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Etyka urzędnicza
Etyka urzędnicza 
elementem kompetencji 
zawodowych.

Właśnie mija ostatecz-
ny termin dokonywania 
oceny pracowników za-
trudnionych w samo-
rządzie terytorialnym, 

w tym urzędzie naszego Miasta. Jednym 
z wielu kryteriów oceny jest postawa 
etyczna urzędnika, stanowiąca element 
jego kompetencji zawodowych, wyzna-
czająca standardy jego postępowania. 
Wszak etyczne działanie urzędnika pub-
licznego, rozumiane jako respektowanie 
i stosowanie przyjętych społecznie norm 
moralnych, stanowi konieczny warunek 
prawidłowego rozwoju gospodarczego 
i dobrobytu społecznego, a także umo-
żliwia tworzenie administracji publicznej 
przyjaznej obywatelowi oraz poddanej 
szerokiej kontroli społecznej. 

Etyka dobrej administracji obejmuje za-
równo zasadę praworządności, nakazują-
cą działanie zgodnie z prawem, na pod-
stawie prawa i w granicach prawa, ale  
akże inne istotne zasady kształtujące ja-
kość naszego życia społecznego. Wśród 
nich szczególne miejsce ma zasada nie-
dyskryminowania, obejmująca obowiązek 
przestrzegania zasady równego trakto-
wania. W ramach tej zasady, pojedyncze 
osoby znajdujące się w takiej samej sytu-
acji powinny traktowane w porównywalny 
sposób. Natomiast w przypadku różnic 
w traktowaniu, urzędnik jest obowiąza-
ny usprawiedliwić nierówne traktowanie 
obiektywnymi, istotnymi właściwościami 
danej sprawy. Dobra administracja, to 
administracja, której działania pozosta-
ją współmierne do obranego celu, a w 
szczególności nie ograniczają praw oby-
wateli, nie nakładają na nich obciążeń, je-
żeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby 
niewspółmierne do celu prowadzonych 
działań, a także są stosownie wyważone. 
Dobra administracja nie nadużywa upraw-
nień. Korzysta z uprawnień wyłącznie dla 
osiągnięcia celów, dla których uprawnienia 
te zostały powierzone mocą odnośnych 
przepisów, a przede wszystkim odstępuje 
od korzystania z uprawnień dla osiągnię-
cia celów dla których brak jest podstawy 
prawnej, albo które nie mogą być uzasad-
nione interesem publicznym. Dobra ad-
ministracja jest bezstronna i niezależna. 
Powstrzymuje się od wszelkich arbitral-
nych działań, które mogą mieć negatyw-
ny wpływ na sytuację pojedynczych osób, 
powstrzymuje się od form faworyzowania, 
bez względu na motywy takiego postępo-
wania. Na postępowanie urzędników nie 
ma wpływu w żadnym czasie interes oso-
bisty, rodzinny lub narodowy ani presja 
polityczna. Urzędnik nie powinien uczest-
niczyć w podejmowaniu decyzji, w której 
on lub bliski członek jego rodziny miałby 
interes finansowy. Dobra administracja 
jest obiektywna. Uwzględnia wszystkie 
istotne czynniki, a każdemu z nich przypi-
suje należne mu znaczenie. Nie uwzględ-
nia żadnych okoliczności nie należących 
do sprawy. Ponadto odpowiada na piśmie 
i w języku zadanego pytania. Przedstawia 
pisemnie obowiązujące w instytucji prak-
tyki administracyjne oraz je przestrzega, 
jednocześnie uwzględniając uzasadnione 
i słuszne oczekiwania jednostki, które 
wynikają z działań podejmowanych przez 
daną instytucję w przeszłości. Dobra ad-
ministracja służy poradą dotyczącą moż-
liwego sposobu postępowania oraz pożą-
danego sposobu rozstrzygnięcia sprawy. 
Jest uczciwa, bezstronna i działa rozsądnie.
Urzędnik przestrzegający zasad dobrej 
praktyki administracyjnej zachowuje się 
właściwie i uprzejmie. Przeprasza za błę-
dy oraz koryguje ich negatywne skutki 
w jak najwłaściwszy sposób, informując 
także o ewentualnych możliwościach od-
wołania się. Jego działanie ma charakter 
usługowy, służebny dla obywatela.  
Pozostaje dostępny, podając nazwisko, 
numer telefonu, stanowisko, wskazu-
jąc inne możliwości kontaktu. Informuje  

o toku sprawy, w tym o przekazaniu jej 
innym osobom. Informuje o ewentual-
nych błędach i brakach w dokumentach, 
dając obywatelowi możliwość ich sko-
rygowania. Zapewnia realizację prawa 
do wysłuchania i do złożenia oświadczeń 
oraz respektuje prawo do obrony na każ-
dym etapie postępowania zmierzające-
go do wydania decyzji. Podaje powody, 
na których opiera się wydana decyzja,  
w tym istotne fakty oraz podstawę prawną.  
W przypadku podstaw niewystarczają-
cych lub niepewnych, które nie zawierały-
by indywidualnej argumentacji - odstępuje 
od wydania decyzji. Profesjonalizm oraz 
etyczne działanie urzędnika gminnego 
nabiera szczególnego znaczenia w kon-
tekście obsługi obywateli podejmujących 
dzia-łalność gospodarczą na własny ra-
chunek. Działalność taka stanowi naj-
prostszą formę realizacji konstytucyjnej 
zasady wolności działalności gospodar-
czej. Podejmowanie i wykonywanie działal-
ności gospodarczej jest wolne dla każdego 
na równych prawach, co wyklucza m.in. 
dyskryminacyjne traktowanie niektórych 
podmiotów przez urzędników publicznych, 
tak przez ich uprzywilejowanie jak i przez 
stwarzanie utrudnień i inne przejawy złe-
go traktowania. Pracownik samorządowy 
dokonuje wpisu do ewidencji osoby prowa-
dzącej działalność gospodarczą, a także 
stwarza warunki prowadzenia tej dzia-
łalności poprzez system lokalnych danin 
publicznych, lokalną infrastrukturę tech-
niczną, lokalny system komunikacji fizycz-
nej oraz elektronicznej, lokalny system 
bezpieczeństwa publicznego.
Odpowiedzialny i społecznie ukierunko-
wany pracownik samorządowy powinien 
sprzyjać pojawianiu się inicjatyw w za-
kresie turystyki i rekreacji, dbając jedno-
cześnie o propagowanie dobrego imienia 
gminy, w której pracuje. Szczególnie ze 
względu na to, iż działalność gospodarcza 
osoby fizycznej, wymaga rewitalizacji sił 
fizycznych i psychicznych, wymaga korzy-
stania z ośrodków odnowy biologicznej, 
z lokalnych punktów turystyki i rekreacji. 
Ośrodki takie powinny być prowadzone 
przy zapewnieniu integralności i trwałości 
środowiska naturalnego, spełniającego 
kryteria wysokiej jakości, co nadzorować 
powinien odpowiedzialny ekologicznie pra-
cownik samorządowy. Jakość i etyczne 
działanie urzędnika publicznego powinny 
gwarantować sprawny system bogatej 
informacji publicznej – a poprzez ten sy-
stem – dostęp do publicznych środków 
finansowych, oferowanych w jawnych, 
uczciwych, skutecznych przetargach 
publicznych lub w czytelnych procedurach 
przyznawania dotacji.
Etyczne działanie urzędnika publicznego 
wyznacza standardy działalności gospo-
darczej, a także innej działalności oby-
watelskiej na obszarze gminy, jednakże 
większe znaczenie ma etyczne działanie 
władzy wybieranej.

dr Ryszard Jan Jurkowski
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Posiadasz działkę, prowadzisz działalność gospo-
darczą, a może masz mieszkanie? Licz się z tym, że 
wkrótce zapłacisz wyższy podatek. Miasto od nowe-
go roku wprowadza nowe stawki podatku od nieru-
chomości. Na ostatniej sesji Rady Miasta Marki radni 
przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości. Od  1 stycznia 2008 będą 

obowiązywały nowe, wyższe stawki. W większości będą to drob-
ne zmiany, jednak w niektórych przypadkach sięgną nawet 150%. 

Kosztowna nieruchomość
Od całości lub części budynków mieszkalnych podatek będzie 
wynosił 57 groszy za 1m kw. powierzchni użytkowej przy do-
tychczasowych 51groszach. Jeśli przeznaczeniem budynku lub 
jego części jest prowadzenie działalności gospodarczej, opłata 
za 1m kw. zwiększy się z 17 zł do 18,60 zł. Jeśli natomiast w 
budynku lub jego części prowadzi się świadczenia zdrowotne, 
1m kw. będzie kosztował 3,75 zł (obecnie 3,46 zł). Za 1m kw. 
budynku lub jego części o pozostałym przeznaczeniu zapłaci-
my 6,23 zł (do końca tego roku – 4,50 zł). Od 1m kw. grun-
tów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pła-
cić będziemy nie jak do tej pory 58 groszy, ale 69 groszy. Za  
1 m kw. pozostałych gruntów zapłacimy aż 30 groszy, co przy 
dotychczasowych 12 groszach stanowi procentowo najwyższy 
wzrost stawki podatkowej.

Tłuste lata?
Nasuwa się tu pytanie – Ile zatem pieniędzy z tytułu podatków 
od nieruchomości wpłynie do budżetu Miasta w przyszłym roku? 
Okazuje się, że przeszło 2,2 mln zł, przy czym największy udział 
mają w tym podatek od gruntów pozostałych – 1,5 mln zł oraz 
podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 0,4 mln zł. Robi wrażenie? Zapewne, 
skoro na części radnych zrobiło to tak duże wrażenie, że nie zasta-
nowili się jak zareaguje mieszkaniec który mając działkę 1000m kw. 
powierzchni dowie się, że zamiast dotychczasowych 120 zło-
tych będzie zmuszony zapłacić 300 złotych podatku od gruntu. 

Poprosić mieszkańców o pieniądze
Ta sytuacja podzieliła obecnych na sesji radnych. Pomimo świado-
mość iż koniecznym jest wyrównanie stawek podatku od nierucho-
mości do poziomu stawek w gminach sąsie dnich, jak i wsparcie 
przez mieszkańców wielu działań inwestycyjnych z kanalizacją sani-
tarną na czele, nie mogłem jednak zgodzić się na tak drastyczną 
jednorazową podwyżkę stawki podatku od gruntów pozostałych. 
W związku z tym zgłosiłem wniosek o rozłożenie tej podwyżki  
w czasie. Wniosek ten spotkał się z poparciem klubu radnych PiS jak 
i klubu MSG, jednak z jeszcze większą dezaprobatą pozostałych rad-
nych. Tym samym wniosek upadł, a od przyszłego roku trzeba głębiej 
sięgać do kieszeni.

Paweł Adamczyk

Uwaga nadchodzą wyższe podatki

Podatek Stawka
2007

Wartość
podatku 2007

Stawka
2008

Wartość podatku 
2008

Stawka
MAX

Różnica 
2007/2008

od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gosp. za 1m kw. 
pow.

0,58 865 404,66 0,69 1 029 
533,13

0,71 19%

od gruntów pozostałych za 1m kw. pow. 0,12 999 360,36 0,30 2 498 
400,90

0,35 150%

od budynków lub ich części mieszkalnych za 1m kw. pow. uż. 0,51 308 188,41 0,57 344 445,87 0,59 12%

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gosp. za 1m kw. pow. uż.

17,00 4 349 
773,00

18,60 4 759 
163,40

19,01 9%

od budynków lub ich części zajętych pod świadczenia zdrowotne za 
1m kw. pow. uż.

3,46 14 341,70 3,75 15 543,75 3,84 8%

od budynków lub ich części pozostałych za 1m kw. pow. uż. 4,50 263 394,00 6,23 364 654,36 6,37 38%

Tab. Zestawienie zmian stawek podatków od nieruchomości
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Archeologia Marek

Niniejszy artykuł, którego pierwszą część oddajemy 
w ręce Czytelników, jest próbą przedstawienia najda-
wniejszych dziejów Marek w oparciu i na podstawie zna-
lezisk oraz prac archeologicznych przeprowadzonych na 
naszym terenie.

Najstarsze ślady osadnictwa z terenu Marek pochodzą 
z VIII tys. przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to tereny 
Mazowsza ostatecznie opuścił lodowiec i kiedy to została 
ukształtowana rzeźba tego terenu. Być może żyli tu lu-
dzie jeszcze wcześniej, lecz ślady ich działalności zostały 
zniszczone przez lodowce. Dopiero, gdy ostatni z nich na 
skutek ocieplenia klimatu zaczął topnieć i cofać się w kie-
runku Skandynawii, (co trwało całe tysiąclecia), odsłaniały 
się stopniowo tereny dla osadnictwa.
Ostatnie zlodowacenie zwane bałtyckim trwało od 70 tys. 
lat temu do ok.8 tys. przed narodzeniem Chrystusa. Wte-
dy to ostatecznie została ukształtowana rzeźba terenu 
Mazowsza i północnej Polski. W terminologii geologicznej 
okres opuszczenia przez lodowiec ziem polskich i wycofa-
nia się w kierunku Skandynawii nosi nazwę holocenu, nato-
miast w terminologii archeologicznej schyłkowego paleolitu. 
Wówczas to pojawili się na Mazowszu pierwsi ludzie. Żyli 
zapewne gromadnie, a myślistwo, łowiectwo, zbieractwo  
i rybołówstwo były głównymi sposobami zdobywania przez 
nich pożywienia. Zamieszkiwali w szałasach pokrytych skó-
rami dzikich zwierząt lub w ziemiankach. Kamień, krzemień, 
drewno, róg były podstawowymi surowcami, z których wy-
konywali narzędzia pracy i walki.
Ludzie ci zamieszkiwali również na terenie Marek  
i pozostawili po sobie ślady swej bytności w postaci na-
rzędzi i broni. Są to przede wszystkim strzały do łuku 
wykonane z krzemienia czekoladowego, o pięknie za-
retuszowanych (zaostrzonych krawędziach) oraz gro-
ty oszczepów. Są wśród nich także drobne krzemienne 
odłupki i odpadki, których funkcji możemy się tylko do-
myślać – część z nich używana była zapewne jako noże.  
[patrz Tab. nr1]. Nie znamy jednak dokładnego miejsca,  
w którym te narzędzia i broń zostały znalezione. 
Były to okazy zabytków pochodzące z badań powierzch-
niowych, prowadzonych przez rosyjskiego archeologa D. 
Samokwasowa pod koniec XIX w. Zabytki te zostały zdepo-
nowane w Muzeum Archeologicznym w Moskwie.
Znane z tych zbiorów są również nieliczne zabytki wy-
konane z krzemienia, które można by powiązać z kultu-
rami mezolitycznymi. Od tego okresu osadnictwo na 
terenie naszej miejscowości ma swoją kontynuację 
z większymi lub mniejszymi przerwami, aż do dziś. 
Przez termin kultura archeologiczna, którym będziemy 

się posługiwać w tej pracy - należy rozumieć zespół po-
dobnych do siebie zabytków archeologicznych np. na-
czyń o zbliżonych kształtach i motywach zdobniczych, 
różnego rodzaju narzędzi pracy i walki czy obrząd-
ku pogrzebowego, występujących na danym obszarze 
i pochodzących z tego samego okresu czasowego. Tworze-
nie nazw kultur archeologicznych wiąże się z trudnościami 
przyporządkowania jakieś grupy zabytków do określonego 
narodu lub plemienia. Nazwy  tak tworzonych kultur ar-
cheologicznych powstają zwykle od nazwy miejscowości, 
w której po raz pierwszy została ona wyodrębniona np. 
kultura trzciniecka od miejscowości Trzciniec koło Puław 
lub od charakterystycznej formy motywów zdobienia, de-
koracji  zabytków np. kultura ceramiki sznurowej, grze-
bykowo-dołkowej, albo też od formy zabytku np. kultura 
pucharów lejowatych, kultura amfor kulistych.
Z badań powierzchniowych prowadzonych na terenie 
Marek i okolic w pierwszych latach XX w. przez Leo-
na Kozłowskiego pochodzi również liczący kilkaset eg-
zemplarzy zbiór narzędzi i półsurowców wykonanych  
krzemienia.
Stanowiska, na których znajdowno narzędzia krzemienne 
zlokalizowane były w następujących częściach Marek:
1. Drewnica na północ od stacji kolejki w Drewnicy, 
w pobliżu mokradeł ciągnie się rzędem kilka niewielkich 
wydm . 
2. Marki-Drewnica pracownia krzemienna na niewielkiej 
wydmie, nad moczarami, przy szosie wiodącej z Drewnicy 
do Marek.
3. W pobliżu osady fabrycznej, na kilku wydmach oraz na 
południe od osady, wśród łąk, na prawym brzegu Zonzy 
(tak też nazywano rzekę Długą – Z.P.), na obszernej, mało 
rozwianej wydmie, w kształcie podkowy. Autor wyróżnił tu 
3 pracownie krzemieniarskie, które oznaczył literami A, B 
i C:
 A – na południe od osady, wśród 
 łąk, na prawym brzegu rzeki Zonzy 
 na obszernej, mało rozwianej  
 wydmie, w kształcie podkowy.
 B – na lewym brzegu Zonzy, tuż 
 nad rzeką. Jest to obszerna 
 wydma.
 C – przy samej osadzie Marki, 
 na lewym brzegu Zonzy,  
 na rozwianej wydmie.
4. Siwki – na prawym brzegu rzeki Zonzy, na wprost wsi 
Siwki.   

Zbigniew Paciorek
 

Ciąg dalszy w następnym numerze
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PRZYCHODNIA

WETERYNARYJNA

05-270 Marki, ul. I. Paderewskiego 2b, tel. (22) 781 22 97

02-130 Warszawa, ul. Baleya 3, tel. (22) 487 85 95

www.artvet.pl

LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM,
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DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA,
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Historia Marek
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Okiem Stańczyka
„Spychologia stosowana” czyli  
mareckie świętowanie

Marki, to Marki! No i cóż! Co praw-
da rok 2007 jeszcze się nie skończył 
i obchody 40-lecia nadania praw miej-
skich, też chyba nie ale świętowania 
z tego powodu jakoś ani nie słychać, 
ani nie widać. No, ale żeby tak nic nie 
było, to nie. Tu i ówdzie zwyczajna 
coroczna działalność, np. kulturalna, 
podciągana jest pod obchody 40-le-
cia. Przecież wystarczy tylko nadać 
odpowiedni tytuł danej imprezie i już 
są (liczące się w wydatkach budżetu 
miasta), obchody. Ale gdzie tu ranga 
tych uroczystości? Jeśli w nich nie 
uczestniczą burmistrz i radni miasta, 
jeśli nie ma odpowiedniej do znaczenia, 

oprawy, to wygląda to dosyć grote-
skowo. Groteskowo i dziwnie zwłasz-
cza wtedy, kiedy pojawiają się na danej 
imprezie goście spoza Marek. Zapew-
niam, że są, delikatnie mówiąc, cokol-
wiek zdumieni ale to pewnie nikogo nie 
obchodzi, no bo cóż znaczy, taka czy 
inna opinia ludzi przyjezdnych? A czy 
w ogóle kogoś obchodzi jaki jest wize-
runek naszego miasta? „Kończ Waść, 
wstydu oszczędź!” – chciałoby się za-
krzyknąć w takich momentach.

Ciekawe, czy wszyscy mieszkańcy 
wiedzą, że nasze miasto obchodzi tak 
wielką i znaczącą uroczystość. 40-le-
cie nadania praw miejskich nie zdarza 
się co roku. A tu cicho i spokojnie jak-
by nic się nie wydarzyło. Markowiacy 
na pewno cieszyliby się, może nawet 

byliby dumni z tego powodu. Ale, tak 
naprawdę, to w jakich okolicznoś-
ciach mają to okazać i gdzie? Gdzie 
uhonorowanie zasłużonych obywateli 
naszego miasta, społeczników, gdzie 
medale okolicznościowe, kwiaty, szam-
pan, duma z Markowiaków i rozwoju 
miasta? Gdzie?

No! Ale jest jeszcze nadzieja, że 
w tym temacie „spychologia stoso-
wana”, nie będzie użyta tak do końca. 
Mamy jeszcze prawie trzy miesiące do 
końca roku. Może jeszcze odbędą się 
główne uroczystości tego, jakże do-
niosłego dla Marek wydarzenia. Może 
ktoś... coś... to... może i owszem...? 
Ech!

Małgorzata Kapica
emka

Patroni mareckich ulic
Leopold Lis-Kula (1896 – 1919)

Pułkownik Leopold Lis-Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie niedaleko Łańcuta. Jego oj-
ciec - Tomasz Kula - urzędnik kolejowy, wywodził się ze starego rodu rycerskiego Kulów - Niemstów, zaś 
przodkiem matki, Elżbiety z Czaykowskich, był słynny pisarz i podróżnik, Sadyk Pasza - Michał Czaykowski. 
W kilka lat po urodzeniu Leopolda rodzina Kulów przeniosła się do Rzeszowa. Wychowaniem chłopca zaj-

mowała się głównie matka, która uczyła syna umiłowania Ojczyzny i ludzi oraz prawości postępowania. Leopold od najmłod-
szych lat interesował się historią Polski i sprawami wojskowości. Będąc uczniem II Gimnazjum Rządowego w Rzeszowie, 
należał do skautingu (zastęp “Lisów”), “Płomienia”, a w październiku 1912 roku wstąpił do rzeszowskiego oddziału Związku 
Strzeleckiego, w którym przyjął pseudonim “Lis”. 6 sierpnia 1914 roku I Kompania Kadrowa Związku Strzeleckiego prze-
szła w Michałowicach granicę zaborów austriackiego i rosyjskiego. Był to pierwszy oddział wojska polskiego od czasów 
powstania styczniowego 1863 roku. 18 - letni Leopold wyróżnia się już w pierwszych walkach pod Kielcami, gdzie dowodził 
2. kompanią 5. batalionu Legionów. 9 października 1914 roku zostaje podporucznikiem. Jako legionista walczył m. in. pod 
Krzywopłotami, Kamieniuchą i Żernikami, na Lubelszczyźnie i na Wołyniu. W trakcie działań wojennych, podczas urlopu 
w styczniu 1915 roku, zdał w gimnazjum w Wadochowicach egzamin dojrzałości. W roku 1917 odmówiwszy złożenia przy-
sięgi wierności władzom austriackim został internowany. Po oficjalnym rozwiązaniu Legionów (jako poddany austriacki) 
znalazł się na froncie włoskim. Po powrocie do Polski w roku 1918 zajął się tworzeniem polskich sił zbrojnych za frontem 
wschodnim.W Legionach polskich rosła jego legenda. Był ulubieńcem Józefa Piłsudskiego, uzdolnionym dowódcą, niezwykle 
odważnym żołnierzem. Powierzano mu najtrudniejsze odcinki walki m. in. na Ukrainie. Nocą z 6 na 7 marca 1919 roku 
przeprowadził na czele polskich żołnierzy udany atak na zajęte przez ukraińskich nacjonalistów, zamieszkałe w większości 
przez Polaków, miasteczko Torczyn. Ranny 7 marca - po kilku godzinach zmarł z upływu krwi. Pośmiertnie odznaczono go 
Krzyżem Virtuti Militari. Jego pogrzeb w Rzeszowie stał się wielką manifestacją patriotyczną. Pułkownik Leopold Lis-Kula 
został pochowany na cmentarzu na Pobitnem.

Imieniem młodego legionisty nazwano w Polsce wiele ulic i obiektów. Układano o nim pieśni, dla większości młodzieży gim-
nazjalnej stał się wzorem godnym naśladowania.           Małgorzata Kapica

emka

62. Warszawska Ratownicza Drużyna Harcerska  
”Wyssogota”
Zbiórka Harcerska. Jak w każdy piątek w Szkole Podsta-
wowej nr 2, odbyła się zbiórka harcerska. Spotykamy się 
na niej wszyscy, niezależnie od wieku czy płci, poruszamy 
rożne tematy, śmiejemy się i świetnie bawimy. 
Ostatnio na zbiórkę przynieśliśmy kronikę naszej drużyny. 
Prowadzona na bieżąco zawiera wszystkie wspomnienia 
i zdjęcia z naszych zbiórek, specjalnych okoliczności, wy-
praw i przygód. Była to okazja aby powspominać dawne 
czasy oraz pokazać nowym harcerzom, co ich starsi przy-
jaciele robili. To sprawia, że młodzież bardziej angażuje się 
we wszelkiego rodzaju akcje. Po obejrzeniu kroniki rozpo-
częliśmy, chyba najprzyjemniejszy element zbiórki jakim jest 
pląsanie. Wszyscy zawsze z werwą bawią się i wygłupiają 
w takich zabawach, bo w końcu na tym to polega.
 

   Nowym harcerzom którzy przyszli na zbiórkę zaprezento-
waliśmy nasze mundury, trochę o nich opowiedzieliśmy, bo 
jak wiadomo każda jego część coś symbolizuje. Opowiedzie-
liśmy też o historii naszej drużyny, o jej tradycjach. które 
wyróżniają ją spośród innych oraz o naszej specjalności jaką 
jest ratownictwo medyczne. Każdy chętny, który pojawi 
się na zbiórce i będzie chciał być harcerzem zostanie prze-
szkolony aby potrafił dobrze i sprawnie udzielić pierwszej 
pomocy. 
   Jeżeli ktoś pragnie poznać historię skautingu, nauczyć 
się nieść pomoc medyczną, albo ciekawie spędzić czas 
dobrze się bawiąc, to zapraszamy na zbiórkę. W piątek 
o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Szkolnej (należy wziąć ze sobą buty na zmianę i ogromną 
dawkę dobrego humoru). 
              CZUWAJ!!!

Szymek Giedrojć

ZHP
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Szczudła
1 miejsce – rodzina Potyrów
2 miejsce – rodzina Kostków
3 miejsce – rodzina Kisków
Mini tenis
1 miejsce – rodzina Kostków
2 miejsce – rodzina Górskich
3 miejsce – rodzina Pepłońskich
Siatkówka
1 miejsce – rodzina Kostków
2 miejsce – rodzina Miechowiczów
3 miejsce – rodzina Szczepańskich
Bieg na deskach
1 miejsce – rodzina Borkiewiczów
2 miejsce – rodzina Górskich
3 miejsce – rodzina Kiersznickich
Big – Bierki
1 miejsce – rodzina Gajdów
2 miejsce – rodzina Korotków
3 miejsce – rodzina Górskich

Bieg w workach
1 miejsce – rodzina Rutkowskich
2 miejsce – rodzina Kostków
3 miejsce – rodzina Pasymowskich
Technik piłki nożnej
1 miejsce – Barzyc Rafał
2 miejsce – Mogielnicki Szymon
3 miejsce – Rogalski Andrzej
Bieg na 30 m – małe dzieci 
1 miejsce – Mączyński Patryk
2 miejsce – Dąbrowski Oskar
3 miejsce – Dąbrowski Kacper
Bieg na 30 m – dziewcząt starszych
1 miejsce – Forysiak Agnieszka
2 miejsce – Mogielnicka Magda
3 miejsce – Konopka Joanna
Bieg na 30 m – chłopców starszych
1 miejsce – Sułek Patryk
2 miejsce – Muszyński Adrian
3 miejsce – Słowikowski Łukasz

Bieg na 60 m – dziewcząt 
1 miejsce – Michalczyk Iza
2 miejsce – Boguszewska Ada
3 miejsce – Forysiak Agnieszka
Bieg na 60 m – chłopców
1 miejsce – Zawadzki Damian
2 miejsce – Grykałowski Michał
3 miejsce – Rogalski Andrzej
Bieg na 100 m – dziewcząt
1 miejsce – Michalczyk Izabela
2 miejsce – Ligier Adrianna
3 miejsce – Makowska Karolina
Bieg na 100 m – chłopców
1 miejsce – Barzyc Rafał
2 miejsce – Zawadzki Damian
3 miejsce – Pietrucha Szymon
Rzut piłką lekarską – dzieci 
młodszych
1 miejsce – Barzyc Paweł
2 miejsce – Boguszewska Ada

3 miejsce – Małecki Marcin
Rzut piłką lekarską – dzieci starsze
1 miejsce – Zimowski Paweł
2 miejsce – Zasadziński Michał
3 miejsce – Kowalski Igor
Skok wzwyż – dzieci młodsze
1 miejsce – Sułek Patryk
2 miejsce – Pawłowska Natalia
3 miejsce – Zoń Piotr
Skok wzwyż – dzieci starsze
1 miejsce – Pacuszka Dawid
2 miejsce – Zawadzki Damian
3 miejsce – Barzyc Rafał

ZWYCIĘZCY KONKURENCJI SPORTOWYCH
Konkurencje rodzinne
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MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE
MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE

organizator III Spartakiady Rodzinnej Marki 2007, składa serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe  
BURMISTRZOWI MIASTA MARKI PANU JANUSZOWI WERCZYŃSKIEMU, jak również głównym sponsorom imprezy: 
firmie INTERIOR-CENTRUM Sp.J., która ufundowała nagrody za trzy pierwsze miejsca wszystkich konkurencji, 
firmie TOYOTA MARKI za ufundowanie dla Sportowej Rodziny Roku 2007 kamery cyfrowej, TOYOTA MARKI  
i KOMANDOR – Pani Beacie Michno  za ufundowanie fotograficznych aparatów cyfrowych oraz sponsorom: firmie 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TELEKOMUNIKACYJNE MBT Sp.z o.o., RYŃSCY DEVELOPMENT Sp.J., BANK 
OGRODNICZY Oddział w Markach, BANK SPÓŁDZIELCZY ROLNICTWO i RZEMIOSŁO w Wołominie, DORADZTWO 
MARKETINGOWE GRZEGORZ MIECHOWICZ, CENTR – SPAW, ANDRA, BUDO – MARKET, GODEX, ESKULAP, 
MINSBUD, WAKAZ

III SPARTAKIADA RODZINNA 
MARKI 2007

Organizator III Spartakiady Rodzinnej Marki 2007 Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze imprezą 
tą włączyło się w obchody 40-lecia nadania Markom praw miejskich.

ZWYCIĘZCY
III SPARTAKIADY RODZINNEJ MARKI 2007

SPORTOWĄ RODZINĄ ROKU 2007 
została Rodzina KOSTKÓW w składzie, 

tata MIROSŁAW oraz  MATEUSZ I MICHAŁ, 
którym przypadła główna nagroda:

kamera cyfrowa
GRATULUJEMY!

Festyn... festyn... i po festynie

Kto nie był, niech żałuje. Wszystko było jak być powinno, słońce, pogoda jak na zamówienie i zapowiedź rewela-
cyjnej zabawy podczas już  III Spartakiady Rodzinnej Marki 2007. Całością prac nad zorganizowaniem tego spor-
towego święta zajęła się znana z różnych sportowych – i nie tylko, talentów rodzina Państwa Miechowiczów. 
Ogrom pracy jaki wkładają w rozwój i propagowanie sportu na terenie miasta budzi podziw .
Jak zawsze (no, no – nie tak zawsze – dopiero trzeci raz) były pokazy edukacyjne. Pokaz pierwszej pomocy, jak należy 
zachować się kiedy w naszej obecności zdarzy się wypadek czy ktoś zasłabnie. Takie akcje należałoby prowadzić 
co najmniej raz w miesiącu w każdej szkole. Policja poświęciła czas by pokazać jak działają pasy bezpieczeństwa. 
Dzieci miały mnóstwo radości, kiedy strażacy pozwolili im zwiedzać wóz bojowy. Był także ambulans do zbiórki krwi 
– tam również dzieci mareckie mogły po nim pochodzić i o wszystko zapytać. Ponadto w ambulansie oddawali krew 
honorowi dawcy. Wspaniały był pokaz tresury psów rasowych i wielorasowych – Szkoła z licencją typu wojskowego 
GRANICA.
Nie zawiodła szkoła języka angielskiego, która przeznaczając nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach 
przez nich wymyślonych –zachęcali do nauki języka. Jesteśmy przecież Europejczykami – trzeba się  porozumiewać 
z innymi nacjami, jeżeli teraz nie nauczymy się języka – to kiedy?
Spragnionych i zgłodniałych po sportowych szaleństwach nakarmiła i napoiła restauracja FORRESTERS. Zrobiła 
to z właściwą sobie elegancją – pomimo polowo -sportowych warunków. Na stole były obrusiki, serwetki, czysto 
wokoło, sympatyczna, uśmiechnięta, młoda obsługa. A szaszłyczki były wprost pyszne!
Dużo działo się w części artystycznej.  Zaszczycił nas swoją obecnością sam WOJCIECH GĄSSOWSKI . Wszyscy 
słuchali go z przyjemnością. To niezapomniany recital starych i nowych przebojów. Urocza ELŻBIETA KOŁODZIEJ 
– KISKA z właściwym sobie  temperamentem, pięknym głosem, wykonała przeboje 40 – lecia wraz z ADAMEM 
KRYSIAKIEM – laureatem „Szansy na sukces”. Swoich zagorzałych  fanów miał DJ BULI, który zawsze skupia 
wokół siebie dużo młodzieży a  MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA OSP dała koncert i popis marszruty Dziewczęta 
i chłopcy z „SHOK DANCE” zatańczyły świetnie, wywołując gromkie brawa.
Konkurencji sportowych było bardzo dużo, zwyciężyli najlepsi. A potem zaczęło się wielkie nagradzanie. Gratulu-
jemy wszystkim zwycięzcom nagród, gratulujemy odwagi, walki i rywalizacji. Może wśród mieszkańców w ciągu 
następnego roku odezwie się duch sportowy i przyjdą powalczyć o tytuł najbardziej Sportowej Rodziny Roku 2008? 
Wierzymy, że tak będzie i to na Was w przyszłym roku będą czekać wspaniałe nagrody oraz dobra zabawa. 

Zapraszamy! Do zobaczenia za rok

Maria Borysewicz
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Pitaval
PITAVAL01.09.2007 godz. 23:00, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO N/n sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego, pozostawionego na para-
pecie otwartego okna. Suma strat 500 zł na szkodę mieszkańca Marek.
03.09.2007 godz. 00:50, MARKI, ul. SŁONECZNA Policjanci KP Marki zatrzymali Łukasza K. ( zam. Słupno ) który jechał samochodem marki 
Seat bedąc po spożyciu alkoholu: 0,78 mg/l i 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  
04.09.2007 godz. 09:40, Marki Jerzy D. (zam. Marki) jechał rowerem w stanie nietrzeźwym (0,67 0,76 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 
05.09.2007 godz. 08:00 MARKI, ul. DĘBOWA nn sprawcy dokonali kradzieży  
portfeli z dokumentami i pieniędzmi na szkodę mieszkańców Makowa Mazowieckiego.
06.09.2007 godz. 21:30, MARKI,ul. n/n sprawca włamał się do domu jednorodzinnego i dokonał kradzieży pieniędzy oraz telefonów komórko-
wych. Łączna suma strat ok. 2970 zł. na szkodę m mieszkańców Warszawy.
07.09.2007 godz. 17:50, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO funkcjonariusze KP Marki dokonali zatrzymania Bogdana Ł. jadącego rowerem w stanie 
nietrzeźwości (0,86; 0,87mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). 
07.09.2007 godz. 20:00, MARKI, ul. FABRYCZNA policjanci KP Marki dokonali zatrzymania Dariusza O., który będąc w stanie nietrzeźwości  
(0,49; 0,53; 0,50mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). 
07.09.2007 godz. 20:00, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO n/n sprawca włamał się do samochodu Fiat i skradł radioodtwarzacz.Suma strat 1000 
złotych na szkodę mieszkańca Marek.
08.09.2007 godz. 20:45, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO Policjanci KP Marki zatrzymali Łukasz K. ( zam. Marki ) który jechał rowerem będąc po 
spożyciu alkoholu: 1,02 mg/l i 0,93 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
08.09.2007 godz. 21:00, MARKI, ul. SPACEROWA N/n sprawcy dokonali kradzieży elektronarzędzi i sprzętu AGD z terenu budowy. Straty 
15000 zł. na szkodę mieszkańca Marek.
09.09.2007 godz. 21:35, MARKI, ul. SOWIŃSKIEGO Policjanci KP Marki zatrzymali: KONRAD J.(zam.Marki),który kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwym-0,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 
10.09.2007 godz. 21:50, MARKI, ul. OKÓLNA Andrzej G. (zam. Wołomin) jechał rowerem w stanie nietrzeźwości (0,39 0,38 i 0,40 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
12.09.2007 godz. 18:30, MARKI, ul. 11 LISTOPADA nn sprawcy dokonali kradzieży przewodów elektrycznych poprzez ich zerwanie ze ścian 
nowobudowanego budynku. Wartość strat 4000 zł na szkodę mieszkańca  Kuskowizny. 
15.09.2007 godz. 00:00, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO n/n sprawca ze składu budowlanego znajdującego się na terenie Marek dokonał kradzieży 
materiałów budowlanych. Suma strat 1100 zł. na szkodę firmy z Marek.
18.09.2007 godz. 17:00, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO nn sprawcy włamali się do samochodu m-ki VW Golf dokonali kradzież laptopa oraz port-
fela z dokumentami osobistymi i do samochodu, kart płatniczych oraz pieniędzy. Wartość strat 3.000 zł. na szkodę mieszkańca Makowa Maz.
18.09.2007 godz. 23:00 MARKI, ul. KASZTANOWA Policjanci KP Marki zatrzymali Jacka M., lat 39, zam. Warszawa, który będąc w sta-
nie nietrzeźwości ( 1,26; 1,18; 1,19 mg/l alkoholu wydychanym powietrzu kierował pojazdem m-ki Dodge na drodze publicznej a ponadto był 
uczestnikiem kolizji z innym pojazdem m-ki Renault Megane. 
20.09.2007 godz. 06:00, MARKI, ul. WERESZCZAKÓWNY nn sprawcy z mieszkania dokonali kradzieży laptopa. Wartość strat 2500 zł na 
szkodę mieszkańca Marek.
21.09.2007 godz. 10:00, MARKI, ul. PADEREWSKIEGO nn sprawcy dokonali kradzieży portfela z dokumentami osobistymi 
i pieniędzmi. Wartość strat 170 zł na szkodę mieszkanki Marek. 
22.09.2007 godz. 14:15, MARKI, ul. CHOCIMSKA F-sze KP MARKI dokonali zatrzymania Jan G., lat 75, zam. Marki , który kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości ( 0,89; 0,82; 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
22.09.2007 godz. 17:30, MARKI, ul. WSPÓLNA N/n sprawca włamał się do mieszkania i dokonał kradzieży telefonów komórkowych oraz apara-
tu fotograficznego. Suma strat 1000 zł, na szkodę mieszkanki Marek.
22.09.2007 godz. 19:00, MARKI, ul. TRASA TORUŃSKA Policjanci WRD KSP dokonali zatrzymania Bogusław T., lat 28, zam. Warszawa, który 
kierował pojazdem m-ki Ford będąc w stanie nietrzeźwości ( 1,01; 0,93; 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i spowodował kolizję z 
pojazdem m-ki Renault.
23.09.2007 godz. 19:40, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO Policjanci KP Marki zatrzymali Huberta J. ( zam. Kobyłka ) oraz Emila G. ( zam. Zielonka 
) podejrzanych o kradzież wózka na zakupy na szkodę Centrum Handlowego M-1. W trakcje podjętych czynności policjanci odzyskali wózek w 
stanie nie uszkodzonym. 
25.09.2007 godz. 07:00, MARKI, ul. ZABAWNA nn sprawca włamał się do pokoju w budynku mieszkalnym, w wyniku czego skradziono sprzęt 
RTV i odzież. Suma strat 800 złotych na szkodę mieszkańca Marek.
21.09.2007 godz. 14:15, MARKI, ul. ZIELNA N/n sprawca, z biura dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego , prawa jazdy , 
karty bankomatowej i gotówki. Suma strat 2000 zł na szkodę mieszkańca Marek.
25.09.2007 godz. 10:30, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO n/n sprawca, podczas wymiany koła, z otwartego pojazdu, dokonał kradzieży portfela z 
zawartością dokumentów i pieniędzy. Suma strat 4500 zł. na szkodę mieszkańca Filipowi.
27.09.2007 godz. 15:25, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO n/n sprawca w autobusie podmiejskim dokonał kradzieży portfela 
z zawartością dokumentów na szkodę mieszkańca Marek.
27.09.2007 godz. 12:20,  MARKI f-sze KP Marki w rejonie masywu leśnego w Markach odnaleźli pojazd marki Jepp poszukiwany przez KP W-
wa Targówek.

Chciał zabić z miłości 

Policjanci z Wołomina zatrzymali 21 
letniego Adriana W. mieszkańca Ja-
błonnej. Młodzieniec kilkakrotnie ugo-
dził nożem swoją 19 letnią dziewczy-
nę Klaudię A. za to, że chciała z nim 
zerwać. Wszystko rozegrało się na 
jednym z wołomińskich osiedli. 
5.10.07 tuż po godzinie 21.30  
o awanturze pod blokiem przy ul Wi-
leńskiej 66, wołomińską komendę, 
telefonicznie powiadomili mieszkańcy. 
Na miejsce skierowany został patrol 

policyjny, pełniący służbę w tym rejonie. Kiedy funkcjonariusze 
dotarli na miejsce zastali leżącą w kałuży krwi młoda dziewczy-
nę, oraz grupę osób udzielających jej pierwszej pomocy. Sły-
chać było już sygnały jadącej karetki pogotowia. Dziewczyna 
miała kilka ran kłutych w okolicach głowy szyi i pleców. Zdołała 

jeszcze powiedzieć, że zrobił to jej chłopak o imieniu Adrian. 
Po kilku minutach została zabrana przez pogotowie. Policjanci 
dokonali penetracji terenu osiedla za sprawcą, ale nie udało im 
się go znaleźć. Szybko ustalono, że sprawcą jest 21 letni Ad-
rian W. mieszkaniec Jabłonnej. Tuż po godz. 6.00 wołomińscy 
kryminalni weszli do domu, w którym zamieszkiwał. Mężczyzna 
był zaskoczony. Już w trakcie wstępnych czynności przyznał 
się do popełnienia czynu. Motywem jego działania miał być za-
wód miłosny gdyż Klaudia A. chciała z nim zerwać. W ese- 
mesie, jaki Adrian W. wysłał do koleżanki Klaudii napisał, że 
zabił ją z miłości i myśli o samobójstwie. W chwili zatrzymania 
mężczyzna był trzeźwy, jednak pobrano od niego krew celem 
sprawdzenia czy nie był pod wpływem narkotyków. Dziewczyna 
na szczęście przeżyła, o czym nożownik dowiedział się dopiero 
po zatrzymaniu. Późnym wieczorem Sąd w Wołominie zadecy-
dował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za usiło-
wanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.

Zabić z miłości
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GALERIA ARTYSTÓW MARECKICH

Grażyna Maria Białobrzeska-Zamorska „Bonacza”
Urodziła się w Mławie w rodzinie nauczycielskiej. Absolwentka 
Akademii Medycznej w Warszawie. Od 20. lat mieszka w Mar-
kach. Jest nie tylko poetką ale i artystką malarką. W swoim do-
robku ma wystawy indywidualne i zbiorowe oraz tomiki wierszy: 
„Wiersze”, „Wiersze jednorożca”, „Nie tylko poezja”, „X-iks”, 
„Słowa myśli rozmowa itd.”, „Jesteśmy 2007 piórem Markowia-
nek”. Jest członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

WYDARZENIA KULTURALNE

16 wrzesień 2007 
POŻEGNANIE LATA U ŚWIĘTEGO IZYDORA
Na terenie wokół plebani parafii Św. Izydora odbył się piknik na 
pożegnanie lata. Organizatorami byli proboszcz parafii ks. Zyg-
munt Wirkowski oraz władze Miasta Marki. Wystąpiły zespoły 
dziecięce, zespół EMAUS, CHARYZMATY, odbyły się różnego ro-
dzaju  konkursy, wspólne biesiadowanie i zabawa na dechach. 
W trakcie pikniku było można zapoznać się z ideą Ogólnopolskiej 
Kampanii Antynarkotykowej skierowanej do rodziców młodzieży 
w wieku szkolnym pod hasłem „Szukaj porozumienia ze swoim 
dzieckiem – Bliżej siebie – dalej od narkotyków”.

16 wrzesień 2007 
MOK -WERNISAŻ pokonkursowej wystawy GRAFIKA WARSZAW-
SKA 2006
Marecki Dom Kultury gości obecnie wystawę „Grafika Warszaw-
ska 2006”. W niedzielę 16 września 2007 o godz. 16.oo, odbyło 
się otwarcie wystawy laureatów XIII edycji konkursu. Zaprezen-
towano 71 prac 36 artystów, które zostały udostępnione przez 
Galerię TEST. Gościem honorowym wernisażu była krytyk sztuki 
Magdalena Hniedziewicz. Dedykacje muzyczne Karola Szyma-
nowskiego wykonały Katarzyna Glensk – pianino oraz  Joanna 
Okoń – skrzypce. Wystawę można oglądać w Galerii MOK.

23 wrzesień 2007 
III SPARTAKIADA RODZINNA MARKI 2007
Na terenie stadionu MTS MARCOVIA  Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze zorganizowało „III Spartakiadę Rodzinną”. Część 
pierwszą stanowiły wydarzenia sportowe, na które złożyły się 
różne konkurencje sportowe dla dzieci i ich rodzin,  wybór SPOR-
TOWEJ RODZINY ROKU 2007, Pokazy Edukacyjne, w wyspe-
cjalizowanym ambulansie zorganizowano ZBIÓRKĘ KRWI. Dru-
gą część stanowiły Wydarzenia Artystyczne.  Najważniejszym 
punktem programu był recital Wojciecha Gąssowskiego, wystą-
pili także m.in. Elżbieta Kołodziej-Kiska i Adam Krysiak (laure-
at Szansy Na Sukces) w koncercie „Przeboje 40-lecia”. Odbył 
się pokaz tańca nowoczesnego - zespół „Shok Dance”, DJ BULI  
i jego koncert muzyczny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP. 
Wręczono wiele wspaniałych nagród.

KUCHNIA PEŁNA ZAPACHÓW

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki! 
Wiadomo, wszyscy jesteśmy smakoszami. Mamy nadzieję, że 
przepisy kulinarne jakie pojawią się w KUCHNI PEŁNEJ ZA-
PACHÓW, będą Waszymi oryginalnymi przepisami. Zaprasza-
my do redagowania tej rubryki. Czekamy na Wasze przepisy, 
jeśli to możliwe łącznie ze zdjęciem potrawy. Rozstrzygnięcie 
konkursu na najsmaczniejszą i najbardziej oryginalną potrawę 
nastąpi w czerwcu 2008 roku. Nagrodami będą bardzo 
użyteczne akcesoria kuchenne. A teraz jako, że mamy czas 
grzybobrania, proponuję przepis na grzyby inaczej. Jest to 
bardzo oryginalna, bardzo smaczna przystawka z kuchni lite-
wskiej.

SALCESON Z GRZYBÓW

Składniki:
20 dag borowików lub młodych kozaków, 2 cebule, 7 jajek, 10 
dag wędzonego boczku, pół łyżki oleju, pieprz, sól, pół łyżeczki 
kminku

Grzyby oczyścić, umyć i krótko obgotować. 5 jajek ugotować 
na twardo i obrać. Grzyby i jajka drobno posiekać nożem lub 
tasakiem. Cebule posiekać osobno i przesmażyć na oleju. 
Przygotowane składniki połączyć w misce, wbić 2 surowe 
jajka, dodać sól, mielony kminek. Wyrabiać przez ok. 15 min, 
dodać drobno posiekany boczek, jeszcze wymieszać, ugnieść i 
uformować kulę. Zawinąć ją w kawałek czystej, wygotowanej 
gazy, zawiązać, włożyć do wrzącej wody, gotować 10-15 min. 
Salceson wyjąć, włożyć między dwie deseczki i obciążyć kamien-
iem, zostawiając tak przez 3-4 godz. Przed podaniem pokrajać 
na niezbyt cienkie plastry lub podawać w całości. Można polać 
śmietaną i przybrać gotowanymi w całości grzybami.
Smacznego!

Małgorzata Kapica

emka

Obraz Giotta

ściana się rozsypała
rozpadła
trzęsienie ziemi
zabrało obraz
rzuciło w zapomnienie

widzę myślą
malowaną scenę
Franciszek święty
karmi ptaki
rozmawia z pokorą
rzucanym ziarnem
przygarnia zgłodniałe
wiatr przysiadł
z liśćmi nie figluje
świat zasłuchał się
w dobro człowieka

piec kaflowy w dworku Strudze
piękny
rzeźbiony
z koroną na głowie
prawie pułapu
białego dotyka
piec
zielony jak maj
ciepły jak lato
w jesienne
zimowe dni
rozgrzany
gorący
przytula
mały
ludzki świat

IMPREZY, SPOTKANIA, WYSTAWY, WYCIECZKI
 Planowane na październik 2007 
3-6.X.2007 - Autokarowa wycieczka do Białowieży
4.X.2007 - godz.17.00 – wyjazd-Autokarowa wycieczka do kina Femina  
na film Andrzeja Wajdy „KATYŃ” 
9.X.2007 - godz.14-17 - „POZNAJMY SIĘ” impreza integracyjna dla 
uczestników zajęć „Przedszkolandii”
9.X.2007 - godz.16.00 - Szkolenie członków komisji wyborczych 
11.X.2007 - godz.16.00 - Wieczór klubowy z cyklu „SPECJALNOŚĆ 
DOMU” - degustacja ulubionych potraw 
13.X.2007 - godz. 12.00 - zebranie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Markach.
18.X.2007 - godz. 16.00 - „ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE” Kabaret Filipa Brom-
skiego z udziałem Pauliny Malinowskiej – śpiew oraz Andrzeja Żarneckiego 
– akompaniament. Wstęp wolny.
18.X.2007 - godz. 16.30 - Spotkanie z logopedą rodziców dzieci uczęsz-
czających na zajęcia „Przedszkolandii”. Wstęp wolny
19.X.2007 - godz.17.00 wyjazd-autokarowa wycieczka do kina Femina na 
film Andrzeja Wajdy „KATYŃ”
21.X.2007 - godz. 15.00 – „Niedziela z Mamą, Niedziela z Tatą” - Teatr dla 
dzieci od 4 lat. Spektakl pt.: „KSIĘŻNICZKA KAPRYŚNICZKA”. Wstęp wolny
23.X.2007 - godz. 16.30 - „Ogólnopolska Kampania – CIĄŻA BEZ  
ALKOHOLU” - Debata zorganizowana przez Urząd Miasta Marki w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wstęp wolny.
25.X.2007 - godz. 16.00 - „Piosenka jest dobra na wszystko...” - wieczór 
klubowy 
30.X.2007 - godz. 10.00 i 12.00 „MARECKA JESIEŃ POEZJI 2007” XIII 
edycja Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego
Wystawy: w Galerii MOK - wystawa laureatów XIII edycji konkursu „Grafika 
Warszawska 2006”
W pracowni plastycznej – „Z lotu ptaka – wspomnienie z wakacji”

Marki ul. Fabryczna 2 tel.
(0– 22) 781-14-06 fax (781-11-39) 
www.mokmarki.pl
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OGŁOSZENIA DARMOWE:

Dam Pracę:

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do sprzątania obiektów 
handlowych na terenie Warszawy. Praca na stałe bądź na weekendy. 
Tel. 0-22 498-13-77, 0 694-429-952

Poszukuję opiekunki lub opiekuna do dwójki dzieci, nienormowany czas 
pracy, pięć dni w tygodniu. Szczegółowe informacje pod numerem 
tel.507-96-40-69

Praca dodatowa:

Współpraca z firmą kosmetyczną FM-Group
Tel: 600-455-840; e-mail federico-mahora-group@gazeta.pl

Szukam Pracy:

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej 
I samochodowej oraz verticali. 5 lat doświadczenia
Tel. 504-238-272

Podejmę pracę zdalną pilnie. Proszę o kontakt.
Tel. 504 246 314, Skype:marianna.skibinska

Ogłoszenia Drobne:

Sprzedam w Markach mieszkanie 2-pok., nowe budownictwo 2p./3p., 
Tel. 501-110-018

Sprzedam ładne mieszkanie w Markach:  2-pok. 
z widną kuchnią (48m2), nowe   bud. 2p./3p., taras, piwnica, miejsce 
parkiegowe. tel. 501-110-018.
Sprzedam Mercedesa 190 2 L Diesel, rocznik 1996
cena do uzgodnienia;  tel. 503 913 878

Sprzedam notarialnie mieszkanie 58,7m na Osiedlu Horowa Góra  
w Markach (OD Lutego 2008): 2 pokoje II piętro II Etap (blok G). 

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

1. Sklep „U Filipka”, ul. Małachowskiego 1
2. KOBUS Sp. z o.o. Najlepsze Pieczywo w Markach,  
 ul. Piłsudskiego 140 B
3. Sklep Osiedlowy u Pani Wandy, ul. Piłsudskiego 115 D
4. Sklep Pani Iwony Groszyk, ul. Piłsudskiego 109
5. KRYS MAR, ul. Szczęśliwa 30
6. MIRA MAR, ul. Piłsudskiego 87
7. RSH Sklep nr 28, ul. Bandurskiego 3
8. RSH Sklep nr 31, ul. Piłsudskiego 138
9. Sklep Ogólno spożywczy, ul. Wspólna 30
10. Sklep „Koliber” Osiedle „Horowa Góra”
11. Sklep ul. Sportowa
12. Poczta Polska ul. Sportowa
13. Sklep, róg ul. Sowińskiego i Sportowej
14. Sklep, ul. Szkolna
15. Sklep, ul Ząbkowska
16. Sklep, ul. Leśna
17. Sklep, ul. Kosynierów
18. Sklep u Zenka, ul Główna
19. Przychodnia ESCULAP, ul Fabryczna 1
20. Sklepy ul. Legionowa
21. Sklep, ul. Cmentarna
22. Urząd Miasta Marki
23. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ul Piłsudskiego  
  (oddział i filia)
24. Sklep Państwa Sobańskich, ul. Pomnikowa 19
25. Sklep Spżywczo Monopolowy “GABRIELA”
            Marki, Małachowskiego 12
Jest to oczywiście część listy – na bieżąco będziemy ją 
rozszerzać i publikować.

ZPH "WAKAZ" ul. Przyleœna 17; 05-270 Marki

Hurtownia z materia³ami do lutowania oferuje:
• luty twarde w otulinie i bez

• luty twarde ze srebrem

• luty miêkkie monolityczne i rdzeniowe

• topniki do lutowania miêkkiego i twardego

• pasty, topniki oraz ¿ele do lutowania kszta³tek z miedzi

• szczotki, czyœciki, metale w aerozolu
• obcinaki do rur

• materia³y pomocnicze

+48 22 781-13-67 
+48 22 781-35-61

biuro@wakaz.com.pl
www.wakaz.com.pl

Mieszkanie posiada: podłogi w pokojach wykonczone moziaką pozostała 
część mieszkania glazura, balkon z mozaiką gresową (styl grecki), za-
budowana wanna. Osiedle ogrodzone z dużym placem zabaw dla dzieci, 
ochrona, szkoła podstawowa obok osiedla, wokoło osiedla las, młodzi i 
bardzo kontaktowi sąsiedzi. tel. 502 865 448 Artur

 
Jak zamieścić DARMOWE ogłoszenie?

Treść ogłoszenia – do 200-250 znaków, ze wskazaniem  
kategorii, przesłać: e-mail: gazeta@msg.net.pl lub 
Pocztą: Reakcja Gazety MSG; ul. Piłsudskiego 138; 
05-270 Marki, Fax.: (022) 781-35-61

Dział Reklamy Płatnej:
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 602-222-376,  
0500 394 389lub mail: gazeta@msg.net.pl.
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Wykonawstwo robót instalacyjnych
dla budownictwa

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

tel./fax (22) 781 36 85, tel. kom. 501 140 630
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