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RZECZPOSPOLITA WODOCI¥GOWA
Kiedy w 1998
roku pierwszy raz
o d w i e d z i ³ e m
Marki skuszony
p r o p o z y c j ¹
p o k i e r o w a n i a
ca³oœci¹ prac
r o z r u c h o w y c h
Stacji Uzdatnia-
nia Wody w

Markach przy ul. ¯eromskiego, która
by³a w koñcowej fazie prac
budowlano-monta¿owych nie
wierzy³em w³asnym uszom, ¿e prawie
20-tysiêczne Marki, granicz¹ce za
stolic¹, nie posiadaj¹ miejskich
wodoci¹gów i kanalizacji. Doœwia-
dczenie zawodowe zdobyte podczas
kilkunastoletniej pracy w MPWiK w
Warszawie na ró¿nych stanowiskach
teczniczno-kierowniczych, studia
MBA i wyjazdy techniczne do krajów
Europy Zachodniej czy USA
pozwoli³y sformu³owaæ i przedstawiæ
m³odemu i dynamicznemu Burmi-
strzowi najpierw wizjê techniczn¹
uruchomienia i eksploatacji Stacji
Uzdatniania Wody, a nastêpnie
technicznego i instytucjonalnego
funkcjonowania gospodarki wodno-
œciekowej.

Szczegó³y zaprezentowanej
wizji wykracza³y czêœciowo poza
ramy standardów organizacyjnych w
wiêkszoœci przedsiêbiorstw wodoci¹-
gowo-kanalizacyjnych w Polsce,
szczególnie w zakresie szeroko
pojêtej samowystarczalnoœci.

Pragmatyczne argumenty poparte
wstêpn¹ analiz¹ ekonomiczn¹
przekona³y nie tylko Burmistrza ale
równie¿ Zarz¹d i Radê Miasta i w
efekcie zosta³ powo³any
WODOCI¥G MARECKI Sp. z o. o.,
którego w 100% w³aœcicielem jest
Miasto Marki. Jako pierwszy dyrektor
Wodoci¹gu Mareckiego, przez 5 lat
pracy na rzecz gospodarki wodno-
œciekowej w Markach, polubi³em
Marki i Markowian oraz mam du¿¹
satysfakcjê z udzia³u w rozwoju tej
bran¿y w Markach. Du¿e zaufanie i
wsparcie ze strony Burmistrza -
Janusza Werczyñskiego, wieloletnigo
przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej -
Paw³a Pacynko czy kolejnych
Zarz¹dów i Rad Miasta z ca³¹ grup¹
wielu orêdowników budowy
wodoci¹gów w Markach pozwoli³o
Spó³ce rozwijaæ siê i poszerzaæ rynek
us³ug dziêki prowadzonej z du¿ym
rozmachem budowie sieci
wodoci¹gowej na terenie ca³ych
Marek oraz wybudowaniu Prze-
pompowni G³ównej œcieków
sanitarnych. W 5. rocznicê istnienia
wodoci¹gów w Markach, ¿yczê
mieszkañcom Marek czystej i
smacznej wody w ka¿dym
gospodarstwie domowym, a tak¿e
urealnienia wizji odbioru œcieków
poprzez miejski system kanalizacji.

Mgr in¿. Kajetan Pawe³ Specjalski
- dyrektor zarz¹du

Wodoci¹gu Mareckiego

Kanadyjscy meteorolodzy, widz¹c
miejscowych Indian zbieraj¹cych chrust,
wiedzieli, ¿e idzie zima. Tak mówi znana
anegdota. Nie przegapi nadejœcia zimy,
ten, kto obserwuje lasy w okolicach
Marek. Nasi "Indianie" jednak nie
zbieraj¹ chrustu, s¹ ponad to. W naszych
lasach nikt nie zbiera chrustu, chocia¿ jest
go pod dostatkiem. Nasi "Indianie" wol¹
zdrowe drzewa, sosny lub brzozy.
Najlepiej kiedy takie drzewo ma powy¿ej
15 centymetrów œrednicy, roœnie w
miejscu, z którego ³atwo je wywlec na
œcie¿kê. Jeœli dzia³a pojedynczy
"Indianin", u¿ywa przewa¿nie siekiery.
Mo¿na jednak zauwa¿yæ pnie grubsze ni¿
20 centymetrów œciête pi³¹, co œwiadczy o
dzia³aniach zespo³owych. Popularnym
œrodkiem transportu jest dwuko³owy
wózek na ogumionych ko³ach.
Zastosowanie takiego sposobu transportu
wymaga pociêcia pnia na krótsze odcinki i
równie¿ wymusza dzia³anie w zespole.
Wad¹ tego œrodka transportu jest to, ¿e
pozostawia czytelne œlady, zw³aszcza po
opadach œniegu. Poniewa¿ "Indianie"
mieszkaj¹ przewa¿nie na skraju terenu
zabudowanego, ³atwo mo¿na by do nich
trafiæ. Mog¹ oni jednak spaæ spokojnie,
s³u¿by op³acane za pilnowanie
narodowego maj¹tku siedz¹ sobie w
dobrze ogrzanych pomieszczeniach i
pracowicie wype³niaj¹ formularze.

Widzia³em jak pewien "Indianin",
do transportu niezbyt d³ugich pni, u¿ywa³
roweru. Rower ten w miejscu siode³ka
mia³ zamontowan¹ drug¹ kierownicê.
Pieñ po³o¿ony na dwóch kierownicach

wykazywa³ du¿¹ stabilnoœæ i ³atwo da³ siê
transportowaæ - pozazdroœciæ pomys³o-
woœci. "Indianin - esteta" œcina drzewo
stosunkowo blisko ziemi, zdarzaj¹ siê
jednak niechluje, taki to zostawi nawet
ponad metrowy pieniek - tak jest
wygodniej ci¹æ, a i tak to przecie¿ nie
jego. Wierzcho³ka nikt nie bêdzie
zabiera³, odcina siê go i pozostawia.
Drzewa martwe, powalone przez wiatr nie
ciesz¹ siê zainteresowaniem "Indian",
padlina to nie dla nich. Tylko nieliczni
próbuj¹ zatrzeæ œlady swojej dzia³alnoœci.
Wiêkszoœæ nie zadaje sobie tego trudu. W
bia³y dzieñ s³ychaæ stukanie siekier. Przez
ostentacjê, z jak¹ ta dzia³alnoœæ jest
wykonywana, mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e jest to dzia³alnoœæ legalna. A mo¿e ja
siê mylê, mo¿e to jest legalne? - przecie¿
tego nikt nie œciga, a ci co r¹bi¹ i r¿n¹
wcale ze swoim procederem siê nie kryj¹.
Darmowy opa³ dla zuchwa³ych. A ci
przestrzegaj¹cy prawa, ci tchórzliwi, jak
oni siê czuj¹? Pewno zdaj¹ sobie sprawê,
¿e wychodz¹ na g³upich, ¿e ich uczciwoœæ
ma wymiern¹ cenê - mo¿na j¹ przeliczyæ
na pewn¹ iloœæ atrakcyjnych towarów,
leków i innych dóbr. Myœl¹ i kalkuluj¹ czy
dalej staæ ich na luksus bycia uczciwymi.

Spróbuj wyci¹æ jakieœ drzewo na
swojej dzia³ce, choæby to by³a samosiejka,
a nie wyci¹³eœ jej w odpowiednim czasie,
albo sam to drzewo posadzi³eœ jakiœ czas
temu, a teraz ci przeszkadza. Zaraz
bêdziesz mia³ na karku ekologa i mandat
niebagatelnej wysokoœci. Ale jeœli
wycinanie, samo w sobie, sprawia ci
przyjemnoœæ, a chcesz byæ bezkarny, idŸ
do lasu i wycinaj do woli.

Zjawisko to nie nabra³o jeszcze
charakteru masowego, ale istniej¹
warunki, sprawiaj¹ce i¿ ku takiemu
zmierza. Kolejne rz¹dy doprowadzi³y do
tego, ¿e noœniki energii, ze wzglêdu na
swoje, stale rosn¹ce ceny, staj¹ siê
niedostêpne dla sporej czêœci spo³e-
czeñstwa. Jeszcze nie tak dawno z
radoœci¹ wydawaliœmy ostatnie grosze,
aby zainstalowaæ sobie gaz i gazowe
ogrzewanie. A teraz - czy ktoœ wie ile
gazowych pieców jest wy³¹czanych po
ka¿dej podwy¿ce cen gazu? Na rynku
dostêpne s¹ piece przystosowane do
spalania drewna. Ludzie maj¹ czas,
poniewa¿ czêsto nie maj¹ pracy. Drewno
opa³owe mo¿na kupiæ legalnie, ale mo¿na
je zdobyæ niewielkim staraniem, w sposób
pozbawiony wszelkiego ryzyka, za
darmo. Taka jest rzeczywistoœæ. Tylko
lasów ¿al.

M B Œ
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Sukces Wodoci¹gu Mareckiego
by³ skutkiem dobrego pomys³u,
organizacji oraz wyboru w³aœciwej
osoby na w³aœciwe miejsce. W tym
przypadku elementy te nale¿a³o by
podaæ w odwrotnej kolejnoœci. Po
pierwsze uda³o nam siê, wbrew
opinii niektórych osób, przefo-
rsowaæ formu³ê powo³ania spó³ki z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, to
jest organizacji gospodarczej, której
istot¹, celem dzia³ania jest
osi¹gniêcie celu ekonomicznego.
Jestem przekonany ¿e przeciwnicy
tej formy organizacji dzisiaj
przyznaj¹, ¿e powo³anie spó³ki z o.o.
by³o najlepsz¹ z mo¿liwych decyzji.

Wodoci¹g Marecki nie odniós³
by jednak sukcesu, gdybyœmy we
w³aœciwym momencie nie znaleŸli
cz³owieka o tych walorach jakie
posiada Kajetan Pawe³ Specjalski.
Znalaz³ siê on w spó³ce nieprzy-
padkowo. Wy³uskaliœmy go z grupy
osób które dokonywa³y rozruchu
technologicznego nowo wybudowa-
nej stacji uzdatniania wody. Rozruch
to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
zwi¹zanych z funkcjonowaniem
stacji. Zale¿a³o nam na tym aby

osoba dokonuj¹ca rozruchu, by³a
¿ywotnie zainteresowana dalszym
funkcjonowaniem stacji. Dlatego
jeszcze przed przyst¹pieniem do
prac, zasiêgnêliœmy opinii o K.P.
Specjalskim, a poniewa¿ udzielano
mu wy³¹cznie najlepszych referencji,
nie wahaj¹c siê z³o¿yliœmy mu
propozycjê objêcia stanowiska
dyrektora zarz¹du spó³ki. Zna-
mienne jest to, ¿e w Wodoci¹gu
Mareckim - firmie eksploatuj¹cej
ogromny maj¹tek, pracuje zaledwie
piêæ osób i to nie na pe³nych etatach.
Wodoci¹g Marecki z ogromn¹
determinacj¹ podj¹³ siê zadania
wrêcz karko³omnego, jakim by³o
przejêcie do eksploatacji starej,
rozsypuj¹cej siê, nieszczelnej sieci
kanalizacyjnej od firmy FOMAR.
By³o to ogromne wezwanie z którego
- wszystko na to wskazuje - firma
wyjdzie zwyciêsko.

Cieszê siê, ¿e mia³em swój
skromny udzia³ w powo³aniu do
¿ycia firmy, przed któr¹ pojawia siê
d³uga i pe³na sukcesów przysz³oœæ.

Janusz Werczyñski
Burmistrz Miasta Marki
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Rzeczpospolita Marecka
ul.Wysockiego 15b
03-371 Warszawa

Redaguj¹c Rzeczpospolit¹ Mare-
ck¹ staram siê czasem przyjrzeæ jej z
boku, popatrzeæ na gazetê z innego ni¿
zawodowy punkt widzenia. Dochodzê
wtedy do wniosku, ¿e “RM” ma
tendencjê do monotematycznoœci w
ramach jednego numeru. By³ oto
miesi¹c, gdzie tematem przewodnim
numeru by³ problem œmieci, by³o o
historii miasta, o stosunkach w³asno-
œciowych... Numer szósty jawi siê
numerem leœnym.

Przy ulicy Sosnowej znajduje siê
niewielki, acz bardzo urokliwy lasek,
w³aœnie dziêki któremu ulica zyska³a
swoj¹ nazwê. Kompleks zielony jest
w³asnoœci¹ osób prywatnych. Mimo tego
na jego obszarze obowi¹zuj¹ pewne
przepisy natury ogólnej.

Wed³ug planu zagospodarowania
Miasta Marki, teren ten nie jest
przeznaczony na jak¹kolwiek zabu-
dowê. Oznacza to, ¿e w jego obrêbie nie
ma prawa powstaæ ¿aden obiekt bez
wzglêdu na jego docelowe przezna-
czenie. Jak uda³o nam siê ustaliæ, w
ramach planu istnia³ punkt zezwalaj¹cy
na zabudowê mieszkaniow¹ lasku, ale
plan ten zosta³ odrzucony wiêkszoœci¹
g³osów przez Radê Miasta. A wiêc w
lesie niczego budowaæ nie wolno. Co
najwy¿ej w³aœciciel terenu ma prawo
ogrodziæ swoj¹ posesjê. Tymczasem,
jakiœ czas temu wœród szumi¹cych sosen
i dêbów pojawi³a siê horrendalnie du¿a
iloœæ materia³ów budowlanych. W
pierwszej chwili pomyœla³em, ¿e
przezorny gospodarz terenu zrobi³
porz¹dne zakupy chc¹c zd¹¿yæ przed
podwy¿k¹ podatku VAT na materia³y
budowlane. Pazernoœæ i g³upota w³adz
centralnych (fiskusa w szczególnoœci)
powoduj¹, ¿e obywatelom przychodz¹
ró¿ne pomys³y na przedsiêbiorcze
posuniêcia. Wa¿ne tylko, aby te
pragmatyczne dzia³ania mieszkañców
by³y zgodne z prawem. Wed³ug
obowi¹zuj¹cych przepisów sk³adowanie
takiej iloœci pustaków w obrêbie lasu jest

jawnie sprzeczne z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Jak poinformowali nas okoliczni
mieszkañcy, ze zgromadzonego mate-
ria³u ma powstaæ obiekt pe³ni¹cy funkcjê
domu weselnego. By³oby to nie zgodne
nie tylko z obecnie obowi¹-zuj¹cym
planem zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Marki, ale tak¿e z jego
ewentualn¹ korekt¹, która zak³ada
wy³¹cznie zabudowê mieszkaniow¹.

Na marginesie warto czasem czytaæ
mareckie forum. Jeden z dyskutantów
wysnu³ ciekaw¹ teoriê ewolucyjn¹,
gdzie dom weselny mo¿e byæ
przekszta³cony w przybytek
organizuj¹cy namiêtne "wieczory
kawalerskie".

Z informacji które uzyskaliœmy w
Urzêdzie Miasta wynika, ¿e w³adze
samorz¹dowe z³o¿y³y zawiadomienie do
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwo-
wych oraz Starostwa Powiatowego.
Skutecznoœæ dzia³añ zweryfikuje
najbli¿sza przysz³oœæ. Swoj¹ drog¹ to
ciekawe, czy metoda faktów doko-
nanych jest skuteczna...

http: //forum.gazeta.pl/forum/
72,2.html? f=450&w=10425203

Piotr Matusiak

Od naczelnego

“Las Weselas”

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta
Marki - Pani Agata Œwistowska
zrezygnowa³a z funkcji w Radzie
Miasta. W piœmie z³o¿onym do Rady
Miasta nie poda³a motywów swojej
decyzji.

Byæ mo¿e powodem z³o¿enia
rezygnacji by³o odrzucenie wielokrotnie
formu³owanego wniosku dotycz¹cego
organizacji ruchu drogowego na ul.
Warszawskiej. Pani Œwistowska od
jakiegoœ czasu usilnie "walczy" ze
swoim s¹siadem o parkowanie przez
niego samochodu ciê¿arowego, przy
jego posesji. Mieszkaniec ten, ze
wzglêdu na brak skarg ze strony innych
s¹siadów, oraz znikom¹ uci¹¿liwoœæ
bazowania pojazdu regularnie otrzymuje
identyfikator uprawniaj¹cy do wjazdu w
ulicê Warszawsk¹.

Czy¿by rezygnacja by³a wyrazem
bezsilnoœci wobec braku mo¿liwoœci
przeforsowania spraw natury prywatnej
w ramach w³adzy samorz¹dowej?

Sylwia Kwas

O co chodzi?



Wszystkiego najlepszego

Redakcja Rzeczpospolitej

Mareckiej sk³ada

najserdeczniejsze ¿yczenia

Pani Mariannie Aftyce,

która drugiego lutego 2004

roku skoñczy³a 100 lat.

Szacowna Jubilatka jest

g³ow¹ piêciopokoleniowej

rodziny, w sk³ad której

wchodzi miêdzy innymi 17

wnucz¹t, 22 prawnucz¹t

oraz 2 praprawnucz¹t.

Pani Marianno, za

poœrednictwem gazety ca³a

spo³ecznoœæ naszego

miasta ¿yczy Pani dobrego

zdrowia, pogody ducha

oraz nastêpnych stu lat.

Wiosenne porz¹dki
Jak co roku miasto udziela pomocy

mieszkañcom w pozbyciu siê odpadów
wielkogabarytowych. W zwi¹zku z tym,
ju¿ w marcu, w kilkudziesiêciu punktach
miasta zostan¹ ustawione kontenery na
œmieci. Pojemniki bêd¹ na bie¿¹co
wymieniane. W³adze Marek apeluj¹ aby w
przypadku zape³nienia kontenera, przy-
wiezionych odpadów nie wyrzucaæ na
ziemiê lecz poczekaæ na podstawienie
pustego kontenera.

Do kontenerów nie nale¿y wyrzucaæ
odpadów komunalnych, odpadów
organicznych jak liœcie ga³êzie itp., gruzu,
popio³u, substancji ¿r¹cych i opakowañ
szklanych pustych i z zawartoœci¹,
akumulatorów, baterii itp.

W dniach
kontenery zostan¹ rozstawione w

nastêpuj¹cych miejscach:
1. Dêbowa i Pogodna
2. D³uga przy Wiadukcie
3. Legionowa vis a vis numeru 28
4. Cmentarna i Wenecka
5. Graniczna i Piaskowa
6. Legionowa 1

7. Graniczna vis a vis nr 14
8. Œrodkowa i Szymanowskiego
9. Ma³a i Olimpijska
10. Kwiatowa i Zaciszna
11. Grunwaldzka

12. Andersa i Norwida
13. Spokojna i Podgórska
14. Du¿a przy wylocie Batorego
15. Wspólna i Srebrna
16. Stawowa i Ceglana

17. Sportowa / Zaj¹czka
18. Bandurskiego / Okólna
19. Równa / G³owackiego

20. Zieleniecka / Traugutta
21 Jasna / S³owackiego
22 Koszliñska / Ko³brzeska

23. Leœna przy wylocie Klucznikowskiej
24. Szpitalna / Soplicy

25. ¯eromskiego za Stacj¹ Uzd. Wody
26 Zygmuntowska przy Pi³sudskiego
27 Wiejska

Opracowa³ Piotr Matusiak

8 - 9 marca w godzinach 10
- 19

10 -11 marca w godzinach 10 -19:

15 -16 marca w godzinach 10 -19 :

17 - 18 marca w godzinach 10 - 19 :

22 - 23 marca w godzinach 10 - 19 :

4 - 25 marca w godzinach 10 - 19:

29 - 30 marca w godzinach 10 - 19:

Bezpieczne Marki
Dnia 19.02.2004r. odby³o siê

spotkanie Burmistrza Miasta Marki z

Komendantem Powiatowym Policji,

Nadkomisarzem W³adys³awem

B³a¿ukiem i Komendantem Komi-

satriatu Policji w Markach,

Podkomisarzem Dariuszem Doma-

ñskim. Spotkanie poœwiêcone by³o

budowie nowego Komisariatu Policji

w Markach, a tak¿e wspó³pracy w³adz

miasta z Policj¹ powiatow¹ w

sprawie porz¹dku i bezpieczeñstwa.

Tematem spotkania by³a tak¿e sprawa

sprowadzenia Dru¿yny Prewencji na

teren Miasta Marki.
Taka sucha informacja zosta³a

przedstawiona przez Urz¹d Miasta
Marki, na oficjalnej stronie-
www.marki.pl.

Czytelnikom Rzeczpospolitej
Mareckiej nale¿y siê jednak
przynajmniej garœæ bardziej
szczegó³owych wiadomoœci. Plany
powiêkszenia obsady mareckiego
posterunku policji istniej¹ co najmniej
od kilku lat. Zamierzenia te w³aœnie
wchodz¹ w fazê konkretnych dzia³añ,
które, miejmy nadziejê, ju¿ nie d³ugo
przynios¹ wymierne efekty. 12
dodatkowych funkcjonariuszy Kome-
ndy Sto³ecznej Policji bêdzie na sta³e
przebywaæ w mieœcie. Osoby te bêd¹
skoszarowane na terenie Marek. Dziêki
temu umundurowanego funkcjonariusza
Policji Pañstwowej, mieszkañcy nie
bêd¹ widzieli tylko "od wielkiego
dzwonu", przy okazji wyborów
samorz¹dowych czy wizyty VIP-a w
mieœcie. Z pewn¹ satysfakcj¹ nale¿y
odnotowaæ fakt, ¿e ca³oœæ kosztów
sprowadzenia dru¿yny Policji, ich
zakwaterowania i wy¿ywienia bierze na
swoje barki miasto. W odczuciu
spo³ecznym niby nam siê to nale¿y, ale
gdy spojrzeæ doko³a, inicjatywa ta
pozytywnie wyró¿nia siê na tle
oœciennych gmin.

PM

Drugie Marki

Wêdkarstwo

Maj¹c zami³owanie do geografii,
pokusi³em siê o wyszukanie na mapie
œwiata, miejscowoœci o bliŸniaczej
nazwie dla naszej gminy. W
wydawanym w Wielkiej Brytanii -
Atlasie Œwiata (Atlas of he World, Times
Books Group Ltd, 1999), w dziesi¹tej
jego edycji, odnalaz³em w europejskiej
czêœci by³ego Zwi¹zku Radzieckiego
miejscowoœæ Marki. Znajduje siê ona w
obwodzie Woronezkim, obecnej
Federacji Rosyjskiej. "Rosyjskie Marki"
po³o¿one s¹ na prawym brzegu rzeki
Don, w Doñskich Bia³ogórach, oko³o l00
kilometr6w na po³udnie od Worone¿a i
ponad 500 kilometr6w na po³udnie od
Moskwy.

Wed³ug wy¿ej wymienionego
Atlasu, Nasze Marki znajduj¹ siê na
52°20' szerokoœci geograficznej
pó³nocnej i 21°06' d³ugoœci
geograficznej wschodniej. Marki
"Woronezkie" umiejscowione s¹ na
50°47' szerokoœci geograficznej
pólnocnej i 39°41' d³ugoœci

geograficznej wschodniej.
Mówiac proœciej z Marek do Marek

jest ponad 1200 kilometr6w. Puszczaj¹c
wodze fantazji mo¿na by przyj¹æ, ze
epopeja noblisty - Michai³a Szo³ochowa
"Cichy Don" mog³a zostaæ napisana w
Markach.

Kto dostanie Nobla za rzekê
D³ug¹? Wszyscy na to czekamy!

Ryszard Wêsierski

Ko³o Miejskie Marki informuje
cz³onków i sympatyków, ¿e zapisy (i
roczne op³aty) do Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego odbywaj¹ siê w siedzibie
Ko³a mieszcz¹cym siê w urzêdzie Miasta
Marki Blok C w dniach:

Dla udogodnienia, op³atê mo¿na
te¿ wnieœæ w sklepie wêdkarskim
"Jedynka" w dni robocze.

Skarbnik Ko³a
Andrzej Jezierski

wtorek, pi¹tek: godz. 14 - 16
00 00



O tym jak wygl¹da nasza ulica
decyduj¹ dwie "pere³ki". Ile by nie by³o
na tej ulicy rzeczy piêknych, zawsze te
dwie "pere³ki", dopóki nie znikn¹, albo
nie wy³adniej¹, bêd¹ decydowa³y o jej
wygl¹dzie. Mieszkañcy troszcz¹ siê o
porz¹dek i estetykê swoich nieru-
chomoœci. Smutne jest, ¿e pomimo tego,
wygl¹d ulicy nie od nich zale¿y, jeœli o to
chodzi s¹ oni bezsilni. Jeszcze
smutniejsze jest, ¿e w tej sprawie nasza
Miejska W³adza nie mo¿e, albo nie chce
pomóc mieszkañcom.

Pierwsza "pere³ka" to siedziba
firmy Interior. Od ulicy oddziela j¹
zardzewia³y parkan, w lecie ma³o
widoczny, poniewa¿ zakrywa go mur
zielska. Za parkanem zabudowania. Nie
dziwi nijakoœæ architektonicznych form.
Wiadomo, epoka gierkowska, zreszt¹ to
tylko zak³ad produkcyjny. Dziwi
wyj¹tkowo niechlujny wygl¹d
budynków i ich zaniedbanie. W oknach
budynku hali fabrycznej tylko nieliczne
szyby. Otwory okienne pozatykane byle
czym, aby nie wia³o, znaæ tam rêkê
"mechooptyka". W biurowcu, prawda
jak to dumnie brzmi, ramy okienne tylko
z nieznacznymi œladami farby, któr¹
na³o¿ono pewnie kiedyœ u producenta. O
innych zabudowaniach szkoda mówiæ.
Na placu dumnie celuje w niebo maszt,
na maszcie firmowa flaga. Kto nie zna
firmowych barw, na podstawie wygl¹du
flagi na pewno ich sobie nie uœwiadomi.
Kiedyœ pewno by³o mo¿na, teraz nie da
rady, czas i warunki atmosferyczne
zrobi³y swoje.

W mieœcie funkcjonuje sporo
prywatnych firm. Nawet te najmniejsze
dbaj¹ o wygl¹d swoich siedzib. Siedziby
te zdobi¹ miasto i pracuj¹ na europejski
wygl¹d, jaki kiedyœ miasto osi¹gnie. Tu
jest inaczej, zastanawiaj¹ce dlaczego?
Na œcianie biurowca umieszczone s¹
tablice z nazwami wszystkich firm, które
kiedyœ mia³y tu swoje siedziby. Firmy
dawno siê wynios³y, albo polikwi-
dowa³y, tabliczki wisz¹. Na najwy¿szym
miejscu tabliczka z nazw¹, prawdopo-
dobnie, w³aœciciela nieruchomoœci.
Zak³ad chyba pañstwowy z siedzib¹ w
Kroœnie Odrzañskim. To wszystko
t³umaczy, w³aœcicielem nieruchomoœci
jest pañstwo, czyli my wszyscy, czyli
nikt. Przedstawiciel w³aœciciela daleko.
ale na pewno regularnie kasuje pieni¹dze
za udostêpnienie obiektu i je przejada, a
obiekt niszczeje. O w³asnoœæ pañstwow¹
(niczyj¹) nie potrzeba dbaæ, nawet
kosztem tego, co sobie o firmie pomyœl¹.
W³aœciciel firmy to wykalkulowa³ i tego
siê trzyma.

S¹ dni, kiedy "moj¹" ulicê, bez
reszty, wbrew prawu, zupe³nie za darmo,
bierze w posiadanie wymieniona firma.
S¹ to s¹dne dni, w takie dni firma ta
uzupe³nia zapasy blachy. Na ten czas
ulica staje siê parkingiem wielkich
piêcioosiowych ciê¿arówek, zwanych
TIR-ami. Na ulicy, d³ugoœci oko³o 300
metrów, ustawia siê wtedy kilka tych
samochodów, jedne wje¿d¿aj¹ na teren
zak³adu, inne wyje¿d¿aj¹. Te pierwsze
na ulicy rozmontowywuj¹ uzbrojenie
skrzyni ³adunkowej, te które wyje¿d¿aj¹,
równie¿ na ulicy, doprowadzaj¹ tê
skrzyniê do porz¹dku. Demonta¿ i

monta¿ skrzyñ ³adunkowych to nie jest
takie ciche zajêcie, trzeba czasami
m³otem, a czasami trzeba coœ
powiedzieæ na "k" i na "p". Jeœli nawet
jest to konieczne, to trudno mi zrozu-
mieæ, dlaczego to ma siê odbywaæ pod
oknami ludzi, którzy nie maj¹ udzia³u w
zyskach firmy Interior. Stan taki czêsto
trwa do póŸna, nawet do godz. 21.
Œniadanie albo podwieczorek te¿ trzeba
zjeœæ. Tylko nieliczni kierowcy nie
pozostawiaj¹ opakowañ po tej przek¹sce
pod najbli¿szym p³otem. Do tego
ba³aganu dochodzi jeszcze ruch lokalny,
równie¿ ciê¿arówek, chocia¿ trochê
mniejszych. Wjazdy do nieruchomoœci
s¹ pozastawiane. Przechodniom, jeœli s¹
uwa¿ni, nic siê nie stanie, co prawda
kiedyœ, kogoœ rozjechali na œmieræ, ale
pewnie ten ktoœ nie uwa¿a³.
Nawierzchnia ulicy pêka, miêkkie
pobocza s¹ rozje¿d¿ane. W po³owie
d³ugoœci ulica siê zapad³a, powsta³ spory
zbiornik wody. Ostatnio, w Ratuszu,
podjêto decyzjê o usuwaniu opadów
œniegu, równie¿ sol¹, powsta³ wiêc
zbiornik s³onej wody, któr¹ przeje¿-
d¿aj¹ce samochody pompuj¹ do
ogródków. Nikt nie bada³, czy
nawierzchnia ulicy jest za s³aba, czy
samochody za ciê¿kie, przyda³oby siê
znaæ prawdê.

W³adze Miasta, œwiadome
mankamentów nadmiernego uprzemy-
s³owienia dzielnicy gêsto zabudowanej,
poddane równoczeœnie naciskom
mieszkañców, pragn¹cych aby ich
miejsce zamieszkania dawa³o im
równoczeœnie mo¿liwoœæ wypoczynku i
poczucie intymnoœci, wprowadzi³y na tej
ulicy pewne ograniczenia w postoju
ciê¿kich pojazdów po obu stronach
jezdni. G³upi ucieszyli siê, nie wiedzieli,
¿e ³atwiej stanowiæ prawa ni¿ zmusiæ
opornych do ich przestrzegania. Znaki
sobie stoj¹ i to wszystko. Przychodzi
dzieñ, kiedy wo¿¹ blachê i nie ma si³y,
¿eby miejscowe prawo (bo tym s¹ znaki
drogowe na lokalnych ulicach) by³o
przestrzegane.

Policjantom wydaje siê, ¿e maj¹
prawo oceniaæ, które naruszenia prawa
maj¹ tzw. "ma³¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹"
i jeœli ju¿ interweniuj¹, to zupe³nie
nieskutecznie.

Trudno zrozumieæ, dlaczego firma
nie próbuje zmieœciæ siê ze swoj¹
dzia³alnoœci¹ na swoim terenie i aby to
osi¹gn¹æ nie praktykuje systematycznej
dostawy blachy np. tylko dwoma
samochodami. Pewnie wi¹¿e to siê z
jakimiœ kosztami, których nie chcia³oby
siê ponosiæ. Odpowiedzialne za to osoby,
w firmie Interior, powinny zrozumieæ, ¿e
stosowany sposób jest niemo¿liwy do
przyjêcia przez okolicznych miesz-
kañców i w sytuacji, kiedy W³adze
Miasta nie przychodz¹ im z pomoc¹,
mieszkaj¹cy w s¹siedztwie ludzie
zmuszeni zostan¹ do szukania innych
sposobów ucywilizowania pazernego
s¹siada.

Drug¹ "pere³k¹", a w³aœciwie
pierwsz¹, jeœli liczyæ od ulicy
Pi³sudskiego, jest budynek by³ej
piekarni. Piekarnia nieczynna od lat,
budynku nikt nie konserwuje, a

Ulica Lipowa - nasza ulica

Ulicy Cichej ci¹g dalszy
Obieca³em informowaæ Szanownych

Czytelników, o tym jak rozwija siê sprawa
opisywana w poprzednich numerach pod
tytu³em "Ulica Cicha". Ostatnio
informowa³em, ¿e rozprawa zosta³a
odroczona na 23 grudnia 2003 roku. Dziêki
grzecznoœci W³adz Miasta znów
otrzyma³em informacjê:

Rozprawa wyznaczona na dzieñ 23
grudnia 2003 r. nie odby³a siê (na
rozprawie tej mieli byæ przes³uchani
wezwani œwiadkowie). S¹d zawiadomi³
telefonicznie Gminê poprzedniego dnia, ¿e
rozprawa zosta³a odwo³ana w zwi¹zku z
odwo³aniem przez wnioskodawcê

pe³nomocnictwa dla dotychczasowego
pe³nomocnika oraz z³o¿eniem wniosku o
ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu. Z
informacji S¹du wynika, ¿e wniosek ten
nie zosta³ uwzglêdniony, w wyniku czego
Wnioskodawca z³o¿y³ za¿alenie. Akta
wraz z za¿aleniem przekazane zosta³y
przez S¹d Rejonowy w Wo³ominie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie V Wydzia³
Cywilny Odwo³awczy w dniu 19.01.2004”

I tak p. Jerzy R. zosta³ bez
pe³nomocnika. Jak z powy¿szego widaæ,
chocia¿ bez pe³nomocnika, radzi sobie
ca³kiem nieŸle. Wydaje siê, ¿e postanowi³
poczekaæ, te bagatela trzy lata, na now¹
miejsk¹ w³adzê, zak³adaj¹c, ¿e mniej jej
bêdzie zale¿a³o na w³asnoœci publicznej.
Tyle mojego komentarza.

Marek Œwierczyñski

"Informacja w sprawie z wniosku

Jerzego R. o uw³aszczenie, tocz¹cej

siê przed S¹dem Rejonowym w

Wo³ominie - sygn. akt I Ns 619/01

wybudowano go pewno prawie 100 lat
temu. Nic dziwnego, ¿e dach siê zapada,
œciany rozsypuj¹. W g³êbi placu stoi
drugi budynek w nie lepszym stanie. Plac
zaroœniêty zielskiem i krzakami, s³u¿y
wtajemniczonym za wysypisko œmieci.
Tu¿ przy budynku, na ulicy, wyros³y
jakieœ krzewy, maskuj¹ one podrêczny
œmietnik, ku wygodzie mieszkañców tej
ulicy i przyleg³ych. Wygodnie jest tak,
id¹c wczeœnie do pracy, kiedy jeszcze
ma³o osób siê krêci, dyskretnie postawiæ
siateczkê z obierkami albo innymi
odpadami. Robi¹ to sk¹din¹d sympa-
tyczni i uchodz¹cy za porz¹dnych
cz³onkowie naszej lokalnej spo³e-
cznoœci. Aby ograniczyæ import rud
¿elaza, zdjêto na razie jedno skrzyd³o
bramy, jest ju¿ ono pewnie na Œl¹sku.
Drugie na razie siê opar³o, jest
zapieczone na zawiasach, ale nie
wykluczone, ¿e podzieli los pierwszego.
G³ówny budynek stanowi skuteczn¹

zas³onê dla pozosta³ej czêœci
nieruchomoœci, i tak naprawdê nie
wiadomo co siê tam dzieje. Mog¹ siê tam
siê dziaæ ró¿ne rzeczy, poniewa¿ do
wnêtrza wszystkich budynków jest
wolny dostêp i ci, którzy tam zechc¹
wejœæ, maj¹ zapewnion¹ dyskrecjê. I tak
jak w poprzednio opisywanym
przypadku nie widaæ skutecznego
dzia³ania czynników odpowiedzialnych
za porz¹dek i estetyczny wygl¹d naszego
otoczenia.

Pomimo takiego stanu, uwa¿am, ¿e
nie nale¿y traciæ nadziei na poprawê.
Pazerni kapitaliœci ³agodniej¹, w³adze
coraz wiêcej uwagi poœwiêcaj¹ drobnym
sprawom ma³ych ludzi. B¹dŸmy
optymistami, nasza ulica z czasem nie
bêdzie gorsza od innych ulic w naszym
Mieœcie.

Marek Œwierczyñski



JESTEM ZBULWERSOWANA WASZ¥ NOTATK¥ P.T. "PARK MIEJSKI"
(RM nr 5 (5) GRUDZIEÑ 2003) W KTÓREJ PISZECIE O "POSTULOWANIU
W£ADZ MIASTA" W SPRAWIE ŒRODKÓW W PRZYSZ£OROCZNYM
BUD¯ECIE NA BUDOWÊ PLACU ZABAW DLA DZIECI. TAK SIÊ
SZCZÊŒLIWIE SK£ADA, ¯E 2 LATA TEMU BY£AM
POMYS£ODAWCZYNIA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO DLA DZIECI W
NASZYM MIEŒCIE. WSPÓLNIE ZE ZNAJOMYMI WYSTOSOWALISMY
PETYCJÊ DO BURMISTRZA MIASTA, PODPISAN¥ PRZEZ OK. 300 OSÓB -
MIESZKAÑCÓW MIASTA MARKI, I OG£OSZON¥ NA AMBONIE
KOŒCIO£A œw. IZYDORA W MARKACH - W SPRAWIE POWSTANIA
TAKIEGO OGRÓDKA. PETYCJA ZOSTA£A£A Z£O¯ONA W URZÊDZIE
MIASTA W PRZERWIE POMIÊDZY ŒWIÊTAMI BO¯EGO NARODZENIA A
NOWYM ROKIEM. WI¥ZA£O SIÊ TO Z NASZ¥ WIZYT¥ U PANA
BURMISTRZA WERCZYÑSKIEGO. PAN WERCZYÑSKI UPRZEJMIE
OŒWIADCZY£ NAM, ¯E CO PRAWDA BUD¯ET MIASTA NA ROK
PRZYSZ£Y ZOSTA£ JU¯ UCHWALONY, ALE DOBRZE BY£OBY
POCZEKAÆ 2 TYG. NA JEGO ODPOWIED¯, A POTEM Z£O¯YÆ TAKI SAM
WNIOSEK DO KOMISJI SPORTU I REKREACJI. JAK PAN BURMISTRZ
US£YSZA£ O CZYNIE SPO£ECZNYM, TO BARDZO SIE OBURZY£ I
CHYBA TYLKO JEGO DOBRE WYCHOWANIE POWSTRZYMA£O GO
PRZED NAUBLI¯ANIEM NAM OD KOMUNISTEK, NATOMIAST
LOKALIZACJA W "PARKU MIEJSKIM" NIE PASOWA£A ZBYTNIO ZE
WZGLÊDU NA ZBYT DU¯E ZAGRO¯ENIE SPOWODOWANE BLISKOŒCIA
RZEKI D£UGIEJ. NA ODPOWIED¯ PANA BURMISTRZA CZEKA£YŒMY
4,5 MIESI¥CA - PRZYSZ£A POCZT¥ W MAJU. A BRZMIA£A MNIEJ
WIECEJ W TYM TONIE: NIESTETY ODMAWIAMY, BO W MARKACH
TAKA INWESTYCJA NIE WYPALI, BO JEST WANDALIZM I
CHULIGAÑSTWO, A POZA TYM ZA MA£O MIESZKAÑCÓW BÊDZIE Z
TEGO KORZYSTAÆ. DA£YŒMY SOBIE SPOKÓJ. ZA MNIEJ WIÊCEJ ROK
W WYBORACH DO W£ADZ LOKALNYCH, TEMAT TEN ZOSTA£
PORUSZONY JAKO ELEMENT PROGRAMOWY PEWNEJ PARTII, KTÓRA
OKAZA£A SIÊ WSPIERAÆ NASZEGO BURMISTRZA. ZNALAZ£ SIÊ
PIASEK NA BOISKA DO SIATKÓWKI PLA¯OWEJ, PRZYWO¯ONY W
ASYŒCIE SAMYCH RADNYCH, A PRZY OKAZJI PAD£O WIELE INNYCH
OBIETNIC. POMYS£ Z OGRÓDKIEM JORDANOWSKIM, ALBO JAK SIÊ
GO DZIS NAZYWA Z PLACEM ZABAW DLA DZIECI PO PROSTU UPAD£, A
MO¯E BY£ ZBYT KOSZTOWNY, KTO TO WIE?

TERAZ GDY ZBLIZAJA SIE KOLEJNE WYBORY NA RADNYCH,
TEMAT ZNOWU WRÓCI£ NA TAPETÊ. DZIWI MNIE TYLKO, ¯E
URZÊDNIK PAÑSTWOWY TAK WYSOKIEJ RANGI POZWALA SOBIE NA
KRADZIE¯ POMYS£ÓW SWOICH MIESZCZAN, I UZNAJE JE ZA SWOJE.
TYM SAMYM PODNOSZ¥C SWÓJ PRESTI¯. MAM JEDNAK WRA¯ENIE,
¯E MÓJ E-MAIL JEST BEZCELOWY, BO GAZETA TA JEST GAZETA
URZÊDU MIASTA, I WSZYSTKO CO ZAWIERA JEGO JAK¥KOLWIEK
KRYTYKÊ PRZECHODZI BEZ ECHA.

Z POWA¯ANIEM
MIESZKANKA MAREK.

Listy do Redakcji

Szanowna Pani Barbaro (zak³adam ¿e imiê z adresu mail-owego jest
prawdziwe). Nie czujê siê kompetentny komentowania opisywanych przez
Pani¹ perturbacji z administracj¹ samorz¹dow¹ w sprawie utworzenia
ogródka jordanowskiego. Pragnê jedynie zauwa¿yæ, ¿e do wyborów
samorz¹dowych pozosta³o jeszcze ponad dwa lata, wiêc argument o dzia³aniu
w ramach kampanii wyborczej jest chyba nie trafiony. Ponadto, w artykule
p.t."Park Miejski" nie twierdzê ¿e idea stworzenia takiego obiektu jest
pomys³em burmistrza miasta. W tekœcie stara³em siê jedynie przedstawiæ
problemy natury w³asnoœciowej, oraz realn¹ szansê na utworzenie nowego
oœrodka integruj¹cego spo³ecznoœæ lokaln¹. Ale mo¿e jestem w b³êdzie.
Szkoda, ¿e intencje autora artyku³u zosta³y przez pani¹ b³êdnie odczytane.

Mimo to sadzê, ¿e dodrze siê sta³o, i¿ w³adze miejskie zdecydowa³y siê na
realizacj¹ tego projektu, nawet je¿eli "pozwoli³y sobie na kradzie¿ pomys³ów
swoich mieszczan."

Zdaj¹c sobie sprawê ¿e sukces posiada wielu ojców, a klêska jest sierot¹
³¹cze wyrazy szacunku

PS Komentarz dotycz¹cy celowoœci korespondencji z Rzeczpospolit¹ Mareck¹,
skwituje milczeniem ze wzglêdu na szacunek dla czytelników i redakcji oraz
przepisy o publicznym u¿ywaniu s³ów wulgarnych i powszechnie uznawanych
za obraŸliwe.

Piotr Matusiak
redaktor naczelny

Dla tych co umiej¹ czytaæ
Referat Ochrony Œrodowiska

przygotowa³ i rozstawi³ 20 tablic
przypominaj¹cych o zakazie wyrzucania
œmieci pod kar¹ administracyjn¹. Tablice

rozstawiono g³ównie przy wjazdach do
lasów. Informacje te s¹ rodzajem
profilaktycznego dzia³ania R.O.Œ.
Karnymi sankcjami wobec œmieciarzy
zajmuj¹ siê powiatowe s¹dy które
ostatnio wykazuj¹ zero tolerancji dla
"oszczêdnych cwaniaków".

Ze statystyk
Czy wiesz ¿e:

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku w
Markach by³o wed³ug oficjalnych
danych:

niemowlaków p³ci mêskiej w wieku
0- 2 lat oraz dziewczynek w tym
samym wieku.

Królewskie miasto Marki (wszak w
herbie posiadamy koronê) zamiesz-
kiwa³o ch³opców i dziewczynek
które ukoñczy³y trzeci rok ¿ycia.

Strukturê wiekow¹ pozosta³ych
obywateli naszego miasta przedstawia
poni¿sze zestawienie:

375
348

117 130

Wiek od 4 do 5 lat:

Wiek - 6 lat:

Wiek 7 lat

Wiek od 7 do 12 lat

Wiek od 13 do 15 lat

Wiek od 16 do 17 lat

Osiemnastolatkowie

Przedzia³ 19-65 lat

Przedzia³ wiekowy 19-60 lat

Powy¿ej 65 lat:

Powy¿ej 60 lat

Ch³opcy 247
Dziewczynki 266
Ch³opcy 126
Dziewczynki 133
Ch³opcy 164
Dziewczynki 127
Ch³opcy 706
Dziewczynki 663
Ch³opcy 449
Dziewczynki 400
Ch³opcy 297
Dziewczynki 295
Ch³opcy 142
Dziewczynki 161

: mê¿czyŸni 6404

kobiety 6458
mê¿czyŸni 788
kobiety 1705

Razem w naszym mieœcie na ostatni dzieñ
2003 roku by³o zameldowanych 9815- u
mê¿czyzn i 10686 kobiet co w sumie daje
liczbê 20501 obywateli Marek.

Opracowa³ Ryszard Wêsierski
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31 stycznia oraz 1 lutego w sali sportowej
Zespo³u Szkó³ nr 2 przy ulicy Wczasowej 5 w
Markach odby³ siê II Marecki Turniej Pi³ki Halowej
zorganizowany przez Œrodowiskowy Klub
M³odzie¿owy "Szansa". W konkursie udzia³ wziê³o
15 dru¿yn - czyli ³¹cznie prawie 150 zawodników.

Po pierwszym dniu rozgrywek, du¿e nadzieje
rokowa³a dru¿yna z Wólki Radzymiñskiej. Kto wie,
na jakim miejscu uplasowa³aby siê, gdyby w ca³oœci
pojawi³a siê w niedzielê?

Mecze rozgrywane by³y w trzech grupach, na
zasadzie "ka¿dy z ka¿dym". To pozwoli³o wy³oniæ
osiem najlepszych zespo³ów, które zagra³y w
niedzielê. "Dream Teams", "Bak³a¿any", "Best" oraz
"Zacisze" to zespo³y, które awansowa³y do
pó³fina³ów. O 16.30 zespo³y "Dream Teams" i
"Bak³a¿any" zmierzy³y siê w meczu o 3 miejsce.
Mecz zakoñczy³ siê wygran¹ dru¿yny
"Bak³a¿anów".

Mecz fina³owy zosta³ rozegrany o
godzinie 17:00. Pojedynek dru¿yn "Zacisza" i
"Best" by³ bardzo wyrównany. Oba zespo³y
by³y bardzo dobre, jednak mecz fina³owy
pokaza³, ¿e w tym roku najlepsi byli pi³karze
"Zacisza", którzy wygrali 3:2.

Rozgrywki fina³owe przyci¹gnê³y oko³o
150 osób. Nie wszystkim uda³o siê obejrzeæ
mecz, z powodu ograniczonej liczby miejsc
na galerii. Ka¿dy stara³ siê byæ jak najbli¿ej
barierki ochraniaj¹cej galeriê dla
publicznoœci, by dojrzeæ zmagania

zawodników. Pozostali, z
tylnych rzêdów, musieli
stawaæ na krzese³kach by
móc imprezê obserwowaæ.
"Niestety nie mamy w
Markach sali widowisko-
wo-sportowej z praw-
dziwego zdarzenia" -
powiedzia³ Marcin Pleta -
jeden z organizatorów. Po
ostatnim meczu odby³ siê
pokaz umiejêtnoœci m³o-
dych judoków, którymi

opiekuje siê ŒKM "Szansa", zaraz potem rozpoczê³a
siê uroczystoœæ wrêczania nagród. Trofea zosta³y
ufundowane przez przewodnicz¹c¹ rady miasta
Pani¹ dr Mariê Przybysz-Piwko oraz tygodnik
"Nasza Legia". W imieniu pani przewodnicz¹cej
nagrody wrêcza³a Radna ze Strugi Pani Urszula
Paszkiewicz.

Niedzielny fina³ uœwietnili sw¹ obecnoœci¹
m.in. Jerzy Engel i Piotr Strejlau - rzecznik prasowy
Legii Warszawa. Nad porz¹d-
kiem podczas rozgrywek
czuwali pracownicy biura
ochrony "Pogoñ". Po turnieju
odby³o siê krótkie spotkanie z
goœæmi specjalnymi oraz z
zawodnikami.

Ewelina Klósek

II Marecki Turniej Pi³ki Halowej



W ostatnim czasie pojawi³y siê w
Markach plakaty z fotografi¹ m³odego
cz³owieka i zachêcaj¹cym tytu³em:
"Zagraj w warcaby z Mistrzem Œwiata".
I zgodnie z zapowiedzi¹ 3 lutego 2004r.
w Mareckim Oœrodku Kultury rozegrana
zosta³a symultana z Mistrzem Œwiata
Aleksandrem Georgiewem. Symultana -

a wiêc mecz jednego zawodnika
rozgrywany jednoczeœnie na 20
warcabnicach. Marecka impreza by³a
jedn¹ z wielu, jakie w Polsce wyznaczyli
organizatorzy Mistrzowi.

Georgiew bowiem w
ramach treningu, popu-
laryzacji i promocji
warcabów w Polsce
przyjecha³ na kilkanaœcie
dni do naszego kraju na
cykl symultan. Zanim
przyby³ do Marek, rozegra³
ju¿ mecze w Miñsku
Mazowieckim, M³awie,
Wroc³awiu, Bielawie,
GnieŸnie i Trzciance.
Marki na swej trasie
traktowa³ jako dzieñ odpoczynku,
wiedz¹c, ¿e czo³ówka warcabistów
Polski pojawi³a siê raczej w innych
miastach. Jednak i u nas obok sporej
grupy dzieci przyby³o kilku warcabistów
z rankingami, a wœród nich by³y Mistrz
Polski - Miros³aw Kobyliñski.

Jak mo¿na by³o przewidzieæ -
nikomu z uczestników mareckiej
symultany nie uda³o siê wygraæ z
Mistrzem. Próbowano ró¿nych sztuczek,
³¹cznie z dostawianiem pionków, ale
Aleksander natychmiast siê zorientowa³,
który pionek zosta³ przestawiony na
planszy. No có¿ - Mistrz jest po prostu

nie do pokonania. Na
ponad 360 rozegranych w
Polsce partii (jednoczeœnie
na 20-30 warcabnicach)
zaledwie 11 zawodnikom
uda³o siê zremisowaæ. O
pokonaniu Georgiewa nie
mog³o byæ mowy. Jak
mówi¹ o nim inni
warcabiœci - to istna
maszyna do wygrywania.

W drugiej po³owie
tego roku Aleksandra

czeka mecz z A. Czy¿owem, od którego
bêdzie zale¿a³o, czy Georgiew obroni
tytu³ Mistrza Œwiata. No có¿ - bêdziemy
mu kibicowaæ. To sympatyczny i mi³y
cz³owiek (o czym mogliœmy siê

przekonaæ), a przede wszystkim - to
prawdziwy Mistrz, potrafi¹cy z pamiêci
odtwarzaæ ca³e partie, graæ nie widz¹c
planszy na kilku warcabnicach
jednoczeœnie i... zawsze wygrywaæ.

El¿bieta Suchecka

Wed³ug danych statystycznych
na koniec roku (2003.12.31)
miasto Marki posiada³o 20501
mieszkañców. Dane
szacunkowe wskazuj¹, ¿e na
sta³e w naszym mieœcie mieszka
ponad 25000 mieszkañców.
Aby u³atwiæ zalegalizowanie
swojego pobytu w Markach
mieszkañcom, którzy
dotychczas z ró¿nych przyczyn
tego nie uczynili, rozpoczynamy
swoistego rodzaju poradnik
"Obywatel w urzêdzie". Na
pocz¹tek meldunek sta³y.

Sposób za³atwienia sprawy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Op³aty

Termin za³atwienia

Jednostka odpowiedzialna

Wydanie potwierdzenia zameldowania
na pobyt sta³y.

dowód osobisty, ksi¹¿eczka wojskowa
(mê¿czyŸni do 50 roku ¿ycia),
wype³niony druk: - zg³oszenie pobytu
sta³ego,
potwierdzenie faktu pobytu osoby

zg³aszaj¹cej pobyt sta³y od
wynajmuj¹cego, najemcy, w³aœciciela
lokalu, w którym nast¹pi
zameldowanie.

Potwierdzenie zameldowania na pobyt
sta³y wa¿ne jest w ci¹gu 2 miesiêcy od
daty wydania.
W ci¹gu tego okresu nale¿y wymieniæ
dowód osobisty.

Wolne od op³at.

od rêki

Referat Spraw Obywatelskich-
Inspektor ds. ewidencji ludnoœci
Marki, Al. Pi³sudskiego 95 pok. 34
Telefon: 781-10-03 wew. 131
Godziny przyjêæ:
Poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek: 8:00 -
16:00
Œroda: 10:00 - 18:00
Formularz w formie pliku pdf jest
dostêpny na stronach -www.marki.pl-

·

·

·

PM.

Mistrz Polski w Markach!

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

Obywatel w urzêdzie

Ju¿ nie d³ugo rozpocznie siê
marcowy pobór do wojska. Poborowi
podlegaj¹ mê¿czyŸni urodzeni w 1985
roku.

Poborowa Komisja Lekarska dzia³aæ
bêdzie w dniach 02 lutego - 02 kwietnia
2004 roku w budynku Starostwa
Powiatowego w Wo³ominie, przy ulicy
Pr¹dzyñskiego 3; tel. 787-43-01. Godziny
pracy Komisji - 9.00 - 13.00

Mieszkañcy Marek podlegaj¹
poborowi w dniach 01.03.2004 -
04.03.2004 r.

Osoby zg³aszaj¹ce siê do poboru po
raz pierwszy zobowi¹zane s¹ przedstawiæ:

dowód osobisty,

dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu
zdrowia,
fotografie o wymiarach 3x4 cm (bez
nakrycia g³owy),
dokument stwierdzaj¹cy wykszta³cenie
lub pobieranie nauki,
potwierdzenie zg³oszenia siê do
rejestracji przedpoborowych.

Nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia poborowego, który nie stawa³
do poboru, od obowi¹zku stawienia siê
przed Poborow¹ Komisj¹ Lekarsk¹.

Wobec poborowego, który nie stawi³
siê do poboru bez uzasadnionej przyczyny,
mo¿e byæ na³o¿ona grzywna w celu
przymuszenia, albo zarz¹dzone
przymusowe doprowadzenie do Komisji
przez policjê.

·

·

·

·

·

Park maszynowy Komisariatu Policji w Markach zosta³ uzupe³niony o nowy
radiowóz. 28 stycznia Opel Astra II w barwach
Mareckiej policji zosta³ przekazany Policji
Pañstwowej. Samochód zosta³ w po³owie sfinansowany
ze œrodków bud¿etowych Miasta Marki.

Poborowi

I jeszcze o stró¿ach prawa
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Piotr Matusiak
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PPHU "REK-WAR" Krzysztof Warabida

ActiveNet Krzysztof Bychowski
Zak³ad Poligraficzny



Jest œroda 14 stycznia godzina
10.00. Do Marek, a dok³adnie do
Oœrodka Szkolno - Wychowawczego im.
œw. A. Boboli przyje¿d¿aj¹ goœcie:
Burmistrz naszego miasta pan Janusz
Werczyñski, Wicestarosta Powiatu
Wo³omiñskiego pan Grzegorz Dudzik,
Naczelnik Wydzia³u Edukacji w
Wo³ominie pani El¿bieta Solis,
Prze³o¿ony Generalny Zgromadzenia
Œwiêtego Micha³a Archanio³a ksi¹dz
Kazimierz Tomaszewski, Radca
Generalny Zgromadzenia ksi¹dz Piotr
Prusakiewicz, przedsiêbiorcy, a przede
wszystkim dzieci, du¿o dzieci.
S¹ to dziewczêta i ch³opcy ze Szkó³ i
Oœrodków z: Leszna, Ostrówka,
Pustelnika, Warszawy, Wo³omina.
Wszyscy Ci wa¿ni ludzie przyjechali na:

Dzieci (niepe³nosprawne) ze
wszystkich placówek przedstawi³y
historiê Narodzin Jezusa. Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia ju¿ minê³y, a u nas w
Oœrodku, w naszej auli Jezus Malusieñki
przyszed³ na œwiat w ubogiej stajence w
Jase³kach granych przez ma³ych
artystów. Myœlê, ¿e wszyscy obecni na
tym Przegl¹dzie podziel¹ moj¹ opiniê, ¿e
dzieci zaprezentowa³y piêkne
przedstawienia. Bia³e anio³y; pracowity
Józef; zadumana - zatroskana, ale
szczêœliwa Matka Boska; Trzej
Królowie; czy te¿ mieszkañcy ca³ego
œwiata, którzy przybyli z³o¿yæ pok³on
Dzieci¹tku (Indianie, Chiñczycy,
Murzyni, Arabowie), a nawet diabe³ki -
piêknie, kolorowo, œpiewaj¹co mówi³y
nam o przes³aniu jakie niesie Bo¿e
Narodzenie.

Przes³anie, ¿e mi³oœæ do Boga
pokazuje wszystkim ludziom zdrowym
lub chorym, pokrzywdzonym, smutnym,
¿e nie jesteœmy samotni, ¿e trzeba
kochaæ drugiego cz³owieka, ¿e w
ka¿dym powinniœmy szukaæ, tego co

najlepsze, wspieraæ siê nawzajem i
cieszyæ codziennymi osi¹gniêciami,
nawet bardzo ma³ymi. Tym, ¿e dziecko
nauczy³o siê czytaæ, umie liczyæ do stu,
tata dosta³ now¹ pracê, a mama upiek³a
ciasto.

Ale wracaj¹c do przedstawieñ.
Pragnê poinformowaæ, ¿e wszystkie
zespo³y zagra³y przepiêknie i jury mia³o
k³opot z przyznaniem I miejsca. St¹d
wszystkie placówki zosta³y nagrodzone,
zaœ Zespó³ z Oœrodka Wychowawczego
Dzieci Niepe³nosprawnych w Ostrówku
otrzyma³ dodatkowe wyró¿nienie.
Wyró¿nienie to nale¿y siê tak¿e
wszystkim nauczycielom, którzy
niew¹tpliwie du¿o wysi³ku w³o¿yli aby
powsta³y te ma³e spektakle. I myœlê, ¿e to
s¹ te chwile w jakich my nauczyciele
mo¿emy byæ dumni z wykonywanego
zawodu.

A po co o tym wszystkim piszê w
tej gazecie? Piszê, bo chcê ¿eby
mieszañcy Marek mogli byæ dumni z
tego, ¿e na terenie naszego miasta s¹
szko³y, w których ucz¹ siê dzieci
niepe³nosprawne. Dzieci, które tak samo
jak ich koledzy ze szkó³ masowych chc¹
prezentowaæ innym, czego siê nauczy³y,
chc¹ zdobywaæ nagrody i wyró¿nienia w
konkursach i olimpiadach.

Piêkne jest to, ¿e w Europejskim
Roku Osób Niepe³nosprawnych
powsta³a w Markach tradycja jak¹
bêdzie coroczny: Przegl¹d Ma³ych Form
Teatralnych- Jase³ka, którego
gospodarzem bêdzie Oœrodek Szkolno -
Wychowawczym im. œw..A. Boboli w
Markach.

W tym miejscu nale¿y wyraziæ
uznanie dla Dyrekcji i Grona
Pedagogicznego wy¿ej wymienionej
placówki za podjêcie takiej wspania³ej
inicjatywy, która mam nadziejê wpisze
siê na sta³e w kalendarz imprez
kulturalnych naszego miasta.

Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych -
Jase³ka 2004

Barbara Turalska

JESTEŒMY WŒRÓD WAS
JASE£KA 2004 ROK

Zapraszamy do odwiedzania
portalu spo³ecznoœci Marek - ostatnio na
naszych stronach zamieœciliœmy m. in.
nastêpuj¹ce materia³y:

Pierwszy fragment cyklu autorstwa
Ryszarda M. Sawickiego poœwiê-
conego Markom w okresie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku
Relacja oraz fotoreporta¿ z II
Mareckiego Turnieju Pi³ki Halowej
Relacja z przeprowadzonej w
Markach symultany z mistrzem œwiata
w warcabach Aleksandrem
Georgiewem
Sprawozdanie z przygotowañ klubu
Marcovia do sezonu 2004, oraz relacjê
z I Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej
Dru¿yn zak³adowych o Puchar
Prezesa MTS Marcovia 2000
wykaz imprez Mareckiego Oœrodka
Kultury

malownicze fotografie z noworo-
cznego spaceru po zasypanej œniegiem
Strudze

Redakcja portalu zachêca
mieszkañców do odwiedzania wci¹¿
rozwijanej strony:

poœwiêconej w ca³oœci funkcjonuj¹cej w
XIX i XX wieku kolejce mareckiej.
Do³¹czamy siê do proœby autora strony o
przekazywanie zwi¹zanych z kolejk¹
mareck¹ informacji, ciekawostek,
fotografii itp.

·

·

·

·

·

·

www.chrisfox.kolej.szczecin.pl

Zapraszamy

Redakcja portalu

www.marki.net.pl
portal spo³ecznoœci marek



6 grudnia 2003 roku odby³ siê
wernisa¿ wystawy "Prezentacje Plastyki
Mareckiej 2003 - malarstwo, tkanina,
grafika, rysunek, wycinanka,
fotografia". Po raz szósty plastycy
mareccy spotykaj¹ siê z tej okazji w
Galerii Mareckiego Oœrodka Kultury.
Wystawa wpisa³a siê wiêc na trwa³e jako
bardzo wa¿ne wydarzenie w ¿ycie
kulturalne naszego miasta. Wystawa jest
cz¹stk¹ pracy MOK-u w³o¿onej w
rozwój kultury i integracji spo³ecznej w
Markach. Tegoroczne zaproszenie do
udzia³u w wystawie skupi³o trzydziestu
twórców, których korzenie wywodz¹ siê
z Marek, którzy zwi¹zani s¹ z Markami
poprzez miejsce urodzenia, zamieszka-
nia, a tak¿e pracy (g³ównie w MOK-u).
Obok twórczoœci autorów profesjo-
nalnych i studentów wy¿szych szkó³
plastycznych oraz plastyków nieprofe-
sjonalnych i amatorów, mo¿na obejrzeæ
tak¿e prace by³ych i obecnych
uczestników warsztatów plastycznych w
MOK-u.Jest to nie tylko piêkna
ekspozycja prac profesjonalistów, ale
tak¿e efekt stwarzania utalentowanym
plastycznie osobom mo¿liwoœci
bliskiego kontaktu ze sztuk¹ i jej
twórcami lub pedagogami oraz
krytykami sztuki. W zbiorze 152
prezentowanych na wystawie dokonañ
wszyscy mo¿emy odnaleŸæ coœ dla
siebie, zale¿nie od swoich upodobañ,
pogl¹dów i zainteresowañ, wystawa
bowiem prezentuje doœæ szerokie
spektrum indywidualnego, meryto-
rycznego i formalnego rozwoju
plastycznego ka¿dego z twórców. Swoje
emocje i w³asne widzenie rzeczywistoœci
twórcy wyra¿aj¹ w rozmaitych stylach,
stosuj¹c ró¿nego rodzaju techniki
plastyczne od nowoczesnej fotografii po
wycinankê. Sztuka potrzebna jest
zarówno twórcy jak i odbiorcy, a
zapisywanie i odczytywanie przekazu,
jaki zawieraj¹ prace ubogaca i nak³ania
do refleksji obie strony.

Na wernisa¿ "Prezentacje Plastyki
Mareckiej 2003" przybyli licznie artyœci,
ich rodziny i przyjaciele, zaproszeni
goœcie, oraz burmistrz Janusz
Werczyñski. Uœwietni³ uroczystoœæ
dedykacjami muzycznymi znakomity
jazzman Jerzy Kuszakiewicz. D³ugie
rozmowy przy lampce wina, zaduma
zwiedzaj¹cych nad obrazami, skupienie
przeplatane radoœci¹ ze spotkania
dominowa³y w naszej galerii w tê
mroŸn¹ sobotê. Nie oby³o siê równie¿
bez tradycyjnych Miko³ajkowych
upominków dla goœci.

Tradycj¹ sta³o siê organizowanie
spotkania autorskiego uczestników
wystawy "Prezentacje Plastyki
Mareckiej". Tegoroczne odby³o siê 10
stycznia w sobotê z udzia³em Marii
Teresy Krawczyk, wybitnego i
niezwykle wra¿liwego krytyka sztuki.
To d³ugoletni, bardzo ceniony
pracownik Galerii Zachêta w
Warszawie, (prowadzi³a Wydzia³
Terenowy wspó³pracuj¹cy z Biurami
Wystaw Artystycznych, a nastêpnie
Dzia³ Dokumentacji), kurator wielu
wystaw indywidualnych i zbiorowych w
kraju (nie tylko w Zachêcie) i za granic¹
prezentuj¹cych dzie³a wybitnych
polskich twórców. Pani Maria bierze
udzia³ w jury konkursów i wystaw. Pisze

wstêpy do katalogów wystaw
zbiorowych i indywidualnych. Opraco-
wuje kalendaria, noty biograficzne i
bibliografie do katalogów, albumów i
innych wydawnictw (teksty sygnowa³a:
Maria Domurat lub Maria Domurat-
Krawczyk; aktualnie u¿ywa wy³¹cznie
nazwiska mê¿a).

Po gor¹cym powitaniu i przed-
stawieniu znakomitego goœcia, pani
dyrektor MOK bardzo serdecznie
podziêkowa³a w imieniu w³asnym oraz
Burmistrza wszystkim twórcom za
udzia³ w wystawie.

"Od zawsze traktujê siebie nie jako
krytyka sztuki ale jako przyjaciela sztuki
i wszystkich tych, którzy sztukê tworz¹ i
kochaj¹ - powiedzia³a Maria Krawczyk
na spotkaniu w naszej galerii. Wydaje mi
siê, ¿e ta wystawa jest doskona³ym
przyk³adem faktu, ¿e sztuka mo¿e byæ
pasj¹ niezale¿nie od tego, czy ktoœ
skoñczy³ studia artystyczne, czy
w³aœciwie zajmuje siê na co dzieñ czym
innym, poniewa¿ czuje siê tu ogromny
autentyzm. Czuje siê, ¿e artyœci tworz¹,
bo po prostu jest to wewnêtrzny
przymus, wewnêtrzna potrzeba. I tego
bardzo czêsto na co dzieñ brakuje.
Dlatego z radoœci¹ przyjê³am
zaproszenie na kolejne, drugie ju¿
spotkanie z Pañstwem. Uwa¿am, ¿e
tabakiera jest dla nosa, a nie nos dla
tabakiery. W ca³ym swoim ¿yciu
zawodowym, wówczas, kiedy pisa³am
wiele swoich tekstów, kiedy robi³am
wystawy by³o to ogromne prze¿ycie -
zetkniêcie siê ze sztuk¹ i ludŸmi, którzy
j¹ tworz¹. Dlatego, ¿e wa¿ny jest w³aœnie
ten kontakt pomiêdzy dzie³em sztuki a
autorem, je¿eli mogê siê znaleŸæ w jakiœ
sposób w œrodku i przybli¿yæ innym to
co sama czujê, prze³o¿yæ na jêzyk s³ów
to, czego artysta nie mówi wprost, to dla
mnie wspania³e prze¿ycie, za ka¿dym
razem. I ta wystawa ma jeszcze
dodatkowy walor. Jest to miejsce
szczególne, miejsce powiedzia³abym
magiczne, dlatego, ¿e panie, Krystyna
Klimecka, dyrektor Mok-u i Hanna
Klimecka, komisarz wystaw w Galerii
MOK, tworz¹ tu niesamowit¹ wrêcz
atmosferê, bardzo rodzinn¹, bardzo
ciep³¹. Oczywiœcie z zespo³em, bo bez
zespo³u nie mo¿na by by³o pracowaæ.
Wystawy s¹ przygotowane profe-
sjonalnie, dobrze zaaran¿owane.
W³aœciwie wielu galeriom mo¿na za
wzór podaæ fakt, ¿e przy ka¿dym
zestawie prac zamieszczono krótk¹ notê
autora, czêsto nawet z paroma
krytycznymi uwagami lub komentarzem
autora prac. To szalenie przybli¿a sztukê
zwiedzaj¹cym. Mam nadziejê, ¿e
porozmawiamy o tych wszystkich
pracach. Ja nie chcê tutaj byæ w roli
krytyka, chcê pozostaæ w roli
przyjaciela, kogoœ, kto w ka¿dej z tych
prac znajduje coœ wa¿nego dla siebie,
coœ, co mówi o niepowtarzalnym
klimacie danej pracy. To szalenie
zobowi¹zuje. To jest ogromne, bardzo
trudne wyzwanie, postaram siê
sprostaæ".

Oczywiœcie pani Maria z wielk¹
klas¹ i wyczuciem sprosta³a temu
rzeczywiœcie nie³atwemu zadaniu.
Razem z ni¹ uczestnicy wystawy i goœcie
podziwiali bogactwo form wyrazu,
uczuæ i si³y ekspresji artystycznej w

eksponowanych pracach. Dzie³a i droga
artystyczna twórców mareckich a tak¿e
cel organizacji w taki w³aœnie sposób
wystawy stawa³ siê wszystkim znacznie
bli¿szy. S³uchaliœmy wypowiedzi wielu
artystów na temat twórczoœci w³asnej i
wspó³uczestników wystawy a tak¿e
wypowiedzi goœci spotkania.
Zatrzymywaliœmy siê przed olejami na
p³ótnie Zdzis³awa Domolewskiego,
Katarzyny Karolak, Tadeusza
Lu¿yñskiego, Teresy Muszakowskiej,
Laury Paw³owskiej i Tadeusza
Wolskiego, pastelami Bo¿eny Bartman,
Zofii Chojnowskiej, Mieczys³awa
Misiurskiego i Beaty Sobczak, akrylami
Krzysztofa Lubowieckiego, pracami
Anny Kwiatkowskiej Misiurskiej i
Rafa³a Or³a wykonanymi w technikach
w³asnych, batikami Bo¿eny Bartman,
Ewy Hoffmann, Jadwigi Hoffmann,
Anny Janowskiej, Bo¿eny Janowskiej,
Anny Kwiatkowskiej-Misiurskiej,
Krystyny Reszeæ, Ireny Zawa³o,
grafikami Leny Demidenko, Ma³gorzaty
Kapicy, Krzysztofa Lubowieckiego,
rysunkami Bo¿eny Janowskiej,
Katarzyny Karolak, Hanny Klimeckiej,
Katarzyny Listwon, Rafa³a Or³a i Beaty
Sobczak, wycinankami Ewy Otceten i
Piotra Sztuczyñskiego, fotografiami
Grzegorza Malinowskiego, Kamila
Golisza, Katarzyny Karolak, Agnieszki
Kowalskiej, Piotra Sztuczyñskiego,
Anny Szwed i Mieczys³awa
Tarczyñskiego. Wêdrówce po galerii
towarzyszy³a "komendantka" wystawy
dobrze znaj¹ca autorów i ich dorobek
twórczy. Po od³¹czeniu mikrofonów
jeszcze d³ugo toczy³y siê rozmowy.

Szanowni Pañstwo, jeœli macie
ochotê odetchn¹æ na chwilê od nat³oku

wydarzeñ otaczaj¹cego œwiata, a przy
tym poznaæ twórczoœæ naszych
mareckich artystów - serdecznie
polecam - skrêæcie z Pi³sudskiego w
Fabryczn¹. Zapraszamy wszystkich -
tak¿e uczniów szkól pod opiek¹
wychowawców, z pewnoœci¹ ka¿dy coœ
interesuj¹cego dla siebie znajdzie na tej
wystawie. Tu w wysokim, okaza³ym
budynku z czerwonej ceg³y czeka na Was
niespodzianka - chwila wytchnienia i
refleksji. Mo¿e w Galerii Mareckiego
Oœrodka Kultury odnajdziecie dzie³a
wam bliskie, Mo¿e któreœ z tych dzie³
zapragniecie mieæ u siebie w domu,
mo¿e znajdziecie zachêtê do odkrycia i
rozwijania swojego talentu, mo¿e do
uczestnictwa w zajêciach i warsztatach
plastycznych w MOK-u, do spe³nienia
marzeñ o poœwiêceniu siê sztuce
profesjonalnie lub amatorsko. Mo¿e
znajdziecie zachêtê do osobistych
dzia³añ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Mo¿e s³owa "Cudze chwalicie, swego
nie znacie..." nabior¹ dla Was nowego
sensu i dadz¹ wiarê w dobr¹ przysz³oœæ
lokalnej kultury i sztuki. Organizatorzy i
uczestnicy wystawy pragn¹, by
zajmowa³a ona coraz bardziej poczesne
miejsce w naszych sercach.

Wystawê mo¿na by³o zwiedzaæ do
koñca lutego. Galeria otwarta dla
zwiedzaj¹cych w godzinach wolnych od
zajêæ edukacyjnych i klubowych
(poniedzia³ek, œroda-pi¹tek 10-15,
wtorek 10-19. Grupy (po wczeœniejszym
telefonicznym uzgodnieniu) oprowadza
instruktor plastyki MOK. Serdecznie
zapraszamy!

Anna Banasik, Hanna Klimecka

To jest miejsce na Twoj¹ reklamê

PREZENTACJE PLASTYKI MARECKIEJ



Doroœli, którzy nie zajmuj¹ siê
pedagogik¹, czasem dziwi¹ siê, ¿e w
nauczaniu stosuje siê zabawê. S¹dz¹, ¿e
wraz z przedszkolem powinna siê
koñczyæ zabawa i zaczynaæ powa¿ne
¿ycie ucznia. Tymczasem przez dwa
miesi¹ce wakacji dziecko nie zmienia
swoich dotychczasowych przyzwy-
czajeñ. Rytm dnia przedszkolaka jest
inny ni¿ dzieñ pracy ucznia. Nauczyciel
jest tego œwiadomy. Bêdzie stara³ siê
zapewniæ dzieciom taki rodzaj zajêæ,
który pozwoli na ³agodne wejœcie w
now¹ rolê. Pierwsze dni pobytu w szkole
s¹ niejednokrotnie dla dziecka trudne.
Nowe otoczenie, nowi koledzy, nowa
pani. Nauczycielowi zale¿y, aby ju¿
pierwszego dnia dziecko wysz³o z klasy
uœmiechniête i z radoœci¹ przysz³o tam
jutro. To nic, ¿e pocz¹tkowo dzieci nie
bêd¹ pracowa³y, tak jak w szkole.
Nauczyciel bêdzie chcia³ przede
wszystkim zapoznaæ siê z uczniami, a
tak¿e doprowadziæ do tego, ¿e dzieci
bêd¹ siê czu³y bezpiecznie. Pomo¿e w
tym zabawa, która w miarê up³ywu czasu
nabierze charakteru sytuacji
edukacyjnej.

Wspó³czeœnie cz³owiek doros³y
poœwiêca du¿o czasu na biern¹ rozrywkê
i obserwowanie zabawy innych za
poœrednictwem telewizji, zapominaj¹c,
jaki smak i sens ma zabawa czynna,
anga¿uj¹ca ca³ego cz³owieka, jego cia³o,
emocje i umys³. Mo¿e w szkole nie
nauczono go zabawy? Mo¿e nigdy nie
pozna³ smaku dobrej edukacyjnej
zabawy?

Dlaczego ¿ycie w szkole ma byæ
œmiertelnie powa¿ne? Dlaczego zabawa
ma przeszkadzaæ w nauce? Zabawa
mo¿e pomóc w odkrywaniu i
prze¿ywaniu œwiata, a towarzysz¹ca jej
radoœæ wzbogaca proces nauczania i
rozwija psychikê dziecka. Ró¿ne œrodki
wykorzystywane w zabawie, jak s³owo,
gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk,
dŸwiêk, zmniejszaj¹ lêk, obawê, dystans
miêdzy cz³onkami grupy, miêdzy
nauczycielem a dzieæmi.

Poprzez zabawê grupa lepiej mo¿e
siê poznaæ i nie ma wtedy podzia³u na
biernych i aktywnych. Zabawa
umo¿liwia dzia³anie i zaanga¿owanie
wszystkich dzieci oraz twórcze
opracowanie tematu.

Zamiast wbijaæ do g³owy tabliczkê
mno¿enia w sposób mechaniczny (a
wiêc nudny), mo¿na uczyæ siê jej w
zabawie. Cztery osoby (lub wiêcej) staj¹
w k¹tach klasy, a nauczyciel pyta np. ile
jest 4 razy 5. Kto da dobr¹ odpowiedŸ,
ten przechodzi do nastêpnego k¹ta,
komu zaœ nie uda siê podaæ poprawnego
wyniku, cofa siê. Wygrywa ten, kto
przejdzie przez wszystkie k¹ty i
pierwszy wróci na swoje miejsce.

Tê zabawê mo¿na powtarzaæ bez
znudzenia. Dzieci zwykle prosz¹ o
dogrywki. Co w tym z³ego, ¿e nie siedz¹
sztywno w ³awce, skoro ucz¹ siê
tabliczki przy okazji zabawy, a rezultat
jest taki sam? Nie potrzebuj¹ nagrody,
stopnia, bo sama zabawa jest nagrod¹.

Zabawy i wszelkiego typu gry s¹
doskona³¹ okazj¹ do uczenia siê zasad
wspó³¿ycia w grupie. Trzeba najpierw
poznaæ regu³y gry, potem dostosowaæ siê
do nich, a jeœli siê je z³amie, trzeba
pogodziæ siê z odejœciem z gry. Chêæ
uczestniczenia w kolejnej grze zmusi do
akceptacji zasad i nauczy dyscypliny.

Czy to nie œwietna szko³a ¿ycia? I
zawsze towarzyszy jej uczucie radoœci a
nie przymusu.

Zabawy poznane w szkole dzieci
przenosz¹ czêsto do swoich gier
podwórkowych i wykorzystuj¹ je
podczas przerw szkolnych. Na przyk³ad
zamiast biegaæ bez celu po szkole,
popychaj¹c siê, robi¹c przeró¿ne
psikusy, dzieci zaczynaj¹ zabawê, której
nauczy³y siê w³aœnie na lekcji. Do tej
ma³ej z pocz¹tku grupki na podwórku
szkolnym do³¹czaj¹ inni, przyjmuj¹
zastane regu³y gry i zabawa harmonijnie
siê toczy. Takim dzieciom nie trzeba
organizowaæ czasu, nie nudz¹ siê. Mo¿e
to byæ zabawa, w któr¹ bawili siê nasi
pradziadkowie - dobre zabawy nie
starzej¹ siê.

Jednym z rodzajów zabawy jest
taniec. Niektórzy twierdz¹, ¿e jest on
najdoskonalsz¹ form¹ zabawy. Trzeba
nauczyæ siê kroku w odpowiednim
rytmie i tempie, panowaæ nad swym
cia³em i dostosowaæ siê do ruchów
partnera. Sam rytmiczny ruch jest
doskona³¹, bardzo naturaln¹ gimnastyk¹
cia³a, a rytmicznoœæ powoduje, ¿e nie
odczuwa siê wysi³ku fizycznego. W
Europie i Stanach Zjednoczonych
Ameryki odradzaj¹ siê tañce ludowe,
m³odzi ludzie odkrywaj¹ urok, piêkno
tañców zapomnianych, przyt³oczonych
przez kulturê masow¹. Organizuje siê
kursy i zabawy w dawnym stylu. Nie
czekajmy, a¿ do nas przyjdzie ta moda i
w³aœnie w szkole niech dzieci ucz¹ siê
tañca. Pamiêtajmy, ¿e w Polsce ju¿ w
Szkole Rycerskiej w XVIII wieku taniec
by³ obowi¹zkowy, a jakich absolwentów
wykszta³ci³a ta szko³a! Nam natomiast
nadal siê wydaje, ¿e to zajêcia
niepowa¿ne, dodatkowe. Tylko
kszta³cenie intelektu w naszych oczach
zyskuje uznanie.

Wed³ug œwiatowej s³awy
psychologa Jeana Piageta, w³aœnie
poprzez zabawê najlepiej dostosowuje
siê nauczanie do poziomu rozwoju
dziecka. Daje ona poczucie pewnoœci
siebie i utrwala wyuczone umiejêtnoœci,
wzorce zachowañ.

Zabawa sprzyja równie¿ zdrowiu
psychicznemu. Tego nie mo¿na
lekcewa¿yæ, bo we wspó³czesnym
œwiecie coraz wiêcej ludzi szuka
skutecznej terapii i dobrego terapeuty.
Jeœli damy dziecku wzorce zabawy
aktywnej, anga¿uj¹cej, to w przysz³oœci
nie wyroœnie z niego znudzony doros³y
ograniczaj¹cy siê do konsumowania
programów telewizyjnych. Mówi siê
czêsto, ¿e wychowujemy dzieci do
przysz³oœci. Mo¿e nauka zabawy to te¿
jeden z zapomnianych aspektów tego
wychowania?

Zabawa:
jest jedn¹ z form edukacji,
pozwala unikn¹æ znu¿enia w
nauczaniu,
anga¿uje wszystkie zmys³y, ca³y
organizm,
dostosowuje kszta³cenie do poziomu
dziecka,
uczy zasad wspó³¿ycia, przestrzegania
regu³,
przygotowuje do aktywnego
spêdzania czasu.
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Opracowa³a: Izabela Brzeziñska
Nauczycielka

Szko³y Podstawowej nr. 3
Markach

W kilku s³owach

Nie zawsze zdajemy sobie sprawê,
jak czasami jedna chwila, z³y przypadek
losu mo¿e diametralnie zmieæ nasze
¿ycie. Od tego momentu przewar-
toœciowuje siê nasze odbieranie
otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Jeœli mamy
pieni¹dze, to automatycznie posiadamy
wiêcej œrodków, aby chroniæ i
podtrzymywaæ zdrowie. Du¿o gorzej
dzieje siê, gdy w ubóstwie, szasami
nieporadnoœci ¿yciowej, komuœ w
rodzinie przytrafia siê tragiczny
wypadek. W³aœnie jedno z takich
zdarzeñ zmotywowa³o mnie, aby
powiedzieæ o tym coœ wiêcej.

Ewê znam od kilku miesiêcy.
Cztery lata temu by³a ona tryskaj¹ca
energi¹ 15 letni¹ dziewczyn¹, której
wszêdzie by³o pe³no. Niestety feralnego,
lipcowego dnia po skoku na g³owê do
wody, gdzie wybra³a siê z kole¿ankami
(nie by³ to pierwszy pobyt nad rzek¹)
dosz³o u niej do uszkodzenia szyjnego

odcinka rdzenia krêgowego.
Spowodowa³o to pora¿enie wszystkich
koñczyn. Od tamtej pory przez dwa lata
¿ycie Ewy przebiega³o wed³ug schematu
- 3 miesi¹ce w oddziale rehabilitacyjnym
w Konstancinie jeden miesi¹c w domu.
Dom rodziny Ewy nie jest niestety
mi³ym przytulnym mieszkankiem, ale
jedn¹ kilkunastometrow¹ izb¹, gdzie
poza Ew¹ na ³ó¿ku ortopedycznym
musz¹ znaleŸæ dla siebie miejsce
niepracuj¹cy rodzice i trzy siostry. I tu
dzieje siê byæ mo¿e rzecz dziwna, bo z
rozmowy i zachowania Ewy mocno bije

umiejêtnoœæ cieszenia siê z drobiazgów,
takich zwyk³ych powszednich rzeczy.
Nie wyczuwa u¿alania siê nad swoim
losem. Zapyta³am Ewê o jej marzenia.
Odpowiedzia³a: W snach potrafiê
chodziæ. Marzê o tym, ¿eby mo¿na by³o
mnie poddaæ zabiegowi, który
przywróci³by mi sprawnoœæ. Ewa
czyta³a artyku³, ¿e mo¿liwe s¹ takie
zabiegi w klinice w Nowosybirsku.
Pewnemu ch³opcu uda³o siê zebraæ
pieni¹dze na ten cel. Na dzisiaj s¹ to
tylko marzenia. A tak, na co dzieñ Ewa
potrzebuje g³ównie sta³ej sys-
tematycznej rehabilitacji, dobrego
specjalistycznego wózka, który
u³atwi³by jej wyjazdy na zajêcia
indywidualne do szko³y. Ewa jest osob¹
lubian¹, uœmiechniêt¹. Ma przyjació³ i
znajomych, którzy próbuj¹ jej
bezinteresownie pomóc. U³omnoœæ nie
musi kogoœ spisywaæ na straty. Ewa
swoich znajomych obdarowuje
rysunkami pe³nymi kolorów
wykonanych... ustami. Mo¿na je oceniæ
samemu. Ja osobiœcie pozostajê pod
wra¿eniem techniki ich wykonania. Byæ
mo¿e warto by³oby zainicjowaæ w
naszym mieœcie akcjê wzajemnej
pomocy dla osób takich jak Ewa, której
niezale¿nie od siebie, czy to z powodu
choroby, czy te¿ zdarzeñ losowych
znalaz³y siê trochê poza nawiasem
normalnego ¿ycia. Nie zawsze musz¹
byæ to nieudacznicy. Równie dobrze

mo¿e byæ ktoœ wartoœciowy, ale
nieumiej¹cy przezwyciê¿yæ pewnych
ograniczeñ. Je¿eli uruchomi siê wokó³
niej ³añcuszek przyjació³, ludzi dobrej
woli w formie pomocy materialnej,
rzeczowej i zwyk³ej ludzkiej ¿yczliwoœci
wyrównaj¹ siê szanse, aby i oni mogli
czuæ siê normalnymi ludŸmi.

Stanis³awa Krokowska

Osoby zainteresowane sytuacj¹

Ewy mog¹ dzwoniæ pod numer

tel. 781 38 52 lub 0 602 303 581

BAWI¥C UCZYÆ W snach potrafiê chodziæ



RZECZPOSPOLITA WODOCI¥GOWA

15. lutego 2004 roku minê³o
dok³adnie
5 lat od rozpoczêcia
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
komunalnego - Wodoci¹g
Marecki Spó³ka z o. o.

15. luty 1999 r. to pocz¹tek
istnienia miejskich wodoci¹gów w
Markach. Podstaw¹ powo³ania
przedsiêbiorstwa komunalnego pod
nazw¹ "Wodoci¹g Marecki" Spó³ka z
o. o. by³y odpowiednie regulacje
prawne obliguj¹ce do rozwi¹zania
problemów zaopatrzenia w wodê i
odprowadzenia œcieków przez
samorz¹d jako zadanie w³asne miasta
oraz preferuj¹ce powo³anie zak³adu
bud¿etowego lub spó³ki prawa
handlowego. Prace przygotowawcze
do powo³ania spó³ki rozpoczêto w
drugiej po³owie 1998 r. i po spe³nieniu
szeregu formalnoœci prawnych spó³ka
prawa handlowego "Wodoci¹g
Marecki" Spó³ka z o. o. z siedzib¹
pierwotnie w budynku Urzêdu Miasta
rozpoczê³a dzia³alnoœæ z dniem 15.
lutego 1999 r.

Równolegle z tworzeniem form
instytucjonalnych dzia³alnoœci
wodoci¹gowej odbywa³y siê koñcowe
prace budowlano-monta¿owe na
budowie Stacji Uzdatniania Wody
przy ul. ¯eromskiego 30 a nastêpnie
rozruch mechaniczno-technologiczny
i kompleksowy ca³ej stacji.

Jednoczeœnie budowano
intensywnie magistrale wodoci¹gowe
³¹cz¹ce SUW przy ul. ¯eromskiego z
istniej¹c¹ fragmentaryczn¹ sieci¹
wodoci¹gow¹ w centralnej czêœci
miasta, która zaopatrywa³a w wodê
g³ównie osiedla mieszkaniowe
spó³dzielcze "Praga" i "Marecka" oraz
odbiorców przemys³owych na bazie
stacji uzdatniania wody
eksploatowanej przez FOMAR-
ROULUNS S. A.

Wodoci¹g Marecki musia³
przekonaæ dotychczasowego
eksploatatora FOMAR-ROULUNDS
S. A., ¿e potrafi sprostaæ wymogom
zak³adu w zakresie ci¹g³oœci i

niezawodnoœci zaopatrzenia w wodê o
odpowiedniej jakoœci, co potwierdzi³
kilkumiesiêczny okres próby. Szybko
zdobyte zaufanie pozwoli³o na p³ynne
przekazanie istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej i Spó³ka nie tylko
przejê³a dotychczasowych klientów
FOMAR-u ale równie¿ pozyska³a
najwiêkszego odbiorcê wody sam
FOMAR-ROULUNDS S. A.

Na pocz¹tku zosta³o zawartych
ok. 60. umów na dostawê wody. Na
wstêpie w strukturze sprzeda¿y wody
dominowali odbiorcy przemys³owi na
czele z FOMAR-ROULUNDS S. A.,
który odbiera³ ok. 50%
dystrybuowanej wody. Formalnie
siedzibê Spó³ki przeniesiono na ul.
¯eromskiego 30 do budynku
techniczno-biurowego.

Równolegle z pierwszym
okresem eksploatacji SUW i
niewielkiej sieci ok. 15 km, Miasto
Marki intensywnie inwestowa³o w
rozbudowê sieci wodoci¹gowej
magistralnej i rozdzielczej docieraj¹c
z wod¹ do najbardziej odleg³ych
obszarów miasta. Determinacja
Radnych, Zarz¹du i Burmistrza w
ukierunkowaniu inwestycji na
rozbudowê sieci wodoci¹gowej oraz
intensywna praca pracowników
technicznych Urzêdu Miasta
skutkowa³a nowymi kilometrami
przewodów wodoci¹gowych i setkami
nowych klientów Wodoci¹gu
Mareckiego. To pomog³o Spó³ce ju¿ w
trzecim roku dzia³alnoœci stan¹æ na
nogi bez dotacji finansowych z
bud¿etu miasta. Od pocz¹tku istnienia
Spó³ki realizowany by³ i jest
niekonwencjonalny, jak na warunki
polskie, schemat funkcjonowania

przedsiêbiorstwa komunalnego oparty
na:

niewielkim zatrudnieniu na sta³ych
etatach jedynie trzonu fachowców
(obecnie 41/2 etatu),
podzlecania konkretnych prac na
zasadzie umów-zleceñ aby nie
ponosiæ pe³nych kosztów tworzenia
stanowisk pracy,
zatrudniania zewnêtrznych
serwisów wyspecjalizowanych w
konkretnych us³ugach wybieranych
w drodze przetargu publicznego
(ochrona obiektów, konserwacja i
naprawy sieci wod.-kan., serwis
automatyki i elektroenergetyki,
us³ugi finansowo-ksiêgowe).

Taka organizacja przedsiê-
biorstwa dzia³aj¹cego w ma³ej skali
20. tysiêcznego miasta jest najbardziej
optymalna pod wzglêdem kosztowym
i gwarantuje wysok¹ skutecznoœæ w
zapewnieniu niezawodnoœci
eksploatowanego systemu. Oprócz
dynamicznego rozwoju obszaru us³ug
w zakresie dostawy wody, Spó³ka
szybko przejê³a dzia³alnoœæ w zakresie
odbioru œcieków w obszarze
istniej¹cej kanalizacji w centralnej
czêœci miasta. Pocz¹tkowo
poœrednikiem pomiêdzy Spó³k¹ a
MPWiK w Warszawie by³ FOMAR-
ROULUNDS S. A. a od 01.01.2002 r.
po wybudowaniu przez miasto
przepompowni g³ównej œcieków
sanitarnych zosta³a zawarta
bezpoœrednio pomiêdzy MPWiK a
Wodoci¹giem Mareckim umowa na
odbiór œcieków z Marek. To w³aœnie
wtedy nast¹pi³o ca³kowite przejêcie
przez Wodoci¹g Marecki us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na
terenie miasta Marki a jednoczeœnie
spe³ni³a siê ca³kowicie powinnoœæ

ustawowa Miasta Marki jako
w³aœciciela Spó³ki do realizacji
zadania w³asnego poprzez powo³an¹
Spó³kê.

Obecnie spó³ka eksploatuje
system wodoci¹gowo-kanalizacyjny
w Markach, na który sk³adaj¹ siê:

Stacja Uzdatniania Wody o
wydajnoœci 210 m3/h z uk³adem
hydroforowym bez zbiornikowym o
wydajnoœci chwilowej 300m3/h
zasilanej z czterech ujêæ
g³êbinowych zlokalizowanych na
terenie i w pobli¿u stacji,
Przepompownia G³ówna œcieków
sanitarnych o wydajnoœci 30l/s,
sieæ wodoci¹gowa i rozdzielcza o
d³ugoœci ponad 66 km,
kanalizacja grawitacyjna o d³ugoœci
ok. 4km i przewody t³oczne
pomiêdzy przepompowni¹ a
miejscem odbioru - kana³em w ul.
Kondratowicza w Warszawie o
d³ugoœci ok.6 km.

W ci¹gu 5. lat dzia³alnoœci
nast¹pi³o wyraŸne zwiêkszenie
zakresu dzia³añ Spó³ki o czym
œwiadcz¹:

wzrost iloœci zawartych umów na
dostawê wody i œcieków z 60 do
1600,
wzrost iloœci dostarczanej do
mieszkañców wody pitnej ze 172
tys. m3 do 482 tys. m3 rocznie.

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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·

·
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04.09.1998

11.09.1998

15.09.1998

22.10.1998

03.02.1999

15.02.1999

- Spisanie przez Zarz¹d Miasta Marki umowy spó³ki:
Wodoci¹g Marecki Sp. z o. o.
w obecnoœci notariusza.

- Powo³anie pierwszej Rady Nadzorczej Spó³ki
przez  Zarz¹d Miasta Marki

- Z³o¿enie przez Zarz¹d Spó³ki wniosku
do S¹du Gospodarczego
o wpisanie Spó³ki do rejestru handlowego.

- Wpisanie Spó³ki do rejestru handlowego
przez S¹d Gospodarczy w Warszawie.

- Uchwa³a Rady Miasta Marki w sprawie
ustalenia op³at  za dostarczanie wody
z miejskich urz¹dzeñ  wodoci¹gowych.

- Oficjalne rozpoczêcie przez Spó³kê dzia³alnoœci
gospodarczej, zatrudnienie pracowników oraz
zakoñczenie wszelkich prac przygotowawczych
do funkcjonowania Spó³ki jako podmiotu
gospodarczego,  rozpoczêcie zawierania umów
z odbiorcami wody.

·

·

·

·

·

26.06.2000

31.12.2000

01.01.2002

26.02.2002

01.09.2002

- Podniesienie kapita³u Spó³ki z 5 000,
- do 50 000,- tys. z³.

- Zakoñczenie dotowania Spó³ki
z bud¿ety Miasta Marki.

- Przejêcie do u¿ytkowania nowej wybudowanej przez
Miasto Marki przepompowni g³ównej œcieków
sanitarnych w bezpoœrednim s¹siedztwie FOMAR-u -
co skutkuje rozpoczêciem ca³kowitego przejêcia
gospodarki wodno-œciekowej w Markach przez
Miasto Marki za poœrednictwem swojej Spó³ki.

- Uchwa³a Rady Miasta w sprawie podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego Spó³ki przez wniesienie
aportem  do Spó³ki œrodków trwa³ych w postaci
obiektów stacji  uzdatniania i ujêæ wody.

- Wprowadzenie do zasobu œrodków trwa³ych Spó³ki
maj¹tku przekazanego w formie aportu.

KALENDARIUM
05-270 Marki, ¯eromskiego 30

tel.: ; 771 46 93

Wodoci¹g Marecki Sp. z o.o.

Pogotowie Wodoci¹gowe:(22) 781 35 32


