaj¹tkowego.
Kolegiummo¿euchyliædecyzjê,przekazaædoponownegorozpatrzenialubutrzymaæj¹wmocy.Jeœli

itonienasniesatysfakcjonuje,nadecyzjêSamorz¹dowegoKolegiumOdwo³awczegomo¿emywnieœæ
skargê doNaczelnegoS¹duAdministracyjnego.NSAorzekniewówczas legalnoœæ podjêtych przez
gminêdecyzji.JeœlinatomiastNSAoddaliskargê, jegodecyzja jestdecyzj¹ostateczn¹któr¹nale¿y
wykonaæ.Wprzeciwnymprzypadkumusimyliczyæsiêztzw.postêpowaniemegzekucyjnymwadmi
nistracjiamówi¹cproœciejzwizyt¹komornikalubobci¹¿eniemhipoteki...

M.G.

spe cja li sta in for mu je

dokoñczenienastr.5
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Gmina WarszawaBia³o³êka zosta³a
utworzonanamocyustawyoustroju
miasta sto³ecznegoWarszawy z dnia
25 marca 1994 roku. W jej obrêb
wesz³a pó³nocna czêœæ dotychczaso
wej dzielnicygminy WarszawaPraga
Pó³nocBia³o³êka,Bia³o³êkaDworska,
Aleksandrów, Marcelin, Tarchomin,
Nowodwory,Winnica,Buchnik,Nowe
Œwidry,StareŒwidry,Anecin,Henry
ków,Wiœniewo,Buków,Kalenica,P³u
dy, Choszczówka, Kêpa Tarchomiñ
ska,D¹brówkaSzlachecka,D¹brówka
Grzybowska, Micha³owoGrabina,
Tomaszew,Szamocin,Kobia³ka,Kon
stantynów,¯erañ,Annopol,Piekie³ko,
Brzeziny,Lewandów,Grodzisk,Mañ
kiWojdy,RuskowyBród,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¿enia trawnika przyje¿d¿a
zaprzêg,zktóregozsiadach³opzkos¹.

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

Najstarsze wzmianki dotycz¹ce
obszaru gminy WarszawaBia³o³êka
siêgaj¹ œredniowiecza. Wiadomo, ¿e
pas nadwiœlañski, od Tarchomina na
pó³nocydoMiedzeszynanapo³udniu,
by³ ju¿ w pe³ni zasiedlony w wieku
XIV.Teren tenby³zajêtyprzezkilka

naœcie wsi. Najdalej na pó³noc le¿a³a
D¹brówka,któras¹siadowa³azBia³o
³êk¹. Ta z jednej strony z ¯eraniem,
zdrugiejzBródnem,ajejterenysiêga
³ypoNieporêt.NadwiœlañskiTarcho
min le¿a³ na pó³noc od ¯erania i na
pewnoznims¹siadowa³,nacojednak
brakdowodówhistorycznych.
Pisana historia tych ziem zaczyna

powstawaædopieropodkoniecXVIII
wieku.Namapiez roku1794spoty
kamytakiemiejscowoœci:D¹brówka,
Œwidry, Brzeziny, Bia³o³êka, Lejno
wo, Wygoda, P³udy i Tarchomin.
Wiadomo,¿e¿yciemieszkañcówwsi
P³udy,Tarchominby³oœciœlezwi¹za
nezWis³¹/np.nazwa„P³udy”wi¹¿e
siê z prac¹ na wodzie; znana jest
nastêpuj¹ca etymologia: p³awy
drzewne (crates lignorum), p³atwy,
p³ty,p³ety,trafty,tratwyorazp³awik,
sp³awka, pop³awek, p³uto, p³udka
(kawa³ekdrewnaprzytwierdzonydo
krawêdzi sieci)/. Tarchomin wraz
zwsiamiprzyleg³yminale¿a³dogmi
nyJab³onna,którawroku1827liczy
³a 392 mieszkañców, ¿yj¹cych w 33
domach.Dooko³aTarchominawœród
lasów rozrzucone by³y hrabiowskie
wioski, w których mieszkali ch³opi,
trudni¹cy siê upraw¹ roli w³asnej
i odrabianiem pañszczyzny (rocznie
7382 dni!). Jedyn¹ dozwolon¹ dla
nichrozrywk¹by³ykarczmy(wKêpie
Tarchomiñskiej, Tarchominie, Pie
kie³ku, P³udach i D¹brówkach Szla
checkich). Obszar Tarchomina
wynosi³ ponad 17500 ha. W 6 wio

skachmieszka³ow72cha³upachnie
pe³ne600 ludzi,doktórychnale¿a³o
510 mórg roli (nie ca³e 0,2% dóbr
szlacheckich). Wydarzeniem, które
zmieni³oobraztychziemiprzynios³o
upadek transportu rzecznego, by³a
budowadrogi¿elaznej.Wroku1875
przeprowadzonokolejNadwiœlañsk¹
z Lublina do M³awy, przebiegaj¹c¹
przezPragê iprzecinaj¹c¹ istniej¹ce
ju¿ tory kolei Petersburskiej i Tere
spolskiej.Nowaliniakolejowa,szero
kotorowa, jak i jej poprzedniczki,
przez tory obwodowe imost kolejo
wy, da³a bezpoœrednie po³¹czenie
z Warszaw¹. Dworzec nowej kolei
usytuowanonapó³nocyPragi;jestto
obecny dworzec WarszawaPraga.
Jednoczeœnie kolei Nadwiœlañska
przyczyni³asiêdorozbudowyprzed
mieœæPragi.Przypominaotymulica
Nadwiœlañska, równoleg³a do torów
kolejowych w P³udach. Wraz
zpowstaniemstacji, która stworzy³a
te¿ warunki do rozwoju P³ud, ¿ycie
spo³eczne i gospodarcze obszaru
zaczê³osiêprzesuwaæznadrzekiku
kolei.

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

Wiœniewo, osadê rolnicz¹, która
w1921rokuliczy³a257mieszkañców

i56domów,wroku1946 1088mie
szkañców.Ws¹siedniejwsiMarcelin
w1921rokuby³o17budynkówmie
szkalnych,60mieszkañców,wfolwar
kuMarcelin10domów,161mieszkañ
ców.WieœBia³o³êkaliczy³a1938roku
oko³o600mieszkañców,dzieli³asiêna
Bia³o³êkê Dworsk¹ i Bia³o³êkê Szla
check¹.Wkwietniu1930rokupowsta³
plan parcelacji Bia³o³êki Dworskiej.
Ówczesny w³aœciciel  hrabia Rej 
podzieli³313haswojej ziemina1252

dzia³ki budowlane o przeciêtnej
powierzchni2tys.m2.Planprzewidy
wa³wybudowaniepiêciuszkó³,boiska,
targowiska,koœcio³aiparku.Dowojny
wykupionooko³o30%dzia³ek.Zamie
szkalitutajg³ównierobotnicypracuj¹
cy na pañstwowych posadach (tram
wajarze, pracownicy s¹dowi,...  tzw.
„arystokracjarobotnicza”).
Pocz¹tkiprzemys³unaszejgminysiê

gaj¹roku1826,kiedytowTarchomi
niepowsta³browaroctowyzapowiedŸ
przemys³u chemicznofarmaceutycz
nego.Dzisiajnatereniegminyznajdu
je siê 120 przedsiêbiorstw, a do naj
wiêkszych nale¿¹: Elektrociep³ownia
¯erañ, Polfa Tarchomin, PollenaAro
ma, Cementownia ¯erañ, Wytwórnia
Mebli Artystycznych w Henrykowie,
Faelbet, CocaCola, BaumaUnicon.
NadaljednaknatereniegminyWarsza
waBia³o³êka znajduje siê oko³o 1200
gospodarstwrolnych,uprawiasiê4245
haroli.
Du¿ym piêtnem na historii gminy

odcisnê³asiêwojna.Tutajw1944roku
przebiega³ front, tutajNiemcy zamie
rzali„broniæ”Warszawyprzednadci¹
gaj¹cymizewschoduarmiamiradziec
kimiiarmi¹polsk¹.Dofundamentów
zniszczonazosta³aBia³o³êkaDworska,
Szamocin.
PowojnieW³adzeWarszawy plano

wa³y zmianê rolniczego charakteru
tych terenów: „Na terenachBia³o³êki
iChoszczówkiwlatach196570wybu
dowane zostan¹ przezmiasto osiedla
domków jednorodzinnych z przezna
czeniem na sprzeda¿ dla ludnoœci.
W osiedlach tych  wyposa¿onych
w urz¹dzenia handlowous³ugowe
isocjalnezamieszkaok.7,5tys.mie
szkañców” (projekt planu zagospoda
rowania miasta). Planem na du¿o
wiêksz¹ skalê by³ projekt Pó³nocnej

DzielnicyMieszkaniowej z osiedlami
Tarchomin, Bia³o³êka, Nowodwory,
który by³ przewidziany w programie
budownictwa mieszkaniowego
w latach19761980.Od1977rokuna
terenie Tarchomina wznoszone jest
osiedle mieszkaniowe przewidziane
dla27tysiêcymieszkañców.Równie¿
odkoñcalatosiemdziesi¹tychpowsta
jepopó³nocnejstronieulicyMehoffe
ra zespó³ osiedliNowodworyo zabu
dowie wielorodzinnej, który wype³ni
przestrzeñ miêdzy Tarchominem,
Wydm¹ Tarchomiñsk¹, Winnic¹
i Wis³¹. W przysz³oœci ma liczyæ 20
tysiêcymieszkañców.

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

szkañcówBia³o³êkimieszkanaosie
dlach o charakterze budownictwa
wysokiego: Tarchomin Nowy
iKoœcielny,NowodworyiNoweŒwi
dry.Zajmuj¹oneterenmiêdzyWis³¹
a wydmami, które s¹ piêknie poro
œniêtelasami.Jesttodziœjedenwiel
kiplacbudowydomówwielorodzin
nych.Oboks¹tak¿eosiedladomów
jednorodzinnych oparte na ulicy
ModliñskiejiMarywilskiej,przedzie
loneparkiemleœnymD¹brówkiSzla
checkiej,P³ud,ChoszczówkiiBia³o
³êkiDworskiej(„zszeregiemurokli

wych willi”  jak reklamuj¹ swoj¹
gminêradni).Zdolnoœcidoprzyjmo
wania nowych mieszkañców oma
wianegoobszaruznaczniepodnios³y
budowanewlatach19941998drogi
lokalne,aprzedewszystkimbudowa
wodoci¹gówigazoci¹gównaterenie
Henrykowa, Wiœniewa, Anecina,
Winnicy, Bukowa, D¹brówki Szla
checkiej i projekty budowy wielu
dalszych.

MarekTrelewicz
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Budynekjednejzpierwszychszkó³publicznychwgminie

fot.ZbigniewBziñkowski

StacjakolejowaP³udypodczasokupackji

fot.ZbigniewBziñkowski

kupublicznegonaszejgminy.
Pora zadaæ pytanie co zrobiæ, aby

w Bia³o³êce ¿y³o siê bezpieczniej.
OdpowiedŸ nie jest niestety prosta.
Zwiêkszenie bezpieczeñstwa poci¹
gaæmusizasob¹wiêcejnak³adówna
sferê bezpieczeñstwa. Potrzebne s¹
pieni¹dze na zwiêkszenie liczby eta
tów w komisariatach, bo brak poli

cjantówjestnajwiêksz¹aleniejedy
n¹ bol¹czk¹bia³o³êckiejpolicji. Jak
naraziepieniêdzyniema.Byæmo¿e
gminask³onnaby³abyfundowaæetaty
policyjne, jak dzieje siê ju¿ w nie
którychmiastach(koszt takiegoeta
tuoceniasiêna31tys.z³)?
Samozwiêkszeniewydatkównapoli

cjênie wystarczy.D¹¿eniudozmniej
szeniaprzestêpczoœcimusitowarzyszyæ
ograniczeniezakresuwolnoœciobywate
li,kosztemzwiêkszeniauprawnieñpoli

cji i innych organów odpowiedzial
nych za bezpieczeñstwo.  Nale¿y
pomyœleæostworzeniulepszejochro
nydlatych,którzypomagaj¹wujaw
nianiu przestêpstw, o wzmocnieniu
opieki prawnej osób, które stosuj¹
prawodoobronykoniecznej.Trzeba
pomyœleæ o uproszczeniu procedur
i przyspieszeniu postêpowañ docho
dzeniowych. Wreszcie niezbêdne
wydajesiêstworzenienowoczesnych
programów szkolenia s³u¿b dzia³aj¹

cychnarzeczbezpieczeñstwaatak¿e
postulowane od dawna zwiêkszenie
uprawnieñpolicjidou¿yciabroni.
To tylko jedne z wielu propozycji

poprawy istniej¹cego stanu bezpie
czeñstwa.Niestetywiêkszoœæ z nich
jest niemo¿liwa do zrealizowania na
szczeblu gminy. Ale nie oznacza to,
¿eniemo¿nazrobiænic.Dlategote¿
czekamynapropozycjew³adzgminy,
jejmieszkañców, policji i sta¿ymiej
skiej dotycz¹ce mo¿liwoœci poprawy

bezpieczeñstwawBia³o³êce.

SebastianWierzbicki
dokoñczeniezestr.4
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Wrubryce„Zeszkolnej³awy”pragnie
my przedstawiaæ Pañstwu m³odszych
obywateli naszej gminy.W³aœciwie, to
nie my ich bêdziemy przedstawiaæ 
zaprezentuj¹ siê sami. „Ze szkolnej
³awy” ma byæ forum m³odych ludzi 
tych chodz¹cych do szkó³ podstawo
wychitychtrochêstarszychuczniów
szkó³ œrednich. Na naszych ³amach
bêd¹moglipisaæoswoichproblemach,
zainteresowaniach, fascynacjach.Bêd¹
mogli nam pokazaæ to, jak oni widz¹
œwiat,cojestdlanichgodneuwagi,co
myœl¹oswoimnajbli¿szymotoczeniu.
Jednym z mediów, gdzie m³odzi

ludziemówi¹osobiejestgazetkaszkol
na.Gazetkiszkolne istniej¹oddawna,
s¹ chyba tak stare, jak same szko³y.
Czasamiciesz¹siêmniejsz¹popularno
œci¹, czasami wiêksz¹, ale kto z doro
s³ychczytajepozakoñczeniuedukacji?
Mo¿enikt,nikt,oczywiœcie,pozarodzi
camipociech,którepisz¹.M³odziludzie
zdaj¹sobieztegosprawê.Mo¿ereakcj¹

obronn¹jestto,¿ezamykaj¹siêwew³a
snymkrêgu?Otojakzaczyna³siêpierw
szynumergazetkiwSzkolePodstawo
wej Nr 110: „...chcemy zaproponowaæ
wieleciekawychtematów.Gazetatama
byæ dla uczniów, nie dla nauczycieli!
Chcielibyœmyzamieszczaætematydys
kusyjnenp.„poconamlekcjegeogra
fii?”, „po co zmieniaæ obuwie w szko
le?”,„dlaczegowpodstawówceniemo¿
nasiêmalowaæ?”.Bêdziemystaralisiê
odpowiedzieæ na te i inne pytania.
Chcielibyœmy tak¿e przedstawiaæ
wywiady zosobami,któremaj¹ cieka
wy zawód lub chcia³yby podzieliæ siê
znamiswoimiprze¿yciamiidoznania
mi.Napewnobêd¹konkursy,dowcipy
i ³amig³ówki,aleniech tobêdzie tylko
dodatek. Niech gazeta opiera siê na
Waszychpropozycjach,którewcalenie
musz¹byægrzeczneidoskona³e.Wrêcz
przeciwnie,tekstymog¹byæostreikry
tyczne.Piszciedoredakcji,podsuwajcie
ró¿ne pomys³y, niech ta gazeta ¿yje,

pomó¿ciejejoddychaæ!”
Oddajmywiêcg³osm³odymautorom.

Niechsamimówi¹osobie.

Z ŻY CIA SZKO ŁY

Akcja pod miêdzynarodow¹ nazw¹
„Cleanuptheworld”(sprz¹tajœwiat)
dzia³a od kilku lat. Na pomys³, aby
zjednoczyæ ludzi i pomócnaszej pla
neciewobronieprzedodpadamiwpa
d³a 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 tymrokuszczególnynaciskpo³o
¿ononasegregacjêodpadów.

Redaktor

Panirozda³anamrêkawiczki iwor
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”bra³oudzia³wiele
szkó³iorganizacji.

DorotaWieczorek

Cos¹dziszoakcjisprz¹taniaœwiata?
–„Myœlê,¿etakaakcjajestniezbêdna,

abydaæludziomdozrozumienia,¿enie
potrzebnie œmiec¹, bo i tak póŸniej
musz¹posobiesprz¹taæ”

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,myjesiê,ubiera,malujeiidzie

dodomu.

•••

Matkadocórki:
Ktosiêtakdrzezatymoknem?
TomójCICHYwielbiciel,mamusiu.

•••

Dyrektor do sprz¹taczki: Gdzie siê
podzia³kurzzmojegobiurka?!
Wszystkopiêkniewyczyœci³am.
Mia³emna nim zapisanewszystkie

wa¿netelefony!

WY MA RZO NY CHŁO PAK

Przychodziminamyœlmójulubio
nyaktor,LeonardoDiCaprio.Gdyby
tylkoonmóg³byæmoj¹sympati¹,nie
mia³abym¿adnychwymagañ!
Alewiem,¿ejesttonierealneibêdê

musia³aniestety,zadowoliæsiê jak¹œ
bardziejziemsk¹postaci¹,dalek¹od
mojegoidea³u.Mojasympatiabêdzie
mia³azaletyiwady,jakprzecie¿ka¿
dy cz³owiek. Mnie zale¿y przede
wszystkim, abyby³ toktoœ, zpoczu
ciemhumoru,kulturalnyimi³y.Musi
byæ to cz³owiek, który bêdzie mnie
szanowa³ idocenia³,naktórymbêdê
te¿mog³azawszepolegaæ.Niemo¿e
byæ lekkomyœlny, nietolerancyjny
iuzale¿nionyodna³ogów.
Zdajêsobiesprawê,¿ewcz³owieku

liczy siê przede wszystkim wnêtrze,
charakter, osobowoœæ i tym powin
namsiêkierowaæprzywyborzepart
nera. Jednak nie bêdê  ukrywaæ, ¿e
liczysiêdlamnie te¿wygl¹dzewnê
trzny.Wystarczymi,¿ebymojasym
patia by³a choæ w po³owie tak przy
stojna jak wspomniany ju¿ przeze
mnieLeonardoDiCaprio.
Tak¹ refleksj¹ podzieli³a siê kole

¿ankazkl.8

Jakoceniapanireformêoœwiaty?
Jestem za reform¹ ca³ym sercem, ale

myœlê,¿ezama³oczasuzosta³onajejgrun
towneprzygotowanie.Zmieniasiêbowiem
ca³y system nauczania dzieci, i  w ogóle
wizja szko³y. Ka¿da szko³a musi opraco
waæswójwewn¹trzszkolnysystemocenia
nia,cojestogromn¹prac¹.Wmojejma³ej
szkole bêdzie bardzo trudno to zrobiæ
gdy¿ ma³a grupa nauczycieli bêdzie siê
musia³azaj¹ædos³owniewszystkim.Czyli
iwewn¹trzszkolnymsystememoceniania
i wizj¹ szko³y i opracowaniem programu
wprowadzaniaœcie¿kiedukacyjnej izmia
n¹ statutu szko³y. I towszystko powinno
byæ gotowe ju¿ na pierwszego wrzeœnia.
W tej chwili jesteœmy dopiero w trakcie
wybierania programu  do naszej gminy
dotar³o ichbardzoma³o.Nadodatek jest
tylkojedenpunktgdzieteprogramymo¿
nasobieobejrzeæwszkole314.Wszelkie
przepisy dochodz¹ do nas z wielkim
opóŸnieniem, albo jeszcze w ogóle nie
dosz³y.
Mimo ¿e byliœmy przeszkoleni jest to

jednak wci¹¿ ma³o. Reforma powinna
zmieniætak¿ementalnoœæwszystkichnau
czycieli.Jeœliwszyscynieprzejd¹takiego
przeszkolenia,trudnotobêdzieosi¹gn¹æ.
I tak pani, która dwadzieœcia parê lat

uczy³a, dajmy na to, biologii, nagle ma
przestaæ uczyæ jak jest zbudowane serce
królika, bo to jest niewa¿ne (jak dziecko
bêdziechcia³otosiêjeszczekiedyœdowie),
tylkomanauczyæ,jaktenkrólikwygl¹da,
czymsiêod¿ywiaigdzie¿yje.Terazmamy
bowiem uczyæ ca³oœciowego pojmowania
œwiata.Trudnojestjednakzmieniæmental
noœænauczyciela,boonileœtamlatuczy³
swojego przedmiotu. By³oby znacznie

³atwiej, gdyby reformê opóŸniæ chocia¿
orok.Dziêki temuby³obyowielewiêcej
czasu na lepsze przygotowanie siê do
reformyiprzeszkolenienauczycieli.

 Czy w zwi¹zku z reform¹ wystêpuj¹
jakieœkonflikty?
By³amnasesjiRadyGminy,kiedyby³y

zatwierdzane szko³y i rejony. Najbardziej
niezadowoleni z zamiany swojej szko³y
w gimnazjum byli rodzice z rejonu Cho
szczówki  radni jednakprzeg³osowali, ¿e
tamta szko³a z podstawowej przekszta³ci
siêwgimnazjum.Czys³usznieniewiem.
Decyzjaby³ajednakpodyktowanatym,¿e
nie chciano skomasowaæw jednej szkole
kilkuœrodowiskpatogennych.Na terenie
Bia³o³êkijestbowiemkilkaDomówDziec
ka, jest oœrodek dla bezdomnych matek
"Bajka", gdzie dzieci reprezentuj¹ ni¿szy
poziom.Niechcianoich³¹czyæ.
Jakbêdziewygl¹da³nowyrokszkolny,

czyprzewidujepanijakieœk³opoty?
Przed nami pracowite wakacje. Dzisiaj

rozmawia³am ze swoj¹ Rad¹ Pedago
giczn¹: troszeczkê siê zmartwili zmarno
wanymiwakacjami,aleprzyjêli tozespo
kojem. Uwa¿aj¹, ¿e trzeba to zrobiæ
i koniec  nauczyciele s¹ bowiem ludŸmi
obowi¹zkowymi.K³opoty?Jedynek³opoty
totakie,¿enaprzyk³addowybranychpro
gramównieprzygotuj¹naczaspodrêczni
ków, albo, ¿e zrobi siê galimatias
zpodrêcznikamiirodziceniekupi¹takich
jak trzeba.Obawiamsiê te¿,¿eniewszy
scy nauczyciele zaakceptuj¹ tê reformê
w takim kszta³cie w jakim powinna byæ.
Wszystko jest wiêc jedn¹ wielk¹ niewia
dom¹. Mimo to jestem dobrej myœli, 
jestemoptymistk¹.

Re for ma oświa ty
to tyl ko zmia ny struk tu ral ne
wywiadzprezesemstowarzy

szenia"NaszeSzko³y" 
MarkiemProckim

Cos¹dzipanoreformieoœwiaty?
Dobrze siê sta³o, ¿e oœwiatê próbuje

siêreformowaæ.Szkodajednak,¿eobe
cnareformaoœwiatywzasadzieopiera
siê tylko na zmianach strukturalnych:
szeœcioklasowa szko³a podstawowa,
trzyletnie gimnazjum. Na pewno, pro
blemem tej reformy jest jej szybkie
tempowprowadzania.Mo¿esiêokazaæ,
¿eniejestdostateczniedobrzeprzygo
towana.Niewiemniconowychprogra
machnauczania,niewiem,czynauczy
cielejeznaj¹,czydyrekcjajezna,adla
mnieprogramijegozmianys¹najwa¿
niejsze.Naprzyk³adjêzykiobce.Jêzyk
angielskiwwielubia³o³êckichszko³ach
w³aœciwieniejestwyk³adany,bozaczy
nanie nauki jêzyka dopiero od pi¹tej
klasytojestowielezapóŸno.Wchwili
gdy wchodzimy do Unii Europejskiej
bezznajomoœcijêzykówdalekoniezaj
dziemy.
 Czy reforma nic w tej kwestii nie

zmienia?
Uwa¿am,¿enie,bo,jakwspomnia³em,

tareformaopierasiêtylkonazmianach
strukturalnych.Uwa¿am,¿ematomini
malny, albo ¿adny wp³yw. S¹dzê, ¿e
trzebawprowadziæw³aœniezmianypro
gramowe,zmieniæpodejœcienauczycie
li do dziecka, zwiêkszyæ wp³yw rodzi
cównaszko³ê,  tos¹ tezmiany,które
trzeba wprowadziæ. Trzeba zapewniæ
tak¿edobr¹wspó³pracêmiêdzygmin¹,
szko³¹irodzicami.
Czemuwiêcs³u¿yobecnareforma?

Wmojeocenie,niewidzêzdecydowa
nych kroków ku lepszemu. Jedynym
takim "rodzynkiem" reformy jest
system oceniania. Bêdzie niezale¿ny
egzaminposzeœciuidziewiêciulatach.
Zewnêtrzne ocenianie wyników ucznia
jest wielkim sukcesem. W tej chwili
bêdziesiêocenia³onietylkoucznia,ale
równie¿nauczyciela.Zewnêtrznakomi
sja oceni, czy nauczyciel ucznia nie
doceni³, czy mo¿e przeceni³. Bêdzie
mo¿naoceniæpoziomnauczaniawszko
³ach.
 Jak w naszej

gminie przebiega
reforma?
Wiem o prote

œcie na Cho
szczówce, trudno
mi jednak siê
ustosunkowaæ do
f a k t y c z n y c h
i racjonalnych
przes³anek tych
ludzi.Uwa¿am,¿e
pope³nili podsta
wowy b³¹d  nie
próbowali przed
stawiæ swojego
problemu jakie
muœ szerszemu
gremium,nieszu
kali poparcia.Nie
znam dog³êbnie
sprawy, gdy¿ ani
nie szukano
poparcia naszego
stowarzyszenia,
ani nie przedsta
wiono nam pro
blemu.
Ca³a reforma

skupiasiênagmi

nach. Wiem, ¿e dla niektórych bied
nych gmin, reforma bêdzie wielkim
problemem,gdy¿w³aœnienanieprze
rzucono finansowanie reformy. Na
szczêœcie,Bia³o³êkadobiednychgmin
nienale¿y.Wa¿nejest,abyradniws³u
chiwalisiêwg³osyludzi,¿ebys³uchali,
czego mieszkañcy po nich oczekuj¹.
Jeœli tak bêdzie, to wró¿ê dobrze tej
reformie.Aradnychrozliczymyzatrzy
lata. Mam nadziejê, ¿e nie bêd¹ siê
musieliwstydziæ.

rozmawia³MarekTrelewicz
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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”

Mimo wszystko, jestem dobrej myśli
wywiadzdyrektoremSPNr112pani¹Alicj¹Waœ
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„Po krę co ne ko ty”
Tak pokrêconego filmu dawno nie
widzia³em,mo¿eodczasówMonthy
Pythona, ale przecie¿ w zupe³nie
innym stylu. Aczkolwiek i tutaj jest
pe³no nieprawdopodobieñstwa, iro
nii, lecz film jestbardziejnostalgicz
ny, co nie oznacza, ¿e mniej œmie
szny. Naprawdê œmieszy i wspania
³ym zmys³emobserwacyjnym i pure
nonsensemjak iscenamislapsticko
wymi.Filmogl¹dasiêjednymtchem,
mimo i¿ re¿yser daje momenty
wytchnieniatakpotrzebnedlachwili
refleksji.W³aœciwiejesttobaœñdzie
j¹casiêwspó³czeœnie,gdzieœwSerbii
nadDunajemwœródcygañskichmie
szkañców. Film zaczyna siê wspa
nia³¹ sekwencj¹, kiedy dowypatrzo
nego statku rzecznego pod bander¹
rosyjsk¹, z ca³ego nadbrze¿a, jakby
spod ziemi setki ³ódek wyp³ywaj¹
(niczymtubylcygdzieœwPolinezjina
pirogach do ¿aglowca) by dokonaæ

tanichzakupówbenzynyczysprzêtu
gospodarstwa domowego b¹dŸ rze
czy tak nieprzydatnych jak jelenie
rogi.Potemrozpoczynasiêopowieœæ
owiernejwojennejprzyjaŸni,szalonej
m³odzieñczej mi³oœci i zwyk³ych
oszustach i krêtaczach. Ca³a opo
wieœætraktujebohaterówbardzocie
p³oizwyrozumieniemdlaichs³abo
œci  nawet krêtaczy. A wszystko to
poprzetykane szalonymi, surreali
stycznymiscenamitypubujaj¹cego
siê na szlabanie trupa celnika czy
przywi¹zanej do drzewa orkiestry
graj¹cej do ostatniego tchu ba³kañ
skiemelodie.Tapoetyckabaœñkoñ
czysiêjaktozwyklebywawbaœniach
mi³oœæ zwyciê¿a, starzy przyjaciele
wodpowiednimczasie zmartwychw
staj¹, krêtacze trac¹ wszystko ale
kombinuj¹ju¿jaksiêodegraæ.

Emir Kusturica „Czarny Kot, Bia³y
Kot”1999r.
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Wbrew pozorom, nie wszystka m³o
dzie¿porzuci³adyscyplinysportowena
rzecz najnowszych gier komputero
wych czy siedzenia przed coraz to
nudniejsz¹TVP.Nale¿¹ do nichm in.
akrobatkizBia³o³êckiegoUczniowskie
goKlubuSportowego,jakibia³o³eckie
siatkarki, które mimo niesprzyjaj¹cej
aury zakasa³y sportowe dresy i raŸno
wziê³ysiêdoroboty,zyskuj¹cca³kiem
przyzwoitewynikiwtegorocznychroz
grywkachsportowych.

Wynikiosi¹gniêteprzezzawodniczki
Bia³o³êckiego Uczniowskiego Klubu
Sportowego dzia³aj¹cego przy Gmin
nym Oœrodku Sportu w Akrobatyce
Sportowejwkwietniuimaju1999roku:

1) ILONA KAPKA  zajê³a I miejsce
w skokach na œcie¿ce kobiet klasy
mistrzowskiejwMiêdzynarodowym
Pucharze Polski „Wiosna 99”
wAkrobatyce SportowejwBrzegu

Dolnym, zdoby³a równie¿ tytu³
WicemistrzyniPolskiw45Miêdzy
narodowych Mistrzostwach Polski
SeniorówwAkrobatyce Sportowej,
które odby³y siê w Œwidnicy
wdniach30.0402.05.1999r.

2) Dru¿ynowobia³o³êckiegoUKSzaj¹³
8miejsce(wœród24klubówstartuj¹
cychzca³ejPolski)w45Miêdzyna
rodowych Mistrzostwach Polski
Seniorów w Akrobatyce Sportowej
wŒwidnicy.

3) KATARZYNASZENKzajê³aImiej
sce w Mistrzostwach Warszawy
JuniorówM³odszychwkonkurencji

skoków akrobatycznych, zdoby³a
równie¿ IIImiejscewEliminacjach
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³o
dzie¿y.

Wdniu29.04.1999r.zosta³rozegrany
towarzyski mecz siatkówki dziewcz¹t
pomiêdzy Legionowi¹ Legionowo
a dru¿yn¹GminnegoOœrodka Sportu
Warszawa Bia³o³êka. 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¿byzbyts³abydoping
mêskiejczêœciwidowni?

KRO NI KA SPO RTO WAZA CHĘ CA MY

NaostatniejsesjiRadyGminy,wdniu
28 maja 1999 r. radna El¿bieta Sta
szewska odczyta³a stanowisko rad
nychKlubuSLD,"RadniKlubuSLD
wnosz¹dozarz¹dugminyowskaza
nie terenuwrejonieosiedlaTarcho
minpodbudowêkompleksukultural
norekreacyjnego.Wkompleksietym
znaleŸæpowinno siêkino, ogólnodo
stêpnyklubm³odzie¿owy,dyskoteka,
salabilardowaikawiarnia.
Obecnie istnieje tylko jeden klub 
"Arkona", bêd¹cy w zasobach spó³
dzielczych,wktórymmo¿ebyæpro
wadzona tzw. "cicha dzia³alnoœæ" ze
wzglêdu na to, ¿e klub mieœci siê
w parterze bloku mieszkalnego.

Wiêkszoœæ zajêæ jednak jest komer
cyjna(nauka jêzykówobcych,kursy
prawajazdy,naukaprogramówkom
puterowych). Ta dzia³alnoœæ te¿ jest
bardzo potrzebna. Jednak m³odzie¿
pozatymizajêciaminiemacozesob¹
zrobiæ, nie ma ¿adnej rozrywki po
szkoleczypracy.
Celowymzatemstajesiêjaknajszyb
sze podjêcie dzia³añ w kierunku
wybudowaniakompleksukulturalno
rozrywkowego, wmiejscu nie s¹sia
duj¹cym bezpoœrednio z budynkami
mieszkalnymi , z zabezpieczeniem
tak¿emiejscparkingowych.
RadniKlubuSLDzwracaj¹siêzproœ
b¹dowszystkichradnychopoparcie

tej inicjatywy we wszystkich komi
sjach problemowych Rady Gminy,
w celu podjêcia decyzji o zabezpie
czeniu odpowiednich œrodków
w bud¿ecie tegorocznym z przezna
czeniem na wykonanie podstawo
wych prac przygotowawczych, oraz
œrodkówwbud¿ecienarok2000na
podjêciepracwykonawczych.

Sta no wi sko rad nych Klu bu SLD •••
W „GW” Andrzej Celiñski sk³ada
donos na tych parlamentarzystów
SLD,którzywys³alilistdoprezyden
taClintonazapelemopokojoweroz
wi¹zywanieproblemówwJugos³awii.
Marzekomodowodziæ,¿enies¹oni
dokoñcalojalni,jeœlichodziopobyt
wNATO.Otó¿wEuropieZachodniej
zdania nawetw partiach rz¹dz¹cych
na temat Jugos³awii s¹ podzielone
inikogotoniedziwi.
Wyra¿anie w³asnych pogl¹dów na
razienies¹wPolscezakazane,szcze
gólniewtakcywilizowanyipokojowy
sposób. Po co wiêc p. Celiñski to
recenzuje?
Nawetjakocz³onekPaktumamypra
wo mieæ w³asne zdanie na temat
tego,
coówPaktrobi.

(W³odzimierzZ.)
•••

Uwa¿am¿epolemikawokó³schroni
skanaPaluchutopoprosturozgryw
ka miêdzy Animalsami a Towarzy
stwem Opieki nad Zwierzêtami.
Móg³bymprzytoczyæwiele pozytyw

nych opinii w stosunku do jednych
jak i drugich. Prawda le¿y zapewne
gdzieœ poœrodku. (Boles³awG.War
szawa)
Oburzona jestemw sprawiewyroku
jaki zapad³ w sprawie policjanta ze
S³upska. Dziêki temu policjanci ju¿
niebêd¹wiedzielicomaj¹robiæpod
czasstaræzrozwydrzonymikibicami.
Wtensposóbjesttowylaniedziecka
zk¹piel¹.

(Pawe³Z.)
•••

Naród wybiera swojego przywódcê.
W Jugos³awii wybrano Miloszevicia
tak jak kiedyœNiemcyHitlera. Za to
ponosisiêkonsekwencje.Nierozdzie
rajmywiêcszatnadtymiktórzyzaczê
li.

(CelinaS.)

PS. Od Redakcji: mimo ¿e zamie
szczamy wszystkie opinie, jakimi
Pañstwodzieliciesiêznami,przypo
minamy, ¿e opinie te nie przedsta
wiaj¹ w ¿aden sposób opinni ca³ej
Redakcji i pozostaj¹ wy³¹cznie zda
niemosóbjezamieszczaj¹cych.

Lu dzie
li sty pi szą....

TYTAN
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POZIOMO:1.Boginizwyciêstwa.5.
Z³otymedalistaskokuwzwy¿wMon
trealuw1976roku.9.Pañstwo,które
graniczyizPeruizChile.10.Uszko
dzeniecia³a.11.StolicaArmenii.12.
Szminka. 15. W przenoœni to zwia
stun,g³osiciel jakiejœnowej idei. 16.
Izbawiêzienna.19.Bohaterseriipry
mitywnych filmów amerykañskich.
21. Cz³onek socjaldemokracji, partii
socjalistycznych pewnego nurtu. 22.
Cel biegu. 25. Wywiadowca, detek
tyw. 27. Mieszek. 28. Epopeja. 30.
Ziemia uprawna. 31. Narzêdzie do
burzenia murów. 33. Pañstwo jak
imiê w Ameryce Œrodkowej. 35.
Dop³yw Wis³y. 36. Oszustwo. 38.
Podarunek. 39. Narzêdzie sêdziego
pi³karskiego. 41. Delfin, miecznik.
42.Ikwiaticukierek.44.Znichcz¹
steczka. 45. Ma³a ma³pa z Azji. 46.
Jeden z powieœciowych muszkiete
rów. 47. Gatunek papugi. 48. Gra
karciana.

PIONOWO: 1. Jama, dziura. 2.
Publiczne wykonanie utworów
muzycznych. 3. Drzewo z rodziny

wierzbowatych.4.Narzêdziedoprze
cinania. 5. Stulecie. 6.Muzu³manin,
przeciwnik krzy¿owców. 7. Zabójca
Kennedy'ego.8.W³oskiemiasto.12.
Mikroskopijny otwór w skórze. 13.
Dzielnicamieszkaniowaw Œródmie
œciu.14.Mo¿ebyæpolna.17.Zwi¹zek
powstaj¹cyprzezdzia³aniekwasuna
alkohol. 18.¯eglugapowietrzna. 20.
Irackie miasto portowe. 23. Np.
Romantyzm.24.Œwiadectwokontroli
technicznej. 26. Zewnêtrzny listek
zarodkowy.29.Najczêœciejwystêpu
j¹caodzywkawbryd¿u. 32.Alkohol
z ry¿u i melasy z trzciny cukrowej.
34. Przyczepa do transportu samo
chodu.36.Mlecznanapastwisku.37.
Miasto nad Noteci¹. 40. Pora roku.
42.Trzeciaodkoñca literawalfabe
cie³aciñskim.43....nieborak.

Wœródosób,któredokoñcamiesi¹
canadeœl¹naadresredakcjipopraw
nierozwi¹zan¹krzy¿ówkêrozlosuje
my zestawy kosmetyków. Nagrody
ufundowa³a KZF "Nowa": 01043
Warszawa,ul.Oksywska13,tel.669
0419,6690420.
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Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka

•••
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,równowaga
wewnêtrzna, k³ótliwoœæ, umiejêtnoœæ
racjonalnegoiszybkiegopodejmowa
nia decyzji, gadatliwoœæ, sk³onnoœæ
doidealizowania,zdolnoœcidomani
pulowanialudŸmi.

•••
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,ma³ospryt
ny w kontaktach damsko mêskich,
œmia³oœæ, dostojnoœæ, kierowanie siê
zdrowymrozs¹dkiem.

•••
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.

Wiêkszoœæludzidohoroskopówpodchodziconajmniejzpob³a¿liwymuœmiechemnatwarzy.Niektórzyjednak,tow³aœnieodnichzaczynaj¹lekturêka¿degopisma,licz¹c¿ewkoñcuspe³nisiêpo
tysi¹ckroæzapowiadanapodwy¿kaczywygranawaudiotele.Niestety,mimoi¿szefnieprzejawia¿adnejochotydopodwy¿ek,arachunkizatelefonprzyprawiaj¹orozleg³yzawa³sercawszystkich
cz³onkównaszejrodziny,wci¹¿nietracimynadziei.Podobniejestzeznakamizodiaku,dziêkiktórymrzekomomo¿emypoznaæsiênaka¿dym,bezzjedzeniaznimbeczkisoli.Tymwiêc,którymprzy
prawyszkodz¹na¿o³¹dekczynainne,równieprzydatneorganydedykujemyniniejszezestawienieznakówzodiaku.Przyczytaniuniezapomnijmyjednakozmru¿eniuprzynajmniejjednegooka...Twój
znak,twójcharakter:

HOROSKOP HoRoSkOp HOROSKOP 
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