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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 Pre
zydent Rzeczpospolitej podpisa³ ustawê
o nowym modelu oœwiaty. Jak mo¿na
siê by³o spodziewaæ, ustawa ta wprowa
dzi³a nieco zmian i zamieszania, które
nie ominê³o tak¿e naszej gminy. A kon
kretnie - zmian w statutach niektórych
szkó³ podstawowych które z oœmiolet
nich od 1 wrzeœnia 1999 roku stan¹ siê
szko³ami szeœcioletnimi.
Ponadto powo³aliœmy now¹ szko³ê
podstawow¹ nr 1 przy ul. Kobia³ka 49
która dotychczas by³a fili¹ szko³y nr 231,
a od nowego roku szkolnego bêdzie pe³
n¹, szeœcioletni¹ szko³¹ podstawow¹.
Status pe³noletniej szko³y podstawo
wej uzyska³a równie¿ szko³a podstawo

wa nr 342 do której dotychczas uczê
szcza³y dzieci przez okres trzech lat,
a potem czwartoklasiœci kontynuowali
naukê w   szkole nr 344. Od nowego
roku szkolnego w integracyjnej szkole
nr 342 bêdzie pe³ny pion dydaktyczny,
gdzie przez ca³e szeœæ lat dzieci bêd¹ siê
uczyæ w klasach integracyjnych. Na
uwagê zas³uguj¹ komfortowe warunki
nauki, gdy¿ w tych klasach bêdzie nie
wiêcej ni¿ po dwadzieœcioro dzieci.
Nie oby³o siê jednak bez likwidacji
niektórych szkó³ na terenie gminy
i powo³ania w ich miejsce gimnazjów.
Los ten spotka³ m in. dotychczasow¹
podstawówkê nr 117 przy ul. P³u¿nic

kiej, która stanie siê gimnazjum nr 1
oraz szko³ê podstawow¹ nr 156 w Cho
szczówce, która awansuje do rangi gim
nazjum nr 4.
Zmiany nie ominê³y Tarchomina.
Z tym tylko, ¿e nowopowsta³e gimnazja
-  nr 2 i nr 3 znajd¹ swoj¹ siedzibê
w nadal istniej¹cych szkó³ podstawo
wych nr 314 i 344.
Du¿ym sukcesem naszej Rady jest
jednomyœlnie podjêta decyzja o budo
wie szko³y podstawowej przy ul. Stru
mykowej. Na jesieni przeniesione zosta
nie tam tak¿e przedszkole.
-W przedszkolu przy ul. Strumykowej
bêdzie mia³o siedzibê przedszkole nr 1,
które obecnie dzia³a przy ul. Klasyków
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- zapowiada zastêpca burmistrza gminy
Bia³o³êka, Arkadiusz Przybylski. Prze
nosiny nie s¹ bynajmniej fanaberi¹,
a czyst¹ koniecznoœci¹ gdy¿ budynek,
w którym znajduje siê obecnie przed
szkole nie nadaje siê nawet do remontu.
Budynek ponadto nie jest w³asnoœci¹
gminy tylko sióstr zakonnych. Przeno
siny wszystkim wyjd¹ zreszt¹ na dobre,
gdy¿ nowy budynek bêdzie o wiele
wiêkszy od poprzedniego. Dziêki temu
nie tylko powiêkszy siê liczba miejsc,
ale równie¿ poprawi komfort naszych
milusiñskich. Wiêkszy budynek pozwo
li tak¿e na skuteczniejsz¹ pracê z dzieæ
mi - przekonuje zastêpca burmistrza.
Wprowadzamy nowo jakoœciowo
system w oœwiacie, który powinien
poprawiæ funkcjonowanie placówek
oœwiatowych. Pierwszym krokiem
w tym kierunku jest usamodzielnienie
finansowe szkó³, co pozwoli³o na du¿e
oszczêdnoœci. Dziêki temu znalaz³y siê
pieni¹dze na podn
 iesienie pensji nau
czycieli o ok. 20 procent, a pozosta³ych
pracowników oœwiaty -  o prawie 14 %.
Jak na razie, nawet obecne pensje
"naszych" nauczycieli budz¹ zrozu
mia³¹ zazdroœæ kadry nauc zycielskiej
z innych dzielnic, którzy ³akomym
wzrokiem patrz¹ na posady w bia³o³êc
kich szko³ach.
Dotychczas bol¹czk¹ wielu szkó³ by³
brak nowoczesnych i dobrze wyposa¿o
nych hal sportowych. Aby nasze dzie
ciaki   mog³y mieæ zwiêkszon¹ liczbê
lekcji wychowania fizycznego, nale¿a³o
im stworzyæ do tego warunki. Dlatego
zadbaliœmy o to, aby w bud¿ecie naszej
gminy znalaz³y siê pieni¹dze na zapro
jektowanie hal sportowych, które
w przysz³ym roku chcielibyœmy wybu
dowaæ. Szczególnie nam zale¿y na
halach przy szko³ach nr 156, 231 i 154,
dokoñczenie na str. 2

Gdzieœ na Ba³kanach setki tysiêcy
ludzi opuszcza swoje domostwa,
zostawiaj¹c ca³y swój dorobek nagro
madzony przez ojców i dziadów, „inte
ligentne” bomby niszcz¹ fabryki
i mosty budowane w trudzie i znoju
przez ca³e pokolenia. Gdzieœ w Ame
ryce tornado niszczy wszystko co ma
na drodze. Wszystkie te zdarzenia s¹
bardzo telewizyjne i poczytne, 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
na ulicy Porajów dziecko pogryz³o psa
do krwi. Chcemy zaj¹æ siê tylko pro
blemami lokalnymi, nawet nie war
szawskimi ale bia³o³êckimi. Tymi pro
blemami, które s¹ bardzo przyziemne
ale w naszej krainie spokoju i szczêœli
woœci - jak¿e bol¹. Bêdziemy wspomi
naæ historiê naszej Gminy, opisywaæ
ciekawych ludzi, ciekawe miejsca.
Bêdziemy informowaæ o zamierze
niach naszego samorz¹du, o impre
zach kulturalnych i sportowych. Opi
szemy barwnie dziurê w jezdni
i otwarcie nowej hali sportowej.
Bêdziemy sol¹ w oku i cierniem
w bucie dla oszo³omów, ³apówkarzy,
nierzetelnych  urzêdników i dzia³aczy.
Bêdziemy reagowaæ na Pañstwa listy
i telefony. Bêdziemy po prostu dla
Pañstwa!
Krzysztof Jachimczyk
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wywiad z wiceburmistrzem gminy Warszawa-Bia³o³êka - Arkadiuszem
Przybylskim - dokoñczenie ze strony 1

Nowiny z Gminy
l Gmina rozpoczê³a budowê nowej
szko³y przy ul. Strumykowej,
w której pomieœci siê ponad 1000
uczniów. Pierwsi z nich pojawi¹ siê
w szkole we wrzeœniu 2000 roku.
Równoczeœnie budowana bêdzie
hala sportowa na potrzeby tej szko
³y. Bêdzie ona d³u¿sza o 12 metrów
od hali przy ul. Œwiatowida, co
umo¿liwi równoczesne æwiczenia
wiêkszej grupie uczniów -  zawodni
ków. Wykonawca -  firma PRK 7 - 
wesz³a na plac budowy 5 maja br.
l Rozpoczêto budowê supermarke
tu z biurami i parkingami dla firmy
Stoch - Polska. Budynek wzniesiony
bêdzie przy ulicy Œwiatowida, obok
ratusza.
l Przy ulicy Mehoffera powstanie
Warszawsko -  Praskie Seminarium
Duchowne. Bêdzie to druga -  obok
Wy¿szej Szko³y Ubezpieczeñ i Ban
kowoœci - uczelnia na terenie Bia³o
³êki.
l W dniach 18 -  20 czerwca odbê
dzie siê festyn z okazji pi¹tej roczni
cy istnienia gminy Warszawa - Bia³o
³êka. Wyst¹pi¹ m.in. Danuta Stankie
wicz, T.Love, Armia, Zbigniew
Wodecki, Robert Janowski. Szcze
gó³owy program festynu w numerze.
l Zakoñczy³ siê Bia³o³êcki Konkurs
Wokalny "Œpiewaæ ka¿dy mo¿e" zor
ganizowany przez Gminny Oœrodek
Kultury. Startowa³o w nim 30 osób
w wieku od 7 do 40 lat. Laureaci
otrzymali "Z³ote ósemki" a wszyscy
zapewnienie, ¿e konkurs bêdzie
kontynuowany.
l 28 maja odby³a siê X sesja Rady
Gminy Warszawa - Bia³o³êka, poœwiê
cona w du¿ej czêœci kwestii bezpie
czeñstwa w naszej gminie. Podczas
tej sesji odwo³ano równie¿ Skarbnika
Gminy Marka Dzwonnika.
l 27 maja zapali³ siê jad¹cy do akcji
wóz po¿arniczy Jednostki Ratowni
czo - Gaœniczej nr 10 z naszej gminy.
Na szczêœcie po¿ar samochodu uda
³o siê opanowaæ i stra¿acy bez prze
szkód wykonali zadanie.
l W sobotê 5 czerwca dwóch poli
cjantów z Komendy Sto³ecznej Poli
cji jad¹c zielonym Daewoo Tico sta
ranowali cztery samochody i ranili
kobietê. Rajd Tico zakoñczy³ siê na

œcianie jednego z wie¿owców przy
ul. Atutowej na terenie naszej gmi
ny. Œwiadkowie twierdz¹, ¿e funk
cjonariusze byli pijani ale nie znajdo
wali siê na s³u¿bie.
l W dniu 24 maja br. dokonano
odbioru mostu nad Kana³em Bród
nowskim w ci¹gu ul. Zbo¿owej.
l T.B.M. "Batory" uzyska³ pozwole
nie na budowê czteropoziomowego
wolnostoj¹cego gara¿u. Przeznaczo
ny on bêdzie dla mieszkañców osie
dle "Buczynek" przy ulicy Odkrytej
a pomieszcz¹  siê w nim 1033 samo
chody.
l Wydano pozwolenie dla S.B.M.
"Wardom" na budowê dwóch kolej
nych budynków mieszkalnych
z lokalem handlowym i parkingiem
podziemnym przy ul. Myœliborskiej.
l Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr
118 przy ul. Leszczynowej zosta³y
sponsorami pantery œnie¿nej o imie
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
bezp³atnie odwiedziæ swojego podo
piecznego. Mog¹ równie¿ korzystaæ
z sal dydaktycznych na terenie ZOO
i organizowaæ lekcje pogl¹dowe pro
wadzone przez specjalistów z ogro
du zoologicznego.
l W dniu 1 czerwca w Szkole Podsta
wowej nr 257 przy ul. Podró¿niczej
odby³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka.
Wrêczono na nim puchary i dyplomy
za ogóln¹ punktacjê Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y i Wspó³zawo
dnictwa Sportowego szkó³ za rok
szkolny 1998/99 W festynie uczestni
czy³y reprezentacje ze wszystkich
szkó³ z terenu Bia³o³êki.
l W ramach dzia³añ zwi¹zanych
z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku
na terenie Bia³o³êki zlikwidowano "dzi
kie wysypiska" przy ulicach: Lidzbar
skiej, Insurekcji, Orneckiej. Z kolei
przy ulicach: Wa³uszewskiej, Dylew
skiej, Uzdowskiej, Sprawnej, Leœnej
Polanki i Dzierzgoñskiej uporz¹dko
wano zaœmiecone pobocza.

O G Ł O S Z E N I E
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czyli tam, gdzie dzieci maj¹ najgorsze
warunki do uprawiania sportu.
-Wprawdzie oœwiat¹ zajmujê siê
dopiero od 2 listopada, to jednak
jestem w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e
spotka³em grupê ludzi którzy wiedz¹
czego chc¹. To dyrektorzy bia³o³êc
kich szkó³ maj¹ wielkie szanse wypro
wadziæ oœwiatê na prost¹ i stworzyæ
w tych szko³ach takie warunki aby
by³y godne ucznia trzeciego tysi¹cle
cia- uwa¿a zastêpca burmistrza Przy
bylski.
-Tworz¹c sieæ gimnazjów, nie oby³o
siê bez pewnych zgrzytów. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e nie wszyscy mie
szkañcy czuj¹ siê zadowoleni z nowe
go podzia³u szkó³. Zw³aszcza dotyczy
to mieszkañców Choszczówki i bro
nionej przez nich szko³y podstawowej
nr 156. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
wzorowe funkcjonowanie tej placów
ki w roli gimnazjum sprawi, ¿e ich
opinia ulegnie zmianie.
Chcieliœmy tak¿e aby dzieci ze
wszystkich trzech domów dziecka
i oœrodka Bajka nie chodzi³y do
wspólnej szko³y, dziêki czemu nie
obni¿y siê poziom nauczania w takiej
placówce.

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

Szko³a na Choszczówce jako gimna
zjum pozwoli tak¿e rozwijaæ w pe³ni
takie specjalizacje, jak ekologiczna czy
biologiczna. -Tworz¹c sieæ gimnazjów
staraliœmy siê unikn¹æ sytuacji
w której to w jednej szkole mieœci³yby
siê dwie szko³y. Ponadto chcemy
oddzieliæ dzieci starsze od dzieci
m³odszych, a  ich kontakt ograniczyæ
do minimum. Dziêki oddzieleniu star
szych od maluchów mo¿emy unikn¹æ

bowiem takich niekorzystnych zja
wisk jak narkomania czy przemoc
w szkole. Mniejsze szko³y pozwol¹ na
dostrze¿enie ucznia i jego problemów.  
- uwa¿a Arkadiusz Przybylski.
Z Arkadiuszem Przybylskim - 
zastêpc¹ burmistrza gminy Bia³o³êka
                               rozmawia³: M.G.

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
Krzysztof Je¿,
Arkadiusz Przybylski,
Tadeusz Semetkowski -  Zastêpcy
Burmistrza Gminy Warszawa-Bia³o³ê
ka
- poniedzia³ki w godz. 14.00 - 18.00
l Administracja Osiedla „Poraje", ul.
Porajów 2
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
- poniedzia³ki w godz. 18.00 - 19.00
Stefan Sosnowski - AWS - 7 VI
Anna WoŸniakowska - Porozumienie
Samorz¹dowe „Gospodarnoœæ” - 
14.VI (w godz. 18.30 - 19.30)
Andrzej WoŸniakowski - SLD -  21.VI
Krzysztof Nalbert - SLD - 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 -  17.VI
Anna Dziewulska (poniedzia³ki) - 
Unia Wolnoœci - 21.VI
Pawe³ Teresiak (poniedzia³ki) - AWS
- 7.VI; 28.VI
l Szko³a Podstawowa Nr 342,
ul. Pancera 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê co drugi ponie
dzia³ek.
Jacek Kaznowski w godz. 19.00 - 
20.00 - PS „Gospodarnoœæ" - 28.VI
Liliana Zientecka w godz. 17.00 - 
18.00 - AWS - 7.VI
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 Szko³a Podstawowa Nr 118,
ul. Leszczynowa 5
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
18.00 - 19.00.
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.
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 -   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- 17.VI
Maciej M³odkowski -  PS „Gospodar
noœæ” - 10. VI; 24. VI
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
l Lokal Rady Osiedla „Marywilska”,
ul. Marywilska 52
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci czwartek miesi¹ca w godz.
18.00 - 19.00.
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 socjologowie
zwykli okreœlaæ mianem d³ugiego trwa
nia. Na ogó³  chodzi tu o jakieœ idee czy
wzorce postaw. Mieszkañcy osiedli Bia
³o³êka Dworska i Choszczówka mog¹
czegoœ takiego doœwiadczaæ codziennie
w wymiarze... komunikacyjnym. Cho
dzi mi tu o dwie s³awne ju¿ i os³awione
linie autobusowe 133 i 152, prowadzone

nie od opcji politycznej), paru dzienni
karzy prasy lokalnej zarobi³o trochê
wierszówki, korespondencja z ZTM
uros³a ju¿ do rozmiarów nadaj¹cych siê
przynajmniej na nauk
 owy artyku³ pt.
Z dziejów niemo¿noœci w III RP i ... nic.
Zdarza³y siê te¿ inne smaczki - raz po
raz autobus 152 stawa³ w p³omieniach
i to bynajmniej nie z powodu entuzja
zmu zachwyconych rozwijan¹ prêdko

fot. Archiwum
Na pêtli zajête ju¿ wszystkie miejsca

przez firmê "Rapid" (po ³acinie znaczy
szybki!). Sprawa nie zawsze szybkich,
za to niezmiennie ma³o sprawnych
autobusów obchodziæ bêdzie ju¿ nied³u
go swoje dziesiêciolecie (ciekawe czy
doczeka siê wzmianki w tworzonym
w³aœnie przez media "bilansie dziesiê
ciolecia"), a mieszkañcy wy¿ej wspo
mnianych osiedli nadal skazani s¹ na
zdezelowane, niepunktualne i kursuj¹
ce z ponad godzinn¹ czêstotliwoœci¹
autobusy.
Kwestia gminnej komunikacji dorobi
³a siê ju¿ bogatej literatury. Kilka rad
osiedla pisa³o w tej sprawie petycje,
radni pisali arkusze interwencyjne, bur
mistrzowie byli o to interpelowani na
zebraniach mieszkañców, pe³ne obu
rzenia g³osy pasa¿erów zamieszcza³y
najwiêksze dzienniki polskie (niezale¿

œci¹ pojazdu 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 pociesze
nie, pozosta³ym pasa¿erom w przepe³
nionym pojeŸdzie, kierowca opowiada³
o dobrodziejstwach transformacji
gospodarczej i oszczêdnej eksploatacji
pojazdu. Ostatni¹ ciekaw¹ innowacj¹
by³o puszczenie owych linii przez osie
dle tarchomiñskie (przy zmniejszonej
czêstotliwoœci kursowania), dziêki cze
mu dla  jad¹cych na ¯erañ sta³ siê prak
tycznie bezu¿yteczny. Sytuacjê w nie
wielkim tylko stopniu poprawiaj¹ auto
busy linii 176, które z racji remontu
(w³aœciwsze by³oby u¿ycie terminu
"zniszczenia") mostu na Kanale ¯erañ

skim s¹ wprawdzie bardziej punktualne
ni¿ to mia³o miejsce kiedyœ, za to poja
wiaj¹ siê znacznie rzadziej.
Ostatnio sprawa -  takie mam wra¿e
nie-  przesta³a zreszt¹ ju¿ bulwersowaæ
mieszkañców. Czêœæ siê w miêdzycza
sie zmotoryzowa³a, czêœæ przyzwyczai³a
i cieszy z przyjazdu tych autobusów jak
z wygranej w grze liczbowej lub audio
tele, reszta (sam pisz¹cy zalicza siê do
tej grupy) z³orzeczy i chodzi pieszo. Nie
ukrywam, i¿ ma to swoje plusy. Ostat
nio przegapiwszy (tym razem by³ dwie
minuty wczeœniej) po³¹czenie o 7.20,
zdecydowa³em udaæ siê w  okolice TZF
"Polfa" pieszo  i rzecz ciekawa- dystans,
który dotychczas pokonywa³em komu
nikacj¹ miejsk¹ (czyt. 152) w 40 min.,
zaj¹³ mi tylko pó³godziny relaksowego
marszu. Zaoszczêdzi³em te¿ na bilecie
(ja i ZTM, bo podobno ka¿dy przejazd
pasa¿era jest dotowany), co przy nau
czycielskiej pensji ma swoje znaczenie.
Na marginesie nasuwa siê te¿ inna
ciekawostka. Mieszkañcem mojego
osiedla jest bowiem jeden z dyrekto
rów sto³ecznej komunikacji. Ów jego
moœæ pewnie   jednak autobusem nie
podró¿uje...
Powy¿szy tekst nie ma charakteru
interwencyjnego. Po prostu jako  histo
ryk z kronikarskiego obowi¹zku chcia
³em odnotowaæ bia³o³êck¹ ciekawostkê,
nim pogr¹¿y siê w otch³ani  zapomnie
nia b¹dŸ ... rutyny.

Program festynu
z okazji 5 rocznicy istnienia
Gminy Warszawa - Białołęka
18 czerwca

16.25-16.30 - I konkurs plastyczny

15.00-15.30 -  Prezentacja sekcji Gmin
nego Oœrodka Kultury (Studio Piosen
ki, Diabl¹tka Artiego)
15.30-17.30 -  Program dla dzieci
w wykonaniu Laury £¹cz i jej zespo³u

16.30-17.45 - Kabaret Rafa³a Kmity
17.45-19.00 - Recital: Zbigniewa Wodec
kiego, Danuty Stankiewicz i Andrzeja
Rybiñskiego

17.30-18.15 - Wystêp zespo³u i kabaretu
"3+1" z Domu Opieki Spo³ecznej z ul.
Bohaterów

19.00-20.20 - Koncert zespo³u T.Love

18.15-18.45 -  Program kabaretowy
w wykonaniu Filipa Borowskiego

13.00-13.30 Wystêp zespo³u Klakson
Country

18.45-20.15 -  Koncert Danuty Stankie
wicz - "Lolity"

13.30-14.30 - Syrbacy

20 czerwca

14.30-15.30 - Bajka dla dzieci

19 czerwca
12.00-13.30 - Majka Je¿owska

15.30-16.00 -  Konkurs teatralny i pla
styczny

13.30-13.45 - I konkurs muzyczny

16.00-17.20 - Wystêp Kabaretu KAT

13.45-15.15 - Country W³odarek

17.20-17.30 - Konkurs muzyczny

15.15-15.30 - Og³oszenie konkursu pla
stycznego, II konkurs muzyczny

17.30-18.45 - Recital Roberta Janowskie
go

15.30-16.25 -  Kapela Warszawska Staœ
ka Wielanka

19.00-21.00 -  Koncert zespo³u Tymote
usz + Armia

Krzysztof Madej

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
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Płacz i płać

Nie ma tygodnia by w którymœ z wiêk
szych miast w Polsce nie wzniós³ siê jak
grzyb po deszczu wielki biurowiec,
kolejny hipermarket czy centrum han
dlowe. Na setkach budów w pocie
robotniczego czo³a powstaj¹ nowe jez
dnie, nitki wodoci¹gów i sieci gazo
wych. Na obrze¿ach wielkich miast na
gwa³t odrolnicza i uzbraja siê kolejne
setki tysiêcy metrów terenu. Pomijaj¹c
fakt, ¿e w wiêkszoœci przypadków budo
wy te w niewielkim tylko stopniu przy
czyni¹ siê do budowy nowych, a przede
wszystkim -  tanich mieszkañ, id¹cy za
tym wzrost cen dzia³ek ma tak¿e swój
drugi, znacznie mniej przyjemny
koniec.
Du¿a w tym zas³uga tzw. op³at adia
cenckich -  doskona³ego, choæ nieco
zapomnianego sposobu na opró¿nienie
kieszeni podatnika i to w majestacie
prawa. O nich to, jak Polska d³uga i sze
roka przypomnia³y sobie bowiem gmi
ny w gor¹czkowym poszukiwaniu
nowych zastrzyków pieniêdzy.
Op³ata ta, s³usznie zreszt¹, jak grom
z jasnego nieba bije w bogatych do
obrzydliwoœci posiadaczy dzia³ek

budowlanych i znajduj¹cych siê na nich
nieruchomoœci, które maj¹ nieszczê
œcie znaleŸæ siê na terenie du¿ych
miast. Przez przypadek zapewne, do
grupy ok³adanych op³at¹ wliczono
wszystkich, o emerytach, rencistach
i rodzinach wielodzietnych, które z tru
dem wi¹¿¹ koniec z koñcem, nie zapo
minaj¹c. -  Z³odzieje, oszuœci -  twierdz¹
o pomys³odawcach posiadacze dzia³ek
budowlanych, których tempo wzrostu
wartoœci przypomina wyœcig zbrojeñ
zimnej wojny, co bynajmniej nie pozo
sta³o bez wp³ywu na wysokoœæ op³at.
-  Mieszkañcy nie p³ac¹ przecie¿ za
ogólny wzrost wartoœci gruntu, a jedy
nie za wzrost jego wartoœci w wyniku
gminnych inwestycji -  t³umacz¹ siê
samorz¹dowcy. -  Dziêki temu gmina
ma szanse na odzyskanie pieniêdzy
które w³o¿y³a w budowê i przeznaczyæ
je na np. nowe inwestycje -przekonuj¹
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 wy³¹cznie
p³awi¹cy siê w luksusie bogacze - twier

dz¹ jedni mieszkañcy. - Co powiedzieæ
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 op³aty
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 op³atach.
Ci zaœ, którzy mimo wszystko zgodzili
by siê w ostatecznoœci na p³acenie,
nawet nie chc¹ s³yszeæ o 50 procentach.
Spytani o mo¿liwe do udŸwigniêcia
kwoty, podaj¹ po zastanowieniu, stawki
rzêdu kilku, maksymalnie 10 %.
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 skuteczne
zachêcenie do nowej samorz¹dowej ini
cjatywy zw³aszcza ludzi starszych i nie
zamo¿nych, którym reformy, w tym
samorz¹dowa kojarzy³y siê z nadziej¹
na nowe, lepsze ¿ycie.

Gmina nie dla bandytów
W dzisiejszych czasach ju¿ chyba nikt
nie mo¿e byæ spokojny o swoje bezpie
czeñstwo. Kradzie¿e, brutalne rozboje,
napady z broni¹ w rêku znajduj¹ siê na
porz¹dku dziennym. Strza³y na ulicach
przynosz¹ kolejne ofiary, którymi coraz
czêœciej staj¹ siê niewinne, postronne
osoby. Morderstwa je¿eli szokuj¹, to
tylko coraz wiêkszym okrucieñstwem.
Wszystkich przera¿a powszechnoœæ
zbrodni, bezkarnoœæ przestêpców i bez
radnoœæ organów œcigania.
Bie¿¹cy rok przyniós³ zmiany organi
zacyjne i personalne w organach zajmu
j¹cych siê porz¹dkiem i bezpieczeñ
stwem w Warszawie a tym samym
w naszej gminie. Miejsce dotychczaso
wych Komend Rejonowych w Warsza
wie zajê³y wydzia³y kryminalne. Z komi

sariatów policji wycofano oddzia³y
patrolowo - interwencyjne i scentralizo
wano je na szczeblu Warszawy. Bezpo
œredni ciê¿ar zapobiegania   przestêp
czoœci i walki z ni¹ spad³ na terenie
gminy na barki dzielnicowych. Ale tych
brakuje.
Z kolei Stra¿ Miejska w Gminie Bia³o
³êka z dniem 1.01.1999 sta³a siê czêœci¹
Stra¿y Miejskiej Miasta Sto³ecznego
Warszawy. Jej struktura organizacyjna
i stan etatowy na razie nie uleg³y zmia
nie, wiêc nasza Stra¿ dzia³a jeszcze po
staremu. Jak bêdzie potem? Miejmy
nadziejê, ¿e równie dobrze jak teraz.
Czy te wszystkie przekszta³cenia nie
wp³yn¹ negatywnie na poziom bezpie
czeñstwa w naszej gminie? Jest chyba
jeszcze za wczeœnie, aby to oceniæ. Na
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dzieñ dzisiejszy   Bia³o³êka jest jedn¹
z bardziej bezpiecznych gmin na tere
nie Warszawy. Dominuj¹ tu przestêp
stwa pospolite -  ró¿nego rodzaju kra
dzie¿e, w³amania, bójki. Bardzo rzadko  
notuje siê przestêpstwa ciê¿kie, takie
jak   zabójstwa czy rozboje z broni¹
w rêku, choæ nie tak dawno g³oœna by³a
sprawa morderstwa Jolanty Brzozow
skiej i zabójstwo pracownika stacji ben
zynowej Statoil przy ulicy Modliñskiej.
Na terenie Bia³o³êki funkcjonuj¹ dwa
komisariaty policji. Pierwszy z nich - 
Komisariat Policji Bia³o³êka -  znajduje
siê przy ulicy Modliñskiej 205. Jego
komendantem jest   aspirant sztabowy
Zbigniew Sawicki, który posiada wielo
letnie, bogate doœwiadczenie w pracy
na terenie naszej gminy. Rejon dzia³ania
komisariatu jest bardzo rozleg³y: jest to
ca³y teren na wschód od ulicy Modliñ
skiej w granicach gminy (ul. Modliñska
jest granic¹, która dzieli Bia³o³êkê na
dwie czêœci, z których ka¿da obs³ugiwa
na jest przez inny komisariat). W rejo
nie tym znajduj¹ siê miêdzy innymi 3
hipermarkety - gdzie notuje siê olbrzy
mi¹ liczbê kradzie¿y, gie³da samocho
dowa i areszt œledczy, który równie¿
trzeba obs³ugiwaæ przy czynnoœciach
procesowych (i nie tylko, bo np. w 1996
r. dosz³o tam do buntu wiêŸniów).
Pamiêtaæ nale¿y równie¿, ¿e przez lasy
Choszczówki biegnie droga ucieczek
kradzionych samochodów.
Miejsca, gdzie najczêœciej dochodzi
do przestêpstw b¹dŸ wykroczeñ na
terenie dzia³ania Komisariatu Bia³o³êka,
to wed³ug komendanta Sawickiego:
osiedle Kowalczyka, Osiedle Marywil
ska,   powstaj¹ce osiedle domków na
P³udach (w³amania), stacje benzynowe
(kradzie¿e). W bie¿¹cym roku policjan
ci z tego komisariatu wszczêli 312
postêpowañ przygotowawczych ( dla
porównania w tym czasie w 1998 r. - 
285).  Pracy mnóstwo, a ludzi brakuje.

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 zoba
czy³y w nich nowe Ÿród³o zysków. Kiedy siê mówi o samodzielnoœci samorz¹du, normalne jest ¿e
poszukuj¹ one nowych Ÿróde³ zarobku - uwa¿a Marian Wolanin - wicedyrektor Departamentu Gospo
darowania Nieruchomoœciami z Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Jednym z takich sposobów
jest w³aœnie op³ata adiacencka. Op³aty te mog¹ byæ zastosowane do ka¿dej nieruchomoœci 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¿dorazowo po urz¹dzeniu lub modernizacji drogi albo po
stworzeniu warunków do pod³¹czenia nieruchomoœci do poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury tech
nicznej. Jej wysokoœæ zale¿y od wzrostu wartoœci nieruchomoœci w spowodowanej budow¹ urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej. Przypuœæmy, ktoœ mia³ nieruchomoœæ do której prowadzi³a droga nieutwar
dzona i nagle t¹ drogê utwardzono. Po³o¿ono tam asfalt, doprowadzono gaz, zbudowano wodoci¹g
którego wczeœniej nie by³o. Niew¹tpliwie, w takim przypadku wartoœæ tej nieruchomoœci wzros³a - t³u
maczy pan Marian.
Op³ata wynika wiêc z faktu ¿e dziêki wybudowaniu okreœlonych urz¹dzeñ technicznych za pañstwowe
lub samorz¹dowe pieni¹dze wzros³a wartoœæ nieruchomoœci, przez co ich w³aœciciele wzbogacili siê nie
czyni¹c nic. Oczywiœcie, jeœli taki cz³owiek bierze udzia³ w budowie takich urz¹dzeñ to wówczas ponie
sione przez niego nak³ady zalicza siê na poczet op³aty adiacenckiej. Istotne jest tak¿e to, ¿e op³atê
adiacenck¹ mo¿na wprowadzaæ jedynie wtedy, gdy wartoœæ naszej dzia³ki istotnie wzros³a. Bo jeœli np.
ju¿ jedna linia wodoci¹gowa istnieje, a buduje siê drug¹, to ta druga nie powoduje wzrostu wartoœci
danej dzia³ki i t³umaczenie o koniecznoœci wprowadzenia op³at nie ma sensu - przyznaje Micha³ Wola
nin. Chodzi wiêc tylko o sytuacje, kiedy w wyniku wybudowania wzros³a wartoœæ realna tej nierucho
moœci. Oczywiœcie, stwierdzenie faktu czy rzeczywiœcie nast¹pi³ wzrost wartoœci nieruchomoœci jest
mo¿liwy tylko na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Nie mo¿e byæ równie¿ tak, ¿e wysokoœæ op³aty
adiacenckiej wci¹¿ roœnie i roœnie. Maksymalna jej wysokoœæ bowiem to 50 % ró¿nicy miêdzy wartoœci¹
jaka nieruchomoœæ mia³a przed wybudowaniem dodatkowej infrastruktury a po jej wybudowaniu. Czy
li jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a o 100 jednostek, to op³ata adiacencka mo¿e wynosiæ maksymal
nie 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 dzia³aniem danej
chwili. Jeœli wiêc np. dzisiaj 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 urz¹dzenia lub modernizacji drogi lub stworzenia warunków do pod³¹
czenia nieruchomoœci do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Proszê zwróciæ uwagê ma zwrot "stwo
rzenie warunków do pod³¹czenia" 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¿liwoœæ ¿e gmina, widz¹c wysoki opór mieszkañców mo¿e siê wycofaæ z projektu wprowadzenia
tego typu op³at. Mo¿noœæ ich wprowadzenia nie oznacza 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 poparciem.
Je¿eli kwestionujemy wartoœæ wyceny przez gminê zawsze mo¿emy wnieœæ odwo³anie do Samorz¹
dowego Kolegium Odwo³awczego. Musimy przedstawiæ przy tym alternatywne wyliczenie wartoœci
naszej nieruchomoœci przygotowane przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
Kolegium mo¿e uchyliæ decyzjê, przekazaæ do ponownego rozpatrzenia lub utrzymaæ j¹ w mocy. Jeœli
i to nie nas nie satysfakcjonuje, na decyzjê Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego 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 przypadku musimy liczyæ siê z tzw. postêpowaniem egzekucyjnym w admi
nistracji a mówi¹c proœciej - z wizyt¹ komornika lub obci¹¿eniem hipoteki...
M.G.

specjalista informuje

Przed reform¹ komendant Sawicki mia³
45 funkcjonariuszy, a teraz tylko 25.
Z dziesiêciu etatów dzielnicowych
w chwili obecnej pozosta³y tylko cztery.
Czy to siê zmieni? Na razie siê na to nie
zanosi, aczkolwiek gor¹co tego ¿yczy
my Panu Komendantowi, sobie i wszy
stkim mieszkañcom Bia³o³êki.
Komisariat Policji Tarchomin dowo
dzony przez nadkomisarza W³odzi
mierza Majgierta mieœci siê przy ulicy
van Gogha 7 a jego obszarem dzia³a
nia s¹ tereny od ul. Modliñskiej w kie
runku Wis³y w obszarze gminy.
W sumie obszar ten zamieszkuje 28
tysiêcy osób, a obs³uguje go piêciu
dzielnicowych. Komisariat na van
Gogha powsta³ w du¿ej mierze dziêki
radnym poprzedniej kadencji. Urz¹d
Gminy wykupi³ pomieszczenia pod
komisariat i je zaad
 aptowa³ a Komen
da Sto³eczna Policji przyzna³a etaty.
Na terenie dzia³ania komendanta Maj
gierta i jego funkcjonariuszy dominuj¹
przestêpstwa pospolite: kradzie¿e,
w³amania do samochodów i obiektów,
pobicia, przestêpstwa przeciw rodzi
nie. W ci¹gu tego roku zais tnia³o tylko
jedno przestêpstwo z ustawy o prze
ciwdzia³aniu narkomanii - sprawca nie
letni zosta³ ustalony i sprawê prowadzi
Komenda Sto³eczna. Dosz³o do dwóch
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
ubieg³ym roku by³o ich 270. Kolejnym
organem dbaj¹cym o porz¹dek
w naszej gminie jest Stra¿ Miejska,
która z dniem 1 stycznia 1999 r. sta³a
siê czêœci¹ stra¿y ogólnomiejskiej. Do
dnia dzisiejszego nie nast¹pi³y ¿adne
zmiany w pracy zwi¹zane z tymi prze
kszta³ceniami. Dalej mamy 30 stra¿ni

ków pracuj¹cych w dwóch komisaria
tach: przy ulicy Wittiga 5 i Marywil
skiej 58. Dowództwo nad ca³oœci¹
sprawuje Naczelnik Wojciech Kosie
radzki zwi¹zany ze stra¿¹ od pocz¹tku
jej istnienia. Dziœ wiadomo, ¿e jak na
razie iloœæ etatów siê nie zwiêkszy - 
nadal bêdzie ich 31 (obecnie jest jeden
wakat). Dobr¹ wiadomoœæ stanowi
fakt, ¿e po wizycie papie¿a nasza Stra¿
Miejska otrzyma trzy nowe pojazdy od
Stra¿y Miejskiej Miasta Sto³ecznego
Warszawy.
Stra¿ Miejska pracuje ca³odobowo.
W nocy teren patroluje jeden radio
wóz, który kr¹¿y przewa¿nie po uli
cach Tarchomina i okolic -  chyba, ¿e
dostanie zg³oszenie z dalszych rejo
nów. W bie¿¹cym roku stra¿nicy ujaw
nili 28 wysypisk œmieci w Bia³o³êce,
z czego zlikwidowano 17. Dla porów
nania: w zesz³ym roku w tym czasie
by³o 70 wysypisk.  Stra¿ Miejska kon
troluje posesje, budowy, stan dróg
osiedlowych. Kontrowersyjnym zada
niem jest kontrola prawid³owoœci par
kowania pojazdów. Pouczenia lub
mandaty za z³e parkowanie otrzyma³o
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
w sumie 2000 dzieci.
Przy wykonywaniu zadañ Stra¿ Miej
ska œciœle wspó³pracuje z policj¹, Urzê
dem Gminy, Radami Osiedli. Stra¿ni
cy otwarci s¹ na wszelkie uwagi i pro
pozycje ze strony mieszkañców Bia³o
³êki. Efekty ich dzia³añ œwiadcz¹, ¿e
Stra¿ Miejska stanowi  istotny element
w systemie bezpieczeñstwa i porz¹d
dokoñczenie na str. 5
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Historia Białołęki w pigułce

fot. Zbigniew Bziñkowski
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 dotychczaso
wej dzielnicy-gminy Warszawa-Praga
Pó³noc - Bia³o³êka, Bia³o³êka Dworska,
Aleksandrów, Marcelin, Tarchomin,
Nowodwory, Winnica, Buchnik, Nowe
Œwidry, Stare Œwidry, Anecin, Henry
ków, Wiœniewo, Buków, Kalenica, P³u
dy, Choszczówka, Kêpa Tarchomiñ
ska, D¹brówka Szlachecka, D¹brówka
Grzybowska, Micha³owo-Grabina,
Tomaszew, Szamocin, Kobia³ka, Kon
stantynów, ¯erañ, Annopol, Piekie³ko,
Brzeziny, Lewandów, Grodzisk, Mañ
ki-Wojdy, 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
obszaru gminy Warszawa-Bia³o³êka
siêgaj¹ œredniowiecza. Wiadomo, ¿e
pas nadwiœlañski, od Tarchomina na
pó³nocy do Miedzeszyna na po³udniu,
by³ ju¿ w pe³ni zasiedlony w wieku
XIV. Teren ten by³ zajêty przez kilka

dokoñczenie ze str. 4
ku publicznego naszej gminy.    
Pora zadaæ pytanie co zrobiæ, aby
w Bia³o³êce ¿y³o siê bezpieczniej.
OdpowiedŸ nie jest niestety prosta.
Zwiêkszenie bezpieczeñstwa poci¹
gaæ musi za sob¹ wiêcej nak³adów na
sferê bezpieczeñstwa. Potrzebne s¹
pieni¹dze na zwiêkszenie liczby eta
tów w komisariatach, bo brak poli

skach mieszka³o w 72 cha³upach nie
pe³ne 600 ludzi, do których nale¿a³o
510 mórg roli (nie ca³e 0,2% dóbr
szlacheckich). Wydarzeniem, które
zmieni³o obraz tych ziem i przynios³o
upadek transportu rzecznego, by³a
budowa drogi ¿elaznej. W roku 1875
przeprowadzono kolej Nadwiœlañsk¹
z Lublina do M³awy, przebiegaj¹c¹
przez Pragê i przecinaj¹c¹ istniej¹ce
ju¿ tory kolei Petersburskiej i Tere
spolskiej. Nowa linia kolejowa, szero
kotorowa, jak i jej poprzedniczki,
przez tory obwodowe i most kolejo
wy, da³a bezpoœrednie po³¹czenie
z Warszaw¹. Dworzec nowej kolei
usytuowano na pó³nocy Pragi; jest to
obecny dworzec Warszawa-Praga.
Jednoczeœnie kolei Nadwiœlañska
przyczyni³a siê do rozbudowy przed
mieœæ Pragi. Przypomina o tym ulica
Nadwiœlañska, równoleg³a do torów
kolejowych w P³udach. Wraz
z powstaniem stacji, która stworzy³a
te¿ warunki do rozwoju P³ud, ¿ycie
spo³eczne i gospodarcze obszaru
zaczê³o siê przesuwaæ znad rzeki ku
kolei.

Ze wsi powstaniesz....

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 pracuj¹
cy na pañstwowych posadach (tram
wajarze, pracownicy s¹dowi,... -  tzw.
„arystokracja robotnicza”).
Pocz¹tki przemys³u naszej gminy siê
gaj¹ roku 1826, kiedy to w Tarchomi
nie powsta³ browar octowy - zapowiedŸ
przemys³u chemiczno-farmaceutycz
nego. Dzisiaj na terenie gminy znajdu
je siê 120 przedsiêbiorstw, a do naj
wiêkszych nale¿¹: Elektrociep³ownia
¯erañ, Polfa Tarchomin, Pollena Aro
ma, Cementownia ¯erañ, Wytwórnia
Mebli Artystycznych w Henrykowie,
Faelbet, Coca-Cola, Bauma-Unicon.
Nadal jednak na terenie gminy Warsza
wa-Bia³o³êka znajduje siê oko³o 1200
gospodarstw rolnych, uprawia siê 4245
ha roli.
Du¿ym piêtnem na historii gminy
odcisnê³a siê wojna. Tutaj w 1944 roku
przebiega³ front, tutaj Niemcy zamie
rzali „broniæ” Warszawy przed nadci¹
gaj¹cymi ze wschodu armiami radziec
kimi i armi¹ polsk¹. Do fundamentów
zniszczona zosta³a Bia³o³êka Dworska,
Szamocin.
Po wojnie W³adze Warszawy plano

Dzielnicy Mieszkaniowej z osiedlami
Tarchomin, Bia³o³êka, Nowodwory,
który by³ przewidziany w programie
budownictwa
mieszkaniowego
w latach 1976-1980. Od 1977 roku na
terenie Tarchomina wznoszone jest
osiedle mieszkaniowe przewidziane
dla 27 tysiêcy mieszkañców. Równie¿
od koñca lat osiemdziesi¹tych powsta
je po pó³nocnej stronie ulicy Mehoffe
ra zespó³ osiedli Nowodwory o zabu
dowie wielorodzinnej, który wype³ni
przestrzeñ miêdzy Tarchominem,
Wydm¹ Tarchomiñsk¹, Winnic¹
i Wis³¹. W przysz³oœci ma liczyæ 20
tysiêcy mieszkañców.

Urokliwy plac budowy
Dzisiaj oko³o dwie trzecie mie
szkañców Bia³o³êki mieszka na osie
dlach o charakterze budownictwa
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 wiel
ki 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

naœcie wsi. Najdalej na pó³noc le¿a³a
D¹brówka, która s¹siadowa³a z Bia³o
³êk¹. Ta z jednej strony z ¯eraniem,
z drugiej z Bródnem, a jej tereny siêga
³y po Nieporêt. Nadwiœlañski Tarcho
min le¿a³ na pó³noc od ¯erania i na
pewno z nim s¹siadowa³, na co jednak
brak dowodów historycznych.
Pisana historia tych ziem zaczyna
powstawaæ dopiero pod koniec XVIII
wieku. Na mapie z roku 1794 spoty
kamy takie miejscowoœci: D¹brówka,
Œwidry, Brzeziny, Bia³o³êka, Lejno
wo, Wygoda, P³udy i Tarchomin.
Wiadomo, ¿e ¿ycie mieszkañców wsi
P³udy, Tarchomin by³o œciœle zwi¹za
ne z Wis³¹ /np. nazwa „P³udy” wi¹¿e
siê z prac¹ na wodzie; znana jest
nastêpuj¹ca etymologia: p³awy
drzewne (crates lignorum), p³atwy,
p³ty, p³ety, trafty, tratwy oraz p³awik,
sp³awka, pop³awek, p³uto, p³udka
(kawa³ek drewna przytwierdzony do
krawêdzi sieci)/. Tarchomin wraz
z wsiami przyleg³ymi nale¿a³ do gmi
ny Jab³onna, która w roku 1827 liczy
³a 392 mieszkañców, ¿yj¹cych w 33
domach. Dooko³a Tarchomina wœród
lasów rozrzucone by³y hrabiowskie
wioski, w których mieszkali ch³opi,
trudni¹cy siê upraw¹ roli w³asnej
i odrabianiem pañszczyzny (rocznie
7382 dni!). Jedyn¹ dozwolon¹ dla
nich rozrywk¹ by³y karczmy (w Kêpie
Tarchomiñskiej, Tarchominie, Pie
kie³ku, P³udach i D¹brówkach Szla
checkich). Obszar Tarchomina
wynosi³ ponad 17500 ha. W 6 wio

i 56 domów, w roku 1946 - 1088 mie
szkañców. 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

wa³y zmianê rolniczego charakteru
tych terenów: „Na terenach Bia³o³êki
i Choszczówki w latach 1965-70 wybu
dowane 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 zagospoda
rowania miasta). Planem na du¿o
wiêksz¹ skalê by³ projekt Pó³nocnej

wych willi” -  jak reklamuj¹ swoj¹
gminê radni). Zdolnoœci do przyjmo
wania nowych mieszkañców oma
wianego 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
dalszych.

cjantów jest najwiêksz¹ - ale nie jedy
n¹ -  bol¹czk¹ bia³o³êckiej policji. Jak
na razie pieniêdzy nie ma. Byæ mo¿e
gmina sk³onna by³aby fundowaæ etaty
policyjne, jak dzieje siê ju¿ w nie
których miastach (koszt takiego eta
tu ocenia siê na 31 tys. z³)?
Samo zwiêkszenie wydatków na poli
cjê nie   wystarczy. D¹¿eniu do zmniej
szenia przestêpczoœci musi towarzyszyæ
ograniczenie zakresu wolnoœci obywate
li, kosztem zwiêkszenia uprawnieñ poli

cji i innych organów odpowiedzial
nych za bezpieczeñstwo.   Nale¿y
pomyœleæ o stworzeniu lepszej ochro
ny dla tych, którzy pomagaj¹ w ujaw
nianiu przestêpstw, o wzmocnieniu
opieki prawnej osób, które stosuj¹
prawo do obrony koniecznej. Trzeba
pomyœleæ o uproszczeniu procedur
i przyspieszeniu postêpowañ docho
dzeniowych. Wreszcie niezbêdne
wydaje siê stworzenie nowoczesnych
programów szkolenia s³u¿b dzia³aj¹

cych na rzecz bezpieczeñstwa a tak¿e
postulowane od dawna zwiêkszenie
uprawnieñ policji do u¿ycia broni.
To tylko jedne z wielu propozycji
poprawy istniej¹cego stanu bezpie
czeñstwa. Niestety wiêkszoœæ z nich
jest niemo¿liwa do zrealizowania na
szczeblu gminy. Ale nie oznacza to,
¿e nie mo¿na zrobiæ nic. Dlatego te¿
czekamy na propozycje w³adz gminy,
jej mieszkañców, policji i sta¿y miej
skiej dotycz¹ce mo¿liwoœci poprawy

bezpieczeñstwa w Bia³o³êce.

W pocz¹tkach XX wieku za³o¿ono
Wiœniewo, osadê rolnicz¹, która
w 1921 roku liczy³a 257 mieszkañców

fot. Zbigniew Bziñkowski
Budynek jednej z pierwszych szkó³ publicznych w gminie

Marek Trelewicz

Sebastian Wierzbicki

HEROLD BIAŁOŁĘCKI - 5

HEROLD BIAŁOŁĘCKI l CZERWIEC

Ze szkolnej ławy

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 wiele
szkó³ i organizacji.
Dorota Wieczorek
Co s¹dzisz o akcji sprz¹tania œwiata?
– „Myœlê, ¿e taka akcja jest niezbêdna,
aby daæ ludziom do zrozumienia, ¿e nie
potrzebnie œmiec¹, bo i tak póŸniej
musz¹ po sobie sprz¹taæ”
Agnieszka Banach kl.7a

W rubryce „Ze szkolnej ³awy” 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
wych i tych trochê starszych - uczniów
szkó³ œrednich. Na naszych ³amach
bêd¹ mogli pisaæ o swoich problemach,
zainteresowaniach, 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 szkol
na. Gazetki szkolne istniej¹ od dawna,
s¹ chyba tak stare, jak same szko³y.
Czasami ciesz¹ siê mniejsz¹ popularno
œci¹, czasami wiêksz¹, ale kto z doro
s³ych czyta je po zakoñczeniu edukacji?  
Mo¿e nikt, nikt, oczywiœcie, poza rodzi
cami pociech, które pisz¹. M³odzi ludzie
zdaj¹ sobie z tego sprawê. Mo¿e reakcj¹

obronn¹ jest to, ¿e zamykaj¹ siê we w³a
snym krêgu? Oto jak zaczyna³ siê pierw
szy numer gazetki w Szkole Podstawo
wej Nr 110: „...chcemy zaproponowaæ  
wiele ciekawych tematów. Gazeta ta ma
byæ dla uczniów, nie dla nauczycieli!
Chcielibyœmy zamieszczaæ tematy dys
kusyjne np. „po co nam lekcje geogra
fii?”, „po co zmieniaæ obuwie w szko
le?”, „dlaczego w podstawówce nie mo¿
na siê malowaæ?”. Bêdziemy starali siê
odpowiedzieæ na te i inne pytania.
Chcielibyœmy tak¿e przedstawiaæ
wywiady z osobami, które maj¹ cieka
wy zawód lub chcia³yby podzieliæ siê
z nami swoimi prze¿yciami i doznania
mi.  Na pewno bêd¹ konkursy, dowcipy
i ³amig³ówki, ale niech to bêdzie tylko
dodatek. Niech gazeta opiera siê na
Waszych propozycjach, które wcale nie
musz¹ byæ grzeczne i doskona³e. Wrêcz
przeciwnie, teksty mog¹ byæ ostre i kry
tyczne. Piszcie do redakcji, podsuwajcie
ró¿ne pomys³y, niech ta gazeta ¿yje,

pomó¿cie jej oddychaæ!”
Oddajmy wiêc g³os m³odym autorom.
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 wpa
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 tym roku szczególny nacisk po³o
¿ono na segregacjê odpadów.
Redaktor
Pani rozda³a nam rêkawiczki i wor
ki, ka¿dy mia³ inny. Do oddzielnych
worków by³y zbierane szk³a, papier

Mimo wszystko, jestem dobrej myśli Reforma oświaty
wywiad z dyrektorem SP Nr 112 - pani¹ Alicj¹ Waœ
- Jak ocenia pani reformê oœwiaty?
Jestem za reform¹ ca³ym sercem, ale
myœlê, ¿e za ma³o czasu zosta³o na jej grun
towne przygotowanie. Zmienia siê bowiem
ca³y system nauczania dzieci, i   w ogóle
wizja szko³y. Ka¿da szko³a musi opraco
waæ swój wewn¹trzszkolny system ocenia
nia, co jest ogromn¹ prac¹. W mojej ma³ej
szkole bêdzie bardzo trudno to zrobiæ
gdy¿ ma³a grupa nauczycieli bêdzie siê
musia³a zaj¹æ dos³ownie wszystkim. Czyli
i wewn¹trzszkolnym systemem oceniania
i wizj¹ szko³y i opracowaniem programu
wprowadzania œcie¿ki edukacyjnej i zmia
n¹ statutu szko³y. I to wszystko powinno
byæ gotowe ju¿ na pierwszego wrzeœnia.
W tej chwili jesteœmy dopiero w trakcie
wybierania programu -  do naszej gminy
dotar³o ich bardzo ma³o. Na dodatek jest
tylko jeden punkt gdzie te programy mo¿
na sobie obejrzeæ - w szkole 314. 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
zmieniæ tak¿e mentalnoœæ wszystkich nau
czycieli. Jeœli wszyscy nie przejd¹ takiego
przeszkolenia, trudno to bêdzie osi¹gn¹æ.
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
bêdzie chcia³o to siê jeszcze kiedyœ dowie),
tylko ma nauczyæ, jak ten królik wygl¹da,
czym siê od¿ywia i gdzie ¿yje. Teraz mamy
bowiem uczyæ ca³oœciowego pojmowania
œwiata. Trudno jest jednak zmieniæ mental
noœæ nauczyciela, bo on ileœ tam lat uczy³
swojego przedmiotu. By³oby znacznie

³atwiej, gdyby reformê opóŸniæ chocia¿
o rok. Dziêki temu by³oby o wiele wiêcej
czasu na lepsze przygotowanie siê do
reformy i przeszkolenie nauczycieli.
-  Czy w zwi¹zku z reform¹ wystêpuj¹
jakieœ konflikty?
By³am na sesji Rady Gminy, kiedy by³y
zatwierdzane szko³y i rejony. Najbardziej
niezadowoleni z zamiany swojej szko³y
w gimnazjum byli rodzice z rejonu Cho
szczówki -  radni jednak przeg³osowali, ¿e
tamta szko³a z podstawowej przekszta³ci
siê w gimnazjum. Czy s³usznie - nie wiem.
Decyzja by³a jednak podyktowana tym, ¿e
nie chciano skomasowaæ w jednej szkole
kilku œrodowisk patogennych. Na terenie
Bia³o³êki jest bowiem kilka Domów Dziec
ka, jest oœrodek dla bezdomnych matek
"Bajka", gdzie dzieci reprezentuj¹ ni¿szy
poziom. Nie chciano ich ³¹czyæ.
- Jak bêdzie wygl¹da³ nowy rok szkolny,
czy przewiduje pani jakieœ k³opoty?
Przed nami pracowite wakacje. Dzisiaj
rozmawia³am ze swoj¹ Rad¹ Pedago
giczn¹: troszeczkê siê zmartwili zmarno
wanymi wakacjami, ale przyjêli to ze spo
kojem. Uwa¿aj¹, ¿e trzeba to zrobiæ
i koniec -  nauczyciele s¹ bowiem ludŸmi
obowi¹zkowymi. K³opoty? Jedyne k³opoty
to takie, ¿e na przyk³ad do wybranych pro
gramów nie przygotuj¹ na czas podrêczni
ków, albo, ¿e zrobi siê galimatias
z podrêcznikami i rodzice nie kupi¹ takich
jak trzeba. Obawiam siê te¿, ¿e nie wszy
scy nauczyciele zaakceptuj¹ tê reformê
w takim kszta³cie w jakim powinna byæ.
Wszystko jest wiêc jedn¹ wielk¹ niewia
dom¹. Mimo to jestem dobrej myœli,
jestem optymistk¹.
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– „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”

to tylko zmiany strukturalne

wywiad z prezesem stowarzy
szenia "Nasze Szko³y"
- Markiem Prockim

- Co s¹dzi pan o reformie oœwiaty?
Dobrze siê sta³o, ¿e oœwiatê próbuje
siê reformowaæ. Szkoda jednak, ¿e obe
cna reforma oœwiaty w zasadzie opiera
siê tylko na zmianach strukturalnych:
szeœcioklasowa szko³a podstawowa,
trzyletnie gimnazjum. Na pewno, pro
blemem tej reformy jest jej szybkie
tempo wprowadzania. Mo¿e siê okazaæ,
¿e nie jest dostatecznie dobrze przygo
towana. Nie wiem nic o nowych progra
mach nauczania, nie wiem, czy nauczy
ciele je znaj¹, czy dyrekcja je zna, a dla
mnie program i jego zmiany s¹ najwa¿
niejsze. Na przyk³ad jêzyki obce. Jêzyk
angielski w wielu bia³o³êckich szko³ach
w³aœciwie nie jest wyk³adany, bo zaczy
nanie nauki jêzyka dopiero od pi¹tej
klasy to jest o wiele za póŸno. W chwili
gdy wchodzimy do Unii Europejskiej
bez znajomoœci jêzyków daleko nie zaj
dziemy.
-  Czy reforma nic w tej kwestii nie
zmienia?
Uwa¿am, ¿e nie, bo, jak wspomnia³em,
ta reforma opiera siê tylko na zmianach
strukturalnych. Uwa¿am, ¿e ma to mini
malny, albo ¿adny wp³yw. S¹dzê, ¿e
trzeba wprowadziæ w³aœnie zmiany pro
gramowe, zmieniæ podejœcie nauczycie
li do dziecka, zwiêkszyæ wp³yw rodzi
ców na szko³ê, -  to s¹ te zmiany, które
trzeba wprowadziæ. Trzeba zapewniæ
tak¿e dobr¹ wspó³pracê miêdzy gmin¹,
szko³¹ i rodzicami.
- Czemu wiêc s³u¿y obecna reforma?

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, mamusiu.

•••
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 ulubio
ny aktor, Leonardo DiCaprio . Gdyby
tylko on móg³ byæ moj¹ sympati¹, nie
mia³abym ¿adnych wymagañ!
Ale wiem, ¿e jest to nierealne i bêdê
musia³a niestety, zadowoliæ siê jak¹œ
bardziej ziemsk¹ postaci¹, dalek¹ od
mojego idea³u. Moja sympatia bêdzie
mia³a zalety i wady, jak przecie¿ ka¿
dy cz³owiek. Mnie zale¿y przede
wszystkim, aby by³ to ktoœ, z poczu
ciem humoru, kulturalny i mi³y. Musi
byæ to cz³owiek, który bêdzie   mnie
szanowa³ i docenia³, na którym bêdê
te¿ mog³a zawsze polegaæ. Nie mo¿e
byæ lekkomyœlny, nietolerancyjny
i uzale¿niony od na³ogów.
Zdajê sobie sprawê, ¿e w cz³owieku
liczy siê przede wszystkim wnêtrze,
charakter, osobowoœæ i tym powin
nam siê kierowaæ przy wyborze part
nera. Jednak nie bêdê   ukrywaæ, ¿e
liczy siê dla mnie te¿ wygl¹d zewnê
trzny. Wystarczy mi, ¿eby moja sym
patia by³a choæ w po³owie tak przy
stojna jak wspomniany 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”

W moje ocenie, nie widzê zdecydowa
nych kroków ku lepszemu. Jedynym
takim "rodzynkiem" reformy jest
system oceniania. Bêdzie niezale¿ny
egzamin po szeœciu i dziewiêciu latach.
Zewnêtrzne ocenianie wyników ucznia
jest wielkim sukcesem. W tej chwili
bêdzie siê ocenia³o nie tylko ucznia, ale
równie¿ nauczyciela. Zewnêtrzna komi
sja oceni, czy nauczyciel ucznia nie
doceni³, czy mo¿e przeceni³. Bêdzie
mo¿na oceniæ poziom nauczania w szko
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
rac jon aln ych
przes³anek tych
ludzi. Uwa¿am, ¿e
pope³nili podsta
wowy b³¹d -  nie
próbowali przed
stawiæ swojego
problemu jakie
muœ szerszemu
gremium, nie szu
kali poparcia. Nie
znam dog³êbnie
sprawy, gdy¿ ani
nie
szuk an o
poparcia naszego
stow ar zys zen ia,
ani nie przedsta
wiono nam pro
blemu.
Ca³ a
ref orm a
skupia siê na gmi

nach. Wiem, ¿e dla niektórych bied
nych gmin, reforma bêdzie wielkim
problemem, gdy¿ w³aœnie na nie prze
rzucono finansowanie reformy. Na
szczêœcie, Bia³o³êka do biednych gmin
nie nale¿y. Wa¿ne jest, aby radni ws³u
chiwali siê w g³osy ludzi, ¿eby s³uchali,
czego mieszkañcy po nich oczekuj¹.
Jeœli tak bêdzie, to wró¿ê dobrze tej

reformie. A radnych rozliczymy za trzy
lata. Mam nadziejê, ¿e nie bêd¹ siê
musieli wstydziæ.
rozmawia³ Marek Trelewicz
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ZACHĘCAMY KRONIKA SPORTOWA
„Pokręcone kot y”
Tak pokrêconego filmu dawno nie
widzia³em, mo¿e od czasów Monthy
Pythona, ale przecie¿ w zupe³nie
innym stylu. Aczkolwiek i tutaj jest
pe³no nieprawdopodobieñstwa, iro
nii, lecz film jest bardziej nostalgicz
ny, co nie oznacza, ¿e mniej œmie
szny. Naprawdê œmieszy i wspania
³ym zmys³em obserwacyjnym i pure
nonsensem jak i scenami slapsticko
wymi. Film ogl¹da siê jednym tchem,
mimo i¿ re¿yser daje momenty
wytchnienia tak potrzebne dla chwili
refleksji.  W³aœciwie jest to baœñ dzie
j¹ca siê wspó³czeœnie, gdzieœ w Serbii
nad Dunajem wœród cygañskich mie
szkañców. Film zaczyna siê wspa
nia³¹ sekwencj¹, kiedy do wypatrzo
nego statku rzecznego pod bander¹
rosyjsk¹, z ca³ego nadbrze¿a, jakby
spod ziemi setki ³ódek wyp³ywaj¹
(niczym tubylcy gdzieœ w Polinezji na
pirogach do ¿aglowca) by dokonaæ

tanich zakupów benzyny czy sprzêtu
gospodarstwa domowego b¹dŸ rze
czy tak nieprzydatnych jak jelenie
rogi. Potem rozpoczyna siê opowieœæ
o wiernej wojennej przyjaŸni, szalonej
m³odzieñczej mi³oœci i zwyk³ych
oszustach i krêtaczach. Ca³a opo
wieœæ traktuje bohaterów bardzo cie
p³o i z wyrozumieniem dla ich s³abo
œci -  nawet krêtaczy. A wszystko to
poprzetykane szalonymi, surreali
stycznymi scenami typu - bujaj¹cego
siê na szlabanie trupa celnika czy  
przywi¹zanej do drzewa orkiestry
graj¹cej do ostatniego tchu ba³kañ
skie melodie. Ta poetycka baœñ koñ
czy siê jak to zwykle bywa w baœniach
-  mi³oœæ zwyciê¿a, starzy przyjaciele
w odpowiednim czasie zmartwychw
staj¹, krêtacze trac¹ wszystko ale
kombinuj¹ ju¿ jak siê odegraæ.
Emir Kusturica „Czarny Kot, Bia³y
Kot” 1999 r.

Wbrew pozorom, nie wszystka m³o
dzie¿ porzuci³a dyscypliny sportowe na
rzecz najnowszych gier komputero
wych czy siedzenia przed coraz to
nudniejsz¹ TVP. Nale¿¹ do nich m in.
akrobatki z Bia³o³êckiego Uczniowskie
go Klubu Sportowego, jak i bia³o³eckie
siatkarki, które mimo niesprzyjaj¹cej
aury zakasa³y sportowe dresy i raŸno
wziê³y siê do roboty, zyskuj¹c ca³kiem
przyzwoite wyniki w tegorocznych roz
grywkach sportowych.
Wyniki osi¹gniête przez zawodniczki
Bia³o³êckiego Uczniowskiego Klubu
Sportowego dzia³aj¹cego przy Gmin
nym Oœrodku Sportu w Akrobatyce
Sportowej w kwietniu i maju 1999 roku:
1) ILONA KAPKA -  zajê³a I miejsce
w skokach na œcie¿ce kobiet klasy
mistrzowskiej w Miêdzynarodowym
Pucharze Polski „Wiosna 99”
w Akrobatyce Sportowej w Brzegu

Stanowisko radnych Klubu SLD
Na ostatniej sesji Rady Gminy, w dniu
28 maja 1999 r. radna El¿bieta Sta
szewska odczyta³a stanowisko rad
nych Klubu SLD, "Radni Klubu SLD
wnosz¹ do zarz¹du gminy o wskaza
nie terenu w rejonie osiedla Tarcho
min pod budowê kompleksu kultural
no-rekreac yjnego. W kompleksie tym
znaleŸæ powinno siê kino, ogólnodo
stêpny klub m³odzie¿owy, dyskoteka,
sala bilardowa i kawiarnia.
Obecnie istnieje tylko jeden klub - 
"Arkona", bêd¹cy w zasobach spó³
dzielczych, w którym mo¿e byæ pro
wadzona tzw. "cicha dzia³alnoœæ" ze
wzglêdu na to, ¿e klub mieœci siê
w parterze bloku mieszkalnego.

Wiêkszoœæ zajêæ jednak jest komer
cyjna (nauka jêzyków obcych, kursy
prawa jazdy, nauka programów kom
puterowych). Ta dzia³alnoœæ te¿ jest
bardzo potrzebna. Jednak m³odzie¿
poza tymi zajêciami nie ma co ze sob¹
zrobiæ, nie ma ¿adnej rozrywki po
szkole czy pracy.
Celowym zatem staje siê jak najszyb
sze podjêcie dzia³añ w kierunku
wybudowania kompleksu kulturalnorozrywkowego, w miejscu nie s¹sia
duj¹cym bezpoœrednio z budynkami
mieszkalnymi , z zabezpieczeniem
tak¿e miejsc parkingowych.
Radni Klubu SLD zwracaj¹ siê z proœ
b¹ do wszystkich radnych o poparcie

tej inicjatywy we wszystkich komi
sjach problemowych Rady Gminy,
w celu podjêcia decyzji o zabezpie
czen iu odpowied nich œrodk ów
w bud¿ecie tegorocznym z przezna
czeniem na wykonanie podstawo
wych prac przygotowawczych, oraz
œrodków w bud¿ecie na rok 2000 na
podjêcie prac wykonawczych.

TYTAN

Dolnym, zdoby³a równie¿ tytu³
Wicemistrzyni Polski w 45 Miêdzy
narodowych Mistrzostwach Polski
Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
które odby³y siê w Œwidnicy
w dniach 30.04 - 02.05.1999 r.
2) Dru¿ynowo bia³o³êckiego UKS zaj¹³
8 miejsce (wœród 24 klubów startuj¹
cych z ca³ej Polski) w 45 Miêdzyna
rodowych Mistrzostwach Polski
Seniorów w Akrobatyce Sportowej
w Œwidnicy.
3) KATARZYNA SZENK - zajê³a I miej
sce w Mistrzostwach Warszawy
Juniorów M³odszych w konkurencji

skoków akrobatycznych, zdoby³a
równie¿ III miejsce w Eliminacjach
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³o
dzie¿y.
W dniu 29.04.1999 r. zosta³ rozegrany
towarzyski mecz siatkówki dziewcz¹t
pomiêdzy Legionowi¹ Legionowo
a dru¿yn¹ Gminnego Oœrodka 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¿by zbyt s³aby doping
mêskiej czêœci widowni?

Ludzie

listy piszą....
•••
W „GW” Andrzej Celiñski sk³ada
donos na tych parlamentarzystów
SLD, którzy wys³ali list do prezyden
ta Clintona z apelem o pokojowe roz
wi¹zywanie 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 Jugos³awii s¹ podzielone
i nikogo to nie dziwi.
Wyra¿anie w³asnych pogl¹dów na
razie nie s¹ w Polsce zakazane, szcze
gólniew tak cywilizowany i pokojowy
sposób. Po co wiêc p. Celiñski to
recenzuje?
Nawet jako cz³onek Paktu mamy pra
wo mieæ w³asne zdanie na temat
tego,
co ów Pakt robi.
(W³odzimierz Z.)     
•••
Uwa¿am ¿e polemika wokó³ schroni
ska na Paluchu to po prostu rozgryw
ka miêdzy Animalsami a Towarzy
stwem Opieki nad Zwierzêtami.
Móg³bym przytoczyæ wiele pozytyw

nych opinii w stosunku do jednych
jak i drugich. Prawda le¿y zapewne
gdzieœ poœrodku. (Boles³aw G. War
szawa)
Oburzona jestem w sprawie wyroku
jaki zapad³ w sprawie policjanta ze
S³upska. Dziêki temu policjanci ju¿
nie bêd¹ wiedzieli co maj¹ robiæ pod
czas staræ z rozwydrzonymi kibicami.
W ten sposób jest to wylanie dziecka
z k¹piel¹.
(Pawe³ Z.)
•••
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 zaczê
li.
(Celina S.)
PS. Od Redakcji: mimo ¿e zamie
szczamy wszystkie opinie, jakimi
Pañstwo dzielicie siê z nami, przypo
minamy, ¿e opinie te nie przedsta
wiaj¹ w ¿aden sposób opinni ca³ej
Redakcji i pozostaj¹ wy³¹cznie zda
niem osób je zamieszczaj¹cych.
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Krzyżówka

Krzyżówka Krzyżówka

POZIOMO: 1. Bogini zwyciêstwa. 5.
Z³oty medalista skoku wzwy¿ w Mon
trealu w 1976 roku. 9. Pañstwo, które
graniczy i z Peru i z Chile. 10. Uszko
dzenie cia³a. 11. Stolica Armenii. 12.
Szminka. 15. W przenoœni to zwia
stun, g³osiciel jakiejœ nowej idei. 16.
Izba wiêzienna. 19. Bohater serii pry
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. I kwiat i cukierek. 44. Z nich cz¹
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
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HOROSKOP

wierzbowatych. 4. Narzêdzie do prze
cinania. 5. Stulecie. 6. Muzu³manin,
przeciwnik krzy¿owców. 7. Zabójca
Kennedy'ego. 8. W³oskie miasto. 12.
Mikroskopijny otwór w skórze. 13.
Dzielnica mieszkaniowa w Œródmie
œciu. 14. Mo¿e byæ polna. 17. Zwi¹zek
powstaj¹cy przez dzia³anie kwasu na
alkohol. 18. ¯egluga powietrzna. 20.
Irackie miasto portowe. 23. Np.
Romantyzm. 24. Œwiadectwo kontroli
technicznej. 26. Zewnêtrzny listek
zarodkowy. 29. Najczêœciej wystêpu
j¹ca odzywka w bryd¿u. 32. Alkohol
z ry¿u i melasy z trzciny cukrowej.
34. Przyczepa do transportu samo
chodu. 36. Mleczna na pastwisku. 37.
Miasto nad Noteci¹. 40. Pora roku.
42. Trzecia od koñca litera w alfabe
cie ³aciñskim. 43. ... nieborak.
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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 przyprawiaj¹ o rozleg³y zawa³ serca wszystkich
cz³onków naszej rodziny, wci¹¿ nie tracimy nadziei. Podobnie jest ze znakami zodiaku, dziêki którym rzekomo mo¿emy poznaæ siê na ka¿dym, bez zjedzenia z nim beczki soli. Tym wiêc, którym przy
prawy szkodz¹ na ¿o³¹dek czy na inne, równie przydatne organy dedykujemy niniejsze zestawienie znaków zodiaku. Przy czytaniu nie zapomnijmy jednak o zmru¿eniu przynajmniej jednego oka... Twój
znak, twój charakter:
•••
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”, nieus têpliwoœæ, zabor
czoœæ, ³atwoœæ wpadania w depresje.
•••
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, równowaga
wewnêtrzna, k³ótliwoœæ, umiejêtnoœæ
racjonalnego i szybkiego podejmowa
nia decyzji, gadatliwoœæ, sk³onnoœæ
do idealizowania, zdolnoœci do mani
pulowania ludŸmi.
•••
SKORPION (23.10-21.11) -  w³ad
czoœæ, magnetyzm w przyci¹ganiu
innych ludzi, czu³oœæ, natchnienie
artystyczne, fanatyzm, mœciwoœæ,
zdolnoœæ do okrucieñstwa, nieprze-
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jednanie w k³ótniach, podejrzliwoœæ,
pracowitoœæ, perfekcjonizm.
•••
STRZELEC (22.11-21.12) - optymizm,
zmiennoœæ, beztroska, brak konse
kwencji w postêpowaniu, nieostro¿
noœæ, bezceremonialnoœæ, ma³o spryt
ny w kontaktach damsko-  mêskich,
œmia³oœæ, dostojnoœæ, kierowanie 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.

