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Zaśmiecona gmina
Teren gminy Bia³o³êka to 74 km2 po³o¿o
ne w pó³nocno-wschodniej czêœci Warsza
wy. Oko³o dwie trzecie z 38 tysiêcy mie
szkañców Bia³o³êki mieszka na osiedlach
o charakterze budownictwa wysokiego i s¹
to, po³o¿one na terenie miêdzy Wis³¹ a poro
œniêtymi piêknym lasem wydmami, Tarcho
min Nowy i Koœcielny, Nowodwory i Nowe
Œwidry. Wiêkszoœæ mieszkañców osiedli, na
których gospodarkê odpadami reguluj¹
administracje, rzadko zauwa¿a problem
wywozu nieczystoœci. Obowi¹zuj¹ sta³e ter
miny wywozu, op³aty wnoszone przez loka
torów kalkulowane s¹ na podstawie kosztów
sk³adowania odpadów, zaœ problem jest

watu £êgi Czarnej Strugi czêsto piêkno
przyrody burzy widok worków zape³nio
nych œmieciami, wraków samochodów czy
te¿ wysypanego z ciê¿arówek gruzu i odpa
dów z licznych na terenie Bia³o³êki budów.
Na zjawisko nielegalnego sk³adowania
odpadów sk³ada siê wiele czynników. Pod
stawow¹ przyczyn¹ jest wysoki koszt przyjê
cia œmieci na wysypisko. W Warszawie zde
ponowanie jednej tony odpadów na wysypi
sku w £ubnej kosztuje 125 z³, opró¿nienie
standardowego pojemnika o poj. 110 litrów
-  16 z³ i s¹ to op³aty najwy¿sze w Polsce.
Wraz z nastêpuj¹cym wzrostem si³y nabyw
czej ludnoœci pojawia siê coraz wiêcej œmie

gospodarstwo domowe odpadami. Po
dwóch latach intensywnych dzia³añ na
wiêkszoœci posesji znajduj¹ siê pojemniki na
odpady, zaœ ich w³aœciciele mog¹ okazaæ
podpisan¹ umowê i rachunki za regularny
wywóz nieczystoœci.   Do obowi¹zków
oddzia³u ekologicznego stra¿y miejskiej
nale¿y nie tylko kontrolowanie w³aœcicieli
posesji. Wspólnie z wydzia³em rolnictwa,
ochrony œrodowiska i leœnictwa Urzêdu
Gminy prowadzone s¹ akcje likwidacji dzi
kich wysypisk. W 1998 roku w wyniku tych
akcji wywieziono z terenu Bia³o³êki 1000 ton
odpadów, zaœ do koñca maja z nielegalnych
wysypisk wywieziono 530 ton œmieci. Dzia

BEZPŁATNY

Od Naczelnego
Szanowni Pañstwo !
Dzisiejszy  numer  gazety poœwiêco
ny jest w znacznej mierze  problema
tyce ekologii, a œciœlej mówi¹c œmie
ciom. Problemu tego jeszcze nie
dostrzegamy, zaœ kiedy go dostrze
¿emy, mo¿e byæ ju¿ za póŸno. Dlate
go bijemy ju¿ teraz na alarm. Poziom
zamo¿noœci spo³eczeñstwa mo¿emy
oceniæ wed³ug iloœci wytwarzanych
œmieci, im ich wiêcej, tym jesteœmy
bogatsi. Cz³owiek pierwotny, na
dobr¹ sprawê nie œmieci³, zaœ to, co
po nim zosta³o u¿yŸnia³o ziemiê.
Potem by³o tylko trochê gorzej - gli
niane skorupy po garnkach, trochê
¿elaznych grotów od oszczepów itp.
Nawet w czasie socjalizmu nie œmie
ciliœmy nadmiernie. Nie by³o jedno
razowych butelek, s³oików, torebek,
jednorazowych opakowañ. By³ co
najwy¿ej, nierozwi¹zywalny zreszt¹
do dziœ, problem skupu butelek.
Papier pakowy wykorzystywany by³
te¿ w toaletach, zaœ przyniesienie
przez dziecko do szko³y 5 kg starych
gazet gwarantowa³o   mu pi¹tkê ze
sprawowania. Dzisiaj jesteœmy bogat

si. Kupuj¹c dropsy dostajemy jedno
razow¹ torebkê. Mleka ju¿ dawno
nikt nie widzi w charakterystycznej
butelce ze srebrnym lub z³otym
kapslem. Teraz jest tylko w kartonie,
folii lub jednorazowej plastikowej
butelce. W³aœciwie kupujemy wszyst
ko w piêknym opakowaniu, które
wyrzucamy natychmiast po dotarciu
do domu. Nie powiem, jest wygo
dniej, ³adniej i milej. Niestety jest
i druga prawda. Im spo³eczeñstwo
bardziej cywilizowane i m¹drzejsze,
tym lepiej radzi sobie ze œmieciami.
Ma mniej wysypisk, czyœciej w lasach
i przydro¿nych rowach. Œmieci s¹ sor
towane, makulatura wykorzystywana,
plastiki prawie w ca³oœci s¹ przetwa
rzane, a to, co nie daje siê zu¿yæ, kom
postuje siê lub spala. Niestety, ci¹gle
w Polsce postêpuje siê tak, jak w nie
których domach. To, co niepotrzebne
i brudne, sk³ada siê w jednym pokoju,
póki  jest tam miejsce, lecz mo¿e siê
okazaæ, ¿e za którymœ otworzeniem
drzwi, ca³y œmietnik wysypie siê „na
salony”. Tak wiêc jesteœmy ju¿ bogat
si, lecz czy m¹drzejsi?
Krzysztof Jachimczyk

fot. Maciej Czerniewski

zauwa¿any dopiero wtedy, gdy zsypy nie s¹
przez d³u¿szy czas opró¿niane, a nieprzy
jemny zapach nie daje spokoju mieszkañ
com.
Przewa¿aj¹ca czêœæ Bia³o³êki to osiedla
domów jednorodzinnych, oparte na osi ulic
Modliñskiej oraz Marywilskiej. Mimo ¿e od
1 stycznia 1997 roku obowi¹zuje ustawa
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi
nach, zobowi¹zuj¹ca w³aœcicieli nierucho
moœci do zawierania umów na wywóz odpa
dów komunalnych z przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cym zezwolenie burmistrza, prak
tycznie ka¿dy mieszkaniec naszej gminy
napotyka nielegalne wysypiska. Podczas
spacerów po parku leœnym D¹brówki Szla
checkiej, Choszczówki czy obrze¿ach rezer

ci. W przewa¿aj¹cej czêœci s¹ to jednorazo
we opakowania, plastikowe butelki a tak¿e
akumulatory, opony, rtêciówki oraz odpady
gabarytowe: telewizory, kuchenki, pralki,
lodówki. Te czynniki, wraz z powszechnym  
zjawiskiem zape³niania œmietników oraz
rowów przy drogach wyjazdowych do Nie
porêtu i Zegrza przez powracaj¹cych ze
œwi¹t i weekendów warszawiaków, stanowi¹
powa¿ne przeszkody w utrzymaniu porz¹d
ku na terenie Bia³o³êki.
Dwa lata temu powo³ano specjalny oddzia³
stra¿y miejskiej, który kontroluje prywatne
posesje. Pierwsze patrole wykaza³y, ¿e wiêk
szoœæ w³aœcicieli nie ma podpisanych umów
na wywóz œmieci i nie potrafi udowodniæ, co
dzieje siê z wytwarzanymi przez ka¿de

³ania WROŒiL w celu poprawy porz¹dku
w naszej gminie sprowadzaj¹ siê nie tylko
do sprz¹tania, du¿y nacisk po³o¿ony jest na
proekologiczn¹ edukacjê, wykszta³cenie
w mieszkañcach zwyczaju legalnego wywo
zu nieczystoœci oraz ich segregacji. W celu
ograniczenia odpadów kierowanych na
wysypisko oraz obni¿enia kosztów ich
wywozu od 1995 roku prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów. Na terenie
Bia³o³êki znajduj¹ siê 62 punkty, w których
ustawione s¹ pojemniki na surowce wtórne:
papier, szk³o, puszki, plastik. Proces segre
gacji odpadów i ich powtórnego odzysku

dokoñczenie na str. 2
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Nowiny z gminy
•W dniach 18 -  20 czerwca trwa³y
imprezy kulturalne z okazji obcho
dów piêciolecia Bia³o³êki.
•21 czerwca wyst¹pi³o zagro¿enie
powodziowe na rzece D³ugiej na tere
nie Bia³o³êki. W tym dniu woda siêga
³a 4,5 m – do przelania siê rzeki przez
wa³y brakowa³o tylko 60 cm. Kolejna
powódŸ mia³a tam miejsce kilka dni
póŸniej. Szerzej na stronie 3.
•W dniach 3-10 lipca na terenie
Gminnego Oœrodka Sportu przy ul.
Œwiatowida 56 odby³y siê Mistrzo
stwa Europy w Szermierce na Wóz
kach. Mistrzostwa te po raz pierw
szy odbywa³y siê w Polsce.
•Na ostatniej przed wakacjami sesji
rady gminy wrêczono odznaki
Weteran Walk o Niepodleg³oœæ.
Uhonorowani nimi zostali: Bohdan

Belica, Henryk Ca³ka, Szczepan
Gdala, Halina Hryszkiewicz, Stefan
Ko³dyñski, Zygmunt Krupieñczyk,
Leopold Suchocki, Ludwik Luty.
Wœród od-bieraj¹cych wyró¿nienie
zabrak³o Stefana Ko³dyñskiego,
który zmar³ kilka tygodni temu.
•Na tej samej sesji radni Porozumie
nia Wyborczego „Gospodarnoœæ”
przedstawili stanowisko, w którym
proponuj¹ budowê specjalistycznej
przychodni zdrowia przy ul. Majoli
kowej. Z kolei radni Sojuszu Lewicy
Demokratycznej zaproponowali
powo³anie w naszej gminie Samo
dzielnego Samorz¹dowego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej (dzisiaj za s³u¿bê
zdrowia odpowiada starostwo
po-wiatu warszawskiego, a tak
naprawdê w jego imieniu dyrektor

P.O.Z. Bródno).
•18 czerwca wmurowano kamieñ
wêgielny pod budowê szko³y pod
stawowej przy ul. Strumykowej,
w której naukê rozpocznie ju¿
w 2000 r. ponad tysi¹c uczniów. Jed
noczeœnie dokonano otwarcia ul.
Strumykowej, która stanowiæ bêdzie
dojazd do tej szko³y. W uroczystoœci
uczestni-czy³ m.in. przewodnicz¹cy
Sejmiku Mazowieckiego W³odzi
mierz Nieporêt, wiceprezydent
Warszawy S³awomir Rakowiecki,
zarz¹d i radni gminy Bia³o³êka
i innych zaprzyjaŸnionych gmin,
ksiê¿a, przedstawiciele wojska, poli
cji, stra¿y miejskiej oraz mieszkañ
cy.  
•Tego samego dnia w koœciele NMP
Matki Piêknej Mi³oœci przy ul.
Myœliborskiej 100 odby³ siê koncert
muzyki powa¿nej „W ho³dzie Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi II”. Kon
cert,   którego organizatorem by³
przewodnicz¹cy Rady Gminy Bia³o
³êka, odby³ siê w ramach obchodów
jubile-uszu 2000 lat chrzeœcijañstwa.
Us³yszeæ mo¿na by³o V Symfoniê
Beethowena oraz koncert skrzypco
wy A-dur Mozarta w wykonaniu
orkiestry Sinfonia Varsovia oraz
Krzysztofa Jakowicza pod batut¹
Mariusza Smolija.
•Trwaj¹ prace nad studium zagospo
darowania przestrzennego Bia³o³ê
ki. Za g³ówne bariery rozwoju gmi
ny uznano: braki w infrastrukturze
technicznej, przeci¹¿ony i wymaga
j¹cy rozbudowy uk³ad komunikacyj
ny, niektóre ustalenia obowi¹zuj¹ce
go planu ogólnego Warszawy (dot.
rezerw terenowych pod uk³ad dro
gowy, oczyszczalniê œcieków

Czy śmieci można lubić
³ych skarpetek w komplecie z telefo
nem komórkowym i mercedesem.  

Warszawa, podobnie zreszt¹ jak wiele
innych miast w Polsce, powoli staje siê
gigantycznym œmietnikiem. Ka¿dy, kto
w¹tpi w prawdziwoœæ powy¿szego
twierdzenia, powinien czym prêdzej
wybraæ siê do jakiekolwiek lasku ota
czaj¹cego nasz¹ stolicê. Bród, smród
i ubóstwo – tak mo¿na by najkrócej
zilustrowaæ stopieñ czystoœci w naszych
lasach.
Wydawa³oby siê, ¿e najlepiej zara
dziæ mo¿na temu zjawisku wprowa
dzaj¹c obowi¹zek usuwania œmieci na

w³asny koszt. Z jednej strony rzeczy
wiœcie w pewnym stopniu ograniczy
³y one iloœæ produkowanych przez
nas œmieci, jednak nie powstrzyma³y
panów, którzy, jak dotychczas, konty
nuowali proceder wywo¿enia do lasu
œmieci w przepastnych baga¿nikach
swych luksusowych limuzyn. Oczy
wiœcie, czynili tak z rozmys³em i po
przeprowadzeniu niezbêdnych kalku
lacji, z których wynika³o niezbicie, ¿e
za oszczêdzone pieni¹dze mo¿na
przecie¿ kupiæ dwudziest¹ parê bia

Nie tak dawno postanowiono uraczyæ
nas kolejnym cudownym wynalazkiem,
który rzekomo mia³ zrewolucjonizowaæ
(czytaj zmniejszyæ iloœæ) naszych œmie
ci. Mowa tu o piêknych, ró¿nokoloro
wych pojemnikach, co do których poja
wi³y siê naiwne przypuszczenia, ¿e lud
noœæ sama z siebie zacznie wrzucaæ do
nich posortowane rzeczy. I to ka¿d¹ do

Zaœmiecona gmina

œmieci gabarytowe. Wspó³praca ta cieszy
siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañ
ców, pozwala im na organizowanie czaso
wych akcji sprz¹tania terenu na którym
mieszkaj¹.
Oprócz gospodarki odpadami w gminie
prowadzone s¹ tak¿e inne dzia³ania,
których celem jest ochrona przyrody. Sk³a
daj¹ siê na nie konserwacja 86 pomników
przyrody, ochrona stanowisk lêgowych
bociana bia³ego prowadzona we wspó³pra
cy z Warszawskim Ko³em Polskiego Towa
rzystwa Przyjació³ Przyrody „Pro natura”.
W zadrzewionych terenach Bia³o³êki roz
wieszono budki lêgowe, zaœ zim¹ przepro
wadzane s¹ akcje dokarmiania zimuj¹cych
nad Wis³¹ ptaków.
¯adna z warszawskich gmin nie dyspo
nuje takimi warunkami naturalnymi
sprzyjaj¹cymi rodzinnym spacerom,
rowerowym wycieczkom, pieszym
wêdrówkom. Niezwykle interesuj¹ce
i urokliwe miejsca to park leœny w Cho
szczówce i D¹brówce Szlacheckiej, park
dworski z zespo³em pa³acowym w Buch

niku przy ulicy Stasinek, Park Prymasow
ski w Choszczówce, wydmy w Nowodwo
rach i w Tarchominie oraz do otuliny
Rezerwatu Czarnej Strugi w pó³nocnowschodniej czêœci naszej gminy. Wszyst
kie te piêkne i sprzyjaj¹ce odpoczynkowi
miejsca maj¹ szansê przetrwaæ tylko dziê
ki mieszkañcom Bia³o³êki. Dlatego te¿ tak
du¿y nacisk po³o¿ony jest na propagowa
nie ekologii wœród jej najm³odszych mie
szkañców. W szko³ach podstawowych
przeprowadzane s¹ pogadanki i prelekcje
dotycz¹ce ochrony przyrody i dbania
o œrodowisko naturalne. Ka¿dego roku
uczniowie uczestnicz¹ w miêdzynarodo
wej akcji „Sprz¹tanie œwiata”, zaœ nadanie
Szkole Podstawowej nr 314 imienia Przy
jació³ Ziemi pozwala s¹dziæ, ¿e w najbli¿
szym czasie pieni¹dze przeznaczone
w bud¿ecie gminy dla wydzia³u rolnictwa,
ochrony œrodowiska i leœnictwa zamiast
s³u¿yæ likwidacji dzikich wysypisk wyda
ne bêd¹ na pielêgnacjê i rozwój terenów
zielonych.
Marcin Rudnik

dokoñczenie ze str. 1
móg³by zostaæ znacznie usprawniony dziê
ki wybudowaniu nowoczesnej sortowni
œmieci. Redukcji uleg³yby koszty transpor
tu zaœ gmina zyska³a dodatkowe Ÿród³o
dochodu.
Od czerwca na terenie Bia³o³êki realizo
wany jest „program zbiórki odpadów nie
bezpiecznych z odpadów komunalnych”,
w ramach którego w ka¿dej aptece ustawio
no specjalne pojemniki z przeznaczeniem
na przeterminowane leki. Odpady te bêd¹
dostarczane przez mieszkañców, którzy
zostali poinformowani o akcji poprzez
umieszczone w miejscach ogólnie dostêp
nych plakaty i ulotki.
W swoich dzia³aniach wydzia³ rolnictwa,
ochrony œrodowiska i leœnictwa œciœle
wspó³pracuje z lokalnymi organizacjami
mieszkañców - radami osiedli i so³ectw. Na
proœbê tych organizacji ustawiane s¹ poje
mniki na odpady wtórne, kontenery na
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Rewolucja?

deszczowych, zajezdniê tramwa
jow¹, lotnisko itp). Rozwojowi Bia³o
³êki sprzyja z kolei du¿a ch³onnoœæ
terenu, która pozwala na rozwijanie
siê budownictwa mieszkalnego oraz
oœrodków handlu i us³ug o znacze
niu ogólnomiejskim, walory œrodo
wiskowe, stopieñ migracji mie
szkañców g³ównie z centrum War
szawy.
•Wed³ug prognoz ekspertów zak³a
daj¹cych przyspieszony rozwój
demograficzny gminy (wykorzystu
j¹cy ch³onnoœæ terenu), na terenie
Bia³o³êki w 2010 r. zamieszkiwaæ
bêdzie 175 tys. a w 2030 r. 215 tys.
osób.
•R.S.M. „Praga” rozpoczyna budowê
dwóch nowych budynków mieszkal
nych przy ul. Æmielowskiej. Powsta
nie ponad 120 mieszkañ, lokale
us³ugowe oraz oko³o 170 miejsc
parkingowych (w tym 100 podziem
nych).
•Trwa akcja „Stare leki do apteki”,
której celem jest selekcjonowanie
z odpadów komunalnych przetermi
nowanych leków. Bia³o³êka jest dru
g¹ gmin¹, która wdra¿a ten pro
gram. W ka¿dej apte-ce ustawiono
specjalistyczne pojemniki przezna
czone na przeterminowane leki,
sk¹d s¹ one odbierane i utylizowane
przez specjalistyczn¹ firmê.
•W wyniku porozumienia zawartego
miêdzy gminami Bia³o³êka, Jab³on
na, Nieporêt, Wieliszew oraz mia
stem i gmin¹ Serock podjêto dzia³a
nia zmierzaj¹ce do ustalenia zasad
wspólnego zlecania wykonania
us³ug zwi¹zanych z wy³apywaniem
i zapewnianiem opieki bezdomnym
zwierzêtom z terenów tych gmin.

•Ca³y czas trwaj¹ prace zwi¹zane
z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy. Uporz¹dkowano
m.in. zaœmiecone pobocza ul. Borec
kiej, Porajów, Myœliborskiej, Stefa
nika, Obrazkowej, Dorodnej, Szczu
paczej, Masztowej.
•Konsorcjum Inwestycyjne II rozpo
czyna budowê biurowca z czêœci¹
us³ugow¹ przy ul. Modliñskiej
310/312 o powierzchni u¿ytkowej
ponad 4 tys. m2
•24 czerwca wmurowano akt erekcyj
ny pod budowê nowej warszawskiej
drukarni „Gazety Wyborczej” przy
ulicy Daniszewskiej
•Rozpoczynaj¹ siê remonty w bia³o
³êckich szko³ach. W Szkole Podsta
wowej nr 314, przy ul. Porajów 3,
dokonana   zostanie modernizacja
wêz³a cieplnego, wymiana wyk³adzi
ny i adaptacja pmieszczeñ na potrze
by gimnazjum. W SP nr 110, przy ul.
Bohaterów 41 wymienione zostan¹
okna   i przeprowadzony bêdzie
remont sanitariatów. W SP nr 117,
przy ul. P³u¿nickiej 4 remont kuch
ni. W SP nr 231 w Kobia³ce nast¹pi
modernizacja oœwietlenia. W Szkole
Podstawowej nr 257, przy ul. Podró¿
niczej 257 remont kuchni i sto³ówki
oraz wymiana okien.
•30 czerwca, odby³a siê w wydziale
oœwiaty, kultury i sportu Urzêdu
Gminy narada z udzia³em dyrekto
rów: SP nr 344 oraz gimnazjum nr 1,
nr 2, nr 3 i nr 4 na  której uzgodnio
no za³o¿enia dotycz¹ce organizacji
nowego roku szkolnego w gimna
zjach.

odpowiedniego pojemnika. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e dzia³añ tych nie
poparto ¿adn¹, podkreœlam – ¿adn¹
akcj¹ uœwiadamiaj¹c¹, o co w tym
wszystkim chodzi. Zwolennicy wiel
kich pojemników argumentuj¹, ¿e
podobne   stoj¹ np. w Skandynawii,
a œmieci na ulicach mo¿na szukaæ ze
œwiec¹ w rêku. Niestety, ma³o kto
zwraca uwagê, ¿e za takim sukcesem
(ciekawe czy mo¿liwym do powtórze
nia w polskich realiach?) sta³a swego
czasu, prowadzona nieprzerwanie od
koñca lat 60., zakrojona na szerok¹
skal ê
akc ja
uœwiad am iaj ¹c a
o koniecznoœci zagospodarowania
odpadów. Akcja taka, jak wskazuj¹
doœwiadczenia pó³nocnych krajów,
nie powinna ograniczaæ siê jedynie

do puszczanego od czasu do czasu
o pó³nocy goœcia w TV, który zmêczo
nym g³osem, w otoczeniu innych
wystêpuj¹cych wraz z nim gadaj¹
cych g³ów, zaczyna coœ mówiæ
o koniecznoœci sprz¹tania.
Zwa¿ywszy polskie realia nale¿y
sobie zadaæ pytanie, czy w ogóle mo¿
na mówiæ o jakimkolwiek sposobie
zagospodarowania œmieci. Mimo ¿e
sprawa z   góry wygl¹da na bezna
dziejn¹, istniej¹ jednak tacy, którzy
wierz¹ w powodzenie tej akcji. Nale¿¹
do nich nie tylko zwykli mieszkañcy,
ale tak¿e dziennikarze, spo³ecznicy
i naukowcy.

Oprac. Sebastian Wierzbicki

dokoñczenie na str. 7

Historyk broni się
przed łakomym wzrokiem nauczycieli z innych dzielnic
Po przeczytaniu wywiadu z panem
wiceburmistrzem Arkadiuszem Przy
bylskim odpowiedzialnym w Bia³o³ê
ce za sprawy oœwiaty, chcia³bym
podzieliæ siê paroma refleksjami na
temat oœwiaty jako takiej, a bia³o³êc
kiej w szczególnoœci. Z góry zastrze
gam, i¿ wszystkie opinie wypowia
dam w swoim i tylko swoim imieniu.
Sprawy oœwiaty znane mi s¹ w zwi¹z
ku z trzema dziedzinami mojej
dotychczasowej aktywnoœci. Po
pierwsze od trzech lat jestem nauczy
cielem w bia³o³êckich szko³ach, po
wtóre jako historyka z wykszta³cenia,
a socjologa z zami³owania, interesuj¹
mnie ró¿ne procesy i zjawiska spo
³eczne zachodz¹ce w polskiej szkole
i wreszcie last but not least niedawno
przeszed³em wszystkie szczeble edu
kacji, od zerówki pocz¹wszy na stu
diach wy¿szych skoñczywszy.
Pierwsz¹ reakcj¹ na s³owa pana bur
mistrza by³ niew¹tpliwie lêk. Codzien
nie wychodz¹c do pracy rozgl¹da³em
siê trwo¿nie na boki, czy aby nie idzie
za mn¹ t³um nauczycieli z innych
dzielnic czyhaj¹cych tylko, by zaj¹æ
moj¹ posadê. Jeden nieostro¿ny krok
i ju¿ inny nauczyciel rzuca siê na
moje pobory, ostatnio zwiêkszone
o 5% (wartoœæ bezwzglêdna tej
podwy¿ki w moim przypadku wynio
s³a ok. 30 z³). Nie mog¹c d³ugo ¿yæ
w takim stresie, zdoby³em siê na parê
przemyœleñ, które pozwoli³y mi
poczuæ siê (choæ nie wiem czy na
szczêœcie) bardziej bezpiecznie.
Po pierwsze bowiem...

Nauczyciel
nauczycielowi nierówny
Nie chodzi mi tu jednak ani o kwali
fikacje formalne, ani o jakoœæ pracy
nauczycielskiej. Obecnie nauczycieli
ró¿nicuje przede wszystkim rynek
pracy. Jako bia³o³êczanie jesteœmy
tak¿e warszawiakami. Nasz rynek
pracy jest wiêc najwiêkszy w Polsce.

Cen¹, jak¹ p³acimy za relatywnie
niskie bezrobocie w Warszawie, s¹
bardzo wysokie koszty utrzymania.
Nauczyciele wszêdzie w Polsce zara
biaj¹ wed³ug stawek MEN tyle samo.
Ich wynagrodzenie ró¿nicuj¹ tylko
dodatki gminne. 700-800 z³ pensji
nauczycielskiej w £om¿y nie razi tak
bardzo swoj¹ mizeri¹. Ostatecznie
prezydent £om¿y zarabia³ do niedaw
na 1.5 tys. z³, a prezydent Warszawy
1.7 tys. z³. W Warszawie pobory nau
czycielskie s¹ ¿enuj¹co niskie tak
wobec ofert rynku pracy, jak
i kosztów utrzymania.
Oczywiœcie, powie ktoœ (ca³kiem
zreszt¹ rozs¹dnie), i¿ praca w zawo
dzie nauczyciela nie jest obowi¹zko
wa. Zgoda. Dlatego te¿ permanentnie
brakuje w szko³ach nauczycieli jêzy
ków obcych, informatyki a ostatnio
tak¿e wuefistów, polonistów czy
matematyków.
Rynek pracy dla tych specjalnoœci
nie koñczy siê bowiem na oœwiacie.
Nawet najwiêksza pasja nie odbiera
ludziom instynktu samozachowaw
czego, ten zaœ nakazuje zapewniæ
przede wszystkim godziwy byt sobie
i rodzinie.
Oczywiœcie s¹ specjalnoœci œciœle
zwi¹zane z oœwiat¹. Osobom po kie
runkach jednoznacznie pedagogicz
nych ciê¿ko jest znaleŸæ pracê poza
szkolnictwem. Czy to jednak powód
do radoœci, ¿e gotowe s¹ rywalizowaæ
o 50 z³ wiêkszej pensji? Czy taka sytu
acja nie odziera nauczycieli z godno
œci, czy nie przeszkadza wreszcie
dobrze i ofiarnie wykonywaæ im pra
cê? Z w³asnej edukacji wiem, jak wa¿
ne s¹ pierwsze lata pobytu w szkole,
jakim autorytetem jest wtedy nauczy
ciel. Wydaje mi siê wiêc, i¿ w intere
sie dzieci i rodziców le¿y, by pracuj¹
cy z dzieæmi pedagog by³ zadowolony
z pracy, w tym tak¿e z jej wymiaru
materialnego.
Po drugie...

Wolny wybór
Wydawa³oby siê, ¿e czas para
doksów mamy ju¿ za sob¹, ¿e jest
ju¿ normalnie, logicznie, zaœ nie
widzialna rêka rynku porz¹dkuje
nasze ¿ycie, ekonomiczne. Z tej
b³ogiej œwiadomoœci wyrwa³ mnie
telefon od jednej z mieszkanek
osiedla Marywilska pani Krysty
ny Maliszewskiej, która zdespe
rowana oznajmi³a mi, ¿e za odpro
wadzenie œcieków z jednego mie
szkania p³aci miesiêcznie ponad
120 z³, czyli 1440 z³   rocznie.
Zdumia³em siê, gdy¿ ja korzy
stam z w³asnego szamba,   zaœ
nieczystoœci wywo¿¹ wozy aseni
zacyjne MPO lub podobnych
firm. Jak mi siê wydaje, nale¿ê do
ludzi czystych, myæ siê lubiê,
podobnie jak moja 4-osobowa
rodzina. Szambo jest szczelne,
a roczny koszt wywozów œcieków
wynosi 300 z³. A powinno byæ dro
¿ej, jako ¿e trudniej jest wyci¹

gn¹æ œcieki do samochodu, prze
wieŸæ je kilkanaœcie kilometrów,
a nastêpnie zlaæ do kanalizacji.
A jest prawie piêæ razy taniej.
Wiêc w czym rzecz. Okazuje siê,
¿e w³aœcicielem kanalizacji nie
jest, tak jak w ca³ej Warszawie,
MPWiK lecz jednoosobowa spó³
ka zarz¹du Warszawy FAL
MECH, która ustali³a cenê za
metr szeœcienny wywozu œcie
ków w wysokoœci 2.92 gr, nato
miast rada tego samego zarz¹du
Warszawy ustali³a Uchwa³¹ nr
103/XII/99 z  15 czerwca 1999 r.
cenê metra szeœciennego nieczy
stoœci w wysokoœci 1,10 gr., czyli
prawie trzykrotnie mniej. Dodat
kowym k³opotem jest to, i¿ ca³e
osiedle nie jest wyposa¿one
w liczniki poboru wody, a to ozna
cza, ¿e Zak³ad Nieruchomoœci
Komunalnych wyznacza dzienny
pobór wody w wysokoœci 230

Dlaczego warto
wydawać pieniądze
na nauczycieli
OdpowiedŸ na powy¿sze, nieco pro
wokacyjne, pytanie wydaje siê oczy
wista. Gdyby np. na ul. Œwiderskiej
przeprowadziæ ankietê: Czy jesteœ za
podniesieniem plac nauczycieli? –
ponad 90% odpowiedzia³oby pozytyw
nie. Czêœæ za¿¹da³aby wprawdzie
wiêkszej efektywnoœci pracy, lep
szych kwalifikacji itp. Gdyby jednak
na zebraniu osiedlowym zapytaæ: Czy
lepiej za³o¿yæ oœwietlenie na ul.
Y a gaz na ul. C, czy te¿ przeznaczyæ
te pieni¹dze na place w oœwiacie?
– wynik sonda¿u nie by³by tak jedno
znaczny.
Wbrew sporej czêœci czytelników
pozwolê sobie jednak uzasadniæ, i¿
oœwiata mo¿e byæ pilniejsz¹ potrzeb¹
ni¿ woda, chodniki, gaz, a nawet
kanalizacja. Ostatnio s³ysza³em wypo
wiedŸ jednego z czo³owych polskich
ekonomistów, który przytoczy³ miê
dzynarodowe badania potwierdzaj¹
ce, i¿ 80% kapita³u tkwi w samych
ludziach. Ludzki intelekt, umiejêtno
œci mog¹ byæ wiêc wa¿niejsze ni¿
infrastruktura, surowce, kapita³y itp.
Odnosz¹c to do naszej gminy oznacza
to, i¿ najwiêkszym kapita³em Bia³o³ê
ki s¹ dobrze wykszta³ceni bia³o³êcza
nie.
Praktyka ¿ycia potwierdza to. ¯yje
my w czasach wielkich wyzwañ, lecz
tak¿e konkurencji. Wiêkszoœæ korzy
stnych ofert pracy i nauki dostêpna
jest w drodze konkursów (swoistym
konkursem s¹ tak¿e wybory).,
w których wymagania s¹ coraz bar
dziej wyœrubowane. W¹tpiê czy
uwzglêdnia siê w nich okolicznoœci
³agodz¹ce, takie np. jak brak nauczy
ciela jêzyka obcego (a to w Bia³o³êce
doœæ czêste zjawisko) czy informaty
ki. Nie s¹dzê równie¿, i¿ niezaliczenie
testów sprawnoœciowych bêdzie mo¿

litrów na mieszkañca, co jest te¿
wielkoœci¹ absurdaln¹. Wszyscy
o tym problemie wiedz¹ – mówi
pani Ewa Cedro, przewodnicz¹ca
Rady Osiedla „Marywilska” –
pocz¹wszy od burmistrza, a
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na usprawiedliwiæ wakatem wuefisty.
Zauwa¿y³em, i¿ na warszawskim
rynku pracy dobrze radz¹ sobie oso
by przyjezdne. Czêœciowo zwi¹zane
jest to z ich wiêksz¹ kreatywnoœci¹
i zaradnoœci¹. Nie tylko jednak...
Ostatnio zapyta³em jednego ze znajo
mych pochodz¹cego z Bia³egostoku,
gdzie tak œwietnie nauczy³ siê angiel
skiego. Okaza³o siê, ze w liceum. Ja
sam zawdziêczam swoj¹ bieg³oœæ
w niemieckim znajomym i dodatko
wym wydatkom rodziców. Znajomy
mia³ jednak przez cztery lata 6 godzin
angielskiego (za darmo!) w tygodniu
z doktorem anglistyki, w moim
liceum (wówczas jednym z najlep
szych w Warszawie) trzykrotnie
zmieni³ siê nauczyciel, zaœ przez pó³
roku z powodu k³opotów kadrowych
w ogóle nie by³o lektora. W grupie
angielskiej nauczyciel zmienia³ siê
zreszt¹ 6 razy. Jak wiêc widaæ, si³a
nabywcza pensji nauczycielskiej ma
du¿y wp³yw na perspektywy zawodo
we uczniów.
Problem perspektyw zawodowych
nie koñczy siê tylko na jêzykach
i komputerach. Wyzwania ¿ycia, za
którymi pod¹¿a reforma oœwiaty,
zmuszaj¹ do rewizji dotychczaso
wych programów oraz stylu i metod
nauczania. Jeœli siê spojrzy na struk
turê wiekow¹ nauczycieli w szko³ach
(zw³aszcza podstawowych) to tworzy
ona figurê geometryczn¹ przypomi
naj¹c¹ klepsydrê – du¿a podstawa,
nik³y œrodek i du¿y wierzcho³ek. Dó³
to studenci, góra to emeryci. Studen
ci przychodz¹ i odchodz¹ (która
kobieta zgodzi siê utrzymywaæ zdro
wego i m³odego mê¿a, tylko dlatego,
i¿ chce byæ nauczycielem). Nauczy
ciele emeryci s¹ czêsto wzorem ofiar
noœci i godnoœci zawodu. Pozostaje
jednak otwarte pytanie, czy ktoœ opa
nowawszy do perfekcji pewne rozwi¹
zania i metody, jest w stanie po 40
latach zmodernizowaæ swój warsztat
pracy. W efekcie wiele osób uczy³o siê
¿yciorysu Mickiewicza, czy przebiegu
bitwy pod P³owcami, a nie umie np.
przeczytaæ gazety, odró¿niæ komenta
rza od informacji itp. Zatrzymanie
w zawodzie dobrze wykwalifikowanej
m³odzie¿y pozostaje wiêc wa¿nym zada
niem dla wszystkich zarz¹dzaj¹cych

oœwiat¹.
Po trzecie...

skoñczywszy na pracowniku
Zak³adu Nieruchomoœci Komu
nalnych. Wszyscy kiwaj¹ g³owa
mi, dziwi¹ siê, przyznaj¹ racjê
mieszkañcom, a nic siê nie zmie
nia, bo có¿ mo¿e siê zmieniæ.
Mamy demokracjê, wolny rynek
i nikt nie mo¿e nic poradziæ na to,
¿e jedna ze spó³ek wycenia swoj¹
us³ugê jak chce, ma do tego pra
wo. W koñcu mieszkañcy mog¹
pobudowaæ w³asn¹ kanalizacjê
albo wybudowaæ szambo albo
w koñcu mog¹ nie korzystaæ
z toalety, te¿ maj¹ do tego pe³ne
prawo. Jak równoœæ, to równoœæ.
Oczywiœcie koszt wybudowania
kanalizacji b¹dŸ szamba przez
mieszkañców, na ogó³ emerytów
i rencistów, jest niemo¿liwy ze
wzglêdów finansowych, a tak¿e
takich niuansów jak np. plan
zagospodarowania przestrzenne
go. Dlatego te¿ stawiam pytania,
na które mam nadziejê zgodnie
z prawem prasowym odpowie
nam kompetentny urzêdnik
zarz¹du Warszawy lub gminy
Bia³o³êka. Po pierwsze co zrobi³
zarz¹d miasta, aby ukróciæ mono

polistyczne zapêdy w³asnej spó³
ki, aby zlikwidowaæ dualizm cen
dla dwóch swoich w³asnych
przedsiêbiorstw MPWiK i FAL
MECH-u? Po drugie, czy zarz¹d
gminy Bia³o³êka zaproponowa³
mieszkañcom tego osiedla za³o
¿enie indywidualnych liczników
poboru wody, np. z odroczon¹
p³atnoœci¹ lub czêœciowym roz³o
¿eniem na raty? Koszty tej opera
cji w rachunku ci¹gnionym op³a
ca³yby siê i mieszkañcom, i gmi
nie (oszczêdniejsza gospodarka
wody). Po trzecie, czy zarz¹d Bia
³o³êki wystêpowa³ do prezydenta
Warszawy z t¹ problematyk¹?

Co może zrobić
np. gmina Białołęka
Prawo stanowi, i¿ gmina, b¹dŸ inny
organ prowadz¹cy szko³ê, mo¿e
zwiêkszyæ pobory nauczycieli do 50%.
Górny limit zosta³ wprowadzony nie
dlatego, by nauczycielom nie prze
wróci³o siê w g³owach z nadmiaru
dóbr materialnych, ile by zachowaæ
wzglêdn¹ równoœæ wœród tej grupy
zawodowej.
Jak ju¿ wspomnia³em Warszawa jest
miastem drogim. Koniecznoœæ p³acenia
najwy¿szych stawek w Warszawie ³atwo
jest wiêc wyjaœniæ potrzeb¹ urealnienia
poborów. Bia³o³êka jest jedn¹ z najbo
gatszych gmin warszawskich, dzielnie
odrabiaj¹c¹ od momentu powstania
liczne zaniedbania. Czy najlepsze
w Warszawie p³ace dla nauczycieli nie
by³yby dobrym rozwi¹zaniem, dziêki
któremu Bia³o³êka zaistnia³aby jako
gmina w której ceni siê wiedzê,  kompe
tencje i umiejêtnoœci. Za kilka lat (oby!)
pensje nauczycieli przestan¹ byæ wre
szcie tak niskie i gminne dodatki nie
bêd¹ ju¿ konieczne. Dobra s³awa gminy
pozosta³aby jednak.
Z tego te¿ powodu warto znaleŸæ œrod
ki na studia jêzykowe czy informatycz
ne. Dziœ bowiem m³ody nauc zyciel szu
kaj¹cy takiego wsparcia ma z tym du¿e
problemy i ostatecznie przechodzi do
pracy w prywatnej firmie, która oferuje
mu lepsze pobory i bezp³atne szkolenia.
Powy¿sze dzia³ania mog³yby mieæ tak
¿e swój aspekt socjalny. Gmina mog³a
by fundowaæ stypendia dla swoich stu
diuj¹cych mieszkañców – ci zaœ odpra
cowywaliby je w bia³o³êckich szko³ach.
Mo¿e wtedy znik³yby problemy z bra
kiem nauc zycieli jêzyków obcych czy
informatyki.
Oczywist¹ jest rzecz¹, i¿ powy¿szych
rozwi¹zañ nie da siê wprowadziæ od
razu. Warto ju¿ jednak dziœ poszukiwaæ
odpowiednich œrodków i metod. Two
rzyæ d³ugofalowe strategie rozwoju.
Obecnie bowiem, uposa¿enia nauczy
cieli (tak¿e w Bia³o³êce) mog¹ budziæ
niestety co najwy¿ej wspó³czucie.
Krzysztof Madej

Krzysztof Jachmiczyk

TAF

HEROLD BIAŁOŁĘCKI - 3

HEROLD BIAŁOŁĘCKI l LIPIEC

Najstarszy kościół Warszawy
Najstarsze wzmianki dotycz¹ce koœcio³a znajduj¹cego siê w Tarchominie pochodz¹ z XIII wieku. Koœció³
parafialny, najprawdopodobniej drewniany, wymieniony jest w nadaniu biskupa Chrystiana.
Obecnie istniej¹cy koœció³ œwiêtego
Jakuba Aposto³a, znajduj¹cy siê przy
ulicy Mehoffera, wybudowany zosta³
jako fundacja rodziny Ossoliñskich
w roku 1518 i jest najstarszym istnie
j¹cym koœcio³em w Warszawie. Kon
sekrowany by³ w roku 1583 przez
biskupa p³ockiego (jako, ¿e Tarcho
min znajdowa³ siê wtedy w biskup
stwie p³ockim) Piotra Dunina-Wol
skiego.
Koœció³ po³o¿ony tu¿ nad Wis³¹,
frontem zwrócony jest na pó³noc.

Murowany, z ceg³y, jednonawowy,
ma ma³¹ sygnaturkê i stanowi typowy
przyk³ad póŸnego gotyku mazowiec
kiego (niektórzy mówi¹ gotyku
nadwiœlañskiego). Ma osiem okien,
p³aski strop kasetowy bez rozet i trzy
rzeŸbione w drewnie barokowe o³ta
rze. W g³ównym o³tarzu znajduje siê
obraz przedstawiaj¹cy Pana Jezusa na
Krzy¿u oraz, u góry, drugi obraz –
przedstawiaj¹cy patrona koœcio³a
œwiêtego Jakuba Aposto³a. Z boków
o³tarza s¹ dwie wysokie figury rzeŸ

fot. Maciej Czerniewski

bione w drewnie lipowym – œwiêtego
Piotra i œwiêtego Paw³a. Koœció³ posia
da drewnian¹ ambonê oraz ozdobn¹
chrzcielnicê wykonan¹ w czarnym
marmurze. W prezbiterium znajduj¹
siê stalle dwurzêdowe, dêbowe w sty
lu gotyckim. W latach 1891-1896 obok
prezbiterium wymalowano szeœæ figur
naturalnej wielkoœci. S¹ to postacie
czterech ewangelistów: œwiêtego
Mateusza, œwiêtego Marka, œwiêtego
£ukasza i œwiêtego Jana oraz œwiê
tych biskupów patronów Polski: Sta
nis³awa i Wojciecha. We wnêtrzu
koœcio³a na uwagê zas³uguje wykona
na z br¹zu tablica nagrobna rodziny
Ossoliñskich, do koñca XVIII wieku
w³aœcicieli Tarchomina. Kryje ona
wejœcie do podziemi, w których sta³y
kiedyœ trumny rodziny Ossoliñskich.
Koœció³ ma d³ugoœci 25 metrów, sze
rokoœci 10. Po roku 1730 dobudowa
no zakrystiê i kruchtê, a przed g³ów
nym wejœciem wybudowano masywn¹
czworok¹tn¹ dzwonnicê stoj¹c¹ osob
no, o grubych murach, stanowi¹c¹
zabytek stylu barokowego.
W ci¹gu wieków koœció³ podlega³
wielu pracom renowacyjnym. Jedn¹
z najwa¿niejszych by³a wykonana
przez ksiêdza proboszcza Jana Tar
nowskiego w latach 1891-1896. Odre
staurowa³ on wtedy budowlê: na

zewn¹trz koœció³ zosta³ ca³y otynko
wany, wewn¹trz pomalowany farb¹
olejn¹. Dano now¹ posadzkê (lastri
co), odnowiono o³tarze i okna.
W latach 1896-1912 ksi¹dz proboszcz
Stanis³aw Bañkowski usun¹³ tynk ze
œcian koœcio³a, oczyœci³ ceg³y i przy
wróci³ koœcio³owi pierwotny wygl¹d.
Barokow¹ dzwonnicê pokryto wtedy
miedzian¹ blach¹ i zawieszono trzy
du¿e dzwony (w czasie okupacji zosta
³y zabrane przez Niemców i przeto
pione na armaty). Odnowiono rów
nie¿ murowany parkan wokó³ koœcio
³a, pokrywaj¹c go tynkiem. W roku
1932 pod kierunkiem profesora Stani
s³awa Marzyñskiego przeprowadzono
regotyzacjê koœcio³a. Ujawni³a ona
ca³¹ pierwotn¹ wartoœæ architekto
niczn¹ zabytku. W latach 1933-1934
ksi¹dz proboszcz dr Zygmunt
W¹d³owski odnowi³ w koœciele strop.
Koœció³ uleg³ du¿ym zniszczeniom
w czasie II wojny œwiatowej. W roku
1944 przechodzi³a tutaj linia frontu.

Sprostowanie

fot. Maciej Czerniewski

Od bliskich detonacji zerwany zosta³
dach koœcio³a, podziurawiony strop,
poniszczone witra¿e, wyrwane ramy
okienne. Szkody te zosta³y naprawio
ne zaraz po ustaniu dzia³añ wojen
nych. Z powojennych prac renowacyj
nych na uwagê zas³uguje dokonana
w roku 1983 przez ksiêdza probo
szcza Tadeusza Huka. Pokryty zosta³
wtedy blach¹ miedzian¹ dach koœcio
³a.   Aktualnie w zak³adzie konserwa
torskim w Wilanowie wykonywana
jest renowacja o³tarza œw. Józefa.
Marek Trelewicz
wydanej pod redakcj¹ ksiêdza M. Bielawskiego

W artykule „Historia Bia³o³êki w pigu³ce”, który

w Warszawie w roku 1996. Informacja ta jest b³êd

ukaza³ siê w poprzednim numerze „Herolda Bia³o

na. Ulica Nadwiœlañska nie znajduje siê w P³udach,

³êckiego”, pisz¹c o kolei nadwiœlañskiej, napisa³em:

jak wynika z kontekstu, lecz na Bródnie. Za wpro

„przypomina o tym ulica Nadwiœlañska, równoleg³a

wadzenie w b³¹d przepraszam.

do torów kolejowych w P³udach”. Informacjê tê
zaczerpn¹³em z ksi¹¿ki „W drodze do jubileuszu”

Marek Trelewicz

Ekolodzy w granatowych mundurach

Wielu mieszkañców Warszawy, w tym równie¿ Bia³o³êki, uwa¿a, ¿e stra¿ miejska jest zupe³nie zbêdna, poniewa¿ zajmuje siê tylko kara
niem staruszek sprzedaj¹cych pietruszkê lub wlepianiem mandatów Ÿle parkuj¹cym kierowcom.
Zastanówmy siê, gdzie o godz. 2.17
nocny patrol interwencyjny znajdzie
handlarkê warzyw lub jak w leœnych
ostêpach wytropiæ samochód zaparko
wany niezgodnie z przepisami. Pola
i tereny zalesione s¹ zaœ g³ównym miej
scem pracy inspektora Józefa Krupskie
go, który wraz ze starszym stra¿nikiem
Miros³awem Plewk¹ tworz¹ od pó³tora
roku dru¿ynê ekologiczn¹ stra¿y miej
skiej. Aby lepiej poznaæ specyfikê tej
pracy, w s³oneczny czerwcowy dzieñ

przez kilka godzin uczestniczy³em
w ekologicznym patrolu.
Rozpoczêliœmy o godz. 8.30. Pierw
szym zadaniem jest udzielenie asysty
pracownikowi Urzêdu Gminy podczas
wizji lokalnej na zalanych przez Kana³
Winnicki polach. Jedziemy w okolice
ulicy Sprawnej, zg³aszaj¹ca zalanie
kobieta pokazuje ledwie wystaj¹ce spod
wody liœcie ziemniaków. Uprawa tych
roœlin stanowi jedyne Ÿród³o utrzymania
jej rodziny. Gospodarz z pobliskiego
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pola skar¿y siê na zalan¹ pszenicê.
W podobnej sytuacji jest kilka rodzin
mieszkaj¹cych przy ulicy Sprawnej oraz
Marcina z Wrocimowic. Pani Emilia
Gradek z wydzia³u rolnictwa, ochrony
œrodowiska i leœnictwa Urzêdu Gminy
szybko odkrywa, ¿e przyczyn¹ zalania
jest pobliska budowa. Wypompowuje
do kana³u wodê, która z powodu wyso
kiego stanu Wis³y nie znajduje odpro
wadzenia do królowej naszych rzek.
Uspokajamy zrozpaczonych mieszkañ
ców, obiecujemy interwencjê. Rozmo
wa z kierownikiem firmy budowlanej
przynosi rezultaty, niebezpieczeñstwo
dalszych zalañ zostaje za¿egnane. Pozo
staje tylko kwestia wynagrodzenia
ludziom poniesionych strat, lecz tym
zajmie siê ju¿ specjalna komisja.
Odwozimy pani¹ Gradek do Ratusza,
zaœ sami udajemy siê do lasku przy uli
cy Mehoffera. Tam zostawiamy plasti
kowe worki, do których mieszkañcy
Markotu wrzuc¹ zebrane œmieci.
W pracach porz¹dkowych prowadzo
nych w ramach robót interwencyjnych
czêsto bior¹ udzia³ pensjonariusze Mar
kotu i Zak³adu Karnego – zarówno
Urz¹d Gminy jak i stra¿ miejska chwal¹
sobie ten rodzaj wspó³pracy. Kolejnym
miejscem naszego patrolu ma byæ ulica
Stefanika, przeje¿d¿aj¹ce tamtêdy
samochody budowlane pozostawiaj¹
sterty piachu, który szpeci jezdniê
i zapycha studzienki odp³ywowe. Gdy
zbli¿amy siê do osiedla przy ulicy Pajda
ka, otrzymujemy zg³oszenie. Przy ulicy

Bia³o³êckiej potr¹cono psa. Poniewa¿
zg³oszenia interwencyjne s¹ prioryteto
we, patrol przy Stefanika zostanie prze
prowadzony póŸniej.
Jedziemy ul. P³ochociñsk¹, póŸniej
przeprawiamy siê przez most nad Kana
³em ¯erañskim i ju¿ po chwili jesteœmy
na Bia³o³êckiej. Na jezdni le¿y szk³o ze
st³uczonego reflektora a na poboczu
piêkny owczarek podhalañski. Œwiadek
wypadku relacjonuje nam przebieg zda
rzeñ. Pies zosta³ wyrzucony z samocho
du, gdy próbowa³ biec za w³aœcicielem,
potr¹ci³ go nastêpny pojazd. – Rozpo
cz¹³ siê sezon urlopowy – komentuje
Miros³aw Plewka. – Tego typu zg³oszeñ
bêdzie coraz wiêcej. Rzeczywiœcie,
w okresie wakacyjnym w³aœciciele
nagminnie pozbywaj¹ siê swoich zwie
rz¹t. Szczêœcie maj¹ te, które trafi¹ do
schroniska i znajd¹ nowych w³aœcicieli,
jednak czêœæ koñczy pod ko³ami rozpê
dzonych samochodów. Ze smutnymi
minami odje¿d¿amy z miejsca wypad
ku, psem zajm¹ siê s³u¿by miejskie. Ta
tragiczna sytuacja sprzyja rozmowie na
temat traktowania zwierz¹t przez mie
szkañców Bia³o³êki. Tym równie¿ zaj
muje siê patrol ekologiczny i czasami
zachodzi potrzeba interwencji. Przyk³a
dy niew³aœciwego traktowania zwierz¹t
zdarzaj¹ siê zarówno w czêœci zielonej
naszej gminy jak i w du¿ych blokowi
skach. Na terenach rolniczych dotycz¹
zwierz¹t gospodarczych i tych pilnuj¹
cych obejœæ, zaœ w osiedlach mieszka
niowych problemem s¹ Ÿle traktowane

oraz bezpañskie psy i koty.
O godzinie 11 dru¿yna ekologiczna
bêdzie udzielaæ drugiej asysty pracow
nikom urzêdu, wiêc mamy jeszcze czas
na kontrolê lasu w okolicach Cho
szczówki i Bukowa. Niestety, tutaj pra
wie na ka¿dym kroku mo¿emy natkn¹æ
siê na porzucone œmieci – g³ównie
pochodz¹ce z gospodarstw domowych,
chocia¿ zdarzaj¹ siê tak¿e sterty gruzu
i odpadów budowlanych. Na bezdro
¿ach cudów dokonuje pan Mirek, który
pewnie prowadzi bia³ego poloneza. Nie
stety, od po³owy czerwca nasza Stra¿
nie dysponuje ju¿ terenowym ARO,
który zosta³ zwrócony do Urzêdu Gmi
ny. Teraz na wyposa¿eniu ma tylko trzy
polonezy, pozostaje siê jedynie cieszyæ,
¿e samochody s¹ prawie nowe.
Powoli wydostajemy siê z lasu, prze
je¿d¿amy ko³o Selgrosu i jedziemy
w stronê Ratusza. Tutaj koñczy siê moje
uczestnictwo w ekologicznym patrolu,
w ci¹gu 3 godzin pozna³em tylko ma³¹
czêœæ zadañ, które wykonuj¹ co dzieñ.
Przekona³em siê, ¿e s¹ potrzebni,
interweniuj¹c i patroluj¹c sprawiaj¹, ¿e
chêtniej chodzimy na spacery do lasów,
czujemy siê bezpieczniej na naszych
osiedlach. Dlatego proszê przychylniej
szym okiem patrzeæ na patroluj¹cych
nasze ulice funkcjonariuszy w niebie
skich koszulach. Nawet je¿eli czasami
wypisz¹ nam mandat.
Marcin Rudnik
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K R O N I K A S P O R T O W A
Zawody lekkoatletyczne o Grand
Prix Urzêdu Gminy Warszawa Bia³o
³êka odby³y siê w dniach 29 maja oraz
12 i 19 czerwca na bie¿ni i skoczni
Gminnego Oœrodka Sportu. Zawody
zosta³y zorganizowane przez Wydzia³
Oœwiaty, Kultury i Sportu z okazji 5
rocznicy powstania Gminy Warszawa
Bia³o³êka.
W zawodach wziê³o udzia³ 300
zawodników podzielonych na 10 kate
gorii. W poszczególnych kategoriach
zwyciê¿yli:

DZIEWCZĘTA
Rocznik 90/91
Nelly Gutowska
Rocznik 88/89
Katarzyna Wasilewska
Rocznik 87/86
Anna £adno
Rocznik 84/85
Wiktoria Królewska
Rocznik 83/79
Magda Zastawna

CHŁOPCY
Rocznik 90/91
Krzysztof Mijakowski
Rocznik 88/89
Wojtek P³ochocki
Rocznik 86/87
Adam Wasilewski
Rocznik 84/85
£ukasz Grzelak
Rocznik 83/79
Micha³ Grzêba
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali nagrody rzeczowe w posta
ci bonów towarowych o wartoœci: 200
z³ za 1 miejsce, 150 z³ za 2 miejsce,
100 z³ za 3 miejsce.
Wszyscy zawodnicy którzy zajêli
miejsca od 1 do 6 tego otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.

•••
19 czerwca w godz. 17 -21 na boisku
SP   314 odby³ siê fina³ koszykówki
ulicznej. Zosta³ on rozegrany w trzech
kategoriach wiekowych: dziewczêta
ur. w 1984 r. i m³odsze, ch³opcy ur. w
1984 r. i m³odsi, ch³opcy ur. w 1983 r.
i starsi. W fina³ach wyst¹pi³o 16
zespo³ów które zosta³y wy³onione
w eliminacjach osiedlowych. Wspó³
organizatorami turniejów by³y Rady
Osiedli: Tarchomin I, Tarchomin III,
Tarchomin IV, Bia³o³êka Dworska,
¯erañ. Przy okazji turnieju rada osie
dla ¯erañ dokona³a uroczystego
otwarcia boiska do koszykówki i boi
ska pi³karskiego. Uroczystego prze
ciêcia wstêgi dokona³ burmistrz Jerzy
Smoczyñski, wiceprzewodnicz¹cy
rady gminy Krzysztof Nalbert, radna
Ewa Ko³aczyk.
Ka¿dy z zespo³ów graj¹cych w tur
niejach osiedlowych otrzymywa³ pi³
kê do koszykówki za miejsca od 1 do
3. W turnieju fina³owym pi³ki za zajê
cie miejsc od 1 do 3 otrzymywa³ ka¿
dy cz³onek zespo³u [4 osoby].
Puchary dla zwyciêzców poszcze
gólnych kategorii wrêcza³ zastêpca
burmistrza Krzysztof Je¿, nagrody
rzeczowe wiceprzewodnicz¹cy rady
gminy Krzysztof Nalbert.
Klasyfikacja w kategoriach wieko
wych przedstawia siê nastêpuj¹co:

DZIEWCZĘTA
1. Tarchomin I II,
2. Tarchomin IV,
3. ¯erañ

CHŁOPCY MŁODSI
1. ¯erañ
2. Tarchomin .
3. Tarchomin III

CHŁOPCY STARSI

W niedzielê, 27 czerwca na boisku
Szko³y Podstawowej nr 314 rozegra
no pierwszy fina³ turnieju siatkarskie
go. W przeprowadzonych rozgryw
kach wziê³o udzia³ 12 dru¿yn. Przed
stawiciele siatkarzy pragn¹, by tur
niej sta³ siê tradycj¹, zaœ mecze mog³y
byæ rozgrywane przez ca³y rok.
Mamy nadziejê, ¿e w tej inicjatywie
zyskaj¹ poparcie wydzia³u oœwiaty,
kultury i sportu Urzêdu Gminy oraz
Gminnego Oœrodka Sportu, który
w sezonie jesienno-zimowym móg³by
udostêpniæ do rozgrywek salê.
W meczu o trzecie miejsce dru¿yna
Beczka Piwa pokona³a Grzmi¹ce Kije
3 do 1. W dru¿ynie zwyciêzców
doskonale spisywa³ siê Wojciech
Adamowski, wspaniale rozgrywaj¹c
pi³ki do partnerów a tak¿e dobrze spi
suj¹c siê w ataku. Pierwsze miejsce
w turnieju zajê³a dru¿yna faworytów
– Wunderwaffe gromi¹c Bad Boysów
3 do 0. W zwyciêstwie du¿y udzia³
mia³ Konrad Jankowski, który 2
godziny wczeœniej, graj¹c w pi³kê
no¿n¹, wywalczy³ Puchar Tarchomi
na.
Puchar dla zwyciêzców wrêczy³
wiceprzewodnicz¹cy rady gminy
Andrzej WoŸniakowski.

cym spotkaniu zwyciê¿yli zawodnicy
Diabolikosu pokonuj¹c  rywali 4 do 3.
W dru¿ynie zwyciêzców na szcze
góln¹ uwagê zas³uguje wspania³a gra
jednego z organizatorów rozgrywek
Przemys³awa Dolega oraz Krystiana
Pietraszka, który zosta³ najlepszym
zawodnikiem spotkania. Haroszyje
Futbalisty strzelenie 3 bramek
zawdziêczaj¹ w du¿ej mierze dosko
nale spisuj¹cemu siê kapitanowi Paw
³owi Pasikowi oraz ulubieñcowi
¿eñskiej czêœci licznie zgromadzonej
widowni Kubie Kêdzierskiemu. To
w³aœnie on zdobywaj¹c w koñcówce
drugiej po³owy 3 bramkê poderwa³
do boju swoj¹ dru¿ynê i przypuœci³
szturm na bramkê rywali. W tych
trudnych dla Diabolikosu chwilach
doskonale interweniowa³ bramkarz
zespo³u Konrad Jankowski, który
pewnie broni³ silne strza³y przeciwni
ków.
Por yw aj ¹c e
spot kan ie
w mistrzowski sposób komentowa³
przez 4200 sekund ulubieniec tarcho
miñskiej publicznoœci Radek Pyffel.
Niestety, w meczu fina³owym nie
móg³ uczestniczyæ Piotr Szaroñ - 
g³ówny organizator rozgrywek oraz
czo³owa postaæ dru¿yny Diabolikosu,
który po powa¿nej kontuzji znalaz³ siê
w szpitalu. W imieniu ca³ej Redakcji
oraz wszystkich kibiców ¿yczê szyb
kiego powrotu do dawnej formy oraz
dalszego zapa³u przy organizowaniu
turnieju.

Tego samego dnia o godz. 17 00, na
stadionie przy ulicy Porajów rozegra
no 4 ju¿ fina³ rozgrywek pi³karskich
o Puchar Tarchomina. W spotkaniu
decyduj¹cym o tym zaszczytnym
tytule spotka³y siê dwie doskonale
znane fanom Tarchomiñskiej Ligi Pi³
ki No¿nej dru¿yny -  Diabolikos oraz
Haroszyje Futbalisty. Po pasjonuj¹

Sk³ady dru¿yn graj¹cych w finale:
Diabolikos: Konrad Jankowski, Kry
stian Pietraszek, Przemys³aw Dolega,
S³awek G³azowski, Robert Wierzej
ski, Albert Œpiewakowski
Haroszyje Futbalisty: Filip Kuchar
czuk, Arkadiusz Skrzycki, Norbert
Sawicki, Pawe³ Oliwa, Pawe³ Maron,
Jakub Kêdzierski, Pawe³ Pasik

1. Tarchomin III
2. Tarchomin IV
3. Picassa

Mistrzowstwa Europy

Po zakoñczeniu meczu nast¹pi³o
wrêczenie nagród. Radê gminy repre
zentowa³ radny Sojuszu Lewicy
Demokratycznej Andrzej WoŸnia
kowski, który ufundowa³ Puchar dla
Najlepszego Napastnika sezonu.
Zosta³ nim Micha³ Pa³yga z   Budki
Dró¿nika. Ta dru¿yna zwyciê¿y³a
w rozgrywkach I Ligi i zdoby³a
Puchar Mistrza ufundowany przez
radê gminy.
Wyniki rozgrywek Tarchomiñskie
go Turnieju Pi³ki No¿nej:
I LIGA
1. Budka Dró¿nika
2. Wiadro Pr¹du
3. Diabolikos
4. Gobo Team II
5. Haroszyje Futbalisty
6. Loko
7. Pierdziuchy
8. Spó³dzielnia Inwalidzka Daremny
Trud
9. PSV
W dru¿ynie mistrza Tarchomina
graj¹:
Micha³ Pa³yga, Adam Gazda, Prze
mek KaŸmierczak, Robert Karwow
ski, Piotr Kowalczyk, Micha³ Filipo
wicz, Zbyszek K³¹b, Marcin Grze
szek, Andrzej Szewczak
II LIGA
1. Pierogi z grzybami
2. ¯ó³ty p³otek
3. Picassa ¯uls
4. Torpedo klop
5. Zip sk³ad
6. Legia van Gogha
Opracowa³
Marcin Rudnik

w Szermierce na Wózkach
Przy s³onecznej, wrêcz upalnej aurze
w niedzielê 4 lipca rozpoczê³y siê na
terenie Gminnego Oœrodka Sportu w
Bia³o³êce Mistrzostwa Europy w Szer
mierce na Wózkach. Uroczystoœæ roz
poczê³a siê defilad¹ zaproszonych goœci
oraz sprawnych inaczej sportowców,
którzy przemaszerowali w takt Warsza
wianki granej przez Orkiestrê Koncer
tow¹ Wojska Polskiego. Po defiladzie,
przewodnicz¹cy Rady Gminy Bia³o³êka
Jacek Kaznowski powita³ serdecznie
znakomitych goœci, wœród których obe
cni byli: sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta  Robert Smoleñ, wicedyrek
tor gabinetu w Kancelarii Premiera
Krzysztof Go³aszerwski, prezydent
Miêdzynarodowego Komitetu Szer
mierki na Wózkach Alberto Martinez
Vassallo, burmistrz Bia³o³êki Jerzy
Smoczyñski, wiceprezydent Warszawy
Wojciech Kozak, wicemarsza³ek Sejmi
W tym miesi¹cu nie podajemy pla
nu dy¿uru radnych, gdy¿ jak poda³o
biuro radnych dy¿urów w lipcu
i sierpniu nie ma. Z jakiego powodu
nie wiemy.

ku Województwa Mazowieckiego
Leszek Mizieliñski, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Centrum Henryk Skro
bek, sekretarz generalny Miêdzynaro
dowego Komitetu Szermierki na Wóz
kach Brian Dickinson oraz pos³owie
i senatorowie. Nastêpnie prowadzenie
imprezy przej¹³ redaktor WOT Woj
ciech Zieliñski, który poprosi³ o krótkie
wyst¹pienia niektórych goœci. W kolej
noœci g³os zabrali: Tadeusz Nowicki
(przewodnicz¹cy komitetu organizacyj
nego), Jerzy Smoczyñski, Alberto Mar
tinez Vassallo. Grzegorz Go³aszewski
odczyta³ list od premiera Jerzego Buzka
– honorowego patrona mistrzostw,
Robert Smoleñ list od prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaœniewskiego,   a Wojciech Kozak
list od prezydenta Warszawy Paw³a
Piskorskiego.   Nastêpnie œlubowanie
w imieniu wszystkich sportowców z³o
¿y³a Agnieszka Rozkres z ekipy pol
skiej. Po œlubowaniu flagê   na maszt
wci¹gn¹³, w towarzystwie by³ych olim
pijczyków Grzegorza Skrzecza i Ale
ksandra Skiby,   uwa¿any za czarnego
konia tych  mistrzostw Rados³aw Stañ
czuk z reprezentacji Polski. Po zakoñ

czeniu czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê
wystêpy artystyczne. Przyby³ych na
uroczystoœæ zabawia³a Orkiestra Kon
certowa Wojska Polskiego graj¹c utwo
ry z repertuaru szwedzkiego zespo³u
ABBA oraz Johanna Strausa. Po wystê
pie orkiestry zebrani mogli podziwiaæ
umiejêtnoœci kaskaderskie cz³onków
Ligi Baronów oraz Bractwa Rycerskie
go. Zaprezentowali oni 15-minutow¹
walkê miêdzy szlacht¹ polsk¹ a woj
skiem kozackim. Wystêp zakoñczy³
bardzo g³oœny wystrza³ z XVIII-wiecz
nej haubicy. Na proœbê fotoreporterów
wystrza³ zosta³ powtórzony, natomiast  
kozacy efektownie upadli na ziemiê
udaj¹c zabitych. Uroczystoœæ inaugura
cji mistrzostw zakoñczy³ przemarsz
ekip.
Ogó³em w mistrzostwach startuje 80
zawodników skupionych w 10 ekipach.
Wœród sportowców s¹ reprezentanci
Czech, Francji, Hiszpanii, Izraela, Nie
miec, Ukrainy, W³och, Wêgier, Wiel
kiej Brytanii i Polski. Najliczniejsz¹ eki
p¹ s¹ Polacy. Natomiast Ukrainê repre
zentuje tylko jeden zawodnik.
Andrzej WoŸniakowski
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Ze szkolnej ławy

Na zakoñczenie roku szkolnego trochê nostalgiczna „Rówieœniczka” oraz kilka
s³ów o nauczycielach w „Nasi nauczyciele... czy s¹ w porz¹dku”? Na koniec list,
jaki otrzyma³a redakcja. Zapraszam do lektury.
RÓWIEŚNICZKA
Nasza szko³a zdmuchnie w tym roku,
na urodzinowym torcie 15 œwieczek,
czyli dok³adnie tyle, ile tegoroczni
ósmoklasiœci. 15 lat,   jak by nie by³o
powa¿ny wiek,   jest ju¿ co powspomi
naæ.
Wiêkszoœæ z nas 13. kojarzy siê
z pechem. Jednak nie powinno doty
czyæ to uczniów naszej szko³y, ponie
wa¿ 314 „urodzi³a siê” (czyli rozpoczêli
w niej naukê uczniowie) w³aœnie 13
lutego 1984 r. Otwarcie sali gimnastycz
nej, mimo i¿ nast¹pi³o 1 kwietnia 1984
r.,   wcale nie by³o primaaprilisowym
¿artem. Uczniowie naszej szko³y zdoby
waj¹ liczne puchary we wszystkich chy
ba mo¿liwych dyscyplinach sportu.
Absolwenci Robert Mateusiak i Grze
gorz Szymañski byli cz³onkami kadry
narodowej juniorów w badmintonie
oraz pretendentami do reprezentacji
Polski na letnie igrzyska w Atlancie.
Mamy tak¿e sukcesy miêdzynarodowe.
W ubieg³ym roku nasi ch³opcy brali
udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju
Koszykówki we Francji.
Od wielu lat uczestniczymy w akcjach

pomocy innym. Zbieramy i przygoto
wujemy dary dla domu dziecka, koncer
tujemy w domu pomocy spo³ecznej,
pomagamy zbieraæ pieni¹dze Jurkowi
Owsiakowi. Emilka Mróz, obecnie
maturzystka, by³a jedn¹ z „Oœmiu
Wspania³ych” Warszawy. Kiedy zoo
og³osi³o akcjê adopcji zwierz¹t, nie trze
ba by³o d³ugo czekaæ na nasz¹ odpo
wiedŸ. Jedna z klas wziê³a na utrzyma
nie szynszylka Timona. Opiekuje siê
nim klasa Vd. Nasz stosunek do przyro
dy, do œrodowiska, w którym ¿yjemy
zadecydowa³ o najwiêkszym wydarze
niu w historii szko³y. Cztery lata temu
przyjêliœmy imiê nietypowe i jedyne
w swoim rodzaju – imiê Przyjació³ Zie
mi. Jesteœmy przyjació³mi Ziemi, zarów
no planety, na której ¿yjemy jak i tej
ziemi najbli¿szej,  œwiata, który nas ota
cza. Mamy taki piêkny zwyczaj. Ka¿da
klasa pierwsza w dniu œlubowania sadzi
drzewko. My posadziliœmy lipê. Za kil
ka lat bêdzie z pewnoœci¹ potê¿na
i piêkna. Mo¿e kiedyœ przyjdziemy
skryæ siê w jej cieniu razem z naszymi
dzieæmi.
Co roku sprz¹tamy œwiat, zbieramy

surowce wtórne, prowadzimy badania
stanu naszego œrodowiska. W tym roku
urz¹dzamy niezwyk³¹ salê przyrodni
cz¹, która jest d¿ungl¹ i oceanem,
pustyni¹ i sawann¹, lasem i jeziorem.
Bêdziemy siê w niej uczyli przyrody
otoczeni przyrod¹. Robimy to dlatego,
¿e coraz bardziej mamy œwiadomoœæ,  
¿e ziemia jest tylko jedna.
Ju¿ za niespe³na trzy miesi¹ce drogi
nasze i naszej rówieœniczki rozejd¹ siê.
Udamy siê do szkó³ œrednich, a nasza
szko³a przyjmie nowych uczniów,
naszych nastêpców. Mamy nadziejê, ¿e
bêd¹ kontynuowaæ podjête przez nas
dzia³ania. Jestem jednak pewna,   ¿e
„314”, podstawówka im. Przyjació³ Zie
mi na zawsze zostanie w naszej pamiêci.
Mam te¿ nadziejê, ¿e szko³a wspomni
o swoich rówieœnikach.
Ewa Drygalska, kl. VIIIa

„NASI NAUCZYCIELE...
CZY SĄ W PORZĄDKU”?
Wielu uczniów zastanawia siê nad
tym pytaniem. Trudno siê dziwiæ, po
tylu latach... Przeanalizujmy ¿ycie

Twistowe grillowanie z TWINS-em
Nie tylko w Bia³o³êce, ale tak¿e
w ca³ej Warszawie niewiele jest
miejsc tak urokliwych jak po³o¿ony
przy ul. Weteranów 44 Hotel TWINS.
Pragn¹c wyjœæ naprzeciw oczekiwa
niom mieszkañców naszej gminy
TWINS w letnie weekendy organizu
je imprezy po³¹czone z grillowaniem.
Zasobnoœci¹ w³asnego portfela nie
nale¿y siê zbytnio martwiæ – kierow
nictwo hotelu wprowadza na te wolne
od pracy dni specjalne, promocyjne
ceny dañ z rusztu oraz piwa z beczki.
Grillowanie rozpoczyna siê o godz.
17 w pi¹tek (w sobotê i niedzielê
o godz. 12). Zaczyna siê ceremonia
jakiej nikt w domu sam sobie nie
urz¹dzi. Wœród zaproszonych goœci
s¹ znane postacie ¿ycia publicznego.
Mo¿na spotkaæ m.in. znanego telewi
zyjnego satyryka oraz autorkê nie
dawnego bestselleru. Mistrzem cere
monii jest wybitny kucharz, znany
z telewizyjnych programów kulinar
nych, Carlos Gonzalez Tejera. Gdy
jakieœ danie zachwyci podniebienie,
mistrz chêtnie poda nam przepis.
A jest siê czym zachwycaæ: na upa³
specjalne ch³odniki hiszpañskie, ba³
kañskie, litewskie. PóŸniej dania
z grilla: szasz³yki, steki, kaszanka,
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przeciêtnego ucznia. Nie jest ono
us³ane ró¿ami.
Szko³a, dom, nauka, praca... To
codzienne zajêcia ka¿dego dziecka.
Nigdy nie ma czasu na odrobinê luzu
i rozrywki.
Nie mo¿na iœæ z przyjació³kami do
kina, gdy¿ nastêpnego dnia jest kla
sówka z algebry. Kiedy wszyscy
œwietnie siê bawi¹, Ty musisz wku
waæ jakieœ „dziwne” wzory. Mo¿na
zapomnieæ o wypadzie na zakupy, bo
trzeba poprawiæ fizykê i geografiê.
Zamiast przyjemnoœci, lepiej poæwi
czyæ i przygotowaæ siê do biegu na
800 m na lekcjê wychowania fizyczne
go. Pobudzimy wtedy nasze komórki,
o których przecie¿ tyle uczymy siê na
biologii... Ale nie o tym mia³o byæ...
Nauczyciele... Ach, gdyby tak byli
tacy, jak chcemy.  Jedni s¹ tolerancyj
ni, inni nie potrafi¹ wys³uchaæ
uczniów i dlatego nie s¹ darzeni
ogromn¹   sympati¹ przez wszystkich
wychowanków. G³ównym powodem
jest ocenianie uczniów. Daje siê zau
wa¿yæ, ¿e ocenia siê ich nie po wiado
moœciach czy stosunku do nauki, ale
po nazwiskach i zachowaniu na
danych lekcjach.
Przedmiotem, który nie cieszy siê
sympati¹ wœród wiêkszoœci, jest
matematyka. Przedmioty œcis³e
i pedagodzy, którzy je wyk³adaj¹, nie
s¹ rozchwytywani. Wina tkwi (w po³o
wie przypadków) w wyk³adowcach
i choæ to pewnie dla nich du¿y cios,
musz¹ wiedzieæ, ¿e prawie wszyscy
uczniowie zgodnie twierdz¹, i¿ kryte
ria ocen s¹ Ÿle dobierane do poziomu
klasy.
Teraz jest ju¿ prawie koniec roku
szkolnego, ale w przysz³ym roku nau
czyciele mogliby zmieniæ nastawienie
do niektórych uczniów. Wtedy i peda
godzy, i wychowankowie bêd¹
”w porz¹dku”.

Po pierwszym wydaniu „Ze szkolnej
³awy” dostaliœmy list (list elektronicz
ny). Znaczy, ¿e nas czytaj¹. Co praw
da, list by³ od autorów, ale jeœli czytaj¹,
to s¹ te¿ naszymi czytelnikami. Co
prawda, list by³ z pretensjami, ale
wyra¿one zosta³y dosyæ delikatnie.
Oto one:
„Czeœæ!!! Mi³o nam, ¿e zamieœciliœcie
nasze teksty. Szkoda, ¿e potraktowali
œcie nas anonimowo! Gazetkê redago
wa³ (i redaguje) bowiem zespó³
w nastêpuj¹cym sk³adzie: Irmina Szad
kowska -  redaktor naczelny, zastêpca
Ewelina Kotarska oraz Anna Kisiel.
Chcielibyœmy równoczeœnie wyja
œniæ, i¿ nasi nauczyciele generalnie s¹
w porz¹dku i nie musimy redagowaæ
gazetki w podziemiu – a tak trochê
wynika z podanego przez Was cytatu.
Wielu z nich jest ca³kiem O.K. Nie
którzy bardzo nam pomagali przy pra
cy nad „Nasz¹ Bód¹” – pan Madej  
zachêca³ nas do dzia³ania, a pani Sk³a
danek cierpliwie poprawia³a nasze b³ê
dy jêzykowe. A tak w ogóle: Gdy pada
deszcz i wokó³ zieje nuda/ Zostaje
nam wszystkim tylko „Nasza Bóda”.
Có¿, pierwszy zarzut, ¿e nie zamie
œciliœmy nazwisk redakcji – nie ma
takiego zwyczaju, podaje siê tylko
nazwisko autora zamieszczonego
tekstu i Ÿród³o z którego pochodzi.
Drugi zarzut – w pierwszym wydaniu
„Ze szkolnej ³awy” mowa by³a o zamy
kaniu siê we w³asnym krêgu, nie
o schodzeniu do podziemia, ale przy
znajê „zamykanie siê we w³asnym krê
gu” nie odpowiada stosunkom jakie
panuj¹ miêdzy nauczycielami a ucznia
mi w macierzystej szkole „Naszej
Bódy”, zapewne nie odpowiada sto
sunkom w ¿adnej z bia³o³êckich szkó³.
Pisa³em o doros³ych, a przecie¿ nau
czyciele to te¿ doroœli. Za niezrêcz
noœæ wypowiedzi przepraszam.

-krytyk szkolny-

Marek Trelewicz

„Rówieśniczka” pochodzi z gazetki SP nr 314 „Wieści z „314”
„Nasi nauczyciele... czy są w porządku”? pochodzi z gazetki SP nr 110 „Nasza Bóda”

Te adresy
mogą być przydatne
Odpowiadaj¹c na ¿yczenia czytelników, od pierwszego numeru naszego
„Herolda Bia³o³êckiego” zamieszczamy adresy i numery telefonów najwa¿
niejszych urzêdów i placówek w naszej gminie:

kie³basa polska, wêgierska, boczuœ,
kie³basa bia³a. Wszystko, czego dusza
zapragnie. W bufecie czekaj¹ na nas
sosy, sa³atki.
Oprócz niew¹tpliwej radoœci, jak¹
podczas takiego weekendu sprawimy
naszemu podniebieniu, czeka nas
tak¿e prawdziwy relaks. Odpoczyn
kowi s³u¿y wspania³e otoczenie - 
ustronne, zadaszone altany, wspania
le utrzymany trawnik oraz fontanna
daj¹ca orzeŸwienie w gor¹ce dni.
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Je¿eli chcemy potañczyæ, od godz. 20
grane s¹ najwiêksze muzyczne prze
boje. Mo¿e zatañczymy twista
z pisark¹, mo¿e z osob¹, której nie
widzieliœmy od lat, a która przyjecha
³a do nas na kilka dni w goœci.
Pochwalmy siê, ¿e w Bia³o³êce mamy
gdzie spêdzaæ wolny czas, gdzie
mo¿emy wypocz¹æ w upalne weeken
dy.
Ludmi³a Domagalik
artyku³ promocyjny

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

HEROLD BIAŁOŁĘCKI l LIPIEC

Ludzie

Czy œmieci mo¿na lubiæ
dokoñczenie ze str. 2

listy piszą....
Szef sejmowej Komisji Zdrowia,
pose³ Gorzonkowski z AWS w swym
wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e skoro „pie
lêgniarki zarabiaj¹ najwy¿ej 200 dola
rów, a w innych krajach 5-6 razy wiê
cej, to widzimy jak daleko zostaliœmy
zapóŸnieni przez ten system komuni
styczny, który zdegradowa³ ca³¹ s³u¿
bê zdrowia”. Wypada tylko dodaæ, ¿e
panuj¹cy obecnie kapitalizm nadra
bia jak mo¿e braki, daj¹c szefom kas
chorych i mened¿erom szpitali pen
sje w wysokoœci 12-20 tys. z³ mie
siêcznie – twierdzi pan Witold
M. z Warszawy
•••
To skandal, dlaczego jeszcze nie
ma w Warszawie parkomatów? –
oburza siê pan Stefan B. z Cho
szczówki. Codziennie je¿d¿ê do Cen
trum i codziennie widzê tych samych
pijaczków, którzy wyci¹gaj¹ rêce po
pieni¹dze za „pilnowanie”. Oczywi
œcie, przewa¿nie w drugiej rêce trzy
maj¹ gwóŸdŸ, aby nikt nie mia³ w¹t
pliwoœci, co siê stanie jeœli nie zap³a
ci. Tymczasem nasi kochani urzêdni
cy kolejny raz przesuwaj¹ termin
ustawiania parkomatów.
•••
To, co dzieje siê na ulicach naszej
stolicy przechodzi wszelkie pojêcie –
denerwuje siê pan Antoni S. z Legio

nowa. Prawo u nas jest bardzo libe
ralne, wiêc ka¿dy demonstruje kiedy
i gdzie chce. Nikt oczywiœcie nie
przejmuje siê takimi drobiazgami jak
to, ¿e ktoœ móg³by nie dojechaæ przez
nich do pracy czy szko³y. Wydaje mi
siê, ¿e demonstracje chyba nie s¹ naj
lepszym sposobem rozwi¹zywania
problemów. Od rozmów s¹ ministe
rialne gabinety, nie ulice.
•••
Dzwoniê w sprawie ponoæ supersy
stemu Cezar kieruj¹cego ruchem,
dziêki któremu uniknêlibyœmy kor
ków na naszych ulicach. Ciekawa
jestem, dlaczego system jeszcze nie
dzia³a, bo stanie w korkach przez
wiêksz¹ czêœæ dnia w jednej z euro
pejskich stolic to chyba przesada –
uwa¿a pani El¿bieta N. z Targówka.
•••
Ciekawa jestem, dlaczego wprowa
dza siê reformê edukacji, skoro
o wiêkszoœci podrêczników ani widu,
ani s³ychu. Od zawsze ju¿ w  wakacje
mog³am zacz¹æ kompletowaæ ksi¹¿ki
dla mojej córki. Teraz dowiedzia³am
siê, ¿e dzieciaki bêd¹ wiedzia³y z cze
go maj¹ siê uczyæ dopiero w paŸ
dzierniku lub nawet póŸniej – pisze
pani Natalia £. z Tarchomina.
Notowa³ MG.

Ekologiczne odpady?
– Ma³o kto zdaje sobie sprawê, jak
bardzo ekologiczne mog¹ byæ zwyk³e
œmieci. Jak na razie, jedyne co umiemy
zrobiæ to obrona przed nimi za wszelk¹
cenê, gdy¿ budowa jakiejkolwiek prze
twórni œmieci od razu natrafia na wiel
kie problemy. To, co my proponujemy
jest o tyle niekonwencjonalne, ¿e
pozwoli nie tylko na ekologiczne zago
spodarowanie œmieci, mo¿na równie¿
na tym zarobiæ – zachêca red. Agnie
szka Serbeñska z redakcji     „Munici
pium”, która ma za sob¹ uczestnictwo
i organizowanie wielu imprez poœwiêco
nych ekologii i wykorzystaniu zanieczy
szczeñ (m.in. Targi THERM '99).
Przetwórstwo œmieci to wielka szan
sa, zw³aszcza dla gmin usytuowanych
wokó³ wielkich miast, które dla nich
mog¹ staæ siê Ÿród³em dobrobytu. Nie
stety, nadal nie wszyscy potrafi¹ to zro
zumieæ. Œmieci mo¿na jednak z powo
dzeniem wykorzystaæ dla rozwoju gmi
ny. Dysponujemy filmem, który powi
nien przekonaæ nawet najwiêkszych
niedowiarków, ¿e do zagospodarowa
nia nadaje siê niemal wszystko. – Mamy
nadziejê, ¿e przedstawiciele gmin
wezm¹ to sobie do serca i zobacz¹, ¿e
tak bardzo nielubiane œmieci nie s¹ a¿
takie straszne, a w dodatku to niez³y
biznes – twierdzi red. Serbeñska.

Nieczysta energia
– Œmieci to niekonwencjonalne i eko
logiczne Ÿród³o energii – przekonuje
tak¿e prof. dr hab. in¿. Lech Sitnik
z Politechniki Wroc³awskiej i Fundacji
Proeko. -  Dramatyczny wzrost iloœci
i toksycznoœci odpadów wzbudza coraz

Uwaga! Wściekła dioksyna
Trzy lata temu Europa prze¿ywa³a bli
skie spotkania III stopnia z wœciek³ymi
krowami, w tym roku dosiêg³a j¹ afera
dioksynowa rodem z Belgii, zaraz
potem da³a siê we znaki coca-cola ska
¿ona substancj¹ konserwuj¹c¹ drewnia
ne palety na których jest transportowa
na. Ostatnie dni przynios³y kolejny cios
wymierzony w megakoncern  – w Pol
sce w szklanych butelkach wody bona
qa wykryto pleœñ...
Wróæmy jednak do dioksyn. Belgijska
prokuratura rozpoczê³a dochodzenie
przeciwko firmie Verkest, która, jak siê
okaza³o, do produkcji paszy wykorzy
sta³a zu¿yty olej (tu pojawi³y siê dwie
wersje: olej po sma¿onych frytkach lub
zu¿yty olej silnikowy). Olej ten zawiera³
dioksyny. Dioksyny mog¹ wywo³aæ
raka, uszkodzenie w¹troby, uk³adu ner
wowego i immunologicznego oraz
zak³ócaj¹ kod genetyczny; problem jed
nak w tym, ¿e skutki widoczne s¹ po
latach, szczególnie po latach stu. Ska¿e
nie dioksynami przekroczy³o 140 razy
unijne normy, zaœ ska¿enie paszy dla
drobiu poci¹gnê³o za sob¹ równie¿ ska
¿enie jaj i piskl¹t. Pikanterii ca³ej spra
wie dodaje fakt, ¿e ska¿on¹ pasz¹ kar
miono w Belgii tak¿e trzodê chlewn¹,
tak wiêc biednych Belgów i czêœæ Euro
pejczyków po kryzysie drobiowym cze
ka zapewne kryzys wieprzowy (byæ
mo¿e masowo bêd¹ przechodziæ na
judaizm), a przecie¿ zachodnioeuropej
scy politycy obiecywali po doœwiadcze
niach z chorob¹ wœciek³ych krów, ¿e
bêd¹ dmuchaæ na zimne i dzia³aæ sku

tecznie (izolowaæ ogniska chorób).
W Belgii wybuch³a panika, do dymisji
poda³o siê dwóch ministrów: zdrowia
Marcel Colla i rolnictwa Karel Pinxten,
którzy o ska¿eniu wiedzieli od samego
pocz¹tku, ale fakt ten przed opini¹
publiczn¹ ukrywali. Oficjalnie czekali
na powtórne analizy chemiczne, ale tak
naprawdê zamierzali 13 czerwca kandy
dowaæ w wyborach do belgijskiego par
lamentu.
Polska zakaza³a importu drobiu z Bel
gii w poniedzia³ek 31 maja. W pierw
szych dniach po og³oszeniu afery dio
ksynowej donoszono, ¿e wiêkszoœæ
sprowadzonych do Polski piskl¹t zosta
³a ju¿ zjedzona, a te które nie trafi³y na
nasze sto³y w³aœnie znosz¹ jajka, które
za chwilê kupimy. Po kilku dniach alar
mistycznych publikacji og³oszono, ¿e
sprowadzone z Belgii kurczaki nie
zosta³y jednak zjedzone: „toksyczne
pisklêta” nie trafi³y jakoby na polskie
sto³y, bo by³y hodowane na nioski, zaœ
„toksyczne kury” nie zd¹¿y³y jeszcze
znieœæ jaj. Zapomniano jednak dodaæ,
¿e afera dioksynowa nie zaczê³a siê
w maju, kiedy poinformowano o tym
Komisjê Europejsk¹, ale na pocz¹tku
roku. Co nam wiêc po tym, ¿e zlokalizo
wano „majowo-czerwcowe” kurczaki,
jajka i paszê.
W Polsce na kurzych fermach hoduje
siê wg szacunków ok. 50 milionów kur,
zatrut¹ pasz¹ nakarmionych zosta³o
„zaledwie” 12 tysiêcy kur. Problem jed
nak w tym, ¿e mimo wstrzymania
importu paszy z Belgii, jej zatrute partie

mog¹ do nas nap³ywaæ z innych krajów
Unii Europejskiej (Holandii, Niemiec
i Francji). Jedyne w Polsce laborato
rium zdolne dokonywaæ bardzo dro
gich zreszt¹ analiz próbek ¿ywnoœci na
wystêpowanie dioksyn mieœci siê Kra
kowie i jest w stanie sprawdziæ jedynie
10 próbek tygodniowo.
Polscy hodowcy drobiu t³umacz¹, ¿e
karmi¹ kury polsk¹ pasz¹, bo importo
wana jest dla nich za droga. Krajowa
konsumpcja kurczaków nie spad³a, np.
sprzeda¿ w KFC utrzymywa³a siê na
zwyk³ym poziomie. Nie mamy wiêc do
czynienia z antydrobiow¹ histeri¹. Œro
dowiska wiejskich producentów ¿ywno
œci natychmiast zaczê³y g³osiæ, i¿ przed
Polsk¹ i polskim drobiem stoi wielka
szansa, bowiem notowania „zdrowej
¿ywnoœci” id¹ w górê. Owszem, polska
¿ywnoœæ jest mniej ska¿ona chemikalia
mi, ale unijnej ¿ywnoœci ustêpuje pod
wzglêdem ska¿enia bakteriologiczne
go. Na polskich wsiach w budynkach
gospodarczych wci¹¿ brak kanalizacji,
a np. podczas udoju zarówno umyte
wymiona krów, jak i rêce dojarek nale
¿¹ do rzadkoœci. Dane statystyczne
dotycz¹ce d³ugoœci ¿ycia przeciêtnego
Polaka równie¿ nie wskazuj¹ abyœmy
znowu a¿ tak   dobrze siê od¿ywiali.
Pró¿ne wiêc to samozadowolenie, dla
Zachodu nadal jesteœmy krajem „egzo
tycznym”, któremu siê nie ufa. Na
pocieszenie, Belgom pozostaje egzo
tyczny wegetarianizm.
Nawet gdyby polska ¿ywnoœæ by³a tak
rewelacyjna, jak twierdz¹ producenci,

wiêkszy niepokój. Niew³aœciwa gospo
darka odpadami (zw³aszcza sk³adowa
nie) spowodowa³a bowiem ska¿enia
gleby, wód podziemnych oraz powie
trza i stanowi ci¹g³e zagro¿enie dla
zdrowia ludzi. Niestety, nie jest na razie
mo¿liwe wprowadzenie np. wzorem
pañstw zachodnich, selektywnej zbiór
ki odpadów. Próba ta u nas nie powio
d³a siê, gdy¿ na ³¹czn¹ iloœæ 600 tys. ton
œmieci rocznie wyselekcjonowano jedy
nie nieca³y jeden procent. Rozwi¹za
niem mog³aby byæ, intensywnie rozwi
jana przez ostatnie cztery lata, metoda
termicznej selekcji odpadów. Wart pod
kreœlenia jest fakt, ¿e wszystkie produk
ty, które powstan¹ podczas stosowania
tej technologii, mog¹ byæ wykorzysty
wane jako surowce w przemyœle
i budownictwie. Wprowadzenie tej

z³ od tony. Miasta ton¹ w œmieciach,
a to jest dla wsi du¿a szansa. Borykaj¹
ce siê z k³opotami miasto pobliska wieœ
mo¿e wykorzystaæ dla w³asnego rozwo
ju – przekonuj¹ Piotr Topiñski i Ma³go
rzata Kramarz z Fundacji Idealna Gmi
na.

technologii pozwala zatem na prowa
dzenie bezsk³adowiskowej gospodarki
odpadami, ze wszystkimi tego dobro
dziejstwami. Dodatkow¹ korzyœci¹
z wprowadzenia tej technologii jest to,
¿e gdyby energia zawarta w odpadach
by³a pozyskiwana jako ciep³o (ze spraw
noœci¹ 40%) i energia elektryczna (ze
sprawnoœci¹ 25%), by³yby to iloœci
naprawdê znaczne.
– Wszystko wskazuje, ¿e dobrym spo
sobem na zarabianie pieniêdzy przez
wiejskie organizacje mo¿e byæ utyliza
cja miejskich œmieci. W Polsce koszt
przyjêcia jednej tony odpadów komu
nalnych wynosi od 10 do 150 z³, jednak
instalacje przystosowane np. do spala
nia odpadów szpitalnych przyjmuj¹
odpady za 500, a niekiedy nawet i 1000

uspokajaj¹ specjaliœci z Fundacji Ide
alna Gmina. Problem sta³ siê godny
uwagi ka¿dego miasta, które chcia³o
by z jednej strony obni¿enia kosztów
energii, a z drugiej – pozbycia siê
rosn¹cych gór œmieci. Góry te, mog¹
staæ siê Ÿród³em finansowania rozwo
ju gminy. Fundacja Idealna Gmina od
pó³tora roku pracuje nad projektem
„Œmieci szans¹ rozwoju gmin”, tytu³
ten odzwierciedla nasze o nim zda
nie. Takich produktów, gdzie œmieci
wzajemnie przenikaj¹ siê, uniemo¿li
wiaj¹c utylizacjê, przez co nie wiado
mo co z nimi zrobiæ jest coraz wiêcej.
Mo¿na to tylko spaliæ. Oczywiœcie, za
pieni¹dze.

to i tak nie wejdziemy teraz na rynki
Unii Europejskiej, poniewa¿ obowi¹zuj¹
nas kontyngenty, a wszystko poza nimi
jest ob³o¿one 80-procentowym c³em –
co czyni eksport nieop
 ³acalnym. Tak na
marginesie, to kraje UE nie chc¹
w ogóle kupowaæ od nas miêsa wie
przowego, bo nie potrafimy udowodniæ,
¿e nie ma u nas pomoru œwiñ. Otwieraj¹

siê przed nami natomiast inne rynki:
Chiny, Rosja i kraje arabskie. Czy
bêdziemy potrafili z tego skorzystaæ,
czy te¿ „wspania³omyœlnie” zrezygnuje
my i damy   zarobiæ komuœ innemu,
poka¿e czas.

Nie bójcie się ekolodzy!
– Tam, gdzie rozk³ad œmieci nastêpuje
w temperaturach nie przekraczaj¹cych
500 stopni Celsjusza, nie tworz¹ siê
szkodliwe zwi¹zki, które tak bardzo
budz¹ niepokój ekologów. W Austrii,
Danii i USA œmieci traktowane s¹ jako
paliwo i ogrzewaj¹ nawet ca³e miasta.
Przy dzisiejszym poziomie techniki spa
lania i oczyszczania spalin œmieci spa
laj¹ siê pod pe³n¹ kontrol¹ i na pewno
w niczym nie zagra¿aj¹ œrodowisku –

MG.

M.D.
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Krzyżówka

Krzyżówka Krzyżówka

„KZF”

01-043 Warszawa
ul. Oksywska 13
tel. 669-04-19
669-04-20

POZIOMO: 1. Tekst przysiêgi. 5. Pod
trzymuje chor¹ rêkê. 9. Drzewo z rodzi
ny wierzbowatych. 10. Arena zapaœni
ków. 11. Roœlino¿erny ssak z niewielk¹
tr¹b¹. 12. Rosyjskie miasto po³o¿one na
wschód od Kurska. 13. Jama, dziura. 14.
Z p³ozami. 15. Pigu³ka. 17. Podstawowy
sk³adnik czekolady. 20. Syberyjska rze
ka. 25. Sk³adana podczas tar³a. 26. „Ty
tus, Romek i ...”. 28. Np. polsko-litew
ska. 31. Nó¿ do ciêcia trzciny cukrowej.
34. Socjologiczny termin na okreœlenie
sytuacji rozpadu systemu norm. 35.
Torbacz nadrzewny wielkoœci kota. 36.
Œwieca w ozdobnej os³onie. 38. Przejê
cie siê czymœ, podn
 iecenie. 39. Sta³a
posada. 40. Porêczyciel. 41. Chrzeœcija
nie maj¹ wtedy Wielkanoc, ¯ydzi ...
PIONOWO: 1. Pó³nocny s¹siad Bu³ga
ra. 2. Przybrze¿na roœlina. 3. Nie pi¹tek,
nie niedziela. 4. Soczewka na jedno oko.
5. Miasto we W³oszech za³o¿one przez

Spartan. 6. Koñczy partiê szachów. 7.
Kraina œw. Miko³aja. 8. Czêsto siê
o niej marzy, czasami siê j¹ robi. 14.
Prawy dop³yw Wis³y. 15. Z szyn. 16.
Pañstwo pachn¹ce ¿ywic¹. 18. Mog¹
byæ sztuki, jeden mo¿e wiêziæ. 19.
Roœlina z Meksyku i Ameryki Po³u
dniowej. 21. Przy du¿ej inflacji wycho
dz¹ z u¿ycia. 22. Roœlina stosowana
w medycynie jako œrodek przeciw
kaszlowi. 24. Nauka o rolnictwie. 28.
Wydobyta przez górników kopalina.
29. Mo¿e byæ inteligencji. 30. Boha
ter „Potopu”. 31. S³odkie hiszpañskie
wino. 32. Gamoñ, g³upiec, niezdara.
33. Bahrajn. 37. Mo¿e byæ dyploma
tyczna, mo¿e byæ równie¿ dobra lub
z³a.
Wœród osób, które do koñca miesi¹ca
nadeœl¹ na adres redakcji poprawnie
rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê rozlosujemy
zestawy kosmetyków.
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HOROSKOP HoRoSkOp HOROSKOP
•••
Baran (21.03. - 20.04.)
Nie zra¿aj siê pierwszym niepowodze
niem. Do sukcesu, pieniêdzy, presti¿u,
mi³oœci dochodzi siê latami. Nawet nie
powodzenia czegoœ ucz¹.

•••
Byk (21.04. - 20.05.)
Gwiazdy nadal Ci sprzyjaj¹. Jeœli
bêdziesz wspó³pracowa³ z przyjació³mi,
masz szansê na realizacjê wiêkszego
projektu. Szukaj sojuszników.

•••
BliŸniêta (21.05. - 21.06.)
Jeœli nie czujesz siê w nastroju do
uczestniczenia w przyjêciach, prywat
kach, balach – zostañ w domu. Zajmij
siê tym, co Ci sprawi przyjemnoœæ, nie

psuj innym zabawy.
•••
Rak (22.06. - 22.07.)
Komuœ zale¿y na Twojej
opinii. Bêdzie siê wiêc stara³
pozyskaæ Twoje wzglêdy we
w³asnych interesach. Jeœli nie
uda Ci siê rozszyfrowaæ fa³szy
wego przyjaciela, Ÿle na tym
wyjdziesz.
•••
Lew (23.07. - 23.08.)
Niezbyt korzystne gwiazdy
pozbawi¹ Ciê teraz energii
i dobrych pomys³ów. Wyci¹
gn¹æ siê z melancholii pomo
g¹ Ci przyjaciele i najbli¿si.
Nie odmawiaj im ze skwaszon¹ min¹.
•••
Panna (24.08. - 23.09.)
Jeœli wyjdziesz naprzeciw
losowi, masz szansê zrealizo
waæ swoje najskrytsze marze
nia. Nie zaszywaj siê w domu
przed telewizorem, wyjdŸ do ludzi.
•••
Waga (24.09. - 23.10.)
Uda Ci siê za³atwiæ wiêkszoœæ
pilnych spraw. Nie zabraknie Ci
inwencji i ciekawych pomys³ów.
Zwróæ jednak uwagê na najbli¿
sze Ci otoczenie.
•••
Skorpion (24.10. - 22.11.)
Nie daje Ci spokoju myœl o pewnej, jak
siê wydaje, korzystnej propozycji.
Wstrzymaj siê z decyzj¹, tak jak wstrzy
mywa³eœ siê ca³e ¿ycie, a nic nie osi¹
gniesz. Czas nie czeka.
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•••
Strzelec (23.11. - 21.12)
Zupe³nie nieoczekiwanie roz
wi¹¿e siê problem, który od
dawna nie dawa³ Ci spokoju.
Osoba, pos¹dzana przez Cie
bie o nie¿yczliwe zamiary, nie
spodziewanie zmieni swoje
zachowanie.
•••
Kozioro¿ec (22.12 - 20. 01)
Czekaj¹ Ciê wspania³e chwile pod
skrzyd³ami Amora. Nie odk³a
daj od dawna zaplanowanych
wakacji. W ¿yciu wa¿ne s¹ tyl
ko chwile.
•••
Wodnik (21.01. -19.02.)
Czasami d³uga dyskusja mo¿e byæ
przeszkod¹ w za³atwieniu
sprawy, czasami nie. Lipiec
bêdzie dla Ciebie miesi¹cem,
w którym musisz walczyæ
o swoje sprawy.
•••
Ryby (20.02 - 20.03.)
Powodzenie w interesach.
Sprawy urzêdowe lub han
dlowe nabior¹ tempa. Wyko
rzystuj dobr¹ passê.

