
TerengminyBia³o³êkato74km2po³o¿o
ne w pó³nocnowschodniej czêœciWarsza
wy. Oko³o dwie trzecie z 38 tysiêcy mie
szkañców Bia³o³êki mieszka na osiedlach
ocharakterzebudownictwawysokiegois¹
to,po³o¿onenatereniemiêdzyWis³¹aporo
œniêtymipiêknymlasemwydmami,Tarcho
minNowyiKoœcielny,NowodworyiNowe
Œwidry.Wiêkszoœæmieszkañcówosiedli,na
których gospodarkê odpadami reguluj¹
administracje, rzadko zauwa¿a problem
wywozunieczystoœci.Obowi¹zuj¹sta³eter
minywywozu,op³atywnoszoneprzezloka
torówkalkulowanes¹napodstawiekosztów
sk³adowania odpadów, zaœ problem jest

zauwa¿anydopierowtedy,gdyzsypynies¹
przez d³u¿szy czas opró¿niane, a nieprzy
jemny zapach nie daje spokoju mieszkañ
com.
Przewa¿aj¹ca czêœæ Bia³o³êki to osiedla

domówjednorodzinnych,opartenaosiulic
ModliñskiejorazMarywilskiej.Mimo¿eod
1 stycznia 1997 roku obowi¹zuje ustawa
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dkuwgmi
nach, zobowi¹zuj¹ca w³aœcicieli nierucho
moœcidozawieraniaumównawywózodpa
dów komunalnych z przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cymzezwolenieburmistrza,prak
tycznie ka¿dy mieszkaniec naszej gminy
napotyka nielegalne wysypiska. Podczas
spacerówpoparkuleœnymD¹brówkiSzla
checkiej,Choszczówkiczyobrze¿achrezer

watu £êgi Czarnej Strugi czêsto piêkno
przyrody burzy widok worków zape³nio
nychœmieciami,wrakówsamochodówczy
te¿wysypanegozciê¿arówekgruzuiodpa
dówzlicznychnaterenieBia³o³êkibudów.
Na zjawisko nielegalnego sk³adowania
odpadówsk³adasiêwieleczynników.Pod
stawow¹przyczyn¹jestwysokikosztprzyjê
ciaœmiecinawysypisko.WWarszawiezde
ponowaniejednejtonyodpadównawysypi
skuw£ubnejkosztuje125 z³, opró¿nienie
standardowegopojemnikaopoj.110litrów
 16 z³ i s¹ to op³aty najwy¿sze w Polsce.
Wrazznastêpuj¹cymwzrostemsi³ynabyw
czejludnoœcipojawiasiêcorazwiêcejœmie

ci.Wprzewa¿aj¹cejczêœcis¹tojednorazo
weopakowania,plastikowebutelkiatak¿e
akumulatory,opony,rtêciówkiorazodpady
gabarytowe: telewizory, kuchenki, pralki,
lodówki.Teczynniki,wrazzpowszechnym
zjawiskiem zape³niania œmietników oraz
rowówprzydrogachwyjazdowychdoNie
porêtu i Zegrza przez powracaj¹cych ze
œwi¹tiweekendówwarszawiaków,stanowi¹
powa¿neprzeszkodywutrzymaniuporz¹d
kunaterenieBia³o³êki.
Dwalatatemupowo³anospecjalnyoddzia³

stra¿ymiejskiej,którykontrolujeprywatne
posesje.Pierwszepatrolewykaza³y,¿ewiêk
szoœæw³aœcicieliniemapodpisanychumów
nawywózœmieciiniepotrafiudowodniæ,co
dzieje siê z wytwarzanymi przez ka¿de

gospodarstwo domowe odpadami. Po
dwóch latach intensywnych dzia³añ na
wiêkszoœciposesjiznajduj¹siêpojemnikina
odpady, zaœ ich w³aœciciele mog¹ okazaæ
podpisan¹umowê 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
Gminyprowadzones¹akcje likwidacjidzi
kichwysypisk.W1998rokuwwynikutych
akcjiwywiezionozterenuBia³o³êki1000ton
odpadów,zaœdokoñcamajaznielegalnych
wysypiskwywieziono530tonœmieci.Dzia

³ania WROŒiL w celu poprawy porz¹dku
wnaszej gminie sprowadzaj¹ siênie tylko
dosprz¹tania,du¿ynaciskpo³o¿onyjestna
proekologiczn¹ edukacjê, wykszta³cenie
wmieszkañcachzwyczajulegalnegowywo
zunieczystoœciorazichsegregacji.Wcelu
ograniczenia odpadów kierowanych na
wysypisko oraz obni¿enia kosztów ich
wywozu od 1995 roku prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów. Na terenie
Bia³o³êkiznajduj¹siê62punkty,wktórych
ustawiones¹pojemnikinasurowcewtórne:
papier,szk³o,puszki,plastik.Processegre
gacji odpadów i ich powtórnego odzysku
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SzanowniPañstwo!
Dzisiejszynumergazetypoœwiêco
nyjestwznacznejmierzeproblema
tyceekologii,aœciœlejmówi¹cœmie
ciom. Problemu tego jeszcze nie
dostrzegamy, zaœ kiedy go dostrze
¿emy,mo¿ebyæju¿zapóŸno.Dlate
gobijemyju¿teraznaalarm.Poziom
zamo¿noœci spo³eczeñstwa mo¿emy
oceniæ wed³ug iloœci wytwarzanych
œmieci, im ichwiêcej, tym jesteœmy
bogatsi. Cz³owiek pierwotny, na
dobr¹sprawênieœmieci³,zaœ to,co
po nim zosta³o u¿yŸnia³o ziemiê.
Potemby³otylkotrochêgorzejgli
niane skorupy po garnkach, trochê
¿elaznychgrotówodoszczepów itp.
Nawetwczasiesocjalizmunieœmie
ciliœmynadmiernie.Nie by³o jedno
razowychbutelek,s³oików,torebek,
jednorazowych opakowañ. By³ co
najwy¿ej, nierozwi¹zywalny zreszt¹
do dziœ, problem skupu butelek.
Papier pakowywykorzystywany by³
te¿ w toaletach, zaœ przyniesienie
przezdzieckodoszko³y5kgstarych
gazet gwarantowa³o  mu pi¹tkê ze
sprawowania.Dzisiajjesteœmybogat

si. Kupuj¹c dropsy dostajemy jedno
razow¹ torebkê. Mleka ju¿ dawno
nikt nie widzi w charakterystycznej
butelce ze srebrnym lub z³otym
kapslem.Terazjesttylkowkartonie,
folii lub jednorazowej plastikowej
butelce.W³aœciwiekupujemywszyst
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.
Mamniejwysypisk,czyœciejwlasach
iprzydro¿nychrowach.Œmiecis¹sor
towane,makulaturawykorzystywana,
plastiki prawiew ca³oœci s¹ przetwa
rzane,ato,coniedajesiêzu¿yæ,kom
postujesiêlubspala.Niestety,ci¹gle
wPolscepostêpujesiêtak,jakwnie
którychdomach.To,coniepotrzebne
ibrudne,sk³adasiêwjednympokoju,
póki jesttammiejsce,leczmo¿esiê
okazaæ, ¿e za którymœ otworzeniem
drzwi, ca³y œmietnikwysypie siê „na
salony”.Takwiêcjesteœmyju¿bogat
si,leczczym¹drzejsi?

KrzysztofJachimczyk
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•W dniach 18  20 czerwca trwa³y
imprezy kulturalne z okazji obcho
dówpiêcioleciaBia³o³êki.

•21 czerwca wyst¹pi³o zagro¿enie
powodziowenarzeceD³ugiejnatere
nieBia³o³êki.Wtymdniuwodasiêga
³a4,5m–doprzelaniasiêrzekiprzez
wa³ybrakowa³otylko60cm.Kolejna
powódŸmia³a tammiejsce kilka dni
póŸniej.Szerzejnastronie3.

•W dniach 310 lipca na terenie
GminnegoOœrodkaSportuprzyul.
Œwiatowida 56 odby³y siê Mistrzo
stwaEuropywSzermiercenaWóz
kach.Mistrzostwa te po raz pierw
szyodbywa³ysiêwPolsce.

•Na ostatniej przed wakacjami sesji
rady gminy wrêczono odznaki
Weteran Walk o Niepodleg³oœæ.
Uhonorowani nimi zostali: Bohdan

Belica, Henryk Ca³ka, Szczepan
Gdala,HalinaHryszkiewicz, Stefan
Ko³dyñski, Zygmunt Krupieñczyk,
Leopold Suchocki, Ludwik Luty.
Wœród odbieraj¹cych wyró¿nienie
zabrak³o Stefana Ko³dyñskiego,
któryzmar³kilkatygodnitemu.

•NatejsamejsesjiradniPorozumie
nia Wyborczego „Gospodarnoœæ”
przedstawili stanowisko, w którym
proponuj¹ budowê specjalistycznej
przychodnizdrowiaprzyul.Majoli
kowej.ZkoleiradniSojuszuLewicy
Demokratycznej zaproponowali
powo³anie w naszej gminie Samo
dzielnegoSamorz¹dowegoZespo³u
OpiekiZdrowotnej(dzisiajzas³u¿bê
zdrowia odpowiada starostwo
powiatu 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¿
w2000r.ponadtysi¹cuczniów.Jed
noczeœnie dokonano otwarcia ul.
Strumykowej,którastanowiæbêdzie
dojazddotejszko³y.Wuroczystoœci
uczestniczy³ m.in. przewodnicz¹cy
Sejmiku Mazowieckiego W³odzi
mierz Nieporêt, wiceprezydent
Warszawy S³awomir Rakowiecki,
zarz¹d i radni gminy Bia³o³êka
i innych zaprzyjaŸnionych gmin,
ksiê¿a,przedstawicielewojska,poli
cji, stra¿ymiejskiej orazmieszkañ
cy.

•TegosamegodniawkoœcieleNMP
Matki Piêknej Mi³oœci przy ul.
Myœliborskiej100odby³siêkoncert
muzyki powa¿nej „W ho³dzie Ojcu
ŒwiêtemuJanowiPaw³owiII”.Kon
cert,  którego organizatorem by³
przewodnicz¹cyRadyGminyBia³o
³êka,odby³siêwramachobchodów
jubileuszu2000latchrzeœcijañstwa.
Us³yszeæ mo¿na by³o V Symfoniê
Beethowenaorazkoncertskrzypco
wy Adur Mozarta w wykonaniu
orkiestry Sinfonia Varsovia oraz
Krzysztofa Jakowicza pod batut¹
MariuszaSmolija.

•Trwaj¹pracenadstudiumzagospo
darowania przestrzennego Bia³o³ê
ki.Zag³ównebarieryrozwojugmi
ny uznano: brakiw infrastrukturze
technicznej,przeci¹¿ony iwymaga
j¹cyrozbudowyuk³adkomunikacyj
ny,niektóreustaleniaobowi¹zuj¹ce
goplanuogólnegoWarszawy (dot.
rezerw terenowych pod uk³ad dro
gowy, oczyszczalniê œcieków

deszczowych, zajezdniê tramwa
jow¹,lotniskoitp).RozwojowiBia³o
³êki sprzyjazkoleidu¿ach³onnoœæ
terenu,którapozwalanarozwijanie
siêbudownictwamieszkalnegooraz
oœrodkówhandlu i us³ugo znacze
niu ogólnomiejskim, walory œrodo
wiskowe, stopieñ migracji mie
szkañców g³ównie z centrumWar
szawy.

•Wed³ug prognoz ekspertów zak³a
daj¹cych przyspieszony rozwój
demograficznygminy (wykorzystu
j¹cy ch³onnoœæ terenu), na terenie
Bia³o³êki w 2010 r. zamieszkiwaæ
bêdzie175tys.aw2030r.215tys.
osób.

•R.S.M.„Praga”rozpoczynabudowê
dwóchnowychbudynkówmieszkal
nychprzyul.Æmielowskiej.Powsta
nie ponad 120 mieszkañ, lokale
us³ugowe oraz oko³o 170 miejsc
parkingowych(wtym100podziem
nych).

•Trwa akcja „Stare leki do apteki”,
której celem jest selekcjonowanie
zodpadówkomunalnychprzetermi
nowanychleków.Bia³o³êkajestdru
g¹ gmin¹, która wdra¿a ten pro
gram. W ka¿dej aptece ustawiono
specjalistyczne pojemniki przezna
czone na przeterminowane leki,
sk¹ds¹oneodbieraneiutylizowane
przezspecjalistyczn¹firmê.

•Wwynikuporozumieniazawartego
miêdzy gminami Bia³o³êka, Jab³on
na, Nieporêt, Wieliszew oraz mia
stemigmin¹Serockpodjêtodzia³a
nia zmierzaj¹ce do ustalenia zasad
wspólnego zlecania wykonania
us³ug zwi¹zanych z wy³apywaniem
izapewnianiemopiekibezdomnym
zwierzêtomzterenówtychgmin.

•Ca³y czas trwaj¹ prace zwi¹zane
zutrzymaniemczystoœciiporz¹dku
na terenie gminy. Uporz¹dkowano
m.in.zaœmieconepoboczaul.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
ponad4tys.m2

•24czerwcawmurowanoakterekcyj
nypodbudowênowejwarszawskiej
drukarni „Gazety Wyborczej” przy
ulicyDaniszewskiej

•Rozpoczynaj¹ siê remonty w bia³o
³êckichszko³ach.WSzkolePodsta
wowej nr 314, przy ul. Porajów 3,
dokonana  zostanie modernizacja
wêz³acieplnego,wymianawyk³adzi
nyiadaptacjapmieszczeñnapotrze
bygimnazjum.WSPnr110,przyul.
Bohaterów 41 wymienione zostan¹
okna  i przeprowadzony bêdzie
remont sanitariatów.W SP nr 117,
przyul.P³u¿nickiej4remontkuch
ni.WSPnr231wKobia³cenast¹pi
modernizacjaoœwietlenia.WSzkole
Podstawowejnr257,przyul.Podró¿
niczej257remontkuchniisto³ówki
orazwymianaokien.

•30 czerwca, odby³a siê w wydziale
oœwiaty, kultury i sportu Urzêdu
Gminy narada z udzia³em dyrekto
rów:SPnr344orazgimnazjumnr1,
nr2,nr3inr4naktórejuzgodnio
no za³o¿enia dotycz¹ce organizacji
nowego roku szkolnego w gimna
zjach.

Oprac.SebastianWierzbicki
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móg³byzostaæznacznieusprawnionydziê
ki wybudowaniu nowoczesnej sortowni
œmieci.Redukcjiuleg³ybykosztytranspor
tu zaœ gmina zyska³a dodatkowe Ÿród³o
dochodu.
Od czerwcana terenieBia³o³êki realizo

wany jest „program zbiórki odpadów nie
bezpiecznych z odpadów komunalnych”,
wramachktóregowka¿dejapteceustawio
no specjalne pojemniki z przeznaczeniem
naprzeterminowaneleki.Odpadytebêd¹
dostarczane przez mieszkañców, którzy
zostali poinformowani o akcji poprzez
umieszczonewmiejscachogólniedostêp
nychplakatyiulotki.
Wswoichdzia³aniachwydzia³ rolnictwa,

ochrony œrodowiska i leœnictwa œciœle
wspó³pracuje z lokalnymi organizacjami
mieszkañcówradamiosiedliiso³ectw.Na
proœbêtychorganizacjiustawianes¹poje
mniki na odpady wtórne, kontenery na

œmieci gabarytowe. Wspó³praca ta cieszy
siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañ
ców, pozwala imna organizowanie czaso
wych akcji sprz¹tania terenu na którym
mieszkaj¹.
Oprócz gospodarki odpadami w gminie

prowadzone s¹ tak¿e inne dzia³ania,
którychcelemjestochronaprzyrody.Sk³a
daj¹siênaniekonserwacja86pomników
przyrody, ochrona stanowisk lêgowych
bocianabia³egoprowadzonawewspó³pra
cyzWarszawskimKo³emPolskiegoTowa
rzystwa Przyjació³ Przyrody „Pro natura”.
W zadrzewionych terenach Bia³o³êki roz
wieszonobudkilêgowe,zaœzim¹przepro
wadzanes¹akcjedokarmianiazimuj¹cych
nadWis³¹ptaków.
¯adnazwarszawskichgminniedyspo

nuje takimi warunkami naturalnymi
sprzyjaj¹cymi rodzinnym spacerom,
rowerowym wycieczkom, pieszym
wêdrówkom. Niezwykle interesuj¹ce
i urokliwemiejsca to park leœnywCho
szczówce iD¹brówce Szlacheckiej, park
dworskizzespo³empa³acowymwBuch

nikuprzyulicyStasinek,ParkPrymasow
skiwChoszczówce,wydmywNowodwo
rach i w Tarchominie oraz do otuliny
Rezerwatu Czarnej Strugi w pó³nocno
wschodniejczêœcinaszejgminy.Wszyst
kietepiêkneisprzyjaj¹ceodpoczynkowi
miejscamaj¹szansêprzetrwaætylkodziê
kimieszkañcomBia³o³êki.Dlategote¿tak
du¿ynaciskpo³o¿onyjestnapropagowa
nieekologiiwœród jejnajm³odszychmie
szkañców. W szko³ach podstawowych
przeprowadzanes¹pogadankiiprelekcje
dotycz¹ce ochrony przyrody i dbania
o œrodowisko naturalne. Ka¿dego roku
uczniowie uczestnicz¹ w miêdzynarodo
wejakcji„Sprz¹tanieœwiata”,zaœnadanie
SzkolePodstawowejnr314imieniaPrzy
jació³Ziemipozwalas¹dziæ,¿ewnajbli¿
szym czasie pieni¹dze przeznaczone
wbud¿eciegminydlawydzia³urolnictwa,
ochrony œrodowiska i leœnictwa zamiast
s³u¿yæ likwidacji dzikichwysypiskwyda
nebêd¹napielêgnacjê i rozwój terenów
zielonych.

MarcinRudnik
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Warszawa,podobniezreszt¹jakwiele
innychmiastwPolsce,powolistajesiê
gigantycznymœmietnikiem.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
zilustrowaæstopieñczystoœciwnaszych
lasach.
Wydawa³oby siê, ¿e najlepiej zara

dziæ mo¿na temu zjawisku wprowa
dzaj¹cobowi¹zekusuwaniaœmiecina

w³asnykoszt.Zjednejstronyrzeczy
wiœciewpewnymstopniuograniczy
³y one iloœæ produkowanych przez
nasœmieci,jednakniepowstrzyma³y
panów,którzy,jakdotychczas,konty
nuowaliprocederwywo¿eniadolasu
œmieci w przepastnych baga¿nikach
swych luksusowych limuzyn. Oczy
wiœcie, czynili tak z rozmys³em i po
przeprowadzeniuniezbêdnychkalku
lacji,zktórychwynika³oniezbicie,¿e
za oszczêdzone pieni¹dze mo¿na
przecie¿ kupiæ dwudziest¹ parê bia

³ychskarpetekwkomplecieztelefo
nemkomórkowymimercedesem.

Re wo lu cja?
Nietakdawnopostanowionouraczyæ

naskolejnymcudownymwynalazkiem,
któryrzekomomia³zrewolucjonizowaæ
(czytajzmniejszyæiloœæ)naszychœmie
ci.Mowa tu o piêknych, ró¿nokoloro
wychpojemnikach,codoktórychpoja
wi³ysiênaiwneprzypuszczenia,¿elud
noœæsamazsiebiezaczniewrzucaædo
nichposortowanerzeczy.Itoka¿d¹do

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,
aœmiecinaulicachmo¿naszukaæze
œwiec¹ w rêku. Niestety, ma³o kto
zwracauwagê,¿ezatakimsukcesem
(ciekaweczymo¿liwymdopowtórze
niawpolskichrealiach?)sta³aswego
czasu,prowadzonanieprzerwanieod
koñca lat 60., zakrojona na szerok¹
skalê akcja uœwiadamiaj¹ca
o koniecznoœci zagospodarowania
odpadów. Akcja taka, jak wskazuj¹
doœwiadczenia pó³nocnych krajów,
nie powinna ograniczaæ siê jedynie

do puszczanego od czasu do czasu
opó³nocygoœciawTV,któryzmêczo
nym g³osem, w otoczeniu innych
wystêpuj¹cych wraz z nim gadaj¹
cych g³ów, zaczyna coœ mówiæ
okoniecznoœcisprz¹tania.
Zwa¿ywszy polskie realia nale¿y

sobiezadaæpytanie,czywogólemo¿
na mówiæ o jakimkolwiek sposobie
zagospodarowania œmieci. Mimo ¿e
sprawa z  góry wygl¹da na bezna
dziejn¹, istniej¹ jednak tacy, którzy
wierz¹wpowodzenietejakcji.Nale¿¹
donichnietylkozwyklimieszkañcy,
ale tak¿e dziennikarze, spo³ecznicy
inaukowcy.

Czy śmie ci moż na lu bić
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Po przeczytaniu wywiadu z panem
wiceburmistrzemArkadiuszemPrzy
bylskimodpowiedzialnymwBia³o³ê
ce za sprawy oœwiaty, chcia³bym
podzieliæ siê paroma refleksjami na
temat oœwiaty jako takiej, a bia³o³êc
kiejwszczególnoœci.Zgóryzastrze
gam, i¿ wszystkie opinie wypowia
damwswoimitylkoswoimimieniu.
Sprawyoœwiatyznanemis¹wzwi¹z
ku z trzema dziedzinami mojej
dotychczasowej aktywnoœci. Po
pierwszeodtrzechlatjestemnauczy
cielem w bia³o³êckich szko³ach, po
wtórejakohistorykazwykszta³cenia,
asocjologazzami³owania,interesuj¹
mnie ró¿ne procesy i zjawiska spo
³eczne zachodz¹cewpolskiej szkole
iwreszcielastbutnotleastniedawno
przeszed³emwszystkieszczebleedu
kacji, od zerówki pocz¹wszy na stu
diachwy¿szychskoñczywszy.
Pierwsz¹reakcj¹nas³owapanabur

mistrzaby³niew¹tpliwielêk.Codzien
niewychodz¹cdopracyrozgl¹da³em
siêtrwo¿nienaboki,czyabynieidzie
za mn¹ t³um nauczycieli z innych
dzielnic czyhaj¹cych tylko, by zaj¹æ
moj¹posadê.Jedennieostro¿nykrok
i ju¿ inny nauczyciel rzuca siê na
moje pobory, ostatnio zwiêkszone
o 5% (wartoœæ bezwzglêdna tej
podwy¿kiwmoimprzypadkuwynio
s³a ok. 30 z³). Niemog¹c d³ugo ¿yæ
wtakimstresie,zdoby³emsiênaparê
przemyœleñ, które pozwoli³y mi
poczuæ siê (choæ nie wiem czy na
szczêœcie)bardziejbezpiecznie.
Popierwszebowiem...

Na u czy ciel
na u czy cie lo wi nie rów ny
Niechodzimitujednakaniokwali

fikacje formalne, ani o jakoœæ pracy
nauczycielskiej. Obecnie nauczycieli
ró¿nicuje przede wszystkim rynek
pracy. Jako bia³o³êczanie jesteœmy
tak¿e warszawiakami. Nasz rynek
pracy jestwiêcnajwiêkszywPolsce.

Cen¹, jak¹ p³acimy za relatywnie
niskie bezrobocie w Warszawie, s¹
bardzo wysokie koszty utrzymania.
NauczycielewszêdziewPolscezara
biaj¹wed³ugstawekMENtylesamo.
Ich wynagrodzenie ró¿nicuj¹ tylko
dodatki gminne. 700800 z³ pensji
nauczycielskiejw£om¿ynierazitak
bardzo swoj¹ mizeri¹. Ostatecznie
prezydent£om¿yzarabia³doniedaw
na1.5 tys.z³,aprezydentWarszawy
1.7tys.z³.WWarszawiepoborynau
czycielskie s¹ ¿enuj¹co niskie tak
wobec ofert rynku pracy, jak
ikosztówutrzymania.
Oczywiœcie, powie ktoœ (ca³kiem

zreszt¹ rozs¹dnie), i¿ pracaw zawo
dzie nauczyciela nie jest obowi¹zko
wa.Zgoda.Dlategote¿permanentnie
brakujew 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
przedewszystkimgodziwybytsobie
irodzinie.
Oczywiœcie s¹ specjalnoœci œciœle

zwi¹zane z oœwiat¹.Osobompo kie
runkach jednoznacznie pedagogicz
nych ciê¿ko jest znaleŸæ pracê poza
szkolnictwem. Czy to jednak powód
doradoœci,¿egotowes¹rywalizowaæ
o50z³wiêkszejpensji?Czytakasytu
acjanieodzieranauczycielizgodno
œci, czy nie przeszkadza wreszcie
dobrze iofiarniewykonywaæ impra
cê?Zw³asnejedukacjiwiem,jakwa¿
nes¹pierwszelatapobytuwszkole,
jakimautorytetemjestwtedynauczy
ciel.Wydajemisiêwiêc,i¿wintere
siedzieciirodzicówle¿y,bypracuj¹
cyzdzieæmipedagogby³zadowolony
z pracy, w tym tak¿e z jej wymiaru
materialnego.
Podrugie...

Dla cze go war to
wy da wać pie nią dze

na na u czy cie li
OdpowiedŸnapowy¿sze,niecopro

wokacyjne, pytanie wydaje siê oczy
wista. Gdyby np. na ul. Œwiderskiej
przeprowadziæankietê:Czyjesteœza
podniesieniem plac nauczycieli? –
ponad90%odpowiedzia³obypozytyw
nie. Czêœæ za¿¹da³aby wprawdzie
wiêkszej efektywnoœci pracy, lep
szych kwalifikacji itp. Gdyby jednak
nazebraniuosiedlowymzapytaæ:Czy
lepiej za³o¿yæ oœwietlenie na ul.
Yagaznaul.C,czyte¿przeznaczyæ
te pieni¹dze na place w oœwiacie?
–wyniksonda¿unieby³bytakjedno
znaczny.
Wbrew sporej czêœci czytelników

pozwolê sobie jednak uzasadniæ, i¿
oœwiatamo¿ebyæpilniejsz¹potrzeb¹
ni¿ woda, chodniki, gaz, a nawet
kanalizacja.Ostatnios³ysza³emwypo
wiedŸ jednego z czo³owychpolskich
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.
Odnosz¹ctodonaszejgminyoznacza
to,i¿najwiêkszymkapita³emBia³o³ê
kis¹dobrzewykszta³cenibia³o³êcza
nie.
Praktyka ¿yciapotwierdza to.¯yje

mywczasachwielkichwyzwañ,lecz
tak¿ekonkurencji.Wiêkszoœækorzy
stnych ofert pracy i nauki dostêpna
jestwdrodze konkursów (swoistym
konkursem s¹ tak¿e wybory).,
w których wymagania s¹ coraz bar
dziej wyœrubowane. W¹tpiê czy
uwzglêdnia siê w nich okolicznoœci
³agodz¹ce,takienp.jakbraknauczy
cielajêzykaobcego(atowBia³o³êce
doœæczêstezjawisko)czy informaty
ki.Nies¹dzêrównie¿,i¿niezaliczenie
testówsprawnoœciowychbêdziemo¿

nausprawiedliwiæwakatemwuefisty.
Zauwa¿y³em, i¿ na warszawskim

rynkupracydobrzeradz¹sobieoso
by przyjezdne. Czêœciowo zwi¹zane
jest to z ich wiêksz¹ kreatywnoœci¹
i zaradnoœci¹. Nie tylko jednak...
Ostatniozapyta³emjednegozeznajo
mychpochodz¹cegozBia³egostoku,
gdzietakœwietnienauczy³siêangiel
skiego.Okaza³o siê, zew liceum. Ja
sam zawdziêczam swoj¹ bieg³oœæ
w niemieckim znajomym i dodatko
wym wydatkom rodziców. Znajomy
mia³jednakprzezczterylata6godzin
angielskiego(zadarmo!)wtygodniu
z doktorem anglistyki, w moim
liceum (wówczas jednym z najlep
szych w Warszawie) trzykrotnie
zmieni³ siênauczyciel, zaœprzezpó³
rokuzpowoduk³opotówkadrowych
w ogóle nie by³o lektora. W grupie
angielskiej nauczyciel zmienia³ siê
zreszt¹ 6 razy. Jak wiêc widaæ, si³a
nabywcza pensji nauczycielskiej ma
du¿ywp³ywnaperspektywyzawodo
weuczniów.
Problem perspektyw zawodowych

nie koñczy siê tylko na jêzykach
i komputerach. Wyzwania ¿ycia, za
którymi pod¹¿a reforma oœwiaty,
zmuszaj¹ do rewizji dotychczaso
wychprogramóworaz stylu imetod
nauczania. Jeœli siêspojrzynastruk
turêwiekow¹nauczycieliwszko³ach
(zw³aszczapodstawowych)totworzy
ona figurê geometryczn¹ przypomi
naj¹c¹ klepsydrê – du¿a podstawa,
nik³yœrodekidu¿ywierzcho³ek.Dó³
tostudenci,góratoemeryci.Studen
ci przychodz¹ i odchodz¹ (która
kobietazgodzisiêutrzymywaæzdro
wegoim³odegomê¿a,tylkodlatego,
i¿ chce byæ nauczycielem). Nauczy
cieleemerycis¹czêstowzoremofiar
noœci i godnoœci zawodu. Pozostaje
jednakotwartepytanie,czyktoœopa
nowawszydoperfekcjipewnerozwi¹
zania i metody, jest w stanie po 40
latach zmodernizowaæ swój warsztat
pracy.Wefekciewieleosóbuczy³osiê
¿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¿ypozostajewiêcwa¿nymzada
niem dla wszystkich zarz¹dzaj¹cych

oœwiat¹.
Potrzecie...

Co mo że zro bić
np. gmi na Bia ło łę ka

Prawostanowi,i¿gmina,b¹dŸinny
organ prowadz¹cy szko³ê, mo¿e
zwiêkszyæpoborynauczycielido50%.
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¿wspomnia³emWarszawa jest

miastemdrogim.Koniecznoœæp³acenia
najwy¿szychstawekwWarszawie³atwo
jestwiêcwyjaœniæpotrzeb¹urealnienia
poborów.Bia³o³êka jest jedn¹ z najbo
gatszych gminwarszawskich, dzielnie
odrabiaj¹c¹ od momentu powstania
liczne zaniedbania. Czy najlepsze
wWarszawiep³acedlanauczycielinie
by³yby dobrym rozwi¹zaniem, dziêki
któremu Bia³o³êka zaistnia³aby jako
gminawktórejcenisiêwiedzê,kompe
tencjeiumiejêtnoœci.Zakilkalat(oby!)
pensje nauczycieli przestan¹ byæ wre
szcie tak niskie i gminne dodatki nie
bêd¹ju¿konieczne.Dobras³awagminy
pozosta³abyjednak.
Ztegote¿powoduwartoznaleŸæœrod

kinastudiajêzykoweczyinformatycz
ne.Dziœbowiemm³odynauczycielszu
kaj¹cytakiegowsparciamaztymdu¿e
problemy i ostatecznie przechodzi do
pracywprywatnejfirmie,któraoferuje
mulepszepoboryibezp³atneszkolenia.
Powy¿szedzia³aniamog³ybymieæ tak
¿eswójaspektsocjalny.Gminamog³a
byfundowaæstypendiadlaswoichstu
diuj¹cychmieszkañców–cizaœodpra
cowywalibyjewbia³o³êckichszko³ach.
Mo¿ewtedy znik³ybyproblemyzbra
kiem nauczycieli jêzyków obcych czy
informatyki.
Oczywist¹ jestrzecz¹, i¿powy¿szych

rozwi¹zañ nie da siê wprowadziæ od
razu.Wartoju¿jednakdziœposzukiwaæ
odpowiednich œrodków imetod. Two
rzyæ d³ugofalowe strategie rozwoju.
Obecnie bowiem, uposa¿enia nauczy
cieli (tak¿ewBia³o³êce)mog¹ budziæ
niestetyconajwy¿ejwspó³czucie.

KrzysztofMadej

Wydawa³oby siê, ¿e czas para
doksówmamyju¿zasob¹,¿ejest
ju¿normalnie, logicznie,zaœnie
widzialnarêkarynkuporz¹dkuje
nasze ¿ycie, ekonomiczne. Z tej
b³ogiejœwiadomoœciwyrwa³mnie
telefon od jednej z mieszkanek
osiedlaMarywilska pani Krysty
ny Maliszewskiej, która zdespe
rowanaoznajmi³ami,¿ezaodpro
wadzenieœciekówzjednegomie
szkania p³aci miesiêcznie ponad
120 z³, czyli 1440 z³  rocznie.
Zdumia³em siê, gdy¿ ja korzy
stam z w³asnego szamba,  zaœ
nieczystoœciwywo¿¹wozyaseni
zacyjne MPO lub podobnych
firm.Jakmisiêwydaje,nale¿êdo
ludzi czystych, myæ siê lubiê,
podobnie jak moja 4osobowa
rodzina. Szambo jest szczelne,
arocznykosztwywozówœcieków
wynosi300z³.Apowinnobyædro
¿ej, jako ¿e trudniej jest wyci¹

gn¹æœciekidosamochodu,prze
wieŸæ je kilkanaœcie kilometrów,
a nastêpnie zlaæ do kanalizacji.
A jest prawie piêæ razy taniej.
Wiêcwczymrzecz.Okazujesiê,
¿e w³aœcicielem kanalizacji nie
jest, tak jak w ca³ej Warszawie,
MPWiKleczjednoosobowaspó³
ka zarz¹du Warszawy FAL
MECH, która ustali³a cenê za
metr szeœcienny wywozu œcie
ków w wysokoœci 2.92 gr, nato
miast rada tegosamegozarz¹du
Warszawy ustali³a Uchwa³¹ nr
103/XII/99z15czerwca1999r.
cenêmetraszeœciennegonieczy
stoœciwwysokoœci1,10gr.,czyli
prawie trzykrotniemniej.Dodat
kowym k³opotem jest to, i¿ ca³e
osiedle nie jest wyposa¿one
wlicznikipoboruwody,atoozna
cza, ¿e Zak³ad Nieruchomoœci
Komunalnychwyznacza dzienny
pobór wody w wysokoœci 230

litrównamieszkañca,co jest te¿
wielkoœci¹ absurdaln¹. Wszyscy
o tym problemiewiedz¹ –mówi
paniEwaCedro,przewodnicz¹ca
Rady Osiedla „Marywilska” –
pocz¹wszy od burmistrza, a 

 

 

skoñczywszy na pracowniku
Zak³adu Nieruchomoœci Komu
nalnych. Wszyscy kiwaj¹ g³owa
mi, dziwi¹ siê, przyznaj¹ racjê
mieszkañcom,anicsiêniezmie
nia, bo có¿ mo¿e siê zmieniæ.
Mamy demokracjê, wolny rynek
iniktniemo¿enicporadziænato,
¿ejednazespó³ekwyceniaswoj¹
us³ugêjakchce,madotegopra
wo. W koñcu mieszkañcy mog¹
pobudowaæ w³asn¹ kanalizacjê
albo wybudowaæ szambo albo
w koñcu mog¹ nie korzystaæ
z toalety, te¿maj¹do tegope³ne
prawo.Jakrównoœæ, torównoœæ.
Oczywiœcie koszt wybudowania
kanalizacji b¹dŸ szamba przez
mieszkañców,naogó³emerytów
i rencistów, jest niemo¿liwy ze
wzglêdów finansowych, a tak¿e
takich niuansów jak np. plan
zagospodarowania przestrzenne
go.Dlatego te¿ stawiampytania,
na które mam nadziejê zgodnie
z prawem prasowym odpowie
nam kompetentny urzêdnik
zarz¹du Warszawy lub gminy
Bia³o³êka. Po pierwsze co zrobi³
zarz¹dmiasta,abyukróciæmono

polistyczne zapêdy w³asnej spó³
ki, aby zlikwidowaæ dualizm cen
dla dwóch swoich w³asnych
przedsiêbiorstw MPWiK i FAL
MECHu? Po drugie, czy zarz¹d
gminy Bia³o³êka zaproponowa³
mieszkañcom tego osiedla za³o
¿enie indywidualnych liczników
poboru wody, np. z odroczon¹
p³atnoœci¹ lubczêœciowymroz³o
¿eniemnaraty?Kosztytejopera
cjiw rachunkuci¹gnionymop³a
ca³ybysiê imieszkañcom, igmi
nie (oszczêdniejsza gospodarka
wody).Potrzecie,czyzarz¹dBia
³o³êkiwystêpowa³ do prezydenta
Warszawyzt¹problematyk¹?

KrzysztofJachmiczyk
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Hi sto ryk bro ni się
przed ła ko mym wzro kiem na u czy cie li z in nych dziel nic

Wol ny wy bór



Zastanówmy siê, gdzie o godz. 2.17
nocny patrol interwencyjny znajdzie
handlarkê warzyw lub jak w leœnych
ostêpachwytropiæ samochód zaparko
wany niezgodnie z przepisami. Pola
iterenyzalesiones¹zaœg³ównymmiej
scempracyinspektoraJózefaKrupskie
go,którywrazzestarszymstra¿nikiem
Miros³awemPlewk¹tworz¹odpó³tora
rokudru¿ynêekologiczn¹ stra¿ymiej
skiej. Aby lepiej poznaæ specyfikê tej
pracy, w s³oneczny czerwcowy dzieñ

przez kilka godzin uczestniczy³em
wekologicznympatrolu.
Rozpoczêliœmy o godz. 8.30. Pierw

szym zadaniem jest udzielenie asysty
pracownikowiUrzêduGminy podczas
wizji lokalnej na zalanychprzezKana³
Winnicki polach. Jedziemy w okolice
ulicy Sprawnej, zg³aszaj¹ca zalanie
kobietapokazujeledwiewystaj¹cespod
wody liœcie ziemniaków. Uprawa tych
roœlinstanowijedyneŸród³outrzymania
jej rodziny. Gospodarz z pobliskiego

pola skar¿y siê na zalan¹ pszenicê.
W podobnej sytuacji jest kilka rodzin
mieszkaj¹cychprzyulicySprawnejoraz
Marcina z Wrocimowic. Pani Emilia
Gradek zwydzia³u rolnictwa, ochrony
œrodowiska i leœnictwaUrzêduGminy
szybko odkrywa, ¿e przyczyn¹ zalania
jest pobliska budowa. Wypompowuje
dokana³uwodê,którazpowoduwyso
kiego stanuWis³y nie znajduje odpro
wadzenia do królowej naszych rzek.
Uspokajamy zrozpaczonychmieszkañ
ców, obiecujemy interwencjê. Rozmo
wa z kierownikiem firmy budowlanej
przynosi rezultaty, niebezpieczeñstwo
dalszychzalañzostajeza¿egnane.Pozo
staje tylko kwestia wynagrodzenia
ludziom poniesionych strat, lecz tym
zajmiesiêju¿specjalnakomisja.
Odwozimypani¹GradekdoRatusza,

zaœsamiudajemysiêdolaskuprzyuli
cyMehoffera. Tam zostawiamy plasti
kowe worki, do których mieszkañcy
Markotu wrzuc¹ zebrane œmieci.
W pracach porz¹dkowych prowadzo
nychwramachrobótinterwencyjnych
czêstobior¹udzia³pensjonariuszeMar
kotu i Zak³adu Karnego – zarówno
Urz¹dGminyjakistra¿miejskachwal¹
sobietenrodzajwspó³pracy.Kolejnym
miejscemnaszegopatrolumabyæulica
Stefanika, przeje¿d¿aj¹ce tamtêdy
samochody budowlane pozostawiaj¹
sterty piachu, który szpeci jezdniê
i zapycha studzienki odp³ywowe. Gdy
zbli¿amysiêdoosiedlaprzyulicyPajda
ka,otrzymujemyzg³oszenie.Przyulicy

Bia³o³êckiej potr¹cono psa. Poniewa¿
zg³oszeniainterwencyjnes¹prioryteto
we,patrolprzyStefanikazostanieprze
prowadzonypóŸniej.
Jedziemy ul. P³ochociñsk¹, póŸniej

przeprawiamysiêprzezmostnadKana
³em¯erañskimiju¿pochwilijesteœmy
naBia³o³êckiej.Najezdnile¿yszk³oze
st³uczonego reflektora a na poboczu
piêknyowczarekpodhalañski.Œwiadek
wypadkurelacjonujenamprzebiegzda
rzeñ.Pieszosta³wyrzuconyzsamocho
du,gdypróbowa³bieczaw³aœcicielem,
potr¹ci³ go nastêpny pojazd. – Rozpo
cz¹³ siê sezon urlopowy – komentuje
Miros³awPlewka.–Tegotypuzg³oszeñ
bêdzie coraz wiêcej. Rzeczywiœcie,
w okresie wakacyjnym w³aœciciele
nagminniepozbywaj¹siêswoichzwie
rz¹t.Szczêœciemaj¹ te,które trafi¹do
schroniskaiznajd¹nowychw³aœcicieli,
jednakczêœækoñczypodko³amirozpê
dzonych samochodów. Ze smutnymi
minami odje¿d¿amy z miejsca wypad
ku,psemzajm¹siês³u¿bymiejskie.Ta
tragicznasytuacjasprzyjarozmowiena
temat traktowania zwierz¹t przezmie
szkañców Bia³o³êki. Tym równie¿ zaj
muje siê patrol ekologiczny i czasami
zachodzipotrzebainterwencji.Przyk³a
dyniew³aœciwegotraktowaniazwierz¹t
zdarzaj¹ siê zarównowczêœci zielonej
naszej gminy jak iw du¿ych blokowi
skach.Naterenachrolniczychdotycz¹
zwierz¹t gospodarczych i tych pilnuj¹
cychobejœæ, zaœwosiedlachmieszka
niowychproblemems¹Ÿletraktowane

orazbezpañskiepsyikoty.
O godzinie 11 dru¿yna ekologiczna

bêdzieudzielaædrugiejasystypracow
nikomurzêdu,wiêcmamyjeszczeczas
na kontrolê lasu w okolicach Cho
szczówkiiBukowa.Niestety,tutajpra
wienaka¿dymkrokumo¿emynatkn¹æ
siê na porzucone œmieci – g³ównie
pochodz¹cezgospodarstwdomowych,
chocia¿zdarzaj¹siêtak¿estertygruzu
i odpadów budowlanych. Na bezdro
¿achcudówdokonujepanMirek,który
pewnieprowadzibia³egopoloneza.Nie
stety, od po³owy czerwca nasza Stra¿
nie dysponuje ju¿ terenowym ARO,
któryzosta³zwróconydoUrzêduGmi
ny.Teraznawyposa¿eniumatylkotrzy
polonezy,pozostajesiêjedyniecieszyæ,
¿esamochodys¹prawienowe.
Powoliwydostajemysiê z lasu, prze

je¿d¿amy ko³o Selgrosu i jedziemy
wstronêRatusza.Tutajkoñczysiêmoje
uczestnictwow ekologicznym patrolu,
wci¹gu3godzinpozna³emtylkoma³¹
czêœæzadañ,którewykonuj¹codzieñ.
Przekona³em siê, ¿e s¹ potrzebni,

interweniuj¹c ipatroluj¹csprawiaj¹,¿e
chêtniejchodzimynaspacerydolasów,
czujemy siê bezpieczniej na naszych
osiedlach.Dlategoproszêprzychylniej
szym okiem patrzeæ na patroluj¹cych
nasze ulice funkcjonariuszy w niebie
skichkoszulach.Nawet je¿eli czasami
wypisz¹nammandat.

MarcinRudnik
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Obecnieistniej¹cykoœció³œwiêtego
JakubaAposto³a, znajduj¹cy siê przy
ulicyMehoffera, wybudowany zosta³
jako fundacja rodziny Ossoliñskich
wroku1518ijestnajstarszymistnie
j¹cymkoœcio³emwWarszawie.Kon
sekrowany by³ w roku 1583 przez
biskupa p³ockiego (jako, ¿e Tarcho
min znajdowa³ siê wtedy w biskup
stwie p³ockim) Piotra DuninaWol
skiego.
Koœció³ po³o¿ony tu¿ nad Wis³¹,

frontem zwrócony jest na pó³noc.

Murowany, z ceg³y, jednonawowy,
mama³¹sygnaturkêistanowitypowy
przyk³ad póŸnego gotyku mazowiec
kiego (niektórzy mówi¹ gotyku
nadwiœlañskiego). Ma osiem okien,
p³askistropkasetowybezrozetitrzy
rzeŸbione w drewnie barokowe o³ta
rze.Wg³ównymo³tarzu znajduje siê
obrazprzedstawiaj¹cyPanaJezusana
Krzy¿u oraz, u góry, drugi obraz –
przedstawiaj¹cy patrona koœcio³a
œwiêtego Jakuba Aposto³a. Z boków
o³tarza s¹ dwie wysokie figury rzeŸ

bionewdrewnielipowym–œwiêtego
PiotraiœwiêtegoPaw³a.Koœció³posia
da drewnian¹ ambonê oraz ozdobn¹
chrzcielnicê wykonan¹ w czarnym
marmurze. W prezbiterium znajduj¹
siêstalledwurzêdowe,dêbowewsty
lugotyckim.Wlatach18911896obok
prezbiteriumwymalowanoszeœæfigur
naturalnej wielkoœci. S¹ to postacie
czterech ewangelistów: œwiêtego
Mateusza,œwiêtegoMarka,œwiêtego
£ukasza i œwiêtego Jana oraz œwiê
tych biskupów patronów Polski: Sta
nis³awa i Wojciecha. We wnêtrzu
koœcio³anauwagêzas³ugujewykona
na z br¹zu tablica nagrobna rodziny
Ossoliñskich, do koñca XVIII wieku
w³aœcicieli Tarchomina. Kryje ona
wejœciedopodziemi,wktórychsta³y
kiedyœtrumnyrodzinyOssoliñskich.
Koœció³mad³ugoœci25metrów,sze

rokoœci 10.Po roku1730dobudowa
nozakrystiê ikruchtê,aprzedg³ów
nymwejœciemwybudowanomasywn¹
czworok¹tn¹dzwonnicêstoj¹c¹osob
no, o grubych murach, stanowi¹c¹
zabytekstylubarokowego.
W ci¹gu wieków koœció³ podlega³

wielu pracom renowacyjnym. Jedn¹
z najwa¿niejszych by³a wykonana
przez ksiêdza proboszcza Jana Tar
nowskiegowlatach18911896.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.
Wlatach18961912ksi¹dzproboszcz
Stanis³awBañkowski usun¹³ tynk ze
œcian koœcio³a, oczyœci³ ceg³y i przy
wróci³ koœcio³owi pierwotny wygl¹d.
Barokow¹ dzwonnicê pokryto wtedy
miedzian¹ blach¹ i zawieszono trzy
du¿edzwony(wczasieokupacjizosta
³y zabrane przez Niemców i przeto
pione na armaty). Odnowiono rów
nie¿murowanyparkanwokó³koœcio
³a, pokrywaj¹c go tynkiem. W roku
1932podkierunkiemprofesoraStani
s³awaMarzyñskiegoprzeprowadzono
regotyzacjê koœcio³a. Ujawni³a ona
ca³¹ pierwotn¹ wartoœæ architekto
niczn¹ zabytku. W latach 19331934
ksi¹dz proboszcz dr Zygmunt
W¹d³owskiodnowi³wkoœcielestrop.
Koœció³ uleg³ du¿ym zniszczeniom
wczasie IIwojny œwiatowej.Wroku
1944 przechodzi³a tutaj linia frontu.

Odbliskichdetonacji zerwany zosta³
dach koœcio³a, podziurawiony strop,
poniszczone witra¿e, wyrwane ramy
okienne.Szkodytezosta³ynaprawio
ne zaraz po ustaniu dzia³añ wojen
nych.Zpowojennychpracrenowacyj
nych na uwagê zas³uguje dokonana
w roku 1983 przez ksiêdza probo
szczaTadeuszaHuka.Pokrytyzosta³
wtedyblach¹miedzian¹dachkoœcio
³a.  Aktualniew zak³adzie konserwa
torskim w Wilanowie wykonywana
jestrenowacjao³tarzaœw.Józefa.

MarekTrelewicz

Spro sto wa nie

Wartykule„HistoriaBia³o³êkiwpigu³ce”,który

ukaza³siêwpoprzednimnumerze„HeroldaBia³o

³êckiego”,pisz¹cokoleinadwiœlañskiej,napisa³em:

„przypominaotymulicaNadwiœlañska,równoleg³a

do torów kolejowych w P³udach”. Informacjê tê

zaczerpn¹³emzksi¹¿ki„Wdrodzedo jubileuszu”

wydanej pod redakcj¹ ksiêdza M. Bielawskiego

wWarszawiewroku1996.Informacjatajestb³êd

na.UlicaNadwiœlañskanieznajdujesiêwP³udach,

jakwynikazkontekstu,lecznaBródnie.Zawpro

wadzeniewb³¹dprzepraszam.

MarekTrelewicz

Naj star szy ko ściół War sza wy
Najstarszewzmiankidotycz¹cekoœcio³aznajduj¹cegosiêwTarchominiepochodz¹zXIIIwieku.Koœció³
parafialny,najprawdopodobniejdrewniany,wymienionyjestwnadaniubiskupaChrystiana.

WielumieszkañcówWarszawy,wtymrównie¿Bia³o³êki,uwa¿a,¿estra¿miejskajestzupe³niezbêdna,poniewa¿zajmujesiêtylkokara
niemstaruszeksprzedaj¹cychpietruszkêlubwlepianiemmandatówŸleparkuj¹cymkierowcom.

Ekolodzy w granatowych mundurach
fot.MaciejCzerniewski

fot.MaciejCzerniewski



Zawody lekkoatletyczne o Grand
PrixUrzêduGminyWarszawaBia³o
³êkaodby³ysiêwdniach29majaoraz
12 i 19 czerwca na bie¿ni i skoczni
Gminnego Oœrodka Sportu. Zawody
zosta³yzorganizowaneprzezWydzia³
Oœwiaty, Kultury i Sportu z okazji 5
rocznicypowstaniaGminyWarszawa
Bia³o³êka.
W zawodach wziê³o udzia³ 300

zawodnikówpodzielonychna10kate
gorii.Wposzczególnychkategoriach
zwyciê¿yli:

DZIEW CZĘ TA
Rocznik90/91
NellyGutowska
Rocznik88/89

KatarzynaWasilewska
Rocznik87/86
Anna£adno

Rocznik84/85
WiktoriaKrólewska

Rocznik83/79
MagdaZastawna

CHŁOP CY
Rocznik90/91

KrzysztofMijakowski
Rocznik88/89

WojtekP³ochocki
Rocznik86/87

AdamWasilewski
Rocznik84/85
£ukaszGrzelak
Rocznik83/79
Micha³Grzêba

Zdobywcytrzechpierwszychmiejsc
otrzymalinagrodyrzeczowewposta
cibonówtowarowychowartoœci:200
z³ za 1miejsce, 150 z³ za 2miejsce,
100z³za3miejsce.
Wszyscy zawodnicy którzy zajêli

miejsca od 1 do 6 tego otrzymali
pami¹tkowedyplomy.

•••
19czerwcawgodz.1721naboisku

SP  314 odby³ siê fina³ koszykówki
ulicznej.Zosta³onrozegranywtrzech
kategoriach wiekowych: dziewczêta
ur.w1984r.im³odsze,ch³opcyur.w
1984r.im³odsi,ch³opcyur.w1983r.
i starsi. W fina³ach wyst¹pi³o 16
zespo³ów które zosta³y wy³onione
w eliminacjach osiedlowych. Wspó³
organizatorami turniejów by³y Rady
Osiedli:TarchominI,TarchominIII,
Tarchomin IV, Bia³o³êka Dworska,
¯erañ.Przyokazjiturniejuradaosie
dla ¯erañ dokona³a uroczystego
otwarciaboiskadokoszykówkiiboi
ska pi³karskiego. Uroczystego prze
ciêciawstêgidokona³burmistrzJerzy
Smoczyñski, wiceprzewodnicz¹cy
radygminyKrzysztofNalbert,radna
EwaKo³aczyk.
Ka¿dy z zespo³ówgraj¹cychw tur

niejach osiedlowych otrzymywa³ pi³
kêdokoszykówkizamiejscaod1do
3.Wturniejufina³owympi³kizazajê
ciemiejscod1do3otrzymywa³ka¿
dycz³onekzespo³u[4osoby].
Puchary dla zwyciêzców poszcze

gólnych kategorii wrêcza³ zastêpca
burmistrza Krzysztof Je¿, nagrody
rzeczowe wiceprzewodnicz¹cy rady
gminyKrzysztofNalbert.
Klasyfikacja w kategoriach wieko

wychprzedstawiasiênastêpuj¹co:

DZIEW CZĘ TA 
1.TarchominIII,
2.TarchominIV,
3.¯erañ

CHŁOP CY MŁOD SI 
1.¯erañ
2.Tarchomin.
3.TarchominIII

CHŁOP CY STAR SI
1.TarchominIII
2.TarchominIV
3.Picassa

Wniedzielê, 27 czerwcanaboisku
Szko³y Podstawowej nr 314 rozegra
nopierwszyfina³turniejusiatkarskie
go. W przeprowadzonych rozgryw
kachwziê³oudzia³12dru¿yn.Przed
stawiciele siatkarzy pragn¹, by tur
niejsta³siêtradycj¹,zaœmeczemog³y
byæ rozgrywane przez ca³y rok.
Mamy nadziejê, ¿e w tej inicjatywie
zyskaj¹ poparcie wydzia³u oœwiaty,
kultury i sportuUrzêduGminyoraz
Gminnego Oœrodka Sportu, który
wsezoniejesiennozimowymmóg³by
udostêpniædorozgryweksalê.
Wmeczuotrzeciemiejscedru¿yna

BeczkaPiwapokona³aGrzmi¹ceKije
3 do 1. W dru¿ynie zwyciêzców
doskonale spisywa³ siê Wojciech
Adamowski, wspaniale rozgrywaj¹c
pi³kidopartnerówatak¿edobrzespi
suj¹c siê w ataku. Pierwszemiejsce
w turnieju zajê³a dru¿yna faworytów
–Wunderwaffegromi¹cBadBoysów
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
AndrzejWoŸniakowski.

Tegosamegodniaogodz.1700,na
stadionieprzyulicyPorajówrozegra
no 4 ju¿ fina³ rozgrywek pi³karskich
o Puchar Tarchomina. W spotkaniu
decyduj¹cym o tym zaszczytnym
tytule spotka³y siê dwie doskonale
znanefanomTarchomiñskiejLigiPi³
kiNo¿nej dru¿yny Diabolikos oraz
Haroszyje Futbalisty. Po pasjonuj¹

cymspotkaniuzwyciê¿yli zawodnicy
Diabolikosupokonuj¹crywali4do3.
W dru¿ynie zwyciêzców na szcze
góln¹uwagêzas³ugujewspania³agra
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
nalespisuj¹cemusiêkapitanowiPaw
³owi Pasikowi oraz ulubieñcowi
¿eñskiejczêœci liczniezgromadzonej
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
pewniebroni³silnestrza³yprzeciwni
ków. Porywaj¹ce spotkanie
w mistrzowski sposób komentowa³
przez4200sekundulubieniectarcho
miñskiejpublicznoœciRadekPyffel.
Niestety, w meczu fina³owym nie

móg³ uczestniczyæ Piotr Szaroñ 
g³ówny organizator rozgrywek oraz
czo³owapostaædru¿ynyDiabolikosu,
którypopowa¿nejkontuzjiznalaz³siê
w szpitalu.W imieniu ca³ejRedakcji
orazwszystkichkibiców ¿yczê szyb
kiegopowrotudodawnejformyoraz
dalszego zapa³u przy organizowaniu
turnieju.

Sk³adydru¿yngraj¹cychwfinale:
Diabolikos:KonradJankowski,Kry

stianPietraszek,Przemys³awDolega,
S³awek G³azowski, Robert Wierzej
ski,AlbertŒpiewakowski
Haroszyje Futbalisty: FilipKuchar

czuk, Arkadiusz Skrzycki, Norbert
Sawicki,Pawe³Oliwa,Pawe³Maron,
JakubKêdzierski,Pawe³Pasik

Po zakoñczeniu meczu nast¹pi³o
wrêczenienagród.Radêgminyrepre
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
radêgminy.

Wyniki rozgrywek Tarchomiñskie
goTurniejuPi³kiNo¿nej:

ILIGA
1.BudkaDró¿nika
2.WiadroPr¹du
3.Diabolikos
4.GoboTeamII
5.HaroszyjeFutbalisty
6.Loko
7.Pierdziuchy
8.Spó³dzielnia Inwalidzka Daremny
Trud

9.PSV

W dru¿ynie mistrza Tarchomina
graj¹:
Micha³ Pa³yga, AdamGazda, Prze

mek KaŸmierczak, Robert Karwow
ski, Piotr Kowalczyk, Micha³ Filipo
wicz, Zbyszek K³¹b, Marcin Grze
szek,AndrzejSzewczak

IILIGA
1.Pierogizgrzybami
2.̄ ó³typ³otek
3.Picassa¯uls
4.Torpedoklop
5.Zipsk³ad
6.LegiavanGogha

Opracowa³
MarcinRudnik

Przys³onecznej,wrêczupalnejaurze
w niedzielê 4 lipca rozpoczê³y siê na
terenie Gminnego Oœrodka Sportu w
Bia³o³êceMistrzostwaEuropywSzer
mierce naWózkach.Uroczystoœæ roz
poczê³asiêdefilad¹zaproszonychgoœci
oraz sprawnych inaczej sportowców,
którzyprzemaszerowaliwtaktWarsza
wiankigranejprzezOrkiestrêKoncer
tow¹Wojska Polskiego. Po defiladzie,
przewodnicz¹cyRadyGminyBia³o³êka
Jacek Kaznowski powita³ serdecznie
znakomitychgoœci,wœródktórychobe
cni byli: sekretarz stanu w Kancelarii
PrezydentaRobertSmoleñ,wicedyrek
tor gabinetu w Kancelarii Premiera
Krzysztof Go³aszerwski, prezydent
Miêdzynarodowego Komitetu Szer
mierki naWózkach AlbertoMartinez
Vassallo, burmistrz Bia³o³êki Jerzy
Smoczyñski,wiceprezydentWarszawy
WojciechKozak,wicemarsza³ekSejmi

ku Województwa Mazowieckiego
Leszek Mizieliñski, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Centrum Henryk Skro
bek, sekretarz generalnyMiêdzynaro
dowegoKomitetuSzermierkinaWóz
kach Brian Dickinson oraz pos³owie
i senatorowie. Nastêpnie prowadzenie
imprezy przej¹³ redaktor WOT Woj
ciechZieliñski,którypoprosi³okrótkie
wyst¹pienianiektórychgoœci.Wkolej
noœci g³os zabrali: Tadeusz Nowicki
(przewodnicz¹cykomitetuorganizacyj
nego),JerzySmoczyñski,AlbertoMar
tinez Vassallo. Grzegorz Go³aszewski
odczyta³listodpremieraJerzegoBuzka
– honorowego patrona mistrzostw,
Robert Smoleñ list od prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaœniewskiego,  a Wojciech Kozak
list od prezydenta Warszawy Paw³a
Piskorskiego.  Nastêpnie œlubowanie
w imieniuwszystkichsportowcówz³o
¿y³a Agnieszka Rozkres z ekipy pol
skiej. Po œlubowaniu flagê  na maszt
wci¹gn¹³,w towarzystwieby³ycholim
pijczyków Grzegorza Skrzecza i Ale
ksandra Skiby,  uwa¿any za czarnego
koniatychmistrzostwRados³awStañ
czuk z reprezentacjiPolski.Po zakoñ

czeniu czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê
wystêpy artystyczne. Przyby³ych na
uroczystoœæ zabawia³a Orkiestra Kon
certowaWojskaPolskiegograj¹cutwo
ry z repertuaru szwedzkiego zespo³u
ABBAorazJohannaStrausa.Powystê
pie orkiestry zebrani mogli podziwiaæ
umiejêtnoœci kaskaderskie cz³onków
LigiBaronóworazBractwaRycerskie
go. Zaprezentowali oni 15minutow¹
walkê miêdzy szlacht¹ polsk¹ a woj
skiem kozackim. Wystêp zakoñczy³
bardzo g³oœny wystrza³ z XVIIIwiecz
nejhaubicy.Naproœbêfotoreporterów
wystrza³ zosta³ powtórzony, natomiast
kozacy efektownie upadli na ziemiê
udaj¹czabitych.Uroczystoœæinaugura
cji mistrzostw zakoñczy³ przemarsz
ekip.
Ogó³emwmistrzostwachstartuje80

zawodnikówskupionychw10ekipach.
Wœród sportowców s¹ reprezentanci
Czech,Francji,Hiszpanii, Izraela,Nie
miec, Ukrainy, W³och, Wêgier, Wiel
kiejBrytaniiiPolski.Najliczniejsz¹eki
p¹s¹Polacy.NatomiastUkrainêrepre
zentujetylkojedenzawodnik.

AndrzejWoŸniakowski
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Mi strzow stwa Eu ro py
w Szer mier ce na Wóz kach

K R O  N I  K A  S P O  R T O  W A

Wtymmiesi¹cuniepodajemypla
nudy¿ururadnych,gdy¿jakpoda³o

biuroradnychdy¿urówwlipcu
isierpniuniema.Zjakiegopowodu

nie wie my.



1. OœrodekPomocySpo³ecznej Antalla4 6147000
2. Zespó³PlacówekPomocy Marywilska58 8115267
 PsychologicznoPedagogicznej
3. KRASNALStowarzyszenie Pancera10 6147302
 RodzicówDzieci
 Niepe³nosprawnych
4. TPDBia³o³êka Atutowa13 6146043
5. FundacjaDzieciNiczyje Atutowa13 6146043
 POCIECHA
6. TowarzystwoTRZE�WOŒÆ £okietka11 6792145
7. Stra¿MiejskaKomisariatnr1 Wittiga5 6147026,6146000
8. Stra¿MiejskaKomisariatnr2 Marywilska58 8119689
9. PolicjaIKomisariat Modliñska205 6036848,6038151
10.PolicjaIIKomisariat VanGogha7 6038603,6038151
11.Stra¿Po¿arnaJRGnr1 Modliñska11 8112291
12.Stra¿Po¿arnaJRGnr2 Czarodzieja20 8111251

RÓWIE ŚNICZ KA
Naszaszko³azdmuchniewtymroku,

na urodzinowym torcie 15 œwieczek,
czyli dok³adnie tyle, ile tegoroczni
ósmoklasiœci. 15 lat,  jak by nie by³o
powa¿nywiek,  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„urodzi³asiê”(czylirozpoczêli
w niej naukê uczniowie) w³aœnie 13
lutego1984r.Otwarciesaligimnastycz
nej,mimoi¿nast¹pi³o1kwietnia1984
r.,  wcale nie by³o primaaprilisowym
¿artem.Uczniowienaszejszko³yzdoby
waj¹licznepucharywewszystkichchy
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.
Mamytak¿esukcesymiêdzynarodowe.
W ubieg³ym roku nasi ch³opcy brali
udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju
KoszykówkiweFrancji.
Odwielulatuczestniczymywakcjach

pomocy innym. Zbieramy i przygoto
wujemydarydladomudziecka,koncer
tujemy w domu pomocy spo³ecznej,
pomagamy zbieraæ pieni¹dze Jurkowi
Owsiakowi. Emilka Mróz, obecnie
maturzystka, by³a jedn¹ z „Oœmiu
Wspania³ych” Warszawy. Kiedy zoo
og³osi³oakcjêadopcjizwierz¹t,nietrze
ba by³o d³ugo czekaæ na nasz¹ odpo
wiedŸ.Jednazklaswziê³anautrzyma
nie szynszylka Timona. Opiekuje siê
nimklasaVd.Naszstosunekdoprzyro
dy, do œrodowiska, w którym ¿yjemy
zadecydowa³ o najwiêkszym wydarze
niuwhistoriiszko³y.Cztery lata temu
przyjêliœmy imiê nietypowe i jedyne
wswoimrodzaju–imiêPrzyjació³Zie
mi.Jesteœmyprzyjació³miZiemi,zarów
no planety, na której ¿yjemy jak i tej
zieminajbli¿szej,œwiata,którynasota
cza.Mamytakipiêknyzwyczaj.Ka¿da
klasapierwszawdniuœlubowaniasadzi
drzewko.Myposadziliœmylipê.Zakil
ka lat bêdzie z pewnoœci¹ potê¿na
i piêkna. Mo¿e kiedyœ przyjdziemy
skryæsiêwjejcieniurazemznaszymi
dzieæmi.
Co roku sprz¹tamy œwiat, zbieramy

surowce wtórne, prowadzimy badania
stanunaszegoœrodowiska.Wtymroku
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,
¿eziemiajesttylkojedna.
Ju¿ za niespe³na trzymiesi¹ce drogi

naszeinaszejrówieœniczkirozejd¹siê.
Udamysiêdoszkó³ œrednich,anasza
szko³a przyjmie nowych uczniów,
naszychnastêpców.Mamynadziejê,¿e
bêd¹ kontynuowaæ podjête przez nas
dzia³ania. Jestem jednak pewna,  ¿e
„314”,podstawówkaim.Przyjació³Zie
minazawszezostaniewnaszejpamiêci.
Mam te¿nadziejê, ¿e szko³awspomni
oswoichrówieœnikach.

EwaDrygalska,kl.VIIIa

„NA SI NA U CZY CIE LE... 
CZY SĄ W PO RZĄD KU”?
Wielu uczniów zastanawia siê nad

tympytaniem.Trudnosiêdziwiæ,po
tylu latach... Przeanalizujmy ¿ycie

przeciêtnego ucznia. Nie jest ono
us³aneró¿ami.
Szko³a, dom, nauka, praca... To

codzienne zajêcia ka¿dego dziecka.
Nigdyniemaczasunaodrobinêluzu
irozrywki.
Niemo¿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
zapomnieæowypadzienazakupy,bo
trzeba poprawiæ fizykê i geografiê.
Zamiast przyjemnoœci, lepiej poæwi
czyæ i przygotowaæ siê do biegu na
800mnalekcjêwychowaniafizyczne
go.Pobudzimywtedynaszekomórki,
októrychprzecie¿tyleuczymysiêna
biologii...Alenieotymmia³obyæ...
Nauczyciele... Ach, gdyby tak byli

tacy,jakchcemy.Jednis¹tolerancyj
ni, inni nie potrafi¹ wys³uchaæ
uczniów i dlatego nie s¹ darzeni
ogromn¹sympati¹przezwszystkich
wychowanków. G³ównym powodem
jestocenianieuczniów.Dajesiêzau
wa¿yæ,¿eoceniasiêichniepowiado
moœciachczystosunkudonauki,ale
po nazwiskach i zachowaniu na
danychlekcjach.
Przedmiotem, który nie cieszy siê

sympati¹ wœród wiêkszoœci, jest
matematyka. Przedmioty œcis³e
ipedagodzy,którzyjewyk³adaj¹,nie
s¹rozchwytywani.Winatkwi(wpo³o
wie przypadków) w wyk³adowcach
i choæ topewniedlanichdu¿ycios,
musz¹ wiedzieæ, ¿e prawie wszyscy
uczniowiezgodnietwierdz¹,i¿kryte
riaocens¹Ÿledobieranedopoziomu
klasy.
Teraz jest ju¿ prawie koniec roku

szkolnego,alewprzysz³ymrokunau
czycielemoglibyzmieniænastawienie
doniektórychuczniów.Wtedyipeda
godzy, i wychowankowie bêd¹
”wporz¹dku”.

krytykszkolny

LIST
Popierwszymwydaniu„Zeszkolnej

³awy”dostaliœmylist(listelektronicz
ny).Znaczy, ¿enasczytaj¹.Copraw
da,listby³odautorów,alejeœliczytaj¹,
to s¹ te¿ naszymi czytelnikami. Co
prawda, list by³ z pretensjami, ale
wyra¿one zosta³y dosyæ delikatnie.
Otoone:
„Czeœæ!!!Mi³onam,¿ezamieœciliœcie

naszeteksty.Szkoda,¿epotraktowali
œcienasanonimowo!Gazetkêredago
wa³ (i redaguje) bowiem zespó³
wnastêpuj¹cymsk³adzie:IrminaSzad
kowska  redaktornaczelny,zastêpca
EwelinaKotarskaorazAnnaKisiel.
Chcielibyœmy równoczeœnie wyja

œniæ,i¿nasinauczycielegeneralnies¹
wporz¹dku iniemusimyredagowaæ
gazetki w podziemiu – a tak trochê
wynikazpodanegoprzezWascytatu.
Wielu z nich jest ca³kiem O.K. Nie
którzybardzonampomagaliprzypra
cy nad „Nasz¹ Bód¹” – pan Madej
zachêca³nasdodzia³ania,apaniSk³a
danekcierpliwiepoprawia³anaszeb³ê
dyjêzykowe.Atakwogóle:Gdypada
deszcz i wokó³ zieje nuda/ Zostaje
namwszystkimtylko„NaszaBóda”.
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.
Drugizarzut–wpierwszymwydaniu
„Zeszkolnej³awy”mowaby³aozamy
kaniu siê we w³asnym krêgu, nie
oschodzeniudopodziemia,aleprzy
znajê„zamykaniesiêwew³asnymkrê
gu” nie odpowiada stosunkom jakie
panuj¹miêdzynauczycielamiaucznia
mi w macierzystej szkole „Naszej
Bódy”, zapewne nie odpowiada sto
sunkomw¿adnejzbia³o³êckichszkó³.
Pisa³em o doros³ych, a przecie¿ nau
czyciele to te¿ doroœli. Za niezrêcz
noœæwypowiedziprzepraszam.

MarekTrelewicz
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Ze szkol nej ła wy

„Rówieśniczka” pochodzi z gazetki SP nr 314 „Wieści z „314”

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

Na zakoñczenie roku szkolnego trochê nostalgiczna „Rówieœniczka” oraz kilka
s³ówonauczycielachw„Nasinauczyciele...czys¹wporz¹dku”?Nakoniec list,
jakiotrzyma³aredakcja.Zapraszamdolektury.

Nie tylko w Bia³o³êce, ale tak¿e
w ca³ej Warszawie niewiele jest
miejsc tak urokliwych jak po³o¿ony
przyul.Weteranów44HotelTWINS.
Pragn¹c wyjœæ naprzeciw oczekiwa
niom mieszkañców naszej gminy
TWINSwletnieweekendyorganizu
jeimprezypo³¹czonezgrillowaniem.
Zasobnoœci¹ w³asnego portfela nie
nale¿ysiêzbytniomartwiæ–kierow
nictwohoteluwprowadzanatewolne
od pracy dni specjalne, promocyjne
cenydañzrusztuorazpiwazbeczki.
Grillowanie rozpoczynasiêogodz.

17 w pi¹tek (w sobotê i niedzielê
o godz. 12). Zaczyna siê ceremonia
jakiej nikt w domu sam sobie nie
urz¹dzi. Wœród zaproszonych goœci
s¹znanepostacie¿yciapublicznego.
Mo¿naspotkaæm.in.znanegotelewi
zyjnego satyryka oraz autorkê nie
dawnegobestselleru.Mistrzemcere
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,

kie³basa polska, wêgierska, boczuœ,
kie³basabia³a.Wszystko,czegodusza
zapragnie.W bufecie czekaj¹ na nas
sosy,sa³atki.
Oprócz niew¹tpliwej radoœci, jak¹

podczastakiegoweekendusprawimy
naszemu podniebieniu, czeka nas
tak¿e prawdziwy relaks. Odpoczyn
kowi s³u¿y wspania³e otoczenie 
ustronne,zadaszonealtany,wspania
le utrzymany trawnik oraz fontanna
daj¹ca orzeŸwienie w gor¹ce dni.

Je¿elichcemypotañczyæ,odgodz.20
granes¹najwiêkszemuzyczneprze
boje. Mo¿e zatañczymy twista
z pisark¹, mo¿e z osob¹, której nie
widzieliœmyodlat,aktóraprzyjecha
³a do nas na kilka dni w goœci.
Pochwalmysiê,¿ewBia³o³êcemamy
gdzie spêdzaæ wolny czas, gdzie
mo¿emywypocz¹æwupalneweeken
dy.

Ludmi³aDomagalik
artyku³promocyjny

Twi sto we gril lo wa nie z TWINS-em
Odpowiadaj¹c na ¿yczenia czytelników, od pierwszego numeru naszego
„HeroldaBia³o³êckiego” zamieszczamy adresy i numery telefonównajwa¿
niejszychurzêdówiplacówekwnaszejgminie:

Te adresy
mogą być przydatne



Eko lo gicz ne odpady?
– Ma³o kto zdaje sobie sprawê, jak

bardzo ekologicznemog¹ byæ zwyk³e
œmieci.Jaknarazie,jedynecoumiemy
zrobiætoobronaprzednimizawszelk¹
cenê,gdy¿budowajakiejkolwiekprze
twórniœmieciodrazunatrafianawiel
kieproblemy.To,comyproponujemy
jest o tyle niekonwencjonalne, ¿e
pozwolinietylkonaekologicznezago
spodarowanie œmieci, mo¿na równie¿
na tym zarobiæ – zachêca red. Agnie
szkaSerbeñskazredakcji     „Munici
pium”, którama za sob¹ uczestnictwo
iorganizowaniewieluimprezpoœwiêco
nychekologiiiwykorzystaniuzanieczy
szczeñ(m.in.TargiTHERM'99).
Przetwórstwo œmieci to wielka szan

sa, zw³aszcza dla gmin usytuowanych
wokó³ wielkich miast, które dla nich
mog¹staæsiêŸród³emdobrobytu.Nie
stety,nadalniewszyscypotrafi¹tozro
zumieæ.Œmiecimo¿na jednakzpowo
dzeniemwykorzystaædlarozwojugmi
ny.Dysponujemy filmem, który powi
nien przekonaæ nawet najwiêkszych
niedowiarków, ¿e do zagospodarowa
nianadajesiêniemalwszystko.–Mamy
nadziejê, ¿e przedstawiciele gmin
wezm¹tosobiedosercaizobacz¹,¿e
takbardzonielubianeœmiecinies¹a¿
takie straszne, a w dodatku to niez³y
biznes–twierdzired.Serbeñska.

Nie czy sta ener gia
–Œmiecitoniekonwencjonalneieko

logiczne Ÿród³o energii – przekonuje
tak¿e prof. dr hab. in¿. Lech Sitnik
zPolitechnikiWroc³awskiej iFundacji
Proeko.  Dramatyczny wzrost iloœci
itoksycznoœciodpadówwzbudzacoraz

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
zdrowialudzi.Niestety,niejestnarazie
mo¿liwe wprowadzenie np. wzorem
pañstwzachodnich,selektywnejzbiór
kiodpadów.Próbataunasniepowio
d³asiê,gdy¿na³¹czn¹iloœæ600tys.ton
œmieciroczniewyselekcjonowanojedy
nie nieca³y jeden procent. Rozwi¹za
niemmog³abybyæ,intensywnierozwi
janaprzezostatniecztery lata,metoda
termicznejselekcjiodpadów.Wartpod
kreœleniajestfakt,¿ewszystkieproduk
ty,którepowstan¹podczasstosowania
tej technologii,mog¹ byæwykorzysty
wane jako surowce w przemyœle
i budownictwie. Wprowadzenie tej

technologii pozwala zatem na prowa
dzenie bezsk³adowiskowej gospodarki
odpadami, ze wszystkimi tego dobro
dziejstwami. Dodatkow¹ korzyœci¹
zwprowadzenia tej technologii jest to,
¿egdybyenergiazawartawodpadach
by³apozyskiwanajakociep³o(zespraw
noœci¹ 40%) i energia elektryczna (ze
sprawnoœci¹ 25%), by³yby to iloœci
naprawdêznaczne.
–Wszystkowskazuje,¿edobrymspo

sobem na zarabianie pieniêdzy przez
wiejskieorganizacjemo¿ebyæutyliza
cja miejskich œmieci. W Polsce koszt
przyjêcia jednej tony odpadów komu
nalnychwynosiod10do150z³,jednak
instalacje przystosowane np. do spala
nia odpadów szpitalnych przyjmuj¹
odpadyza500,aniekiedynaweti1000

z³ od tony. Miasta ton¹ w œmieciach,
atojestdlawsidu¿aszansa.Borykaj¹
cesiêzk³opotamimiastopobliskawieœ
mo¿ewykorzystaædlaw³asnegorozwo
ju–przekonuj¹PiotrTopiñskiiMa³go
rzataKramarzzFundacjiIdealnaGmi
na. 

Nie bój cie się eko lo dzy!
–Tam,gdzierozk³adœmiecinastêpuje

wtemperaturachnieprzekraczaj¹cych
500 stopni Celsjusza, nie tworz¹ siê
szkodliwe zwi¹zki, które tak bardzo
budz¹ niepokój ekologów. W Austrii,
DaniiiUSAœmiecitraktowanes¹jako
paliwo i ogrzewaj¹ nawet ca³emiasta.
Przydzisiejszympoziomietechnikispa
lania i oczyszczania spalin œmieci spa
laj¹siêpodpe³n¹kontrol¹ inapewno
w niczym nie zagra¿aj¹ œrodowisku –

uspokajaj¹specjaliœci z Fundacji Ide
alnaGmina. Problem sta³ siê godny
uwagika¿degomiasta,którechcia³o
byzjednejstronyobni¿eniakosztów
energii, a z drugiej – pozbycia siê
rosn¹cychgórœmieci.Góryte,mog¹
staæsiêŸród³emfinansowaniarozwo
jugminy.FundacjaIdealnaGminaod
pó³tora roku pracuje nad projektem
„Œmieci szans¹ rozwoju gmin”, tytu³
ten odzwierciedla nasze o nim zda
nie.Takichproduktów,gdzieœmieci
wzajemnieprzenikaj¹siê,uniemo¿li
wiaj¹cutylizacjê,przezconiewiado
mocoznimizrobiæjestcorazwiêcej.
Mo¿natotylkospaliæ.Oczywiœcie,za
pieni¹dze.

MG.
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Lu dzie
li sty pi szą....

TrzylatatemuEuropaprze¿ywa³abli
skiespotkaniaIIIstopniazwœciek³ymi
krowami,wtymrokudosiêg³aj¹afera
dioksynowa rodem z Belgii, zaraz
potemda³asiêweznakicocacolaska
¿onasubstancj¹konserwuj¹c¹drewnia
nepaletynaktórychjesttransportowa
na.Ostatniedniprzynios³ykolejnycios
wymierzonywmegakoncern–wPol
scewszklanychbutelkachwodybona
qawykrytopleœñ...
Wróæmyjednakdodioksyn.Belgijska

prokuratura rozpoczê³a dochodzenie
przeciwkofirmieVerkest,która,jaksiê
okaza³o, do produkcji paszy wykorzy
sta³a zu¿yty olej (tu pojawi³y siê dwie
wersje:olejposma¿onychfrytkachlub
zu¿ytyolejsilnikowy).Olejtenzawiera³
dioksyny. Dioksyny mog¹ wywo³aæ
raka,uszkodzeniew¹troby,uk³aduner
wowego i immunologicznego oraz
zak³ócaj¹kodgenetyczny;problemjed
nakw tym, ¿e skutkiwidoczne s¹ po
latach,szczególniepolatachstu.Ska¿e
nie dioksynami przekroczy³o 140 razy
unijne normy, zaœ ska¿enie paszy dla
drobiupoci¹gnê³ozasob¹równie¿ska
¿enie jaj ipiskl¹t.Pikanteriica³ejspra
wiedodaje fakt,¿eska¿on¹pasz¹kar
mionowBelgii tak¿e trzodê chlewn¹,
takwiêcbiednychBelgówiczêœæEuro
pejczykówpokryzysiedrobiowymcze
ka zapewne kryzys wieprzowy (byæ
mo¿e masowo bêd¹ przechodziæ na
judaizm),aprzecie¿zachodnioeuropej
scypolitycyobiecywalipodoœwiadcze
niach z chorob¹ wœciek³ych krów, ¿e
bêd¹dmuchaænazimneidzia³aæsku

tecznie(izolowaæogniskachorób).
WBelgiiwybuch³apanika,dodymisji

poda³o siê dwóch ministrów: zdrowia
MarcelCollairolnictwaKarelPinxten,
którzyoska¿eniuwiedzieliodsamego
pocz¹tku, ale fakt ten przed opini¹
publiczn¹ ukrywali. Oficjalnie czekali
napowtórneanalizychemiczne,aletak
naprawdêzamierzali13czerwcakandy
dowaæwwyborachdobelgijskiegopar
lamentu.
Polskazakaza³aimportudrobiuzBel

gii w poniedzia³ek 31 maja.W pierw
szychdniach po og³oszeniu afery dio
ksynowej donoszono, ¿e wiêkszoœæ
sprowadzonychdoPolskipiskl¹tzosta
³aju¿zjedzona,atektórenietrafi³yna
naszesto³yw³aœnieznosz¹jajka,które
zachwilêkupimy.Pokilkudniachalar
mistycznych publikacji og³oszono, ¿e
sprowadzone z Belgii kurczaki nie
zosta³y jednak zjedzone: „toksyczne
pisklêta” nie trafi³y jakoby na polskie
sto³y,boby³yhodowanenanioski,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.Conamwiêcpotym,¿ezlokalizo
wano „majowoczerwcowe” kurczaki,
jajkaipaszê.
WPolscenakurzychfermachhoduje

siêwgszacunkówok.50milionówkur,
zatrut¹ pasz¹ nakarmionych zosta³o
„zaledwie”12tysiêcykur.Problemjed
nak w tym, ¿e mimo wstrzymania
importupaszyzBelgii,jejzatrutepartie

mog¹donasnap³ywaæzinnychkrajów
Unii Europejskiej (Holandii, Niemiec
i Francji). Jedyne w Polsce laborato
rium zdolne dokonywaæ bardzo dro
gichzreszt¹analizpróbek¿ywnoœcina
wystêpowaniedioksynmieœci siêKra
kowieijestwstaniesprawdziæjedynie
10próbektygodniowo.
Polscyhodowcydrobiu t³umacz¹, ¿e

karmi¹kurypolsk¹pasz¹,boimporto
wana jest dla nich za droga. Krajowa
konsumpcjakurczakówniespad³a,np.
sprzeda¿ w KFC utrzymywa³a siê na
zwyk³ympoziomie.Niemamywiêcdo
czynieniazantydrobiow¹histeri¹.Œro
dowiskawiejskichproducentów¿ywno
œcinatychmiastzaczê³yg³osiæ,i¿przed
Polsk¹ i polskim drobiem stoi wielka
szansa, bowiem notowania „zdrowej
¿ywnoœci”id¹wgórê.Owszem,polska
¿ywnoœæjestmniejska¿onachemikalia
mi, ale unijnej ¿ywnoœci ustêpuje pod
wzglêdem ska¿enia bakteriologiczne
go.Na polskichwsiachw budynkach
gospodarczychwci¹¿ brak kanalizacji,
a np. podczas udoju zarówno umyte
wymionakrów,jakirêcedojareknale
¿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
Zachodunadaljesteœmykrajem„egzo
tycznym”, któremu siê nie ufa. Na
pocieszenie, Belgom pozostaje egzo
tycznywegetarianizm.
Nawetgdybypolska¿ywnoœæby³atak

rewelacyjna, jak twierdz¹ producenci,

to i tak nie wejdziemy teraz na rynki
UniiEuropejskiej,poniewa¿obowi¹zuj¹
naskontyngenty,awszystkopozanimi
jest ob³o¿one 80procentowym c³em –
coczynieksportnieop³acalnym.Takna
marginesie, to kraje UE nie chc¹
w ogóle kupowaæ od nas miêsa wie
przowego,boniepotrafimyudowodniæ,
¿eniemaunaspomoruœwiñ.Otwieraj¹

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

M.D.

Uwa ga! Wście kła dio ksy na

Szef sejmowej Komisji Zdrowia,
pose³GorzonkowskizAWSwswym
wyst¹pieniustwierdzi³,¿eskoro„pie
lêgniarkizarabiaj¹najwy¿ej200dola
rów,awinnychkrajach56razywiê
cej,towidzimyjakdalekozostaliœmy
zapóŸnieniprzeztensystemkomuni
styczny,któryzdegradowa³ca³¹s³u¿
bêzdrowia”.Wypadatylkododaæ,¿e
panuj¹cy obecnie kapitalizm nadra
biajakmo¿ebraki,daj¹cszefomkas
chorych imened¿eromszpitali pen
sje w wysokoœci 1220 tys. z³ mie
siêcznie – twierdzi pan Witold
M.zWarszawy

•••
To skandal, dlaczego jeszcze nie

ma w Warszawie parkomatów? –
oburza siê pan Stefan B. z Cho
szczówki.Codziennieje¿d¿êdoCen
trumicodzienniewidzêtychsamych
pijaczków,którzywyci¹gaj¹ rêcepo
pieni¹dze za „pilnowanie”. Oczywi
œcie,przewa¿niewdrugiejrêcetrzy
maj¹gwóŸdŸ,abyniktniemia³w¹t
pliwoœci,cosiêstaniejeœliniezap³a
ci.Tymczasemnasikochaniurzêdni
cy kolejny raz przesuwaj¹ termin
ustawianiaparkomatów.

•••
To, codzieje siênaulicachnaszej

stolicyprzechodziwszelkiepojêcie–
denerwujesiêpanAntoniS.zLegio

nowa.Prawounas jestbardzo libe
ralne,wiêcka¿dydemonstrujekiedy
i gdzie chce. Nikt oczywiœcie nie
przejmujesiêtakimidrobiazgamijak
to,¿ektoœmóg³byniedojechaæprzez
nichdopracyczyszko³y.Wydajemi
siê,¿edemonstracjechybanies¹naj
lepszym sposobem rozwi¹zywania
problemów.Od rozmów s¹ministe
rialnegabinety,nieulice.

•••
Dzwoniêwsprawieponoæsupersy

stemu Cezar kieruj¹cego ruchem,
dziêki któremu uniknêlibyœmy kor
ków na naszych ulicach. Ciekawa
jestem,dlaczegosystem jeszczenie
dzia³a, bo stanie w korkach przez
wiêksz¹czêœædniaw jednej z euro
pejskich stolic to chyba przesada –
uwa¿apaniEl¿bietaN.zTargówka.

•••
Ciekawajestem,dlaczegowprowa

dza siê reformê edukacji, skoro
owiêkszoœcipodrêcznikówaniwidu,
anis³ychu.Odzawszeju¿wwakacje
mog³amzacz¹ækompletowaæksi¹¿ki
dlamojejcórki.Terazdowiedzia³am
siê,¿edzieciakibêd¹wiedzia³yzcze
go maj¹ siê uczyæ dopiero w paŸ
dzierniku lub nawet póŸniej – pisze
paniNatalia£.zTarchomina.

Notowa³MG.

Czyœmiecimo¿nalubiæ 
dokoñczeniezestr.2
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POZIOMO:1.Tekstprzysiêgi.5.Pod
trzymujechor¹rêkê.9.Drzewozrodzi
ny wierzbowatych. 10. Arena zapaœni
ków.11.Roœlino¿ernyssakzniewielk¹
tr¹b¹.12.Rosyjskiemiastopo³o¿onena
wschódodKurska.13.Jama,dziura.14.
Zp³ozami.15.Pigu³ka.17.Podstawowy
sk³adnikczekolady.20.Syberyjskarze
ka.25.Sk³adanapodczastar³a.26.„Ty
tus, Romek i ...”. 28.Np. polskolitew
ska.31.Nó¿dociêciatrzcinycukrowej.
34.Socjologicznyterminnaokreœlenie
sytuacji rozpadu systemu norm. 35.
Torbacznadrzewnywielkoœcikota.36.
Œwiecawozdobnejos³onie.38.Przejê
cie siê czymœ, podniecenie. 39. Sta³a
posada.40.Porêczyciel.41.Chrzeœcija
niemaj¹wtedyWielkanoc,¯ydzi...
PIONOWO:1.Pó³nocnys¹siadBu³ga
ra.2.Przybrze¿naroœlina.3.Niepi¹tek,
nieniedziela.4.Soczewkanajednooko.
5.MiastoweW³oszechza³o¿oneprzez

Spartan.6.Koñczypartiêszachów.7.
Kraina œw. Miko³aja. 8. Czêsto siê
oniejmarzy,czasamisiê j¹robi.14.
Prawydop³ywWis³y. 15.Z szyn. 16.
Pañstwopachn¹ce¿ywic¹.18.Mog¹
byæ sztuki, jeden mo¿e wiêziæ. 19.
Roœlina zMeksyku i Ameryki Po³u
dniowej.21.Przydu¿ejinflacjiwycho
dz¹ z u¿ycia. 22. Roœlina stosowana
w medycynie jako œrodek przeciw
kaszlowi.24.Naukaorolnictwie.28.
Wydobyta przez górników kopalina.
29.Mo¿e byæ inteligencji. 30. Boha
ter„Potopu”.31.S³odkiehiszpañskie
wino. 32. Gamoñ, g³upiec, niezdara.
33.Bahrajn. 37.Mo¿e byæ dyploma
tyczna,mo¿ebyæ równie¿dobra lub
z³a.
Wœródosób,któredokoñcamiesi¹ca
nadeœl¹ na adres redakcji poprawnie
rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê rozlosujemy
zestawykosmetyków.
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Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka

•••
Baran(21.03.20.04.)

Niezra¿ajsiêpierwszymniepowodze
niem.Dosukcesu,pieniêdzy,presti¿u,
mi³oœcidochodzisiêlatami.Nawetnie
powodzeniaczegoœucz¹.

•••
Byk(21.04.20.05.)

Gwiazdy nadal Ci sprzyjaj¹. Jeœli
bêdzieszwspó³pracowa³zprzyjació³mi,
masz szansê na realizacjê wiêkszego
projektu.Szukajsojuszników.

•••
BliŸniêta(21.05.21.06.)

Jeœli nie czujesz siê w nastroju do
uczestniczenia w przyjêciach, prywat
kach,balach–zostañwdomu.Zajmij
siêtym,coCisprawiprzyjemnoœæ,nie

psujinnymzabawy.

•••
Rak(22.06.22.07.)

Komuœ zale¿y na Twojej
opinii.Bêdziesiêwiêcstara³
pozyskaæ Twoje wzglêdy we
w³asnychinteresach.Jeœlinie
udaCisiêrozszyfrowaæfa³szy
wego przyjaciela, Ÿle na tym
wyjdziesz.

•••
Lew(23.07.23.08.)

Niezbyt korzystne gwiazdy
pozbawi¹ Ciê teraz energii
i dobrych pomys³ów. Wyci¹
gn¹æsiêzmelancholiipomo
g¹ Ci przyjaciele i najbli¿si.
Nieodmawiajimzeskwaszon¹min¹.

•••
Panna(24.08.23.09.)

Jeœli wyjdziesz naprzeciw
losowi, masz szansê zrealizo
waæ swoje najskrytsze marze
nia.Nie zaszywaj siêwdomu
przedtelewizorem,wyjdŸdoludzi.

•••
Waga(24.09.23.10.)

UdaCisiêza³atwiæwiêkszoœæ
pilnychspraw.NiezabraknieCi
inwencjiiciekawychpomys³ów.
Zwróæjednakuwagênanajbli¿
szeCiotoczenie.

•••
Skorpion(24.10.22.11.)

NiedajeCispokojumyœlopewnej,jak
siê wydaje, korzystnej propozycji.
Wstrzymajsiêzdecyzj¹,takjakwstrzy
mywa³eœ siêca³e ¿ycie, anicnieosi¹
gniesz.Czasnieczeka.

•••
Strzelec(23.11.21.12)

Zupe³nienieoczekiwanie roz
wi¹¿e siê problem, który od
dawna nie dawa³ Ci spokoju.
Osoba, pos¹dzana przez Cie
bieonie¿yczliwezamiary,nie
spodziewanie zmieni swoje
zachowanie.

•••
Kozioro¿ec(22.1220.01)

Czekaj¹ Ciê wspania³e chwile pod
skrzyd³amiAmora.Nieodk³a
daj od dawna zaplanowanych
wakacji.W¿yciuwa¿nes¹tyl
kochwile.

•••
Wodnik(21.01.19.02.)

Czasami d³uga dyskusja mo¿e byæ
przeszkod¹ w za³atwieniu
sprawy, czasami nie. Lipiec
bêdziedlaCiebiemiesi¹cem,
w którym musisz walczyæ
oswojesprawy.

•••
Ryby(20.0220.03.)

Powodzenie w interesach.
Sprawy urzêdowe lub han
dlowenabior¹tempa.Wyko
rzystujdobr¹passê.
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