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Nazywam się Iga Jendrych, mam 22 lata, mieszkam w Markach pod 
Warszawą. Jestem osobą niepełnosprawną, od urodzenia choruję na Móz-
gowe Porażenie Dziecięce, poruszam się na wózku inwalidzkim. Jak każda 
zdrowa osoba mam marzenia, ale natrafiam na więcej przeszkód w ich re-
alizacji niż zdrowa osoba, chociażby bariery architektoniczne. Ale to mnie 
nie zniechęca wręcz przeciwnie. Pragnę pracować z ludźmi i pomagać lu-
dziom. Potrzeba pomagania jest najpiękniejszą potrzebą, jaką może odczu-
wać człowiek. Piszę ten list szukając pomocy w realizacji swoich marzeń. 
Choć nie wyjawia się marzeń na głos, to ja niestety jestem zmuszona nimi 
się dzielić z każdym, kto chce słuchać i chce pomóc. Pragnę zostać psy-
chologiem. Psychologia jest czymś, co mnie pociąga, interesuje i czemu 
chciałabym poświecić się bez reszty. Z nią wiążę swoją przyszłość. Lecz 
jest to bardzo trudne do osiągnięcia, gdy jest się osobą niepełnosprawną, 
bo oprócz bariery ruchowej mam wielki problem ze strona materialną.

Ubiegam się o przyjęcie mnie w poczet studentów Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania na wydział psychologii. Jest to prywatna uczelnia. 
Zapytacie pewnie Państwo, czemu tam? Jestem po rozmowie wstępnej 
na Uniwersytecie Warszawskim, lecz nie zostałam tam przyjęta, ponieważ 
nie spełniałam wszystkich wymaganych kryteriów. Widziałam też całą 
uczelnię i niestety nie ma w niej zniesionych barier architektonicznych. 
Mieści się ona w starym budownictwie i mogłabym uczyć się tylko w trybie 
wieczorowym, co kosztuje 8.000zł.

Na dzień dzisiejszy mam zagwarantowany dojazd do WSFiZ, dzięki pomocy 
Pana Burmistrza miasta Marki. Okazało się, że aby skorzystać z pomocy 
PFRON-u należy ubiegać się o dofinansowanie o rok wcześniej, a mi zależy 
bardzo na podjęciu nauki w roku akademickim 2007/2008. Rodziców niestety 
nie stać na to by opłacić mi naukę na tej uczelni.Dochód naszej rodziny 
to 354 zł na osobę miesięcznie. Mama nie pracuje, ojciec jest na rencie 
inwalidzkiej mam jeszcze brata, który rozpocznie naukę w 6 klasie szkoły 
podstawowej. Mamy trudną sytuację materialną. I tu moja wielka prośba o 
pomoc. Piszę i pukam wszędzie gdzie mogłabym liczyć na pomoc i gest ludzi 
dobrej woli. Czas jest tu istotną rzeczą, bo rok akademicki zaczyna się w pa-
ździerniku. Jeśli uznają Państwo, że jest jakaś szansa na pomoc dla mnie, 
to bardzo proszę i będę bardzo za nią wdzięczna. Kończąc podkreślam to, 
że chodzi mi tylko o ten pierwszy rok studiów. Pełny koszt czesnego wynosi 
4.200 zł., opłata semestralna wynosi 2.300 zł., natomiast opłata wpisowa  
w miesiącu sierpniu wynosi 300 zł.,a we wrześniu 400 zł. Dla wszystkich 
zainteresowanych podaję numer mojego konta bankowego

PKO BP S.A. Oddział 4 Warszawa:  
21 1020 1042 0000 8202 0089 7066.

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne pod numerami telefonów:
(0-22) 781-22-16 lub kom. 0 502-626-805.  

Za wszelką pomoc i każdy odruch ludzkiego serca z góry bardzo dziękuję
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Czy musimy być na końcu?

Coraz bardziej zaczynam myśleć, że przydałby się 
porządny „UKŁAD”. Oczywiście dla naszych Marek. 
W skład takiego gremium mogłoby wejść Starostwo, 
Urząd Marszałkowski, Szefostwo Policji, Poczta i Te-
lekomunikacja. Można oczywiście wyliczać jeszcze 
więcej, ale na razie to wystarczy. Na początek można 
pomyśleć o postawieniu tablicy reklamowej przed bu-
dynkiem poczty przy ul. Sportowej z dużym napisem 
WSTYD. Wstyd patrzeć na ten budynek, wstyd tam 
wejść i wstyd słuchać komentarzy ludzi tam obsługi-

wanych. Budynek odrapany, popękany, cud, że żaden 
inspektor budowlany tego „zabytku” nie zamknął, gdyż 
przynajmniej z wyglądu grozi toto zawaleniem. Miasta 
ościenne, jak Radzymin, Wołomin, Kobyłka, itd. doro-
biły się budynków pocztowych, które nie tylko są funk-
cjonalne ale i zdobią miasto. Nowoczesna organizacja 
pracy jest w nich pochodną od nowoczesności budynku. 
Każde okienko ma swoje przeznaczenie i swoją obsadę. 
Nikt kupujący jeden znaczek nie stoi pół godziny w ko-
lejce z klientami płacącymi dziesiątki rachunków albo 
nadającymi kilka paczek. Oczywiście są punkty poczto-
we w Pustelniku i Strudze ale z mniejszym zakresem 
obsługi oraz godzinami pracy nie dostosowanymi do 
obsługi klientów powracających z pracy przeważnie po 
godz. 17-tej. 

Mogę zrozumieć, że Policja nas „olewa”. Wmurowali  
kamień węgielny, poświęcili, a kiedy będzie budowa? 
Pewnie jak się sytuacja polityczna unormuje. W końcu 
jest to resort siłowy i siły na niego nie ma, ale PO-
CZTA!!! Jak ich nie stać na budowę czegoś porządnego, 
to niech wynajmą odpowiednie powierzchnie i zorga-
nizują obsługę na przyzwoitym poziomie, a to co stoi 
i straszy zawaleniem niech się w końcu zawali i przy-
najmniej teren miasto odzyska , a w tym miejscu  jest 
on bardzo drogi.

Kazimierz Wiater 

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

62. Warszawska Ratownicza Drużyna Harcerska  
“Wyssogota”

Może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, ale w naszym 
mieście działają dwie drużyny harcerskie. Trzeba za-
znaczyć, że aktywnie włączają się do różnych akcji or-
ganizowanych przez samorząd naszych Marek. Szczep 
Polanie składa się z drużyn ZHP skupionych 
w 62. Szczepie Harcerskim „Polanie” im. Króla 
Bolesława Chrobrego i drużyn ZHR z 62. Szczepu 
„Gaudium” im. króla Bolesława Chrobrego. Drużyna 
harcerska “Wyssogota” jest drużyną o specjalizacji 
ratowniczej. Trzeba zaznaczyć, że jest  ona jedyną 

taką w hufcu. Drużyna skupia w sobie harcerzy nie 
tylko starszych, ale również i tych trochę młodszych. 
Każdy kto chciałby zostać harcerzem i być częścią 
drużyny, niech przyjdzie na zbiórkę. Odbywają się one w  
każdy piątek miesiąca o godzinie 18.oo w Szkole Podsta-
wowej numer 2 w Markach,  
znajdującej się przy ul. Szkolnej. „Wyssogota” działa w 
62. Warszawskim Szczepie “Polanie”. Oprócz niej w 
szczepie znajduje się również gromada zuchowa, która 
organizuje zajęcia dla najmłodszych harcerzy w szkole 
podstawowej numer 3 przy ulicy Pomnikowej.  Harcer-
stwo w Markach nie ogranicza się tylko i wyłącznie do 
cotygodniowych spotkań na zbiórkach, lecz także w 
sezonie letnim, nasza drużyna wyjeżdża na obozy, rajdy 
i inne ciekawe, a niekiedy szalone akcje czy różnego ro-
dzaju zawody. Odbywają się też bardziej doniosłe uroczy-
stości, jak np. Odnowienie Przyrzeczenia Harcerskiego 
w 100 rocznicę istnienia skautingu na świecie. Pełniąc 
różne obowiązki, nie tylko czerpiemy  
z nich ogromną ilość satysfakcji, ale też i przyjemności. 
Działając razem, stajemy się coraz mocniej zgraną ekipą 
młodych ludzi, którym nie straszne żadne wyzwania 
. Wiem to, bo sam jestem w tej drużynie i muszę przy-
znać, że pomimo wielu innych obowiązków jakie nakłada 
na mnie życie, to spotykanie się z przyjaciółmi na zbiór-
ce, czy wspólny wyjazd sprawia, że życie nabiera barw. 

Serdecznie zapraszamy na zbiórkę w każdy piątek  
o godzinie 18.oo do szkoły podstawowej numer 2 przy 
ulicy Szkolnej. Jedyne, co trzeba ze sobą mieć, to buty 
na zmianę (wymogi dyrekcji szkoły) ) oraz ogromną ilość 
dobrego humoru. 

CZUWAJ!!!
Szymon Giedrojć 

ZHP
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Zacznij od siebie

Każde miasto, także i Marki borykają się z problemami 
finansowymi. Władze wszędzie szukają oszczędności, 
środków unijnych i kredytów bankowych. Lista pozyski-
wania źródeł finansowania jest długa. Pan Skłodowski  
w jednym z artykułów i Pan burmistrz w wywiadzie opub-
likowanym w poprzednim numerze apelują, aby miesz-
kańcy miasta Marki meldowali się na jego terenie.

Jednak nawet największe środki pozyskiwane z ze-
wnątrz nie wystarczą jeśli sami mieszkańcy nie zadba-
ją, aby miasto było piękne i czyste. Wszyscy ci, któ-
rzy nie zwracają uwagi tym, którzy niszczą, dewastują 
i zaśmiecają miasto, a głośno narzekają, że jest brud-
no i na wszystko nie ma pieniędzy, powinni się wsty-
dzić. Ale jak każdy z nas może chronić miasto przed 
zanieczyszczeniami? Odpowiedź jest prosta: ZACZNIJ 
OD SIEBIE! Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy 
segreguję śmieci powstające w moim gospodarstwie 
domowym? Czy wyrzucam surowce wtórne do specjal-
nych pojemników? Czy pozostałe śmieci umieszczam 
w pojemnikach do tego przeznaczonych i kontroluję ich 
usuwanie przez odpowiednie służby? A może wszystko 
„ląduje” w jednym worku, a następnie w pobliskim lesie 
i miasto musi ponieść koszty wywozu MOICH śmieci? 
Czy to co powinno zostać usunięte bezpłatnie, przez 
moje niedbalstwo, generuje niepotrzebne koszty?  
A może MOJE śmieci wynoszę pod płot sąsiada i to 
ON ponosi koszty ich wywozu? Jedno nie rodzi żadnych 
pytań i wątpliwości. Jeśli JA będę w porządku w sto-

sunku do innych, pozytywnie wpłynie to, nie tylko na 
zasobność mojego portfela, ale także innych mieszkań-
ców miasta i samego miasta. Zostaną wyeliminowane 
niepotrzebne koszty.

Wielu mieszkańców skarży się na ludzi przyjeżdża-
jących z innych miast, którzy przywożą swoje śmieci 
i ustawiają całe worki pod ich bramami, ogrodzeniami, 
tuż za granicą posesji. Czy zatem Marki mają pełnić 
funkcję wysypisk śmieci dla miast ościennych? Czy 
mieszkańcy Marek się na to godzą? Wiele osób stwier-
dzi, że nie ma na to wpływu, ale to NIEPRAWDA. Pewna 
elegancka pani regularnie dostarcza swoje śmieci na 
miejski bazar. Przyjeżdża samochodem, którego numer 
rejestracyjny zaczyna się literami WJ. Idzie kilkaset 
metrów, zostawia je tuż przy bramie wjazdowej i wra-
ca do samochodu. NIKT nie zwraca na to uwagi, ani 
sprzedający, ani administracja. Jakie było moje zdziwie-
nie podczas obserwacji zjawiska! Dlaczego handlujący 
nie reagują, widząc osoby wyrzucające domowe śmieci 
do kontenera, z którego tylko oni powinni korzystać, 
a często nie mogą, bo osoby do tego nieuprawnione 
wypełniły już kontener po brzegi? Przecież oni za to 
płacą! Za co bierze pieniądze administracja? Czy zada-
niem administracji jest tylko pobranie opłaty za miejsce 
i marnotrawienie ich? 

Nierzadko w ten sposób, swoich śmieci, pozbywa-
ją się mieszkańcy okolicznych domów. Czy zatem nie 
stać ich na zapłacenie 9 złotych za wywóz ich włas-
nych śmieci? Czy nie jest powodem wstydu taki sposób 
wyciągania ręki po cudze? A może tak właśnie powin-
no być? Każdy powinien korzystać z dóbr innych we-
dle własnego uznania?! Wyobraźmy sobie, że tak jest 
i sąsiad weźmie nasz samochód. „Przecież to kradzież” 
– każdy powie. A ja pytam: czy zaśmiecanie innych nie 
jest takim samym złem? Owszem jest.

Mieszkańcy Marek! Zadbajmy o to, abyśmy nie musie-
li pokrywać kosztów usług, z których nie korzystamy. 
Zwracajmy baczniejszą uwagę na to, co się wokół nas 
dzieje, abyśmy nie byli okradani i nie akceptowali tego 
faktu. Popierajmy tych, którzy dbają o nasze wspólne 
dobro, a nie będziemy narzekali na brak środków finanso-
wych na drobne potrzeby, bo są one marnotrawione.

Anna M. Rosiak

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Marki

Stosownie z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Marki 
ogłasza, że w dniach od 24 września 2007 roku do 15 października 2007 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Marki 
w pok. 28 w godz. 9.00 –15.00, będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Marki „Osiedle Leśna”.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ust-
alenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 ww. ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta Marki, z podaniem oznaczenia 
nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie ww. wyłożenia. 
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Śpiączka wakacyjna

Ech, te Marki! Wiadomo wakacje, sezon urlopowy, 
czy jakby tu nie nazwać ten czas odpoczynku od stre-
sów dnia codziennego, były i przeszły. Dzieciaki powró-
ciły opalone i szczęśliwe z różnego rodzaju wyjazdów, 
te które zostały w mieście też pewnie nie narzekają. 
Dorośli mniej lub więcej zadowoleni  powoli wracają do 
rzeczywistości. Trzeba wrócić do pracy, szkoły, za-
cząć myśleć o zimie. Tak jest co roku i właśnie co roku,  
w tym pięknym, letnim czasie nasze miasto przeżywa 
stan śpiączki, z reanimacją dopiero gdzieś we wrześniu. 
  Nie będę się rozwodzić na temat, co nasi Marko-
wiacy robią w wakacje, bo każdy to wie i sprawa jest 
oczywista, ale ciekawiej będzie uzmysłowić wszyst-
kim, czego nie robią. Mianowicie, nie mogą się roze-
rwać, zabawić, pobyć razem z innymi Markowiakami 
i w imprezowym nastroju pogadać z dawno nie wi-
dzianymi znajomymi w swoim mieście. A dlaczego? 
A dlatego, że w wakacje Marki stają się, już zupeł-
ną pustynią kulturalną (MOK zamknięty przez dwa 
miesiące, a innej placówki tego rodzaju nie ma) i se-
zon kulturalny przez te dwa miesiące nie istnieje.  
  Zgodziłabym się, że kultura jest w okresie urlopo-
wym niepotrzebna, gdyby wszyscy Markowiacy wy-
jeżdżali i nie byłoby dla kogo organizować imprez. 
Ale nie wszyscy przecież urlopują się na Mazurach,  
w górach, nad morzem, czy zgoła gdzie indziej. Więk-
szość mieszkańców pozostaje na miejscu i mają taką 
perspektywę, albo telewizja (nic nowego w progra-
mach, same powtórki), siedzieć w oknie i obserwo-
wać sąsiadów (większość plotek powstaje tym spo-
sobem), glillować (przeważnie kiełbasę i skrzydełka 

kurczaka), albo jeździć tam, gdzie się coś dzieje, np.  
do Zielonki, ewentualnie do Warszawy (wiadomo stolica). 

Tak się dzieje od wielu lat i stało się regułą. Ale 
przecież, od reguły zawsze są wyjątki, potwierdzają-
ce ową regułę. Takim wyjątkiem był  prezent wakacyj-
ny, sprawiony Markowiakom przez TPM w dniu 7 lipca  
w Miejskim Parku (można byłoby go nazwać - Park Miej-
ski - brzmi zbyt oficjalnie). Mianowicie, zorganizowano 
koncert piosenki żeglarskiej – szanty „Przystanek Mar-
ki”. Tu brawa i gratulacje zarówno za pomysł jak i za or-
ganizację imprezy. Jak na siermiężną zabawę przystało 
były szanty, piwo, grill, stragany, napoje a nawet tańce. 
Był też pokaz sztucznych ogni – wspaniałe przeżycie 
(tu brawa). Kto chciał, to był i każdy mógł zdążyć, bo 
impreza trwała do późnego wieczora. I ja tam byłam, 
piwa nie piłam, ale widziałam jak się bawiono i wzdycha-
no za takimi imprezami. Bo co by nie mówić, Markowia-
kom bardzo brakuje tego rodzaju rozrywki. Wielu miało 
nadzieję, że to nie ostatnia taka zabawa, że – cytuję: 
„może się wreszcie coś u nas zacznie dziać”.

Po tym wydarzeniu, czuło się jeszcze bardziej pustkę 
i nudy wakacyjne w naszym mieście. A swoją drogą, 
słysząc od niektórych mieszkańców twierdzenie, że: 
Warszawa jest blisko i nic nie musi być organizowane 
w Markach, bo i po co, ubolewam nad brakiem patrio-
tyzmu lokalnego. Mam nadzieję, że to niewielka grupa 
ludzi myślących w ten sposób, a większość Markowia-
ków marzy, by w naszym mieście żyło się prawdziwą 
pełnią życia. Oby to marzenie, jak najbardziej i najszyb-
ciej spełniło się. I to by było na tyle.

Małgorzata Kapica
emka
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Wędkarstwo - sposób na zdrowie – c.d.
Sport, wypoczynek, hobby, ochrona środowiska, jak na-
zwać coś, co ma wieloletnią tradycję?
Wiele osób twierdzi, że jest to wypoczynek inni twierdzą, 
ze jest to sport. Ja bym powiedział jest to hobby - hobby, 
które należy traktować z szacunkiem, hobby, w którym 
ukryte są walory: piękno przyrody, ochrona środowiska 
naturalnego z uwzględnieniem przyjemności amatorskiego 
wędkowania.
Jesteśmy już w posiadaniu karty wędkarskiej, lecz musi-
my posiadać zezwolenie do wędkowania na danym akwe-
nie wodnym. W Polsce istnieje wiele organizacji, związ-
ków, stowarzyszeń oraz osoby prywatne, które posiadają 
uprawnienia do wydawania zezwoleń na wędkowanie na 
swoich akwenach wodnych.
Polski Związek Wędkarski jest kontynuatorem historii 
i tradycji zorganizowanego wędkarstwa i w tym roku ob-
chodzi 128 – lecie. Jako stowarzyszenie zrzeszające oko-
ło 600 tys. członków w 47 okręgach tworząc 2700 kół 
i jest największym rybacko – wędkarskim użytkownikiem 

wód śródlądowych i gospodaruje na ponad 210 tys. ha wód, użytkuje około 66% powierzchni wód płynących (rzeki),  
88 % powierzchni zbiorników zaporowych i 21 % ogólnej powierzchni jezior w Polsce. Najliczniejszym a zarazem i naj-
większym okręgiem jest Okręg Mazowiecki liczący 55669 członków zrzeszonych w 77 kołach wędkarskich. Okręg Mazo-
wiecki prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu a jego organizacyjne struktury są wybierane spośród członków 
PZW. Z racji usytuowania geograficznego Koło Miejskie nr 14 w Markach jest przynależne Okręgowi Mazowieckiemu, 
a członkowie naszego koła zgodnie z wolą wyborców są aktywnymi działaczami tego Okręgu. Nasze Koło powstało, ale to 
w następnym numerze.
Wszelkie pytania w sprawach dotyczących wędkarstwa w naszej małej mareckiej społeczności proszę przesyłać  
na adres redakcji gazety MSG.

Dla wędkarzy  DUUUŻEJ RYBY  i  POŁAMANIA KIJA!
Z wędkarskim pozdrowieniem 

Jan Orłowski. 

Jak co roku w porze letniej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Rady Miasta Marki - 2007 organizowane przez  
PZW Koło Miejskie nr 14 w Markach.
Duże uczestnictwo zawodników znaczyło jak wielkie jest zainteresowanie imprezą zwłaszcza, że został zagwarantowany 
zbiorowy transport oraz wyżywienie z grilla.
W zawodach uczestniczyło 60 zawodników uczestników w tym – 15 kadetów, 7 Juniorów oraz 39 seniorów. Wszyscy 
zawodnicy zawzięcie uczestniczyli w zawodach, lecz nagrody pucharowe zdobyli:

Seniorzy: 
1 miejsce – Mariusz Pawłowski
2 miejsce – Rafał Załoga
3 miejsce – Tomasz Dąbrowski 

Juniorzy:
1 miejsce – Artur Machnowski
2 miejsce – Michał Czarnecki
3 miejsce – Marcin Nowak

Kadeci:
1 miejsce – Tomasz Goll
2 miejsce – Rafał Sobolewski
3 miejsce – Mateusz Michalin

Największą, a można powiedzieć najcięższą rybę  
o wadze 1480 g. złowił kol. Rafał Załoga.

Puchary, dyplomy jak i nagrody rzeczowe w imieniu 
Rady Miasta wręczał radny Ryszard Korotko z ugru-
powania Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego 
PZW Koło Miejskie Marki serdecznie dziękuję Radzie 

Miejskiej w Markach za możliwość zorganizowania takich zawodów orz radnemu Ryszardowi Korotko za uczestnictwo 
przy wręczaniu pucharów i nagród dla zawodników, co sprawiło zawodnikom wielkie zadowolenie.

Wędkarskie zawody - „O Puchar Rady Miasta Marki” 

Ryszard Korotko
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Co powinieneś wiedzieć o OC komunikacyjnym
Obowiązek zawierania OC komunikacyjnego reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
Kodeks cywilny oraz Prawo o ruchu drogowym.

Choć warunki tego ubezpieczenia są jednolite dla wszystkich towarzystw i mimo swojej powszechności, nie zawsze 
są znane ubezpieczającym.

Właściciel pojazdu często uważa, że jeśli pojazd nie nadaje się do użytku i stoi gdzieś całymi miesiącami albo 
i latami, to nie trzeba opłacać polisy OC. Otóż  nic bardziej błędnego, samochód  ubezpieczony przy rejestracji, 
musi mieć polisę aż do wyrejestrowania. Za brak takiej polisy  grozi kara 500 EURO dla pojazdu osobowego, 800 
EURO  w przypadku ciężarówek oraz 100 EURO w przypadku innych pojazdów.
Ustawodawca określił okres ubezpieczenia na 12 miesięcy dla wszystkich pojazdów mechanicznych, wyjątki od tej 
zasady zostały szczegółowo w ustawie wymienione. 

Zasadą określoną w ustawie jest, że każda roczna umowa OC ulega automatycznemu przedłużeniu, a jej 
zakończenie może nastąpić tylko w wyniku wypowiedzenia umowy, nie później niż jeden dzień przed upływem 
dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. Konsekwencją braku wypowiedzenia umowy u jednego ubezpieczy-
ciela i zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem jest opłacanie dwóch polis jednocześnie za ten sam pojazd. Tak 
stanowi ustawa i nic nie jest tu winne Towarzystwo Ubezpieczeniowe, choć czasem klient uważa, że to pazerne 
Towarzystwo żąda od niego pieniędzy mimo, że on ma inne ubezpieczenie.

Ustawa w art. 36 mówi również o wysokości sum gwarancyjnych: 
- w przypadku szkód osobowych jest to 1 500 000 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki  
 są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych;
- w przypadku szkód na mieniu jest to 300 000 EURO.

Osoba kupująca pojazd musi pamiętać, że jeśli ten pojazd nie ma ważnego OC, nabywca obowiązany jest takie 
ubezpieczenie wykupić w dniu nabycia pojazdu. Sprzedający ma obowiązek przekazania nabywcy oryginału polisy 
OC (nie ksero!) oraz poinformowania w ciągu 30 dni od transakcji Ubezpieczyciela o fakcie zbycia pojazdu. Naby-
wca natomiast nie ma obowiązku kontynuowania ubezpieczenia w dotychczasowym Towarzystwie i w ciągu 30 dni 
może umowę wypowiedzieć. Jeśli nabywca wypowie umowę, to wygasa ona po 30 dniach od dnia zakupu i tylko  
w tej sytuacji przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Jeśli nie wypowie w ciągu 30 dni 
– to polisa jest ważna do końca okresu ubezpieczenia.

Również za uchylanie się od obowiązku zawarcia umowy może zostać nałożona kara: 20 % składki podstawowej 
za opóźnienie w zawarciu do 3 dni, 50 % za opóźnienie do 14 dni oraz 100 % opłaty podstawowej za opóźnienie 
ponad 14 dni. Kary wnoszone są na rzecz  UFG.

Część poszkodowanych w zdarzeniach drogowych nie jest zorientowana, że pomimo tego,  że sprawca wypadku 
zbiegł z miejsca zdarzenia, to  i tak mogą ubiegać się o uzyskanie odszkodowania /art. 98 ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych/.  Zobowiązania te przejmuje wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ponieważ 
nie ma terenowych placówek UFG, szkodę zgłasza się w  towarzystwie ubezpieczeniowym, które ma licencję  
na sprzedaż OC komunikacyjnego.

Odszkodowanie może obejmować:
- zwrot poniesionych kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji;
- wypłatę renty, jeśli wskutek wypadku poszkodowany nie może pracować. Renta powinna wyrównać różnice   
  miedzy kwota otrzymaną z ZUS a zarobkami przed wypadkiem;
- poszkodowany, jeśli w wyniku wypadku musi poruszać się na wózku inwalidzkim,  może ubiegać się o pokrycie 
  kosztów na dostosowanie domu czy mieszkania do poruszania się w nim wózkiem inwalidzkim;

Żeby jednak ubiegać się o powyższe, należy koszty te mieć udokumentowane, najlepiej rachunkami. Jeśli takich 
dokumentów nie ma, bo poszkodowany nie wiedział, że może się o to ubiegać – istnieje możliwość zwrotu tych 
kosztów w wersji zryczałtowanej /na podstawie dokumentacji medycznej/.

Jeśli sprawca był nie znany,  UFG zwraca szkody na osobie, ale nie zapłaci za zniszczony pojazd. Nie zapłaci też 
za przewożone mienie. Roszczeń  z tytułu zniszczonego pojazdu, lub zniszczonego przewożonego mienia można 
dochodzić bezpośrednio od sprawcy albo z polisy OC w życiu prywatnym /ta polisa powinna mieć odpowiedni zakres/.

Jeśli kierującym w momencie wypadku jest właściciel pojazdu a poszkodowanym współwłaściciel np. żona – to 
także należy się odszkodowanie. Nawet jeśli ktoś nam ukradnie pojazd i spowoduje nim wypadek, poszkodowany 
może liczyć na wypłatę z naszej polisy OC.

Jeśli wypadek miał miejsce nie więcej niż 10 lat temu i nie wypłacono odszkodowania, należy sprawdzić, czy nie 
doszło do przedawnienia roszczeń, bo jest spora szansa na uzyskanie odszkodowania.

Maria Borysewicz
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Rozwiązanie konkursu z numeru 10
Prawidłowa odpowiedź: Johnny Depp jest odtwórcą 
roli Kapitana Jack`a Sparrow.
Spośród osób które nadesłały odpowiedzi wyloso-
waliśmy Pana Michała Jeziorskiego
Nagrodę (Płytę DVD z I i II częścią filmu Piraci 
z Karaibów) przekazaliśmy zwycięzcy.

Gratulujemy!

10.IX.2007
poniedziałek
godz. 17.30

10.IX.2007
poniedziałek
godz.17.00

12.IX.2007
środa
godz. 17.00

13.IX.2007
czwartek
godz. 16.00

14.IX.2007
piątek
godz.17.00

14.IX.2007
piątek
godz.17.30

16.IX.2007
niedziela
godz. 16.00

17.XI.2007
poniedziałek
godz. 17.00

18.IX.2007
wtorek
godz.18.00

19.IX.2007 
 godz. 
16.30 – 
18.30

20.IX.2007
czwartek
godz. 14.00

20.IX.2007
czwartek
godz. 17.00

23.IX.2007
niedziela
godz. 15.00

23.IX.2007
niedziela
godz. 17.30

27.IX.2007
czwartek
godz. 16.00

W GALERII MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY: WYSTAWA LAUREATÓW XIII EDYCJI KONKURSU „GRAFIKA WARSZAWSKA 2006”. UCZEST-
NICY WYSTAWY: MARIUSZ ARCZEWSKI, MARTA BANASZAK, JOANNA CHODKIEWICZ, MICHAŁ CHOJECKI, AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA-KAWECKA, 
MARIUSZ A. DAŃSKI, MATEUSZ DĄBROWSKI, MACIEJ DEJA, MONIKA FABER, ANNA FIJAŁKOWSKA, RYSZARD GIERYSZEWSKI, DOROTA 
HAUSWIRT, LESZEK HOŁDANOWICZ, KATARZYNA KIJEK, RAFAŁ KOCHAŃSKI, ANNA KOPEĆ-GIBAS, HANNA MICHALSKA-BARAN, HENRYK 
OPAŁKA, MONIKA OSIŃSKA, BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI, KATARZYNA PIETRZAK, MILENA PODLOCH, GRZEGORZ ROGALA, KRZYSZTOF RÓZIE-
WICZ, PRZEMYSŁAW RUNO, ŁUKASZ SAWICKI, WIESŁAW SKIBIŃSKI, PIOTR SMOLNICKI, DOROTA STEFANIAK, MARIANNA STUHR, WIESŁAW 
SZAMOCKI, MAŁGORZATA SZEWCZUK, WŁODZIMIERZ SZYMAŃSKI, HANNA ZOFIA TALAREK, EWA WALAWSKA, FILIP ZAGÓRSKI. 17.IX – 
31.X.2007. 

Marki ul. Fabryczna 2 tel. (0– 22) 781-14-06 fax (781-11-39)  www.mokmarki.pl
IMPREZY, SPOTKANIA, WYSTAWY, WYCIECZKI
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE 
DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STAŁYCH I KLUBOWYCH
PLANOWANE NA WRZESIEŃ 2007

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE PEDAGOGÓW OGNISKA MUZYCZNEGO Z UCZNIAMI I ICH RODZICAMI. Przesłuchania nowych 
kandydatów na indywidualne lekcje gry na gitarze oraz pianinie i elektronicznych instrumentach klawiszowych. 

LOGOPEDIA I REEDUKACJA – indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie z pedagogiem - informacyjne  
i organizacyjne. Dni zajęć: poniedziałki, środy. 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DZIECI a także zwiedzanie wystawy prac wykonanych w ubiegłym roku kulturalno-
oświatowym. Omówienie programu na rok 2007/2008. Dni zajęć: środy i piątki (grupa I: 6 – 8 lat, grupa II: 9 - 12 lat). 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO 2007/2008. „MIŁOŚĆ JEST MUZYKĄ” – koncert ulubionych 
piosenek lat 60. tych i 70. tych. Wykonawcy: EWA KONSTANCIAK – śpiew, LESZEK MATECKI – gitara –akompaniament. Wstęp 
wolny

Spotkanie w KLUBIE TAŃCA NOWOCZESNEGO „ATUT” – grupy dziecięce – początkujący, średnio zaawansowani, zaawansowani 
i grupa młodzieżowa. Zapisy nowych uczestników oraz organizacja zajęć w bieżącym roku kulturalno-oświatowym. Dni zajęć: 
poniedziałki, środy. 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w „PRZEDSZKOLANDII” – gry, zabawy, nauka piosenek, 
zajęcia integracyjne, opiekunczo-wychowawcze i dydaktyczne: JĘZYK ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW – dzieci 4-6 lat 
(dni zajęć: piątki), ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z ELEMENTAMI GRY I ZABAWY – dzieci 4-6 lat (Dni zajęć: 
wtorki), KLUBIK „MIŚ” dzieci 3-4 lat (Dni zajęć: poniedziałki, środy), KLUBIK „PTYŚ” – dzieci 5-6 lat (dni zajęć: wtorki).

OTWARCIE WYSTAWY LAUREATÓW XIII EDYCJI KONKURSU 
„GRAFIKA WARSZAWSKA 2006” Gość honorowy: MAGDALENA HNIEDZIEWICZ – krytyk sztuki. Z okazji ROKU KAROLA  
SZYMANOWSKIEGO wieczór uświetnią dedykacje muzyczne
„IN MEMORIAM” w wykonaniu: KATARZYNA GLENSK – piano, JOANNA OKOŃ – skrzypce. Wstęp wolny.

Rozpoczęcie ZAJĘĆ I WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH – malarstwo, rysunek, batik (unikatowe malarstwo na tkaninie), tkactwo 
(m.in. gobeliny wełniane). W programie także konsultacje plastyczne. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Dni zajęć: poniedziałki.

Spotkanie organizacyjne dla uczestników kursów JĘZYKA ANGIELSKIEGO w roku 2007/2008. Zapraszamy dzieci starsze, 
młodzież i dorosłych. Dni zajęć: wtorki, czwartki.

KONKURS PLASTYCZNY Z NAGRODAMI DLA DZIECI 7-12 LAT pt. „Z LOTU PTAKA – WSPOMNIENIE Z WAKACJI”. Laureaci 
trzech pierwszych miejsc otrzymają wstęp bezpłatny na zajęcia plastyczne w nowym roku kulturalno-oświatowym 2007/2008. 
Zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp wolny.

POPOŁUDNIE NA RANCZO BENA w puszczy Słupeckiej. Przejazd bryczką po lesie, ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawa przy 
muzyce. Koszt 25 zł. Powrót około godziny 20.00. Wyjazd z ul. Malinowej o godz. 14.00. Przejazd autokarem bezpłatny.

Teatr KARMAZYNOWE OKO. Spotkanie organizacyjne zajęć teatralnych prowadzonych metodą dramy, która ma na celu wszech-
stronny rozwój osobowości młodego człowieka. Grupa I dzieci 9 - 12 lat, grupa II dzieci 13 - 17 lat. Dni zajęć: czwartki.

NIEDZIELA Z MAMĄ, NIEDZIELA Z TATĄ. PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI OD 4 LAT pt. „SŁOWIK” – bajka muzyczna 
IGORA STRAWIŃSKIEGO. Wstęp wolny

AUTOKAROWA WYCIECZKA do TEATRU EQUUS W ZIELONCE na koncert z cyklu „GWIAZDY, KTÓRE PAMIĘTAMY” z udziałem 
WOJCIECHA GĄSSOWSKIEGO. Miejsca przy stolikach – bilety ulgowe 20 zł. Wyjazd 
z ul. Malinowej.

SPOTKANIE Z CYKLU „PODRÓŻE BEZ BILETU”. Prelekcja i pokaz slajdów geografów – podróżników AGATY i KAMILA PORAZIŃSKICH 
pt: „TUNEZJA – WSPOMNIENIE WAKACJI”. Wstęp wolny

“MARKI - PORTRET MIASTA 2007” – wystawa fotografii pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Marki, organizowana z okazji 40-lecia nada-
nia Markom praw miejskich. Przewidywany czas ekspozycji: grudzień 
2007. Termin dostarczenia zdjęć upływa 30 października 2007.

W ORGANIZACJI: Czterodniowa, autokarowa WYCIECZKA m.in. do 
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ, BIAŁOWIEŻY, HAJNÓWKI, GRABARKI, 
DROHICZYNA w dniach 4-7.X.2007. Koszt 420 zł. Zapisy i wpłaty  
w sekretariacie MOK do 21.IX.2007.

SEKRETARIAT CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 
14.00 – 19.00

Serdecznie zapraszamy!
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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

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 bu-
downictwo 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. 

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

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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