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 Już 30 marca rozpoczęły się tegoroczne ob-
chody rocznicy odejścia do „Domu Ojca” Sługi 
Bożego Papieża Jana Pawła II. W tym wydarze-
niu można było uczestniczyć na wiele sposobów. 
Wierni w czasie Godziny Miłosierdzia w kościołach 
parafi alnych modlili się o beatyfi kację Papieża, 
a także wzięli udział w koncercie poświęconym 
Jego pamięci, który odbył się w Szkole Podsta-
wowej Nr 3 w Markach.

   Obchody zostały zorganizowane przez Bur-
mistrza wraz z Radnymi Miasta Marki przy 
współpracy ze Zgromadzeniem Księży Michali-
tów. Powagę tej uroczystości swoją obecnością 
podkreślili zaproszeni goście. Wśród nich byli: 
Zarząd Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła 
z Przełożonym Generalnym ks. Kazimierzem 
Radzikiem, Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin pan 
Zbigniew Piotrowski, Burmistrz Miasta Kobyłka pan 
Robert Roguski, Radni Urzędu Miasta Marki, 
Akcja Katolicka, proboszczowie mareckich parafi i, 
siostry zakonne, dyrektorzy szkół oraz innych jed-
nostek organizacyjnych miasta. 

   W to niezwykłe popołudnie Święta Bożego 
Miłosierdzia jeszcze raz mieliśmy okazję zgłębić 
wspaniałe treści papieskiej nauki i oczami wiary 
zobaczyć Jego osobę malowaną pięknem poezji 
połączonej z muzyką płynącą z serca polskich gór, 
tak bardzo umiłowanych przez Jana Pawła II. 
W obchody wpisało się uroczyste wręczenie nagród 
i występ laureatów I Międzyszkolnego Konkur-
su Recytatorskiego Poezji „Blask Świętości” 
przybliżającej postać, życie, nauczanie i twórczość 
Papieża Jana Pawła II.  
Konkurs został zorganizowany przez Towarzy-
stwo Powściągliwość i Praca Księży Michalitów 
przy współpracy z władzami samorządowymi oraz 
szkołami Marek i Słupna.  

Patronat  honorowy nad konkursem objęli:

Ks. Kazimierz Radzik - Przełożony Generalny 
Księży Michalitów;
Pan Janusz Werczyński - Burmistrz Miasta Marki; 
Pan Zbigniew Piotrowski – Burmistrz Miasta 
i Gminy Radzymin.

Nagrody ufundowali:
1. Urząd Miasta Marki
2. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
3. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
4. Towarzystwo Powściągliwość i Praca
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Kardio – Med
6. Państwo Teresa i Henryk Wojtaszewscy
 z Poznania

   Celem konkursu było propagowanie i odkry-
wanie piękna w poezji o Ojcu Świętym, rozbudze-
nie uczuć religijnych oraz promowanie młodych 
talentów recytatorskich.
    Na szczeblu szkolnym swoje zdolności recyta-
torskie zaprezentowało blisko 180 uczestników 
z dwunastu szkół z Marek i Słupna. W fi nale z gro-
na pięćdziesięciu laureatów jury wyłoniło najlep-
szych. Gratulacje otrzymali zwycięscy konkursu:

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Monika Kuchnio (SP Nr 3 w Markach)
II miejsce – Patrycja Augustyniak (SP Nr 3 
w Markach)
III miejsce – Julia Kasenko (SP Nr 1 w Markach)
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Marta Koc (Zespół Szkół Nr 2 
w Markach)
II miejsce – Izabela Jankowska (Gimnazjum 
w Słupnie)
III miejsce – Magdalena Nielipińska (Zespół Szkół 
Nr 1 w Markach)
W kategorii klas integracyjnych
I miejsce – Dawid Jagiełło (Zespół Szkół Nr 2 
w Markach)
II miejsce – Mateusz Oleszkiewicz (SP Nr 2 
w Markach)
III miejsce – Daria Puczyłowska (Zespół Szkół przy 
ul. Kasztanowej w Markach)

 Obchody III Rocznicy Śmierci Jana 
Pawła II w Markach uświetnił koncert w wykona-
niu Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” z Beski-

du Żywieckiego, który po raz drugi  na zaproszenie 
władz samorządowych gościł w naszym mieście.
Zespół zaprezentował folklor, muzykę i tańce ty-
powe dla górali żywieckich.  Ukazując bogactwo 
gwary i strojów, młodzi artyści wykonali regionalne 
tańce: obyrtkę, siustany, koń, krzyżok, a także pol-
ki i hajduki. W repertuarze nie zabrakło też pieśni 
religijnych i ludowych. Podczas podziękowania 
kierownik i choreograf zespołu Pani Jadwiga 
Jurasz podkreśliła, iż „Grojcowianie” mieli 
szczęście występować dla  Papieża na Watykanie 
w 1996 roku .

    Na zakończenie ks. Kazimierz Radzik, Przełożony 
Generalny Zgromadzenia Świętego Michała 
Archanioła podziękował organizatorom oraz 
poprowadził modlitwę o wyniesienie na ołtarze 
Jana Pawła II. Uczestników uroczystości pożegnał 
głos papieża: „Teraz wszystko się skończyło. Dalej 
pójdziecie sami. Ale idźcie, bo teraz właśnie 
wszystko może zacząć się naprawdę...” oraz 
wspólny śpiew „Barki”. 
    
                        
                                                                                   

                 Edyta	Szczepkowska

Minęły trzy lata od Jego śmierci i jeszcze brzmią słowa: 
„NIE LĘKAJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI!” 
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Zwołam wiernych przyjaciół

i serce przed nimi otworzę,

bo doprawdy, czy warto

inaczej na Ziemi tej żyć!

B. Okudżawa

Ta starsza Pani…Wspomnienie o Irenie Węsierskiej
                       / 1928 – 2008 /

 Była wśród nas. Przez wiele lat służyła swoim 
doświadczeniem, umiejętnościami, nienagannie 
wykonywaną pracą, w miarę jak los i zdrowie po-
zwalały. Przez  całe  swoje pracowite życie związa-
na była z naszym miastem.
 W 1950 roku rozpoczęła pracę zawodową  
w księgowości w Zakładach Wyrobów Dentystycz-
nych i Urządzeń Sanitarnych.
 W latach 1955 - 65 pełniła funkcję głównej 
księgowej i jednocześnie sekretarza w Osiedlowej 
Radzie  Narodowej w Markach. 

 Od roku 1965 pracowała jako główna księgo-
wa w Zasadniczej Szkole Kinooperatorów w Mar-
kach, a następnie w Miejskim Zespole Ekonomicz-
no Administracyjnym Obsługi Szkół w Markach.
 Epizodem w jej życiu zawodowym była praca 
w charakterze księgowej   w Ośrodku Szkolenio-
wo Wychowawczym w Dębinkach, którą podjęła              
w 1982 roku i przez kolejne lata, aż do 1991 roku 
była nieobecna zawodowo    w naszym mieście.
 W 1991 roku powróciła na stanowisko głów-
nej księgowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej  
w Markach, a później w Zespole Szkół Nr 1.
 Pracowaliśmy razem przez kolejnych dziesięć 
lat, do czerwca 2001r. Ujmowała wielką siłą du-
cha, wewnętrznym spokojem, życzliwością wobec 
wszystkich. Wytrwale wzmacniała nas w przeko-
naniu, że można być użytecznym do końca wy-

pełniając swoją powinność i pogodnie żyć wśród 
ludzi.

Szanowaliśmy Panią Irenę i darzyliśmy nieskrywa-
ną sympatią.

 Kiedy przez ostatnie lata pojawiała się cza-
sem w szkole, bo zawsze było coś do zrobienia, 
siadała przy swoim biurku i rozkładała finansowe 
dokumenty, patrzyłam ze wzruszeniem i podzi-
wem, jak starsza Pani pracuje. Wydawało się wte-
dy, że czas nagle zatrzymał się w swoim biegu…..  

 7 kwietnia 2008 roku pożegnaliśmy Panią  
Irenę na zawsze.

BP.
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Trochę wiadomości o drogach!
		 Wszyscy	 mieszkańcy	 Marek,	 nie	 tylko	 Ci	 
zmotoryzowani	narzekamy	na	stan	naszych	dróg.

   Ale nie wszyscy wiemy, że część dróg, które 
znajdują się w granicach naszej gminy, tak 
naprawdę do gminy Marki nie należy. Generalnie 
drogi dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powia-
towe i gminne. Drogi Krajowe, będące w gestii 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), mogą być drogami zwykłymi jak Droga 

Krajowa nr 50 (przebiegająca przez Gminy Jadów i Strachówka we 
wschodniej części powiatu Wołomińskiego). DK mogą być drogami 
dwupasmowymi o ruchu przyspieszonym (DK nr 8 przez Marki), 
drogami ekspresowymi (obwodnica Radzymina) czy wreszcie auto-
stradami, które w powiecie Wołomin nie występują. Nie jest wszakże 
nigdzie zapisane, że w przyszłości DK nr8 (Via Baltica przebiegająca 
przez Gminy: Marki, Zielonka, Kobyłka, Radzymin, Klembów  
i Dąbrówka) po dostosowaniu odpowiednich parametrów nie 
zostanie przekwalifikowana na Autostradę. To samo doty-
czy przyszłej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), która 
przebiegać będzie przez Gminę Marki, Ząbki i Zielonkę. 
 
   Całkowita długość dróg, będących w gestii Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich wynosi 2825 kilometrów. Całość dróg wojew-
ódzkich na Mazowszu podlega etatowemu członkowi zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego (wszyscy członkowie zarządu Województwa 
są etatowymi pracownikami- nazywanymi wicemarszałkami). Wojew-
ództwo Mazowieckie podzielone jest na 8 rejonów drogowych, gdzie 
powiat Wołomin i Nowy Dwór stanowią Rejon Drogowy (RD) nr 5,  
z siedzibą w Wołominie przy ulicy Kobyłkowskiej 1.  Drogi wojewódz-
kie oznaczone trzycyfrowymi liczbami w powiecie wołomińskim i no-
wodworskim zaczynają się cyfrą 6. 

    Na terenie gminy Marki jeździmy po drogach wojewódzkich: nr 629  
(od zjazdu z ulicy Piłsudskiego na trasę Toruńską do granicy z War-
szawą w kierunku dworca Wileńskiego), nr 631 (droga Nowy Dwór- 
Rembertów na odcinku od granicy z gminą Radzymin do gminy 
Zielonka), nr 632 (droga Płońsk – Legionowo – Marki, na odcinku 
od DK 8 przy pawilonie w Strudze do granicy z gminą Nieporęt 
– ulica Legionowa).Drogi powiatowe w Markach i pozostałych 11-
tu gminach powiatu Wołomin podlegają pod etatowego członka 
zarządu Starostwa (z pięciu członków zarządu dwie osoby pełnia 
funkcję nieetatowo). Siedziba zarządu dróg powiatowych mieści 
się w Wołominie przy ulicy Kobyłkowskiej 1. Łączna długość dróg 
powiatowych całego powiatu wołomińskiego wynosi ponad 400 kilo-
metrów. Parametry dróg powiatowych mieszczą się w granicach od 
5,5 do 10 metrów szerokości jezdni. Ponad 15% dróg powiatowych 
przypada na gminę Radzymin (ponad 70 kilometrów). W gminie Mar-
ki jest to poniżej 0,5% (1900 metrów). W Markach drogą powiatową 
jest ulica Fabryczna od DK8 przy MOK do granicy z Zielonką oraz 
ulica Majora Billa (od DK8 w Strudze do granicy z gminą Radzymin). 
Mało kto zdaje sobie sprawę, że jadąc z Marek do Zielonki korzys-
tamy z trzech rodzajów dróg. Od Marek przy MOK (ulica Fabryczna 
do granicy z Zielonką to droga powiatowa). Dalej w Zielonce ulica 
Marecka do ulicy Lipowej (rondo przy restauracji „U Pietrzaków”) 
to kontynuacja drogi powiatowej. Ale jadąc prosto wjeżdżamy na 
ulicę Kolejową, która do przejazdu kolejowego przy stacji Zielonka 
jest drogą gminną. Jadąc dalej prosto ulicą Kolejową znajdziemy się 
na 860 metrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 625, która dopro-

wadzi nas do drogi wojewódzkiej nr 634 przy sklepie „Biedronka”.                                                                                        
                       
       Według stanu ze stycznia 2005 roku w powiecie Wołomin 83 % dróg 
powiatowych posiadało twardą nawierzchnię (asfalt), 2,6 % stanowiły 
drogi gruntowe o ulepszonej nawierzchni, zaś 14,37% (ponad 58 kilo-
metrów) było drogami gruntowymi. Mieszkańcy wielu ulic w Markach 
wiedzą co oznacza droga gruntowa nieulepszona (nieutwardzona).  
 
   O aktualnym stanie dróg powiatowych oraz o drogach w gminie 
Marki w następnej edycji gazety. 

   Może stan ich nawierzchni do tego czasu poprawi się znacząco 
i nie będzie o czym pisać?

Ryszard Węsierski
Politolog
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Czysty las?
 Może tym razem się uda – można by powiedzieć po posiedze-
niu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Och-
rony Środowiska, która w dniu 26 marca po raz kolejny obradowała. 
Głównym tematem było spotkanie z Panem Nadleśniczym Waldema-
rem Walczakiem z Nadleśnictw Drewnica. Spotkanie było poświęcone 
zasadniczo dwóm punktom, tj. ciągłym problemem utrzymania 
czystości w naszych lasach oraz ponownemu zaopiniowaniu uchwały 
o uznaniu lasów za ochronne.
 
 
 
 

Jak się okazuje dla Nadleśniczego problemem nie jest utrzy-
manie samego porządku w lasach, gdyż Nadleśnictwo dyspo- 
nuje środkami finansowymi i ludźmi, którzy mogą często i sku-
tecznie sprzątać las. Problemem natomiast jest zagospoda-
rowanie i wywiezienie śmieci po zbiórce. I tu problem okazał się 
szybki do rozwiązania. Miasto zobowiązało się do współpracy  
w tym temacie. Kolejne akcje sprzątania mają odbywać się przy 
współudziale miasta polegającym na odebraniu i wywiezieniu ze-
branych śmieci na własny koszt. Co wyjdzie z tej współpracy, czas 
pokaże. Co do utrzymania czystości również padła propozycja by 
mia-sto finansowało tzw. „szlabany” uniemożliwiające wjazd do lasu.  
 W najbliższym czasie mają odbyć się rozmowy, celem ustalenia 
ilości i lokalizacji szlabanów.
 
 
 
 
 
 
 

     Drugą poruszaną kwestią było wydanie opinii projektu uchwały 
o uznanie lasów za ochronne. Ten punkt wzbudzał i wzbudza  
u niektórych radnych zaniepokojenie w związku z planami remontu 
i poszerzenia drogi (631) do Nieporętu. Mimo to uchwała otrzymała 
pozytywną opinię i została przyjęta na ostatniej Sesji Rady Miasta. 
Z zapewnień Pana Nadleśniczego wynika, że obawy są nieuza-
sadnione i że uznanie lasów za ochronne nie utrudni, ani nie spo- 
wolni planowanych prac. Podobna sytuacja ma miejsce na posze- 
rzanych odcinkach drogi do Wyszkowa, gdzie występują nie tylko lasy 
ochronne, ale i grunty ochronne, a wszystko przebiega zgodnie z pla-
nem. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Pozytywnym aspektem uznania 
lasów za ochronne jest niewątpliwie, jak mówił Pan Nadleśniczy, lep-
sze przystosowanie tego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
oraz edukacyjne. Liczymy, że szybko będziemy mogli korzystać z tych 
atrakcji i w niedługim czasie będziemy mieli blisko zielone i piękne 
miejsca do wypoczynku.

Jacek	Orych
Radny	Miasta	Marki

Trasa Mostu Północnego 
tak czy nie?

 Na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 
2.04.2008 r. odbyło się spotkanie z Gminną Komisją Urbanisty-
czno - Architektoniczną. Spotkanie dotyczyło planów poprowadzenia 
przedłużenia trasy Mostu Północnego przez Marki. Można powiedzieć, 
że w tym momencie skończyły się konkrety. Okazuje się, że plany  
ww. trasy – szerokiej, dwupasmowej w obu kierunkach to przeszłość. 
Obecnie plany poprowadzenia trasy kończą się na wysokości tzw. 
trasy Olszynki Grochowskiej (równoległej trasy do granic Marek), 
a dalej w kierunku Marek może być poprowadzona zwykła droga. 
Najważniejszą niewiadomą jest to, że nikt nie umiał odpowiedzieć 
na pytanie jaki charakter miałaby mieć ta droga i czy byłaby to droga 
wojewódzka czy gminna. Jeśli wojewódzka – w zasadzie dużo do 
powiedzenia nie będziemy mieli. Oczywiście, jeśli będzie taka wola 
możemy protestować, postulować zmiany itp. Jeśli ma to być droga 
gminna – sprawa wygląda zupełnie inaczej. Bo po pierwsze możemy 
zdecydować czy chcemy drogę w takiej lokalizacji, po drugie wszy-
stkie koszty – zapewne nie małe poniesie gmina, łącznie z wykupem 
terenów itp. Miasto ma wystąpić z oficjalnym zapytaniem o aktualne 
plany i charakter drogi.
 

Pytanie jest o jakim miejscu mówimy. Mowa jest o ul. Bandurskiego 
(okolice cmentarza), Okólnej i Słonecznej do Al. Piłsudskiego i dalej 
w stronę Kobyłki.
 Dalej nasuwa się pytanie czy Marki są zainteresowane ta-
kim rozwiązaniem. Opina Gminnej Komisji Urbanistyczno - Archite-
ktonicznej była jednoznacznie za opcją TAK z czysto zawodowego  
i przyszłościowego punktu widzenia. Z drugiej strony każdy przed oc-
zami ma Al. Piłsudskiego i tysiące samochodów dziennie i patrząc  
z tej perspektywy słowo TRASA czy nawet zwykła droga, która może 
spowodować napływ nowych samochodów nie tylko z Warszawy 
działa wystarczająco negatywnie i utwierdza w opinii na NIE. 
 Zastawiając emocje z boku, na pewno jest dużo plusów i jeszcze 
więcej minusów tego rozwiązania. Po pierwsze trzeba ustalić stan 
faktyczny. Spokojnie i merytorycznie przeanalizować wszystkie za  
i przeciw w perspektywie innych inwestycji, które prędzej czy później 
(bo na pewno mowa tu o dalszej przyszłości) zostaną zrealizowane. 
Mam na myśli chociażby wyczekiwaną obwodnicę Marek (S8), przed-
stawiane w charakterze fantazji (ale czy do końca?) plany tramwaju 
(często nazywanego szybkim tramwajem), który jest planowany wzdłuż 
właśnie Trasy Mostu Północnego. Należy też pamiętać o blokadzie 
gruntów pod inwestycje – będących własnością mieszkańców Marek, 
które trzeba będzie wykupić. Oczywiście już wzbudza to duże kon-
trowersje i protesty.
 Pozostawiam temat niewyczerpany i otwarty. Na chwilę obecną 
jest za dużo niewiadomych w tym temacie by prognozować, oceniać  
i oponować za lub przeciw temu czy innemu rozwiązaniu. Na pewno 
gdy pojawią się nowe i pewne informację przedstawię szerszy opis sy-
tuacji. Tym artykułem chciałem zasygnalizować sam problem z jakim 
w najbliższej przyszłości przyjdzie nam się zmierzyć. Chętnie poznam 
Państwa opinie na ten temat (radni@msg.net.pl, lub adres redakcji). 
Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest dyskutować gdy więcej jest niewi-
adomych niż konkretów – ale sam fakt i tematyka może być polem 
do przedstawienia opinii, przedstawienia pomysłu, zadania pytania. 
Osobiście mam co do tego tematu bardzo mieszane odczucia.
 O samej Trasie Mostu Północnego można przeczytać na stro-
nach SIKOM (http://siskom.waw.pl/tmp.htm).
Będę na bieżąco informował o nowych faktach w tej sprawie.

Jacek	Orych
Radny	Miasta	Marki
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Gdy kota nie ma to myszy harcują …
 Jakże doskonale to powiedzenie wpisuje się w naszą 
rzeczywistość i działalność naszego Urzędu Miasta. Widoczne to było 
doskonale, gdy Burmistrz wyjechał 26-28 lutego br. reprezentować 
naszą gminę w Turcji. Urzędnicy miejscy mieli problemy z przy-
gotowaniem prawidłowej dokumentacji dla potrzeb Rady Miasta 
dotyczących między innymi projektów uchwał.  Jakiekolwiek próby 
zwrócenia uwagi na zauważone nieprawidłowości spotykają się  
z krytyką i wręcz wrogością niektórych urzędników traktujących Rad-
nych, jako zło konieczne.  

 We wrześniu 2007 roku Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę 
stawek najmu lokali komunalnych w tym stawek najmu lokali pod 
działalność gospodarczą. Wnioski pokontrolne przedstawione 
zostały Radzie we wrześniu 2007 jednak, (co jest normą) omawiane 
były dopiero na listopadowej sesji Rady Miasta. Z wieloma wnio-
skami Burmistrz nie chciał się zgodzić, np. z wnioskiem mówiącym   
o bałaganie w numerowaniu aneksów do umów najmu. Według 
naszego Burmistrza nie ma obowiązku numerowania aneksów. 
Czyli zamiast uporządkować wykazany bałagan stworzyć proce-
dury ułatwiające pracę nie tylko pracownikowi nie robi się nic, aby 
uzdrowić tą sytuację. Ponieważ uwag było kilka w trakcie dyskusji 
Radny Tadeusz Skłodowski zwrócił uwagę, że obowiązkiem Bur-
mistrza jest ustosunkowanie się na piśmie do zarzutów zawartych  
w materiale pokontrolnym, co na pewno zostanie zrobione i tu po raz 
kolejny Burmistrz wszystko ignoruje. Praktyka braku odpowiedzi jed-
nak bierze górę.  Do tej pory, czyli od dyskusji na listopadowej sesji 
nad omawianą kontrolą do dnia dzisiejszego upłynęło 5 miesięcy  
a odpowiedzi jak nie było tak nie ma. 

 Brak odpowiedzi na zadane pytania odnosi się nie tylko do nas 
Radnych, lecz również dotyczy nas Mieszkańców występujących  
w różnych ważnych lokalnie sprawach. Praktyka ta jest powszechnie 
w urzędzie stosowana szczególnie w przypadkach gdzie odpowiedź 
jest niewygodna dla urzędnika (obojętnie czy to jest burmistrz, 
czy podległy mu pracownik) a jeżeli Mieszkaniec jest tak bardzo  
u… tzn. dociekliwy kierowany jest na tzw. ścieżkę administracyjną  
a odpowiedź otrzyma z referatu nie tego, do którego pisał.  Jest 
to bardzo wygodne, gdyż zawsze można powiedzieć, że nastąpiła 
pomyłka, za którą bardzo przepraszamy.
 Jest to praktyka stosowana w naszym Urzędzie od co najmniej 
10 lat – może czas to zmienić. Może już czas wprowadzić praktykę 
jawności, jasności a uznaniowość decyzji wyrzucić do kosza?

Broniąc bałaganu Burmistrz nasz zapomina o słowie legislacja:

Legislacja – (z łaciny lex, legis – prawo), proces tworzenia przez 
organy państwowe i samorządowe aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących na danym terenie.

Tyle słownik a co na to życie?

 Wiadomo, że w bałaganie trudno znaleźć potrzebne dokumenty, 
opracować je z należytą starannością i w terminie oddać do realizacji. 
W bałaganie trudno znaleźć winnego, winny zaniedbań jest nieznany 
a co za tym idzie jest dalej dobrym, solidnym i godnym zaufania pra-
cownikiem.  W bałaganie łatwiej utrzymać się takim ludziom gdyż 
odpowiedzialność za błędy jest „zbiorowa”, czyli żadna. Dlaczego nie 
opracować procedur pomagających wprowadzić jasne i przejrzyste 
zasady działania i postępowania?

 Na początku ubiegłego roku Radny Paweł Chojnowski 
zaproponował, aby wprowadzić w naszym Urzędzie System 
Zarządzania Jakością dzięki któremu opisze się wszystkie proce-
dury postępowania, które skrócą czas oczekiwania mieszkańca na 
załatwienie Jego sprawy i ułatwią pracę urzędnikom.  Proponował, 
aby stworzyć Punkt Obsługi Mieszkańca, aby w jednym miejscu 
mieszkaniec naszego miasta mógł załatwić swoją sprawę w urzędzie 
nie tułając się od pokoju do pokoju. Pomysł ten nie spotkał się  
z aprobatą Burmistrza.  Wprowadzenie systemu jest pracochłonne, 
czasochłonne, lecz czyż nie warto tego zrobić, aby ułatwić sobie (czyt. 
pracownikom i kierownictwu) oraz nam mieszkańcom życie? A może 
jest to strach przed czytelną imienną odpowiedzialnością?

 Umowy najmu lokali komunalnych pod działalność gospodarczą  
z podmiotami ją prowadzącymi nie zabezpieczają interesów miasta, 
jako właściciela nieruchomości a wręcz odwrotnie zabezpieczają in-
teresy podmiotów wynajmujących te lokale. Miasto zamiast osiągać 
zyski z najmu dokłada do interesu gdyż w umowach zawarte są klau-
zule zmuszające miasto (właściciela) do sprzątania, wykonywania re-
montów itp. Miasto również płaci za ochronę wynajmowanych obiek-
tów. Prawnicy miejscy nie mają procedur, jakim powinna podlegać 
umowa najmu, procedur, w których zawarte są stałe paragrafy 
zabezpieczające miasto przed uznaniowością pracownika, procedur, 
które są przejrzyste, jasne i które przypominałyby o bezwzględnej 
konieczności dbania o interes miasta.  Swoją ignorancją dopuszczają 
do paradoksalnej sytuacji, gdzie Miasto stawiane jest pod ścianą  
i jest w swojej sprawie petentem dochodzącym źle ustanowionych 
dla siebie przez siebie praw. Dlaczego tak jest, dlaczego tego para-
doksu nikt  nie chce zmienić, komu odpowiada taki stan rzeczy, dla-
czego, dlaczego, dlaczego?

 Pytanie to można powielać a skutku pozytywnego jak nie było 
tak nie ma. Dziwnym jest fakt, że zatrudniana przez miasto 3 oso-
bowa armia Radców Prawnych ( + dwóch rezerwowych: burmistrz  
i v-ce burmistrz) nie jest w stanie sobie z tymi tematami poradzić. Rad-
czyni prawna będąca na naszej pierwszej sesji miała odpowiedzieć, 
w jaki sposób powinno przebiegać głosowanie.   Do tej pory tego nie 
zrobiła. Brak pisemnej odpowiedzi – ktoś widział, ktoś czytał, lata 
lecą a odpowiedzi jak nie było tak nie ma. Pracując nad nowelizacją 
naszego Statutu rozwiązaliśmy ten problem umieszczając w statucie 
odpowiedzi na pytania, które dla Radcy prawnego były za trudne. 
Pytanie zadane na Sesji styczniowej, po co głosować uchwałę  
o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu gruntu, jeżeli głosujemy dużo 
po czasie, (mimo, że miasto mogło bardzo dużo zyskać na zakupie 
tego terenu) też zaskoczyło Radczynię prawną, czyli, po co prawnik  
w urzędzie, jeżeli nie jest zorientowany w sprawach dotyczących 
Miasta.  Jeżeli Sesja Rady dla Radcy prawnego jest traktowana, 
jako miejsce odpoczynku to może zastanowić się nad wymianą 
błąkającej się po Urzędzie armii tzw. „prawników” dbających o swój 
interes a zastąpić jednym z prawdziwego zdarzenia - jakie byłyby to 
oszczędności jeden zamiast trzech?

 Na usta ciśnie się pytanie: to wszystko to zamierzony bałagan 
czy kot jest ślepy? 

Ryszard	Korotko
Radny	Miasta	Marki		

DBAJMY O NASZE OTOCZENIE
 Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, drzewa wypuszcza-
ją pierwsze listki, w ogrodach zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty, a my nie 
możemy nacieszyć oczu kolorem soczystej zielonej trawy. Chętnie sięgamy 
po sprzęty ogrodnicze, w ruch idą grabie, łopaty i taczki, aby swoją posesję 
doprowadzić do porządku po zimie. Z drzew i krzewów spadają chochoły, gra-
bimy trawniki, zamiatamy nanoszony piach z chodników. Jednym słowem wio-
senne porządki to lekarstwo i dla ducha i dla ciała.
 Z żalem musimy stwierdzić, że niestety nie dla wszystkich. Zarówno  
z własnych obserwacji, jaki sygnałów, które otrzymujemy od naszych czytel-
ników jest wiele posesji, których właściciele mają za nic dbanie o czystość 
swojej własności. Począwszy od „hodowli” chwastów a skończywszy na mini 
składowiskach różnych odpadów foliowych, które wiatr roznosi po okolicy  
i które często bywają siedliskiem gryzoni.
 Przypominamy, że utrzymywanie w czystości posesji i przylegających 
do niej chodników jest obowiązkiem każdego z nas. Nie chcemy straszyć  

sankcjami, czy karami, jakie 
grożą za to wykroczenie, ale 
apelujemy do bałaganiarzy  
i brudasów nie niweczcie pracy  
i wysiłku swoich sąsiadów. Jed-
na zaniedbana posesja psuje 
widok całej okolicy. 

 A może warto, aby o tej porze 
roku uprawniony organ do kon-
troli przestrzegania zasad utrzy-
mania czystości i porządku na 

terenia naszego Miasta w promieniach wiosennego słońca wlepił kilka man-
datów naszym rodzimym bałaganiarzom.
 

Dariusz	Pietrucha
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Klub Radnych „O przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowkiTadeusz Skłodowski

e-mail:  radni@msg.net.pl     tel.: 514-474-935

Konsultacje społeczne pilnie potrzebne.
 Kamienice, teren bazarku, stara przychodnia przy ulicy 
Piłsudskiego, tereny Fabryki Briggsów oraz Pałacyk wraz z parkiem 
są to tereny zakupione przez miasto od rodziny Whiteheada.  Ra-
cjonalne zagospodarowanie terenu starej fabryki wraz z pałacykiem  
i terenem parku dla potrzeb mieszkańców naszego miasta jest bard-
zo ważnym elementem  naszego rozwoju. I tu rodzi się podstawowe 
pytanie, co my Mieszkańcy byśmy widzieli w tym miejscu. 
 Nie można podjąć decyzji bez porozumienia i konsultacji 
społecznych ze środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjny-
mi oraz uwagami przekazanymi przez mieszkańców w tej sprawie. 
Nie dość, że nie zostało to pytanie skierowane do mieszkańców to 
my Radni również nie dyskutowaliśmy na ten temat, my również nie 
wiemy lub mamy bardzo mgliste osobiste pojęcie, co byśmy widzieli 
na tym terenie. 
 W trakcie wizji lokalnej Fabryki Briggsów  na wyjazdowym  spo-
tkaniu Komisji Oświaty na początku 2007 roku poruszałem problem 
konsultacji społecznych w tej sprawie ze środowiskami artystyczny-
mi. Mimo spotkania się z aprobatą radnych Komisja Oświaty Kultury 
i Sportu w tym temacie nie zrobiła nic a szkoda, bo czas ucieka. 
 Minął rok od czasu tego spotkania i na marcowej sesji dowiadu-

jemy się, że Burmistrz zleca wykonanie projektu zagospodarowania 
terenu między innymi również fabryki. Być może Burmistrz ma wizję, 
lecz sądzę, że byłoby wskazane najpierw spowodować konsultacje 
społeczne a dopiero potem zlecać wykonanie projektu. 
 Pamiętajmy, że jest to obiekt miasta a pominięcie i nie 
zasięgnięcie opinii mieszkańców, środowisk kulturalnych jest niedo-
puszczalne. Koszt wykonania projektu jest wysoki i jeżeli projektant 
ma postawione jasno zadania, jakim ma odpowiadać obiekt odpow-
iednio do tego zaprojektuje wstępną wizję lub wizje, w których jasno 
odniesie się do zadanego tematu. Stawianie wymagań po fakcie 
wykonania projektu będzie nieść za sobą zwiększenie kosztów zmian  
projektu a na tym najmniej powinno nam zależeć. 
 Fabryka Briggsów jest traktowana przez zespół konserwa-
tora zabytków, jako dziedzictwo naszej kultury i godne jej zagospo-
darowanie powinno być naszym  nadrzędnym celem tym bardziej,  
że będzie to centralny, najbardziej prestiżowy i reprezentacyjny 
obiekt miasta Marki. 

Ryszard	Korotko
Radny	Miasta Marki
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WYDARZENIA KULTURALNE

Wydarzeniem kulturalnym w Markach należy nazwać imprezę jaka odbyła się w nie-
dzielę 20 kwietnia o godz. 16.00. Otóż Marecki Ośrodek Kultury zaprosił mieszkań-
ców na spotkanie z okazji DNI TEATRU pt. TEATR MÓJ WIDZĘ OGROMNY, z naszą 
wielką aktorką ANNĄ CHODAKOWSKĄ, JACKIEM FRANKOWSKIM mistrzem ka-
rykatury oraz SYLWESTREM MARZOCHEM kolekcjonerem plakatów. Nie zabrakło  
i innych znamienitych gości starosty Powiatu Wołomińskiego Macieja Urmanow-
skiego, burmistrza Janusza Werczyńskiego, dyrektora Teatru RAMPA Witolda Ole-
jarza wraz z małżonką Ewą, aktorki Elżbiety Jodłowskiej, producenta wystawianej 
aktualnie sztuki KLIMAKTERIUM w Teatrze RAMPA Tomasza Hellera oraz żony  
i synów Sylwestra Marzo-
cha.
Anna Chodakowska 
przedstawiła fragmenty 
monodramu MSZA WĘ-
DRUJĄCEGO wg Edwarda 
Stachury. Tekstami Sta-
chury mówiła do widzów, 
stawali się uczestnikami 
przedstawienia i było to 
niezwykłe dla nich prze-
życie. W piosenkach jej 
ciepły, liryczny, piękny 
głos wprost zahipnotyzo-
wał publiczność. Opowiedziała również trochę o sobie, jaka jest, co przeżyła jako 
aktorka, jakich wspaniałych ludzi spotkała na swej drodze artystycznej.
W ŚWIETLE RAMPY - Jacek Frankowski zaprezentował ze swej przebogatej kolekcji 
rysunków i karykatur, plakaty  dla Teatru Rampa oraz karykatury aktorów i dyrekcji 
tegoż Teatru. Jak sam mówi: „Lubię portretować ludzi kultury. Aktorzy, piosenka-
rze, mają swoistą wrażliwość. Naprawdę są dobrymi modelami”. Karykatury Jacka  
Frankowskiego są pełne humoru i wydobywają to, co najbardziej charakterystycz-
ne dla rysowanej postaci. Wspaniałym gestem ze strony Jacka Frankowskiego było 
podarowanie karykatury burmistrzowi Januszowi Werczyńskiemu przedstawiającej 
jego samego na koniu.
POLSKA KLASYKA TEATRALNA W PLAKACIE - Sylwester Marzoch bardzo ciekawie  
i interesująco opowiedział o swojej kolekcji plakatów teatralnych z lat 1954-2007.

ANNA CHODAKOWSKA
Aktorka teatralna i filmowa, pieśniarka, reżyser. Absolwentka warszawskiej PWST  
( 1973) . Aktorka Teatru Studio ( 1983-2003). W Teatrze Narodowym w latach 1973-
1983 i od roku 1997. Wielkie role w przedstawieniach m.in. Antygona Sofoklesa, 
Balladyna , Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego, Pułapka Tadeusza Różewi-
cza, Tak zwana ludzkość w obłędzie wg Witkiewicza; Fedra Jeana Racinea, Czte-
ry komedie równoległe, Sekret wróżki Macieja Wojtyszki, Przy drzwiach zamknię-
tych Sartre’a, Harcerki Jean Marie Chevreta, Affabulazion Pasoliniego, Katastrofa  
Becketta, Kasandra wg Christy Wolf, Wiliama Shakespeare ’a. 

JACEK FRANKOWSKI
Z wykształcenia leśnik, z zainteresowań historyk, z zawodu karykaturzysta. Eks-
ponował swoje prace na blisko 200 wystawach indywidualnych. Współpracował  
z ponad setką tytułów prasowych i programów telewizyjnych. Był sekretarzem 
Założycielskiego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury organizo-
wanego przez Eryka Lipińskiego oraz sekretarzem Zarządu SPAK I kadencji. Przez 
dwie kadencje pełnił także funkcję prezesa SPAK. Nagrodzony „Złotą Szpilką 91”  
za projekty lalek do telewizyjnej szopki „Polskie ZOO”

Małgorzata Kapica

KUCHNIA PEŁNA ZAPACHÓW

W	tym	numerze	przekazujemy	Państwu	przepisy	na	dwie	sałatki,	które	można	spo-
rządzić	bardzo	szybko	i	równie	szybko	zjeść,	bo	są	naprawdę	smaczne.		Autorką	
obydwu	przepisów	jest	Pani	Krystyna Reszeć.	Cieszymy	się,	że	nawiązała	z	nami	
współpracę.	Oczekujemy	także	na	przepisy	od	Państwa;	na	pewno	każdy	z	nas	ma	 
jakąś	ulubioną	potrawę,	podzielcie	się	swoimi	przepisami	z	innymi.	

Sałatka z fasoli.

-	 jedna	puszka	ugotowanej	fasoli
-	 jedno	opakowanie	śledzi	matiasów	
-	 puszka	ananasów		
-	 jeden	pęczek	dymki
-	 jeden	pęczek	natki	pietruszki
Fasolę	 odsączyć,	 matiasy	 /jeśli	 zbyt	 słone	 wymoczyć/	 pokroić	 w	 kostkę,	
ananasy	 odsączyć	 pokroić	 w	 paski,	 	 pokroić	 natkę,	 dymkę	 pokroić	 razem	 
z	cebulką.	Składniki	mieszamy,	przyprawiamy	do	smaku	majonezem.

Warstwowa sałatka selerowo – ananasowa.

-	 słoiczek	selera	konserwowanego	krojonego	w	makaronik
-	 jedna	puszka	kukurydzy
-	 jedna	lub	dwie	cebulki	
-	 trzy	–	cztery	jajka	ugotowane	na	twardo
-	 puszka	ananasów
-	 sól,	pieprz,	majonez	
Odsączamy	 seler.	 Kukurydzę	 po	 odsączeniu	 przyprawiamy	 pieprzem.	 Cebulkę	 
pokrojoną	 w	 kostkę	 należy	 sparzyć.	 Ananas	 powinien	 być	 pokrojony	 w	 drobną	 
kostkę.	Jajka	na	twardo	kroimy	w	kostkę.
Sałatka	ta	powinna	być	układana	warstwowo	w	płaskim	szklanym	naczyniu:	war-
stwa	selera,	warstwa	kukurydzy,	cebulka,	 jajka,	sól	 i	pieprz	do	smaku.	Te	cztery	
warstwy	przykrywamy	majonezem,	na	wierzch	dajemy	pokrojony	drobno	ananas.		

S m a c z n e g o.

WAŻNE - Ulga mieszkaniowa

Przedłuża się do 30 kwietnia 2008 roku, termin do złożenia oświadczenia,  
o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób  
fizycznych, podatnikom o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 126 w/w ustawy. 
(rozporządzenie ministra finansów z dnia 2 kwietnia 2008 roku – Dz.U. z dnia 
09.04.2008, nr 59, poz. 361)

Jest to oświadczenie o okresie zameldowania umożliwiające skorzystanie z tz. ulgi 
meldunkowej i dotyczy sytuacji kiedy chcemy sprzedać odziedziczony lub naby-
ty w drodze darowizny dom lub mieszkanie przed upływem 5 lat od daty nabycia 
mieszkania lub domu. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 126 cytowanej ustawy, wolne  
od podatku są „przychody uzyskane z odpłatnego zbycia” domu lub mieszkania 
„jeżeli podatnik był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 
12 miesięcy przed datą zbycia.” W tym celu należało złożyć w urzędzie skarbowym, 
w terminie 14 dni od daty sprzedaży, oświadczenie ze spełnia się w/w warunki. 
Nie złożenie oświadczenia lub nie spełnienie wymienionych warunków skutkowało  
koniecznością zapłaty 19 % podatku dochodowego od transakcji sprzedaży. Ponie-
waż przedstawiony przepis od samego początku wywoływał spory interpretacyjne 
dotyczące daty od kiedy powinno liczyć się ów 12-miesięczny okres zameldowania, 
wiele osób nie złożyło takich oświadczeń wychodząc z założenia, że ulga meldunko-
wa im nie przysługuje. Działo się tak ponieważ fiskus stał na stanowisku, że okres 
zameldowania przed 1 stycznia 2007 roku (wejście w życie przepisów dotyczących 
ulgi meldunkowej) nie może być wliczany do 12-miesięcznego okresu zameldowa-
nia umożliwiającego skorzystanie z ulgi. Zmieniło się to pod koniec lutego bieżącego 
roku, kiedy to  Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej nową, 
korzystną dla podatników interpretację przepisów zgodnie, z którą można zaliczyć 
do wymaganego minimalnego okresu zameldowania okres zameldowania przed 
dniem 1 stycznia 2007 roku. 
Dodatkowo, po zmianie interpretacji, ustawodawca umożliwił też skorzystanie teraz 
z ulgi meldunkowej osobom które, w 2007 roku, dokonały sprzedaży odziedziczo-
nego lub nabytego w drodze darowizny domu lub mieszkania a były w nim zameldo-
wane przez co najmniej 12 przed datą sprzedaży i nie skorzystały z ulgi meldunko-
wej lub fiskus odmówił im tego prawa.
Osoby takie powinny do 30 kwietnia 2008 roku, złożyć w urzędzie skarbowym 
oświadczenie o okresie zameldowania, co umożliwi im skorzystanie z ulgi a w efe-
kcie do zwrotu niepotrzebnie zapłaconego podatku.
Gdy sprzedaż w podobnych warunkach będzie miała miejsce w 2008 roku, termin 
na złożenie oświadczenia o zameldowaniu upłynie 30 kwietnia 2009 roku.

Jakub Sikora 
Honestus Sp. z o.o.
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 „Obdaruj sobą Innych” jest hasłem przewodnim najnowszej akcji Euro-
pejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi promującej Transplantacje i Hono-
rowe Krwiodawstwo. Głównym założeniem promocji Transplantacji tuż przy 
propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa w ramach jednej kampanii Krew-
niacy, jest wykorzystanie powszechnej społecznej akceptacji Honorowego 
Krwiodawstwa, by Transplantacje znalazły zrozumienie i akceptację. Po raz 
pierwszy w Polsce w kampanii społecznej, czynny udział wezmą setki polskich 
instytucji. Poprzez eksponowanie billboardów instytucje te tworzą Łańcuch 
Krewniaków.
 10 gwiazd Polskiego sportu zachęca Polaków do pobrania ze strony in-
ternetowej  i wypełnienia karty Oświadczenie Woli. Przemysław Saleta B Rh+, 
Agata Mróz B Rh-, Leszek  Kuzaj 0 Rh-, Sylwia Gruchała A Rh+, Jacek Bąk A 
Rh+,  Iwona Guzowska 0 Rh+, Andrzej Supron A Rh+, , Dorota Idzi 0 Rh+, 
Radosław Pazura B Rh+ oraz Marcin Velinov 0 Rh+ wspólnym głosem mówią 
OBDARUJ SOBĄ INNYCH! Dzięki wizerunkowi znanych sportowców biorących 
udział w akcji Łańcuch Krewniaków, promujemy Transplantacje i Honorowe 
Krwiodawstwo oraz aktywizujemy społeczności lokalne wokół tych idei. 

„Zawsze	marzyłem,	aby	móc	uratować	komuś	życie....” - Przemysław Saleta

 Słowa Przemka Salety, wypowiedziane w naszej kampanii w 2002 roku 
zyskują dziś wyjątkowego znaczenia. Przemek wyraził swoją wielką miłość do 
córki, oddając jej swoją nerkę. Jego marzenie spełniło się - „uratował” życie 
najbliższej swemu sercu osobie.

 Celem akcji jest także rozpowszechnienie kart Oświadczenie Woli. Każ-
da osoba dorosła  podpisująca kartę Oświadczenie Woli, wyrażając zgodę na 
pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje do-
wód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. 
Własnoręczne podpisanie karty Oświadczenie Woli ułatwia bliskim oraz leka-
rzom uszanowanie wyrażonej w ten sposób woli. Oświadczenie woli ma cha-
rakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować! 
Pobierz Twoją kartę Oświadczenie Woli.

 Akcja prowadzona jest przy pomocy 450 billboardów, które są ekspono-
wane przez różne instytucje i organizacje w całym kraju (m.in. Państwowa 
Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Naczelna Izba Lekarska, instytucje 
samorządowe, parafi e, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe…). Zada-

niem każdego z partnerów jest wywieszenie billboardu i eksponowanie go, 
przez co najmniej miesiąc. Po upływie tego czasu każdy uczestnik zobowią-
zuje się znaleźć inną instytucję, która zgodzi się wywiesić billboard w nowym 
miejscu i po kolejnym miesiącu ekspozycji - przekazać kolejnej. Wraz z bane-
rami są rozprowadzane są karty Oświadczenie Woli przeznaczone dla pracow-
ników instytucji biorących udział w akcji. 

 Inauguracja akcji odbyła się w  Sejmie RP w historycznym miejscu 
w którym podejmowane są najważniejsze decyzje dla Polaków. Pragniemy 
spowodować, by inauguracja akcji, w której ponad podziałami udział biorą 
Posłowie wszystkich partii była również historycznym wydarzeniem w polskiej 
Transplantologii zmieniając jej sytuację. Podpisując karty Oświadczenie Woli 
Posłowie dali przykład całemu narodowi.

Czas trwania akcji przewidziany jest nawet na okres dwóch lat.

„OBDARUJ SOBĄ INNYCH”
Marcin Velinov

Twórca kampanii Krewniacy

 Także Mareckie Stowarzyszeni Gospodarcze wraz z NZOZ Esculap 
włączyło się w tą szczytną i piękną akcję. Niedawno na budynku przychodni 
przy ulicy Fabrycznej 1 zawisł baner promujący akcję i zachęcający do popie-
rania Transplantacji oraz Honorowego Krwiodawstwa. 
 Ważną sprawą, gdy godzimy się by nasze organy w przypadku naszej 
śmierci mogły pomóc innym, jest posiadanie tzw. oświadczenia woli. Wypeł-
niając kartę oraz nosząc ją razem z dowodem osobistym spełniamy ten waru-
nek. 
 Kartę można pozyskać w Markach na dwa sposoby, tj. wydrukowaną kar-
tę można odebrać w rejestracji NZOZ Esculap, ul. Fabryczna 1 lub wyciąć 
z tego numeru „Gazety MSG”.
 Ponadto w najbliższym czasie w Markach będzie można również oddać 
krew. Najbliższy pobór odbędzie się w Urzędzie Miasta Marki w środę 4 czerw-
ca.
 Następny pobór odbędzie się na IV Spartakiadzie Rodzinnej – 21 wrześ-
nia. Chcemy by to wydarzenie, jak i sama Spartakiada, stały się tradycją 
w Markach, gdzie rywalizacja sportowa idzie w parze z darem serca, jakim 
jest oddanie własnej krwi dla ratowania innej osoby.

Jacek Orych

AKCJA „ŁAŃCUCH KREWNIAKÓW”

Jacek Orych
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Wędkarstwo - sposób na zdrowie – c.d.

   Sport, wypoczynek, hobby, ochrona środowiska, jak nazwać coś co ma 
wieletnią tradycję?

   Wiele osób 
twierdzi, że jest 
to wypoczynek 
inni twierdzą, że 
jest to sport. Ja 
bym powiedział 
jest to hobby – 
hobby, które na-
leży traktować 
z szacunkiem, 
hobby, w którym 
ukryte są walo-
ry: piękno przy-
rody, ochrona 
środowiska na-
turalnego z uw- 

zględnieniem przyjemności amatorskiego wędkowania. Gdy posiadamy 
wszelkie zezwolenia do wędkowania na wodach PZW, tj. kartę wędkarską 
jak i wniesioną opłatę, zastanawiamy się jak zorganizować sobie czas i przy-
jemność nad wodą. 
   Możemy wędkować indywidualnie w ciszy i spokoju, lecz należy pamiętać,  
że od tego roku każdego wędkarza obowiązuje rejestr połowów wędkar-
skich. 
Brak karty rejestru powoduje możliwość otrzymania mandatu.
Koło Miejskie w Markach proponuje uczestnictwo w zawodach wędkarskich 
jak zawody morskie, zawody spinningowe, zawody spławikowe, wędkowanie  
z gruntu. 

Plany zawodów wędkarskich:

20.01.2008 r. - Mistrzowskie zawody podlodowe pt. „O Mistrzostwo Koła 
– 2008”, ze względu na pogodę zawody zostały odwołane. 
09.03.2008 r. – Mistrzowskie zawody morskie z jednostki pływającej pt.  
„O Mistrzostwo Koła – 2008”, zawody już się odbyły.
13.04.2008 r. – Spławikowe zawody zaliczane do Grand – Prix.pt. „ Grand 
– Prix Spławik – 2008. Są to zawody organizowane dla wszystkich członków 
koła bez względu na wiek.   
27.04.2008 r. – Mistrzowskie Zawody Spławikowe Koła pt. „ Mistrzostwo 
Koła – 2008”.  Zawody te jak każde zawody spławikowe są organizowane dla 
wszystkich członków naszego koła.
01.05.2008 r. – Mistrzowskie Zawody Spinningowe pt. „Mistrzostwo Koła 
– 2008” są to zawody organizowane wyłącznie dla seniorów jak i niektóre 
grupy wiekowe Juniorów.
18.05.2008 r. – Towarzyskie Zawody Spławikowe pt. „ o Puchar Burmistrza 
Miasta Marki – 2008”. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie 
naszego koła.
01.06.2008 r. – festyn wędkarski dla dzieci i młodzieży. W tym dniu zapra-
szamy wszystkie dzieci, które mają ochotę zabawić się nad wodą przy okazji 
nauczyć się wędkowania. 
08.06.2008 r. – Zawody Spławikowe zaliczane do Grand – Prix.
22.06.2008 r. – Zawody Gruntowe zaliczane do Grand – Prix. Zawody, które 
przynoszą wiele zadowolenia dla wszystkich wędkarzy naszego koła.
26-27.06.2008 r. Towarzyskie Zawody gruntowe, pt. „Maraton nocny”.  Zawo-
dy rodzinne lub towarzyskie organizowane w porze nocnej przez PZW. 
24.08.2008 r. – Towarzyskie Zawody Gruntowe, pt. „ O Puchar Rady Miasta 
– 2008”. Zawody te ze względu na okres wakacyjny szczególnie upodobali 

sobie Kadeci i Juniorzy członkowie naszego Koła.
07.09.2008 r. Zawody Spławikowo – Gruntowe. Są to pierwszy raz wprowa-
dzone zawody wędkarstwa mieszanego, czy się udadzą? Zobaczymy.
27.09.2008 r. - Towarzyskie zawody spinningowe z jednostki pływającej.  
Zawody wyłącznie dla seniorów.
12.10.2008 r. Towarzyskie zawody spinningowe, pt. „O Puchar Zalewu  
Zegrzyńskiego. Będą to zawody spinningowe z brzegu.

   Czy organizowane zawody 
wędkarskie przez koło to dużo 
czy mało, myślę, że każdy bę-
dzie zadowolony, gdy znajdzie 
coś dla siebie, pamiętajmy tylko,  
że aby uczestniczyć w wędkar-
skich zawodach zawodnik pod-
lega regulaminowi zawodów  
a zapisy trwają tylko do ostatnie-
go piątku przed organizowanymi 
zawodami.

Rzecznik prasowy koła  
Jan Orłowski

Interior Centrum Sp.j.
ul. Ciurlionisa 3, 05-260 Marki

tel. (0 -22) 799 18 19, fax (0-22) 771 24 96 
e-mail: interior@grupapsb.com.pl www.interiorcentrum.com.pl

CENTRUM DOCIEPE¡ BUDYNKÓW

MIESZAMY TYNKI I FARBY JU  ̊OD 24 h

Firma specjalizuje sí  w handlu detalicznym i hurtowym materia∏ami budowlanymi.

Elewacje wykonane w systemei Terranova

Oferuje:
• p∏yty gipsowo-kartonowe
• profile do p∏yt g-k i sufitów podwieszanych
• sufity podwieszane mineralne ARMSTRONG
• docieplenia poddaszy - we∏na ISOVER, PAROC, URSA
• styropian TERMO ORGANIKA
• cement, ceg∏a, wapno
• kleje do glazury CERESIT, ATLAS, CEKOL
• gipsy szpachlowe i tynkarskieDOLINANIDY,
KNAUF, CEKOL

• folie budowlane, paroizolacyjne 
i wiatroizolacyjne
• tynki akrylowe, mineralne
farby wewn t́rzne i elewacyjne 
- w∏asne mieszalniki

• promocyjne ceny
• doradztwo techniczne
• mi∏a i fachowa obs∏uga
• transport do klienta gratis

Słupki są, a kierowcy swoje.

Jest przystanek, jest znak, są samochody które ciągle  
blokują przystanek. 
Brakuje tylko Pana Policjanta z bloczkiem mandatowym.
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OGŁOSZENIA DROBNE:
DAM PRACĘ

* Przyjmę Stolarzy. 502 575 950
* Praca weekendowa dodatkowa, obsługa pikników,
festynów dla dzieci. Studenci, mężcżyzni do 40 lat, mile widziane
prawo jazdy kat. B.  www.biwat.pl
* 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
*	Firma	sprzątająca	zatrudni	pracowników	do	sprzątania	obiektu	handlowe-
go	Warszawa-Targówek,	 praca	 zmianowa,	możliwość	 zatrudnienia	 na	wee-
kendy,	sprzątanie	obiektu	lub	praca	na	zmywaku.	Atrakcyjne	wynagrodzenie!	
tel. 0 698-628-464.
*Firma	sprzątająca	zatrudni	pracowników	do	sprzątania	na	terenie	zewnętrz-
nym	Warszawa-Targówek,	atrakcyjne	wynagrodzenie!	tel. 0 602-532-757

OGŁOSZENIA RÓŻNE
* Sprzedam  BROWAR  idealnie wyposażony  zatwierdzony  atest sanepidu 
HACCP  produkcja 45.000 litrów piwa na miesiąc  dom działka 
tel. 500 409 404  
*Pracujący	szuka	pokoju	do	wynajęcia	w	Markach,	Tel.	0-889 307 771
*Szukam	 pracy:	 Technik	 mechanik-obr.	 skr.	 z	 dl.	 praktyka	 tokarz,	
ślusarz,	 praktyka	 elektr.Upr.SEP:1988-2005.	 Upr.	 UDT	 wózki.	 obsł.	 komp.	
Tel.	505524704 
*Sprzedam	Mercedesa	190	2	L	Diesel,	rocznik	1996
cena do uzgodnienia;  tel. 503 913 878

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,	Dział Reklamy Płatnej: 0-607 281 720   gazeta@msg.net.pl.

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:
1.	 Sklep	„U	Gabrysi”,	ul.	Małachowskiego	112
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	fi	lia)
24.	 Sklep	Państwa	Sobańskich,	ul.	Pomnikowa	19
25.	 Sklep	Spżywczo	Monopolowy	“GABRIELA”,	Małachowskiego	12
26.	 MARCPOL,	Al.	Piłsudskiego
27.	 Sklep	Spożywczt	ADAM,	ul.	Kościuszki	64B
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Wykonawstwo robót instalacyjnych


