
W NUMERZE min.: Wszyscy zapewne pamiêtaj¹ awariê
telefonów, która mia³a miejsce w Markach
pod koniec maja b.r. Wtedy to na prywatnej
posesji jednego z mieszkañców Marek
zosta³y przeciête kable telefoniczne.
Awaria zosta³a w ci¹gu paru dni usuniêta.
Wiêkszoœæ z nas ju¿ dawno o tym
incydencie zapomnia³a. Jednak niektórzy
odczuwaj¹ skutki awarii do dnia
dzisiejszego. Mam tu na myœli abonentów
us³ugi 'neostrada', dla których TP S.A.
uruchomi³a tymczasowe ³¹cze popro-
wadzone drog¹ radiow¹. Prowizorka, która
zast¹pi³a œwiat³owód da³a od razu o sobie
znaæ. Jakoœæ odbioru internetu uleg³a
radykalnemu pogorszeniu.

Zalet¹ 'neostrady' jest szybkoœæ (512
kb/s).Technologia wykorzystana w
'neostradzie' mia³a zapewniæ abonentom
dziesiêciokrotnie szybszy dostêp do
internetu od zwyk³ego modemu, a tym
czasem jakoœæ stale siê pogarsza.
Telekomunikacja Polska, nie zwa¿aj¹c na
powagê sytuacji, nadal pod³¹cza nowych

u¿ytkowników. Pogarsza to jeszcze
istniej¹cy stan rzeczy.

S³one op³aty abonamentowe (190z³ -
co miesi¹c) pobierane za us³ugê, która nie
jest tego warta i prawie nie funkcjonuje to
chyba ju¿ skandal. Ale ponad wszystko
najbardziej oburzaj¹cym jest proceder
sprzeda¿y us³ugi (równie¿ za niema³e
pieni¹dze) nowym u¿ytkownikom, bez
informacji o zaistnia³ych k³opotach
technicznych.

Niejednokrotne sygnalizowanie
problemu potentatowi telekomuni-
kacyjnemu, maj¹cemu monopolistyczn¹
pozycjê na naszym rynku w niczym nie
pomaga.

Sylwia Kwas

Redakcja otrzyma³a list od jednego
z czytelników, który prosi o kontakt
wszystkich niezadowolonych z jakoœci
Neostrady w Markach pod adresem:
xil@neostrada.pl

Wiêcej na forum Marek.
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Ju¿ po raz czwarty, uczczono
rocznicê Bitwy Warszawskiej zawodami
kawaleryjskimi w Ossowie. Mistrzostwa
Polski Formacji Kawaleryjskich
obejmowa³y pokazy w³adania lanc¹ i
szabla, przegl¹d mundurowy oraz
konkurs strzelecki. Ponadto jeŸdŸcy,
kultywuj¹cy tradycjê polskiej jazdy z
okresu miêdzywojennego, zaprezen-
towali swe umiejêtnoœci w próbie
dzielnoœci konia tzw. crossie.
Konkurencja ta polega³a na pokonaniu,

w jak najkrótszym czasie, przeszkód w
sk³ad których wchodzi³a tak¿e rzeczka.

Tegorocznym zwyciêzc¹, tych
jak¿e widowiskowych
zawodów, zosta³o Stowa-
rzyszenie Mi³oœników Barwy
i tradycji 11 Pu³ku U³anów
Legionowych. Drugie miej-
sce, w szlachetnej rywali-
zacji, wywalczy³ Szwadron
Kawalerii Wojska Polskiego,
a trzecie Stowa-rzyszenie
Szwadron Jazdy Kawalerii w
barwach 1 Pu³ku Szwo-
le¿erów im. Józefa

Pi³sudskiego. Na kolejne zawody
zapraszamy za rok.

Piotr Matusiak

Zawody kawaleryjskie
Ossów 2003

W urzêdzie naszego miasta, jak
pewnie nie jeden z mieszkañców
zauwa¿y³, wisz¹ gabloty z ró¿nego typu
informacjami i og³oszeniami. Na
niektórych z nich mo¿emy znaleŸæ dane
firm dzia³aj¹cych w naszym mieœcie,
inne przeznaczone s¹ wy³¹cznie dla
wywieszania wiadomoœci natury
administracyjno-urzêdowej. Do jednej z
nich nale¿y gablota znajduj¹ca siê vis-a
vis sekretariatu i gabinetu burmistrza
miasta. To tam odnajdziemy informacjê
o godzinach pracy urzêdu, telefonach do
poszczególnych referatów, oraz
powiatowe zarz¹dzenia. Jest tam jeszcze
jedno og³oszenie, wyró¿niaj¹ce siê
kolorem papieru (niebieskim), na któ-
rym zosta³o wydrukowane...

Czy kancelaria ta, wykonuje jakieœ
prace zlecane przez urz¹d, lub jest w
jakikolwiek sposób jednostk¹ podleg³¹
(wspó³pracuj¹c¹) z UM Marki?

Oczywiœcie ¿e nie - stwierdza
chc¹cy zachowaæ anonimowoœæ jeden z
urzêdników miejskich - a og³oszenie to
powiesi³a sama zainteresowana, i wie
pan, teraz jakoœ g³upio zdejmowaæ.

D³ugo siê zastanawia³em jak
skomentowaæ zaistnia³¹ sytuacjê. Czy
jest to ju¿ wykorzystywanie pozycji
radnego do prywatnych celów, czy mo¿e
nonszalancka nieporadnoœæ urzêdników

"Kancelaria Radcy Prawnego Mec. (tu
imiê i nazwisko wice przewodnicz¹cej
rady miasta), zosta³a przeniesiona z
ulicy (X) na ulicê (Y) (...)
Kancelaria jest czynna..."

Niezrêcznoœæ

A mo¿e zasz³o tu jakieœ b³ahe nieporozumienie, któremu nie warto poœwiêcaæ uwagi.
Os¹dŸcie Pañstwo sami.

Piotr Matusiak

Bo serce u³ana
Gdy po³o¿ysz je na d³oñ,
Na pierwszym miejscu Panna
Przed Pann¹, tylko koñ

Gen. Bryg.
B. Wieniawa-D³ugoszowski

...
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Zespó³

Przedszkole Miejskie

Bezduszna Demokracja?
"Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej,
œlubujê uroczyœcie obowi¹zki
radnego sprawowaæ rzetelnie,
maj¹c na wzglêdzie dobro mojej
gminy i jej mieszkañców"

przez radnego

Pe³nienie funkcji radnego to nie
tylko przywileje ale i tak¿e obowi¹zki. Z
racji wykonywania tej zaszczytnej
funkcji publicznej radni powinni w
sposób szczególny wykazywaæ w swojej
dzia³alnoœci wysoki profesjonalizm jak i
postêpowaæ etycznie, aby ich dzia³ania
nie podwa¿a³y zaufania do funkcji jak¹
sprawuj¹. Ustawodawca wprowadzaj¹c
pewne ograniczenia jak i obowi¹zki
nak³adane na osoby publiczne, ma na
celu zbli¿enie nas do standardów jakie
obowi¹zuj¹     w     krajach     demo-
kratycznych. Przepisy te, maj¹ na celu
wyeliminowanie sytuacji w której
mog³oby dojœæ do konfliktu interesu
prywatnego i publicznego.

Jednym z takich obowi¹zków
ustawowych na³o¿onych na radnych, o
którym ostatnio jest dosyæ g³oœno, jest
obligatoryjne sk³adanie oœwiadczenia o
stanie maj¹tkowym. Osoby z racji
pe³nienia funkcji publicznych s¹
zobowi¹zani przez ustawê, do
corocznego sk³adania takiego zeznania
finansowego. Sk³adane oœwiadczenia o
stanie maj¹tkowym s¹ jawne i ka¿dy

zainteresowany mo¿e na stronie
internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej obejrzeæ taki dokument. W
oœwiadczeniach mo¿emy znaleŸæ
informacje o zasobach pieniê¿nych,
nieruchomoœciach, udzia³ach i akcjach
w spó³kach handlowych. Ponadto z
zeznania dowiemy siê o wysokoœci
dochodów, mieniu ruchomym o wartoœci
powy¿ej 10 tys. PLN, oraz
zobowi¹zaniach pieniê¿nych je¿eli
przekraczaj¹ 10 tys. PLN. Ka¿dy z
samorz¹dowców winien sk³adaæ wy¿ej
opisany dokument do 30 kwietnia
ka¿dego roku pe³nienia funkcji
publicznej. Niez³o¿enie oœwiadczenia

w terminie okreœlonym
ustaw¹ powoduje utratê diety.

Niestety anomalia sta³a siê ju¿
powszechn¹ regu³¹ dla naszych elit
politycznych, w których zawsze
znajdzie siê ktoœ kto siê przeciwstawi
"bezdusznej demokracji".

Sylwia Kwas

Wakacyjny czas, który w³aœnie dobiega koñca, jest dla placówek oœwiatowych
okresem remontów, modernizacji i ró¿nego rodzaju renowacji. Nie inaczej jest w
Markach. Urz¹d miasta, do którego kompetencji nale¿y utrzymanie publicznych
placówek edukacyjnych, sfinansowa³ nastêpuj¹ce prace:

Zespó³ Szkó³ nr. 1 - budowa boiska do koszykówki
Szko³a Podstawowa nr. 1- wymiana posadzek z p³ytek PCV na korytarzach I i II piêtra
na posadzki z wyk³adziny TARKET, remont gabinetu dyrektora, adaptacja pracowni
chemiczno-fizycznej na salê lekcyjn¹.
Szko³a Podstawowa nr. 2 - rozbudowa
Szko³a Podstawowa nr. 3 - remont ³azienek na parterze i I piêtrze, przy³¹cze
wodoci¹gowe
Szko³a Podstawowa nr. 4 - przy³¹cze wodoci¹gowe

Miejmy nadziejê, ¿e powy¿sze prace przyczyni¹ siê zarówno do poprawy komfortu
i bezpieczeñstwa uczniów jak i podniesienia ogólnego poziomu edukacyjnego w
mareckich szko³ach.
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Wszystkiego najlepszego

Redakcja Rzeczpospolitej
Mareckiej sk³ada

najserdeczniejsze ¿yczenia
Pani Mariannie Antoninie
Nies³uchowskiej, która w

sierpniu b.r. skoñczy³a
103 lata.

Szacowna Jubilatka jest
g³ow¹ piêciopokoleniowej

rodziny w sk³ad, której
wchodzi 25 prawnuków

i 5 praprawnuków.
Najstarsza mieszkanka

naszego miasta, urodzona
31 sierpnia 1900 roku,

cieszy siê dobrym
zdrowiem i zachowuje

godn¹ pozazdroszczenia
pogodê ducha.

PANI MARIANNO,
¯YCZYMY

DWUSTU LAT.

Informacje o oœwiadczeniach
maj¹tkowych naszych radnych
dostêpne s¹ w wersji elektronicznej
na stronie .

Marki na tle innych miast wypad³y
pozytywnie - tylko jedna radna nie
z³o¿y³a formularza finansowego

www.marki.pl

Krok po kroku

Wyniki, jakie uzyskali szósto-
klasiœci koñcz¹cy mareckie podsta-
wówki, kszta³towa³y siê w tym roku na
poziomie œredniej wojewódzkiej. Dla
Województwa Mazowieckiego wynios³a
ona 27,99 punktów na 40 mo¿liwych.
Poni¿ej przedstawiamy œrednie
punktowe z testów, w poszczególnych
szko³ach podstawowych na terenie
naszego miasta. (w nawiasach dane
zesz³oroczne)

SP nr 1 - 26,68 (31,74)
SP nr 2 - 28,46 (30,86)
SP nr 3 - 26,12 (28,78)
SP nr 4 - 29,47 (28,16)
SP nr 5 - 29,74 (31,48)
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·
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Mistrzostwa Polski w
warcabach klasycznych
w Markach

W dniach 20-24.08.2003 r. po raz
pierwszy w naszym mieœcie odby³y siê
Indywidualne i Dru¿ynowe Mistrzostwa
Polski w warcabach klasycznych. Ta
najwiêksza i najwa¿niejsza impreza
warcabowa mia³a miejsce w Zespole
Szkó³ Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5.
Nasza dru¿yna UKS "Struga" broni³a III
miejsca, a nasza zawodniczka tytu³u
Mistrzyni Polski. Szczegó³ow¹ relacjê z
zawodów, przedstawimy w kolejnym
numerze Rzeczpospolitej Mareckiej.

PM
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Firma w spo³ecznoœci lokalnej
Spo³ecznoœci lokalne cz. II

Nie od dziœ wiadomo, ¿e reputacja
jest istotnym - mimo, ¿e nie
wykazywanym w bilansie - sk³adnikiem
aktywów przedsiêbiorstwa. W wielu
krajach coraz wa¿niejszym elementem
budowania reputacji firm staj¹ siê ich
dzia³ania na rzecz wspólnoty lokalnej.
Przekonanie, ¿e taka strategia przynosi
korzyœci nie tylko otoczeniu ale i
przedsiêbiorcy opiera siê na prostej
obserwacji: otó¿ konsumenci,
pracownicy i kontrahenci firmy s¹ czêsto
równoczeœnie mieszkañcami okolicy, w
której ona funkcjonuje. Dziêki
dzia³aniom na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci mo¿na spodziewaæ siê -
oprócz poprawy wizerunku - tak¿e
wy¿szego stopnia identyfikacji
zatrudnionego zespo³u z pracodawc¹ jak
te¿ lepszych relacji z lokalnym
samorz¹dem.

Polskie przedsiêbiorstwa czêsto nie
dostrzegaj¹ jeszcze obopólnych
korzyœci, jakie niesie za sob¹ podejœcie
okreœlane fachowo mianem "strategii
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu".
Jedn¹ z przyczyn jest na pewno brak
doœwiadczenia potrzebnego by
opracowaæ lub wybraæ wiarygodny,
sensowny i korzystny dla obu stron
projekt spo³eczny, brak jest te¿
mechanizmów kontroli sposobu
wydatkowania przekazanych œrodków
jak i oceny osi¹gniêtych rezultatów.
Problemy tkwi¹ jednak nie tylko
wewn¹trz przedsiêbiorstw, ale tak¿e w
ich otoczeniu. Zwraca siê na przyk³ad
uwagê na fakt, ¿e w naszym kraju
wiêkszoœæ przysy³anych do firm próœb i
propozycji dotyczy nie tyle projektów
dzia³añ lokalnych, co indywidualnych
oczekiwañ o charakterze czysto
finansowym. Tymczasem œrodki wydane
w ten sposób zwykle nie przyczyniaj¹ siê

do rozwi¹zania jakiegokolwiek
problemu, a jedynie chwilowo go
³agodz¹. Co wiêcej, wiele firm -
szczególnie mniejszych - nie jest w
stanie przekazywaæ œrodków pie-
niê¿nych, o które s¹ proszone, mog³yby
jednak na przyk³ad u¿yczyæ swoich
zasobów, produktów lub us³ug,
umiejêtnoœci organizacyjnych albo
zachêciæ pracowników do wolontariatu.

Pomimo wymienionych wy¿ej
problemów coraz czêœciej czyta siê o
przedsiêbiorstwach decyduj¹cych siê na
zaanga¿owanie w sprawy otoczenia, w
którym funkcjonuj¹. Modelowym
przyk³adem jest niedu¿a, kilkukrotnie
nagradzana polska firma spo¿ywcza w
Mielcu, której w³aœciciel aktywnie
w³¹cza siê w dzia³ania lokalne.
Zorganizowano miêdzy innymi akcjê
oczyszczenia koryta rzeki Opatówki
przep³ywaj¹cej niedaleko zak³adu. Do
udzia³u w tym przedsiêwziêciu uda³o siê
przekonaæ okolicznych mieszkañców,
którzy na zakoñczenie spotkali siê przy
grillu urz¹dzonym na terenie zak³adu z
jej pracownikami i w³aœcicielem. Przy
okazji mo¿na by³o równie¿ skorzystaæ z
mo¿liwoœci pop³ywania po rzece
udostêpnionymi przez firmê ³odziami.
Inny element integruj¹cy mieleck¹ firmê
z jej otoczeniem to udostêpnienie
zlokalizowanego nad stawem,
atrakcyjnie zagospodarowanego terenu
firmy spo³ecznoœci lokalnej i uczniom
tamtejszej szko³y.

Kolejnym przyk³adem uczestni-
ctwa we wspólnocie lokalnej mo¿e byæ
popieranie wolontariatu pracowniczego.
Autor tego tekstu mia³ przyjemnoœæ
pracowaæ kiedyœ w firmie, której
pracownicy mogli poœwiêciæ dwie
godziny w miesi¹cu ze swojego p³atnego
czasu pracy wybranym organizacjom

spo³ecznym dzia³aj¹cym w lokalnym
œrodowisku. Spoœród wielu form
wspó³pracy wybraæ mo¿na by³o tak
ró¿norodne dzia³ania jak wsparcie
projektów spo³ecznych od strony
organizacyjnej i informatycznej albo
spotkania i pomoc w nauce dzieciom z
zaniedbanych rodzin. Niektóre
przedsiêbiorstwa jak dot¹d chyba
czêœciej miêdzynarodowe ni¿ krajowe -
zachêcaj¹ te¿ do zadeklarowania pewnej
kwoty ze swojej pensji na wsparcie
sensownych spo³ecznych inicjatyw.
Zwykle firma dok³ada ze swoich
œrodków co najmniej równowartoœæ
kwoty przekazanej przez pracowników.
Firmy decyduj¹ siê tak¿e na wparcie o
charakterze rzeczowym poprzez
przekazanie produktów, surowców,
udostêpnianie posiadanego zaplecza
technicznego, pomieszczeñ itp.

Mo¿liwoœci uczestnictwa zarówno
ma³ej jak i du¿ej firmy w ¿yciu lokalnej
spo³ecznoœci chocia¿by w obszarze
oœwiaty, sportu, dba³oœci o œrodowisko
czy bezpieczeñstwa jest bardzo wiele i
przyk³ady mo¿na by tu mno¿yæ. Co
bardziej optymistyczni badacze natury
ludzkiej twierdz¹, ¿e dla w pe³ni
dojrza³ych i ukszta³towanych jednostek
w tym tak¿e przedsiêbiorców wybór
jednej z form aktywnoœci w obszarze
dzia³añ spo³ecznych staje siê czymœ
naturalnym. Po prostu lubi¹ oni dzieliæ
siê tym co osi¹gnêli swoj¹ wiedz¹,
doœwiadczeniem, umiejêtnoœciami a
tak¿e pieniêdzmi. Takie postawy mo¿na
obserwowaæ tak¿e wœród mareckich
przedsiêbiorców - nale¿y mieæ nadziejê,
¿e bêdzie ich coraz wiêcej. W
ostatecznym rozrachunku lepiej
prosperuj¹ca spo³ecznoœæ to przecie¿
tak¿e szansa na lepszy stan interesów
przedsiêbiorstwa.

Rafa³ Rede³
Autor wspó³redaguje lokalny
portal internetowy marki.net.pl

W tegorocznym planie inwe-
stycyjnym Miasta Marki, uwzglêdniono
prace zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹
oœwietlenia ulicznego. W ostatnim
czasie wymieniono lampy oœwie-
tleniowe, z rtêciowych na sodowe, na
nastêpuj¹cych ulicach:

Z¹bkowska 37 sztuk

Cmentarna 10 sztuk

D³uga 12 sztuk

£¹czna 9 sztuk

Spokojna 9 sztuk

Lipowa 14 sztuk

Górska 6 sztuk

Jutrzenki 9 sztuk

Wspólna 16 sztuk

G³ówna 19 sztuk

Ceglana 9 sztuk

Sosnowa 3 sztuki

Piotra Skargi 13 sztuk

Jasna 7 sztuk

Turystyczna 9 sztuk

Ponadto trwaj¹ prace (lub ju¿ siê
zakoñczy³y) przy budowie infra-
struktury oœwietleniowej na ulicy
Szpitalnej, Braci Briggsów, Lotników,
Jutrzenki, Œrodkowej, Grunwaldzkiej i
Okólnej.

Wbrew powiedzeniu ¿e "pod
latarni¹ jest najciemniej", redakcja
'Rzeczpospolitej Mareckiej' wyra¿a
nadziejê i¿ nowe oœwietlenie przyczyni
siê do zwiêkszenia poczucia
bezpieczeñstwa mieszkañców naszego
miasta. Z informacji do nas docie-
raj¹cych wynika, ¿e mieszkañcy
niecierpliwie oczekuj¹ na dalsze tego
typu inwestycje. Czekamy!
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Krótko

BÊDZIE WIDNIEJ



Wszyscy "chorujemy" na brak
czasu. Spêdzamy d³ugie godziny
w pracy, przy kuchni, desce do
prasowania, w
samochodzie...Wieczorami
pêdem nadrabiamy czas nale¿ny
rodzinie i zdyszani zapadamy w
sen. Nic dziwnego, ¿e badania
czytelnictwa wykazuj¹, ¿e
czytamy ma³o, albo wcale.
Gdyby mo¿na by³o tak w
miêdzyczasie, chy³kiem, ¿eby
nie mieæ poczucia winy, ¿e traci
siê czas na przyjemnoœci, kiedy
tyle jest jeszcze do zrobienia...
Okazuje siê, ¿e mo¿na...

Ksi¹¿ki "mówione" tj. taœmy
magnetofonowe, na których nagrane s¹
utwory literackie ( i nie tylko) do
niedawna interesowa³y tylko osoby
niewidome, nie korzystaj¹ce z pisma
dotykowego. Do niedawna zbiór takich
ksi¹¿ek posiada³a tylko Biblioteka
G³ówna Polskiego Zwi¹zku
Niewidomych, oddzia³y PZN i biblioteki
szkó³ i oœrodków dla niewidomych. Dziœ
ka¿da wiêksza biblioteka publiczna
gromadzi ksi¹¿kê mówion¹ ze wzglêdu
na to, ¿e korzystaj¹ z niej coraz czêœciej
osoby starsze, niedowidz¹ce, maj¹ce
k³opoty ze wzrokiem, ale równie¿ takie,
które lubi¹ "czytaæ" nie odrywaj¹c siê od
swoich zajêæ. Zak³ad Nagrañ i
Wydawnictw Zwi¹zku Niewidomych
"wydaje" coraz wiêcej tytu³ów- zarówno
klasyki jak i literatury wspó³czesnej.

Od maja 2003 roku ksi¹¿ka
'mówiona' znajduje siê równie¿ w
Bibliotece Publicznej w Markach.

Dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy w
dziedzinie wypo¿yczania miêdzybi-
bliotecznego z Wypo¿yczalni¹ nr 73
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Dzielnica Wola raz na pó³ roku
otrzymujemy ok. 20 tytu³ów na kasetach
magnetofonowych. Ta forma
wspó³pracy nie obci¹¿a bud¿etu
Biblioteki zabezpieczaj¹c jednoczeœnie
szczególne potrzeby czytelników. W
ofercie w/w biblioteki znajduje siê ok.
400 pozycji -nasi czytelnicy mog¹
sk³adaæ zamówienia na ksi¹¿ki, których
potrzebuj¹, a których aktualnie nie ma na
pó³kach Biblioteki mareckiej.

Wypo¿yczamy kasety na takich
samych zasadach, jak ksi¹¿ki: osobom
zameldowanym w Markach po¿yczamy
je bezp³atnie na okres do 1 miesi¹ca,
osobom mieszkaj¹cym w Markach nie
posiadaj¹cym sta³ego zameldowania - za
zwrotn¹ kaucj¹ - 50 z³ za tytu³.

Dziœ posiadamy m.in. ksi¹¿ki,
które trudno dostaæ u nas w tradycyjnej
formie, ze wzglêdu na ich ogromn¹
popularnoœæ m.in.:

"Dziewczynka w Czerwonym
p³aszczyku" R. Ligockiej,
"Smak œwie¿ych malin" I. Sowy,
"Dziecko pokuty" F. Rivers,
"W sieci" D. Steel,
"Przesilenie zimowe" R. Pilcher,
"Pi³at i Nazarejczyk" Dored E.

Zapraszamy Pañstwa do
korzystania z tej formy czytania.
Pomyœlcie szczególnie o osobach
starszych, którym g³os lektora
czytaj¹cego dobr¹ lekturê pomo¿e
znieœæ dokuczliw¹ samotnoœæ.
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Ma³gorzata Rowicka

US£YSZEÆ LITERATURÊ
Poczytaæ coœ...

Jak wiadomo w ma³ych
miasteczkach ploteczki i "ciekawe"
informacje o bliŸnich kr¹¿¹ nieustannie,
by w koñcu dotrzeæ nawet pod
najodleglejsze strzechy. Zdawa³oby siê
zatem, ¿e i w takim mieœcie jak Marki
zachowanie anonimowoœci jest rzecz¹
niemo¿liw¹. A jednak nie wszyscy zdaj¹
sobie sprawê, ¿e miêdzy nami ¿yj¹
ludzie niepospolici. Poniewa¿ s¹
skromni i pozostaj¹ w cieniu, tylko
niewielki kr¹g wie o ich niezwyk³ych
dokonaniach. Tak jest w przypadku
znanego w Polsce i za granic¹ mistrza
szermierki, wielokrotnego medalisty,
Marka B¹czka.
Pewnego popo³udnia spotka³em
znajomego. Stanêliœmy na krótk¹
pogawêdkê oraz na tzw. co s³ychaæ. By³
to ojciec Marka - Andrzej. Opowiedzia³
mi o sportowych osi¹gniêciach swojego
17-letniego syna. Zdumia³em siê jego
sukcesami. Postanowi³em zatem spotkaæ
siê z m³odym sportowcem i
porozmawiaæ. Umówiliœmy siê na póŸny
wieczór. Czekanie na Marka skraca³em
sobie, przegl¹daj¹c jego sportowe trofea.
Wkrótce wpad³ do pokoju uœmiechniêty
ch³opak. Przedstawi³ siê i zasiad³ przy
stole. Przedstawi³em siê i ja. Po kilku
minutach rozmowy byliœmy jak kumple.

"Chodzi³em do prywatnej szko³y w
Warszawie i tam by³ taki ma³y, szkolny
sportowy klubik. Chcia³em zobaczyæ jak
to wygl¹da. Na pocz¹tku zacz¹³em
chodziæ na treningi dwa razy w tygodniu,
póŸniej trzy razy i czêœciej."

"Mój nauczyciel wychowania
fizycznego, a jednoczeœnie trener
zachêci³ mnie do uprawiania szermierki i
to z jego pomoc¹ stan¹³em do walki w
zawodach maj¹c 12 lat. Powiedzia³, ¿e
mam dryg i mo¿e ze mnie coœ bêdzie."
-Trenujesz ju¿ prawie 5 lat. Jak wygl¹da
typowy tydzieñ z twojego ¿ycia?
"Lubiê jak coœ siê dzieje. Skacze
adrenalina, jest dreszczyk emocji.
Treningi, zawody czy mistrzostwa
dostarczaj¹ mi du¿o satysfakcji. Nie
mam czasu na nudê. Ka¿d¹ chwilê woln¹
staram siê wype³niaæ czymœ
po¿ytecznym. Oprócz szko³y i
treningów staram siê znaleŸæ czas dla
kolegów czy dziewczyny. Bardzo lubiê
tak¿e pracê w ogrodzie. Lubiê tworzyæ i
wymyœlaæ nowatorskie rozwi¹zania."

"Nie, nie zdawa³em sobie jeszcze z tego
sprawy. Oddawa³em siê po prostu
sportowi, wykonywa³em zalecenia
trenera. Teraz nie wyobra¿am sobie
¿ycia bez szermierki, treningów,
zawodów, mistrzostw. Obecnie jestem
juniorem w tej dyscyplinie sportu.
Juniorzy to zawodnicy do lat 17,
m³odzie¿owcy do lat 20, a seniorzy
powy¿ej 20 lat."

"Zdobycie indywidualnego mistrzostwa
Warszawy w szpadzie oraz
wicemistrzostwo Polski do lat 17 tak¿e
w szpadzie. Wtedy by³em jeszcze

zawodnikiem AZS Warszawa. Obecnie
jestem zawodnikiem sekcji szermierczej
Legii Warszawa."

"Odpowiem tak, -jest ma³o
propagowanym. Kiedyœ Polska mia³a
mocn¹ dru¿ynê szermiercz¹. Dzisiaj
mo¿na powiedzieæ, ¿e liczymy siê w
rankingach œwiatowych. Przyk³adem
mo¿e byæ zorganizowanie mistrzostw
œwiata w 2001 roku w Gdañsku."

"Staram siê byæ tacy jak i oni. Nie
wywy¿szam siê i nie chwalê swoimi
osi¹gniêciami. Moi koledzy jednak
podziwiaj¹ mnie za wytrwa³oœæ i
nieugiêtoœæ. Ja jednak nie zwracam na to
uwagi."

"Ale¿ sk¹d. Nie ma mowy o przerwie w
treningach. Wkrótce jadê na
zgrupowanie. Tam bêdê szlifowa³ formê
przed kolejnymi zawodami. Bêd¹ to
mistrzostwa Polski we Wroc³awiu."

"Czasem tak. Oprócz treningów chodzê
przecie¿ tak¿e do szko³y. Jest to Liceum
Ogólnokszta³c¹ce Mistrzostwa
Sportowego w Warszawie. W przysz³ym
roku zdajê maturê i muszê trochê
bardziej przy³o¿yæ siê do nauki ni¿
obecnie. Po szkole œredniej planujê
rozpocz¹æ studnia na AWF-ie. Kiedyœ
chcia³bym zdobyæ medal olimpijski. To
moje marzenie."

"Myœlê, ¿e tak. Tata jeŸdzi ze mn¹ na
ka¿de zawody zarówno te krajowe jak i
zagraniczne. Sprawia mu to niezmiern¹
radoœæ, nie traktuje tego jak obowi¹zek
lecz jak przyjemnoœæ. Pomaga mi w
trudnych chwilach i czêsto wzrusza siê,
kiedy odnoszê sukcesy. Jest tak¿e
cz³onkiem zarz¹du sekcji szermierczej
Legii Warszawa. Mama natomiast dba o
moj¹ kondycjê. Kiedy wyczerpany po
zawodach wracam do domu stara siê,
abym mia³ wszystko to, co najlepsze.
Jestem w olimpijskiej kadrze narodowej.
Jest to chyba dla nich powód do dumy."

"¯eby byæ wiêcej ni¿ dobrym
sportowcem, trzeba mieæ piêæ
podstawowych cech: chêæ, talent,
predyspozycje fizyczne i psychiczne
oraz warunki ogólne. Trener mówi, ¿e
mam taki potencja³."

"Tak. Interesujê siê motoryzacj¹,
komputerami oraz muzyk¹ dance.

"Tak, jak najbardziej. Nie wiem, co
robi³bym gdybym nie trenowa³. Jestem
dumny z siebie i tego, co robiê. Sport, to
mój sposób na ¿ycie. Wszystko jest mu
podporz¹dkowane. Nawet ¿ycie moich
rodziców. Dziêkujê im za to."

-Jakie by³y pocz¹tki Twojej sportowej
kariery - zada³em pierwsze pytanie.

-Ile mia³eœ lat, gdy po raz pierwszy
stan¹³eœ na szermierczym wybiegu?

-Czy, kiedy zaczyna³eœ trenowaæ
maj¹c 12 lat, myœla³eœ wtedy, ¿e
zajdziesz tak daleko.

-Jaki by³ Twój pierwszy znacz¹cy
sukces?

-Czy Twoim zdaniem szermierka jest
w Polsce popularnym sportem?

-Jak postrzegaj¹ Ciê twoi koledzy?

-Jakie masz plany na wakacje? Czy w
tym czasie zamierzasz odpocz¹æ
równie¿ od treningów?

-Nie masz czasem doœæ?

-Czy Twoi rodzice s¹ dumni z Ciebie?

-Jak postrzega Ciê twój trener?

-Czy oprócz szermierki masz jakieœ
inne hobby?

-Czy móg³byœ powiedzieæ, ¿e dziêki
sportowi znalaz³eœ swoj¹ drogê w
¿yciu i mo¿e nawet powo³anie.

Rozmawia³:
Tomasz Paciorek

Moje marzenie to medal olimpijski

Najwa¿niejsze wyniki Marka B¹czka:
Rok 2001:

Rok 2002:

Rok 2003:
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II miejsce do lat 17 w indywidualnych mistrzostwach Polski w szpadzie.

I miejsce do lat 17 w indywidualnych mistrzostwach Polski
I miejsce w dru¿ynowych mistrzostwach Polski do lat 20
II miejsce w dru¿ynowych mistrzostwach Polski seniorów

II miejsce w dru¿ynowych mistrzostwach Polski



Zarz¹dzenie Nr 0152/47/2003
Burmistrza Miasta Marki

z dnia 21 sierpnia 2003 roku

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia projektu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2004-2008.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Burmistrz
Miasta Marki

/-/ Janusz Werczyñski

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Przystêpuje siê do sporz¹dzenia projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
miasta Marki na lata 2004 2008, zwanego dalej Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Ustala siê harmonogram opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta
Marki na lata 2004 2008, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.

1. Mieszkañcy miasta Marki oraz wszelkie inne podmioty maj¹ce swoj¹ siedzibê lub
obejmuj¹ce zakresem swojego dzia³ania miasto Marki mog¹ uczestniczyæ w procesie
tworzenia projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego poprzez z³o¿enie
wniosku inwestycyjnego.

2. Ustala siê wzór Wniosku inwestycyjnego stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszego
zarz¹dzenia.

3. Wnioski inwestycyjne bêd¹ przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzêdu Miasta
Marki w terminie do dnia 30 wrzeœnia 2003 roku, wy³¹cznie na formularzach, o
których mowa w ust. 2 .

4. Z³o¿one wnioski zostan¹ uzupe³nione w zakresie okreœlonym na formularzu wniosku
inwestycyjunego przez:
a) Referat Inwestycji Urzêdu Miasta Marki,
b) Skarbnika Miasta.

1. Doboru zadañ inwestycyjnych do projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
oraz ich klasyfikacji pod wzglêdem wa¿noœci dokona Zespó³ Koordynacyjny,
kieruj¹c siê kryteriami ustalonymi w Tabeli Priorytetów Inwestycyjnych.

2. Powo³anie Zespo³u Koordynacyjnego oraz ustalenie Tabeli Priorytetów
Inwestycyjnych nast¹pi w odrêbnych zarz¹dzeniach.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia nr 0152/47/2003
Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 sierpnia 2003 roku

1. Zarz¹dzenia Burmistrza w sprawie powo³ania Zespo³u Koordynacyjnego.
2. Okreœlenie wytycznych dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wynikaj¹cych z

zapisów wa¿niejszych uchwa³ w tym:
* w sprawie strategii rozwoju miasta Marki,
* w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej:
1. dochodów bud¿etu
2. wydatków operacyjnych bud¿etu
3. wolnych œrodków inwestycyjnych.

1. Upowszechnienie "Wniosku inwestycyjnego".
2. Zebranie, uzupe³nienie i analiza z³o¿onych "Wniosków inwestycyjnych".
3. Okreœlenie potrzeb finansowych na podstawie zebranych "Wniosków

inwestycyjnych".

1. Okreœlenie kryteriów wa¿noœci zadañ inwestycyjnych,
2. Okreœlenie zasad punktowania.
3. Okreœlenie wag dla kryteriów.
4. Ocena wa¿noœci zadañ inwestycyjnych.
5. Podzia³ zadañ na grupy (kategorie).
6. Przyjêcie wstêpnej listy zadañ inwestycyjnych do Wieloletniego Programu

Inwestycyjnego.

1. Szkolenie operatora programu komputerowego WPR.
2. Wprowadzenie danych do programu komputerowego WPR.
3. Symulacje i analizy wariantów.
4. Analizy potrzeb i zdolnoœci kredytowych.
5. Ustalenie zasad wykorzystania œrodków d³u¿nych, wielkoœci tych œrodków i Ÿróde³
finansowania dla zadania w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

1. Opracowanie wariantów koñcowej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
(zarz¹dzenie Burmistrza).

2. Okreœlenie zwi¹zków WPI z projektem uchwa³y bud¿etowej.
3. Opracowanie zasad aktualizacji corocznej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

(zarz¹dzenie Burmistrza).

HARMONOGRAM OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU
INWESTYCYJNEGO DLA MIASTA MARKI NA LATA 2004 - 2008

DZIA£ANIE (Uczestnicy)

CZYNNOŒCI ORGANIZACYJNO-PRAWNE
(Burmistrz)

USTALENIE ZDOLNOŒCI FINANSOWEJ MIASTA
(Skarbnik, Konsultanci)

USTALENIE POTRZEB INWESTYCYJNYCH
(Burmistrz, Konsultanci)

KLASYFIKACJA ZADAÑ INWESTYCYJNYCH
(Burmistrz, Zespó³ Koordynacyjny, Konsultanci)

KONFRONTACJA POTRZEB Z MO¯LIWOŒCIAMI FINANSOWYMI
(Burmistrz, Konsultanci)

EDYCJA PROJEKTU PROGRAMU
(Rada Miasta, Burmistrz, Konsultanci)

UCHWA£A RADY W SPRAWIE BUD¯ETU MIASTA NA ROK 2004
ZAWIERAJ¥CA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
(Rada Miasta)

Dla lepszego i bardziej efektywnego
wykorzystania œrodków publicznych
Burmistrz Miasta Marki postanowi³
opracowaæ Wieloletni Program
Inwestycyjny (WPI), który pozwoli na
ustalenie priorytetów inwestycyjnych.
Program ten bêdzie stopniowo realizowany
w rocznych bud¿etach inwestycyjnych
Miasta.

Wieloletni Program Inwestycyjny
jest zbiorem wniosków inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji przez Miasto
w okresie 5 lat. WPI jest jednym z
wa¿niejszych instrumentów realizacji
polityki rozwojowej Miasta, zmierzaj¹cej
do poprawy warunków ¿ycia mieszkañców
w sferze technicznej i spo³ecznej. WPI
pozwoli uruchomiæ przygotowanie
projektów ujêtych w programie pod
wzglêdem:

dzia³añ dotycz¹cych spraw formalno-
prawnych (decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
regulacja spraw w³asnoœci gruntu).
sporz¹dzania dokumentacji technicznej i
uzyskania pozwolenia na budowê.
przeprowadzenia konsultacji
spo³ecznych w ró¿nych œrodowiskach,
szczególnie w przysz³ych edycjach WPI.

WPI umo¿liwi równie¿:
kszta³towanie bud¿etów na kolejne lata,
ocenê mo¿liwoœci finansowych Miasta i
jej zdolnoœci kredytowej,
realnoœci finansowania zadañ w okresie
wieloletnim,
analizy finansowe planowanych
przedsiêwziêæ i efektów przysz³ej
realizacji.

WPI powstanie w wyniku
wielostronnych analiz i konsultacji z
jednostkami organizacyjnymi Miasta w
zakresie miêdzy innymi:

listy zg³aszanych wniosków,
stanu dotychczas realizowanych zadañ,
mo¿liwoœci realizacji, jak i okreœlenia
najistotniejszych dla funkcjonowania

Miasta kierunków inwestowania ,
mo¿liwoœci dostosowania do prognozy
finansowej z uwzglêdnieniem
zastosowania œrodków d³u¿nych na
poziomie bezpiecznym dla finansów
Miasta,
programów, koncepcji bran¿owych itp.

WPI na lata 2004-2008 obrazuje
starania Miasta zmierzaj¹ce do
zapewnienia mo¿liwie najkorzyst-
niejszych relacji pomiêdzy potrzebami a
mo¿liwoœciami tworzenia warunków dla
rozwoju wszystkich dziedzin ¿ycia, przy
uwzglêdnieniu faktu, ¿e zg³oszone
potrzeby zdecydowanie przewy¿sza³y
mo¿liwoœci finansowania Miasta.

WPI bêdzie corocznie aktualizowany
i uszczegó³awiany. W planach rocznych
ujmowane bêd¹ szczegó³owe dane
dotycz¹ce poszczególnych inwestycji ju¿
realizowanych i wyprzedzaj¹co
wykonywany dla planowanych inwestycji,
zapewniaj¹c dynamikê procesowi
planowania inwestycji i uwzglêdniaj¹c
pojawiaj¹ce siê zmiany.

Je¿eli maj¹ Pañstwo propozycje
inwestycji, które nale¿a³oby zrealizowaæ w
mieœcie w ci¹gu najbli¿szych 5 lat, prosimy
o wype³nienie wniosku inwestycyjnego.
(wnioskodawca wype³nia tylko czêœæ na
str. 7)

W³adze Miasta oczekuj¹ na
propozycje od mieszkañców, organizacji
spo³ecznych, instytucji i przedsiêbiorców.
Mieszkañcom Miasta oraz wszelkim
podmiotom maj¹cym swoj¹ siedzibê lub
obejmuj¹cym zakresem swojego dzia³ania
Miasto Marki, powinno zale¿eæ na udziale
w procesie tworzenia Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do 30
wrzeœnia 2003 roku w Kancelarii Ogólnej
Urzêdu Miasta Marki.

PM
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ZAPRASZAMY DO SK£ADANIA
WNIOSKÓW.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

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

350

Szczegó³y dotycz¹ce reklamy i rabatów
pod nr.tel. 0 691 538 643 oraz 0 691 872 025

Inserty

wszystkie ceny netto







W poprzednich numerach pisa³em o
ulicy Cichej i cegielni le¿¹cej na jej
przed³u¿eniu, a tak¿e o terenach, które ona
eksploatuje. W³aœcicielem cegielni jest
ostatnio p. Jerzy R. W ubieg³ym roku
przedsiêwzi¹³ on dzia³ania maj¹ce
doprowadziæ do uw³aszczenia siê na tych
gruntach.

Nie trzeba podkreœlaæ wy¿szoœci
w³asnoœci prywatnej nad wspóln¹, dobrze
jest jednak, kiedy w³asnoœæ nabywa siê
drog¹ kupna. Ktoœ kupujê coœ, co jest do
sprzedania i nic nikomu do tego. Tu
jednak mo¿e mieæ miejsce wejœcie w
posiadanie publicznej w³asnoœci drog¹
uw³aszczenia, w oparciu o ustawê z 1971
roku, o uregulowaniu w³asnoœci
gospodarstw rolnych. Jest to najtañszy
sposób pozyskania w³asnoœci, oficjalne
koszty - bardzo niskie. Ustawa dotyczy
rolników, bêd¹cych posiadaczami
samoistnymi gruntów rolnych, którzy
stali siê ich w³aœcicielami w sposób
nieformalny. Dodam, ¿e posiadacz
samoistny jest to osoba, która u¿ytkuje
grunty, nie maj¹c do tego formalnych
praw, nie p³ac¹c nikomu czynszu, nie
uznaj¹c niczyjej zwierzchnoœci. Warto siê
tym dzia³aniom przyjrzeæ ze wzglêdu na
ich, przynajmniej na naszym terenie,
nowatorski charakter, jak i skalê
finansow¹, a poniewa¿ chodzi tam o
w³asnoœæ publiczn¹, powinny one
zainteresowaæ szersze grono obywateli.

Zapoznaj¹c siê z dokumentami,
którymi dysponuje Urz¹d Miasta Marki,
mo¿na powiedzieæ co nastêpuje: grunty, z
których korzysta ta cegielnia, s¹ przez jej
w³aœcicieli dzier¿awione od Gminy
Marki. Gmina w³ada nimi na podstawie
upowa¿nienie Kierownika Urzêdu
Rejonowego w Warszawie z 14.09.1990 r.
oraz aneksu do niego z 30.09.1991 r.
Wiêcej ni¿ po³owa z nich to grunty Skarbu
Pañstwa, reszta stanowi w³asnoœæ
prywatn¹, tzw. mienie opuszczone.
Obecni w³aœciciele tej cegielni twierdz¹,
¿e p. Stanis³aw R. za³o¿y³ j¹ w roku 1964.
Mnie wydaje siê, ¿e powsta³a ona w koñcu
lat piêædziesi¹tych, lecz mo¿e wtedy
prowadzi³y j¹ inne osoby. W gminnych
archiwach znaleŸæ mo¿na umowy
dzier¿awy od 1968 do 2002 roku.
Czytamy w nich, ¿e do 1990 roku
dzier¿awi¹cymi byli zawsze p. Stanis³aw
R. wspólnie z innymi osobami ró¿nymi w
kolejnych latach. Po œmierci p. Stanis³awa
R. w 1992 roku, jego jedynymi
spadkobiercami, s¹downie uznane zosta³y
jego dzieci, Jerzy i Krystyna, oni te¿
przejêli cegielniê. W 1996 roku zawarli z
przedstawicielami Gminy, we w³asnym
imieniu, umowê dzier¿awy. Nastêpn¹

umowê zawarli w 1999 roku,
obowi¹zywa³a ona do koñca roku 2002. W
okresie jej trwania, w 2000 roku, ze spó³ki
odesz³a p. Krystyna P. W bie¿¹cym 2003
roku p. Jerzy R. wykorzystuje teren bez
umowy i nie p³aci za korzystanie z niego.

W czerwcu 2001 roku p. Jerzy R.
wyst¹pi³ do S¹du Rejonowego w
Wo³ominie “o stwierdzenie nabycia
w³asnoœci nieruchomoœci przez
uw³aszczenie z wnioskiem o dokonanie
og³oszeñ", na podstawie art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1971 r. o
uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw
rolnych. Wymienia tam powierzchniê
nieruchomoœci 15,8134 hektara, wylicza
jakie dzia³ki siê na ni¹ sk³adaj¹. Dalej,
oœwiadcza, ¿e jego ojciec naby³ tê
nieruchomoœæ umow¹ nieformaln¹ w
sierpniu 1960 roku od Kowalskiego
Józefa. Stwierdza, ¿e umowa zaginê³a w
czasie przeprowadzki.

Prawie nic nie wiadomo o Józefie
Kowalskim. Nie wymienia siê gdzie
mieszka³ w czasie kiedy dokonywano
transakcji, nie wiadomo gdzie mieszka
obecnie. Zaznaczono jedynie, ¿e by³ on w
takim wieku, i¿ mo¿na domniemywaæ, ¿e
obecnie ju¿ nie ¿yje. Nie s¹ znani jego
nastêpcy prawni.

P. Jerzy R., we wniosku skie-
rowanym do S¹du wymienia s¹siadów -
uczestników postêpowania. S¹ to Zarz¹d
Gminy Marki i Nadleœnictwo Drewnica.

Gmina Marki w pismach
procesowych kwestionuje zasadnoœæ
roszczeñ p. Jerzego R., uwa¿aj¹c, ¿e
powo³ywanie siê na ustawê z 1971r jest
nieuzasadnione poniewa¿ “wniosko-
dawca nie wykaza³, i¿ zmar³y Stanis³aw
R. by³ rolnikiem, a tak¿e, i¿ posiada³ w
sposób samoistny nieruchomoœci", i dalej
¿e “wnioskodawca nie wykaza³
pocz¹tkowej daty samoistnego posia-
dania", nastêpnie stwierdza, ¿e z
posiadanych dokumentów “nie wynika,
by wnioskowane czêœci nieruchomoœci
kiedykolwiek stanowi³y grunty rolne i
wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego.
Przeciwnie dokumenty te wskazuj¹, i¿
wnioskowane nieruchomoœci stanowi³y i
nadal stanowi¹ lasy i grunty leœne". W
piœmie tym dalej czytamy, ¿e Józef
Kowalski, od którego p. Stanis³aw R.
kupi³ nieruchomoœæ “nie figuruje w
¿adnej ewidencji gruntów", zaœ œwiadek
Tadeusz S., który mia³ potwierdziæ fakt
kupna tej nieruchomoœci “wyraŸnie
stwierdzi³, i¿ nie widzia³ umowy
sprzeda¿y i nie wie od kogo grunty zosta³y
zakupione". W dalszej czêœci pisma
jeszcze raz podkreœla siê, ¿e wed³ug planu

zagospodarowania przestrzennego
“przedmiotowe dzia³ki stanowi¹ grunty
leœne", oraz zaznacza siê “zmar³y
Stanis³aw R. nigdy nie uiszcza³ podatku
od nieruchomoœci za grunty objête
wnioskiem". Gmina kwestionuje równie¿
twierdzenie Jerzego R. zawarte we
wniosku, ¿e tereny te w czêœci by³y
u¿ytkowane rolniczo, a na pozosta³ej
czêœci, Stanis³aw R. sadzi³ i pielêgnowa³
las. Podkreœla siê, ¿e “na podstawie
szeregu umów dzier¿awy, zawartych w
czasie od 1979 r. do 1990 r. zmar³y
Stanis³aw R. u¿ytkowa³ czêœci
nieruchomoœci na cele eksploatacji
kopalin wydobywania gliny i pobierania
piasku."

W trakcie postêpowania s¹dowego
zarówno pe³nomocnik Gminy, jak i
pe³nomocnik p Jerzego R., którym jest
adw. Wojciech D., prowadz¹cy kancelariê
na terenie Marek, kieruj¹ do s¹du pisma
procesowe. Przedstawiaj¹ w nich nowe
argumenty maj¹ce œwiadczyæ o ich
racjach i próbuj¹ obaliæ argumenty
przedstawiane przez swych adwersarzy

I tak, pe³nomocnik p Jerzego R., w
piœmie z 17.10.2001 r. stwierdza, ¿e p.
Stanis³awa R. mo¿na uwa¿aæ za rolnika,
poniewa¿ by³ w³aœcicielem gospodarstwa
rolnego o powierzchni 7 ha we wsi Stpice
w pu³tuskim powiecie. Zg³asza, równie¿,
dowód z zeznañ œwiadka Roberta T.
Zeznanie to zas³uguje na to aby nim siê
osobno zainteresowaæ, ale o tym w dalszej
czêœci. W piœmie z dn.11.03.2003 r.
podwa¿a prawo Gminy do oddania gruntu
w dzier¿awê. Zauwa¿a, tam¿e, i¿ Gmina
pobiera³a z tej nieruchomoœci piasek,
wbrew art. 119 przepisów prawa
geologicznego i górniczego. Mia³o to
miejsce w latach 1991-94.

S¹d Rejonowy 26.02.2002 r zawiesi³
postêpowanie ze wzglêdu na stan zdrowia
p. Jerzego R., który wed³ug zaœwiadczenia
lekarskiego, powinien przez 6 miesiêcy
unikaæ sytuacji stresowych. Gmina
5.03.2002 r. wyst¹pi³a do S¹du
Apelacyjnego z za¿aleniem na to
postanowienie, powo³uj¹c siê na fakt, i¿ p.
Jerzy R. aktywnie uczestniczy³ w
kilkugodzinnej sesji Rady Miasta w
dn.20.02.2002 r., twierdz¹c, ¿e
uczestnictwo w sesji nie jest mniej
stresuj¹ce ni¿ udzia³ w rozprawie
s¹dowej, gdzie korzysta z us³ug adwokata.
S¹d Apelacyjny przyzna³ racjê Gminie.

Drugim s¹siadem - uczestnikiem
postêpowania jest Nadleœnictwo
Drewnica. W piœmie adresowanym do
S¹du Rejonowego oœwiadcza ono, ¿e jest
zainteresowane ustaleniem w³aœcicieli
tych gruntów i przychyla siê do wniosku.
W rozmowie ze mn¹, kiedy wyrazi³em
zdziwienie, ¿e zbyt ³atwo, bêd¹c
przedstawicielem Skarbu Pañstwa,
rezygnuje z jego ewentualnych praw do
tego terenu, przedstawiciel Nadleœnictwa,

oœwiadczy³a, ¿e Nadleœnictwo nie wnika
w zasadnoœæ wniosku, ani w to, kto jest
jego beneficjentem. Nadleœnictwu zale¿y
tylko na tym aby w³asnoœæ tych gruntów
zosta³a uregulowana i ¿eby wiadomo by³o
kto jest w³aœcicielem, który bêdzie
partycypowa³ w kosztach ochrony lasu.

W gminnych dokumentach mo¿na
zapoznaæ siê z pismem p. Stanis³awa R., z
dnia 10.01.1986 r., adresowanym do
Naczelnika Miasta Marki, zawieraj¹cego
proœbê o sprzedanie mu gruntów na
przed³u¿eniu ulicy Cichej, na których le¿y
cegielnia, o powierzchni 3,6 ha. Zaznacza,
¿e teren ten stanowi w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, jest czêœciowo zabudowany
obiektami wchodz¹cymi w sk³ad cegielni
i jest wy³¹czony z produkcji rolnej i leœnej.
Prosi równie¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
sprzedania mu terenów przyleg³ych. Dalej
wymienia korzyœci jakie odniesie staj¹c
siê w³aœcicielem tej ziemi. Nic nie
wspomina, ¿e ziemiê tê ju¿ zakupi³ æwieræ
wieku temu.

W rozmowie ze mn¹, pan Jerzy R.
twierdzi, ¿e nie jest mu znane to pismo
jego ojca. Uwa¿a, ¿e wœród terenów, na
których zamierza siê uw³aszczyæ, nie ma
takich, które s¹ w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa. Powiedzia³, ¿e przedmiotem
postêpowania uw³aszczaj¹cego jest
dzia³ka 1/6, o powierzchni ponad 8 ha
wydzielona z 88 hektarowej dzia³ki 1/5 w
obrêbie 1/11, z której 35 ha nale¿y do
Skarbu Pañstwa. Jest to jednak zupe³nie
inna jej czêœæ, nie maj¹ca nic wspólnego z
dzia³k¹ 1/6.

Poniewa¿, pomimo zwracanych mi
uwag, nie potrafiê opisaæ tej historii
krócej, a Redakcja gazety nie mo¿e daæ mi
wiêcej miejsca, bêdzie wiêc nastêpny
odcinek. Bêdzie w nim rozmowa z
Burmistrzem Marek, bêdzie o zeznaniach
œwiadka Roberta T., oraz o pierwszych
ofiarach opisywanych wydarzeñ.

Z przyjemnoœci¹ muszê Pañstwu
donieœæ o tym, ¿e zmieni³o siê pobocze
drogi, bêd¹cej przed³u¿eniem ulicy
Cichej. Na poboczach tych nie zalegaj¹
ju¿ œmiecie, wszystkie zosta³y porz¹dnie
wysprz¹tane. Wjazdu w tê drogê, od
strony drogi 631, broni piêkny bia³o-
zielony szlaban, nowej generacji. Bez
wzglêdu na to kto to wykona³, a tak¿e czy
mia³o to zwi¹zek z tym o czym pisa³em,
serdecznie dziêkujê. Dowiedzia³em siê od
p. Jerzego R., ¿e drogê tê dzier¿awi od
Nadleœnictwa Drewnica i ponosi na jego
rzecz stosowne op³aty. Czy nale¿y wobec
tego uwa¿aæ, ¿e skoro droga jest
przedmiotem najmu to nie mo¿na
twierdziæ, ¿e jej nie ma? A je¿eli istnieje i
ma w³aœciciela - wiadomo kto odpowiada
za jej stan.

Marek Œwierczyñski

Na stronie
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Od kilkunastu lat wszyscy
obserwujemy wzrost schorzeñ
alergicznych tych jawnych, ale równie¿
tych nierozpoznanych, ukrytych. Wiele
osób traci niepotrzebnie czas i pieni¹dze
na jednokierunkowe leczenie objawów tej
czêstej w dzisiejszej dobie choroby. W
wiêkszoœci uwa¿a siê, ¿e alergia
pokarmowa to pokarmowa, a wziewna to
wziewna. Okazujê siê, ¿e niejednokrotnie
jest to myœlenie b³êdne. Nie wystarczy
wykonanie testów na alergeny wziewne u
pacjentów z objawami astmy oskrze-
lowej. Zdarza siê ¿e cz³owiek wraca z
objawami narastaj¹cej dusznoœci mimo
stosowanego leczenia. Dopiero
wykonanie testów na alergeny pokar-
mowe mo¿e wykazaæ nadwra¿liwoœæ na
pewne produkty ¿ywnoœciowe. Jaki
zwi¹zek mo¿e mieæ alergia pokarmowa z
oskrzelami? To przede wszystkim
pokarmy daj¹ objawy nadwra¿liwoœci i
dysfunkcji uk³adu oddechowego - astmy,
zmniejszania odpornoœci, nawrotowego
zapalenia ucha. Aby to sprawdziæ
mo¿emy sami w warunkach domowych
zastosowaæ testy prowokacyjne
pokarmów, które byæ mo¿e pomog¹
unikn¹æ nam wielu powik³añ
chorobowych. Polega on mniej wiêcej na
tym, aby odstawiæ najczêœciej spo¿ywane
produkty potencjalnie alergizuj¹ce i ich
pochodne, (np. mleko, sery) na 2

tygodnie. Po tym okresie w 24 godzinnych
odstêpach spróbowaæ odrobinê ka¿dego z
nich. Efekty mog¹ byæ zaskakuj¹ce. Nagle
mo¿e okazaæ siê, ¿e nie wiadomo
dlaczego boli nas brzuch lub po wypiciu
ulubionego dot¹d soku mamy nawrót
kataru. Organizm sam nam podpowie po
czym czuje siê dobrze, a po czym
niekoniecznie lub wrêcz Ÿle. Je¿eli
wykryje siê i usunie alergeny, utrzyma
w³aœciw¹ dietê, przywróci prawid³ow¹
florê jelitow¹, to doprowadzi z czasem
organizm do porz¹dnej równowagi na
poziomie uk³adu odpornoœciowego,
oddechowego, pokarmowego i skóry.

To co jemy rzutuje na skórê i ca³y
organizm. Od tego zale¿y dobre
samopoczucie, sprawnoœæ i wygl¹d. Je¿eli
mamy za ma³o witamin, substancji
mineralnych, elementów œladowych,
wody, wówczas skóra traci soj¹ witalnoœæ,
staje siê podatna na choroby. Stres,
przeci¹¿enie fizyczne i psychiczne,
nadmiar chemii w ¿ywnoœci, stosowanie
u¿ywek przyczynia siê do wczeœniejszego
ujawnienia niejednokrotnie mêcz¹cych
dolegliwoœci chorobowych. Postarajmy
siê wiêc o tym wszystkim pamiêtaæ na co
dzieñ. Byæ mo¿e wtedy, to co nas otacza,
to czym ¿yjemy nie bêdzie nas tak
uczulaæ.

Stanis³awa Krokowska

Powietrze wdychamy wszyscy
dlatego powinniœmy dbaæ o to by go nie
zanieczyszczaæ. Stwierdzenie to jest rzecz¹
oczywist¹ , tymczasem wielu mieszkañców
miasta Marki zatruwa powietrze spalaj¹c
swoje odpady na powierzchni ziemi lub w
domowych paleniskach.

Spalane w ten sposób œmieci
stanowi¹ Ÿród³o wielu zagro¿eñ, gdy¿
razem z dusz¹cym dymem i dra¿ni¹cym
zapachem ulatuje w powietrze z p³on¹cych
œmieci chyba z pó³ " tablicy Mendelejewa"
oraz setki zwi¹zków organicznych, a gdy w
spalanych odpadach znajduj¹ siê
przedmioty wykonane z tworzyw
sztucznych szkodliwoœæ powstaj¹cych
zwi¹zków bardzo znacznie wzrasta.

Przy spaleniu 1 kg polichlorku
winylu znanego jako PCW, bêd¹cego
zwi¹zkiem wêglowodorów z chlorem, z
którego wytwarzane s¹ izolacje
przewodów elektrycznych, wyk³adziny
pod³ogowe, folie, butelki, rury itp.
wydziela siê ponad 280 litrów truj¹cego i
¿r¹cego chlorowodoru, który w po³¹czeniu
z wod¹ tworzy kwas solny.

Jeszcze groŸniejsze s¹ tworzywa
bêd¹ce zwi¹zkami wodoru i wêgla
nazywane zale¿nie od rodzaju wi¹zañ
chemicznych i konfiguracji
sk³adnikowych atomów wystêpuj¹cych w
nich cz¹steczkach :

polietylen stosowany np. do produkcji
opakowañ, butelek
poliuretan stosowany do wyrobu g¹bek,
myjek, uszczelek, tapicerskich
wyk³adzin g¹bczastych itp.
polipropylen z którego wyrabia siê
bardzo mocne w³ókna m.in.¿y³ki do
wêdek.

W wyniku spalenia 1 kg tego rodzaju
tworzyw w powietrze ulatuje 30-50 litrów
cyjanowodoru ( kwas pruski) jednej z
najsilniej dzia³aj¹cych trucizn.

Tworzywa sztuczne zwykle nie
sk³adaj¹ siê z jednego zwi¹zku
chemicznego, lecz zawieraj¹ wiele
dodatków czyni¹cych je dopiero
przydatnymi do produkcji danego
przedmiotu. Dodawane wiêc s¹ ró¿nego
rodzaju barwniki zawieraj¹ce w swoim
sk³adzie toksyczny kadm. Dodaje siê tak¿e
plastyfikatory i stabilizatory zatrzymuj¹ce
proces starzenia siê tworzyw i czyni¹ce je
elastycznymi. S¹ to substancje
wodoroorganiczne, a tak¿e kadm i o³ów.
Tworzywa zawieraj¹ pozosta³oœci
rozpuszczalników i substancji
odpadowych takich jak formaldehyd i
niszcz¹ce warstwê ozonow¹ freony. Wiele
tworzyw zawiera dodatki substancji
utrudniaj¹cych palenie siê ich co sprawia,
¿e pal¹c siê wydzielaj¹ polibromowane
dibenzofurany i dioksyny. Te ostatnie
nale¿¹ do najsilniej poznanych dotychczas
trucizn.

Szkodliwoœæ dioksyn wi¹¿e siê z
silnym dzia³aniem mutagennym
naruszaj¹c w³aœciw¹ strukturê kodu

genetycznego rozmna¿aj¹cych siê
komórek ¿ywych organizmów.
Przyczyniaj¹ siê tym samym do powstania
mutantów i nabytych zwyrodnieñ u
potomstwa. Ponadto maj¹ silne dzia³anie
rakotwórcze i alergizuj¹ce. W organizmie
ludzkim odk³adaj¹ siê g³ównie w w¹trobie i
tkance t³uszczowej, a wydaleniu ulegaj¹
dopiero po kilku latach.

�ród³em zanieczyszczenia powietrza
jest tak¿e spalanie zdawa³oby siê tak
"niewinnych" odpadów jak wyroby z
drewna. Jednak¿e i w tym przypadku
wydzielaj¹ siê do powietrza substancje
truj¹ce z chemicznych œrodków, które
u¿ywane s¹ do impregnacji tych wyrobów.

Inn¹ grup¹ spalanych odpadów
wywo³uj¹cych ska¿enie powietrza s¹
odpady gumowe. Spalanie ich powoduje
emisjê do powietrza setek substancji
chemicznych, toksycznych i szkodliwych
dla zdrowia. W zale¿noœci od sk³adu
mieszanki gumowej s¹ to takie substancje
jak tlenek i dwutlenek wêgla, dwusiarczek
wêgla, dwutlenek siarki, amoniak,
formaldehyd, pirydyna, kwas mrówkowy,
kwas octowy, chloropren, merkaptany,
wêglowodory aromatyczne g³ównie fenol
i jego pochodne, benzen, ró¿norodne
wêglowodory alifatyczne jak metan, etan,
butan i in.

Oczywiœcie wszystkie te trucizny nie
powoduj¹ dzia³ania natychmiastowego
lecz gromadz¹ siê w organizmie i z
up³ywem czasu wzrasta ich koncentracja, a
gdy zostanie przekroczony próg
odpornoœci organizmu dochodzi do
wyst¹pienia reakcji w postaci
ró¿norodnych objawów i dolegliwoœci.

Poniewa¿ substancje truj¹ce ze
spalania wraz z powietrzem dostaj¹ siê do
organizmu przez drogi oddechowe, dlatego
ich dzia³anie w pierwszej kolejnoœci
ujawnia siê jako choroby górnych dróg
oddechowych, nosa, zatok przynosowych,
gard³a i krtani wywo³ane dzia³aniem
dra¿ni¹cym lub alergicznym na b³onê
œluzow¹ pod postaci¹ ostrych i
przewlek³ych nie¿ytów b³ony œluzowej.

Ponadto inne zmiany chorobowe
ujawniaj¹ siê na skórze, pod postaci¹
odczynów toksyczno-alergicznych, a tak¿e
w takich narz¹dach istotnych dla dobrego
zdrowia jak trzustka, w¹troba i nerki.

·

·

·

Urz¹d Miasta Marki
Referat Ochrony Œrodowiska

Andrzej Kalinowski

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e po
przeczytaniu tej informacji osoby
które pal¹ odpady w koñcu
zrozumiej¹ i¿ postêpuj¹
niew³aœciwie, nara¿aj¹c na utratê
zdrowia siebie, swoj¹ rodzinê i
s¹siadów. Spalanie odpadów jest
zabronione równie¿ przez przepisy
prawa, a za naruszanie tego
nakazu grozi kara grzywny lub
aresztu.

Modna choroba  czyli kilka s³ów o alergii

Zagro¿enia zwi¹zane z paleniem odpadów

W sierpniu na stronach
marki.net.pl pojawi³y siê nastêpuj¹ce
materia³y:

jak zwykle nowe i zawsze aktualne
felietony Cyklopa,
lotnicze, historyczne zdjêcia Marek
wykonane w sierpniu 1931 roku,
przez "Wydzia³ Aerofotogra-
metryczny Polskich Linij
Lotniczych LOT",
sonda¿e dotycz¹ce komunikacji na
trasie Marki-Warszawa, których
wyniki zostan¹ wykorzystane w
pracy magisterskiej,
materia³y przedstawiaj¹ce dotych-
czasow¹ dzia³alnoœæ i plany na
przysz³oœæ Mareckiego Oddzia³u
Izby Gospodarczej Powiatu
Wo³omin,
Oferta programowa zajêæ sta³ych
Mareckiego Oœrodka Kultury w
roku kulturalno-oœwiatowym
2003/2004, oraz zaproszenie na
lektoraty jêz. angielskiego,

zapowiadane zdjêcia z tegorocznej
edycji konkursu "Marki w zieleni"
opatrzone komentarzem jego
zesz³orocznej laureatki,
zdjêcie lotnicze Pustelnika, na
którym mo¿na odnaleŸæ swoj¹
okolicê tak¹, jak wygl¹da³a w roku
1997 - w wielu miejscach zmieni³o
siê naprawdê sporo,

oraz artyku³y publikowane wspólnie z
“Rzeczpospolit¹ Mareck¹”:

Zagro¿enia zwi¹zane z paleniem
odpadów,
kontynuacja cyklu "Spo³ecznoœci
lokalne" - "Firma w spo³ecznoœci
lokalnej".
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Zapraszamy
Redakcja portalu

www.marki.net.pl
portal spo³ecznoœci marek






