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W NUMERZE m. in.:
O tym ¿e ulica Fabryczna jest jedn¹

z najwa¿niejszych arterii komuni-
kacyjnych naszego miasta nie trzeba
nikogo przekonywaæ. Miasto
przystêpuj¹c do organizowania
przygotowania przetargu na wykonanie
robót budowlanych, bra³o pod uwagê
wiele postulatów. Jednym z nich by³
okres jaki deklarowa³ ewentualny
wykonawca, czasowego wy³¹czenia
drogi z normalnej eksploatacji na czas
remontu. Chodzi³o o to aby ulica
Fabryczna sta³a siê jak najszybciej drog¹
przejezdn¹. Mieszkañcy jak i w³adze
miasta liczy³y siê z tym ¿e w przypadku
wytyczenia objazdów ulic¹ Lisa Kuli i
Szkoln¹ nast¹pi¹, delikatnie mówi¹c,
utrudnienia komunikacyjne.

Prace na odcinku od alei
Pi³sudskiego do ulicy Z¹bkowskiej maj¹
byæ ukoñczone 8 grudnia 2003 roku.
Inwestycja finansowana po po³owie
przez powiat i gminê, polega³a na
zerwaniu starej nawierzchni, zbudo-
waniu infrastruktury kompleksowego

odwodnienia wraz z odprowadzeniem
kolektorami wód deszczowych do rzeki
D³ugiej. Kolektory odprowadz¹
podczyszczon¹ wodê dwoma nitkami
poprowadzonymi ul. Z¹bkowsk¹ oraz
Mazowieck¹. Zanim to jednak nast¹pi
wody opadowe zostan¹ zmagazynowane
w dwóch zbiornikach na ulicy
Z¹bkowskiej oraz Lotników. Pojemnoœæ
zbiorników zosta³a tak zaplanowana, i¿
w przysz³oœci bêd¹ w stanie obs³u¿yæ
du¿y obszar miasta (do ul. Szkolnej
w³¹cznie) Po wybudowaniu odwodnie-
nia zostanie po³o¿ona nawierzchnia
bitumiczna, która bêdzie na tyle równa
¿e nie bêdzie powodowa³a choroby
morskiej wœród zmotoryzowanych.
Wbrew wczeœniejszym informacjom,
które nap³ywa³y do redakcji, odcinek
ulicy Fabrycznej, od Z¹bkowskiej do
granic miasta, bêdzie jednak zamkniêty
jeszcze w tym roku. Remont nawierz-
chni rozpocznie siê 12 grudnia i 20
grudnia powinien byæ ukoñczony. Dla
Markowian prace te oznaczaj¹, odciêcie
g³ównej trasy ³¹cz¹cej gminê z
Wo³ominem, w którym mieszkañcy
zmuszeni s¹ za³atwiaæ coraz wiêcej
spraw natury administracyjnej. Miejmy
nadziejê ¿e pogoda nie pokrzy¿uje
planów inwestorskich i drogowcy
dotrzymaj¹ deklarowanych terminów
robót. Pozostaje jednak kwestia jakoœci
przeprowadzonego remontu, na któr¹
zarówno markowianie jak i lokalna prasa
niechybnie bêdzie zwraca³a baczn¹
uwagê.

Piotr Matusiak

Biuro Reklamy
Rzeczpospolitej Mareckiej:
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0 691 87 20 25



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

Zbiórka baterii

Psie pieni¹dze

Park Miejski

RIO Grande

Szko³a nr 3 aktywnie w³¹czy³a siê
w dzia³ania maj¹ce na celu ochronê
œrodowiska naturalnego. W placówce
edukacyjnej na ulicy Pomnikowej,
rozpoczêto zbiórkê zu¿ytych baterii,
które nie odpowiednio sk³adowane
stanowi¹ realne ekologiczne zagro¿enie.
Na mocy porozumienia, wyspe-
cjalizowana firma zobowi¹za³a siê do
nieodp³atnego odbioru oraz utylizacji
baterii. Odpady te mo¿na wrzucaæ do
specjalnych pojemników na terenie
szko³y nr 3. Inicjatywa godna
naœladowania.

Rada Miasta Marki podczas
ostatniej sesji, która odby³a siê 19
listopada ustali³a wysokoœæ podatku dla
posiadaczy psów. Ka¿dy mieszkaniec
miasta, który jest w³aœcicielem
czworonoga, bêdzie musia³ p³aciæ
roczny podatek w wysokoœci 10 z³otych.
Podatek p³atny bêdzie w terminie do
dnia 15 maja roku podatkowego. Z
nieoficjalnych informacji wynika, ¿e
miasto chêtnie zrezygnowa³o by z
poboru tej nale¿noœci. Niestety
ustawodawca nie pozostawi³ takiej
mo¿liwoœci samorz¹dom. Tak oto w
mieœcie musia³ byæ uchwalony podatek,
którego wysokoœæ nie bilansuje kosztów
jego poboru.

W³adze miasta postuluj¹, aby w
przysz³orocznym bud¿ecie znalaz³y siê
œrodki na urz¹dzenie w Parku Briggsów
placu zabaw dla dzieci. Obok tego od
d³u¿szego czasu trwaj¹ starania o
dokonanie zamiany i doprowadzenie do
sytuacji, w której park by³by w³asnoœci¹
gminy. Wstêpne porozumienie
pomiêdzy w³adzami samorz¹dowymi a
w³aœcicielami terenu jest ju¿ zawarte.
Istniej¹ jednak przeciwnoœci natury
formalnej, le¿¹ce po stronie w³aœcicielki
nieruchomoœci. Chodzi tu o zaleg³oœci
podatkowe wynikaj¹ce z prawa
spadkowego. Miejmy nadziejê, ¿e mimo
tych przeszkód, w przysz³ym roku park
miejski przy Al. Pi³sudskiego stanie siê
têtni¹cym ¿yciem, miejscem rekreacji
makowian.

Rejonowa Izba Obrachunkowa
(RIO) zakwestionowa³a uchwa³ê Rady
Miasta Marki o finansowaniu przez
gminê dodatkowych etatów policyjnych
dzielnicowych. Zastanawiaj¹cym jest
fakt, ¿e RIO nie mia³a uwag w
analogicznych przypadkach w stosunku
do innych gmin. O rozwoju sprawy
bêdziemy informowali w kolejnych
numerach RM.

PM

Kabel alarmowy
Na ulicy Grunwaldzkiej przy

okazji prac remontowych, zamontowano
nowe kable bêd¹ce czêœci¹
infrastruktury oœwietleniowej. Niestety
wskutek dzia³ania "nieznanych
sprawców", kable te w ci¹gu tygodnia
zniknê³y. Prawdopodobnie pad³y ³upem
"z³omiarzy", którzy po opaleniu
przewodów z plastikowej izolacji
sprzedali je do któregoœ z okolicznych
punktów skupu metali kolorowych.

W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê w
ostatnim czasie kradzie¿ami przewodów
oœwietleniowych oraz dewastacj¹
urz¹dzeñ elektrycznych na terenie
Marek, w³adze miasta postanowi³y w
sposób systematyczny i
zinstytucjonalizowany przeciwdzia³aæ
temu zjawisku. W tym celu zawarta
zosta³a umowa z jedn¹ z agencji ochrony
w zakresie monitorowania sygna³ów
alarmowych z lokalnego systemu
alarmowego. Ponadto patrole agencji
ochrony s¹ zobowi¹zane do
podejmowania interwencji na ka¿dy
sygna³ otrzymany od stacji
monitorowania alarmów.

Interwencja za³óg patrolowo-
interwencyjnych ma za zadanie
udaremnienie powstania szkody w
mieniu Gminy Miasta Marki.
Interwencje bêd¹ podejmowane w
systemie ca³odobowym. Miejmy
nadziejê ¿e spowoduje to spadek aktów
kradzie¿y i wandalizmu.
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Sylwia Kwas, Filip R¿ewski, Krzysztof Bychowski

PPHU "REK-WAR" Krzysztof Warabida

ActiveNet Krzysztof Bychowski
Zak³ad Poligraficzny

Dwa szklane wie¿owce w centrum
Warszawy, marmury i aluminium w
g³ównej siedzibie. To nie wszystko.
Drogie reklamy telewizyjne ze
znan¹ prezenterk¹, wychwalaj¹c¹
dzia³ania firmy na rzecz jej
klientów. To obraz
Telekomunikacji Polskiej. Obraz
jednak z³udny i wykreowany przez
sama firmê. Rzeczywistoœæ jest
ca³kiem inna. Stare s³upy
telekomunikacyjne i brak

inwestycji. I to wszystko wbrew
pozorom nie na koñcu œwiata, ale
u nas w Markach, w mieœcie
oddalonym od centrum stolicy
zaledwie o 7 km.

A mia³o byæ tak piêknie:
nowoczesne Punkty Obs³ugi Klienta
usytuowane w supermarketach, infolinia
- konia z rzêdem temu kto siê dodzwoni
bez problemu. Nie wspomnê ju¿ o
szerokopasmowym ³¹czu internetowym
(DSL) - brak mo¿liwoœci za³o¿enia go w
Markach jest czêsto czynnikiem
odstraszaj¹cym inwestorów.

Nade wszystko jednak co
najbardziej mnie osobiœcie razi i pewnie
nie jestem odosobniona - to stan s³upów
telekomunikacyjnych. Nawet te nowo
stawiane wygl¹daj¹ tak, jakby dopiero
co przesz³o po nich "tornado". Pionu
trzymaj¹ siê tylko niektóre z nich. Nie
oczekujê od Telekomunikacji Polskiej,
¿eby pomalowa³a je na ró¿owo. Ale
chyba zagwarantowanie bezpieczeñstwa
mieszkañcom jest ich obowi¹zkiem. Bo
to, ¿e nam trzeszczy w s³uchawce, gdy
mocniej zawieje jest "normalne".

Teraz nawet nie ma dok¹d
pojechaæ, ¿eby siê poskar¿yæ, bo
przecie¿ dla wygody klienta zli-
kwidowano nam oddzia³ w Wo³ominie.
Pozostaje nam tylko kontakt tele-
foniczny z Biurem Obs³ugi Klienta,
gdzie bêd¹ nas prze³¹czaæ od jednej do
drugiej dyspozytorki, a¿ wreszcie siê
zdenerwujemy i od³o¿ymy s³uchawkê.

No có¿, miejmy tylko nadziejê, ¿e
kolejnym pomys³em tepsy nie oka¿e siê
wirtualne kontaktowanie z abonentami.
Ale mo¿e do tego czasu Teleko-
munikacja Polska S.A. nie bêdzie ju¿
monopolist¹ na rynku telekomu-
nikacyjnym.

Sylwia Kwas

Tornado?



by³y omy³ki i drobne niezrozumienia
przy wype³nianiu ankiety. W tej¿e
ankiecie ustawodawca umieœci³ rubrykê:
"telefon kontaktowy", czy ktoœ z
cz³onków zespo³u zada³ sobie pytanie,
po co umieszczono tê rubrykê, i po co
kandydaci pracowicie j¹ wype³niaj¹?
Wystarczy³o zadzwoniæ, ludzie
uzupe³nialiby dane, poprawili b³êdy, nie
by³oby rozczarowañ, ¿ali i psioczenia na
w³adzê. Czasu by³o dosyæ. Od
pierwszego posiedzenia zespo³u do dnia
wyborów up³ynê³o dok³adnie 21 dni.
Dzia³anie takie by³o tym bardziej
uzasadnione, ¿e nie by³o wstêpnej
weryfikacji, przy sk³adaniu doku-
mentów. Logicznym siê wydaje, ¿e
nale¿a³o jak najwiêkszej liczbie osób
zg³oszonych umo¿liwiæ kandydowanie,
wybór zaœ najbardziej odpowiednich,
pozostawiæ Radzie, i nie uzurpowaæ
sobie jej praw.

Osoby, które tymi wyborami

poczuj¹ siê pokrzywdzone, maj¹ prawo
wezwaæ Radê do zmiany uchwa³y, a w
ostatecznoœci wnieœæ skargê do s¹du.
Rada Miasta nie poczu³a siê
pokrzywdzona.

Marek Œwierczyñski

O b o w i ¹ z k i e m
Rady Miasta jest wybór
³awników do S¹du
Rejonowego i S¹du
Okrêgowego. Ustawa
Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych okreœla
w jaki sposób zg³aszaæ
kandydatów, w jakim
terminie oraz okreœla
inne warunki dotycz¹ce
kandydatów. W naszym
mieœcie, w obowi¹-
zuj¹cym terminie do 31

lipca, zg³osi³o siê ich 30. Nale¿a³o
wybraæ 11 ³awników – szeœciu do S¹du
Rejonowego (zg³osi³o siê 14) i piêciu do
S¹du Okrêgowego (zg³osi³o siê 16).
Zg³oszenia nie by³y wstêpnie
weryfikowane. Na sesji w dniu 10
wrzeœnia Rada Miejska powo³a³a zespó³
opiniuj¹cy kandydatów na ³awników. W
sk³ad zespo³u weszli radni: Tadeusz
Sk³odowski, Teresa Sobolewska, Agata
Œwistowska.

Zadaniem zespo³u, okreœlonym w
powo³uj¹cej go uchwale, by³o
przedstawienie opinii o zg³oszonych
kandydatach. Zespó³ ten na
posiedzeniach w dniach 8, 13 i 21
paŸdziernika opracowa³ pisemne opiniê,
o których mówi³a powo³uj¹ca go
uchwa³a i przedstawi³ je Radzie
Miejskiej na sesji w dniu 29
paŸdziernika. We wstêpie do tych opinii
napisano, ¿e najpierw zespó³ zaj¹³ siê
sprawdzeniem czy zg³oszenia
kandydatów spe³niaj¹ warunki
formalne, potem zaœ skoncentrowa³ siê
nad kwalifikacjami ka¿dego kandydata,
którego zg³oszenie spe³ni³o te warunki.

Warunków formalnych nie spe³ni³o
19 kandydatów. Dyskwalifikowano,
przewa¿nie, z powodu zg³oszenia przez
nieuprawnion¹ organizacjê, albo kiedy
zespó³ nie mia³ pewnoœci czy
zg³aszaj¹ca organizacja jest do tego
uprawnion¹, lub z powodu poparcia
przez zbyt ma³¹ liczbê osób. Ustawa
wymaga, aby popieraj¹cych by³o co
najmniej dwadzieœcia piêæ osób,
maj¹cych czynne prawo wyborcze i
zamieszkuj¹cych stale na tym terenie.
Nie wszystkie popieraj¹ce osoby
spe³nia³y te kryteria i st¹d skreœlenia z
tego powodu.

Do zastanowienia siê zmusza
natomiast weryfikacja ze wzglêdu na
zg³aszaj¹c¹ organizacjê. Ustawa
wymaga aby organizacja taka by³a
"zarejestrowana na podstawie przepisów
prawa", o czym œwiadczyæ ma numer
odpowiedniego rejestru, który zdaniem
zespo³u, nale¿a³o podaæ, ale ustawa o
tym wyraŸnie nie mówi. Niespe³nienie

tego wymogu by³o przyczyn¹
negatywnej weryfikacji co najmniej
trzech osób. Z powodu braku tego
numeru, zespó³ opiniuj¹cy nie mia³
pewnoœci czy Ogólnopolski Ruch
Ochrony Interesów Lokatorów jest
organizacj¹ "zarejestrowan¹ na
podstawie przepisów prawa", NSZZ
"SOLIDARNOŒÆ" te¿ siê wyda³
podejrzany. Z tych powodów ³awnikami
nie zostali wartoœciowi kandydaci,
których kwalifikacje i etyka nie budz¹
w¹tpliwoœci. Piszê o trzech osobach,
poniewa¿ do wiêkszej ich liczby nie
uda³o mi siê dotrzeæ, ze wzglêdu na
utajnienie danych osobowych
kandydatów.

Dzia³ania zespo³u doprowadzi³y do
tego, ¿e Rada Miasta mia³a wybieraæ
jedenastu ³awników z jedenastu
zweryfikowanych kandydatów.
W³aœciwie nie musia³a wybieraæ,
wystarczy³o zag³osowaæ, ³awników
wybrano ju¿ wczeœniej. Przypomina to
czasy PRL, wtedy te¿ siê tylko
g³osowa³o. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w
odpowiednich grupach, warunków nie
spe³ni³a maksymalna dopuszczalna
liczba kandydatów. Z 14 kandydatów
zg³oszonych do S¹du Rejonowego
zakwalifikowano 6, z 16 zg³oszonych do
S¹du Okrêgowego zakwalifikowano 5,
tylu, ilu trzeba. Jednak zespó³
opiniuj¹cy, jak gdyby czuj¹c, ¿e
przesadzi³, przedstawi³ swoje
w¹tpliwoœci co do jednej kandydatury
negatywnie zweryfikowanej. Chodzi³o o
jedn¹ pani¹, która zdaniem zespo³u
spe³nia³a wszystkie warunki, poza
opini¹ Policji, niestety ta by³a
negatywna. Poniewa¿ Marki to ma³e
miasto, wszyscy wiedzieli, ¿e opinia ta,
w³aœciwie dotyczy mê¿a tej pani, a nie jej
samej, i tak j¹ nale¿y rozumieæ. Policja
niby wiedzia³a, ¿e ma wydaæ opiniê o
kandydatce, a wyda³a o jej mê¿u.
Postanowiono tê pani¹ do³¹czyæ do
grona zweryfikowanych pozytywnie. I
teraz Rada mog³a naprawdê wybieraæ, co
prawda dotyczy³o to tylko S¹du
Rejonowego, ale dobre i to. Wszyscy z
ulg¹ odetchnêli i od razu na sali zrobi³o
siê tak jakoœ przyjemniej.

W g³osowaniu tajnym Rada
wybra³a 6 ³awników, z zapropo-
nowanych jej 7 kandydatów, do S¹du
Rejonowego i zaakceptowa³a wybra-
nych przez zespó³ opiniuj¹cy 5
³awników do S¹du Okrêgowego.

Weryfikacja z³o¿onych doku-
mentów spowodowa³a, ¿e odpad³o 19
kandydatów – to du¿o – 63% kan-
dyduj¹cych, taka informacja dla
lubi¹cych œcis³e dane, i nikomu nie
zadr¿a³a rêka. Przyczyn¹ skreœleñ czêsto

JAK RADA MIASTA £AWNIKÓW WYBIERA£A

£awnikami do S¹du Okrêgowego
w Warszawie zostali wybrani:

£awnikami do S¹du Rejonowego
w Wo³ominie zostali wybrani:

Wojciech Kaim
Jadwiga Anna Macio³ek
Teresa Barbara Pobo¿y
Ewa Jadwiga Godlewska
El¿bieta Ma³gorzata Paluszewska

Beata Marta Grzêdziñska
Marian Górka
Jerzy Bogdan Czyœciecki
Edward Noga
Krystyna Zofia Smoliñska
Krystyna Danuta Rusiniak

M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy
w szermierce, rozgrywane w
chorwackim Porecu, przynios³y
mieszkañcom Marek mi³¹
niespodziankê. W indywidualnym
turnieju szpady, markowianin Marek
B¹czek zdoby³ br¹zowy medal. Zajêcie

trzeciego miejsca na mistrzostwach
Europy do lat 20, dobrze wró¿y na
przysz³oœæ, temu skromnemu
wychowankowi Legii Warszawa.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.

Piotr Matusiak

Ch³opak na medal

Z nieoficjalnych informacji do
których uda³o siê dotrzeæ redakcji,
wynika, ¿e Zak³ad Energetyczny - Rejon
Wo³omin, planuje w najbli¿szym
kwartale poprawê warunków dostawy
energii elektrycznej dla ulic Cichej i
£¹kówek. Po wykonaniu prac
modernizacyjnych, mieszkañcy tych

ulic powinni odczuæ poprawê przesy³u
energii elektrycznej do gospodarstw
domowych. Z zadowoleniem przyj-
mujemy niniejsze prace i wyra¿aj¹c
zdanie mieszkañców miasta, liczymy na
dalsze tego typu modernizacje

RM.

Szansa na pr¹d sta³y



Historia pewnej uliczki w
Pustelniku, przy której mia³em
przyjemnoœæ zamieszkaæ, nie jest d³uga.
Jeszcze w po³owie lat dziewiêæ-
dziesi¹tych teren pomiêdzy ulicami
Hallera i Pu³askiego by³ zwyk³¹ ³¹k¹,
poprzecinan¹ gdzieniegdzie wiod¹cymi
do pobliskiego koœcio³a œcie¿kami. W
ci¹gu kilku nastêpnych lat przy
projektowanej w tym miejscu
pó³torakilometrowej ulicy jak grzyby po
deszczu zaczê³y wyrastaæ nowe domy
jednorodzinne. Pocz¹tki nie by³y ³atwe,
gdy¿ nowi mieszkañcy musieli na
przyk³ad samodzielnie sfinansowaæ
budowê transformatora i sieci
elektrycznej, z trudem pokonuj¹c
kolejne - stawiane przez wo³omiñski
zak³ad energetyczny - przeszkody.
Powszechnie znane k³opoty z wszelakiej
maœci "fachowcami" równie¿ nie
u³atwia³y zadania tym, co zapragnêli
zbudowaæ w tym miejscu swój -
najczeœciej pierwszy w ¿yciu - dom.
Rozmaite problemy mia³y jednak i swoje
dobre strony, gdy¿ zintegrowa³y spor¹
czêœæ mieszkañców tej uliczki i byæ
mo¿e dziêki temu wielu s¹siadów
utrzymuje ze sob¹ do dziœ za¿y³e
kontakty.

W tych pionierskich latach
mieszkañcy - po krótkiej "burzy
mózgów" - zaproponowali swoj¹ nazwê
dla wówczas bezimiennej ulicy. Nie
zosta³a ona jednak przyjêta i ówczesna
Rada Miasta wybra³a na patrona
marsza³ka II RP, Edwarda Rydza-
Œmig³ego. Choæ dziwiæ mo¿e nieco
bezpoœrednie s¹siedztwo z ulic¹ imienia
nieprzejednanego politycznego
przeciwnika sanacji Józefa Hallera, to
bez w¹tpienia niedoceniany Rydz-
Œmig³y zas³u¿y³ sobie na upamiêtnienie.
Jak bardzo zapomniana wœród ogó³u jest
ta postaæ œwiadczyæ mog¹ pytania z
radio-taxi "Co proszê? Jaka ulica? Rydza

Œmia³ego?", liczba listów adresowanych
na "Rydza Œmia³ego", czy nawet
umieszczenie przekrêconej nazwy na
wielu mapach (w tym na przyk³ad na
mapce planowanej sieci wodoci¹gowej
opublikowanej przez Wodoci¹g Marecki
Sp. z o.o.). Podobny los spotyka zreszt¹
patrona pobliskiej ulicy, Kazimierza
Pu³askiego - nawet niektóre tabliczki na
tej ulicy twierdz¹ jakoby dowódca
konfederacji barskiej i amerykañski
bohater narodowy nosi³ nazwisko
"Pu³awski".

Uliczka Rydza Œmig³ego ci¹gle siê
rozwija - jest coraz gêœciej
zabudowywana domkami o przeró¿nych
stylach i gabarytach, wokó³ których
powstaj¹ coraz piêkniejsze (niektóre ju¿
nagrodzone w konkursie Marki w
zieleni) ogrody oraz maleñkie
chodniczki przed posesjami.
Najwa¿niejsze jednak s¹ -wspomniane
ju¿ - dobre relacje miêdzyludzkie, które
wytworzy³y siê wœród czêœci
mieszkañców. S¹siedzi odwo¿¹ na
zmianê dzieci do szko³y, w razie nag³ej
potrzeby mog¹ zaopiekowaæ siê
dzieckiem z s¹siedztwa, wreszcie
spotykaj¹ siê przy weekendowych
grillach. Niektórzy wybieraj¹ siê
wspólnie do kina czy nawet na wakacje.
Dzieci z Rydza-Œmig³ego zapraszaj¹ siê
na przyjêcia urodzinowe, a na najbli¿sze
œwiêta Bo¿ego Narodzenia przymierzaj¹
siê do odwiedzania domów jako
kolêdnicy. Tak wiêc pomimo, ¿e
niektórych przyjezdnych goœci uliczka
zniechêca sw¹ gliniast¹ nawierzchni¹
czy brakiem oœwietlenia, to - w³aœnie ze
wzglêdu na czêœæ ludzi, którzy tu
zamieszkali - warto tu pozostaæ.

Rafa³ Rede³

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

Po wielow¹tkowej i miejscami kontrowersyjnej opowieœci o ulicy
Cichej i okolicach zamieszczamy niniejszy tekst, poœwiêcony tym razem
jednej z nowszych ulic w Pustelniku. Równoczeœnie gor¹co zachêcamy
Czytelników do przysy³ania na adres redakcji opowieœci, ciekawostek,
anegdot zwi¹zanych z ulicami, przy których mieszkaj¹.

Moja ulica...

"Co proszê? Rydza Œmia³ego?”

Obieca³em informowaæ Szano-
wnych Czytelników o tym jak rozwija
siê sprawa opisywana w poprzednich
numerach pod tytu³em "Ulica Cicha".
W³aœnie dziêki grzecznoœci W³adz
Miasta otrzyma³em nastêpuj¹cy
dokument:

W dniu 22 paŸdziernika 2003 r.
odby³o siê posiedzenie S¹du, na które
stawi³ siê pe³nomocnik Gminy Miasto
Marki oraz œwiadek pan Marian D. Nie
stawi³ siê pe³nomocnik Jerzego R.

mecenas W.D., który przes³a³ do S¹du
poprzedniego dnia zwolnienie lekarskie
na czas od 20 do 23.10.2003 r. oraz
pisemnie poinformowa³, ¿e Jerzy R. w
celu podratowania zdrowia wyjedzie w
listopadzie na leczenie i wnosi³ o
odroczenie rozprawy. S¹d postanowi³
odroczyæ rozprawê na dzieñ 23 grudnia
2003 r. oraz wezwaæ na termin w
charakterze œwiadka pana A. M. oraz
pana M.D. Obaj œwiadkowie zg³oszeni
przez Gminê. (Podpis nieczytelny)”

Nie komentuje, zastanawiam siê
tylko, czy ktoœ w tym dniu dostanie od
S¹du, prezent gwiazdkowy.

"Notatka w sprawie z wniosku
Jerzego R. o uw³aszczenie, tocz¹cej siê
przed S¹dem Rejonowym w
Wo³ominie – sygn. akt I Ns 619/01

Marek Œwierczyñski

Ulicy Cichej ci¹g dalszy

£APUCAPU
Jeszcze w tym roku zostanie

rozstrzygniêty przetarg na wy³apywanie
bezdomnych zwierz¹t oraz zapewnienie im
opieki. Realizacja pomys³u mia³a by
nast¹piæ w styczniu. Osoba przystêpuj¹ca
do przetargu musi prowadziæ legalne
schronisko dla bezdomnych zwierz¹t lub
posiadaæ umowê ze schroniskiem do
którego bêd¹ zwierzêta zawo¿one.
W³aœciciele czworonogów nie musz¹ siê
obawiaæ, ¿e rozpocznie siê polowanie na

psy. Wy³apywane bêd¹ tylko te zwierzêta,
które potrzebuj¹ pomocy weterynarza lub
zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu mieszkañców.

Informacje o takich psach mo¿na
przekazywaæ do Referatu Ochrony
Œrodowiska w Urzêdzie Miasta Marki.

Szkoda, ¿e pomys³ nie obejmuje
pozosta³ych bezpañskich psów i kotów,
których w naszym mieœcie nie brakuje.
Dlatego pamiêtajmy sami o tych
zwierzêtach, które zim¹ bardziej ni¿
kiedykolwiek potrzebuj¹ naszej pomocy.

Sylwia Kwas



"Bóg widzi. Czas ucieka.
Œmieræ goni. Wiecznoœæ czeka."

S³owa te powtarzaj¹ siê w prawie
ka¿dym rozdziale niezwyk³ej ksi¹¿ki
Olgi Tokarczuk pt. "Prawiek i inne
czasy". Zapraszam na podró¿ w czasie,
który jest kluczem do powieœci wspó³-
czesnej pisarki.

"Prawiek i inne czasy" O.
Tokarczuk to ksi¹¿ka, która szczególnie
zapada w pamiêæ. Pisarka dokonuje w
niej niezwyk³ego dzie³a. Opisuje œwiat i
prawa nim rz¹dz¹ce przez pryzmat
zwyk³ych zdarzeñ i zwyk³ych ludzi. W
ksi¹¿ce zosta³a ukazana istota ¿ycia-
¿ycia poza wszelkimi wymiarami.

Prawiek to polska wioska, niczym
nie ró¿ni¹ca siê od innych. Mimo to jest
ona magicznym miejscem i
zwierciad³em ludzkiego istnienia. W
zamkniêtej przestrzeni pisarka
umieszcza obraz rodziny. Poznajemy jej
cz³onków, drogê ¿ycia, pierwsze
mi³oœci, staroœæ i w koñcu œmieræ.
Postaci przedstawione w powieœci s¹
tragiczne. Widzia³y wojnê, dozna³y
wielu cierpieñ, wiedz¹ co to g³ód i
samotnoœæ. Wci¹¿ ¿yj¹ w szarym
œwiecie, choæ ka¿dy z nich marzy o
przekroczeniu pewnej granicy. Czy
zdobêd¹ na to odwagê? Kto oka¿e siê na
tyle silny by uciec z Prawieku-enklawy
wiecznoœci?

Psychologiczny i metafizyczny
charakter powieœci, a tak¿e nastrój, który
udziela siê czytelnikowi, sk³aniaj¹ nas
do odpowiedzi na wiele pytañ. Czy Bóg
istnieje? Czym jest œwiat? Przegran¹ gr¹,
teatrem, czy tylko ulotnym dymem
unosz¹cym siê ponad domami
Prawieku?

Ksi¹¿ka O. Tokarczuk doskonale
ilustruje wnêtrze cz³owieka- jego
s³aboœci, lêki i d¹¿enia. "Od kiedy
pamiêtam, chcia³am napisaæ ksi¹¿kê
tak¹ jak ta. Stworzyæ i opisaæ œwiat. Jest
to historia œwiata, który jak wszystko, co
¿ywe, rodzi siê, rozwija i umiera" - pisze
artystka o swojej ksi¹¿ce. Filozoficzne
rozwa¿ania s¹ przeplatane opisami

przyrody i losów bohaterów. Ka¿dy z
nich ma w powieœci swój czas i miejsce.
Pisarka ukazuje œwiat z wielu
perspektyw. Inaczej pojmuj¹ go dzieci,
doroœli, starcy czy niepe³nosprawni.
Jedno jest pewne. Wszyscy maj¹
wspóln¹ cechê, któr¹ jest przemijanie i
szukanie prawdy o sobie samym.

Poetyckie opisy, sztuka narracji
sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿kê czyta siê w
napiêciu. Autorka manipuluje odbiorc¹,
gra na jego uczuciach, dotyka tematów, o
których wolelibyœmy nie wiedzieæ.
Ods³anianie rzeczywistoœci to
specjalnoœæ tej interesuj¹cej pisarki. W
swych powieœciach stwarza wiele
archetypów i mitów. Dlatego przes³ania
p³yn¹ce z jej twórczoœci s¹ i bêd¹
aktualne.

Tokarczuk zosta³a laureatk¹ wielu
nagród (m.in. Nagroda Fundacji im.
Koœcieliskich’ 97) Równie wartoœciowe
ksi¹¿ki tej kobiety to: "Miasta w
lustrach", "Szafa", "Dom dzienny. Dom
nocny". Myœlê, ¿e godna uwagi jest
druga powieœæ pisarki- "E.E." G³ówn¹
bohaterk¹ jest piêtnastoletnia
dziewczynka, która posiada zdolnoœci
parapsychiczne. Tokarczuk wykazujê tu
sw¹ wiedzê w dziedzinie psychologii i
filozofii. Penetruje umys³ bohaterów,
przedstawia ich w nietypowym œwietle-
tworzy dzie³o pokazuj¹ce dziwn¹ i
niezrozumia³¹ wizjê œwiata.

Polecam przeczytanie choæby
jednej z ksi¹¿ek tej pisarki. Mo¿e wtedy
³atwiej bêdzie dostrzec ma³e szczêœcia,
które nas otaczaj¹. Z pewnoœci¹ lektura
takich utworów przynosi wiele doznañ,
prze¿yæ i refleksji. Nie obiecujê jednak,
¿e ksi¹¿ki tego typu czyta siê ³atwo.
Tokarczuk jest bowiem osob¹
wymagaj¹c¹ i oczekuje od swych
czytelników skupienia i g³êbszej analizy.
Operuje ona symbolik¹, dlatego jej
utwory nale¿y interpretowaæ na wielu
p³aszczyznach.

"Prawiek i inne czasy" jest ksi¹¿k¹,
dziêki której poznajemy ca³y system
w³asnego bytu. Ludziom wspó³czesnym
potrzeba "chwili prawdy". Przecie¿ my
te¿ jesteœmy wpl¹tani w czas.

Marta Kopczyñska

Wiosn¹ bie¿¹cego roku zosta³
zdewastowany teren i zabudowania
by³ej siedziby ZOMO. Obszar ten zosta³,
za symboliczn¹ kwotê odsprzedany
policyjnemu Towarzystwu Budownic-
twa Spo³ecznego, które jest teraz jego
w³aœcicielem. W maju, o dewastacji tej,
napisa³em do naszej gazety, ale mi tego
tekstu nie wydrukowano.

Tekst ów zawiera³ informacjê o
nowym w³aœcicielu oraz w jaki sposób
ten teren pozyska³ i jakie bêdzie jego
przeznaczenie. Dalej by³o o sposobie, w
jaki nowy w³aœciciel postanowi³
przygotowaæ teren pod budowê i co z
tego wynik³o. Pisa³em o zagro¿eniach
jakie stwarza³ ówczesny stan nieru-
chomoœci, podkreœla³em koniecznoœæ
uporz¹dkowania i zabezpieczenia
terenu, z zastrze¿eniem, ¿e za
uporz¹dkowanie nie powinien p³aciæ
bud¿et naszego miasta. Wyrazi³em
zdziwienie, ¿e pomimo wielu
podmiotów, którym ta sprawa powinna
le¿eæ na sercu, dosz³o do powstania
sk³adowiska niebezpiecznych odpadów
w terenie gêsto zabudowanym, w
bezpoœrednim s¹siedztwie szko³y.

Nie wydrukowali - trudno.
Pomyœla³em, ¿e poruszona sprawa jest
przejœciowym epizodem, rozwi¹zanie
jej nast¹pi w najbli¿szym czasie i nie
bêdzie potrzeby do tego wracaæ.
Rzeczywistoœæ okaza³a siê inna.

Teraz mamy koniec paŸdziernika,
kiedy to piszê. Od koñca maja,
zasadniczo, nic siê na tym terenie nie
zmieni³o. Wygl¹da to okropnie -
porozrzucane ró¿nego rodzaju odpady -
tworzywa sztuczne, trzcina, po³amane
p³yty pilœniowe, gruz, pot³uczone szyby.
Wszystkie te odpady jakby

"przyozdobione" s¹ kruszonk¹ z
falistych p³yt azbestowych, tzw.
eternitem, który, jak uwa¿a siê ostatnio,
jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Ca³y
teren pokrojony jest rowami, które
pozostawili poszukiwacze kabli
miedzianych. Kilka szamb ze
zdewastowanymi przykryciami, oraz
basen. Basen, niestety nie kryty, ale
powinien spêdzaæ sen z powiek
wszystkich mieszkaj¹cych w pobli¿u
rodziców, posiadaj¹cych ma³e dzieci i
nauczycieli pobliskiej szko³y - ale nie
spêdza - bo by coœ z tym zrobili.
Przypomina on do z³udzenia basen na ul.
Kasztanowej, który tak tragicznie
zapisa³ siê w historii naszego miasta,
nawet woda w nim stoi. Od tamtego,
ró¿ni siê tylko brakiem zabezpie-
czaj¹cego ogrodzenia.

Nieruchomoœæ by³a kiedyœ
ogrodzona, ale p³ot wyszabrowali. Teraz
mo¿na na teren wjechaæ z wielu stron i na
pewno w nied³ugim czasie powstanie
tam wysypisko œmieci, jeœli siê nie mylê,
podjêto ju¿ w tym kierunku pierwsze
dzia³ania.

Mam nadziejê, ¿e tym razem, tekst
ten uka¿e w Rzeczpospolitej Mareckiej,
a nim to nast¹pi, w³aœciciel przyst¹pi do
porz¹dkowania terenu. Powinien on
pamiêtaæ, ¿e dziêki dobrej woli
ówczesnej Rady Miejskiej, otrzyma³ na
dobry pocz¹tek ten kawa³ ziemi, na
wyj¹tkowo korzystnych warunkach.
Powinno go to zobowi¹zywaæ do
rozs¹dnego tym dobrem gospodarzenia,
i nie przysparzania mieszkañcom i
w³adzom miasta, k³opotów.

Marek Œwierczyñski

ZOMO DALEJ STRASZY Poczytaæ coœ...
Ludzie wpl¹tani w czas...

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

Szansa na nowy posterunek
Niewykluczone, ¿e w Markach

powstanie nowoczesny komisariat,
spe³niaj¹cy wszelkie standarty dla tego
typu obiektów. Dotychczasowa siedziba
policji mieœci siê w kilku pokojach na
parterze budynku Urzêdu Miasta Marki.
Obecnie trwaj¹ wstêpne rozmowy

samorz¹du z w³adzami powiatowymi
policji. Nowy posterunek mia³by byæ
zlokalizowany tu¿ przy Urzêdzie
Miasta, na rogu alei Pi³sudskiego i ulicy
Rejtana. Wk³adem Marek mia³by byæ
teren oraz projekt, natomiast Policja
Pañstwowa sfinansowa³aby budowê
obiektu.

PM

Przyjdzie walec i wyrówna
Rozpoczyna siê usuwanie z

krajobrazu miasta budynków, które
potocznie mo¿na by³o nazwaæ ruderami.
Na pierwszy ogieñ pójdzie budynek przy

al. Pi³sudskiego 142 (pomiêdzy ulic¹
Wspóln¹ a Rybn¹). Ku zadowoleniu
mieszkañców Pustelnika posesja
zostanie rozebrana jeszcze w tym roku.

PM

OD CZYTELNIKÓW

Pytania retoryczne:

Kiedy na cmentarzu
w Markach przestanie
straszyæ przy wejœciu
sterta œmieci?

Kiedy pojawi siê
kontener na œmieci?

PODS£UCHANE
Autobus 718 wtorek godz....

Pani x:
Widzia³a Pani, na ulicy Sosnowej
wymalowali przejœcie dla pieszych.

Pani y:
Nie tylko na Sosnowej, na Krótkiej
te¿. Widocznie zwiêkszy³ siê ruch
samochodów. Faktycznie
warszawskie taksówki pokonuj¹ tê
trasê jad¹c na ulicê Koœciuszki....

Od redakcji.
Sprawdziliœmy, pasy s¹, Koœciuszki
te¿.

RM



By³oby mi³o, gdyby m³ode
pokolenie mareckiej m³odzie¿y
przy³¹czy³o siê do sta³ej opieki
nad miejscami pamiêci.

Na obszarze Marek znajduj¹ siê
dowody pamiêci o ludziach, którzy
oddali swoje ¿ycie i przelali krew za
wolnoœæ Ojczyzny na frontach wojen, w
ruchu oporu, w wiêzieniach, w obozach i
na zes³aniach. Pozosta³y œlady o tych, co
swym ¿yciem wpisali siê do grona
postaci, które swym umys³em i dzie³em
r¹k wspó³tworzyli osi¹gniêcia naukowe,
kulturalne i spo³eczne. Byli ludŸmi
ró¿nych stanów, wykszta³cenia, wieku i
opcji politycznych. £¹czy³o ich wspólne
umi³owanie Ojczyzny, Polski i tej swojej
"tutejszej" Ma³ej Ojczyzny.

Pamiêæ o nich i o wydarzeniach
zwi¹zanych z nasz¹ przesz³oœci¹ wyra¿a
siê w ró¿ny sposób, s¹ nimi cmentarze,
pomniki, tablice, obeliski, bêd¹ce
formami g³êbszego i trwalszego ich
wpisania w nasz¹ œwiadomoœæ.

Naszym obyczajem jest
odwiedzanie tych miejsc w datach
szczególnych, w chwilach podnios³ych
rocznic i œwi¹t religijnych. Ostatnio
odwiedzaliœmy groby naszych bliskich
w dniach 1 i 2 listopada, równie¿ w Dniu
Niepodleg³oœci 11 listopada nawie-
dzamy miejsca pamiêci zwi¹zane z
dziejami naszego narodu. To piêkny
zwyczaj, który pozwala w codziennej
szarpaninie na chwilê refleksji i oddania
ho³du tym najdzielniejszym.

Powaga tych miejsc wi¹¿e siê z
koniecznoœci¹ prowadzenia syste-
matycznych prac porz¹dkowych i
konserwacyjnych. Robi¹ to pracownicy
UMM, którzy wykonuj¹ swoje
obowi¹zki w zakresie utrzymania

porz¹dku i czystoœci w mieœcie.

By³oby mi³o, gdyby m³ode
pokolenie mareckiej m³odzie¿y
przy³¹czy³o siê do sta³ej opieki nad tymi
szczególnymi miejscami. W Markach
odradza siê harcerstwo, istniej¹ liczne
placówki oœwiatowe. Instytucje te
mog³yby zaj¹æ siê zorganizowaniem
opieki nad miejscami pamiêci, nie tylko
w rocznice i œwiêta. Niepotrzebne s¹
wielkie akcje i du¿y wysi³ek. Mo¿na raz
w miesi¹cu zapaliæ lampkê pod
pomnikiem przy ul. Paderewskiego,
mo¿na odwiedziæ pomnik w Strudze i
przy okazji zabraæ ze sob¹ foliow¹
torebkê na œmieci. Wymaga opieki grób
rodziny Majów (pierwszy dyrektor
szko³y podstawowej nr 1) na cmentarzu
w Markach. Mo¿liwe wydaje siê
wykonanie zabiegów pielêgnacyjnych w
trakcie "miêdzynarodowego dnia
sprz¹tania œwiata". Miejsc wartych
objêcia opiek¹ jest wiêcej, dzieciaki byæ
mo¿e wpadn¹ na inne pomys³y i bardziej
oryginalne formy dzia³ania. Apelujê do
dyrektorów, nauczycieli i harcerzy aby
w³¹czyli siê w kszta³towanie tego
obyczaju. Wzbogaci to na pewno proces
wychowawczy w szko³ach, pozwoli
m³odzie¿y w ciekawy sposób przybli¿yæ
historiê, byæ mo¿e rozbudzi spo³eczn¹
aktywnoœæ.

Jest szansa, ¿e aktywnoœæ
m³odzie¿y bêdzie mia³a jeszcze jeden
skutek. Dzieciaki "przegoni¹" spod
pomnika przy ul. Paderewskiego
amatorów œwie¿ego powietrza i
degustatorów naszej polskiej zdrowej
¿ywnoœci (szczególnego rodzaju), byæ
mo¿e ustanie proceder systematycznego
corocznego uszkadzania pomnika w
Strudze.

Krzysztof Wnuk

BY£OBY INACZEJ...

W tym roku po raz pierwszy
zorganizowano w Warszawie akcjê pod
nazw¹ "Pola Nadziei". Cel tego
programu to:

Pozyskiwanie œrodków finansowych
niezbêdnych dla funkcjonowania
Oœrodka Hospicjum Domowe.

Edukacja metod pracy z ludŸmi
nieuleczalnie chorymi oraz z osobami
w ¿a³obie.

Propagowanie postaw altru-
istycznych, otwartych na drugiego,
cierpi¹cego cz³owieka.

"Pola nadziei" to program
stworzony przez brytyjsk¹ Fundacjê
Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Jej celem jest poszukiwanie funduszy na
utrzymanie hospicjów i promowanie
opieki nad chorymi, cierpi¹cymi ludŸmi.
Rozwój cywilizacji to wiele chorób i
zagro¿eñ, o których nasza wiedza jest
niestety jeszcze zbyt ma³a. ¯yjemy tak
szybko, gonimy za pieniêdzmi, jesteœmy
zajêci w³asnymi problemami. W tym
szalonym pêdzie nie zauwa¿amy, ¿e
obok nas ¿yj¹ ludzie ciê¿ko chorzy,
osamotnieni, ukryci we w³asnym
mieszkaniu. Czekaj¹cy na nasz¹
pomocn¹ d³oñ, ciep³e s³owo, opiekê.
Dopiero nieszczêœcie, które dotknie
naszych najbli¿szych, znajomych
powoduje, ¿e zaczynamy zauwa¿aæ tê
plagê naszych czasów jak¹ s¹ -

nowotwory. I chocia¿ ich wczesne
wykrycie pozwala wspó³czesnej
medycynie uratowaæ wiele ludzkich
istnieñ, to niestety wci¹¿ za du¿o nie

udaje siê uratowaæ. Hospicjum jest tym
miejscem gdzie chorzy znajduj¹
troskliw¹ opiekê. Niejednokrotnie pobyt
w nim to odchodzenie w godnych
warunkach.

Symbolem akcji jest ¿onkil. Ten
¿ó³ty kwiat od najdawniejszych czasów
oznacza nadziejê na nowe ¿ycie, mówi o

zwyciêstwie poœwiêcenia nad
egoizmem, wy¿szoœci mi³oœci nad
œmierci¹. Jak mówi ksi¹dz Andrzej
Dziedziul dyrektor Oœrodka: "¯onkile s¹

miêdzynarodowym symbolem nadziei.
Przypominaj¹ nam o ludziach
cierpi¹cych, oczekuj¹cych naszej
pomocy i opieki w trudnym okresie
odchodzenia z tego œwiata. Wiosn¹,
kiedy ¿onkile kwitn¹ - zbieramy
fundusze dla Hospicjum."

W Polsce akcja "Pola Nadziei" po

raz pierwszy zosta³a przeprowadzona w
1997roku w Krakowie. W kolejnych
latach przy³¹cza³y siê inne miasta. W
tym roku po raz pierwszy do³¹czy³a
Warszawa. Oœrodek Hospicjum
Domowe zwróci³ siê z apelem do:
burmistrzów, prezydentów, wójtów
dzielnic, miast i gmin o wziêcie udzia³u
w akcji poprzez honorowy patronat,
zorganizowanie ma³ego pola nadziei
przed budynkiem urzêdu, zakup
sadzonek ¿onkili.

Program spotka³ siê z szerokim
zrozumieniem i poparciem. I tak
honorowy patronat objêli: Ks. Bp
Kazimierz Romaniuk, burmistrzowie,
prezydenci, wójtowie dzielnic, miast i
gmin: Warszawa Bia³o³êka, Praga
Po³udnie, Praga Pó³noc, Targówek,
Marki, Legionowo, Nieporêt,
Sulejówek, Wawer, Weso³a, Z¹bki,
Zielonka.

Burmistrz naszego miasta pan
Janusz Werczyñski wraz z
Przewodnicz¹c¹ Rady Miasta pani¹
Mari¹ Przybysz - Piwko zakupili 1000
sadzonek ¿onkili. Zosta³y one
rozprowadzone - przez pani¹ Justynê
Balcerzak z Referatu Ochrony
Œrodowiska - we wszystkich szko³ach w

1.

2.

3.

Pola Nadziei w Markach...

c.d. na nastêpnej stronie



We wrzeœniu 2002 roku gimnazjum
nr1 w Markach zg³osi³o swój akces do
ogólnopolskiej akcji "Szko³a z klas¹"
organizowanej przez "Gazetê
wyborcz¹", portal Gazeta. pl i Centrum
Edukacji Obywatelskiej pod patronatem
Prezydenta Aleksandra Kwaœnie-
wskiego. Wspó³organizatorem imprezy
by³a tak¿e Polsko-Amerykañska
Fundacji Wolnoœci. Zgodnie z
regulaminem szko³a by³a zobowi¹zana
do wybrania szeœciu zadañ do realizacji.
Ka¿de zadanie musia³o wynikaæ z hase³
przedmiotowych wskazanych przez
organizatorów. Grono pedagogiczne
gimnazjum nr 1 w Markach powo³a³o
zespo³y zadaniowe które mia³y czuwaæ
nad poprawnym wykonaniem
nastêpuj¹cych zadañ:

.- Szko³a dobrze uczy ka¿dego
ucznia.
Zadanie: Dobrze wyjaœniamy, ciekawie
uczymy.

.- Szko³a ocenia sprawiedliwie.
Zadanie: Poinformujmy jak oceniamy.

.- Szko³a uczy myœleæ i
rozumieæ œwiat.
Zadanie: Uczeñ bada œwiat.

.- Szko³a rozwija spo³ecznie,
uczy wra¿liwoœci.
Zadanie: Praca dla innych.

.-Szko³a pomaga uwierzyæ
w siebie, tworzy dobry klimat.
Zasada: Szko³a bez przemocy.

.- Szko³a przygotowuje do
przysz³oœci.
Zadanie: Dostêpny komputer i Internet.

Nad koordynacj¹ dzia³añ w ramach
akcji czuwa³y: Anna Drogosz i Marianna
Moczulska. Wysi³ek zarówno uczniów
jak i pedagogów przyniós³ szkole tytu³
"Szko³y z klas¹". Zaliczanie i realizacja
poszczególnych zadañ kosztowa³a wiele
pracy, inwencji twórczej i organi-
zacyjnej. Udzia³ w tego rodzaju
przedsiêwziêciach nie jest tylko
jednorazow¹ imprez¹ konkursow¹. Sam
certyfikat "Szko³y z klas¹" zobowi¹zuje
placówkê do utrzymania wysokiego
poziomu edukacyjno -
wychowawczego. Natomiast aktywnoœæ
jak¹ musieli wykazaæ siê uczestnicy,
bêdzie owocowa³a w przysz³ym ¿yciu
szko³y.

Gimnazjum nr 1 w Markach ju¿
teraz zapowiedzia³o swój udzia³ w
projekcie "Akademia", który bêdzie
kolejnym krokiem doskonalenia procesu
edukacyjnego.

Zasada 1

Zasada 2

Zasada 3

Zasada 4

Zasada 5

Zasada 6

Piotr Matusiak

Szko³a z (du¿¹) klas¹
Marecka Jesieñ Poezji ‘2003

Ogólnomiejski Konkurs
Recytatorski

W KATEGORII SZKÓ£
PODSTAWOWYCH
NAGRODZONO:

W KATEGORII SZKÓ£
GIMNAZJALNYCH
NAGRODZONO:

Zgodnie z tradycj¹ paŸdzie-
rnikowym i listopadowym dniom w
Mareckim Oœrodku Kultury towarzyszy
poezja. Tegoroczna VIII ju¿ edycja
Ogólno-miejskiego Konkursu
Recytatorskiego dla dzieci i m³odzie¿y:
"Marecka Jesieñ Poezji 2003" nosi³a
tytu³: "Piêknie ¿yæ". Patronat nad
Konkursem sprawowa³ burmistrz miasta
Marki. Ciekawe motto sk³oni³o do
udzia³u liczne grono uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z
naszego miasta. By³o te¿ okazj¹ do chwili
zadumy i refleksji nad kondycj¹
cz³owieka w œwiecie.
W konkursie wystartowa³o 29
uczestników reprezentuj¹cych szko³y
podstawowe, tj. SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4,
SP nr 5 oraz 23 uczestników
z mareckich gimnazjów - Zespo³u Szkó³
nr 1 i Zespo³u Szkó³ nr 2.

Zgodnie z regulaminem Konkursu
dyrektor Mareckiego Oœrodka Kultury
powo³a³a jury w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca - El¿bieta Marciniak -
cz³onek Stowarzyszenia Artystów
Scen Polskich
Sekretarz - Anna Banasik - instruktor
kulturalno-oœwiatowy MOK
Cz³onek - Ma³gorzata Rowicka -
dyrektor Biblioteki Publicznej w
Markach

Jury dokona³o oceny uczestników,
uwzglêdniaj¹c najwa¿niejsze kryteria:
dobór repertuaru, interpretacjê utworów,
dykcjê oraz ogólny wyraz artystyczny.
Konkurs przebiega³ w trzech etapach:

Kategoria: Szko³y Podstawowe -
21.X.03
Kategoria: Gimnazja - 24.X.03
Uroczysty Fina³ - 04.XI.03

Konkurs odbywa³ siê w sali Galerii
Mareckiego Oœrodka Kultury.
Nastrój zadumy nad tematem tegorocznej
edycji wspó³brzmia³ z nastrojem obrazów
prezentowanych w Galerii MOK.

Dyrektor MOK Krystyna Klimecka
czuwa³a nad serdeczn¹ i przyjemn¹
atmosfer¹ towarzysz¹c¹ wystêpem oraz
prowadzi³a konkurs z naturaln¹ sobie
pogod¹ ducha.

Uroczysty Fina³ Ogólnomiejskiego
Konkursu Recytatorskiego "Marecka
Jesieñ Poezji 2003" zaszczycili sw¹
obecnoœci¹ burmistrz miasta Janusz
Werczyñski, przewodnicz¹ca Rady
Miasta pani Maria Przybysz-Piwko oraz
sekretarz Urzêdu Miasta pani Maria
Kwiatkowska. Przybyli tak¿e wszyscy
uczestnicy konkursu oraz nauczyciele
jêzyka polskiego poszczególnych szkó³
mareckich. Zanim jednak og³oszono
wyniki, zebrani mieli przyjemnoœæ
obejrzeæ spektakl s³owno - muzyczny pt.
"Pokolenie" przygotowany przez grupê
teatraln¹ "Punkt" z XIII L.O. im. p³k L.
Lisa-Kuli w Warszawie.
Przes³anie spektaklu korelowa³o z
tematem konkursowych recytacji
mareckiej m³odzie¿y- pokaza³o jak w
praktyce realizowaæ poetyckie motto:
"Piêknie ¿yæ". Ods³oni³o uniwersalne
prawdy znane wszystkim, a jak¿e czêsto
spychane na margines ¿ycia. Ukaza³o, ¿e
mi³oœæ, wspó³czucie, prawda, dobro,

cierpienie, urzeczywistniane w
codziennych, choæby drobnych gestach,
pozwalaj¹ rozwijaæ siê duchowo i
przyjmowaæ z godnoœci¹ to, co niesie
kolejny dzieñ.

Ukoronowaniem starañ i trudów
uczestników i ich nauczycieli -
wspó³organizatorów konkursu by³o
wrêczenie przez zaproszonych goœci
nagród i dyplomów laureatom i
nauczycielom oraz wszystkim
uczestnikom konkursu.

Dorota Œcie¿ka SP nr 4 - naucz. - Zofia
Szemraj
Laura Wardawa SP nr 4 - naucz. Zofia
Szemraj

Marta Olbryœ SP nr 5 - naucz. Lidia
£ukasiak

Sandra Domañska SP nr 1 - naucz.
Magdalena B¹czek

Ewa Chodakowska SP nr 1 - naucz.
Magdalena B¹czek
Urszula G¹siorowska SP nr 3 - naucz.
Krystyna Tabor
Monika Stefanovski SP nr 4 - naucz.
Zofia Szemraj
Joanna Kowalska SP nr 4 - naucz.
Krystyna Brzeziñska
Natalia Brona SP nr 5 - naucz. Lidia
£ukasiak
Joanna Ner³o SP nr 5 - naucz. Lidia
£ukasiak

Izabela Paszkiewicz gimnazjum nr 2 -
naucz. Iwona Fundament

Marek Maœniak gimnazjum nr 2 - naucz.
Iwona Fundament
Aneta Dawidziuk gimnazjum nr 1 -
naucz. Anna Sulich-Chojecka

Justyna Zende³, gimnazjum nr 2 - naucz.
Iwona Fundament
Ewa Dola, gimnazjum nr 2 - naucz.
Iwona Fundament

Katarzyna Panek, gimnazjum nr 1 -
naucz. Anna Sulich-Chojecka
Olga Sztopka, gimnazjum nr 1- naucz.
Katarzyna Chamrol
Paulina Wojewoda, gimnazjum nr 1 -
naucz. Katarzyna Chamrol
Katarzyna Soko³owska gimnazjum nr 1
- naucz. Katarzyna Chamrol
Natalia Szczepkowska gimnazjum nr 1-
naucz. Alina Kowalczyk
Anna Romañczyk gimnazjum nr 1 -
naucz. Anna Sulich- Chojecka
Brygida Stec gimnazjum nr 2 - naucz.
Ma³gorzata Trêtowska

Marecki Oœrodek Kultury
serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, aby VIII edycja
Mareckiej Jesieni Poezji 2003 przebieg³a
zgodnie z mottem: "Piêknie ¿yæ" i
wnios³a w jesienn¹ szaroœæ ¿ycia wiele
piêkna, mi³oœci, zadumy i marzeñ.

Anna Banasik
instruktor kulturalno-oœwiatowy

Marecki Oœrodek Kultury

·

·

·

·

·

·

I miejsce ex aeqo:

II miejsce:

III miejsce:

Wyró¿nienia:

I miejsce:

II miejsce ex aequo:

III miejsce ex aequo:

Wyró¿nienia:

"PIÊKNIE ¯YÆ"

Markach, w oœrodkach zdrowia i
posadzone przed Urzêdem Miasta
Marki. Uroczystoœæ ta mia³a miejsce 4
paŸdziernika o godzinie 13.00.
Urzêdnicy naszego miasta osobiœcie
razem z ks. dyrektorem Oœrodka i
przyby³ymi mieszkañcami Marek
posadzili ¿onkile przed ratuszem.

Myœlê, ¿e kiedy na wiosnê nasze
miasto rozkwitnie tysi¹cem ¿ó³tych
kwiatów bêdziemy dumni, ¿e
wsparliœmy tak szczytny cel jakim jest
niesienie nadziei ludziom chorym na
raka i ich rodzinom. A mo¿e niejeden z
nas w³¹czy siê wtedy do organizacji
zbiórek na rzecz Hospicjum, które trwaæ
bêd¹ od 4.10.2003 roku do 16.05.2004
roku, a mo¿e i d³u¿ej...

Barbara Turalska

c.d. z poprzedniej strony



Fotoreporta¿

19 paŸdziernika 2003
Zespó³ Szkó³ nr 2 w Markach

ul. Wczasowa 5
foto Piotr Matusiak
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Dzielnicowy
starszy posterunkowy
Sebastian Gmurczyk,
telefon 600-977-140

Dzielnicowy
sier¿ant sztabowy
Dominik Pomorski,
telefon 600-977-097

Dzielnicowy
m³odszy aspirant Mariusz
Jakubczak, telefon 600-
997-141

Dzielnicowy
starszy posterunkowy
Piotr Szczerba,
telefon 600-997-143

Dzielnicowy
W/Z Kierownik rewirów
dzielnicowych
aspirant sztabowy,
S³awomir Falba,
telefon 600-997-144

W sk³ad rejonu s³u¿bowego
wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
Hallera,
Rydza Œmig³ego,
Pu³askiego,
Dmowskiego,
Zaciszna,
Kwiatowa,
Szymanowskiego,
Sobieskiego,
Zbie¿na,
Poniatowskiego,
Chopina,
Ma³cu¿yñskiego,
Napierskiego,
Kossaka,
Wybickiego,
Piotrówka,
Sawickiej,
Okrzei,
Królowej Marysieñki,
W¹ska,
Olimpijska,
Or³a Bia³ego,
Makuszyñskiego,
Ma³a,
Dolna,
D¹browskiego,
D³ugosza,
Batalionów Ch³opskich,
Skorupki,
Maratoñska,
Kusociñskiego,
Œrodkowa,
Legionów Polskich,
Kamienna,
Marmurowa,
Ceramiczna,
Granitowa,
Piaskowa,
Gra¿yny,
¯wirkowa,
Skrajna,
Przydro¿na,
Graniczna,
Spacerowa,
Podleœna,
Zbo¿owa,
Rolna,
Zau³ek,
Strumykowa,
�ródlana,
Pastelowa,
Zorzy,
B³êkitna,
Amarantowa,
Kolorowa,
Têczowa,
Akacjowa,
Wierzbowa,
Modrzewiowa,
Jarzêbinowa,
Jagodowa,
Borówkowa,
Wrzosowa,
Torfowa,
Rynkowa,
Poprzeczna,
Cisowa,

Zio³owa,
Nowa,
Zielona,
Legionowa,
Szarotki,
D³uga,
Agrarna,
Pomarañczowa,
Chabrowa,
Dziewanny,
Kalinowa,
¯ytnia,
Wiosenna,
Radna,
£¹czna,
Klonowa,
Spacerowa (do Krasiñskiego),
Szczyg³a,
Pogodna,
Dêbowa,
S³owików,
Gwardii Ludowej,
Mjr. Billa,
Wenecka,
Wczasowa,
Turystyczna,
Cmentarna,
Letnia,
Nieca³a,
Bukowa,
Wiewiórki,
Al. Pi³sudskiego (w kierunku
Warszawy do ulicy Odrow¹¿a
i Wiewiórki).

W sk³ad rejonu s³u¿bowego
wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
Bandurskiego,
Okólna,
Ustronie,
Kresowa,
Promienna,
Rejtana,
Mieszka I,
S³oneczna,
Ma³achowskiego,
Lisi Jar,
Ciurlionisa,
Zakole,
Parkowa,
Jesienna,
Grunwaldzka,
Napoleona,
Pomnikowa,
Walewskiej,
Chocimska,
Norwida,
Szczepowa,
Stokrotki,
Harcerska,
Kasztanowa,
Balladyny,
Kmitówek,
Pieni¹¿ka,
Andersa,
Fredry,
Ga³czyñskiego,
Asnyka,
Jutrzenki,

Kruczkowskiego,
Kar³owicza,
Niemcewicza,
Krasiñskiego,
Reymonta,
Kurpiñskiego,
Na³kowskiej,
Sienkiewicza,
Kraszewskiego,
Staffa,
Spacerowa (do ulicy
Krasiñskiego oraz Odrow¹¿a
strona nieparzysta).

W sk³ad rejonu s³u¿bowego
wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
11 listopada,
Chemików,
Geodetów,
Architektów,
Urbanistów,
Kartografów,
Elektryków,
Geologów,
In¿ynierów,
Mickiewicza,
Handlowa,
Pocztowa,
Bankowa,
£¹cznoœciowa,
Okólna (do rzeki od strony
Warszawy),
Bema,
G³owackiego,
Ko³³¹taja,
Staszica,
Czackiego,
Równa,
Polna,
Skargi,
Koœciuszki,
Budowlana,
Rzemieœlnicza,
Dziennikarska,
Literacka,
Nauczycielska,
Krzywa,
Krótka,
Kiliñskiego,
Barska,
Sosnowa,
Czarnieckiego,
Ketlinga,
Œwierkowa,
Kmicica,
¯eromskiego,
Wo³odyjowskiego,
Zag³oby,
Longinusa,
Barbary,
Zygmuntowska,
Oleñki,
Skrzetuskiego,
Husarska,
M-1,
Aleja Pi³sudskiego (prawa
strona od rzeki w kierunku
Warszawy).

W sk³ad rejonu s³u¿bowego
wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
Aleja Pi³sudskiego (od ulicy
Wiewiórki do rzeki w
kierunku Warszawy- lewa
strona),
Stepowa,
Cicha,
£¹kówek,
Moniuszki,
Spokojna,
Prusa,
Górska,
Podgórska,
Topolowa,
Lipowa,
Du¿a,
Matejki,
Szeroka,
Rybna,
Tuwima,
Wspólna,
Partyzantów,
Zabawna,
Starzyñskiego,
Batorego,
Broniewskiego,
Zimna,
Prosta,
Mokra,
Krêta,
¯abia,
Bagienna,
Baœniowa,
Ksiê¿ycowa,
Marsa,
Z³ota,
Srebrna,
Platynowa,
Miedziana,
Brzozowa,
Szczêœliwa,
Stawowa,
Morska,
Teligi,
¯eglarska,
Ceglana,
Weso³a,
Strzelecka,
Gliniecka,
Zachodnia,
G³ówna,
Wiœniowa,
Wschodnia,
Przyleœna,
Wronia,
Krucza,
Sowia,
Zaj¹czka,
Dzika,
Wilcza,
Lisia,
Sowiñskiego,
Dobra,
Jana Paw³a,
Wyszyñskiego,
Sportowa,
Królowej Jadwigi,
Wyspiañskiego,
Jagie³³y,
Kopernika,
Lisa Kuli,
Modrzejewskiej,
Jaracza,
Solskiego.

W sk³ad rejonu s³u¿bowego
wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
Braci Briggsów,
Lotników,
Mazowiecka,
Fabryczna,
Malinowa,
Zieleniecka,
Paderewskiego,
Jasna,
S³owackiego,
Rodziewiczówny,
Dojazdowa,
Traugutta,
Warszawska,
Orzeszkowej,
Sadowa,
S³upecka,
Ko³obrzeska,
Koszaliñska,
Z¹bkowska,
Szkolna,
Ró¿ana,
P³ocka,
Gorzowska,
Katowicka,
Szczeciñska,
Jana Kazimierza,
Opolska,
Lubelska,
Zakopiañska,
Z¹bkowska,
Sk³odowskiej,
Mazurska,
Warmiñska,
Poznañska,
Konopnickiej,
Szyd³owiecka,
Krakowska,
P³oñska,
Gdañska,
Olsztyñska,
Leœna,
Tadeusza,
Telimeny,
Zosi,
Romantyczna,
Protazego,
Gerwazego,
Klucznikowska,
Soplicy,
Wereszczakówny,
Szpitalna,
Zamkowa,
Pa³acowa,
Wojskiego,
Dworska,
Szwole¿erów,
Wiejska,
Kosynierów.

Opracowa³
Piotr Matusiak

Czy wiesz kto jest twoim dzielnicowym?

Jak dawno temu widzia³eœ umundurowanego policjanta na twojej ulicy?

W tym miesi¹cu, w rubryce "niezbêdnik" postanowiliœmy przedstawiæ Pañstwu
listê rewirów dzielnicowych naszego miasta. Mamy nadziejê ¿e bêdzie to skromny
wk³ad w dzie³o poprawy bezpieczeñstwa w Markach.

Dzielnicowi



Opowiem Wam zdarzenie pewne...

Wtedy zrozumia³em, ¿e od pocz¹tku by³o
wiadomo ¿e nie prze¿yje.

Pies zasn¹³ na zawsze.

Mia³em du¿ego wspania³ego psa. By³
bardzo dobrze u³o¿onym, pogodnym,
opiekuñczym, rozpieszczonym czworo-
nogiem. Lubi³ wszelkiego rodzaju
pieszczoty. Najwiêksz¹ radoœæ sprawia³o
mu drapanie za du¿ymi uszami. Pilnowa³
domowników i jak to bywa z Kaukazami
dominowa³ w "stadzie". Lubi³ mieæ
wszystkich na oku. Nie przepada³ za
obcymi, a ka¿d¹ wyrz¹dzon¹ mu krzywdê
bardzo d³ugo pamiêta³. Nigdy nie
chorowa³.

Zbli¿a³ siê termin szczepienia
przeciwko wœciekliŸnie, wiêc udaliœmy siê
do weterynarza. Szczepiliœmy go od lat w
tej samej drogiej, ekskluzywnej,
wspania³ej lecznicy dla zwierz¹t. Tak siê
nam przynajmniej wydawa³o. By³a to
jedyna lecznica, któr¹ pies zaakceptowa³.
Weterynarze mieli super podejœcie do
zwierz¹t, a jak siê póŸniej okaza³o jeszcze
lepsze do portfela w³aœcicieli. Wypytywali
o wszystko.

Wszystko zaczê³o siê na pocz¹tku
roku, trzy tygodnie po szczepieniu. Memu
pieskowi pokaza³y siê ma³e guzki w
okolicy ogona oraz jeden du¿y w okolicy
karku. Po pierwszej wizycie okaza³o siê, ¿e
to nic takiego - jakieœ odczyny
poszczepienne.

Parê zastrzyków i pies bêdzie zdrowy
- powiedzia³ doœwiadczony weterynarz w
œrednim wieku. My odetchnêliœmy z ulg¹,
w koñcu pies by³ w dobrych rêkach.
Martwiliœmy siê o niego, by³ z nami od
prawie dziewiêciu lat. Pies dosta³ seriê
drogich zastrzyków i poczu³ siê lepiej.
Mija³y dni. Wszystko zmierza³o w dobrym
kierunku. Dobra lecznica - mówiliœmy i
byliœmy zadowoleni. Nie min¹³ tydzieñ od
ostatniego zastrzyku, a pies poczu³ siê
jeszcze gorzej ni¿ przed zastrzykami. Wiêc
jak te baranki pobiegliœmy czym prêdzej do
owej lecznicy. M³oda pani weterynarz, z
niewielkim sta¿em lecz du¿ym
zaanga¿owaniem podesz³a do sprawy
bardzo indywidualnie.

Wszystko bêdzie dobrze - pociesza³a
nas i zaproponowa³a nieco zmieniony
zestaw zastrzyków. Mija³y kolejne
tygodnie. Pies czu³ siê raz lepiej raz gorzej.
Po serii zastrzyków udaliœmy siê na wizytê
kontroln¹. Tym razem dy¿ur mia³ pan
weterynarz-chirurg. Przekazaliœmy nasze
uwagi i spostrze¿enia co do ostatniej
terapii, poniewa¿ w tym czasie pies zacz¹³
utykaæ na przedni¹ ³apê. Owa ³apa nieco
spuch³a. Pan weterynarz-chirurg uwa¿nie
zbada³ psa i orzek³, ¿e m³oda pani
weterynarz ciut siê pomyli³a lecz wszystko
bêdzie dobrze- zapewnia³. Stwierdzi³
stanowczo powiêkszenie prostaty i zaleci³
kosztowne badania krwi. Standardowo
zaleci³ seriê zastrzyków. Po kilku dniach
mieliœmy ju¿ wyniki badañ krwi. Krwinek
czerwonych by³o piêciokrotnie mniej, a
krwinek bia³ych trzydziestokrotnie wiêcej.
Lekarze obejrzeli wyniki, a ich optymizm
lekko wygas³. Nadal nas pocieszali i
zapewniali ¿e wszystko bêdzie dobrze. Dni
mija³y, pies bra³ zastrzyki i schud³ oko³o
dwudziestu kilo. Lekarze zaproponowali
wymro¿enie guzków spod ogona. By³ to
zabieg operacyjny, wiêc rano zawieŸliœmy
psa do lecznicy. Zabieg wykonano w
znieczuleniu ogólnym, dodatkowo
pobrano tkankê do badania
histopatologicznego. Wieczorem
odebraliœmy naszego pupilka. Po tym
zabiegu pies bardzo d³ugo dochodzi³ do
siebie. Ju¿ nie by³ taki jak dawniej, sta³ siê
osowia³y i smutny. Przesta³ nawet zwracaæ
uwagê na obcych. Wynik badania by³
jednoznaczny - nowotwór. Lekarze ju¿ nie
zapewniali- jeœli nie ma przerzutów to
wyjdzie z tego. Znów dosta³ kilka

zastrzyków i zalecenie wykonania rtg. oraz
usg. Na ciele psa pojawi³y siê podskórne
ma³e guzki.

Zaczêliœmy siê zastanawiaæ nad
zmian¹ lecznicy. Coœ nam nie pasowa³o.
Pewnego wieczoru podczas spaceru pies
nagle siê przewróci³. Z pyska zaczê³a
wyciekaæ piana a z nosa dziwna
krwiopodobna substancja. W pozycji
le¿¹cej pies siê wysika³. Mocz by³ w
kolorze mocnej herbaty. By³o doœæ póŸno.
Z trudem zanieœliœmy psa do samochodu i
udaliœmy siê do "naszej" lecznicy-otwarta
by³a 24 h na dobê. Opowiedzieliœmy
wszystkie objawy, a weterynarz szybko
wzi¹³ siê do ratowania psa: seria
zastrzyków, kroplówki itp. Praca serca siê
ustabilizowa³a a pies zacz¹³ normalnie
oddychaæ. Weterynarz poinformowa³ nas,
¿e jest to choroba odkleszczowa.

Kaza³a przynieœæ psa do gabinetu i w
drodze wyj¹tku wejœæ bez kolejki.
Zapyta³em czy jest szansa na jego
wyzdrowienie, chcia³em to us³yszeæ, jakiœ
cieñ nadziei... niestety... us³ysza³em tylko
¿e mo¿emy przed³u¿yæ jego ¿ycie o kilka
tygodni, mo¿e miesiêcy, bez szansy na
wyzdrowienie. Spyta³em czy to
humanitarne, aby siê tak mêczy³. Pani
weterynarz opuœci³a wzrok i niczym dr.
Mengele zaczê³a przygotowywaæ
œmiercionoœny zastrzyk.

Nasuwa siê pytanie: Czy warto by³o
mêczyæ to biedne zwierzê znaj¹c prawdê?
W myœl przys³owia: "Jeden traci drugi siê
bogaci" Lecznica ma zysk a my?..... debet,
lecz kogo to obchodzi w tych czasach. Na
parkingu spotka³em m³ode ma³¿eñstwo z
rodwailerem, któremu lecia³a piana z
pyska, z nosa substancja krwiopodobna a
pies nie chodzi³ od dwóch dni. Pan
weterynarz, który pomóg³ znieœæ mi psa do
samochodu zaprosi³ w³aœcicieli z
rodwailerem do gabinetu. Us³ysza³em jak
mówi³ im coœ o chorobie odkleszczowej i
zapewnia³, ¿e pies za parê dni bêdzie
biega³. Pe³en rozgoryczenia i z³oœci na
w³asn¹ naiwnoœæ opowiedzia³em im ow¹
historiê. Nie wiem co sta³o siê z ich psem.
Nie wiem te¿ co tak naprawdê dolega³o
mojemu psu.

Kleszcz w mieœcie? - zapyta³em
Pan weterynarz odpowiedzia³, ¿e pies
mo¿e z³apaæ kleszcza nawet w trawie. -
Nie ma powodów do paniki - twierdzi³,
odpowiednia terapia wyleczy psa i za
parê dni bêdzie biega³. Mi³o nam siê
rozmawia³o, kroplówka kapa³a a lekarz
zaleca³ nowe badania krwi. Mówi³, ¿e
trzeba zrobiæ je jak najszybciej.
Wyszliœmy dobrze po pó³nocy. O
rachunku nawet nie wspomnê, ale
wszystko dla dobra psa. Od czasu
upadku pies ju¿ nie wsta³. Dziêki
kroplówce prze¿y³ noc i nawet uda³o mu
siê przeczo³gaæ odcinek jednego metra w
ci¹gu godziny. Pies przesta³ jeœæ i piæ. Od
kilku dni mia³ k³opoty z za³atwianiem,
bardzo siê mêczy³ i piszcza³ z bólu. Z
wielkim bólem serca podjêliœmy decyzjê
o uœpieniu psa. Wzi¹wszy go na rêce
udaliœmy siê "po œmieræ" do lecznicy.
Pies zosta³ w samochodzie a ja uda³em
siê do gabinetu. Opowiedzia³em m³odej
pani weterynarz o naszej wspólnej
rodzinnej decyzji. Pani doktor spojrza³a
w historiê choroby, pokiwa³a do siebie
g³ow¹, mruknê³a pod nosem-
wiedzia³am, po czym stwierdzi³a, ¿e w
zasadzie nie widzi przeciwwskazañ co
do tej decyzji lecz nieœmia³o jednak
zaproponowa³a badanie krwi, które by³o
wpisane w zalecenia.

Krêgos³up i stawy s¹ podstaw¹ w
¿yciu cz³owieka, rusztowaniem dla
naszego cia³a. Takiemu stwierdzeniu
myœlê, ¿e trudno bêdzie zaprzeczyæ. Gdy
¿yjemy harmonijnie, mimo k³opotów
codziennych umiemy zachowaæ pogodê
ducha wtedy na ogó³ nasz krêgos³up i my
sami czujemy siê dobrze. Gdy jednak nie
radzimy sobie z w³asnymi emocjami, w
relacjach z otoczeniem, w którym
¿yjemy wtedy pojawia siê stres. Jego
pod³o¿em jest strach, lêk o sprawy dla
nas wa¿ne tj. praca, pieni¹dze, rodzina,
ideologia. Uczucie lêku powoduje
zwiêkszone napiêcie i skurcz w³ókien
miêœniowych. Przewlek³y stan takiego
napiêcia z wp³ywu którego ni zawsze
zdajemy sobie sprawê powoduje
przyciskanie do siebie krêgów co
automatycznie daje zwê¿enie naczyñ
od¿ywiaj¹cych tkanki krêgos³upa. Dalej
prowadzi to do zmian zwyrodnie-
niowych tj. zmniejszanie otworów
miêdzykrêgowych, utrudnienie pracy
nerwów, sp³aszczenie kr¹¿ków miêdzy-
krêgowych i ich funkcji, amortyzuj¹cej.
Stopniowo pog³êbiaj¹ siê dolegliwoœci
bólowe i zmniejsza siê ogólna sprawnoœæ
ruchowa. Niemal ka¿dego z nas od czasu
do czasu boli krêgos³up. Przechodzimy
nad tym do porz¹dku dziennego. Nie
robimy nic tak naprawdê dla swojego
krêgos³upa. Pozwalamy mu spokojnie
"rdzewieæ" do momentu, gdy
dolegliwoœci staj¹ siê nie do
wytrzymania. Przypominamy sobie
wówczas, ¿e tak naprawdê to kochamy
swój krêgos³up i chcemy aby s³u¿y³ nam
w utrzymaniu codziennej sprawnoœci jak
najd³u¿ej. Gdy nas boli bijemy siê w
piersi i ze skruch¹ przypominamy sobie,
¿e prze ca³e lata prowadziliœmy np.
siedz¹cy tryb ¿ycia, pochyleni nad
biurkiem. W naszym ¿yciu aktywny ruch
ogranicza siê najczêœciej do niezbêdnego

minimum w funkcjonowaniu na co
dzieñ. Na ogó³ nie stosujemy æwiczeñ
zwiêkszaj¹cych ruchomoœæ krêgos³upa,
wzmacniaj¹cych i poprawiaj¹cych
elastycznoœæ jego miêœni. Przeci¹¿amy
go nagminnie z³¹ postaw¹, forsujemy
przy wysi³ku fizycznym. Okazuje siê to
byæ du¿ym b³êdem. Zmêczony
krêgos³up potrafi siê zemœciæ
spotêgowaniem dolegliwoœci bólowych
lub zanikiem czucia w palcach r¹k czy
nóg, zawrotami g³owy, szumami w
uszach itp. Warto spróbowaæ nie
dokuczaæ mu dŸwigaj¹c np. ciê¿ary w
jednym rêku, staraæ siê du¿o chodziæ np.
zamiast staæ czekaj¹c na autobus przejœæ
siê 1 lub 2 przystanki. Przy siedz¹cym
charakterze pracy robiæ krótkie robiæ
krótkie przerwy na ogólne rozruszanie.
W domu natomiast idealnym
rozwi¹zaniem by³oby uprawianie
choæby kilkunastominutowej gimnasty-
ki, jazda na rowerze, p³ywanie na
basenie. Uprawianie sportu chroni
stawy, œciêgna i wi¹zad³a, wzmacnia
miêœnie i poprawia ukrwienie. To
wszystko mo¿emy zrobiæ dla siebie
sami. Gdy natomiast dolegliwoœci s¹
bardzo nasilone warto byæ pod opieka
swojego lekarza i rehabilitanta aby
po³¹czyæ terapiê farmakologiczn¹ i
metody fizykalne tj. masa¿e, wyci¹gi,
leczenie œwiat³em, polem magne-
tycznym itp. Naszemu krêgos³upowi
szkodz¹ równie¿ stare materace,
wygniecione fotele. Lepszy jest twardy
materac, krêgos³up jest na nim
równomiernie roz³o¿ony. To zapobiega
niepotrzebnym przeci¹¿eniom. Jeœli boli
nas krêgos³up, to na pewno znak, ¿e jest
on przemêczony. Dbajmy o zdrowy
krêgos³up!

Stanis³awa Krokowska

Kochajmy swój krêgos³up
Zdrowie

IGRANIE NA UCZUCIACH

To jest miejsce na Twoj¹ reklamê
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ZAKOLE

Od pewnego czasu na ulicy
Grunwaldzkiej róg Zakole trwa konflikt
miêdzys¹siedzki. Przedmiotem sporu
jest sposób parkowania samochodów
nale¿¹cych do pracowników pewnego
przedsiêbiorstwa. Firma ta nale¿y do
jednego z mareckich radnych.
W³aœciciel posesji s¹siaduj¹cej z
dzikim" parkingiem, za zgod¹ Urzêdu

Miasta na w³asny koszt ustawi³ wzd³u¿
ulicy Zakole szereg s³upków. Mia³y one
stanowiæ pewnego rodzaju zabe-
zpieczenie przed naruszaniem ciszy i
prywatnoœci mieszkañców. Po okresie
pewnego spokoju sytuacja jednak
wróci³a do stanu pierwotnego.
Parkowane samochody ponownie
zaczê³y ograniczaæ szerokoœæ w¹skiej
ulicy. W zwi¹zku z powy¿szym grupa

okolicznych mieszkañców postanowi³a
wyst¹piæ do burmistrza Miasta z
propozycj¹ ustawienia przy ulicy znaku
drogowego "B-36 zakaz zatrzymywania
i postoju". Z informacji, które uda³o nam
siê uzyskaæ w Urzêdzie Miasta,
burmistrz oddali³ petycjê uzasadniaj¹c
"nieuzasadnionym ograniczeniem praw
innych u¿ytkowników drogi". Redakcja
RM postanowi³a wstrzymaæ siê od
komentarza w tej sprawie. Wyra¿amy
jedynie zdumienie faktem prowadzenia
dzia³alnoœci o charakterze komercyjnym
bez zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych dla pracowników i klientów. O
dalszych losach s¹siedzkiego sporu
bêdziemy na bie¿¹co informowaæ.

Piotr Matusiak

"

Ostatnio na stronach marki.net.pl
pojawi³y siê nastêpuj¹ce materia³y:

"Spacer alejkami mareckiego
cmentarza - zapalmy œwiat³o" -
interesuj¹cy tekst o mareckim
cmentarzu;
"W poszukiwaniu skarbów", czyli
przepis na udan¹ rodzinn¹ wycieczkê
po mareckich lasach;
relacjê z przeprowadzonego w
Markach turnieju tenisa sto³owego;
Artyku³ Ryszarda M. Sawickiego -
"Historia lokalna - zaproszenie do
dyskusji" - wstêp do cyklu artyku³ów
poœwiêconych wydarzeniom roku
1920;
recenzje nowych ksi¹¿ek dostêpnych
w mareckiej bibliotece publicznej (w
tym polecana pozycja "Koniec Empire
Falls", tak¿e ze wzglêdu na pewne
podobieñstwa opisywanej tam
spo³ecznoœci do spo³ecznoœci
mareckiej;
sprawozdanie ze zorganizowanego
przez Klub M³odzie¿y "Szansa"
Pierwszego Mareckiego Turnieju Pi³ki
Halowej;

zaproszenie na turnieje warcabowe
organizowane przez UKS Struga;
informacjê o br¹zowym medalu
zdobytym przez Markowianina Marka
B¹czka na M³odzie¿owych
Mistrzostwach Europy w szermierce;
zaproszenie na spotkania mareckiej
grupy AA;
komentarz dotycz¹cy nowego
rozwi¹zania sygnalizacji œwietlnej na
ulicy Pi³sudskiego;

oraz artyku³y publikowane wspólnie z
"Rzeczpospolit¹ Mareck¹":

"W³asny pieni¹dz, czyli o walucie
lokalnej" - kolejny artyku³ z cyklu
"Spo³ecznoœci lokalne";
"Jak to siê zaczê³o" - czyli o powstaniu
portalu marki.net.pl.
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Zapraszamy
Redakcja portalu

www.marki.net.pl
portal spo³ecznoœci marek




