
Oddajemy w Pañstwa rêce
pierwszy numer
"Rzeczpospolitej Mareckiej".

S¹dzimy i¿ ponad
dwudziestotysiêcznemu miastu
potrzebna jest regularnie
ukazuj¹ca siê gazeta o
charakterze informacyjno
kulturalnym. Mamy cich¹
nadziejê ¿e pismo bêdzie
przychylnie przyjête przez
spo³ecznoœæ Marek, i wype³ni
lukê informacyjn¹ na lokalnym
rynku prasowym. Wszystkich
czytelników serdecznie
zapraszamy do wspó³pracy.

Piotr Matusiak,

redaktor naczelny.

W grudniu ubieg³ego roku w
naszym mieœcie z inicjatywy ponad 30
mieszkañców powsta³o Stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjació³ Marek.
Stowarzyszenie za cele statutowe
postawi³o sobie min. aktywacjê
lokalnego spo³eczeñstwa poprzez
propagowanie, inspirowanie rozmaitych
form dzia³alnoœci mieszkañców jak i
budowanie i wzmacnianie lokalnych
wiêzi i struktur spo³eczeñstwa a tak¿e
wcielanie w ¿ycie idei spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Wszystkich, którym nie
jest obojêtne nasze miasto pragnê
zaprosiæ do aktywnego w³¹czenia siê w
dzia³alnoœæ towarzystwa. O dzia³alnoœci
stowarzyszenia bêdziemy informowaæ
Pañstwa w kolejnych numerach gazety.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
TPM ju¿ niebawem dostêpne bêd¹ na
portalu www.marki.net.pl

Prezes Stowarzyszenia
Sylwia Kwas

Spe³ni³y siê oczekiwania 71%
wyborców a 27% zosta³o zawie-
dzionych

W dniach 7- 8 czerwca odby³o siê w
naszym mieœcie d³ugo oczekiwane
referendum, które mia³o zadecydowaæ o
naszym wejœciu do Unii Europejskiej.

Wbrew obawom dopisa³a nie tylko
frekwencja, która wynios³a w naszym
mieœcie 57,35%, ale równie¿ i pogoda.
Na postawione pytanie "Czy wyra¿a
Pan/Pani zgodê na przyst¹pienie
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej", pozytywnie wypo-
wiedzia³o siê 71,45 %, swój sprzeciw
wyrazi³o 27,9 % g³osuj¹cych.

W 10 komisjach wyborczych, nie
odnotowano ¿adnych incydentów, które
mog³yby zak³óciæ g³osowanie. Z soboty
na niedzielê komisjê by³y nadzorowane
przez ochronê. Ponadto, przez dwa dni w
pobli¿u lokali wyborczych czuwa³y
patrole policji. Czy by³ to krok w dob¹
stronê dla naszej m³odej demokracji,
oka¿e siê dopiero za parê lat. Teraz
pozostajê nam tylko mieæ nadziejê, ¿e
oddaliœmy swój g³os w s³usznej sprawie.

Sylwia Kwas
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WIELKIE GRANIE
Kingsize w Markach - str. 3

NOWA FABRYCZNA
Czy bêdziemy w koñcu
jeŸdzili po drogach bez
dziur? - str. 4

DOWODY OSOBISTE
Wszyscy musz¹ wymieniæ
na nowe - str. 4

PO POZWOLENIE DO
WO£OMINA - Kolejny
wydzia³ w powiecie - str. 4

KOMU PRZESZKADZA
ROK£AD JAZDY
Komunikacja miejska- str. 5

"A GDYBYM CI
POWIEDZIA£, ¯E
DROGI, KTÓR¥ IDZIESZ
NIEMA..." - str. 7

POD DYKTANDO
MAREK - str. 7

HISTORIA MIASTA - str. 9

WYDOBYLIŒMY kilka par
butów, granatow¹ kurtkê,
jajka, wiadra, akumulator
i s³upek drogowy - str. 9

WARTO PAMIÊTAÆ
Zbigniew Paciorek
przedstawia historiê
miasta - str. 9
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CUD W STRUDZE - str. 4

TAPCZAN NA £¥CE- str. 7

ZDROWA RODZINA
- str. 10

Starostwo Powiatu Wolomiñskiego
informuje, ¿e od dnia 1 czerwca 2003
roku wyrysy z mapy ewidencyjnej bêd¹
sporz¹dzane i wydawane przez Wydzia³
Geodezji Starostwa Powiatu
Wo³omiñskiego. W celu uzyskania
wyrysu, stanowi¹cego podstawê wpisu w
ksiêdze wieczystej, zainteresowany
winien z³o¿yæ:
1. wniosek z op³at¹ skarbow¹

w wysokoœci 5 z³
(w znaczkach skarbowych),

2. aktualny tytu³ w³asnoœci w postaci:
wypisu z ksiêgi wieczystej, Akt
W³asnoœci Ziemi i inne,

3. wypis z rejestru ewidencji gruntów.

Op³ata z tytu³u wydania wypisu i
wyrysu z ewidencji gruntów wynosi:

za pierwsz¹ dzia³kê 118.40 z³
za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê
(w jednostce rejestrowej) 11.84 z³

Wnioski wraz z za³¹cznikami
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Geodezji
Starostwa Powiatu Wo³omiñskiego,
Wo³omin ul. Powstañców 10, w
godzinach pracy urzêdu: poniedzia³ek
9-17, wtorek-pi¹tek 8-16. Termin
realizacji - do jednego miesi¹ca od dnia
z³o¿enia wniosku.

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e
wypisy wydawane s¹ nieodp³atnie (bez
pobierania op³aty geodezyjnej) w
Urzêdzie Miasta Marki, je¿eli s³u¿¹ do
celów sporz¹dzenia wypisu i wyrysu z
ewidencji gruntów.

1.
2.

Wiedzieæ wiêcej o Ukrainie to
wiedzieæ wiêcej o Europie

W dniu 5 czerwca b.r. odby³o siê
spotkanie radcy Ambasady Ukrainy
Olega Mysyka z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
Zespo³u Szkó³ nr.1 w Markach. Wizyta
odby³a siê w ramach realizowanego
projektu wspó³pracy m³odzie¿y pañstw
europejskich. We wrzeœniu 2002 roku
uczniowie kilkunastu krajów wziêli
udzia³ w miêdzynarodowych war-
sztatach (Lider 2002) na Krymie. W
sk³adzie polskiej delegacji znaleŸli siê
uczniowie klas drugich Gimnazjum nr. 1
w Markach. Miêdzynarodowe warsztaty
na Krymie zaowocowa³y wspó³prac¹ z
kole¿ankami i kolegami z Ukrainy.

Projekt wspó³pracy jest w fazie
dynamicznej realizacji przy wsparciu
Burmistrza Miasta Marki i Ambasady
Ukrainy w Warszawie.

Miêdzynarodowym kontaktom
m³odzie¿y polskiej z m³odzie¿¹
europejsk¹ patronuje Prezydent
Aleksander Kwaœniewski, a wspó³praca
z Ukrain¹ zajmuje w tym projekcie
miejsce szczególne.

RM

Szanowni MarkowianieW NUMERZE min.: Sensacji nie by³o

Z powiatu
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GRY DO DYSPOZYCJI
KLIENTÓW

MONOPOLY
SCRABBLE

OKRÊTY
SZACHY
DOMINO

Warunkiem wziêcia udzia³u w

grze jest okazanie animatorowi

rachunku na dowoln¹ kwotê, z

jakiegokolwiek sklepu w Centrum

Handlowym M1.

Zapraszamy do gry.

czterometrowej figury (405 cm) zajê³o
ca³y dzieñ. Szybciej posz³o z pionkami -
mierz¹ce 120 cm szybko zapewni³y
królowi towarzystwo. PóŸniej król
otoczy³ siê wie¿ami, goñcami, do grupy
do³¹czy³y skoczki - koniki szachowe
(grzywa o d³ugoœci 120 cm), a na koñcu -
niczym biblijna Ewa - urocza i
proporcjonalna, mierz¹ca 350
centymetrów królowa. Królewska para
spogl¹da na œwiat dostojnie i z wysoka.
Wygl¹daj¹ masywnie, u podstawy mierz¹
prawie cztery metry, ale tak naprawdê
wa¿¹ skromnie - oko³o 40 kilogramów
ka¿de. Figury zatem nie s¹ ciê¿kie, ale
bardzo nieporêczne - podnieœæ je mog¹
dopiero trzy osoby.

Jeszcze nikt na œwiecie nie pokusi³
siê o zbudowanie ogromnych statków,
grê, w któr¹ bawi³ siê prawie ka¿dy na
nudnych lekcjach w szkole. Najwiêkszy
"piêciomasztowiec" ma dwa metry
d³ugoœci. Floty przedstawiaj¹ zaœ
historyczn¹ bitwê o Midway.

Historia z interakcj¹

Gdy bêdzie Ci siê zdawaæ, ¿e
znalaz³eœ siê w Krainie Czarów,
bo zobaczy³eœ czterometrowego
króla, lub potkn¹³eœ siê o wielk¹
literê do scrabble - uszczypnij
siê, bo to nie sen i zagraj w
najwiêksze na œwiecie
planszowe gry.

Spódnica ze styropianu

Od 31 maja w Centrach
Handlowych M1 w ca³ej Polsce
rozstawiono gigantycznych rozmiarów
szachy, scrabble, puzzle, domino,
monopoly i grê w statki. Ka¿dy mo¿e w
nie zagraæ, ka¿dy mo¿e wygraæ jedn¹ z 60
tysiêcy nagród, oraz zostaæ rekordzist¹.
Gry bowiem swoj¹ wielkoœci¹ aspiruj¹ do
pobicia Rekordu Guinnessa.

Kto nie marzy, by zrobiæ w ¿yciu coœ
wielkiego, co na trwa³e zapadnie w
pamiêæ wielu ludzi. Pasjonaci Wielkich
Gier postanowili wyprodukowaæ
najwiêksze, rekordowe planszowe gry.
Jeœli ju¿ mieli robiæ coœ spektakularnego,
to postanowili zg³osiæ swój wyczyn do

biura Rekordów Guinnessa. Ka¿da gra
ubiegaj¹c siê o zapis w Ksiêdze
Guinnessa musi byæ dok³adn¹ kopi¹
orygina³u. Nie ma miejsca na dodatkowe
ozdabianie - nawet najwiêksza królowa
na œwiecie nie ma prawa do niczego
wiêcej prócz gwarantowanego standardu.
Guinness pod uwagê bierze nawet
odcienie kolorów, wa¿ne jest te¿, by gry
ubiegaj¹ce siê o rekord by³y znane na
ca³ym œwiecie.

Wertowanie stron internetowych
pozwoli³o okreœliæ dok³adn¹ wielkoœæ
szachów - król musi mieæ ponad 4 metry
wysokoœci. Wyciêcie ponad

Bo do króla trzeba trojga

Zdjêcie numeru

Marecki Oœrodek Kultury 1 czerwca 2003

Wielkie granie w Centum M1

Kingsize w Markach

Akcja Wielkie Gry rozpoczê³a siê 30
maja i potrwa do 21 sierpnia. Do
ka¿dego z dziewiêciu miast: Poznañ,
Warszawa, Kraków, CzeladŸ, Bytom,
Zabrze, £ódŸ, Radom i Czêstochowa
przyjedzie olbrzymia gra planszowa.
Zabawa polega na tym, by ka¿de z
miast odwiedzi³a raz ka¿da z gier.

Zapraszamy!

WIELKIE GRY W LICZBACH
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100 litrów lakieru

800 m kw. sklejki

114 m kw. dibondu

4000 nitów do domina

2 km blachy stalowej

10000 wkrêtów

157 m szeœc. styropianu

521,22 m kw. wynosi
powierzchnia jak¹ zajmuj¹
wielkie gry

Materia³ redakcyjny przygotowany
przez Centra Handlowe M1

organizatora akcji “Wielkie Gry”

Organizatorzy przyznaj¹, ¿e pobijanie
rekordów to co prawda wa¿ny aspekt
akcji Wielkie Gry, ale równie wa¿na jest
mo¿liwoœæ popularyzacji ciekawych
form spêdzania czasu. Na przyk³ad ten
kto pobawi siê w scrabble - pozna
ciekawe s³owa. A ten, kto jeszcze nie
wie jak siê gra, bêdzie móg³ zobaczyæ jak
graj¹ zawodowcy podczas orga-
nizowanych turniejów. Ka¿da z gier jest
fajna, wielka i wci¹gaj¹ca. Ka¿dy mo¿e
w ni¹ zagraæ, ka¿dy mo¿e uczestniczyæ
w biciu rekordu i twierdziæ póŸniej -
by³em tam, jestem Rekordzist¹.

Partneram

Hewlett Packard

i akcji organizowanej
przez Centrum Handlowe M1 s¹:

RMF FM i



Niemal ka¿dy zmotoryzowany
mieszkaniec Marek zna z w³asnego
doœwiadczenia jazdê ulic¹ Fabryczn¹.
Omijanie dziur, ka³u¿, w³¹czanie siê do
ruchu, pokonywanie niewidocznego,
ostrego zakrêtu to codzienne
"akrobacje", nieszczêsnych kierowców.
Ci z nich, którzy maj¹ mniej szczêœcia
bior¹ udzia³ w kolizjach drogowych i
st³uczkach. Ostatnimi czasy, najczêœciej
w godzinach porannych, kiedy
Fabryczn¹ mknie sznur samochodów w
kierunku Trasy Toruñskiej wypadków
jest znacznie wiêcej. Istnieje jednak
realna szansa, ¿e taka sytuacja ulegnie
poprawie, bowiem w bud¿ecie Powiatu

Wo³omiñskiego zosta³y ju¿
zarezerwowane pieni¹dze na remont i
modernizacjê ul. Fabrycznej.

Remont obejmie odcinek od ronda
w Zielonce do ul. Pi³sudskiego w
Markach. W ci¹gu 2 lat zostanie
zainwestowane przez Starostwo
Wo³omina ok. 400 000 z³. Jest to jednak
zbyt ma³o, aby zmieniæ ca³¹
nawierzchniê. Dlatego Burmistrz Marek
przeznaczy³ kolejne 400 000 na
wspó³finansowanie tej inwestycji. Na
rok 2003 zaplanowano rozpoczêcie prac
na odcinku od ul. Z¹bkowskiej do Al.
Pi³sudskiego. Prace obejm¹ zerwanie

starej nawierzchni, zbudowanie
infrastruktury kompleksowego odwo-
dnienia wraz z odprowadzeniem
kolektorami wód deszczowych do rzeki
D³ugiej. Kolektory odprowadz¹
podczyszczon¹ wodê dwoma nitkami
poprowadzonymi ul. Z¹bkowsk¹ oraz
Mazowieck¹. "Bêdzie to jedna z bardziej
kosztownych operacji w ca³ym
przedsiêwziêciu" - powiedzia³ Burmistrz
Marek Janusz Werczyñski.

Po wybudowaniu odwodnienia
zostanie po³o¿ona nawierzchnia
bitumiczna oraz przydro¿ne chodniki.
Koszty ca³ej inwestycji s¹ roz³o¿one na

kilka lat i szacunkowo wynosz¹ oko³o 1
mln z³otych. Prace remontowe rusz¹
wraz z podpisaniem porozumienia o
wspólnym i proporcjonalnym pono-
szeniu kosztów przebudowy, miêdzy
Starost¹ a Burmistrzem. Takie poro-
zumienie jest ju¿ gotowe, czeka tylko na
asygnatê obu stron.

W tym czasie na skrzy¿owaniu ul.
Z¹bkowskiej i Fabrycznej mo¿e pojawiæ
siê równie¿ sygnalizacja œwietlna. W tej
sprawie, na rêce Starosty, zosta³ z³o¿ony
wniosek radnych powiatowych z Marek.

Tomasz Paciorek

Nowa Fabryczna w Markach
Akrobacje na drogach

Od przysz³ego roku szkolnego
2004/2005 nie bêdzie zerówek w
mareckich przedszkolach. Powodem jest
uchwa³a podjêta przez Komisjê Oœwiaty,
Kultury i Sportu o zmianie planu sieci
przedszkoli.

Dziêki przeniesieniu zerówek do
szkó³ wiêksza liczba dzieci w wieku od 3
do 5 lat bêdzie mog³a korzystaæ z
edukacji i zabawy w placówkach
przedszkolnych.

S.K.

PISZCIE DO NAS!

e-mail: rm@marki.net.pl

Prosimy Szanownych
czytelników o nadsy³anie
listów i komentarzy do

redakcji.

W miarê naszych
mo¿liwoœci bêdziemy je
publikowaæ na ³amach

Rzeczpospolitej
Mareckiej.

Adres redakcji:
Rzeczpospolita Marecka

ul.Wysockiego 15b
03-371 Warszawa

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ustawy o systemie oœwiaty
Burmistrz Miasta Marki prosi rodziców
o powiadamianie organów gminy o
formie spe³niania obowi¹zku szkolnego
i obowi¹zku nauki przez ich dzieci w
wieku od szesnastego do osiemnastego
roku ¿ycia.

S.K.

Ka¿dy obywatel naszego miasta
który ma stary (w formie ksi¹¿eczki)
dowód osobisty, musi go wymieniæ na
nowy, najpóŸniej do koñca 2007 roku.
Osoby które posiadaj¹ papierowy
dokument wydany do koñca 1972 roku
bêd¹ musia³y to zrobiæ jeszcze w tym
roku. Dowody osobiste z lat 1973 -1980
bêd¹ wymieniane na plastikowe karty do
koñca 2004. Do 31 grudnia 2005 roku
wymienione zostan¹ dokumenty wydane
w latach 1981-1991, natomiast osoby
posiadaj¹ce dokument z lat 1996-2000
maj¹ na to czas do koñca 2007 roku.

Nowe dowody osobiste,
przypominaj¹ce wygl¹dem kartê
kredytow¹, bêd¹ wa¿ne przez okres
dziesiêciu lat. (dotychczasowe by³y
bezterminowe). Jedynym wyj¹tkiem s¹
dokumenty obywateli którzy ukoñczyli
65 rok ¿ycia - ich dowód mo¿e byæ
wa¿ny na czas nieokreœlony.

Wniosek o wydanie nowego
dowodu nale¿y z³o¿yæ osobiœcie, w
Urzêdzie Miasta Marki. Do wniosku
powinny byæ do³¹czone dwie aktualne,
wyraŸne fotografie o wymiarach 35x 45
mm. Urz¹d przyjmuje zarówno
fotografie czarno-bia³e jak i kolorowe.

Do wniosku o wydanie nowego
dokumentu powinien byæ do³¹czony
dowód uiszczenia op³aty. Kwotê 30
z³otych nale¿y wp³aciæ do kasy urzêdu
lub na jego rachunek bankowy.

Do spraw zwi¹zanych z dowodami
osobistymi w Markach jest powo³any
Referat Spraw Obywatelskich: Al.
J.Pi³sudskiego 95, budynek A, pierwsze
piêtro, pokój 33, teleon 781 10 03
wew.131.

Piotr Matusiak

Od 1 stycznia 2004 roku po
pozwolenie na budowê a od 1 listopada
b.r. po wyci¹g z rejestru nieruchomoœci
trzeba bêdzie siê udaæ do Wo³omina
Powodem jest znowelizowana ustawa,
która wchodzi w ¿ycie 11 lipca b.r. "o
prawie budowlanym". Do tej pory
wyci¹g by³ realizowany na bie¿¹co.
Nowe przepisy zastrzegaj¹ sobie czas na
wydanie decyzji do dwóch miesiêcy. W
Markach w ostatnim roku samych
pozwoleñ na budowê wydano ponad
3000. Warto zastanowiæ siê jak bêdzie
radzi³o sobie starostwo z kilkunasto
tysiêczn¹ liczb¹ wniosków na bie¿¹co z
ca³ego powiatu?

Reforma administracyjna, która
mia³a za zadanie decentralizacjê w³adzy
posz³a w odwrotn¹ stronê. Sprawy, które
powinny byæ jak najbli¿ej obywatela
staj¹ siê coraz bardziej mu odleg³e. Do
tej pory przys³owiowy szary obywatel

naszej miejscowoœci móg³ udaæ siê
pieszo lub na rowerze na ul. Pi³sudskiego
i w ci¹gu jednego dnia otrzymywa³
potrzebny dokument niezbêdny np. do
przy³¹cza wodoci¹gowego.

Po dziwnie rozumianej
decentralizacji ten sam obywatel
naszego miasta bêdzie zmuszony do
przebycia kilkunastu kilometrów do
Wo³omina (komunikacja zbiorowa
miêdzy Markami a Wo³ominem jest
delikatnie mówi¹c nie wystarczaj¹ca).
Wy¿ej wymieniony petent po z³o¿eniu
odpowiedniego wniosku o wydanie
urzêdowej informacji bêdzie skazany na
kilkunastodniowe (oby nie d³u¿sze)
oczekiwanie na stosowny dokument.

Pozostaje nam tylko mieæ nadziejê
¿e urzêdnicy powiatowi nie oka¿¹ siê
bezduszn¹ biurokracj¹.

Sylwia Kwas

Nowe Dowody Osobiste

Znikaj¹ce wydzia³y
"Decentralizacja po polsku”

Po referacie komunikacji czas przyszed³ na referat architektury
i budownictwa.

Ulica Fabryczna od strony Zielonki a¿ do ulicy Pi³sudskiego w Markach jest  w katastrofalnym stanie. Szczególnie po zimie, kiedy to spod
topniej¹cego œniegu wy³aniaj¹ siê kolejne niebezpieczne zniszczenia. Nic nie œwiadczy o tym, i¿ jest to droga powiatowa. Istnieje szansa, ¿e
w najbli¿szym czasie katastrofalny stan ulicy ulegnie zmianie.

Zerówki do szkó³

Obowi¹zek szkolny

Poniedzia³ek, 9 czerwca 2003
CUD W STRUDZE????
Autor: Goœæ: rorvik

Goœæ: Rafa³ R.

Goœæ: amba

Witam.
Wracam sobie dziœ z referendum jak
Bozia przykaza³a i co widzê na chodniku
wzd³u¿ ul. Pi³sudskiego w Strudze? Jezu
nie wierzy³em - PIESZY PATROL
POLICJI! Mieszkam tu 18 lat i to mój
drugi raz (do Bravo nie napiszê;))
Ciekawe czy to tylko raz? Z okazji
referendum? Czy to tak na sta³e?
Rorvik

Prze¿y³em dziœ podobny szok widz¹c
pieszy patrol w Pustelniku - niestety
jestem pewien, ¿e to tylko z okazji
referendum. Szkoda, ¿e referenda nie
zdarzaj¹ siê czêœciej - wtedy policja by
czêœciej patrolowa³a i mo¿e by
bezpieczniej w Markach by³o.

Ja dziœ cud widzia³am na osiedlu przy
Okólnej. Dostojny i majestatyczny pieszy
cud, a ¿ar z nieba la³ siê, choæ ranek
jeszcze by³. Pozdrawiam cudotwórcê i
proszê o jeszcze!:-)))))))

Z mareckiego forum
Od dwóch lat na internetowym portalu Gazety wyborczej istnieje i
bardzo prê¿nie dzia³a forum: MARKI. W ka¿dym numerze
Rzeczpospolitej Mareckiej bêdziemy publikowali fragment jednego
w¹tku, który wyda³ nam siê godny uwagi .
Jednoczeœnie zapraszamy na forum:
http://www1.gazeta.pl/forum/790620,30353,790602.html?f=450
(www.gazeta.pl > Forum > Regionalne > Mazowieckie > Marki)



19 maja w Zespole Szkó³ nr 2 w
Markach odby³o siê spotkanie
mieszkañców pó³nocnej czêœci naszego
miasta - Strugi z burmistrzem Januszem
Werczyñskim oraz szefem rewiru
dzielnicowych komisariatu w Markach
aspirantem sztabowym S³awomirem
Falb¹. W spotkaniu wziêli równie¿
udzia³ radni z tego terenu: Urszula
Paszkiewicz oraz Tadeusz Sienkiewicz.
Bardzo licznie stawili siê równie¿
mieszkañcy.

Burmistrz przedstawi³ bud¿etowe
zapisy inwestycyjne dotycz¹ce tej czêœci
Marek. Poinformowa³ m.in.: o postêpie
budowy wodoci¹gu, który w tym roku
obejmie ulice: Cmentarn¹, Letni¹,
Bukow¹ i Nieca³¹, Poinformowa³
równie¿, ¿e w tym roku nast¹pi wymiana
latarni na energooszczêdne, a zarazem
daj¹ce wiêcej œwiat³a w rejonie Zespo³u
Szkó³ nr 2. Na zarzut jednego z
mieszkañców, ze miasto jest zaniedbane
i niedoinwestowane odpar³ i¿, robi co
mo¿e aby ten stan zmieniæ jednak co
zaznacza³ wielokrotnie: "Nie ¿yjemy w
pró¿ni tylko w Polsce, kraju bardzo
biednym" widaæ to choæby w
œci¹galnoœci podatków, w I kwartale
2003 do kasy miasta z tytu³u podatków
gruntowych wp³ynê³o 500tys. z³ mniej,
ni¿ w analogicznym okresie roku
poprzedniego (mimo, ¿e wzros³a liczba
mieszkañców oraz podatki, przyp.red.)
Odnoœnie porz¹dku nadmieni³ ¿e miasto
wszczê³o ju¿ kilkadziesi¹t postêpowañ
przeciw w³aœcicielom nie dbaj¹cym o
porz¹dek na w³asnych posesjach.

Jako uderzenie w konstytucyjn¹
zasadê samorz¹dnoœci burmistrz okreœli³
fakt, i¿ z koñcem roku mieszkañcy
Marek bêd¹ musieli jeŸdziæ do Starostwa
Wo³omiñskiego po decyzje o
pozwolenie na budowê, a tak¿e ze
wszystkimi sprawami dotycz¹cymi

ewidencji gruntów. Do tej pory
markowianie, dziêki porozumieniu ze
Starost¹, mogli za³atwiaæ te sprawy w
swoim urzêdzie. Jednak obowi¹zuj¹ca
od pocz¹tku przysz³ego roku ustawa nie
pozwala na takie porozumienia.

Spraw¹ szczególnie interesuj¹c¹
mieszkañców by³o zagospodarowanie
skweru wokó³ budynku dawnej poczty.
Burmistrz zapowiedzia³, ¿e budynek
prawdopodobnie bêdzie rozebrany, zaœ
co do terenu wokó³ niego decyzja nie
zosta³a jeszcze podjêta.

Ponadto w pó³nocnej czêœci
naszego miasta realizowane bêd¹ w tym
roku nastêpuj¹ce inwestycje:

utwardzenie kruszywem ul.
Podleœnej;
budowa chodnika od ul. D³ugiej do Al.
Pi³sudskiego;
wykonanie projektu œcie¿ki
rowerowej oraz chodnika (po obu
stronach) ul. Legionowej oraz
wykonanie dojazdów do posesji;

O szczególnie dra¿liwej i
nieprzyjemnej kwestii dotycz¹cej
mo¿liwoœci zawieszenia przez MZA
linii 718 napiszemy w kolejnym
numerze Rzeczpospolitej Mareckiej. Na
ten temat wypowiada³ siê tak¿e
funkcjonariusz S³awomir Falba. Zebrani
skar¿yli siê na brak poczucia
bezpieczeñstwa oraz d³ugie procedury
zniechêcaj¹ce do zg³aszania przestêpstw
na policje.

Zapytany przez nas o cel
organizowania takich spotkañ Burmistrz
odpar³, ¿e czerpie z nich wiedze dla
budowania hierarchii potrzeb
mieszkañców i czeka na sygna³y. Tak
wiec dbajmy o to by burmistrz mia³ jak
najwiêcej wiedzy o naszych potrzebach i
organizujmy takie spotkania.

·

·

·

Filip R¿ewski

Nie ¿yjemy w pró¿ni
Miejskie sprawy

Komunikacja miejska w Markach
jest. Jaka jest ka¿dy widzi, a Ci którzy
korzystaj¹ z autobusów mog¹ nawet
dotkn¹æ tematu w³asnorêcznie. Wiemy
wszyscy, ¿e kursuj¹cy tabor porusza siê
zgodnie z planem tj. rozk³adem jazdy,
którego trzymaæ siê powinien i z ró¿nym
skutkiem siê trzyma. O tych rozk³adach
chcia³abym tu opowiedzieæ.

W Markach jest kilkanaœcie
przystanków autobusowych, nie mam
pojêcia ilu podró¿nych z nich korzysta.
Pewne natomiast jest to, ¿e na ka¿dym
powinien byæ aktualny rozk³ad jazdy... i
tu zaczynaj¹ siê schody, bowiem do
niedawna ka¿dy pojawiaj¹cy siê rozk³ad
w niewyjaœnionych okolicznoœciach
gin¹³ bez wieœci. Najprawdopodobniej na
skutek porwania (chodz¹ s³uchy, ¿e
porywacze rozk³adów wywodz¹ siê ze
œrodowiska miejskich wandali-
zrywaczy) Pomys³owoœæ u¿ytkowników
przystanków jednak wziê³a górê nad
prostactwem porywaczy i np. na œcianie
wiaty, ktoœ namalowa³ markerem,
du¿ymi literami rozpiskê dotycz¹c¹
kursowania autobusów. Z akcj¹ maj¹c¹
na celu aktualizacjê rozk³adów wysz³a tez
redakcja Portalu Spo³ecznoœci Marek.
Rozlepianie wydrukowanych kartek
przebiega³o sprawnie. Szybko te¿ ginê³y

one (niektóre jeszcze mokre) w
niewyjaœnionych okolicznoœciach. Na
apel redakcji o informowaniu, z którego
przystanku zerwano rozk³ad, odzew by³
mizerny. Jednak cierpliwoœæ pomys³o-
dawców, ich zawziêtoœæ w walce z
porywaczami, wziê³a górê i w koñcu na
ka¿dym prawie przystanku rozk³ad by³ i
mam nadziejê bêdzie. Czêsto podrapany,
naddarty, ale czytelny. Akcja aktualizacji
trwa nadal, a redakcja Portalu wszystkim
chêtnym do pomocy udostêpnia rozk³ady
i klej. Mo¿e rynek siê nasyci, albo
wandale zniechêc¹ ?

Nie mam pojêcia, wiem natomiast,
¿e dziêki takim akcjom mo¿na pokazaæ
ludziom, ¿e warto robiæ coœ po¿ytecznego
dla miasta i mieszkañców. Nie musi to
byæ od razu kanalizacja, czy nowa
asfaltowa droga. "S¹ jeszcze sprawy
drobne..." i na nich koncentrowaæ siê
mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek, p³eæ,
wykonywany zawód... Wystarcz¹ dobre
chêci, odrobina czasu i wszystkim bêdzie
przyjemniej i wygodniej ¿yæ w naszym
mieœcie.

Anna Banasik.

Komunikacja miejska

Komu przeszkadza rozk³ad jazdy?

Œwiêto radoœci

Rozk³ady jazdy mo¿na znaleŸæ
na stronie: www.marki.net.pl

23 i 24 maja w rocznicê nadania
imienia Prymasa Tysi¹clecia
Zespo³owi Szkó³ Nr.2 odby³o siê
Œwiêto Szko³y

Uroczystoœci zaplanowane na dwa
dni obejmowa³y "Chwilê Wspomnieñ"
oraz "Œwiêto Radoœci". W pierwszym
dniu m³odzie¿ i nauczyciele przy-
gotowali uroczyste apele oraz z³o¿yli

kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹. Drugi
dzieñ up³yn¹³ pod has³em "Œwiêto
Radoœci" i obejmowa³ zawody sportowe,
koncert z okazji Dnia Matki, prezentacje
teatralne m³odych aktorów, pokazy
taneczne i inne atrakcje. Dochód z
kawiarenek i kiermaszy towarzysz¹cych
imprezie zosta³ przekazany na konto
Szkolnej akcji charytatywnej.

Jan Œmig³y



Edukacja Poczytaæ coœ

Pod dyktando Marek Mo¿e byæ lepiej
19 maja w Mareckim Oœrodku
Kultury odby³o siê Uroczyste
Podsumowanie Konkursu
Sprawnoœci Ortograficznej
"Powiatowe Dyktando 2003"

Do
zesz³ego roku impreza nosi³a nazwê
"Dyktando Ibisa" i patronowa³ jej œw.
pamiêci redaktor Andrzej Ibis
Wróblewski.

Imprezê sk³adaj¹c¹ siê z kilku
etapów wspó³organizowa³y szko³y
gimnazjalne oraz wszystkie oœrodki
kultury powiatu wo³omiñskiego.
Konkursowi patronowali, wybitny
jêzykoznawca profesor Jerzy Bralczyk
oraz starosta wo³omiñski Konrad Rytel.

Uroczystoœæ podsumowuj¹c¹ akcjê
ortograficzn¹ uœwietni³y swoj¹
obecnoœci¹: przewodnicz¹ca rady miasta
pani Maria Przybysz Piwko (adiunkt
Katedry Jêzyka Polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego) oraz jêzykoznawca pan
profesor W³odzimierz Gruszczyñski z
Wydzia³u Dziennikarstwa UW. Na
spotkanie przyby³y równie¿ w³adze
miejskie- burmistrz Janusz Werczyñski
oraz wice burmistrz Zielonki Krzysztof
Sikorski. Licznie zebrani goœcie oraz
uczestnicy sprawdzianu mieli okazjê
wys³uchaæ wyk³adu profesora
Gruszczyñskiego pt. "Mojej OjczyŸnie-
PolszczyŸnie".

Dyktando przez pierwsze cztery
lata odbywa³o siê w Markach i by³o
autorskim projektem MOK-u.

Na mocy porozumienia
wszystkich dziesiêciu powiatowych
domów i oœrodków kultury, sprawdzian
obj¹³ swym zasiêgiem ca³y powiat
wo³omiñski.

W 2003 roku piêcioosobowe
reprezentacje pierwszych klas
gimnazjalnych z ka¿dej gminy, spotka³y
siê w ortograficznej rywalizacji.
Pierwszy etap zmagañ odby³ siê w
szko³ach powiatu i wziê³o w nim udzia³
ponad 3000 uczniów. Druga tura

sprawdzianu mia³a miejsce 15 IV w
poszczególnych oœrodkach kultury, a
fina³ dyktanda powiatowego
wyznaczono na 9 maja w MOK-u.

Dorota Go³aszewska, autor
tekstów ortograficznych podkreœlaj¹c
wysoki poziom wiedzy uczestników,
wyrazi³a nadzieje i¿ bêd¹ oni nadal
rozwijali swe zainteresowania jêzykiem.
Laureatami tegorocznego konkursu
sprawnoœci ortograficznej zostali:
I miejsce - Bart³omiej Zalewski
II miejsce - Krystyna Wiœniewska
III miejsce - Arkadiusz Przybyœ

Oprócz nagród za indywidualn¹
rywalizacjê, przyznano równie¿
wyró¿nienia placówkom oœwiatowym. I
tak zwyciêzc¹ okaza³o siê Gimnazjum
Publiczne numer 1 w Radzyminie.
Drug¹ lokatê zajê³o Gimnazjum
Publiczne numer 3 z Koby³ki a trzecie
miejsce przypad³o Gimnazjum
Publicznemu z T³uszcza. W
nieoficjalnej klasyfikacji punktowej
miast, zwyciê¿y³ Wo³omin.

Mimo ¿e w tym roku gimnazjaliœci
z Marek nie znaleŸli siê w gronie
laureatów Powiatowego Dyktanda,
nale¿¹ im siê wyrazy podziêkowania za
godne reprezentowanie naszego miasta.
Samo uczestnictwo w finale ósmej
edycji konkursu jest ju¿ nie lada
wyczynem dla tych m³odych osób. W
tym roku barwy Marek reprezentowali:
z Zespo³u Szkó³ Nr.2- Mateusz Hosaja,
Marcin Szubierajski; z Gimnazjum Nr.1-
Marta Pietrucha, Marcin Wo¿niak, Anna
¯y³a.

Na koniec redakcja Rzeczpo-
spolitej Mareckiej sk³ada wyrazy
wdziêcznoœci Miejskiemu Oœrodkowi
Kultury który sta³ siê animatorem i
realizatorem wiêkszoœci dzia³añ o
charakterze kulturalno-oœwiatowym w
naszym powiecie.

Piotr Matusiak

"Biblioteka s³u¿y rozwojowi i
zaspokajaniu potrzeb czytel-
niczych i kulturalnych spo³e-
czeñstwa”

Nasza redakcja pragnie przy³¹czyæ
siê do szlachetnej akcji promowania
czytelnictwa w Markach.

Wed³ug badañ prowadzonych
przez Bibliotekê Narodow¹, a¿ 46 %
Polaków w ogóle nie czyta ksi¹¿ek.
Zawsze gdy otrzymujemy takie
informacje, nie bardzo chce nam siê w
nie wierzyæ. Prawdopodobnie nasza
alergiczna niechêæ do przyswajania nie
mi³ych wiadomoœci daje znaæ o sobie.

Postanowiliœmy sprawdziæ jak
przedstawia siê sytuacja w naszym
mieœcie. Okazuje siê, ¿e na tle innych
powiatowych miejscowoœci wypadamy
ca³kiem nieŸle. Ze sprawozdania z
dzia³alnoœci bibliotek w 2002 roku
wynika, ¿e zajmujemy pierwsze miejsce
w liczbie czytelników na stu
mieszkañców. Procent zarejestrowanych
czytelników w Markach wynosi 18,82; a
w drugim na liœcie T³uszczu zaledwie
16,99. Je¿eli chodzi zaœ o liczbê
wypo¿yczeñ ksi¹¿ek na stu
mieszkañców to wyprzedza nas tylko
Koby³ka (516,03 wyp/100;-Marki-
330,43 wyp/100)

Apelujemy zatem do obywateli
Marek, o czêstsze siêganie na pó³kê z
ksi¹¿kami. I nie chodzi tu tylko o
poprawê statystyki. Wa¿ne jest tu przede
wszystkim podnoszenie kultury,
rozszerzanie horyzontów myœlowych,
oraz rozwijanie wyobraŸni. A ksi¹¿ki s¹
do tego idealnym narzêdziem.

Paragraf 6 statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Markach mówi:

"Biblioteka s³u¿y rozwojowi i
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i
kulturalnych spo³eczeñstwa,
wspó³dzia³a w upowszechnianiu kultury
oraz spe³nia funkcje informacyjne na
rzecz mieszkañców miasta, w
szczególnoœci dzieci i m³odzie¿y."

Piotr Matusiak

ADRESY BIBLIOTEK
Miejska Biblioteka Publiczna

w Markach

Filia w Pustelniku
przy Szkole Podstawowej nr.3

Filia w Strudze
przy Szkole Podstawowej nr 5

ul. Lisa Kuli 3
Telefon: 781-11-44
Godziny otwarcia:

poniedzia³ek, wtorek,
czwartek, pi¹tek: 11-18

œroda: 10-15
sobota: 9-13
(oprócz ferii)

przy Szkole Podstawowej nr.3
ul. Pomnikowa 21
Telefon: 771-48-21

ul. Wczasowa 5
Telefon: 781-14-27

Godziny otwarcia obu filii:
poniedzia³ek, wtorek,

czwartek, pi¹tek: 11-18
œroda: 10-15



Wiosenne porz¹dki

Czysty zysk?
Inspiracj¹ do napisania tego
artyku³u by³ spacer po
okolicznych terenach zielonych
otaczaj¹cych nasze miasto.
Widok jaki tam zastaliœmy
sprowokowa³ nas do
zainteresowania siê problemem
wywozu œmieci. Pomys³y na
pozbywanie siê odpadów przez
niektórych mieszkañców Marek
s¹ godne publicznego
napiêtnowania co niniejszym
staramy siê czyniæ.

POJEMNIKI-obowi¹zek

GODZINA 21 - KAMIENICE
-podró¿e nocnych Marków

Na ka¿dym gospodarstwie
domowym ci¹¿y obowi¹zek
wyposa¿enia posesji w pojemnik na
œmieci. Szczegó³owe przepisy mówi¹
nawet o dwóch pojemnikach-jeden na
odpady nieorganiczne, drugi na
organiczne. Rolê tego drugiego mo¿e
spe³niaæ kompostownik. Ponadto,

w³aœciciel posesji winien posiadaæ
aktualn¹ umowê z przedsiêbiorstwem
wywozu nieczystoœci. Niestety praktyka
nieco odbiega od litery prawa, a
"pomys³owoœæ" œmieciarzy przeros³a
wyobraŸniê ludzi tworz¹cych
zarz¹dzenia.

W Markach obowi¹zuje uchwa³a o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku na
terenie gminy. Uchwa³a-uchwa³¹, ¿ycie-
¿yciem.

Niektórzy œmieciarze dzia³aj¹ pod
os³on¹ nocy. Po zapadniêciu zmroku,
podje¿d¿aj¹ samochodami pod
kamienice i wrzucaj¹ œmieci do wolno
stoj¹cych pojemników. Kosze te
przeznaczone dla lokatorów budynków
przy ulicy Pi³sudskiego s¹ opró¿niane na
koszt mieszkañców. Kwota jak¹ za to
p³ac¹ najemcy jest doliczana do czynszu.
Aby zaradziæ temu problemowi,

lokatorzy postanowili spisywaæ numery
rejestracyjne w³aœcicieli samochodów
uprawiaj¹cych ten ma³o elegancki
proceder. Listy z informacjami o
"podrzutkach" bêd¹ sukcesywnie
przekazywane do Urzêdu Miasta. Nikt
nie chce p³aciæ za wywóz odpadów
s¹siada z pobliskiej ulicy.

W naszym mieœcie, granicz¹cym ze
œrodkowo-europejsk¹, sto³eczn¹
metropoli¹, pojawia³y siê publiczne
kosze na œmieci. Niby b³ahostka a cieszy.
Chcia³oby siê krzykn¹æ nareszcie.
Pojemniki te w zamierzeniu mia³y s³u¿yæ
utrzymaniu czystoœci na chodnikach i
przy przystankach. To do nich mia³y by
byæ wrzucane niedopa³ki papierosów,
zu¿yte bilety, papierki itp. Taki
cywilizacyjny standard. Okazujê siê
jednak ¿e dla niektórych przyda³a by siê
instukcja obs³ugi.

I tak oto obserwujemy w niedziele
przedpo³udnie eleganckiego pana z
równie eleganck¹ ma³¿onk¹ nios¹cego
bia³¹ reklamówkê. Podczas spaceru do
Koœcio³a torba l¹duje w koszu na œmieci
skutecznie go zape³niaj¹c. Nastêpnego

dnia, czekaj¹c na autobus na przystanku
mo¿emy w œmietniku zobaczyæ z czego
eleganccy pañstwo przygotowywali
posi³ki w ci¹gu ostatnich trzech dni.

Na terenie miasta istnieje kilka, no
mo¿e kilkanaœcie posesji które sprawiaj¹
wra¿enie zaniedbanych i opuszczonych.
Czêsto podwórka tych nieruchomoœci
porastaj¹ krzaki. Niestety, miejsca te nie
rzadko staj¹ siê dzikimi wysypiskami
wszelkiego rodzaju odpadów.

Przepisy prawa stanowi¹ i¿
w³aœciciel jest zobowi¹zany do
zachowania czystoœci i nale¿ytego
porz¹dku. W tym przypadku nie ma
znaczenia czy podwórkowy œmietnik
jest wytworem w³asnym, czy ktoœ
pomóg³ w takiej kompozycji otoczenia.
Urz¹d Miasta chc¹c zmobilizowaæ
w³aœcicieli lub najemców "prywatnych
mini zwa³ek" wydaje decyzje
nakazuj¹ce uprz¹tniêcie œmieci w trybie
natychmiastowym. Okazuje siê jednak
¿e czêsto nawet administracja
samorz¹dowa bywa bezradna. Upór z
jakim w³aœciciele uchylaj¹ siê od
wykonania decyzji, sk³adaj¹c odwo³ania
zadziwia i zastanawia. A przecie¿ chodzi

NIEDZIELA - SPACER
z obierkami

OD PODWÓRKA

tu o estetykê miasta, na której wszystkim
powinno nam zale¿eæ. Wymagaj¹c od
urzêdu dzia³añ zacznijmy od w³asnego
podwórka.

Okoliczne tereny zielone s¹
idealnym miejscem dla rekreacyjnych
spacerów. Dla nielicznych stanowi¹
jednak teren pieszych wêdrówek, które z
rekreacj¹ maj¹ raczej ma³o wspólnego.
Zalegaj¹ce na ³¹kach i w laskach worki
ze œmieciami, wersalki a niekiedy stare
lodówki s¹ œwiadectwem kultury
spo³ecznej. Takie pozbywanie siê
odpadów, przybiera niekiedy formy -
efektu domina. Wystarczy ¿e pojawi siê
jeden worek, a za raz obok niego wyrasta
ma³e wysypisko. Ka¿dy z nastêpnych
amatorów "oszczêdzania" myœli sobie -
wyrzucê bo nie jestem tutaj pierwszy - to
tutaj ju¿ mo¿na. Nikt z zewn¹trz,
obserwuj¹c taki widok nie bêdzie siê
zastanawia³ kto to robi, tylko uogólni ten
proceder na ca³¹ mareck¹ spo³ecznoœæ.
Takie widoczki tworz¹ opinie o ca³ym
mieœcie, o wszystkich razem i ka¿dym z
osobna. Na szczêœcie s¹ sposoby walki z
patologia zaœmiecania. Jak zdo³a³a
ustaliæ nasza redakcja, Urz¹d Miasta
kilka razy w tygodniu kieruje sprawê do
s¹du przeciwko osobom których œmieci
wyl¹dowa³y na ³onie przyrody. Sposób
identyfikacji "producenta" œmieci jest
bardzo prosty chodŸ nie nale¿y do
przyjemnych. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
odpady s¹ œwietnym Ÿród³em informacji
o danej osobie. S³u¿by dochodzeniowe
na ca³ym œwiecie od dawna
wykorzystuj¹ œmieci jako bazê danych o
sposobie ¿ycia, przyzwyczajeniach i
kontaktach danego cz³owieka.

Z punktu widzenia oszczêdnoœci w
domowym bud¿ecie, segregacja
odpadów naprawdê siê op³aca.

Koszt cotygodniowego wywozu
œmieci z domu jednorodzinnego wynosi
oko³o 20 z³otych (dwa pojemniki).W
skali miesiêcznej jest to obci¹¿enie dla
rodziny w wysokoœci 80 z³otych. Nasza
redakcja proponuje Pañstwu
zredukowanie tej sumy o 50 procent.
Proszê spróbowaæ podzieliæ odpady
wed³ug nastêpuj¹cych kryterów:

)puszki, ) szk³o, butelki, )plastik,
)papier, karton, gazety, )odpady

organiczne, ) reszta

Pierwsze cztery kategorie œmieci
mo¿emy wrzuciæ do pojemników
segregacyjnych ustawionych w ró¿nych
punktach miasta. Odpady organiczne
sk³adujemy w kompostowniku. I w taki
oto prosty sposób, przez zminiejszenie
objêtoœci odpadów, pozbawiliœmy firmê
oczyszczania 50% dochodów z naszego
domowego bud¿etu. Segregowanie, nie
wymaga nak³adów finansowych
wystarcz¹ dobre chêci i trochê miejsca,
którego przecie¿ w domkach nie brakuje.
Takie rozwi¹zanie niesie ze sob¹ same
korzyœci. Mieszkañcy oszczêdzaj¹,
miasto i okoliczne tereny zielone nie s¹
zaœmiecane, œmietniki miejskie s³u¿¹ do
"statutowych" celów. Pamiêtajmy
równie¿ o tym ¿e takim zachowaniem
przyczyniamy siê do ochrony
œrodowiska naturalnego.
PS. Redakcja ma cich¹ nadzieje ¿e
gazeta razem z niniejszym artyku³em nie
wyl¹duje na dzikim wysypisku.
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Ulica Cicha
A gdybym Ci powiedzia³, ¿e
drogi któr¹ idziesz nie ma?

Ju¿ staro¿ytni zauwa¿yli, ¿e
wszystko p³ynie, czyli zmienia siê.
Obserwuj¹c nasze otoczenie, w którym
wzrastaliœmy, w którym ¿yjemy,
widzimy te zmiany bardzo dobrze.
Ka¿da zmiana, odpowiada pewnej
czêœci spo³ecznoœci, jest dla niej
korzystna, a dla innej czêœci jest
szkodliwa. Nie zawsze potrafimy
szybko i bezb³êdnie odpowiedzieæ, czy
jakieœ zmiany s¹ dla nas korzystne, czy
nie. Na ka¿dej zmianie ktoœ zyskuje, a
ktoœ inny traci. Dobrze jest kiedy na
zmianach traci niewielu, a wielu
zyskuje, gorzej jest kiedy jest odwrotnie.
Pisz¹c o czêœci Marek, która kiedyœ
nazywa³a siê Pustelnikiem, i gdzie
spêdzi³em prawie ca³e swoje ¿ycie,
próbujê znaleŸæ odpowiedŸ na te
pytania. Jeœli uwa¿asz, ¿e ta czêœæ
naszego miasta jest bliska tak¿e Tobie,
spróbuj razem ze mn¹ na nie
odpowiedzieæ. Je¿eli przemierzaj¹c
nasze miasto ulic¹ Pi³sudskiego w
kierunku pó³nocnym, gdzieœ w jego
œrodku, skrêci³byœ w prawo w jedn¹ z
uliczek, to po przebyciu oko³o 1000m,
dalsze poruszanie siê uniemo¿liwi Ci
opuszczony szlaban, zagradzaj¹cy
drogê. Widniej¹ce za szlabanem
zabudowania to cegielnia. Gdyby uda³o
Ci siê przedostaæ za szlaban, omin¹æ
wzniesione na przed³u¿eniu drogi

zabudowania, uporaæ siê ze sfor¹ psów,
które na pewno Ciê opadn¹ - napotkasz
drugi szlaban, a za szlabanem ujrzysz
nikn¹c¹ w lesie dalsz¹ czêœæ drogi. Teraz
ju¿ œmia³o mo¿esz siê tam zapuœciæ,
tylko uwa¿aj na psy - potrafi¹ Ciê goniæ
nawet przez kilkaset metrów. Jeœli
zadasz sobie trud, ¿eby przebyæ dalsze
1000m dojdziesz do drogi 631, zwanej
tutaj leœn¹ szos¹. A gdybym powiedzia³
Ci, ¿e drogi, któr¹ szed³eœ, nie ma? Co
byœ zrobi³? Rozejrza³byœ siê, koñcem
buta pomaca³byœ nawierzchniê,
stwierdziwszy, ¿e jest to porz¹dnie ubita
warstwa gruzu, a mo¿e nawet kilku jego
warstw. Nastêpnie spojrza³byœ do przodu
i zauwa¿y³ rozszerzenie, na którym
mog¹ min¹æ siê jad¹ce naprzeciw siebie
pojazdy. Id¹c dalej zauwa¿y³byœ
nastêpne takie rozszerzenia.
Spojrzawszy w prawo i lewo
stwierdzi³byœ, ¿e w najwê¿szym miejscu
droga ma ok. 5m szerokoœci. Myœlê, ¿e
ju¿ teraz zacz¹³byœ podejrzewaæ, ¿e
bredzê. Gdyby rozmyœlania nad tym czy
droga jest, czy jej nie ma, potrwa³y jakiœ
czas, przerwie je warkot
nadje¿d¿aj¹cego ciê¿kiego pojazdu.
Usun¹wszy siê na krawêdŸ drogi, której
nie ma, zauwa¿ysz, ¿e mija ciê
kilkutonowa wywrotka pe³na ziemi
wymieszanej z gruzem i innymi
"dodatkami". W tym momencie
nabierzesz pewnoœci, ¿e jednak droga
jest, a ja nie wiadomo w jakim celu
opowiadam bzdury. Jeœli tak uwa¿asz, na
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pewno nie jesteœ urzêdnikiem. Swoimi
zmys³ami rejestrujesz istnienie rzeczy
materialnych i nabierasz pewnoœci, ze
one istniej¹. Urzêdnik ma inne podejœcie,
patrzy on przede wszystkim w
dokumenty, a w dokumentach drogi nie
ma. W rzeczywistoœci droga ta by³a tam,
odk¹d pamiêtam, a pamiêtam od lat
czterdziestych ubieg³ego wieku. Nie
by³a to arteria o du¿ym nasileniu ruchu,
ale s³u¿y³a mieszkañcom. Umo¿liwia³a
dostêp do terenów leœnych i
komunikacjê z pobliskimi miejsco-
woœciami. Poniewa¿ ta droga istnia³a,
powsta³a przy niej cegielnia. Droga ta
zapewnia³a dojazd do niej, zarówno od
ulicy Pi³sudskiego, jak i od drogi, teraz
oznaczonej numerem 631. W miarê
rozbudowy cegielni, okazywa³o siê, ¿e
istniej¹cy przebieg tej nieistniej¹cej
drogi utrudnia rozbudowê zak³adu,
dlatego wyginano j¹, dostosowuj¹c jej
kszta³t do aktualnych potrzeb.

Prawo jest takie, ¿e ¿eby coœ mog³o
mieæ byt prawny, musz¹ byæ spe³nione
warunki inne, ni¿ materialne istnienie
tego czegoœ. A tu takie warunki nie s¹
spe³nione. Wydaje mi siê, ¿e by³oby
trochê k³opotów aby urzêdowe papiery
dostosowaæ do rzeczywistoœci. Grunt ma
nieuregulowany stan prawny, na razie
rolê w³aœciciela pe³ni Skarb Pañstwa,
w³adaj¹cym jest Gmina Marki, od której
jego czêœæ dzier¿awi w³aœciciel cegielni,
a las tam rosn¹cy jest pañstwowy. Trochê
to skomplikowane. Gdyby jednak uda³o
siê tê sprawê rozwi¹zaæ to sta³oby siê
wiadomym kto jest w³aœcicielem drogi.
W³aœciciel odpowiada³by za porz¹dek na
niej i jej poboczach i tylko on móg³by
decydowaæ o warunkach jej u¿y-
tkowania, czy i gdzie maj¹ stan¹æ
szlabany i czy dopuszczalne jest
wznoszenie budynków na jej œrodku.

Poruszaj¹cy siê drog¹ nr.631
zwyk³y cz³owiek, mia³by w¹tpliwoœci,

która z dochodz¹cych do niej nibydróg,
jest drog¹, a która nie jest. Dlatego na
wszystkich wjazdach do dróg, które
tylko sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e s¹ drogami,
a w rzeczywistoœci nimi nie s¹,
postawiono zielono-bia³e, stalowe
szlabany, przy wjazdach do
prawdziwych dróg szlabanów nie ma.
Wszystko jasne! Wjazdu w drogê, o
której mowa, pomimo, ¿e ona nie
istnieje, nie zabrania ¿aden szlaban. Nie
ma przeszkód, aby w ni¹ wjechaæ.
Wje¿d¿aj¹ w ni¹ wo¿¹cy materia³y
s³u¿¹ce do rekultywacji wyrobisk po
glinie, ale wje¿d¿aj¹ równie¿ tacy,
którzy maj¹ coœ, czego chcieliby siê w
sposób dyskretny, ma³o k³opotliwy i tani
pozbyæ, a to wywroteczkê stwardnia³ego
betonu, a to kilkadziesi¹t niesprze-
danych we w³aœciwym czasie choinek,
czy jakieœ innego rodzaju odpady. I tak
pomaleñku wzd³u¿ drogi powstaje
wysypisko œmieci. Podobnie by³o przy
ulicy Stawowej, ale tam nie skrywa³ tego
las i tam by³ w³aœciciel drogi,
odpowiedzialny za porz¹dek. Poniewa¿
tej drogi nie ma, nie ma równie¿ kogoœ,
kto troszczy³by siê i by³ odpowiedzialny
za porz¹dek w jej s¹siedztwie. O
przejezdnoœæ drogi dba prawdopodobnie
w³aœciciel cegielni, jest to jego ¿ywotny
interes, poniewa¿ stanowi ona (pomimo,
¿e prawnie nie istnieje) po³¹czenie jego
przedsiêbiorstwa z otaczaj¹cym

œwiatem. Inne drogi dojazdowe do
cegielni maj¹ ograniczone znaczenie,
poniewa¿ s¹ to drogi legalne, istniej¹ce
w papierach, maj¹ce okreœlone warunki
techniczne, g³ównie - dopuszczalne
obci¹¿enie. Z powodu tego ograniczenia,
pojazdy obs³uguj¹ce cegielniê, nie mog¹
z tych dróg korzystaæ. Trochê to dziwne -
cegielnia, a droga bêd¹ca g³ównym
dojazdem do niej nie istnieje.
Przejezdnoœæ tej drogi jest zapewniana w
sposób dosyæ prymitywny. W miejscach,
gdzie powsta³ dó³ jest wsypywana pewna
iloœæ gruzu ceglanego, przyje¿d¿aj¹ce
pojazdy wgniataj¹ ten gruz w torfiaste
pod³o¿e i przez jakiœ czas jest dobrze.
Ale ju¿ prawie w tym samym czasie
podobn¹ operacjê trzeba przeprowadziæ
o 100m dalej, a potem znów gdzieœ dalej
i po pewnym czasie wraca siê do miejsca,
od którego siê zaczê³o i t d. Droga roœnie
w wysokoœæ i w szerokoœæ, ale dalej jest
trudna do przebyci i wymaga ci¹g³ych
interwencji.

Na razie tyle o zmianach w tej
okolicy a potem o tym kto na nich
skorzysta³, a kto straci³. Obawiam siê, ¿e
zbyt d³ugi tekst mo¿e byæ zbyt nudny,
dlatego myœlê, ¿e jeœli Redakcja siê
zgodzi, dalszy ci¹g - w nastêpnym
numerze.

M. Œwierczyñski
Ten fragment wiersza Adama

Mickiewicza pt. "Powrót taty”
towarzyszy³ uczniom z ko³am
historycznego w Szkole Podstawowej nr
4 w Markach w tegorocznej pracy
badawczej. Dzieci wybra³y doœæ trudny i
ambitny temat dotycz¹cy krzy¿y,
figurek, kapliczek oraz pomników w
Markach i okolicy. Przez kilka miesiêcy
zebra³y materia³y do tej pracy, czyli
odwiedza³y osobiœcie miejsca, a tak¿e
przeprowadzi³y wywiady z ró¿nymi
osobami. Do szko³y zapraszano równie¿
goœci. Ca³a ta praca zosta³a
udokumentowana w postaci zdjêæ,
rysunków, nagranych rozmów.
Wszystkie zgromadzone materia³y
pos³u¿y³y do wykonania albumu na
konkurs zamkowy pt. “Ochrona
dziedzictwa kulturalnego”.

W trakcie badañ temat
nieoczekiwanie poszerzono o
wydarzenia z 1920r. Okaza³ siê bowiem,
¿e na naszym terenie, znajduj¹ siê œlady
po Bitwie Warszawskiej - kapliczki.
Uczniowie postanowili dowiedzieæ siê
czegoœ wiêcej o tamtych czasach. Byli
miêdzy innymi w miejscu, w którym
zgin¹³ kpt. Stefan Pogonowski - inicjator
tej Bitwy. To On w³aœnie rozpocz¹³
walkê, która dla Polski zakoñczy³a siê
sukcesem. Uczestnicy ko³a zobaczyli
tak¿e obelisk, upamiêtniaj¹cy Powstanie
Koœciuszkowskie w 1794 r.

Do odleg³ych kapliczek i krzy¿y
uczniowie czêsto docierali podczas
rajdów rowerowych. Tak by³o np. z
kapliczk¹ stoj¹c¹ w lesie w Nadmie.
Wyje¿d¿aj¹c do tych miejsc pamiêtali o
Kwiatach, zniczach i o uporz¹dkowaniu
tego obiektu, tote¿ czêsto zabierali ze
sob¹ grabki i gumowe rêkawiczki. Gdy
by³y sprzyjaj¹ce warunki rozpalano
ognisko, ¿eby odpocz¹æ, coœ zjeœæ i
oczywiœcie podziwiaæ przyrodê.

Uczniowie z mojej szko³y ju¿ od
kilku lat zdobywaj¹ najwy¿sze nagrody
w tym bardzo trudnym konkursie.

£atwo siê domyœleæ, ¿e w tym roku
równie¿ siê im poszczêœci³o. Zajêli I
miejsce. Jest to ogromny sukces ca³ego
zespo³u [ tj. 15 osób ]. Na ww. nagrodê
grupa zas³u¿y³a sobie ciê¿k¹ i ¿mudn¹
prac¹, trwaj¹c¹ kilka miesiêcy.
Uczniowie przychodzili do szko³y
równie¿ w soboty oraz ferie zimowe.
Muszê przyznaæ, ¿e by³a to wyj¹tkowo
dobra i zdyscyplinowana grupa.
Przyjemnie mi by³o spêdziæ z tymi
uczniami kilka miesiêcy i dzieliæ z nimi
radoœci i troski.

W nagrodê ca³y zespó³ wyjedzie na
tzw. warsztaty naukowe zorganizowane
w terenie. Nasz przyk³ad dowodzi, ¿e
op³aci siê ciê¿ka i rzetelna praca. Ten
album, jak i dwa wczeœniejsze (o
wykopaliskach i Briggsach), znajduj¹ siê
w bibliotece szkolnej. Mieszkañcy
Marek mog¹ zatem korzystaæ z nich
codziennie do godz. 13 . Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siê do powstania tego albumu,
serdecznie dziêkujê - w imieniu
w³asnym, uczniów i ich rodziców.

Nazwiska tegorocznych laureatów:
Brodzik Paulina kl. V
Brysiak Iza kl. V
Cichocka Ola kl. V
Kluska Martyna kl.
V Kostka Mateusz kl. VI
Kostka Micha³ kl. IV
Miœta Filip kl. V Nowak Ola kl. V
Papiernik Dominika kl. V
Pietruk Ola kl. V
Soko³owska Ró¿a kl. V
Szczepanik Emilia kl. V
Sulikowska Justyna kl. V
Tarnowska Kamila kl. V
Wojewoda Paulina kl. VI

30

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Aleksandra Tomczyk
nauczycielka historii

i opiekunka ko³a historycznego
w Szkole Podstawowej nr 4

cd z poprzedniej strony

W kole najlepiej
"PójdŸcie, o dziatki pójdŸcie wszystkie razem
Za miasto, pod s³up na wzgórek,
Tam przed cudownym klêknijcie obrazem,
Pobo¿nie zmówcie paciorek”

To miejsce czeka na twoj¹ reklamê (156 z³)



W tym roku mija 120 rocznica
budowy przez spó³kê Briggs & Poselt
fabryki i osiedla w Markach.

Marki posiadaj¹ jedno z
najstarszych i najwiêkszych w Polsce i
ci¹gle zamieszka³ych osiedli
robotniczych. To w³aœnie w
podwarszawskich Markach
przemys³owcy angielscy pochodz¹cy z
Bradford ju¿ w pocz¹tkowych miesi¹cach
1883 roku rozpoczêli budowê fabryki
przêdzalniczej oraz osiedla fabrycznego.
Tymi inwestorami byli bracia
Briggsowie. Najstarszy z nich Edward
by³ odpowiedzialny za ca³oœæ
przedsiêwziêcia, m³odszy John s³u¿y³ mu
pomoc¹, a najstarszy Alfred sposobi³ siê
do zarz¹dzania. Wraz z Briggsami swoje
kapita³y zainwestowa³ w Markach ich
wspólnik równie¿ pochodz¹cy z Bradford
-Ernest Posselt.

Oczywiœcie, lokowanie ogromnych
kapita³ów w Markach nie by³o
przypadkowe i zosta³o poprzedzone
starann¹ analiz¹ ekonomiczn¹ i
gospodarcz¹ ca³ego przedsiêwziêcia.
Przede wszystkim chodzi³o Anglikom o
ominiêcie barier celnych na produkty
zagraniczne sprzedawane na ch³onnych
rynkach rosyjskiego imperium. Ponadto
bliskoœæ Marek od Warszawy i dzia³anie

kilku cegielni sk¹d czerpano materia³
budowlany by³a dodatkowym atutem dla
takiej lokalizacji. Autorem projektu
fabryki wzorowanym na rodzinnym
zak³adzie Briggsów "Brigelli" w
Bradford by³ znany i ceniony warszawski
architekt Edward Lilpop.

Wraz z budow¹ fabryki i osiedla
robotniczego postêpowa³y prace przy
budowie rezydencji Briggsów - okaza³ym
pa³acyku zbudowanym z bia³ej
klinkierowej ceg³y w stylu
neokolonialnym wg projektu Antoniego
Beilla.

Z myœl¹ o mieszkañcach Marek
zbudowano szko³ê elementarn¹ (obecnie
budynek MOK) ochronkê dla dzieci
(przedszkole), ³aŸnie miejsk¹.

Pa³acyk zosta³ zbudowany tu¿ na
skraju zaprojektowanego w stylu
angielskim parku krajobrazowego.

Prace przy budowie fabryki
posuwa³y siê w tak szybkim tempie tak,
¿e ju¿ na pocz¹tku 1884 roku w fabryce
zatrudnionych by³o oko³o 600 osób
g³ównie kobiet i dziewcz¹t pochodz¹cych
z Marek i okolicznych wiosek. Najwiêcej,
bo oko³o 2 000 osób Briggsowie
zatrudnili na pocz¹tku XX wieku.
Budowa fabryki przyczyni³a siê do

zmiany charakteru Marek, które z sennej
podwarszawskiej wioski przeistoczy³y
siê w jeden z najwiêkszych w Królestwie
Polskim oœrodków przemys³owych.
Zachodzi³y te¿ zmiany w spo³ecznoœci
mareckiej, która z rolników i rolników
przekszta³ci³a siê w robotników
fabrycznych tworz¹c now¹ jakoœæ
spo³eczn¹.

Oczywiœcie, Briggsowie jak na
przedsiêbiorców z ogromnymi
kapita³ami przysta³o, dzia³ali g³ównie dla
osi¹gniêcia zysku. Lecz na pewno nie
mo¿emy postrzegaæ ich jako
bezwzglêdnych kapitalistów
krwiopijców przypominaj¹cych tych
fabrykantów z "Ziemi obiecanej" W³.
Reymonta.

Przede wszystkim Briggsowie
w³¹czyli siê w rytm ¿ycia mareckiej
spo³ecznoœci wspomagaj¹c j¹ wieloma
darami. Tak jak w innych fabrykach praca
tu trwa³a 12 godzin z pó³godzinn¹
przerw¹ na œniadanie i 1,5 na obiad. Lecz
Briggsowie nie zatrudniali
m³odocianych. Na uwagê zas³uguje fakt
wys³ania prawie 100 dzieci w wieku
oko³o 14-15 lat do Bradford na roczne
bezp³atne przeszkolenie i przyuczenie do
zawodu. Jedynym obowi¹zkiem tej
dorastaj¹cej m³odzie¿y by³o po powrocie
do Marek przekazywanie zdobytej
wiedzy i doœwiadczenia innym. Na
podkreœlenie zas³uguje ogromny udzia³
Briggsów na rzecz rozwoju Marek i jego
mieszkañców. Wystarczy przypomnieæ o
darowiznach 20 tys. rubli na budowê

koœcio³a w Markach, której koszty
szacowano na 50 tys. rubli, czy te¿
darowizny dzia³ek ziemi najpierw na
budowê œwi¹tyni póŸniej na poszerzenie
gruntów parafialnych.

Sfinansowanie budowy koœcielnej
wie¿y, zakup kryszta³owych ¿yrandoli
czy dêbowych drzwi frontowych to tylko
niektóre przyk³ady w³¹czania siê tej
rodziny w ¿ycie religijne i spo³eczne
Markowian. Briggsowie przyczynili siê
te¿ do budowy kolejki mareckiej (1890).
Równie godnym przypomnienia jest fakt
wykorzystywania istniej¹cej w fabryce
stra¿y ogniowej do gaszenia po¿arów na
terenie Marek i okolic. To w³aœnie na
terenie fabryki i pa³acyku organizowane
by³y w czasie I wojny z inicjatywy
Briggsów akcje charytatywne i pomoc dla
najbardziej poszkodowanych przez
wojnê mieszkañców.

To w³aœnie Briggsowie, a póŸniej
ich sukcesorowie rodzina Whithedów
organizowa³y za niewielk¹ op³at¹ kolonie
dla dzieci robotników, œwi¹teczne paczki,
zapomogi dla najbardziej
poszkodowanych przez los.

Doprawdy rolê Briggsów póŸniej
Withedów dla rozwoju Marek i jego
mieszkañców trudno przeceniæ -by³a ona
doprawdy ogromna. Warto o tym
pamiêtaæ, kiedy przeje¿d¿amy lub
przechodzimy obok pozosta³ych
zabudowañ fabrycznych czy têtni¹cego
¿yciem osiedla robotniczego.

Zbigniew Paciorek

Historia miasta

WARTO PAMIÊTAÆ

CENNIK REKLAM

(full kolor) (full kolor) (full kolor) (cz. - b.)

pierwsza ostatnia, przedostatnia pozosta³e
liczba strona 2 i 3 strona i 10 strona strony
modu³ów

1  (1/24 str.) 497 197 137 97

2  (1/12 str.) 677 297 207 156

4  (1/6 str.) 1021 446 312 251

6  (1/4 str.) 1292 557 389 327

8  (1/3 str.) - 669 468 392

12  (1/2 str.) - 997 697 556

24  (ca³a str.) - 1 337 935 817
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Sylwia Kwas, Filip R¿ewski, Krzysztof Bychowski

PPHU "REK-WAR" Krzysztof Warabida

ActiveNet Krzysztof Bychowski
Zak³ad Poligraficzny

W imieniu wszystkich
organizatorów "Wiosny w Markach"
Redakcja portalu spo³ecznoœci Marek
(www.marki.net.pl) serdecznie dziêkuje
wszystkim uczestnikom naszego
pospolitego sprz¹tania. Mi³o nam, ¿e w
akcji oprócz mieszkañców, wziêli udzia³
prominentni obywatele miasta z
Burmistrzem i Radnymi na czele.

W trakcie naszych prac oprócz
kilkudziesiêciu worków zwyk³ych
œmieci wydobyliœmy z zaroœli kilka par
butów, granatow¹ kurtkê, jajka (?),
wiadro, akumulator i s³upek drogowy.
Opony od traktora zalegaj¹cej w rzeczce
niestety nie uda³o siê nam wyci¹gn¹æ
(pad³ sprzêt - grabiobosak konstrukcji
Szarego).

Oczyœciliœmy ze œmieci park
Briggsów i zagajnik przy Pi³sudskiego
204, po czym udaliœmy siê na PIKNIK
przed Urz¹d Miasta. GwoŸdziem
programu byli Harcerze ze swoimi
gitarami oraz potrawy z grilla serwowane

przez naszego Redaktora Krzysztofa.
Kie³baska bia³a i tradycyjna w
zestawieniu z "Ko³ysank¹ dla
nieznajomej" smakowa³a wybornie.
Kaszanka i pstr¹gi po³¹czone z "Prze¿yj
to sam" dope³ni³y menu piknikowej
uczty dla cia³a i ducha. Dzieci pogra³y w
pi³kê i pogania³y za balonikami po ³¹ce.
G³odni siê najedli, a wszyscy rozeszli do
domów z poczuciem mi³o spêdzonego
popo³udnia.

Mamy nadziejê, ¿e "WIOSNA W
MARKACH" bêdzie prekursorem
spo³ecznikowskich imprez dla
mieszkañców miasta, maj¹cych na celu
³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym.
Nasze Marki Naszym Domem - niech to
motto bêdzie aktualne dla wszystkich na
ten rok i wszystkie nastêpne lata.

Anna Banasik

Wiosna w Markach

Galeria zdjêæ na stronie:
www.marki.net.pl



Droga do trzeŸwoœci - zdrowa rodzina

REKLAMA OŒRODKA ZDROWIA

Uzale¿nienie od alkoholu jest
chorob¹ przewlek³¹ przynosz¹c¹ szkodê
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,
osobie trwaj¹cej w na³ogu. Wp³ywa
destrukcyjnie na stosunki emocjonalne z
najbli¿szymi cz³onkami rodziny i
dalszym otoczeniem (zak³ad pracy,
znajomi)

Alkohol staje siê niejednokrotnie
jedynym sposobem, ucieczk¹ przed
rozwi¹zywaniem problemów ¿yciowych
i uczuciowych. Zmienia sposób
myœlenia i radzenia sobie z
rzeczywistoœci¹. Alkoholizm ³¹czy siê
nierozerwalnie z problemem wspó³
uzale¿nienia osób pozostaj¹cych w
najbli¿szym kontakcie z osob¹ pij¹c¹.
Wp³ywa destrukcyjnie na wszystkie
poziomy ¿ycia w rodzinie. Powoduje ból
i cierpienie, t³umienie emocji, obni¿a
poczucie w³asnej wartoœci. Rodziny
alkoholików (ma³¿onkowie, rodzice,
dzieci) najczêœciej ukrywaj¹ przed
otoczeniem zewnêtrznym, ¿e w ich
domu istnieje taki problem. Przejmuj¹ na
siebie odpowiedzialnoœæ, chroni¹
alkoholika przed skutkami jego picia.
Przez wiele lat potrafi¹ trwaæ w
mechanizmach obronnych nakazuj¹cych
im czy to z poczucia fa³szywego wstydu,
czy z bezradnoœci radziæ sobie samemu
w tak trudnej sytuacji ¿yciowej.
Spo³eczne i osobnicze skutki
na³ogowego nadu¿ywania alkoholu s¹
tak wielkie, ¿e organizowane s¹ ró¿ne
formy przeciwdzia³ania temu zjawisku.
Walka z alkoholizmem, a w³aœciwe
zachowanie i wychowanie w trzeŸwoœci,
powinny byæ spraw¹ ka¿dego
œwiadomego cz³owieka, osób spo³ecznie
oddzia³uj¹cych na zespo³y ludzkie. Aby

ta walka by³a efektywna przy w³adzach
terenowych organizowane s¹ Gminne
Komisje Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, których celem jest
pomaganie rodzinom z problemem
alkoholowym. Równie¿ w naszym
mieœcie dzia³a GKRPA. Od stycznia
2003 Punkt Informacyjno
Konsultacyjny GKRPA zosta³
przeniesiony z budynku przy Urzêdzie
Miasta do przyziemia budynku przy
Przychodni Zdrowia na ul. Sportowej 3.
Przeniesienie to nast¹pi³o na wniosek
GKRPA w celu poszerzenia
dotychczasowej oferty dla rodzin z
problemem uzale¿nienia od alkoholu.

Pomieszczenia, które zajmuje
obecnie Komisja s¹ to 3 du¿e sale, w tym
2 na œwietlicê œrodowiskow¹ dla dzieci, a
jedna dla doros³ych jako sala
terapeutyczna. W sali terapeutycznej
odbywaj¹ siê spotkania grup wsparcia
dla uzale¿nionych i dla rodzin wspó³
uzale¿nionych, które rozpoczê³y siê ju¿
w starej siedzibie przy Urzêdzie Miasta.
Zajêcia przeznaczone s¹ dla osób
niezdecydowanych co do koniecznoœci
podjêcia kompleksowej terapii, jak i dla
tych, którzy nie s¹ w stanie sprostaæ
wymogom oferty terapeutycznej
proponowanej przez wyspecjalizowane
poradnie. Oferta jest skierowana do osób
z w³asnym problemem picia lub wspó³
uzale¿nionych, które same mog¹
przekonaæ siê przez spotkania z
terapeut¹ i grup¹ wsparcia ¿e
rzeczywiœcie ten problem ich dotyczy.
Tu zaczyna siê droga pracy nad sob¹, aby
podj¹æ pe³n¹ i d³ugotrwa³¹ terapiê.
Kontynuacja terapii poprawia
diametralnie jakoœæ ¿ycia - przynosi

uwolnienie od na³ogu picia, czy
mechanizmów wspó³uzale¿nienia Uczy
dbania o w³asne potrzeby w zgodzie z
sob¹ jednoczeœnie bez naruszania
godnoœci i potrzeb innych ludzi.

Na terenie Punktu zacznie wkrótce
równie¿ dzia³aæ œwietlica œrodowiskowa
dla wszystkich chêtnych dzieci, które
zechc¹ tutaj przyjœæ odrobiæ lekcje,
skorzystaæ z pomocy przeszkolonych do
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ pedagogów,
szczególnie w przypadkach dysfunkcji w
rodzinie. W œwietlicy bêd¹
organizowane zajêcia maj¹ce na celu
rozwijanie wa¿nych umiejêtnoœci
¿yciowych takich jak: komunikowanie
siê z ludŸmi, asertywnoœæ itp.

Bêd¹ organizowane np. kó³ko
teatralne, kó³ko plastyczne ró¿nego
rodzaju gry i zabawy. Mo¿na tu bêdzie
pograæ w ping-ponga, skorzystaæ z

komputera, ³¹cza internetowego.

Ka¿de z dzieci bêdzie mia³o
mo¿liwoœæ znaleŸæ tu coœ dla siebie, mile
spêdzi czas pod fachowym i czujnym
okiem pedagogów, zintegrowaæ siê z
grup¹, nawi¹zaæ nowe znajomoœci,
odkryæ lub rozwin¹æ w³asne uzdolnienia.
Cz³onkowie komisji licz¹ w pracy
œwietlicy na ewentualn¹ pomoc
wolontariuszy, praktykantów w ramach
studiów pedagogicznych.*

*-Artyku³ opracowany na podstawie
rozmowy z Pani¹ Ew¹ Motyczyñsk¹ -
Pe³nomocnikiem Burmistrza ds.
Profilaktyki Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Stanis³awa Krokowska

W Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym mo¿na uzyskaæ miêdzy
innymi:
1. Informacjê o mo¿liwoœciach w³asnego, pe³nego leczenia

(doroœli i dzieci z rodzin alkoholików)
2. Pomoc w kontaktach z Policj¹
3. Informacje o mo¿liwoœciach zobowi¹zania osoby pij¹cej do leczenia
4. Pomoc psychologiczn¹ i prawn¹ dla osób uwik³anych w przemoc domow¹

Poniedzia³ek 16- 18 porady indywidualne dla cz³onków rodzin z
problemem alkoholu.
Wtorek 9-12 porady indywidualne dla uzale¿nionych. 17-20 - zajêcia
indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie.
Œroda 17 - 19:30 grupa wsparcia dla uzale¿nionych.
Czwartek 17 - 19 porady indywidualne dla uzale¿nionych p. Andrzej
Majcher
Pi¹tek 16- 19 grupa wsparcia dla uzale¿nionych

W godzinach pracy punktu mo¿liwoœæ telefonicznej rozmowy z
profesjonalist¹. W innym czasie automatyczna sekretarka wys³ucha ka¿dego
problemu, a terapeuta oddzwoni jak najszybciej pod numer osoby
zainteresowanej uzyskaniem pomocy.
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Punkt jest czynny:

TELEFON ZAUFANIA:  761 93 63

To miejsce czeka na twoj¹ reklamê






