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Unosz¹cy siê w powietrzu dym od
"spalania gum", po³ysk alufelg,
migaj¹ce œwiat³a stroboskopów,
dudnienie basów, rozwiercone
wydechy które wydaj¹ przeraŸliwy
ha³as. To obraz niczym z filmu
"The Fast and The Furious"
(Szybcy i Wœciekli).

Nazywaj¹ siê "street-
racerami". Raz w tygodniu w
póŸnych godzinach wie-
czornych spotykaj¹ siê by
wzi¹æ udzia³ w nielegalnych
wyœcigach.

Tego dnia na miejsce do
œcigania wybrali Marki. Oko³o
100 "podrasowanych" samo-
chodów zajecha³o na parking
pod Centrum Handlowe M1.

Ulice zastêpuj¹ im tory
wyœcigowe. Na odcinku 400
metrów rozwijaj¹ prêdkoœæ do
150 km/h.

Brak wyobraŸni, której pozbawieni
s¹ uczestnicy wyœcigów, niedawno
doprowadzi³ do tragedii. Na ulicy
Pu³awskiej w Warszawie zginê³a 16 letnia
dziewczyna, która zosta³a potr¹cona przez
bezmyœlnego pirata drogowego. Dlaczego
nara¿aj¹c siebie, nara¿aj¹ na
niebezpieczeñstwo przypadkowych
przechodniów czy kierowców? Nie bior¹
pod uwagê skutków swojej zabawy.
Œcigaj¹c siê wieczorem nie uœwiadamiaj¹
sobie, ¿e ciemnoœæ ogranicza widocznoœæ,
¿e organizm pod koniec dnia jest
wyczerpany, co spowalnia reagowanie za
kierownic¹. G³upota i szpanerstwo, które
im towarzyszy zaœlepiaj¹ logiczne
myœlenie. Ka¿dy ma jakieœ hobby. Ale czy
nie mo¿na realizowaæ go w sposób
bezpieczny? Czy nie wystarczy wynaj¹æ do
tego celu jakiegoœ pustego placu? Miejsca,
które nie stanowi³oby zagro¿enia dla
innych? Tym razem dziêki interwencji
policji do wyœcigu nie dosz³o. Ile
potrzebnych jest ofiar by g³upota przesta³a
kusiæ?

Sylwia Kwas

Owoc g³upoty

"... Po co w twarze logik¹ nam chlustasz?

Nie czytaliœmy Hegla, Jaœnie Panie!

Dla nas Chopin, groch i kapusta

I od czasu do czasu powstanie..."

Przemys³aw Gintrowski

HONOROWY OBYWATEL MIASTA
W uznaniu zas³ug dla

Miasta Marki i jego

mieszkañców,

10 wrzeœnia

na VIII sesji Rady

Miasta, jednog³oœnie

podjêto uchwa³ê,

o przyznaniu tytu³u

“Honorowego

Obywatela” Panu

Romanowi

Grabowskiemu.

Pan Roman jest

trzeci¹ osob¹ po

Charlesie (Karolu)

Whiteheadzie,

dr Sergiuszu

Hornowskim,

która otrzyma³a ten

zaszczytny tytu³.

Gratulujemy.

Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny
numer Rzeczpospolitej Mareckiej.
Pismo pragnie byæ aktywnym
uczestnikiem ¿ycia spo³ecznego
miasta, informuj¹c i opisuj¹c
istotne i ciekawe wydarzenia
z jego ¿ycia.

Jednym z wa¿niejszych
animatorów dzia³añ lokalnych
(pro publico bono), jest
‘Portal Spo³ecznoœci Marek’,
który w³aœnie obchodzi swoje
pierwsze urodziny.

W imieniu ca³ej redakcji
Rzeczpospolitej Mareckiej, oraz
swoim w³asnym pragnê z³o¿yæ
wszystkim osobom tworz¹cym
"internetowe centrum miasta"
najserdeczniejsze ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci, wytrwa³oœci
w pracy i kolejnych sukcesów w
nastêpnym roku.

Piotr Matusiak,
redaktor naczelny

Szanowni Markowianie



Krótko

K³adka

Rozebrano

£awnicy

Festyn?
ad.

Rozpoczê³a siê modernizacja i remont
ulicy Legionowej. Inwestorem jest
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewó-
dzkich.

Burmistrz miasta zawar³ porozumienie z
Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie, w sprawie
okreœlenia zasad wspó³pracy w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa na drodze
krajowej nr.8 polegaj¹cym na budowie
k³adki dla pieszych. K³adka nad ulic¹
Pi³sudskiego ma byæ usytuowana na
terenie Strugi nieopodal klasztoru
Michalitów.

Dokonano rozbiórki budynku po
dawnym Urzêdzie Poczty Polskiej w
Markach przy Al. M. J. Pi³sudskiego
236. Pozostaje kwestia
zagospodarowania Skweru Ksiêdza
Bronis³awa Markiewicza i poprawy
komunikacji na ulicach Wczasowej i
Weneckiej.

Rada Miasta Marki na sesji 10 wrzeœnia
2003 roku powo³a³a zespó³ opiniuj¹cy
kandydatów na ³awników w sk³adzie:
Tadeusz Sk³odowski
Teresa Sobolewska
Agata Œwistowska
Zadaniem zespo³u bêdzie przed-
stawienie Radzie Miasta opinii o
zg³oszonych kandydatach na ³awników.
¯yczymy trafnych wyborów i owocnych
obr

Dnia 20 wrzeœnia na stadionie Marcovii
odby³ siê “Sportowy Festyn Rodzinny”.

RM

Gazeta.pl > Forum >
Regionalne >
Mazowieckie > MARKI

Goœæ: piotrg4g 24.09.2003 13:24

Goœæ: Nicola 24.09.2003 13:50

wictor 24.09.2003 14:09

Goœæ: Nicola 24.09.2003 14:46

bylem dzis o 10 rano na poczcie......... po
prostu brak slow. te kobiety sa jakies
lewe pytaja sie na wzajem co robic tak
jakby pracowaly tam 1 dzien !!! byly
tylko 2 os a stalem tam 26 min zeby
oplacic rachunek tel. to jakas parodia!!!!
pozdrawiam

Ja jestem zmuszona prze¿ywaæ te katusze
conajmniej 2 razy w tygodniu... I tu
potwierdza siê sentencja, ¿e "historia sie
powtarza". Tylko czemu za ka¿dym
razem? Mo¿e ja mam pecha do
kompetencji i refleksu mi³ych pañ z
poczty polskiej w Markach???????

Skoro historia sie powtarza, to trza
wyci¹gn¹c wnioski.- po pierwsze: skoro
piszesz na forum , to masz dostep do
komputera, wiêc za³ó¿ sobie konto w
banku internetowym (np.
www.mbank.com.pl lub www.inteligo.pl)
a wtedy zaoszczedzisz czas i pieni¹dze. -
po drugie : Marki s¹ d³ugie i maj¹ trzy
placówki pocztowe, idŸ wiêc mo¿e do
jednej z pozosta³ych dwu placówek ; ale
przedtem ujawnij , w której czeœci Marek
"panie z poczty" popisuj¹ sie refleksem i
zadaj¹ katusze swoim mieszkañcom
?PozdrawiamWictor

Po pierwsze placówka pocztowa drogi
kolego to nie tylko dokonywanie
p³atnoœci za rachunki. Konto w banku
internetowym mam i sobie z niego
spokojnie bezstresowo korzystam.
Niestety listu poleconego nie wyœlê przez
komputer, paczki równie¿ nie
nadam....Po drugie pocztê mam 500 m.
od pracy i nie zamierzam zapychaæ
niewiadomo ile lub p³aciæ bilet
autobusowy ¿eby wys³aæ dwa listy. Wiêc
chodzê sobie co drugi lub trzeci dzieñ do
tej¿e instytucji z nadziej¹ ¿e wkoñcu mnie
mile zaskoczy...

wictor 24.09.2003 15:14

Nicola 24.09.2003 15:28

Goœæ: piotrg4 24.09.2003 22:11

Goœæ: anmar 25.09.2003 08:14

Przyznaje Ci racjê, przesy³ki poleconej
lub paczki przy u¿yciu komputera sie nie
da. ZeŸlony na poczte polsk¹, od kilku lat
korzystam z firm kurierskich do
przesy³ania paczek, listów itp. Poczta
przesta³a mi siê wiêc kojarzyæ z listami i
paczkami. Dopóki nie by³o banków
internetowych, dopóty korzysta³em z
poczty aby dokonaæ bie¿¹cych p³atnoœci.
I tak mi skojarzenie w pamiêci
pozosta³o.Ale ci¹gle nie ujawni³aœ o
któr¹ placówkê chodzi: w Markach ,
Pustelniku czy w Strudze ? Wictor.

Chodzi mi o pocztê w Markach.

tak poczta w markach... na dodatek pani
w okienku musiala przestawiac jakims
szpikulcem stempel ktory brala przez
papierek aby sie nie umazac w tuszu,
malo to pomoglo bo byla cala brudna a
na koniec schowala sie pod biurko i
wylizala sobie palce z tegoz atramentu
belgoczac cos pod nosem:)fajno bylo ...
tylko dlugo a na dodatek powiem ze byly
2os tylko przede mnapiotrek

Odpowiadasz na pytanie tak samo jak te
pracuj¹ce panie ;)Pytanie brzmia³o: na
któr¹ poczte w Markach chodzisz bo s¹
trzy takie placówki. A Ty uparcie
odpowiadasz, ze na pocztê w Markach.
Ale na któr¹ pocze w markach? Na
pocztê w Markach. Ale na któr¹ pocztê?
No w Markach! Ale na ..... :))

Listy do redakcji
My mieszkañcy Marek nale¿¹cy do ulicy Pi³sudskiego, lewej i prawej strony,
prosimy o interwencje i informacje w nastêpuj¹cej sprawie:

Proszê o podanie metody zapobiegania drgañ domów. Czy to prawda, ¿e je¿eli
wykopiemy kana³, rów przed domami o g³êbokoœci 2 m i szerokoœci 1 m i w ten
kana³ u³o¿ymy styropian, który to ma zapobiegaæ przenoszeniu drgañ z jezdni na
dom, a w ogóle jaki jest sposób na zlikwidowanie wstrz¹sów domów?

Gdzie i do kogo mamy siê zwróciæ ze spraw¹ uci¹¿liwoœci spo³ecznej?

Proszê o opublikowanie mojego listu na ³amach Rzeczpospolitej Mareckiej
dodaj¹c, ¿e radni, którzy obiecywali przed wyborami, ¿e zajm¹ siê tym
problemem a gdy zostali wybrani, zapominaj¹ o swych obietnicach

·

·

domy, które le¿¹ przy ul. Pi³sudskiego przy ruchu tirów, ciê¿arówek,
samochodów trzês¹ siê i pêkaj¹ œciany, wszystko w domach siê rusza jak przy
trzêsieniu ziemi. Ha³as, który zak³óca nam ¿ycie jest nie do zniesienia, tak jak
byœmy mieszkali na lotnisku Okêciu, dlatego prosimy, co mo¿na zrobiæ i w jaki
sposób ul¿yæ ¿yciu mieszkañcom.
Czy ewentualnie mo¿na ograniczyæ szybkoœæ do 50 km/h na tej czêœci ulicy,
która jest zamieszkana?

Mieszkañcy Marek z ulicy Pi³sudskiego

PISZCIE
I DZWOÑCIE

DO NAS!

e-mail:
rm@marki.net.pl

0 691 53 86 43

0 691 87 20 25
Adres redakcji:

Rzeczpospolita Marecka
ul.Wysockiego 15b
03-371 Warszawa

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

RZECZPOSPOLITA MARECKA
E-MAIL:

TEL:
REDAKTOR NACZELNY:

ZASTÊPCY REDAKTORA NACZELNEGO:

WYDAWCA:

ul. Wysockiego 15b 03-371 Warszawa
(Adres wydawnictwa jest równie¿ adresem redakcji)

SK£AD I £AMANIE:
DRUK: ul. £ojewska 22a, Warszawa

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi

odpowiedzialnoœci za treœæ p³atnych reklam, anonsów i og³oszeñ.

rm@marki.net.pl
0 691 538 643, 0 691 872 025

Piotr Matusiak

Sylwia Kwas, Filip R¿ewski, Krzysztof Bychowski

PPHU "REK-WAR" Krzysztof Warabida

ActiveNet Krzysztof Bychowski
Zak³ad Poligraficzny



Ukoronowaniem sukcesów naszych
warcabistów sta³ siê ich udzia³ w
sierpniowych Mistrzostwach Polski w
warcabach klasycznych "64". Sukces
okaza³ siê podwójny. Po pierwsze sukces
organizacyjny, bo to w³aœnie nasz klub,
przy wspó³udziale Polskiego
Towarzystwa Warcabowego, podj¹³ siê i
zorganizowa³:

VII Indywidualne M³odzie¿owe
Mistrzostwa Polski
XII Indywidualne Mistrzostwa Polski
Mê¿czyzn i Kobiet
XI Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski

VI Indywidualne Mistrzostwa
Polski w Grze B³yskawicznej w
warcabach klasycznych "64 Mistrzostwa
odby³y siê po raz pierwszy w Markach w
Zespole Szkó³ Nr 2 w dniach 20-
24.08.2003 r. Zawodnicy przyjechali z
ró¿nych stron Polski, ogó³em udzia³
wziê³o ponad 100 zawodników - w tym
wielu arcymistrzów i mistrzów.

Mistrzostwa Indywidualne zosta³y
rozegrane w 10 kategoriach. Ogó³em
rozdano ponad 30 pucharów i nagród.
Wprawdzie nie te najwiêksze, ale
niektóre z nich przypad³y naszym
zawodnikom

II miejsce w kategorii mê¿czyzn
-
III miejsce w kategorii juniorek
-
III miejsce w kategorii juniorów
-

i tu¿ obok podium:
IV miejsce w kategorii juniorów
-
IV miejsce w kategorii m³odziczek
-

Choæ jesteœmy zadowoleni z tych
wyników, nie ukrywamy, ¿e mog³o byæ
lepiej.

Zdecydowanie wiêksze sukcesy
odnieœliœmy w Mistrzostwach
Dru¿ynowych, gdzie po trzech dniach
zmagañ przy warcabnicach (2 godziny
ka¿da partia) naszej dru¿ynie uda³o siê
wywalczyæ tytu³ Dru¿ynowego Mistrza
Polski 2003. Najwiêkszy puchar zosta³
wiêc w naszym mieœcie! Druga dru¿yna
naszego klubu zajê³a siódme miejsce. Tak
wiêc UKS "Struga" ku radoœci nas
wszystkich zosta³ Mistrzem Polski 2003.
Oby tak dalej!

·

·

·

·

·

·

·

·

Oto nasze najlepsze lokaty:

Marcin Grzesiak

Edyta Suchecka

Micha³ Janicki

Pawe³ Suchecki

Natalia Rydzewska

Pewnego wieczora do redakcji
zadzwoni³ telefon.

Czytelnik w œrednim wieku prosi³ o
interwencje. Twierdzi³ i¿ pod jego
posesj¹ od kilku godzin trwa kanonada
petard korków i innych materia³ów
pirotechnicznych, odpalanych przez
nastoletnich wyrostków.

Proszê pana, na ulicy Sowiñskiego
nie da siê wytrzymaæ, szyby dr¿¹ od
wybuchów. Ale najgorsze jest to, ¿e
zwierzêta przera¿one wybuchami
szalej¹ i niemi³osiernie ujadaj¹.
Dzwoni³em ju¿ na policje ale dy¿urny
stwierdzi³ ¿e nie podejm¹ interwencji.

W trakcie rozmowy z czytelnikiem
okaza³o siê, ¿e policjant poradzi³
mieszkañcowi, aby zadzwoni³ do
ksiêdza proboszcza. Mój rozmówca mia³

by prosiæ ksiêdza, aby ten wstrzyma³
sprzeda¿ materia³ów pirotechnicznych
na odpuœcie. Policja t³umacz¹c siê
brakiem œrodków (a raczej brakiem
ochoty) przerzuci³a ca³¹ odpowie-
dzialnoœæ za zaistnia³¹ sytuacjê na inn¹
instytucjê. Zak³ócanie porz¹dku
publicznego ma ewidentnie œwiecki
charakter i wymaga interwencji s³u¿b
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i
porz¹dek w mieœcie.

Do redakcji RM docieraj¹ coraz
czêœciej uwagi dotycz¹ce pracy
mareckiego posterunku. Nadal czekamy
na opinie czytelników i ze swej strony
deklarujemy, ¿e bêdziemy je sukce-
sywnie przekazywali komendantowi
mareckiej policji.

Piotr Matusiak

W uznaniu zas³ug dla Miasta
Marki i jego mieszkañców,10
wrzeœnia na VIII sesji Rady
Miasta, jednog³oœnie podjêto
uchwa³ê, o przyznaniu tytu³u
'Honorowego Obywatela' Panu
Romanowi Grabowskiemu. Pan
Roman jest trzeci¹ osob¹ po
Charlesie (Karolu) Whiteheadzie,
dr Sergiuszu Hornowskim, która
otrzyma³a ten zaszczytny tytu³.
Gratulujemy.

Roman Grabowski urodzi³ siê 22
paŸdziernika 1923 roku w Warszawie na
ul. Srebrnej 16 na Woli. Pochodzi z
rodziny, gdzie tradycje patriotyczne by³y
mocno zakorzenione. Jego ojciec, jako
ochotnik ze Stanów Zjednoczonych,
wst¹pi³ we Francji do b³êkitnej armii
gen. Hallera. W 1919 powróci³ do kraju
by w szeregach Wojska Polskiego
walczyæ o granice odradzaj¹cej siê
Rzeczpospolitej.
Rodzina Grabowskich do roku 1930
mieszka³a na Warszawskiej Woli. Po
kryzysie gospodarczym, wyprowadzi³a
siê do Pustelnika pod Warszaw¹, gdzie
ojciec dosta³ pracê w fabryce. W ten
sposób Roman Grabowski, jako
oœmiolatek zosta³ mieszkañcem Marek.
Rozpocz¹³ edukacjê w Szkole
Podstawowej nr.3.
Jako m³ody ch³opak marzy³, by zostaæ
pilotem.
I byæ mo¿e jego marzenia by siê ziœci³y
gdyby nie fakt, ¿e 1 wrzeœnia wybuch³a
II Wojna Œwiatowa, która uniemo¿liwi³a
mu dalsz¹ edukacjê. Maj¹c szesnaœcie
lat, jako cywil, bra³ udzia³ w obronie

Warszawy we wrzeœniu 1939 roku. Tego
samego roku pozna³ kpt.dr.med.
Sergiusza Hornowskiego, który
umo¿liwi³ mu wst¹pienie do Zwi¹zku
Walki Zbrojnej. W 1941 roku sk³adaj¹c
uroczyst¹ przysiêgê wst¹pi³ w szeregi
ZWZ i przyj¹³ pseudonim "Dziadek".
Podczas okupacji na terenie naszego
Miasta (II rejonu "Celków") orga-
nizowa³ wraz kolegami tzw. "grupy
oporu".
Od 30 lipca 1944 roku bra³ udzia³ w
dzia³aniach zgrupowania ¿o³nierz II
Rejonu przeciw Niemcom w Strudze.
Po zajêciu Marek przez wojska
radzieckie w listopadzie zosta³ are-
sztowany i wywieziony do obozu w
Borowiczach na terenie ZSRR. Tam
zosta³ przydzielony do grupy, której
zadaniem by³ roz³adunek wagonów
towarowych. Po dwóch latach
kator¿niczej pracy powróci³ do kraju
aktywnie w³¹czaj¹c siê w ruch
kombatancki. Obecnie Roman
Grabowski ps." Dziadek" jest prezesem
Zarz¹du Ko³a nr. 2 "Celków", Marki
okrêg Warszawa powiat Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.

Honorowy Obywatel Miasta Marki
zosta³ uhonorowany w sumie 22
odznaczeniami, m. in. Krzy¿em
Walecznych, Krzy¿em Powstania
Warszawskiego, Krzy¿em Party-
zanckim, Krzy¿em Akowskim,
Potrójnym Medalem Wojska Polskiego
oraz za 25 lat pracy w Wojskowym
Instytucie Medycyny Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

UKS "Struga" Mistrzem Polski!

INTERWENCJE

Honorowy Obywatel

Liczba z³o¿onych wniosków w
ramach Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na dzieñ 1 paŸdziernika
2003 wynios³a oko³o 100 szt. Jak na
ponad dwadzieœcia tysiêcy mie-
szkañców to skandalicznie ma³o.
Mieszkañcom nie chcia³o siê pisaæ, nie
mieli pomys³ów na inwestycjê czy po
prostu nie zale¿y im na rozwoju Marek?
Gotowe wnioski publikowaliœmy w

poprzednim numerze ‘RM’, wiêc nie
by³o du¿ych problemów z ich
zdobyciem.

Obym siê myli³, ale chyba do
spo³eczeñstwa obywatelskiego nam
jeszcze daleko. Miejmy nadziejê, ¿e za
rok bêdzie lepiej.

P.S. A mo¿e prozaiczn¹ przyczyn¹ tak
ma³ej aktywnoœci Markowian jest brak
wiary w to, ¿e obywatel mo¿e coœ
zmieniæ, a jego g³os ma jak¹kolwiek
wartoœæ.

Piotr Matusiak

Od naczelnego....
Bo d³ugopis siê wypisa³ ???



W³asny pieni¹dz, czyli o walucie lokalnej
Spo³ecznoœci lokalne cz. III

Pieni¹dze. D¿entelmeni o nich
podobno nie rozmawiaj¹ - a jest to przecie¿
bardzo ciekawy wynalazek ludzkoœci.
Czêsto zapominamy, ¿e w³aœciwie s¹ one
tylko zadrukowanym kawa³kiem papieru.
Stanowi¹ swego rodzaju "dokument",
który otrzymujemy w zamian za
wytworzone przez nas (przedsiêbiorców,
pracowników najemnych, urzêdników
publicznych) dobra i us³ugi. Dziêki jego
powszechnej akceptowalnoœci mo¿emy
zamieniæ ów "dokument" na inne dobra i
us³ugi takie, których akurat potrzebujemy.
Bez tego wynalazku ludzkoœæ nie
osi¹gnê³aby obecnego poziomu rozwoju
materialnego, gdy¿ handel wymienny
by³by znacznie mniej efektywny.

Oczywiste jest, ¿e nie na wszystko
nam pieniêdzy wystarcza. Mo¿e siê na
przyk³ad okazaæ, ¿e nie staæ nas na to, by
zap³aciæ za okazjonaln¹ opiekê nad
dzieckiem pomimo, ¿e niepracuj¹ca
s¹siadka mog³aby siê tego zadania podj¹æ.
Inny s¹siad natomiast nie dysponuje
sprawn¹ kosiark¹, a krêpuje siê poprosiæ o
jej po¿yczenie. I tu w³aœnie - po tym nieco
przyd³ugim wstêpie - dochodzimy do
sedna sprawy: czasem brakuje
rozwi¹zania, które umo¿liwi³oby na
niewielk¹ skalê œwiadczenie sobie
nawzajem us³ug bez skrêpowania,
poczucia wykorzystywania czy bycia
wykorzystywanym. S¹ to dobra lub us³ugi,
na które nie mo¿emy przeznaczyæ
"zwyk³ych" pieniêdzy, ale za które
bylibyœmy gotowi siê odwdziêczyæ czymœ
innym. Oczywiœcie zwykle nie ma z tym
problemu w rodzinie czy wœród
rzeczywiœcie bliskich s¹siadów, jednak nie
zawsze te w³aœnie osoby mog¹ nam
zaoferowaæ to, czego potrzebujemy.
Katalog takich dóbr i us³ug mo¿e byæ d³ugi:
wypo¿yczenie kosiarki, zrobienie
zakupów, opieka nad dzieckiem, pomoc
przy komputerze, odwiezienie samo-
chodem. Sprawy drobne, ale podnosz¹ce
jakoœæ naszego ¿ycia.

Od pewnego czasu w krajach
anglosaskich, jako rozwi¹zanie tego
problemu, niektóre spo³ecznoœci lokalne
uruchamiaj¹ tak zwany "pieni¹dz lokalny".
Sposoby realizacji pomys³u s¹ przeró¿ne.
Zró¿nicowana jest ju¿ sama techniczna
realizacja tej "waluty": mo¿e mieæ formê
papierowych bonów zbli¿on¹ do
prawdziwych pieniêdzy (choæ rzadko),
mo¿e byæ doœæ prostym rejestrem, a mo¿e
wreszcie opieraæ siê na rozbudowanym
systemie komputerowym, w którym ka¿dy
u¿ytkownik systemu ma swoje konto z
"pieniêdzmi" i który mo¿e nawet pomagaæ
w ustalaniu "cen" rozmaitych dóbr i us³ug.
Spo³ecznoœci lokalne przyjmuj¹ te¿ ró¿ne
koncepcje stanowi¹ce podstawê systemu -
czasem rozlicza siê w ten sposób jedynie
poœwiêcony czas, zak³adaj¹c ponadto, ¿e
godzina przepracowana przez ka¿dego z
uczestników systemu jest warta tyle samo.
W innych mniej egalitarnych rozwi¹za-
niach uwzglêdniany jest znacznie szerszy
katalog dóbr i us³ug, jak te¿ komplikuje siê
ustalanie ich "cen". W najbardziej
rozbudowanych systemach mog¹
uczestniczyæ tak¿e lokalne firmy,
realizuj¹c czêœæ swojego przychodu w
"walucie lokalnej". Takie systemy choæ
rozwijaj¹ siê powoli rzeczywiœcie w
niektórych spo³ecznoœciach krajów
anglosaskich dzia³aj¹ sprawnie i przynosz¹
oczekiwane efekty.

Przyk³adem z USA mo¿e byæ miasto
Ithaca w stanie Nowy Jork, gdzie waluta
lokalna (nazywana po prostu "Hours" czyli
godziny) dzia³a ju¿ od kilkunastu lat
mo¿na o niej poczytaæ na stronie
internetowej www.ithacahours.org. W
systemie uczestnicz¹ nie tylko mieszkañcy
ale tak¿e przedsiêbiorstwa. Walutê lokaln¹
mo¿na zatem wykorzystaæ by zjeœæ posi³ek
w restauracji, wynaj¹æ samochód lub te¿
wezwaæ hydraulika - choæ w niektórych
przypadkach czêœæ p³atnoœci wymagana
jest w "tradycyjnym" pieni¹dzu. Ocenia
siê, ¿e w systemie uczestniczy kilka tysiêcy

mieszkañców i ponad czterysta lokalnych
firm. Nieustannie kr¹¿¹cy pieni¹dz
(wyemitowany w formie papierowych
banknotów, których wartoœæ ocenia siê na
ok. 200.000 "zwyk³ych" dolarów
amerykañskich) umo¿liwia wymianê
znacz¹cej iloœci dóbr i us³ug - ju¿
piêciokrotny obrót "Ithaca Hours" w ci¹gu
roku to wartoœæ ok. miliona dolarów.
Dziêki walucie lokalnej zwiêksza siê si³a
nabywcza i komfort ¿ycia
mieszkañców Itaki, ma miejsce
aktywizacja i integracja mie-
szkañców. "Ithaca Hours"
stanowi¹ te¿ dodatkow¹ zachêtê
do nabywania dóbr i us³ug
lokalnie w swoim mieœcie, jak
równie¿ dziêki nieoprocen-
towanym po¿yczkom w tej
walucie, mog¹ u³atwiæ urucho-
mienie w³asnego niedu¿ego
przedsiêbiorstwa.

Oczywiœcie z koncepcj¹ "waluty
lokalnej" wi¹¿¹ siê te¿ ró¿ne problemy i
w¹tpliwoœci. Narzuca siê na przyk³ad
pytanie, czy system ten nie powoduje
komercjalizacji tego, co dotychczas le¿a³o
w sferze zwyk³ej ludzkiej ¿yczliwoœci
pomocy s¹siedzkiej. Wydaje siê, ¿e ryzyko
to jest nieznaczne, przecie¿ wci¹¿ mo¿emy
pomagaæ sobie na dotychczasowych
zasadach, chodzi raczej o rozszerzenie
wspó³pracy spo³ecznoœci lokalnej, o
wyjœcie poza kr¹g rodziny i najbli¿szych
s¹siadów. Kolejny problem to kwestia
podatkowa - nie jest jasne jak traktowa³by
tego typu wzajemn¹ wymianê dóbr i us³ug
fiskus w Polsce. Rozwi¹zania w innych
krajach s¹ zró¿nicowane, choæ dominuje
zasada, ¿e opodatkowane s¹ jedynie firmy,
oferuj¹ce za walutê lokaln¹ dobra i us³ugi,
które sprzedaj¹ równoczeœnie za
"prawdziwe" pieni¹dze. Pozostaje tak¿e
pytanie, czy tego typu system mia³by w
ogóle szanse sprawdziæ siê Polsce? Wydaje
siê on wymagaæ sporej dozy wzajemnego
zaufania i uczciwoœci w relacjach, które
obejmowa³aby waluta lokalna. O ile w
przypadku prawdziwych pieniêdzy
gwarantem ich wartoœci jest pañstwo (bank

centralny) to w przypadku walut lokalnych
polegaæ mo¿na tylko na sobie.

Zaczêliœmy od przyk³adów z ¿ycia
codziennego, a tymczasem okazuje siê, ¿e
idei "waluty lokalnej" niektórzy eko-
nomiœci nadaj¹ znacznie wiêksz¹ rangê. Co
ciekawe jest to obszar, w którym zgadzaj¹
siê ze sob¹ niektórzy ekonomiœci lewicowi
i ekonomiœci opieraj¹cy siê o naukê
spo³eczn¹ Koœcio³a. Twierdz¹ oni, ¿e

waluty lokalne mog¹ byæ doskona³ym
uzupe³nieniem (a wed³ug tych bardziej
ortodoksyjnych nawet alternatyw¹)
tradycyjnej gospodarki rynkowej.
Pomagaj¹ one aktywizowaæ i
wykorzystywaæ zasoby znajduj¹ce siê poza
g³ównym nurtem rozwoju (regiony mniej
rozwiniête, osoby bezrobotne). W
rozbudowanych wersjach mog¹ one
zwiêkszaæ stopieñ samowystarczalnoœci
spo³ecznoœci lokalnych i chroniæ je przed
ujemnymi aspektami globalizacji. Ale to
ju¿ tematy raczej dla ideologów i
ekonomistów ni¿ dla osób zainte-
resowanych sprawami lokalnymi.

Od redakcji: Zapraszamy do
przysy³ania opinii i komentarzy. Osoby,
które chcia³yby dowiedzieæ siê wiêcej o
koncepcji lokalnej waluty, a tak¿e by³yby
potencjalnie zainteresowane udzia³em w
tego typu systemie w Markach proszone s¹
o kontakt e-mailowy na adres
rm@marki.net.pl

Rafa³ Rede³

Autor wspó³redaguje lokalny portal
internetowy www.marki.net.pl



Juniorzy
I m-ce: - Daniel £upiñski
II m-ce: - Krystian Harasimiuk
III m-ce: - Piotr Kowalski

Seniorzy
I m-ce: - Marek Kostrzewa
II m-ce: - Józef Juszkiewicz
III m-ce: - Robert Janas

Wyniki zawodów
"O puchar Rady Miasta Marki”

Tomek ma 9 lat, mieszka w
Markach. Jak wszystkie dzieci w jego
wieku chodzi do szko³y, lubi graæ w
pi³kê, jeŸdziæ na rowerze, ganiaæ po
podwórku z kolegami. W wakacje by³o
tego ganiania co niemiara, praktycznie
ca³y dzieñ mo¿na by³o spêdziæ na
bieganiu po dworze. Teraz jest trochê
gorzej bo wiêkszoœæ jego kolegów na
d³ugo przed zapadniêciem zmroku jest
wo³ana przez rodziców do odrabiania
lekcji. Koledzy nie lubi¹ tego obowi¹zku
i z oci¹ganiem, bo przecie¿ zabawa jest
przednia, id¹ do domu. Tomek z chêci¹
poszed³by do domu i odrobi³ lekcje, ale
nie mo¿e. Co mu w tym przeszkadza?
Powód jest prosty i niestety bardzo czêsty
tak¿e w Markach. Jest nim alkoholizm
jego rodziców. Gdy pójdzie do domu
zostanie zbity przez ojca, a krzyki matki
bêd¹ go dochodziæ nawet wtedy, gdy
zamknie drzwi swojego pokoju. Aby
tego unikn¹æ Tomek czasem chodzi do
kolegów i razem z nimi odrabia lekcje.
Ale ostatnio zacz¹³ siê wstydziæ, tego ¿e
we w³asnym domu nie mo¿e spokojnie
usi¹œæ i odrobiæ lekcji. Dlatego zaczê³y
siê jego pierwsze k³opoty w szkole, a
przecie¿ rok szkolny zacz¹³ siê dopiero
przed trzema tygodniami. Przyczyn¹
jego k³opotów w nauce zainteresowa³a
siê wychowawczyni w szkole i skie-
rowa³a go do œwietlicy œrodowiskowej.

W ten w³aœnie sposób ch³opiec
znalaz³ siê w Œwietlicy Œrodowiskowej w
Markach przy ul. Sportowej 3 w budynku
mareckiej przychodni zdrowia. Tak
trafi³a tu wiêkszoœæ dzieci. Dzieci mog¹
tu odrobiæ lekcje, przygotowaæ siê do
klasówki, skorzystaæ z pomocy
nauczyciela, czy przeczytaæ lekturê. A w
wolnym czasie czeka na dzieci tak¿e
mnóstwo atrakcji takich jak: zajêcia
plastyczne, œwietlicowy teatr, filmy
wideo, dyskoteki, ping-pong, gry
planszowe i ca³a masa innych rozrywek.
Poza tym dzieci zawsze mog¹ po prostu
napiæ siê herbaty, i z kimœ porozmawiaæ,
znajduj¹ te¿ sta³¹ opiekê pedagogiczn¹.

Organizatorem œwietlicy jest
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, zaœ
wyposa¿enie jej finansowa³ Urz¹d
Miasta Marki. Komisja ta jest cia³em
doradczym Burmistrza w sprawach
rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych na terenie gminy. A ¿e Marki nie
s¹ wolne od tego problemu nie trzeba
chyba nikogo przekonywaæ, bo przecie¿

ka¿dy z nas jeœli nie w rodzinie to wœród
znajomych czy s¹siadów styka siê z
choroba alkoholow¹. Prowadzenie
Œwietlicy Œrodowiskowej jest jednym z
najwa¿niejszych dzia³añ Komisji, bo
niesie w ten sposób pomoc najm³odszym,
tym których choroba alkoholowa
najbardziej dotyka, a zarazem wymagaj¹
najwiêcej pracy by nie powtarzaæ b³êdów
swoich rodziców. Gdy¿ to co dla
cz³owieka, który nie zetkn¹³ siê
bezpoœrednio z alkoholizmem jest
patologi¹ i dramatem, dla dzieci z rodzin
alkoholowych jest codziennym
standardem.

Œwietlica jest czynna we:
wtorki i czwartki w godz.: 14-18
soboty w godz. 10-14.

GKRPA uruchomi³a tak¿e Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny dla osób
uzale¿nionych oraz ich bliskich.
Pisaliœmy o tym w pierwszym numerze
RM, ale przypomnieæ nie zaszkodzi.
Punkt podobnie jak Œwietlica mieœci siê
przy ul. Sportowej 3 w Markach. Mo¿na
w nim uzyskaæ pomoc psychologiczn¹ i
prawn¹ dla osób uwik³anych w przemoc
domow¹, a tak¿e informacje o
mo¿liwoœciach leczenia uzale¿nieñ i
pomoc w dotarciu do nich. Przy punkcie
dzia³a tak¿e telefon zaufania. Pod
numerem 761 93 63 mo¿na, w godzinach
pracy punktu, porozmawiaæ ze
specjalist¹ zajmuj¹cym siê pomoc¹ w
uzale¿nieniach, poza godzinami pracy na
automatycznej sekretarce mo¿na nagraæ
swój problem a pracownicy punktu
oddzwoni¹ jak tylko bêdzie to mo¿liwe,
na podany numer.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
zaprasza w:

poniedzia³ki w godz.: 16-18
(porady dla rodzin)
wtorki w godz.: 9-12 oraz 17-20
(porady w sprawach przemocy)
czwartki w godz.: 17-20

Jak pisaliœmy, w œwietlicy
œrodowiskowej dzieci mog¹ skorzystaæ z
lektur. Niestety lektur tych jest za ma³o,
dlatego zwracamy siê z apelem o pomoc
do ka¿dego kto mo¿e przekazaæ ksi¹¿ki
lub œrodki na ich zakup. Ka¿dy kto mo¿e
pomóc w tej sprawie proszony jest o
kontakt z pani¹ Ew¹ Wójcik pod nr
telefonu 761 93 63.

Filip R¿ewski

·

·

·

·

·

Nowa Œwietlica

Zastanawiaj¹ce, jak wielk¹ karierê,
jak wielu fanów maj¹ dziœ
nieprawdopodobne historie - i wœród
dzieci, i wœród doros³ych. "Harry
Potter...", "W³adca Pierœcieni", Matrix"-
szaleñstwo iluzji. Bajki - opowiadaæ je
dzieciom, czy nie - stanowi¹ przedmiot
dyskusji od setek lat. Psychologowie i
terapeuci twierdz¹, ¿e baœñ jest jednym z
czynników, które wspomagaj¹ dojrze-
wanie intelektualne i emocjonalne dzieci.
I.Redliñska w artykule pt."Bajka prawdê
ci powie" (Rzeczpospolita nr 216 z 2003
r.) przytacza s³owa dr Marii Molickiej

autorki baœni terapeutycznych: "Bajki
terapeutyczne s³u¿¹ do otwierania siê
dziecka...Lektura umo¿liwia dziecku
wy¿alenie siê, obni¿enie napiêcia
emocjonalnego, ale równie¿ przez
uto¿samienie siê z bohaterem opowieœci
pomaga odbudowaæ pozytywn¹ samo-
ocenê i taki obraz œwiata... Bajki redukuj¹
niepokój dotycz¹cy problemów, jakie
istniej¹ w danym czasie... Dlatego
dawniej pojawia³ siê w nich diabe³ Boruta
czy Kostucha. Dzisiaj œwiat stawie przed
ludŸmi wysokie wymagania. Dzieci
czêsto czuj¹ siê samotne i niekochane.
Musz¹ stawaæ na palcach, by sprostaæ
oczekiwaniom œrodowiska. Te problemy
widoczne s¹ wiêc w bajkach. Nie unikaj¹
one jednoczeœnie odpowiedzi na
najtrudniejsze pytania ma³ego czytelnika.

Mówi¹ o œmierci, ale te¿ wskazuj¹, ¿e
istnieje coœ, co mo¿e z³agodziæ ból
wywo³any krótkoœci¹ naszego ¿ycia na
ziemi: przynosz¹c¹ prawdziw¹
satysfakcjê wiêŸ z drugim cz³owiekiem."

Do takich "bajek" mo¿na myœlê
zaliczyæ ksi¹¿kê Zdzis³awa Domole-
wskiego "Zosia pleciona". Bohaterk¹
opowieœci jest dziewiêcioletnia Zosia
Pietrzak . Opiekuje siê sparali¿owan¹
matk¹, zmaga siê z alkoholizmem ojca,
œmierci¹ przyjaciela- problemami, które
z³ama³yby niejednego doros³ego.
Wnikliwie obserwuje otaczaj¹cych j¹

ludzi, ocenia ich i usprawiedliwia,
rozumie, ¿a³uje i rysuje. Wszystko
i nie tylko po to, by porozumieæ siê
z matk¹, która nie mówi, lecz ¿eby
nadaæ œwiatu kszta³t, który bêdzie
mog³a przyj¹æ jej dziewiêcioletnia
œwiadomoœæ. I wyplata "Najlepiej
z wszystkiego umiem pleœæ ró¿ne
przedmioty z ga³¹zek, kwiatów,
witek" mówi, i wyplata parasole,
wianki , tacki i doniczki- i
kryjówki, w których ucieka w œwiat
wyobraŸni, mimo, ¿e w pierwszym
rozdziale ksi¹¿ki, zatytu³owanym
PRAWDA mówi: "Wokó³
wszystko jest tak zrobione, jakby
coœ chcia³o ludzi ci¹gle oszukiwaæ.
Ju¿ ksi¹¿ki s¹ oszukañcze, ale filmy
to zupe³nie! W nich wszystko jest
zrobione ze sztuczek, wszystko.
Nawet nie ma zapachów, prawda?
Wiêc widzicie. Doroœli robili tak z
dzieæmi zawsze. Bujali, zmyœlali
ró¿ne urz¹dzenia, wró¿ki, lataj¹ce
istoty, mówi¹ce przedmioty. To jest
ciekawe, czasem straszne, weso³e,
ale naprawdê jest zwyczajnym
oszukiwaniem, ¿eby dzieci czymœ
zaj¹æ, ¿eby nauczy³y siê same
siebie oszukiwaæ i gdy potem
wyjd¹ przed dom, albo pójd¹ do
szko³y, wszystko wydaje siê nudne,

nieruchome i nigdzie nie ma nic
ciekawego." Zosi œwiat w szarych,
popeegerowskich Swiniarach nie jest taki
dziêki niej samej.

Najchêtniej przepisa³abym tê
ksi¹¿kê dla Pañstwa. Ale szkoda czasu
przyjdŸcie po ni¹ - z dzieæmi. To rzecz
zupe³nie inna od masowej literatury
m³odzie¿owej - pe³niejsza, i mo¿e
pozwoli dzieciom zobaczyæ , jak ciekawa
mo¿e byæ rzeczywistoœæ.

Mieszkaj¹cy w Markach Zdzis³aw
Domolewski, autor "Zosi plecionej" pisze
te¿ dla doros³ych, ale o tym nastêpnym
razem.

Ma³gorzata Rowicka

Antidotum na "Harrego...”
Poczytaæ coœ...

Na Ryby...

czyli co w wodzie piszczy?
Zgodnie z planem imprez w Kole Miejskim

Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, 7 wrzeœnia br.
wêdkarze rywalizowali w zawodach gruntowych "O
Puchar Rady Miasta Marki" Zawody odby³y siê w
mi³ej i sportowej atmosferze, a du¿a grupa m³odzie¿y
twórczo spêdzi³a wiele godzin na ³onie przyrody nad
piêknym Bugiem. W zawodach wziê³o udzia³ ponad
40 zawodników w tym 14 m³odzików. Nagrody,

puchary upominki dyplomy wrêczyli radni miasta
Marki: panowie Kazimierz Kêdzierski i Tadeusz
Sienkiewicz, za co Zarz¹d Ko³a serdecznie dziêkuje
w imieniu reszty wêdkarzy.

Du¿y sukces odniós³ nasz kolega Edward
Ró¿añski startuj¹c 23 sierpnia br. w Okrêgowych
Zawodach Spinningowych " O Puchar Zalewu
Zegrzyñskiego", jako jedynemu w sektorze uda³o mu

siê z³apaæ szczupaka i dziêki temu
wyczynowi zaj¹³ pierwsze miejsce
pokonuj¹c wielu renomowanych
spinningistów - gratulujemy.

Z wêdkarskim pozdrowieniem
Andrzej Jezierski



Depresja, zani¿ona samoocena,
poczucie odtr¹cenia, brak sensu
w ¿yciu, takimi cechami mo¿e
charakteryzowaæ siê ka¿dy z nas,
je¿eli straci pracê i bêdzie
przebywa³ na d³ugotrwa³ym
bezrobociu. Wed³ug oficjalnych
statystyk ponad 18% zdolnych do
pracy Polaków nie ma pracy,
statystki Unii Europejskiej mówi¹,
¿e nasze bezrobocie siêga ju¿
25%!. Bezrobocie sta³o siê
powszechn¹ chorob¹ polskiego
spo³eczeñstwa, choæ jest tematem
wstydliwym i przemilczanym.

BEZROBOCIE ROŒNIE

WSZYSCY UCIEKAJ¥
OD NIESZCZÊŒCIA

NIE MA PO CO SIÊ BUDZIÆ

MUSZÊ KRAŒÆ

Marki nale¿¹ce do zamo¿nej
aglomeracji warszawskiej wydawa³y siê
niezagro¿one masowym bezrobociem,
znajduje siê tu przecie¿ wiele
przedsiêbiorstw, centrów handlowych i
ma³ych rodzinnych zak³adów. Niestety
recesja trapi¹ca polsk¹ gospodarkê od
kilku lat powoduje, ¿e wiele okolicznych
zak³adów zaczê³o bankrutowaæ lub
ograniczaæ zatrudnienie, wy¿ demo-
graficzny z lat siedemdziesi¹tych i
osiemdziesi¹tych zala³ rynek pracy,
bezrobocie w powiecie Wo³omiñskim
przekroczy³o 10% i stale roœnie. Choæ
problem ten dotkn¹³ przede wszystkim
m³odzie¿ i ludzi o niskich kwalifikacjach,
to poœród ludzi szukaj¹cych pracy coraz
czêœciej znajduj¹ siê te¿ osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem i du¿ym sta¿em
zawodowym. Najgorsze jest to, ¿e roœnie
liczba bezrobotnych pozostaj¹cych bez
pracy d³u¿ej ni¿ rok, co wi¹¿ê siê z utrat¹
wczeœniej nabytych umiejêtnoœci
zawodowych i przyzwyczaja cz³owieka
"do bezrobocia". D³ugotrwa³e bezrobocie
powoduje deprawacje spo³eczn¹
cz³owieka, spycha go na margines
spo³eczeñstwa i uniemo¿liwia normalne
funkcjonowanie. Œwiadczy o tym
przypadek Daniela G., mieszkañca
Marek.

Daniel by³ menad¿erem w jednej z
du¿ych warszawskich firm z kapita³em
zagranicznym, straci³ pracê trzy lata temu
w wyniku redukcji pracowników. Za
odprawê zdo³a³ sp³aciæ czêœæ d³ugów,
które zaci¹gn¹³ na mieszkanie i
samochód, niestety nie móg³ znaleŸæ
nowej pracy. W koñcu musia³ obni¿yæ
standard ¿ycia, sprzeda³ samochód
zamieni³ mieszkanie na mniejsze. Dla
Daniela najgorsz¹ rzecz¹ nie by³ jednak
brak pieniêdzy, ale brak sta³ego zajêcia i
zwi¹zane z tym poczucie bezsensu
wszelkich dzia³añ. Po dwóch latach
bezskutecznego szukania pracy, nie
wierzy w lepsze jutro.

- Wszyscy uciekaj¹ od nieszczêœcia
mówi Daniel, - Gdyby nie pomoc
najbli¿szej rodziny by³bym równie¿
bezdomnym, pomoc z opieki spo³ecznej i
okazyjne "fuchy" nie starczaj¹ na
pokrycie czynszu - dodaje.

Choroba bezrobocia dotyka przede
wszystkim m³odych ludzi, z których a¿
40% nie mo¿e podj¹æ swojej pierwszej
pracy. Znalezienie pracy przez
absolwenta graniczy z cudem, wymóg³
doœwiadczenia zawodowego przekreœla

m³odych ludzi na starcie. Nic nie
pomagaj¹ dodatkowe szkolenia, kursy
jêzykowe czy poradniki w stylu "Jak
prowadziæ rozmowê o pracê".

- Pracy po prostu dla nas niema mówi
Krzysztof B. absolwent Uniwersytetu im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Dla
Krzysztofa posiadanie pracy stanowi
wielki przywilej dla "ludzi z uk³adami"
lub "szczêœciarzy".

- Nie ma znaczenia ile zarabiasz i jak
d³ugo pracujesz, liczy siê to, ¿e masz
pracê. Zazdroszczê wszystkim, którzy
wstaj¹ o 6 rano i wracaj¹ o 20, maj¹
zajêcie, maj¹ po co siê budziæ mówi
Krzysztof.

Przyczyna bezrobocia wœród
m³odzie¿y jest znana, Polska ma
najwy¿szy w Europie potencja³ m³odych
ludzi w wieku 25 - 30 lat, prawie milion
absolwentów rocznie opuszcza szko³y,
s³abo rozwiniêta gospodarka nie jest
wstanie wch³on¹æ takiej masy.

- Dziennie przychodzi do nas jakieœ
piêædziesi¹t CV z proœb¹ o prace, w ci¹gu
roku zatrudniliœmy dwie osoby na okres
próbny oraz przyjêliœmy jednego studenta
na darmow¹ praktykê mówi Artur
Mielczarek, kierownik kadr w jednym z
wydawnictw, - Nie jesteœmy wstanie
nawet przejrzeæ wiêkszoœci podañ i
niestety l¹duj¹ w koszu dodaje
Mielczarek

Niektórzy bezrobotni próbuj¹
walczyæ z brakiem pracy na w³asn¹ rêkê,
zak³adaj¹c ma³e firmy us³ugowe.
Niestety polityka fiskalna nie zachêca do
za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, czego g³ówn¹ przyczyn¹
jest prawie 700 z³ sk³adka ZUS, któr¹ siê
p³aci niezale¿nie od tego jakie firma
przynosi zyski i czy w ogóle je przynosi.
Polityka pañstwa zamiast sprzyjaæ
samozatrudnieniu bezrobotnych utrudnia
jak¹kolwiek w³asn¹ inicjatywê.
Jednoczeœnie publiczne instytucje
poœrednictwa pracy s¹ zupe³nie
niewydolne i nieprzystosowane do
efektywnej pomocy bezrobotnym.

- To jest chora, zbiurokratyzowana
instytucja, która nie zajmuje siê w ogóle
poszukiwaniem pracy, a jedynie
prowadzi rejestr bezrobotnych,
zatrudnianie tam masy niepotrzebnych
urzêdników to jedyna forma walki z
bezrobociem, jakie prowadz¹ instytucje
publiczne w tym kraju mówi Daniel G.

Faktycznie iloœc ofert pracy,
którymi dysponuje urz¹d jest
zastraszaj¹co niska w stosunku do liczby
zarejestrowanych bezrobotnych.

- Przychodzê tu co miesi¹c i podpisujê
kartkê, ¿e nie uzyska³am ¿adnego
dochodu, czysta formalnoœæ mówi
Katarzyna, absolwentka uniwersytetu.
staram siê o prace w jednej z
warszawskich rozg³oœni radiowych, na
razie przez rok pracuje za darmo jak im
siê spodobam to mo¿e mnie przyjm¹
- dodaje pani Katarzyna.

- Nie mam pracy muszê kraœæ mówi
Mariusz, krêc¹cy siê po parkingu
Centrum Handlowego nikt mi jeœæ nie da,
je¿eli sam "nie zarobiê", tu mo¿na
wyci¹gn¹æ nawet kilkaset z³ dziennie, a
pod poœredniakiem niekiedy p³ac¹ 3z³ na
godzinê za pracê na budowie t³umaczy
siê.

Kiedy 19-letnia Anna wyje¿d¿a³a
za granicê, nie myœla³a, ¿e spotka j¹ tak
okrutny los. Wyobra¿a³a sobie Niemcy
jako eldorado. Po trzech miesi¹cach
wróci³a do rodzinnych Marek. Uda³o jej
siê wyrwaæ z r¹k wyzyskiwaczy.

Po pomyœlnie zdanej maturze Anna
chcia³a kontynuowaæ naukê. Z³o¿y³a
dokumenty na jednym z bardziej
renomowanych wydzia³ów na
Uniwersytecie Warszawskim. Niestety,
egzaminy wstêpne nie zakoñczy³y siê
pomyœlnie. Wtedy to zrodzi³ siê pomys³
wyruszenia "na saksy". O takiej formie
zarobku s³ysza³a od swoich znajomych.

Na og³oszenie, które ukaza³o siê w
jednej ze sto³ecznych gazet, Anna
odpowiedzia³a natychmiast. Ktoœ
poszukiwa³ m³odych, ³adnych dziewcz¹t
o mi³ej aparycji do pracy w Niemczech w
charakterze kelnerek i barmanek.
Uprzejmi panowie z agencji daj¹cej
og³oszenie, obiecywali wysokie zarobki
przekraczaj¹ce nawet 300 $ tygodniowo.
Warunkiem oprócz urody by³a tak¿e
dobra znajomoœæ niemieckiego, a Anna
po czterech latach nauki w³ada³a nim
swobodnie.

Szybko wyznaczono datê wyjazdu.
Mama siê nie sprzeciwia³a. S³uchaj¹c
opowieœci córki o wyjeŸdzie za granicê
(Anna nigdy jeszcze nie by³a poza
granicami Polski), o zarobkach, o tym, ¿e
przeœle jej paczkê za pierwsze zarobione
pieni¹dze i ¿e wszystko bêdzie wspaniale,
uca³owa³a j¹ gor¹co na po¿egnanie i
odprowadzi³a na stacjê, sk¹d wyrusza³
poci¹g do rzekomej krainy szczêœliwoœci.

Po kilkunastogodzinnej podró¿y
poci¹giem, Anna wysiad³a na jednym z
niemieckich dworców kolejowych. Tam
czeka³o na ni¹ dwóch elegancko
ubranych panów, którzy mieli zawieŸæ j¹
do miejsca zakwaterowania. Przedstawili
siê, pokazali odpowiednie dokumenty
stwierdzaj¹ce, ¿e to w³aœnie oni zajm¹ siê
ni¹ (kontrakt o pracê zosta³ podpisany
przez Annê jeszcze w Polsce) i zaprosili
do samochodu. "B³yszcz¹ca limuzyna
wyposa¿ona w telefon i magnetowid
zrobi³a na mnie tak niesamowite
wra¿enie, ¿e czu³am siê jak dama z
eleganckiego i bardzo zamo¿nego
towarzystwa. Przez u³amek sekundy
pomyœla³am nawet, ¿e i ja mogê byæ
bogata" opowiada Anna.

W czasie jazdy panowie opowiadali
o Niemczech, o tym jak ³atwo siê tu
wzbogaciæ. Anna spyta³a czy pracuj¹c
tylko dwa miesi¹ce równie¿ mo¿e myœleæ
o powa¿nych pieni¹dzach. W Polsce
obiecywano, ¿e praca bêdzie intratna.
Panowie spojrzeli na siebie nic nie
mówi¹c. W kilka minut dojechali pod
eleganck¹ kamienicê. "Tu bêdziesz
mieszkaæ i pracowaæ" powiedzieli.

Pokój, który przydzielono Annie
wygl¹da³ jak typowo hotelowe
pomieszczenie. Telewizor, szafa, stó³,
lampka nocna, spore ³ó¿ko stanowi³y

podstawowe wyposa¿enie. Po jakimœ
czasie pojawili siê panowie. Poprosili o
paszport i inne dokumenty stwierdzaj¹ce
jej to¿samoœæ mówi¹c, ¿e to
obowi¹zkowy wymóg. Zawiadomili j¹
te¿, ¿e nazajutrz wybior¹ siê razem po
zakupy i bêdzie mog³a wybraæ sobie, co
tylko zapragnie.

"Bogato wystrojone sklepy,
ró¿norodnoœæ towarów, takie ubrania,
jakich w Polsce nigdy nie widzia³am,
powodowa³y, ¿e chcia³am mieæ prawie
wszystko. I rzeczywiœcie tak siê dzia³o.
Nawet za bardzo drogie ciuchy p³acili bez
wiêkszych oporów. Jedynie sugerowali
¿eby sukienki by³y nieco krótsze, bo mam
³adne nogi. Potraktowa³am to jako
komplement. Uleg³am ich namowom.
Wtedy jeszcze niczego nie
podejrzewa³am". Taka sielanka trwa³a
jeszcze kilka dni. Na ka¿de ¿¹danie
dziewczyny, panowie, którzy okreœlali siê
jako opiekunowie, stawiali siê
natychmiast.

Wreszcie nadszed³ wieczór prawdy.
Wszyscy udali siê do bardzo eksklu-
zywnej restauracji. Annê przedstawiono
oty³emu mê¿czyŸnie po czterdziestce. Po
kilku drinkach i krótkiej rozmowie zabra³
j¹ do pobliskiego hotelu. Tam okaza³o siê,
¿e za noc, która mia³ spêdziæ z Ann¹,
zap³aci³ przesz³o 200 euro. By³a to zap³ata
za tzw. us³ugi towarzyskie, o których
Annie nikt wczeœniej nie mówi³. Dopiero
wtedy, kiedy mê¿czyzna powiedzia³,
czego ¿¹da od dziewczyny, zorientowa³a
siê, ¿e zatrudniono j¹ jako prostytutkê, a
wszystkie wczeœniejsze obietnice o
legalnej pracy okaza³y siê k³amstwem.

Z hotelu odebrano Annê nad ranem.
P³aka³a. W jej miejscu zakwaterowania
inne kole¿anki pociesza³y j¹ mówi¹c, ¿e
siê przyzwyczai. Chcia³a uciec, lecz za
ka¿dym razem, kiedy usi³owa³a siê
wymkn¹æ, ktoœ z ochrony odprowadza³ j¹
z powrotem. Po kilku dniach
"opiekunowie" znów zabrali j¹ do
restauracji. Tym razem zmuszono Annê
do umilania czasu pewnemu Turkowi.
Tak mija³y tygodnie.

Anna nie wytrzyma³a stresu.
Podciê³a sobie ¿y³y. Od œmierci uratowa³a
j¹ kole¿anka oraz natychmiastowa pomoc
medyczna. Nie pamiêta jak dosta³a siê do
szpitala. Le¿a³a tu doœæ d³ugo, mimo to,
nikt siê po ni¹ nie zg³osi³, ani jej nie
odwiedza³. Nie mia³a ¿adnych
dokumentów. Po opuszczeniu kliniki, z
pomoc¹ polskich w³adz konsularnych,
Annê przewieziono do kraju. Teraz
chcia³aby wymazaæ te koszmarne
miesi¹ce ze swojej pamiêci. Ale jak sama
mówi, nie jest to ³atwe, gdy¿ wszystko, co
prze¿y³a, odcisnê³o w jej œwiadomoœci
bolesne piêtno.

*Imiê i nazwa kraju zosta³y celowo
zmienione.

Tomasz Paciorek

D³ugotrwa³e bezrobocie to prosta
droga do przestêpstwa lub innych
patologii spo³ecznych. Trudno siê zreszt¹
temu dziwiæ, je¿eli skazuje siê m³odego
cz³owieka na upoœledzenie spo³eczne na
starcie jego doros³ej drogi ¿yciowej.
Przestêpstwo, alkohol, narkotyki to tylko
skrajna próba przezwyciê¿enia marazmu
bezrobocia, próba walki z osamotnieniem
i piêtnem spo³ecznym. Cz³owiek trwale
bezrobotny jest jednostk¹ skrajnie

zdesperowan¹, która nie funkcjonuje ju¿
w œwiecie norm spo³ecznych, spo³e-
czeñstwo go odrzuci³o to i on odrzuca
spo³eczeñstwo. Bezrobocie oczywiœcie
nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem
przestêpstwa, jest jednak jego
obiektywn¹ przyczyn¹, któr¹ nale¿y tak
samo zwalczaæ jak samo przestêpstwo.

Krzysztof Miko³ajewski
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Jak to siê zaczê³o?? Ano siedzê sobie
spokojnie przed ekranem, a¿ tu przychodzi
e-mail od niejakiego Rafa³a z
zaproszeniem na forum Marek w portalu
GW. Zagl¹dam tam¿e i co widzê - grupa
ludzi dyskutuje (czasem zawziêcie) na
"markowe" tematy. Ró¿ne posty czytam
pilnie i widzê zaproszenie do ogl¹dania
"Nieoficjalnej kroniki Marek", no wiêc
udajê siê na stronê powy¿sz¹ i widzê jak
Rafa³ pracowicie zbiera informacje na
temat Marek. Dzwoniê wiêc do niego i
mówiê: "wie Pan ja to robiê zawodowo
wiêc mo¿e pomogê jakoœ?", a on mówi
mo¿e nie Pan itd. ...

Na pocz¹tku portal znajdowa³ siê pod
adresem www.marki.avn.pl ale szybko
zmieni³ adres na dzisiejszy i tak ju¿
zosta³o. Zaczynaliœmy jeszcze z Gaj¹ i
Jarkiem pierwsze koncepcje, dyskusje,
zasady wypracowywaliœmy w³aœnie wtedy.
W wiêkszoœci funkcjonuj¹ one do dzisiaj:

brak p³atnych reklam,
darmowe udostêpnianie miejsca w
serwisie "organizacjom u¿ytecznoœci
publicznej",
apolitycznoœæ,
nag³aœnianie pozytywnych zjawisk w
¿yciu miasta
publikowanie wszelkich u¿ytecznych
informacji....
Potem by³y wybory. Na pocz¹tku
zamierzaliœmy publikowaæ programy
wyborcze kandydatów ale ze wzglêdu na
"poziom dyskusji" narzucony przez
jednego z nich zrezygnowaliœmy z tego.
Natychmiast ów kandydat zarzuci³ nam
"tchórzostwo i chowanie g³owy w
piasek". By³o gor¹co... forum Marek
bi³o wtedy wszelkie rekordy
popularnoœci.

W okolicach wyborów p³ynnie
zmienia³ siê sk³ad redakcji pojawili siê
Ania i Tomek wnosz¹c nieco ¿ycia i
pogody ducha w nasze konkretno-
zblazowane rozmowy. Ania najpierw
pojawi³a siê na forum z tekstem:
"zacznijcie coœ robiæ" mia³a mocne
wejœcie.

Wybory samorz¹dowe '2002 by³y
pierwszym trudnym momentem w
dzia³alnoœci portalu. W wielu dyskusjach
da³o siê wówczas zauwa¿yæ, ¿e próbuje siê
nas klasyfikowaæ jako stronników jednego
lub drugiego kandydata. A my naprawdê
nie chcieliœmy mieæ z tym zbyt wiele
wspólnego - choæ sytuacjê komplikowa³
fakt, ¿e by³em mimowolnym œwiadkiem
niektórych dzia³añ najbardziej kontro-
wersyjnego z kandydatów na burmistrza
oraz decyzja o kandydowaniu na radnych
ze strony dwóch ówczesnych wspó³-
pracowników portalu. By³a we mnie
obawa, ¿e te wybory zmiot¹ tak¿e nasz¹ -
Bogu ducha winn¹ - inicjatywê. Obawy
mog³y byæ o tyle uzasadnione, ¿e w trakcie
kampanii niektórzy nie chcieli
podejmowaæ z nami wspó³pracy, uwa¿aj¹c
nas za stronników tego kandydata, którego
akurat nie lubili. Zaimponowa³a mi
wówczas postawa Krzysztofa, który
traktowa³ tê sytuacjê ze spokojem. I
rzeczywiœcie: przepychanki wyborcze
minê³y szybko a portal w³aœnie skoñczy³
rok.

Po wyborach by³o ju¿ spokojniej -
portal zamieszcza³ coraz wiêcej
materia³ów o ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci,

a tak¿e - g³ównie dziêki Ani i Tomkowi -
zacz¹³ nawet wychodziæ z internetu do
œwiata realnego (Sylwester na Safaji,
uzupe³nianie rozk³adów na przystankach,
udzia³ w wiosennych porz¹dkach w
mieœcie).

Wiele pomys³ów wci¹¿ czeka na
wprowadzenie w ¿ycie, wiele spraw
"nawarstwia siê i spiêtrza", bo nadal jest
nas trochê ma³o. Chêtni do wspó³pracy nie
pchaj¹ siê drzwiami i oknami, a czasem -
gdy ju¿ siê pojawi¹ - zniechêcaj¹ siê bardzo
szybko. Ale przecie¿ mamy jeszcze
nastêpne lata :-)

Portal Spo³ecznoœci Marek to owoc
dzia³añ i zabiegów Rafa³a i Krzysztofa. W
wielu rozmowach, które prowadziliœmy
nie odnalaz³am jednak nawet cienia
dominacji ze strony jednego ani
drugiego...Demokratyczni s¹ i wyj¹tkowo i
kompatybilni. Co ja mogê powiedzieæ...
do³¹czy³am do nich chyba w listopadzie
2002... i tak siê ta wspó³praca krêci do dziœ.

Krzysiek zazwyczaj zbiera nas do
galopu wyci¹gaj¹c swój terminarz, w
którym skrzêtnie notuje kto, co i na kiedy
ma zrobiæ. Straszy mnie groŸn¹ min¹, gdy
mówiê do niego "redaktor techniczny", a ¿e
przy tym œwietnie gotuje to nasze
redakcyjno-rodzinne spotkania koñcz¹ siê

zwykle wspania³¹ wy¿erk¹ przy dobrej
muzyce, której jest pasjonatem.

Rafa³ uwielbia wszystkie markowe
nowinki techniczne pojawiaj¹ce siê na
rynku. Teraz organizuje coœ co sam nazywa
serwerowni¹. Jest zawsze na bie¿¹co z tym
co na œwiecie i w powiecie. W ka¿dym
problemie potrafi odnaleŸæ "drug¹ stronê" i
w³aœnie to jego "...jednak z drugiej
strony..." czêsto ¿arliwoœæ naszych
rozmów podsyca. Dodam jeszcze, ¿e
najczêœciej spotykamy siê razem z
dzieciakami u pañstwa Bychowskich i
nazywaj¹c ich salon "pokojem
redakcyjnym" doprowadzamy ¿onê
Krzyœka do ataku œmiechu (lub wkurzenia
;-))

Tak to mniej wiêcej wygl¹da od
kuchni ta pasjonuj¹ca nas przygoda z
redagowaniem Portalu, któremu stukn¹³
w³aœnie roczek. Prawdopodobnie uczcimy
to imprez¹ urodzinow¹ z tortem i
stolatem...ale "o tem potem".

Demokracja powiadasz? Myœlê ¿e
nie do koñca jest to kwestia demokracji, a
bardziej kompatybilnoœci na samym
pocz¹tku ustaliliœmy po prostu kto i w
jakich kwestiach ma zdanie ostateczne i
ju¿. Co prawda nie by³o sytuacji, w której
trzeba by ten "straszliwy podzia³"
przywo³ywaæ ale gdzieœ w podœwia-
domoœci on tam jest.

Co do wyborów rzeczywiœcie kilka

razy us³yszeliœmy ma³o sympatyczn¹
odmowê wspó³pracy uzasadnian¹ naszym
rzekomym zaanga¿owaniem politycznym
ale bra³o siê to g³ównie z niedo-
informowania. Zreszt¹ na podobne
problemy zdarza nam siê trafiaæ do dziœ -
czasem jesteœmy zmuszani do
udowadniania, "¿e nie jesteœmy
wielb³¹dem". Natomiast "zmiecenie naszej
inicjatywy" jak to Rafale okreœli³eœ grozi
nam tylko z naszej strony. Jak kiedyœ
dojdziemy do wniosku, ¿e ju¿ nie dajemy
rady walczyæ z ci¹g³ym "oporem materii",
nie mamy ju¿ do tego si³y... Zreszt¹ ja
osobiœcie od samego pocz¹tku by³em
osob¹ najmniej entuzjastycznie
nastawion¹ do idei robienia portalu z
uporem maniaka powtarza³em, ¿e na
samym entuzjazmie i "œwietnych
pomys³ach" daleko nie zajedziemy, ¿e taka
robota to rzeczywiœcie "robota" i ci¹g³a
walka z ludŸmi ¿eby dostarczali nam
materia³y do publikacji i ci¹g³e
udowadnianie ¿e nie jesteœmy wielb³¹dem
itd...

Ale na razie mamy ci¹gle masê
nowych pomys³ów i koncepcji, na których
realizacjê brakuje nam czasu jak na
przyk³ad pomys³ na wspó³pracê z
redagowan¹ w Markach stron¹
www.mniammniam.pl dziêki której nasze
redakcyjne spotkania rzeczywiœcie
"koñcz¹ siê wspania³¹ wy¿erk¹" jak to
Aniu napisa³aœ. Myœlê, ¿e w ogóle nasze
spotkania maj¹ przeogromny wp³yw na
portal mimo i¿ wcale nieczêsto
obgadujemy sprawy bezpoœrednio z nim
zwi¹zane ;-).

Wracaj¹c jeszcze na chwilê do
dzia³añ w œwiecie realnym - choæ ten
wirtualny czasem zdaje mi siê
sympatyczniejszy - dobrym testem naszej
wytrwa³oœci by³y (i s¹ nadal) akcje
"przystankowe". Pomys³ by³ bodaj¿e
Krzyœka - chcieliœmy poprzez rozwie-
szanie rozk³adów jazdy autobusów na
przystankach przeciwstawiæ siê na nasz¹
skromn¹ skalê wandalizmowi a tak¿e
oczywiœcie zareklamowaæ portal, o którym
informacje znajduj¹ siê pod przygo-
towanymi przez nas rozk³adami. Pocz¹tki
by³y naprawdê trudne: pierwsz¹ partiê
rozk³adów - rozwieszonych przez Aniê,
Krzyœka i Tomka - zerwano z wiêkszoœci
przystanków w przeci¹gu kilku godzin.
Uzupe³nione tego samego dnia, znik³y
ponownie. Nic tylko uciekaæ z powrotem
do œwiata wirtualnego. Na szczêœcie
in¿ynierowie po raz kolejny udowodnili
sw¹ przewagê nad magistrami - Krzysztof
stopniowo wypracowywa³ technologiê, z
któr¹ zrywacze coraz trudniej dawali sobie
radê. Ja - niestety skromny magister, gdzie
mi do tajemnej wiedzy in¿ynierskiej - te¿
próbowa³em coœ wykombinowaæ, ale
skoñczy³o siê to zniszczeniem sto³u
ogrodowego przy próbie opracowania
¿ó³tej i niezni-szczalnej folii (szczegó³y
przemilczmy). Akcjê zauwa¿y³a nawet
jedna z lokalnych gazet - Echo
Podwarszawskie - jednak uda³o im siê w
jednym tekœcie przekrêciæ wiêkszoœæ

faktów co do akcji (kto, dlaczego to robi
itp.). Sprostowanie zamieœcili tylko w
internetowym wydaniu gazety.

Mimo usprawnieñ w technologii
rozk³ady s¹ nadal niszczone, podpalane,
zrywane, tak wiêc trzeba je co kilka
tygodni uzupe³niaæ. Ostatnio z przystanku
na Szkolnej zerwano rozk³ad razem z ca³¹
metalow¹ œciank¹ przystanku - ale, jak
czêsto powiada Krzysiek - nie nale¿y nad
tym za bardzo rozmyœlaæ, by nie dojœæ do
za³amuj¹cych wniosków. To jak
Krzysztofie - przyklejamy w ten weekend?
:-)

W paŸdzierniku 2002 na forum GW
znalaz³em linkê do Portalu Spo³ecznoœci
Marek, a ju¿ w maju 2003 bra³em udzia³ w
organizacji akcji "Wiosna w Markach".
Uwierzcie, ¿e jak na mnie to tempo
niezwykle zawrotne. A wszystko przez
cytowane ju¿ "zacznijcie coœ robiæ" Ani.
Okaza³o siê bowiem, ¿e ju¿ ktoœ "coœ robi" i
jeszcze chce siê z nami spotkaæ. Tak po
prostu zaczê³a siê znajomoœæ z Panami
redaktorami, Krzysztofem i Rafa³em.

Napisa³eœ Rafale, ¿e g³ównie dziêki
Ani i mnie portal zacz¹³ wychodziæ do
œwiata realnego. Powiem, ¿e to musia³o tak
czy inaczej nast¹piæ, bo taka jest kolej
rzeczy ;-)))))))

Wyjœcie portalu "na miasto" tak
naprawdê uda³o siê przypadkiem
odpowiednio stopniowaæ: Sylwester na
Safaji, akcja przystankowa oraz kilka
spotkañ forumowiczów w Bryce to by³a
tylko przygrywka do prawdziwej
konfrontacji z "realem", jak¹ by³a "Wiosna
w Markach" czyli sprz¹tanie miasta
po³¹czone z piknikiem.

Sam pomys³ wyszed³ od Ani, a czy
pamiêtacie, ¿e rozpatrywaliœmy go bardzo
delikatnie na kilku spotkaniach
redakcyjnych. A¿ Krzysztof w koñcu
zapyta³ to robimy to sprz¹tanie, czy nie?
Wyj¹³ wtedy swój wielgachny notes (a
mówiê Wam to robi wra¿enie, bo on tam na
serio wszystko zapisuje i potem innych
szanta¿uje ;-)), w którym powsta³ plan
przygotowañ. Cele by³y jasne:
rozpropagowaæ portal i rozruszaæ
œrodowisko mareckie. Do tego potrzebna
by³a masa rzeczy: worki na œmieci, plakaty,
grille, kie³baski, pstr¹gi, widelce itd. i
jeszcze baloniki. I jeszcze potrzebni byli
ludzie. Trochê pomóg³ Urz¹d Miasta,
uda³o nam siê do akcji zaprosiæ Harcerzy i
Klub "Szansa", sprz¹tali Marki tak¿e
burmistrz i radni. Wszystko zakoñczy³o siê
bardzo udanym piknikiem, na którym
grilowa³ oczywiœcie Krzysiek, a œpiewali
oczywiœcie harcerze. Tak myœlê, ¿e to by³
niewielki, taki w sam raz na miarê Marek
sukces portalu. Mo¿e jeszcze kiedyœ....

A poza œwiatem realnym ¿ycie
portalu to proza, któr¹ g³ównie pisz¹
Krzysztof z Rafa³em, to oni "odwalaj¹"
czarn¹ robotê, której efekty mo¿na
zobaczyæ na www.marki.net.pl ;-).
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·

Urodziny mareckiego portalu
WWW.MARKI.NET.PL

PORTAL W LICZBACH
· Od wrzeœnia 2002 zanotowaliœmy ponad odwiedzin internautów.

We wrzeœniu 2003 œrednio dziennie goœciliœmy oko³o osób
co daje oko³o odwiedzin miesiêcznie!

Odwiedzaj¹ nas goœcie z krajów.
W dzia³ach zgromadziliœmy artyku³ów (wiadomoœci, informacji)

zilustrowanych zdjêciami.
Wspó³pracuje z nami mareckich instytucji i organizacji.

Opublikowaliœmy w sumie ponad og³oszeñ
i krótkie opisy mareckich firm.
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My tu sobie gawêdzimy a nie
wspomnieliœmy rzeczy najwa¿niejszej:
przecie¿ nie by³oby portalu, gdyby nie

wspó³praca wielu mieszkañców
i oczywiœcie przedstawicieli rozmaitych

instytucji i organizacji mareckich.

Nie sposób wszystkich tu wymieniæ,
natomiast s¹ uwiecznieni na stronach

portalu. Warto wiêc podziêkowaæ
wszystkim tym, którzy przyczynili siê
do tego, ¿e portal marki.net.pl cieszy

siê zainteresowaniem
i ¿e przetrwa³ ju¿ rok.

Serdecznie dziêkujemy.



Pora koñczyæ opowieœæ o terenach
przy ulicy Cichej, któr¹ zacz¹³em w
poprzednich numerach. Przegl¹dam
jeszcze dokumenty, którymi dysponuje
miejskie archiwum.

Znajduje siê tam notatka z rozprawy
w dniu 24.10.2001r. o uw³aszczenie,
dotycz¹ca zeznañ œwiadka. Chodzi tu o
œwiadka Roberta T. Œwiadek zeznaje:
"St.R. zna³em kilkadziesi¹t lat, rodzice te¿
go znali. By³em 2 kadencje radnym w
Markach, 90-98, oraz w latach 90-92 z-c¹
burmistrza, a w latach 92-96 burmistrzem.
Nie widzia³em umowy, na podstawie której
St.R. wszed³ w posiadanie przedmio-
towych nieruchomoœci. By³a podpisana i
aneksowana umowa pomiêdzy St.R. a
gmin¹ (chodzi o cegielnie). W latach 60-
tych naby³ ok. 20 ha". "Wydzier¿awia³ ok.
2,5 ha na ul. Cichej co by³o zwi¹zane z
produkcj¹ i funkcjonowaniem cegielni."
"Rozmawialiœmy co roku, czy jest
mo¿liwoœæ wyprostowania stanu
prawnego przedmiotowej nieruchomoœci,
mówi³em, ¿eby dostarczy³ akt notarialny.
St.R. mówi³, ¿e nie ma umowy, bo zginê³a.
Nosi³ siê z zamiarem uregulowania stanu
prawnego. Ówczesne w³adze gminy
traktowa³y go jako w³aœciciela. Gmina
sprzedawa³a piasek w latach 92-94, do
Dyrekcji Dróg, na budowê ul.
Pi³sudskiego, z terenu pañstwowego jak i z
terenu cegielni St.R.".

Zeznania te nie powinny mieæ dla
wnioskodawcy specjalnej wartoœci wobec
ich oczywistej sprzecznoœci z
dokumentacj¹, jak¹ gmina z³o¿y³a w
s¹dzie. Œwiadek twierdzi, jak wy¿ej
zacytowa³em, ¿e ówczesne w³adze gminy
traktowa³y p. Stanis³awa R. jak
w³aœciciela, a przecie¿ co najmniej
piêciokrotnie (30.06.92; 22.02.93;
28.01.94; 15.04.94; 16.01.95.) podpisywa³
on w imieniu gminy umowy lub inne
dokumenty, w których w³aœciciele cegielni
wystêpuj¹ jako dzier¿awi¹cy grunt. W dniu
12.12.1990r., czyli w okresie kiedy pe³ni³
funkcjê z-cy burmistrza, zawarta by³a
równie¿ umowa dzier¿awy z p.
Stanis³awem R., której co prawda Robert T.
nie podpisywa³, ale powinien o zawarciu
takowej wiedzieæ. W zeznaniu swym mówi
równie¿, ¿e St.R. wszed³ w posiadanie
przedmiotowych nieruchomoœci, ale
zaznacza, ¿e nie widzia³ umowy. Na jakiej
wiêc podstawie uwa¿a, ¿e wszed³ on w

posiadanie, skoro w ¿adnych dokumentach
nie ma na to œwiadectwa?

Œwiadek Robert T. zeznaje równie¿,
¿e w latach 1992-96 pe³ni³ funkcjê
burmistrza, a w innym miejscu, ¿e gmina
sprzedawa³a piasek na budowê ulicy
Pi³sudskiego w latach 1992-94, czyli
gmina sprzedawa³a piasek wtedy, kiedy
œwiadek by³ jej burmistrzem. Pikanterii
sprawie dodaje fakt, i¿ pe³nomocnik p.
Jerzego R. w piœmie dnia 11.03.2003 r.,
klasyfikuje tê dzia³alnoœæ gminy, jako czyn
przestêpczy.

Œwiadek nie móg³ powiedzieæ wiele
wiêcej ni¿ wiedzia³, ale móg³ zade-
monstrowaæ swoj¹ przychylnoœæ dla
wnioskodawcy i jego wniosku, co te¿
uczyni³. Trudno powiedzieæ czy Robert T.
ju¿ wtedy podj¹³ decyzjê o kandydowaniu
w wyborach na burmistrza Marek.

Tymczasem S¹d dnia 26.02.2002r.
wyda³ postanowienie o zawieszeniu
postêpowania w tej sprawie. Jako
przyczynê decyzji poda³ nie wywi¹zanie
siê pe³nomocnika wnioskodawcy z
zobowi¹zañ na³o¿onych na niego przez
S¹d. Chodzi³o o stan zdrowia p. Jerzego R.,
który wed³ug œwiadectwa lekarskiego,
przez 6 miesiêcy powinien unikaæ sytuacji
stresuj¹cych, a pe³nomocnik zosta³
zobowi¹zany do zawiadomienia S¹du o
ewentualnej poprawie zdrowia
wnioskodawcy. Mo¿e budziæ zdziwienie
fakt, ¿e strona dochodz¹ca przed s¹dem
swoich praw podejmuje dzia³ania
opóŸniaj¹ce postêpowanie. Czy¿by mia³o
to coœ wspólnego ze zbli¿aj¹cymi siê
wyborami samorz¹dowymi? Ogromne
znaczenie dla sprawy ma stanowisko
W³adz Miasta. W wyniku wyborów w³adza
mog³a siê zmieniæ. Na szczêœcie gmina
postanowienie zaskar¿y³a i uzyska³a jego
uchylenie, o czym poprzednio pisa³em.

P. Robertowi T. nie uda³o siê zostaæ
burmistrzem, ale zosta³ wybrany na
radnego. Nie zapomnia³ jednak o tej
sprawie. W dniu 7.05.2003r zwraca siê do
Przewodnicz¹cej Rady Miasta z proœb¹ o to
aby na najbli¿szej sesji Rada zajê³a siê
spraw¹ "uw³aszczenia lub funkcjonowania
... cegielni po³o¿onej przy ulicy Cichej,
prowadzonej przez spadkobierców
Stanis³awa R.- Krystynê P. i Jerzego R." Z
powodu b³êdów formalnych pope³nionych
przy formu³owaniu tego wniosku sprawa
nie trafi³a pod obrady.

Kr¹g osób zainteresowanych spraw¹
jest chyba znacznie szerszy. W dniu 7
stycznia 2003r doœwiadczony i z du¿ym
sta¿em pracy, geodeta miejski wystosowa³
do p. Jerzego R. pismo, w którym zawar³
kilka stwierdzeñ korzystnych dla adresata a
przy tym ca³kowicie sprzecznych ze
stanowiskiem gminy, zajmowanym w toku
rozprawy s¹dowej. Pismo to podpisa³ i
opatrzy³ pieczêci¹ "z up. Burmistrza
Miasta", choæ upowa¿nienia takiego nie
posiada³. Wszystkie komunikowane przez
niego "rewelacje' zosta³y przez gminê
odwo³ane, a wspomniany pracownik,
przesta³ pracowaæ w Urzêdzie Miasta.
Zagadk¹, rozwi¹zania której nie nale¿y siê
spodziewaæ, jest dlaczego tak
doœwiadczony pracownik zachowa³ siê jak
nowicjusz.

Nie wiadomo czy gmina bêdzie w
stanie uregulowaæ stan prawny gruntu, o
którym mowa, na swoj¹ rzecz. W¹t-
pliwoœci co do tego maj¹ sami pracownicy
urzêdu. Jeœli to jest niemo¿liwe, to czemu
utrudniaæ uw³aszczenie osobie prywatnej?
Wyjaœnieñ udziela Burmistrz Miasta
Marki:

"Zainteresowanie w³adz miasta
tocz¹cym siê postêpowaniem w sprawie
uw³aszczenia prywatnej osoby na obszarze
kilkunastu hektarów gruntu, na którym
znajduje siê obecnie cegielnia, wynika z
kilku przes³anek. Przede wszystkim
dysponujemy wiedz¹ i dokumentami
œwiadcz¹cymi o tym, i¿ znacz¹ca czêœæ
tego obszaru (oko³o po³owa) to grunt
stanowi¹cy od 1960 roku w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa. Pozosta³a czêœæ obszaru jest we
w³adaniu miasta Marki. Okolicznoœæ ta jest
ujawniona w ksiêdze wieczystej i w
ewidencji gruntów. Uw³aszczenie siê na
nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa nie by³o mo¿liwe. W tym
miejscu nale¿y stwierdziæ, i¿ zadziwiaj¹ce
jest stanowisko administracji leœnej, która
przecie¿ reprezentuje interesy Skarbu
Pañstwa i powinna broniæ ich przed s¹dem.
Tymczasem przedstawiciel Nadleœnictwa
Drewnica popiera wniosek o uw³aszczenie.

Ponadto uw³aszczenia mo¿e dokonaæ
wy³¹cznie posiadacz samoistny gruntu tj.
osoba, która w³ada³a nim tak jak w³aœciciel.
Dysponujemy dokumentami, z których
wynika, i¿ co najmniej od 1968 roku
poszczególne czêœci tego obszaru by³y
dzier¿awione przez poprzednika prawnego
wnioskodawcy. Umowy dzier¿awy
zawierano nieprzerwanie do koñca 2002
roku. Wnioskodawca posiadaczem
samoistnym nigdy wiêc nie by³.

Wreszcie do uw³aszczenia konieczne

jest wykazanie, i¿ nieruchomoœæ
wchodzi³a w sk³ad gospodarstwa rolnego,
to znaczy by³a wykorzystywana na cele
gospodarki rolnej. Wiemy, ¿e na taki cel
gruntów tych nigdy nie wykorzystywano.
Od dziesi¹tków lat dzia³a cegielnia.

Wobec powy¿szego jako przed-
stawiciel w³adzy publicznej jestem
zobowi¹zany do ochrony publicznej
w³asnoœci. Grunt ten od wielu lat przynosi³
dochody naszej wspólnocie gminnej. To
gmina jako w³adaj¹ca gruntem ma do niego
prawo i powinna uregulowaæ jego stan na
swoj¹ rzecz."

Tyle, pos³uguj¹c siê dostêpnymi mi
dokumentami, mogê o tej sprawie napisaæ.
Jeszcze raz chcê powiedzieæ, ¿e piszê o tym
poniewa¿ sprawa, w wyniku której
w³asnoœæ publiczna znacznej wartoœci, ma
przejœæ w prywatne rêce, nie mo¿e toczyæ
siê w tajemnicy. Ludzie, którzy po tê
w³asnoœæ siêgaj¹, musz¹ przedstawiæ
swoje do niej prawa w sposób nie budz¹cy
¿adnych w¹tpliwoœci. W¹tpliwoœci zawsze
bêdzie budzi³a umowa spisana z
anegdotycznym Józefem Kowalskim,
która zaginê³a nim ktokolwiek j¹ zobaczy³ i
zeznania œwiadków, którzy niczego nie byli
œwiadkami.

Otrzymujê sygna³y od ró¿nych osób,
zwi¹zane z ich stosunkiem do tego co
pisa³em. Nie wszystkim podoba siê to co
piszê. Pewien czytelnik "poczu³ niesmak",
stwierdziwszy, ¿e nie wymieni³em
powierzchni dzier¿awionych przez
Stanis³awa R. i jego wspólników, a
nastêpnie spadkobierców, gruntów. Jest to
jeden z wielu szczegó³ów, które dbaj¹c o
jak¹œ zwiêz³oœæ, musia³em pomin¹æ. Na
podstawie mojej relacji nie zapadnie ¿aden
prawomocny wyrok. Strony bior¹ce udzia³
w postêpowaniu s¹dowym tak¿e
uzupe³niaj¹ ci¹gle materia³y s¹dowe,
dodaj¹c coraz to nowe szczegó³y, które
wczeœniej pominê³y.

Byli równie¿ tacy czytelnicy, którzy
znaj¹ dosyæ dok³adnie sprawê i nie s¹dz¹,
aby roszczenia p. Jerzego R. by³y s³uszne, a
opisany sposób wzbogacenia siê ocenili
jako naganny i uznali sens mojej pracy.

Koñczê swoje pisanie, ale sprawa siê
nie koñczy. S¹d Rejonowy jeszcze nie
postanowi³ w tej sprawie. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e strona niezadowolona z
jego decyzji, zechce siê odwo³aæ, tak ¿e to
jeszcze potrwa. O wszystkim bêdziemy
Pañstwo informowaæ. Oby by³y to
pomyœlne dla gminy informacjê.

Marek Œwierczyñski

Na stronie

Ulica Cicha cz. IV

"Taka wycieczka czêsto siê nie
zdarza…"

Tym razem by³a to nie bia³a, lecz
czarna dama. Widywano j¹ o pó³nocy
snuj¹c¹ siê korytarzami po samobójczej
œmierci spowodowanej nieszczêœliw¹
mi³oœci¹. Dowiedzieliœmy siê o niej od
urokliwej staroœciny zamku w Janowcu
nad Wis³¹. Jak do tego dosz³o?

Otó¿ ko³o historyczne ze Szko³y
Podstawowej nr 4 w Markach pod
kierunkiem pani Aleksandry Tomczyk w
ci¹gu roku szkolnego 2002\03 wykona³o
album o kapliczkach, krzy¿ach, figurkach i
pomnikach w Markach i okolicach. Album
ten powsta³ w ramach konkursu orga-
nizowanego przez Zamek Królewski w
Warszawie pod has³em "Ochrona
dziedzictwa kultury''. Ciê¿ka praca, wk³ad

i zaanga¿owanie uczniów klas czwartych,
pi¹tych i szóstych nie posz³y na marne,
gdy¿ ko³o po raz trzeci otrzyma³o pierwsze
miejsce. Tym razem poza zaproszeniem na
uroczysty fina³ konkursu w Zamku
Królewskim po³¹czony z og³oszeniem
wyniku, koncertu i rozdania nagród
ksi¹¿kowych nagrod¹ specjaln¹ by³a
wycieczka do Janowca niedaleko Kazi-
mierza Dolnego, gdzie czeka³y na nas
atrakcje przygotowane przez sympaty-
cznych pracowników Zamku Królewskie-
go, którzy towarzyszyli nam przez ca³y
dzieñ i prowadzili zajêcia warsztatowe, o
czym napiszê poni¿ej:

By³ wtorek 17 czerwca - przeddzieñ
rozdania œwiadectw. Wczesnym rankiem
grupa szczêœliwców pod okiem pani
Aleksandry Tomczyk wyruszy³a sprzed
szko³y wygodnym i eleganckim

mikrobusem. Zanim ktokolwiek zd¹¿y³
siêgn¹æ po swoje kanapki, okaza³o siê to
zbyteczne, poniewa¿ hojni fundatorzy
wycieczki wspierani przez sponsora -
Fundacjê Leopolda Kronenberga w ramach
nagrody dla nas jako laureatów I miejsca
zadbali o ca³odzienne wy¿ywienie, ³¹cznie
ze s³odyczami, napojami, obiadem i
kolacj¹.

W Janowcu zatrzymaliœmy siê w
ruinach zamku wybudowanego przez
magnack¹ rodzinê Firlejów w pierwszej
po³owie XVI wieku. Nastêpnymi
w³aœcicielami byli Tar³owie (koniec XVI
w. po³. XVIIw.), potem Lubomirscy (od
po³. XVII w. XVIII w.). Zamek mia³ w
tamtych czasach a¿ siedem sal balowych.
By³ wiêkszy od Wawelu w Krakowie i
przeœlicznie urz¹dzony. Z histori¹ tego
miejsca wi¹¿e siê wiele legend, m.in o
wspomnianej ju¿ czarnej damie. Tê
legendê opowiada³a nam przewodniczka
jako staroœcina. Jej historyczny strój

pomóg³ nam przenieœæ siê wyobraŸni¹ w
odleg³e czasy.

Teraz o zajêciach warsztatowych
najwa¿niejszym punkcie dnia.
Pracowaliœmy w dwóch grupach. Pañstwo
Iwona Libucha, Dorota Jeziorska i
S³awomir Szczocki zaplanowali wszystko
ze szczegó³ami. Zabrali z Warszawy
potrzebne materia³y: kilkanaœcie
kostiumów historycznych, insygnia
w³adzy królewskiej, miecze, prawdziwe
gêsie pióra do pisania, atrament, specjalny
papier jak gdyby sprzed wieków oraz
przybory do malowania i rysowania.
Miejscem zajêæ by³y ruiny zamku
janowickiego, magnackie komnaty, co
prawda niektóre bez dachu. Po raz
pierwszy ka¿dy z nas pisa³ prawdziwym
gêsim piórem maczanym w atramencie.
Teraz wiemy, ¿e jest to mozolne zajêcie,
wymagaj¹ce skupienia i czasu, jednak
bardzo atrakcyjne. A có¿ siê dzia³o w
lochu? Ka¿dy schodzi³ w ciemnoœciach,

W sercach pozostanie…



powoli i ostro¿nie w oczekiwaniu
zapowiedzianej niespodzianki. Czy¿by to
mia³a byæ sala tortur? Nie! To chyba
niemo¿liwe! G³uche ciemnoœci. Zimno.

W worku by³y ró¿ne przedmioty.
Trzeba by³o opisaæ kszta³t jednego z nich,
nie wyjmuj¹c r¹k, tak aby grupa mog³a
odgadn¹æ, co to jest. Odetchnêliœmy. To nic
strasznego, poniewa¿ by³a tam korona
królewska, kielich, ber³o, he³m rycerski i
inne czêœci zbroi.

Wreszcie niezwyk³a wiadomoœæ. Na
zamek maj¹ przybyæ dostojni goœcie: król
Zygmunt Stary, królowa Bona, biskup,

chor¹¿y, miecznik i inni.
Po d³ugich zajêciach polegaj¹cych na

wykonaniu rekwizytów, jak na przyk³ad
chor¹gwie, tarcze, klucza, herbów i
za³o¿eniu kostiumów do wyznaczonych ról
króla, królowej, biskupa, klucznika maj¹c
do dyspozycji scenariusze orszak
wymaszerowa³ na most nad such¹ fos¹, aby
powitaæ króla Zygmunta Starego i jego
¿onê przyby³ych wraz z ca³ym dworem.
Poczuliœmy siê dumni. Przyjemnie jest byæ
cz³onkiem dworu królewskiego czy panem
na Janowcu.

Skoro ju¿ przyjecha³ król nie mog³o
nie odbyæ siê pasowanie na rycerzy.
Giermków by³o trzech. Po krótszych ju¿
zajêciach przygotowuj¹cych, rozpoczê³a
siê uroczystoœæ, ma siê rozumieæ z
udzia³em biskupa. Giermkowie po
uderzeniu mieczem w ramiê i z³o¿eniu
przysiêgi stawali siê rycerzami.

Miejscem nie mniej ciekawych
warsztatów by³o muzeum. W otoczeniu
eksponatów z epoki trzeba by³o poprawnie
pokolorowaæ herby, rozpoznaæ i nazwaæ
czêœci zbroi rycerskiej oraz narysowaæ
fragmenty kaplicy.

By³a to wycieczka inna ni¿
poprzednie. S¹dzê, ¿e wszyscy byli bardzo
zadowoleni ³¹cznie z pracownikami
Zamku Królewskiego. Chêtnie braliœmy
udzia³ we wszystkich przedstawieniach.
Mogliœmy zapoznaæ siê ze zwyczajami
ludzi sprzed kilku wieków. Tego dnia dane
nam by³o podziwiaæ œlady UFO na
pobliskich ³¹kach, co wywar³o na nas du¿e
wra¿enie. Wycieczka by³a naprawdê
ekscytuj¹ca, interesuj¹ca i pe³na wra¿eñ!

Dziêkujemy równie¿ organizatorom
konkursu za docenienie naszej pracy i
zorganizowanie tej niezwyk³ej wycieczki,
która pozostanie niezapomniana i
cenniejsza od jakiejkolwiek nagrody
rzeczowej.

- Kto pierwszy w³o¿y rêkê do wora!
rozleg³ siê dziwny g³os. Cisza. Nikt siê
nie zg³asza.
- Odwagi! zachêca³ ten sam g³os.
- Niech bêdzie, spróbujê zdecydowa³

siê jeden z najm³odszych ch³opców.

Serdeczne podziêkowania od
ca³ego ko³a historycznego dla pani
Aleksandry Tomczyk za pomoc, opiekê i
prowadzenie nas podczas kilku-
miesiêcznych prac badawczych w
Markach i okolicy, potem wspólne
przygotowanie albumu na podstawie
zebranych materia³ów.

Ta wycieczka, choæ minê³a,
d³ugo w sercach pozostanie.

Wszystko ciekawe, historyczne.
Przedstawienie, na rycerza pasowanie.

Taka wycieczka czêsto siê nie zdarza,
gdy przez zabawê do g³owy

uczy siê i powtarza.
I ten sposób jest bardzo weso³y!

Emilia Szczepanik
ucz. kl. VI

ze SP nr 4 w Markach

W pierwszym numerze "Rzeczpospolitej
Mareckiej" napisa³em o roli rodzin
Briggsów i Whitheadów jak¹ odegra³y w
rozwoju cywilizacyjnym i duchowym
spo³ecznoœci mareckiej.

W dzisiejszym artykule bêdziemy
rozwa¿aæ co zrobiæ ze spuœcizn¹
materialn¹ po Briggsach m.in. w postaci
ocala³ego osiedla robotniczego, zwanego
przez mieszkañców Marek "kamie-
nicami", pozosta³oœciach po fabryce
przêdzalniczej, pa³acyku rezydencji
Briggsów czy te¿ dawnej szkole
elementarnej.

Powstawa³o wraz z budow¹ fabryki.
Sk³ada³o siê z 16 jednopiêtrowych i 6
parterowych budynków rozmiesz-
czonych po obu stronach drogi
radzymiñskiej. £¹cznie mog³o w osiedlu
zamieszkaæ oko³o 1000 osób.

Na pocz¹tku lat 70 XX w. budynki stoj¹ce
od strony Al. J. Pi³sudskiego (wówczas
gen. K. Œwierczewskiego) zosta³y
otynkowane i od tej pory przybieraj¹
ró¿ne kolory w zale¿noœci od fantazji
zamieszkuj¹cych tu lokatorów. Trzeba
zaznaczyæ, ¿e po³o¿enie tynków zburzy³o
pierwotny wygl¹d osiedla i odby³o siê bez
zgody konserwatora zabytków.

Obecnie osiedle robotnicze jest prywatn¹
w³asnoœci¹ (jest to ewenement w skali
kraju) nale¿¹c¹ do spadkobierców po
Briggsach i Whiteheadach w osobie Pani
El¿biety Jasiñskiej z domu Whitehead.

Wp³ywy z p³aconych przez mieszkañców
kamienic czynszów nie wystarczaj¹
jednak na zabezpieczenie budynków
przed niszczycielskim dzia³aniem czasu i
warunków atmosferycznych.

Osiedle robotnicze co prawda, zosta³o
objête ochron¹ konserwatorsk¹ przez
mazowieckie s³u¿by ochrony zabytków,
co jednak nie wp³ynê³o i zapewne nie
wp³ynie na poprawê i polepszenie
warunków mieszkaj¹cych tu ludzi.

Co zaradniejsi lokatorzy wymieniaj¹ w
swoich mieszkaniach zewnêtrzne okna i
drzwi, staraj¹c siê poprawiæ komfort
mieszkania, burz¹c jednak pierwotn¹
harmoniê i estetykê budynków.

W najlepszej sytuacji zdaje siê byæ
zachowany w niez³ym stanie budynek
dawnej szko³y elementarnej, a od 1984 r.

siedziba Mareckiego Oœrodka Kultury.
Opisywany budynek jest w³asnoœci¹
Miasta Marki.

W 1997 r. obiekt ten (zbudowany w
drugiej po³owie lat 80 XIX w.) zosta³
wpisany do rejestru zabytków i podlega
ochronie konserwatorskiej. Niestety
Wojewódzki Mazowiecki Konserwator
Zabytków nie przekaza³ do tej pory na
potrzeby budynku ani z³otówki i raczej
nie zanosi siê na to aby tak¹ pomoc ta
placówka kultury w najbli¿szym czasie
otrzyma³a. Chodzi tu g³ównie o œrodki
niezbêdne do utrzymania tego budynku w
nale¿ytym stanie technicznym.
Wymienione w ostatnich tygodniach
okna poprawi³y wygl¹d budynku i
zapewne znacznie ograniczy³y ha³as.
Nadal jednak potrzebne jest zbadanie
stanu fundamentów nara¿onych na
drgania w zwi¹zku z nasilaj¹cym siê
ruchem ko³owym przechodz¹cej 3 metry
od budynku drogi miêdzynarodowej nr 8.
Postawienie ekranu dŸwiêkoch³onnego
przynajmniej na d³ugoœci budynku MOK
zapewne ograniczy³oby ha³as od strony
Al. J. Pi³sudskiego i ul. Fabrycznej.

Renowacji i odpowiedniego zabez-
pieczenia wymaga te¿ elewacja
zewnêtrzna budynku, chodzi tu g³ównie o
uzupe³nienie ubytków w cegle, naprawê
gzymsów oraz odpowiednie wype³nienie
fug miêdzy ceg³ami. Dyrektorka oœrodka
Pani Krystyna Klimecka myœli te¿ o
adaptacji strychu m.in. na pracownie.

Funkcjonowanie MOKu jest mo¿liwe
dziêki dotacjom Urzêdu Miasta Marki.
Utrzymanie budynku, op³aty za gaz i

energiê elektryczn¹ i bie¿¹ce naprawy
tak¿e spoczywaj¹ na barkach lokalnego
samorz¹du.

Zbudowany w koñcu lat 80 XIX stulecia
wed³ug projeku A. Beilla, przetrwa³ II
wojnê œwiatow¹ lekko okaleczony.
Umieszczono w nim od 1947 r. Szko³ê
Kinooperatorów, która dzia³a³a do
wczesnych lat 70 XX w. Obecnie ma tu
siedzibê Zespó³ Szkó³ nr 1 (Gimnazjum
oraz Liceum Zawodowe). Nale¿y
podkreœliæ dba³oœæ o substancjê
materialn¹ tego piêknego zabytku
(wpisany do rejestru zabytków w 1982)
dyrektora tej placówki oœwiatowej mgr
Jana Puœciana.

W³aœcicielem pa³acyku jest Pani El¿bieta
Jasiñska.

Po dawnej fabryce zosta³ m.in. góruj¹cy
nad miastem komin (jego wysokoœæ siêga
50 metrów), budynek turbinowni, w
której mieœci siê obecnie zak³ad kowalski
oraz fragment hali produkcyjnej, w której
s¹siedztwie, pomieszczenia wynaj¹³
zak³ad produkcji makaronów.

Zbudowany na podstawie oœmiok¹ta
komin fabryczny ma ju¿ 120 lat. Jest to
zabytek unikatowy w skali nie tylko
naszego kraju. Nie zosta³ jednak wpisany
do Rejestru Zabytków, a jedynie podlega
opiece konserwatorskiej. Oznacza to, ¿e
na jego ewentualn¹ konserwacjê, nawet
teoretycznie nie bêdzie pieniêdzy z
funduszów Mazowieckiego Konser-
watora Zabytków.

Tak naprawdê nie wiemy jaki jest stan

techniczny tego obiektu i czy nie zagra¿a
on bezpieczeñstwu ludzi zamiesz-
kuj¹cych domy zbudowane w jego
bezpoœrednim s¹siedztwie.

Zdjêcia zrobione z motolotni ukazuj¹, ¿e
ze szczytu komina odpadaj¹ pojedyncze
ceg³y stanowi¹c zagro¿enie dla
przebywaj¹cych w okolicy ludzi.

10 metrowej wysokoœci hala turbinowni
po zakoñczeniu II wojny œwiatowej a¿ do
pocz¹tku lat 70 ubieg³ego stulecia
wykorzystywana by³a w charakterze
odlewni ¿eliwa i stali. Obecnie
wynajmowana jest przez zak³ad
kowalski. Naprawy wymaga tu przede
wszystkim przeciekaj¹cy dach.

W zachowanym pomieszczeniu
fabrycznym jeszcze w latach 80
minionego stulecia mieœci³ siê sklep
meblowy i póŸniej hurtownia m.in.
zabawek. Obecnie budynek ten
wynajmowany jest przez wspomnian¹
fabrykê makaronów.

W³aœcicielem tych pozosta³oœci po
zabudowaniach fabrycznych jest równie¿
Pani El¿bieta Jasiñska.

Objêty ochron¹ konserwatorsk¹ jest tak¿e
wykonany z drewna na prze³omie XIX i
XX w. budynek willa - pierwotnie
przeznaczony na mieszkania dla
zagranicznych robotników zatru-
dnionych w fabryce; po II wojnie
œwiatowej, a¿ do koñca lat 80 XX w.
siedziba Miejskiego Oœrodka Zdrowia.
Od 1999 r. mieœci siê tu Oœrodek
Interwencji Kryzysowej "Szansa"
utrzymywany z funduszów Starostwa
Powiatowego w Wo³ominie. Obiekt ten
jest w z³ym stanie technicznym i wymaga
generalnego remontu, m.in. pokrycia
dachowego, które w latach 70 minionego
stulecia wykonano z bardzo modnego
wtedy eternitu azbestowego.

W³aœcicielem tego obiektu jest Pani
El¿bieta Jasiñska.

Wraz z budow¹ fabryki, osiedla
fabrycznego i pa³acyku prowadzone by³y
prace przy za³o¿eniu parku, który zosta³
zaprojektowany w stylu angielskim. Do
czasów II wojny œw. by³y tu alejki
spacerowe, romantyczny, wykonany z
a¿urowego metalu mostek, przerzucony

Osiedle robotnicze

Szko³a elementarna

Pa³acyk Briggsów

Komin fabryczny

Hala fabryczna i turbinownia

Willa dla robotników
cudzoziemskich

Park

c.d. z poprzedniej strony

c.d. na stronie 12

Co zrobiæ z tym dziedzictwem ?



“Nie dajmy siê grypie"

Okres jesienno-zimowy zbli¿a siê do
nas du¿ymi krokami, odczuwamy to
wszyscy na w³asnej skórze ju¿ chocia¿by
du¿ymi skokami temperatur miêdzy noc¹
a dniem. Zmieniaj¹ca siê pogoda, jesienne
s³oty sprzyjaj¹ przemokniêciu, czy
zmarzniêciu. Powoduje to niekorzystny
uk³ad u wielu ludzi wystêpuje spadek
odpornoœci, a z drugiej strony takie
warunki sprzyjaj¹ równie¿ wirusom grypy.
Wirusy grypy w obecnym "cywili-
zowanym" œwiecie cechuje ogromna
zdolnoœæ zmiany swojej budowy. Powstaj¹
nowe szczepy oporne na leczenie. Kto z
nas nie mia³ do czynienia z takimi
objawami jak gor¹czka, kaszel, katar,
infekcja dróg oddechowych, ból g³owy,
miêœni, ³amanie w koœciach? Czujemy siê
wtedy zupe³nie bez si³. Jesteœmy senni,
mamy przekrwione, za³zawione oczy i
przytêpiony s³uch. Na pewno chcemy aby
nas to ominê³o. Wszyscy jednak musimy
normalnie funkcjonowaæ, chodziæ do
pracy, do szko³y. Niestety szerzeniu siê
grypy sprzyja przebywanie w du¿ych

skupiskach ludzi i w pomieszczeniach
zamkniêtych. Mo¿e to wywo³aæ
prawdziw¹ epidemiê. Wi¹¿e siê to z
du¿ymi kosztami na leczenie. Czêsto mo¿e
zaburzaæ pracê i poeodowaæ straty
finansowe w zak³adach, gdzie wzrasta
liczba osób objêtych infekcj¹. Najgorsze
jest to, ¿e grypa w przeciwieñstwie do
zwyk³ego "przeziêbienia" mo¿e dawaæ
powa¿ne powik³ania. Szczególnie u osób
starszych, przewlekle chorych. Najczê-
stsze z nich to zapalenie p³uc i zapalenie
miêœnia sercowego. Co z kolei daje póŸne
nastêpstwa dla ogólnego stanu zdrowia
cz³owieka. Nie mamy jak na dzisiaj
skutecznego leczenia przyczynowego
grypy. Grypê powinno siê "wyle¿eæ" w
domu stosuj¹c preparaty przeciw-
gor¹czkowe na bazie paracetamolu u
dzieci, u doros³ych mo¿e to byæ kwas
acetylosalicnowy lub jego pochodne,
krople do nosa, syropy przeciw kaszlowe,
witamina C. Powinniœmy piæ du¿o p³ynów,
soków, herbatek zio³owych (np. z malin,
lipy) Dobrze jest zachowaæ dietê
lekkostrawn¹. Na dzieñ dzisiejszy

zapobieganie grypie opiera siê na
szczepieniach ochronnych. Szczepienia
powinno siê wykonywaæ przed
przewidywanym sezonem zachorowañ. U
nas optymalnym okresem na zabez-
pieczenie bêdzie to od pocz¹tku wrzeœnia
do po³owy listopada. Jest to szczepienie w
ostatnich latach zalecane. Cieszy siê coraz
wiêkszym, s³usznym zainteresowaniem.
Mo¿na je wykonaæ odp³atnie w gabinetach
lekarzy rodzinnych i punktach szczepieñ.
Przed ka¿dym szczepieniem pacjent
powinien byæ zbadany przez lekarza w
zwi¹zku z ewentualnymi przeciw-
wskazaniami. Istotnym przeciwwskaza-
niem mo¿e byæ wczeœniejszy epizod
reakcji uczuleniowej na sk³adnik
szczepionki grypowej (najczêœciej bywa
to bia³ko jaja kurzego). Bardzo rzadko
zdarzaj¹ siê du¿e reakcje alergiczne w
postaci pokrzywki czy dusznoœci.
Pojawiaj¹cy siê czasami katar i kaszel

pomimo szczepienia nie oznacza
nieskutecznoœci szczepionki. Mog¹ nam
przydarzaæ siê objawy przeziêbienia, ale
szczepienie chroni nas przed prawdziw¹
gryp¹ i jej powik³aniami.

Przebywamy w du¿ych skupiskach
ludzi ( pracownicy s³u¿by zdrowia,
banków, studenci)
Mamy powy¿ej 50 lat, leczymy siê z
powodu chorób przewlek³ych
Mamy obni¿on¹ odpornoœæ

Stanis³awa Krokowska

Warto zaszczepiæ siê przeciwko
grypie szczególnie gdy jesteœmy w
grupach ryzyka:

Lepiej jest zapobiegaæ tej
chorobie, szczepi¹c siê ni¿ leczyæ
zaniedbania w zdrowiu przez d³ugi czas.
Decyzja nale¿y do ka¿dego z nas.

·

·

·

Wszyscy znamy to piêkne drzewo,
które zazwyczaj kojarzy siê z okresem
matur. Kto z nas bêd¹c dzieckiem nie
robi³ kasztanowych ludzików z jego
nasion.

Drzewo to nie jest gatunkiem
rodzimym. Naturalny zasiêg wystê-
powania kasztanowca bia³ego obejmuje
obszar Ba³kanów, gdzie wystêpuje w
dolinach rzek na wysokoœci 1000-
1200m n.p.m. W Polsce pojawi³o siê w
wieku XVI i w pe³ni siê zaaklima-
tyzowa³o, ³atwo rozmna¿aj¹c siê przez
samosiew.

Jednak od kilkunastu lat
kasztanowiec bia³y jest powa¿nie
zagro¿ony przez szkodnika, którego
nazwa brzmi szrotówek kasztano-
wcowiaczek.

Szkodnik ten po raz pierwszy
wykryty zosta³ w Macedonii w 1985
roku. Od tego czasu rozprzestrzeni³ siê
na obszarze prawie ca³ej Europy z
wy³¹czeniem Pó³wyspu Iberyjskiego,
Wielkiej Brytanii i przewa¿aj¹cej czêœci
Skandynawii. Od 1998 roku jest on
równie¿ obserwowany w Polsce i szybko
rozszerza zasiêg swojego wystêpowania
z po³udnia ku pó³nocy kraju.

Objawy pora¿enia drzew przez
szrotówka widoczne s¹ najbardziej na
liœciach we wnêtrzu których ¿eruje. W
okresie wiosennym liœcie zasiedlonych
przez szrotówka kasztanowcowiaczka
drzew stopniowo wype³niaj¹ siê minami,
zmieniaj¹c barwê z zielonej poprzez
jasno be¿ow¹ do br¹zowej. Przy
masowych atakach prawie ca³a blaszka
liœciowa mo¿e byæ opanowana przez
miny. Czêsto ju¿ na prze³omie czerwca i
lipca korony opanowanych drzew
¿ó³kn¹, robi¹ wra¿enie zasychaj¹cych i
nastêpuje przedwczesny opad liœci.
Objawy te istotnie obni¿aj¹ walory
estetyczne kasztanowców, a
powtarzaj¹ce siê przez szereg sezonów
masowe ataki szrotówka mog¹
prowadziæ do znacznego os³abienia
drzew.

Wœród naukowców nie ma zgody
co do metody zwalczania szkodnika, bo

wszystko jest w fazie eksperymentu.

Metody chemicznego zwalczania
polegaj¹ na wstrzykiwaniu w okresie
wiosennym preparatu chemicznego
poprzez wykonane nawierty w pniu
drzewa na g³êbokoœæ 7cm. Œrodek kr¹¿y
w drzewie i dociera do liœci, gdzie
zatruwa znajduj¹ce siê w nich larwy. Jak
wynika z doœwiadczeñ Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w
Skierniewicach drzewo chronione jest
dobrze przez dwa lata. Natomiast
metoda ta mo¿e wywo³ywaæ skutki
uboczne, jakie mog¹ wyst¹piæ po paru
latach, a które trudno przewidzieæ.

Inna metoda zwalczania szkodnika
to stosowanie pu³apek feromonowych,
ale jak wynika z obserwacji, tylko w
niewielkim stopniu ograniczaj¹ one
populacjê szkodnika.

Szkodnik ten nie ma naturalnego
wroga, który móg³by pomóc w
znacz¹cym ograniczeniu jego populacji,
choæ co prawda obserwowano, ¿e
niektóre ptaki, np.wróble ¿ywi¹ siê
osobnikami szrotówka.

W naszym mieœcie kasztanowce
nie wystêpuj¹ zbyt licznie.Wiêksza iloœæ
tych drzew roœnie w parku przy rzece
D³ugiej, przy ulicach Pomnikowej i
Szkolnej, a pojedyncze drzewa rosn¹ na
terenach prywatnych.

Jeœli wiêc nie chcemy by drzewa te
znik³y z krajobrazu Marek zachêcam
mieszkañców maj¹cy na swojej posesji
lub w jej s¹siedztwie kasztanowce do
grabienia i palenia liœci w okresie
jesiennym. Natomiast o drzewa rosn¹ce
na terenach publicznych zatroszczy siê
Urz¹d Miasta Marki i równie¿ przyst¹pi
do grabienia liœci kasztanowców.

W tej sytuacji sugerowan¹ metod¹,
bezpieczn¹ dla drzew i œrodowiska, a
ograniczaj¹c¹ populacjê szkodnika w
sposób znacz¹cy jest grabienie i palenie
liœci, gdy¿ w nich szkodnik zimuje.

Urz¹d Miasta Marki
Referat Ochrony Œrodowiska

Andrzej Kalinowski

POMÓ¯MY PRZETRWAÆ KASZTANOWCOM !!!
Grozi za to grzywna lub areszt!

Nie truj siebie i innych!

Za spalanie toksycznych œmieci
grozi grzywna lub areszt!

Je¿eli spalasz tworzywa sztuczne w
ogródku albo w domowym piecu,
p³acisz w³asnym zdrowiem i ¿yciem!

Œmieci mo¿na wynieœæ za darmo

Co robiæ, kiedy s¹siad spala
plastikowe œmieci?

Czego nie wolno spalaæ w piecu ani w
ognisku:

Przy spalaniu plastikowych œmieci
w powietrze lec¹ miliony cz¹steczek
groŸnych trucizn - dioksyn. Wdychasz je
i gromadz¹ siê w Twoim organizmie. Z
czasem zaczynasz chorowaæ. Nie tylko
Ty, równie¿ ludzie wokó³ Ciebie, a tak¿e
zwierzêta i roœliny.

Dioksyny s¹ silnie truj¹cymi
zwi¹zkami chemicznymi. Powoduj¹
zmiany genetyczne, wywo³uj¹ raka. S¹
uwa¿ane za jedne z najbardziej
toksycznych i rakotwórczych
chemikaliów przebadanych do tej pory.
Powstaj¹ m. in. w wyniku spalania
odpadów z tworzyw sztucznych i innych
zawieraj¹cych chemikalia. Niektórzy
prawdopodobnie nie zdaj¹ sobie z tego
sprawy, spalaj¹c w ogródku lub w piecu
foliowe torebki, butelki plastikowe czy
inne odpady z tworzyw sztucznych,
lakierowane meble albo kolorowe
gazety. Wydaje siê, ¿e dym idzie w
powietrze i po problemie. Niestety tak
nie jest: powietrzem oddycha cz³owiek,
cz¹steczki z powietrza osiadaj¹ i
gromadz¹ siê w glebie.

Myœlisz sobie: tyle razy to robi³em i nic
mi nie jest. Nawet je¿eli nie zachorujesz
od razu, nara¿asz siebie, swoje dzieci i
ludzi wokó³ na zachorowanie po latach.
Czy wiêc warto oszczêdzaæ kilka z³otych
na wywo¿eniu œmieci, albo na opale
zim¹?

do specjalnych pojemników. Plastikowe
butelki, makulaturê i opakowania

szklane przyjmuje równie¿ punkt na
ty³ach centrum handlowego M1 (za
IKEA). Za surowce wtórne mo¿na tam
dostaæ nagrody!

Czêsto ludzie spalaj¹ plastik z
nieœwiadomoœci, wydaje siê im, ¿e tak
bêdzie najlepiej. Najlepiej poprosiæ
s¹siada, aby tego nie robi³. Mo¿e Twój
s¹siad pos³ucha i przestanie spalaæ
œmieci.
Niestety s¹siad mo¿e nie pos³uchaæ.
Sprawê nale¿y wówczas zg³osiæ do
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska w
Urzêdzie Miasta. Je¿eli urz¹d jest ju¿
nieczynny (np. wieczorem albo w dniu
wolnym od pracy), nale¿y zawiadomiæ
policjê. Ustawa o gospodarowaniu
odpadami przewiduje wysokie kary
administracyjne za spalanie toksycznych
odpadów.

opon samochodowych
torebek plastikowych
butelek plastikowych
plastikowych tacek
g¹bek, myjek, uszczelek, wyk³adzin
innych przedmiotów zawieraj¹cych
plastik (np. podeszwy butów, ok³adki
foliowe itp.)
torebek papierowych z kolorowym
nadrukiem
ulotek, kolorowych gazet
starych mebli
innych przedmiotów, wykonanych z
polietylenu, poliuretanu, polipro-
pylenu.
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Nie spalaj plastiku w swoim ogródku ANI W PIECU!

Czy grypa musi byæ plag¹ naszego wieku?



ELIMINACJE DO DZIECIÊCEGO ZESPO£U WOKALNO-TANECZNEGO
w Mareckim Oœrodku Kultury ju¿ 10 paŸdziernika!

DZIECI (od lat 6 do 14) i RODZICÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE  W MARECKIM OŒRODKU KULTURY

UL. FABRYCZNA 2  10 paŸdziernika o godzinie 17.00.

Marecki Oœrodek Kultury zaprasza dzieci, które lubi¹ œpiewaæ i tañczyæ do nowo
powstaj¹cego zespo³u wokalno-tanecznego.

Na zajêciach zespo³u mo¿na bêdzie nauczyæ siê piêknie œpiewaæ, tañczyæ jak
równie¿ prawid³owej wymowy jêzyka polskiego. Tutaj bêdziemy tak¿e
przygotowywaæ siê do festiwali piosenki dzieciêcej i konkursów recytatorskich.

Zespó³ poprowadzi El¿bieta Marciniak wokalistka, pedagog i cz³onek Zwi¹zku
artystów Scen Polskich (ZASP), za³o¿ycielka grupy wokalno-tanecznej "Józefinki" i
wspó³prowadz¹ca dzieciêcy zespó³ "Têcza", znany z programów telewizyjnych.

Zajêcia muzyczne wspomagane bêd¹ przez profesjonalnego muzyka aran¿era
Jerzego Kuszakiewicza, cz³onka zespo³u jazzowego "Vistula River Brass Band".

Mareckie dzieci
na koloniach letnich w £ebie

W ramach Porozumienia Domów i
Oœrodków Kultury Powiatu Wo³omiñskiego
Marecki Oœrodek Kultury po raz kolejny
zorganizowa³ kolonie letnie, tym razem nad
morzem. Dziêki staraniom pani dyrektor
Krystyny Klimeckiej bardzo dobrze
przygotowani organizacyjnie i merytorycznie
wyruszyliœmy do £eby wygodnym
autokarem z klimatyzacj¹. Podró¿ up³ynê³a
bezpiecznie i mi³o pod czujnym okiem
wykwalifikowanych i doœwiadczonych
opiekunów: kierowniczki kolonii Jolanty
Salak oraz wychowawców Beaty
Miechowicz, Anny Banasik i Jaros³awa
Dobrowolskiego. Zamieszkaliœmy w bardzo
³adnym, dobrze przygotowanym pensjonacie
"Wena" w centrum miasta. Dzieci mia³y do
dyspozycji pokoje, g³ównie 2 3 osobowe z
³azienkami oraz du¿¹ œwietlicê wyposa¿on¹
w sprzêt audio wideo, stó³ do tenisa i grê
"pi³karzyki". Ju¿ pierwszego wieczoru
wybraliœmy siê na spacer po miasteczku
sk¹panym w promieniach zachodz¹cego
s³oñca.

Ka¿dy dzieñ na kolonii przynosi³ coœ
nowego. Dzieci uczestniczy³y w trzech
wycieczkach ca³odniowych. Wyje¿d¿aliœmy
zaraz po œniadaniu, zabieraj¹c ze sob¹ suchy
prowiant, wracaliœmy na obiadokolacjê.

Najd³u¿sz¹ drogê pokonaliœmy, jad¹c
autokarem do Trójmiasta. Zwiedzaliœmy
Gdyniê, a w niej Oceanerium, nastêpnie
pojechaliœmy na piêkny koncert organowy do
Katedry w Oliwie oraz na Starówkê do
Gdañska. Obejrzeliœmy tak¿e ruchome
wydmy. Wyjechaliœmy kolorow¹ kolejk¹
spod oœrodka, nastêpnie p³ynêliœmy statkiem,
by w koñcu spacerkiem dojœæ do wydm.
Dzieci oszo³omione wygl¹dem piaskowych
wzgórz bawi³y siê œwietnie. Trudno nam siê
by³o rozstaæ z wydmami, wiêc posta-
nowiliœmy tam wróciæ jeszcze podczas tego
samego turnusu. W drodze powrotnej
zwiedziliœmy tak¿e Muzeum Wyrzutni Rakiet
i odwiedziliœmy sma¿alniê, w której
skosztowaliœmy sma¿onych ryb.

Ostatnia wycieczka ca³odniowa to
piesza wyprawa na wydmy (na ¿yczenie
kolonistów). Wyruszyliœmy z oœrodka po
œniadaniu. Pla¿¹ doszliœmy do wydm, gdzie
by³ czas na odpoczynek i zabawê. W drodze

powrotnej podjechaliœmy wózkami
akumulatorowymi do Rêbki, sk¹d pla¿¹
doszliœmy do £eby.

Na koniec skorzystaliœmy z zas³u¿onej
k¹pieli w morzu. By³a to nasza najd³u¿sza
wyprawa piesza, pokonaliœmy oko³o 17
kilometrów, dzieci by³y z siebie bardzo
zadowolone. Poza wycieczkami auto-
karowymi organizowaliœmy tak¿e wyprawy
rowerowe po okolicy.

W czasie naszego pobytu w £ebie
odwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc.
Zwiedziliœmy to malownicze, nadmorskie
miasteczko, po którym dzieci chêtnie
spacerowa³y, wstêpuj¹c do okolicznych
sklepików, by kupiæ pami¹tki z wakacji. W
niedzielê poszliœmy do miejscowego
Koœcio³a na mszê œwiêt¹. Wyp³ynêliœmy
tak¿e statkiem w morze i ogl¹daliœmy zachód
s³oñca. Zwiedziliœmy latarniê Stilko, sk¹d
podziwialiœmy piêkne widoki. Byliœmy
równie¿ w stadninie koni w Nowêcinie.

Dzieci zobaczy³y pokaz wolty¿erki,
tak¿e jeŸdzi³y konno i bryczk¹. Kilkakrotnie
te¿ dzieci za¿ywa³y k¹pieli morskich pod
czujnym okiem wychowawców i
ratowników. Kolonijne wieczory wype³nia³y
rozmaite imprezy, dyskoteki i konkursy.
Odby³y siê zabawy integracyjne, prezentacje
grup, chrzest kolonijny, mini playback show,
konkurs Miss Fryz, konkurs plastyczny i
liczne zawody sportowe. Ostatnim obiektem,
który zwiedzaliœmy, ju¿ w drodze powrotnej
do domu, by³ zamek w Malborku.

Wyjazd kolonijny uwa¿amy za
niezwykle udany. Mieszkaliœmy w ³adnym
miejscu, pogoda nam sprzyja³a, wiele
zwiedziliœmy, a przede wszystkim dobrze siê
bawiliœmy. Najwa¿niejsze jednak, ¿e nasz
pobyt na kolonii przebieg³ bardzo
bezpiecznie, oby³o siê bez interwencji s³u¿b
medycznych, nikt nie chorowa³. Dzieci
zadowolone, pe³ne wra¿eñ i emocji wróci³y
do domów. Wiêkszoœæ ju¿ w autokarze
deklarowa³a chêæ kolejnego wyjazdu na
kolonie z MOKiem. Starsi prosili o
zorganizowanie obozu m³odzie¿owego.

Dobre opinie i wra¿enia dzieci bardzo
ciesz¹ nas organizatorów i opiekunów, gdy¿
s¹ œwiadectwem dobrze wykonanej pracy.

Do zobaczenia na kolejnych wyjazdach
z Mareckim Oœrodkiem Kultury

Jolanta Salak



przez rzekê D³ug¹, ciekawe okazy drzew i
krzewów. Nad pielêgnacj¹ i porz¹dkiem
w parku czuwa³o wtedy kilku
zatrudnionych ogrodników.

Roœnie tu wiele okazów drzew z których
kilka dêbów i klonów posiadaj¹ status
chronionego prawem "Zabytku
Przyrody". Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje piêkna topola bia³a o obwodzie
wynosz¹cym ok. 500 cm.

Obecnie w³adze miasta dosz³y do
porozumienia z w³aœcicielk¹ parku Pani¹
El¿biet¹ Jasiñk¹ w celu jego przejêcia na
w³asnoœæ, co pozwoli na lepsze
zagospodarowanie tego terenu.

Wreszcie musimy sobie zadaæ pytanie,
jaki bêdzie dalszy los tych opisanych
pokrótce obiektów, czy mo¿na uratowaæ
je przed zniszczeniem, jak je nale¿y
zagospodarowaæ ?

Jedn¹ z pierwszych osób, które stara³y siê
odpowiedzieæ na postawione pytanie jest
znany mi³oœnik sztuki, obecnie dyrektor

warszawskich £azienek prof. M.
Kwiatkowski, który na ³amach tygodnika
"Stolica" w 1984 r. tak pisa³: (…)

Profesor Kwiatkowski proponowa³
zagospodarowanie pozosta³oœci po
zabudowaniach fabrycznych m.in. w
nastêpuj¹cy sposób:

Marki potrzebuj¹ te¿ swojego muzeum, w
którym gromadzone by³y by zbiory
dokumentuj¹ce historiê i rozwój tego
miasteczka. Wszak œlady osadnictwa na
ziemi mareckiej, dowody pobytu tutaj
pierwszych jego mieszkañców s¹ bardzo
odleg³e i siêgaj¹ VIII tysi¹clecia przed
narodzeniem Chrystusa. Dysponujemy
co najmniej kilkudziesiêcioma zabytkami
archeologicznymi pochodz¹cym z
ró¿nych epok, okresów i kultur, które
mog³yby byæ w takim muzeum
eksponowane.

Posiadamy dosyæ bogat¹ bo licz¹c¹
obecnie blisko 1000 sztuk archiwalnych
zdjêæ dotycz¹cych ró¿nych dziedzin
¿ycia mieszkañców Marek; niektóre z
tych fotografii wykonano w koñcu
XIX w.

Dysponujemy te¿ kilkudziesiêcioma
zabytkami m.in. ¿elazkami z dusz¹,
pochodz¹cymi z prze³omu XIX i XX w,
militariami, bia³¹ broni¹, drewnianymi
ko³owrotkami do tkania przêdzy,
narzêdziami szewskimi, zbiorami
numizmatycznymi, ksi¹¿kami, mapami,

planami - które mog³yby stanowiæ
pocz¹tek muzealnych zbiorów.

W muzeum odbywa³y by siê lekcje
lokalnej historii kszta³tuj¹ce postawy
patriotyzmu i poszanowania dla pami¹tek
przesz³oœci po naszych przodkach.

W niektórych pomieszczeniach
pofabrycznych mo¿na by³oby na
przyk³ad umieœciæ sklep, coœ w rodzaju
antykwariatu, "Desy", ze starymi
meblami, bibelotami, ksi¹¿kami. Chodzi
o to, ¿eby firmy, zak³ady, które
wykorzystuj¹ lub bêd¹ wykorzystywaæ
pozosta³e po fabryce przêdzalniczej
pomieszczenia, nie niszczy³y, nie
narusza³y zachowanej substancji
zabytkowej obiektu.

Na pewno nale¿y zabezpieczyæ
opisywane pozosta³oœci po przêdzalni
przed niszczycielskim dzia³aniem czasu,
chocia¿by przez niedopuszczenie do
zacieków, uporz¹dkowanie terenu,
szczególnie wokó³ komina i dawnej
turbinowni od strony ul. Braci Briggsów i
parku.

Z powy¿szego wynika, ¿e funkcjo-
nowanie przedstawionych pokrótce
zabytkowych obiektów sprowadza siê do:

A mo¿e by tak przedstawion¹ tu
problematyk¹ zainteresowaæ
odpowiednie w³adze zwi¹zane z ochron¹
zabytków, dzia³aj¹ce w strukturach Unii
Europejskiej. Wszak pozosta³oœci po
fabryce Briggsów oraz osiedle robotnicze
z zachowanym uk³adem przestrzennym,
to ¿ywy skansen tego typu zabudowy i
jeden z nielicznych zabytków, które
zachowa³y siê w Europie Œrodkowo-
Wschodniej.

A mo¿e czytelnicy "Rzeczpospolitej
Mareckiej" maj¹ jakieœ pomys³y
zwi¹zane z przedstawion¹ tu
problematyk¹ i zechcieliby siê nimi
podzieliæ na ³amach naszego pisma?

Podwarszawskie Marki to ¿ywy skansen
proletariacki z koñca XIX w.. Charakter
tego miasteczka ró¿ni je zdecydowanie od
tylu innych miasteczek Mazowsza,
stanowi¹c o jego odrêbnoœci. (…) Marki z
e wzglêdu na swoj¹ treœæ i formê, powinny
liczyæ siê jako obiekt godny
zainteresowania turystycznego, jako
miejsce pogl¹dowej dydaktyki.

(…) A w ogóle to mo¿na by z Marek
uczyniæ rzeczywist¹ atrakcjê turystyczn¹.

po odpowiedniej adaptacji mo¿na by tu
urz¹dzaæ okazjonalne wystawy, np.
maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych,
równie¿ wystawy sztuki rzeŸby,
malarstwa, grafiki, fotografii;

gdzieœ przy zabudowaniach
fabrycznych mo¿na by na kawa³ku toru
ustawiæ parowóz z wagonem - pami¹tkê
po kolei mareckiej.
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zapewnienia odpowiednich nak³adów
finansowych,
pomys³u na odpowiednie
przeznaczenie obiektu, tak ¿eby pe³ni³
on jak¹œ funkcjê, która nie zagra¿a³a
by jego substancji zabytkowej.

Zbigniew Paciorek
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