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Szanowni Państwo,

BEZ WASZEJ POMOCY Maciek jest skazany na porażkę. Guz wy-
rasta z podstawy czaszki wypełniając, naciekając i niszcząc tkanki 
w obrębie głowy. Atakuje uszy i nos. Systematycznie schodzi do gar-
dła paraliżując funkcje oddychania, co prowadzi do niedotlenienia 
całego organizmu. Maciek ma kłopoty z przyjmowaniem posiłków, 
jest osłabiony, czuje ciągłe zmęczenie i cierpi na bezsenność. 

W Polsce guz ten jest wykrywany u pięciu osób rocznie. W związku 
z tym polskie szpitale - nawet kliniczne - maja znikome doświadcze-
nie w sposobach jego diagnozowania, leczenia i zapobiegania. Na 
przestrzeni pół roku Maciek przeszedł w sumie trzy operacje chirurgii 
endoskopowej pod pełną narkozą. Niestety, po każdej operacji bada-
nia rezonansem magnetycznym stwierdzały obecność guza w coraz 
to innych partiach głowy. 

Zrezygnowani i zawiedzeni z podziwem obserwowaliśmy Maćka, 
który mimo osłabionego operacjami i dodatkowymi zabiegami 
organizmu wciąż liczył na to, że szybko wyzdrowieje i powróci do 
normalnego życia. Najgorsze było jednak przed nami. Porównawcze 
rezonanse magnetyczne wykonane w odstępie miesiąca po ostatniej 
operacji stwierdziły dalszą aktywność guza, który na stale zagnieździł 
się w osłabionym organizmie. 

Jedyną skuteczną metodą jego leczenia jest naświetlanie wiązką 
protonową z użyciem specjalistycznych akceleratorów protonowych. 
Urządzenie takie - bardzo skomplikowane i drogie (podobne do „Wiel-
kiego Zderzacza Hadronów” w CERN pod Genewą) - znajdują się we 
Francji (Orsay) i USA (Houston w Teksasie). 

Na początku 2008 roku w trybie pilnym zespół lekarski Katedry 
Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr hab. Kazimierza 

Niemczyka przekazał wszystkie dotychczasowe wyniki badań do 
Instytutu Marie Curie w Centrum Radioterapii Protonowej w Paryżu, 
specjalizującego się w leczeniu tego rodzaju guzów naświetleniami 
akceleratorem protonowym.

Kontynuacja leczenia za granicą, dająca nadzieję na wyleczenie, 
wymaga długotrwałego pobytu w Paryżu (trzy miesiące Maćka wraz 
z jego Mamą w trakcie naświetlań od 4 listopada 2008 do 31 stycz-
nia 2009), a następnie wielokrotnych wyjazdów do Instytutu Marie 
Curie w Paryżu na badania kontrolne. To przekracza możliwości 
finansowe - poważnie już naruszone długotrwałym i kosztownym 
leczeniem w Polsce. 

Pojawiła się szansa na uratowanie życia naszego Syna. Narodowy 
Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na refundację jedynie kosztów terapii 
protonowej. NFZ NIE POKRYWA kosztów podróży do Francji oraz 
trzymiesięcznego pobytu w Paryżu (codziennych dojazdów do kliniki 
w Orsay, opłat za hotel i leki). Ze względu na niepełnoletność syna 
oraz jego stan zdrowia istnieje konieczność zapewnienia mu przez 
cały okres terapii opieki przez jednego z rodziców. Fakt, iż jedno z ro-
dziców musiało przerwać prace na trzy miesiące, poważnie odbija się 
na naszym domowym budżecie. Następnym etapem leczenia będzie 
rehabilitacja syna po naświetlaniu oraz wyjazdy do Francji co pół 
roku na obowiązkowe konsultacje, co także pochłonie niebagatelną 
sumę pieniędzy. 

Wierząc, iż rozpoczęta terapia da naszemu Synowi szansę 
powrotu do normalnego życia wśród rówieśników, do szkoły i na 
boisko piłkarskie, w imieniu własnym i naszego Syna prosimy 
o udzielenie nam pomocy finansowej. 

Jadwiga i Dariusz Jastrzębscy

Każdy, kto chciałby wesprzeć Maćka, 
może wpłacić dowolną kwotę na konto:
08 1240 1066 1111 0000 0006 1694.
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową,
ul. Przybyszewskiego 47, 01-849 Warszawa.
Koniecznie z dopiskiem: „Maciek Jastrzębski”.

lub przekazać 1% podatku 
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową 
01-849 Warszawa ul. Przybyszewskiego 47 
Nr konta: 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694 KRS 0000079660
Przy przekazywaniu 1 % podatku proszę pamiętać 
o wpisaniu „Maciej Jastrzębski” w rubryce „inne informacje”.

Pomoc dla MAĆKA
Maciek, pełen życia, wiecznie uśmiechnięty, aktywny sportowo siedemnastolatek, tak jak jego rówieśnicy uwielbia grę w piłkę nożną. Od 

trzech lat profesjonalnie rozwija swoją pasję jako defensywny pomocnik w lokalnej drużynie piłkarskiej MTS Marcovia Marki. Jego koledzy 
z drużyny określają go jako upartego, bardzo wytrwałego i konsekwentnego w dążeniu do celu. Trener mówi o nim: „Na boisku zawsze daje 
z siebie wszystko, nie znosi porażek i zawsze bierze do serca wszystkie przegrane walki jego drużyny”.

Teraz życie zmusiło Maćka do rozegrania najważniejszego w dotychczasowej karierze meczu z bardzo groźnym nowotworem głowy 
(chordoma - struniak podstawy czaszki). 

Wszyscy jesteśmy dogłębnie poruszeni losem Maćka, ale i pełni podziwu dla niego i jego rodziców za ogromną determinację, 
w walce z chorobą.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze wsparło Państwa Jastrzębskich kwotą 3000 złotych. Jednocześnie chcemy poinformować, 
że udostępniamy swoje konto bankowe do zbiórki na ten szczytny cel. Każda wpłata dokonana na konto naszego stowarzyszenia 
z dopiskiem „ DLA MAĆKA” zostanie przekazana rodzinie Państwa Jastrzębskich. Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze jest 
organizacją pożytku publicznego i może pozyskiwać środki z darowizn (osoby fizyczne mogą odpisać 6 % dochodu, a osoby prawne 
10 % dochodu), a także z tzw 1%. Liczymy na otwartość i szczodrość serc mieszkańców Marek.

A oto numer konta bankowego Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego (darowizny)
SBO w Warszawie O/Marki

81 8015 0004 0010 0869 2020 0001
z dopiskiem  „DLA MAĆKA”

  
W przypadku przekazywania 1% podatku należy w zeznaniu podatkowym wskazać Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 

i nr KRS   0000231763
W części zeznania „Informacje uzupełniające” należy wpisać „Dla Maćka”.

Zaznaczenia kwadracika „Wyrażam zgodę” spowoduje, że Urząd Skarbowy przekaże informację kto był darczyńcą.

Zarząd MSG
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Wielkie zaniepokojenie w Radzie Miasta 
wywołała informacja o bardzo złych wynikach 
testów  egzaminacyjnych uczniów kończących 
Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum.

Wyniki testów okazały się najsłabsze 
w skali ostatnich lat. Rozgoryczenie nasze 
było tym większe, że ponosimy olbrzymie 
koszty na finansowanie oświaty w mieście, 
a ciągle rosnące żądania płacowe pracowni-
ków oświaty wydają się nie mieć końca.

Oświata przymusowo stała się „oczkiem 
w głowie” władz samorządowych. Do tego je 
zmusiła polityka  Państwa, która utrzymanie 
oświaty i kolejne podwyżki płac scedowała na 
samorządy.

Radni postanowili spotkać się z Dyrekto-
rami placówek oświatowych naszych szkół, 
by dowiedzieć się o przyczynach tak słabych 
wyników testów i jaką mają receptę na zmia-
nę tego stanu rzeczy. Spotkanie to odbyło 
się w na XXIV sesji Rady Miasta Marki, po 
wcześniejszym spotkaniu na Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.

W temat zagadnienia wprowadziła Pani 
Przewodnicząca Rady Miasta, Pani dr Maria 
Piwko, która prywatnie jest nauczycielem 
akademickim, a więc osobą jak najbardziej 
w tej kwestii kompetentną.

Pierwszy głos w dyskusji zabrała Pani 
Elżbieta Brzozowska, która przekazała swoje 
doświadczenia w tym temacie, a należy 
przyznać, że je ma, gdyż jest matką trojga 
dzieci, które korzystały z naszych placówek 
oświatowych. Wyraziła swą opinię, że poziom 
nauczania w naszych placówkach jest niski 
i znacznie odbiega od poziomu szkół warszaw-
skich, zwłaszcza w Gimnazjach.

W dalszej dyskusji zabrało głos 3-ch Dyrek-
torów. Poziom ich wypowiedzi, kultura dyskusji, 
znajomość zagadnienia tematu i przygotowa-
nie do dyskusji – to pokazało jak wielkie jest 
zróżnicowanie osobowości w tym zawodzie. 
Tych troje dyskutantów swoimi wypowiedziami 
utwierdziło nas w przekonaniu, że są to pedago-
dzy z powołania, pasjonaci tego zawodu i osoby 
czujące na sobie ciężar tego powołania. 

Okazało się, że poziom nauczania rzeczy-
wiście się trochę w ostatnim roku obniżył, 
ale na to składa się wiele przyczyn, m.in. 
brak zainteresowania rodziców, obniżenie 
progu ambicjonalnego uczniów, brak wśród 
młodzieży motywacji do nauki, itp.

Intencją mojego artykułu nie jest wypo-
wiadanie się na temat poziomu nauczania 
w naszych szkołach, gdyż w tych sprawach  
jestem laikiem i nie mam przygotowania 
pedagogicznego.

Jednakże nie mam zastrzeżeń do poziomu 
nauczania w naszych szkołach. Moje dzieci tu 
kończyły szkoły, nie miały kłopotów w Liceum 
i na studiach. Jedno z  mych dzieci było olim-
pijczykiem z trzech przedmiotów, drugie było 
lepiej przygotowane niż uczniowie z Ząbek, 
Zielonki, Kobyłki i Wołomina, takie było zdanie 
nauczycieli z Liceum warszawskiego, chociaż 
wcale orłem nie było. Myślę, że dobrze je 
przygotowano właśnie w szkołach mareckich. 
Do sukcesów nauczania potrzeba, co wszyscy 
stwierdzili, współpracy rodziców z nauczy-
cielem, a także pracy rodziców z własnym 
dzieckiem. Wówczas łatwiej o sukcesy. 

Dyrektorzy stwierdzili, że  główna przyczyną 
słabych wyników nauczania jest lekceważenie 
obowiązków przez uczniów, brak zaintereso-

wania rodziców. Rodzice nie współpracują 
z nauczycielami, uważają, że pozytywna 
ocena się należy za samą obecność. Podwa-
żają autorytet nauczycieli, mają wobec nich 
stosunki roszczeniowe. Uczniowie zły przykład 
z domu przenoszą na teren szkoły.

Są na naszym terenie rejony, gdzie występują 
większe skupiska rodzin patologicznych i ma to 
przełożenie na wyniki nauczania. Przykładem 
może być Szkoła Podstawowa nr 4. która ma 
gorsze wyniki od Szkoły Podstawowej nr 3.

Szkoła nr 4 obejmuje swym rejonem  
teren, gdzie tej patologii jest wiele. Wysiłki 
nauczycieli niweczone są przez lekceważący 
stosunek uczniów i rodziców. 

Natomiast Szkoła nr 3 obejmuje swym re-
jonem teren, gdzie jest inne środowisko. Tam 
nauczyciele chwalą sobie współpracę z rodzi-
cami i dlatego Szkoła nr 3 osiąga najlepsze 
wyniki w mieście i plasuje się w czołówce 
powiatowej.

W toku dalszej dyskusji poruszono sprawę 
lokalizacji nowego Gimnazjum.

Za poprzedniej kadencji Rady podjęto 
decyzję o lokalizacji nowego Gimnazjum przy 
ul. Wspólnej. Miasto nie posiadało wówczas in-
nego terenu, który by się nadawał pod budowę 
takiego obiektu. Rozpoczęto prace przygoto-
wawcze, poniesiono już pewne koszty.

Jak Państwa informowałem w artykule o bu-
dżecie miasta na 2009 rok, miasto zakupiło 
teren ok. 3 ha w południowej części Marek 
z przeznaczeniem pod inwestycje miejskie. 

Obecnie, gdy posiadamy odpowiedni teren, 
zrodziła się wątpliwość, czy lokalizacja przy 
ul. Wspólnej jest trafna.

Przedstawiciele oświaty jednogłośnie wy-
razili swą opinię, że Gimnazjum powinno być 
zlokalizowane w południowej części miasta, 
gdyż  z tego rejonu miasta uczniowie będą 
emigrować do szkół warszawskich, z powodu 
ich bliskiego położenia.

Osobiście nie podzielam tego poglądu, gdyż 
z południowej  części miasta do ul. Wspólnej 
są tylko 2 przystanki autobusowe, zaś do 
Warszawy znacznie więcej. Poza tym nie tylko 
bliskość szkoły przyciąga uczniów, lecz także  
warunki, wyposażenie i poziom nauczania.

Myślę jednak, że należy wziąć pod uwagę 
zdanie osób kompetentnych w tej dziedzinie.

Spotkanie z przedstawicielami oświaty oka-
zało się bardzo trafnym pomysłem. Dyskusja 
wykazała z jakimi problemami boryka się 
oświata i jak bardzo te problemy są złożone.

Praca wychowawcza z młodzieżą należy 
chyba do jednej z najtrudniejszych. Kiedyś 
ktoś złorzeczył, „abyś cudze dzieci uczył”. 
Okazuje się, że również należy edukować ro-
dziców, którzy nie wypełniają swych obowiąz-
ków wobec własnych dzieci, a ich zachowanie 
bywa często demoralizujące. Przeraziła mnie 
wypowiedź jednej z Pań Dyrektorów, która na 
kamerze z monitoringu z ul. Dużej widziała, 
jak o godzinie drugiej w nocy  młodzieńcy 
w wieku szkolnym podstawowym demolo-
wali przystanek autobusowy. Gdzie w tym 
czasie byli ich rodzice? Czy tu już nie powinny 
wkroczyć odpowiednie władze w sprawie 
pociągnięcia rodziców do odpowiedzialności 
za niewłaściwe sprawowanie obowiązków 
rodzicielskich? Czy takim rodzicom nie należy 
ograniczyć władzę rodzicielską?

Narzekamy na patologię, a  jednocześnie 
biernie patrzymy, jak ona się rodzi wokół nas.

Poddaję to Państwu pod rozwagę, gdyż 
edukacja dzieci i młodzieży odbywa się nie 
tylko w szkole, lecz także w rodzinie i środowi-
sku, które tworzymy.

Tadeusz Pasternak, Radny Klubu 
Radnych MSG „O Przyszłość Marek”

Spotkanie z oświatą na sesji Rady Miasta Marki
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Jednym ze znakomitych mieszkańców ziemi mareckej jest artysta plastyk, pedagog 
i działacz społeczny zarazem - Tadeusz Lużyński. Urodził się on w 1934 roku w Wysokiej 
na ziemi radomskiej. 

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 1964 roku w pracowni znakomitego kolorysty 
i pedagoga prof. Eugeniusza Eibisha. Od tego czasu uprawia on malarstwo sztalugowe 
i ścienne - jest autorem polichromii w kościele w Wysokiej i współautorem polichromii 
w kościele parafialnym w Karczmiskach, współtwórcą oraz wykonawcą kompleksu 
mozaik w Ambasadzie Polskiej w Moskwie oraz w kaplicy na Wólce Węglowej. W latach 
1972-74 kierował rekonstrukcją malowideł ściennych na Starym i Nowym Mieście w 
Warszawie. Od 1988 roku należał do nieistniejącej już grupy artystów malarzy „Roso-
mak”, z którą brał udział w 18 wystawach. 

Oprócz bogatego dorobku twórczego Tadeusz Lużyński ma również znaczne doko-
nania na polu działalności pedagogicznej i społecznej - prowadził zajęcia i warsztaty 
plastyczne w Mareckim Ośrodku Kultury i pracownię malarstwa w Robotniczym Stowa-
rzyszeniu Twórców Kultury. Do chwili obecnej  jest konsultantem plenerów malarskich 
organizowanych przez Ogólnopolską Izbę Lekarską, i sam chętnie w plener rusza.
Udziela konsultacji nie tylko plastykom amatorom, ale też współpracuje przy aranżacji 
wielu wystaw, w tym w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury. Co więcej - honorowo wyko-
nał i zrealizował projekty kilkudziesięciu ołtarzy na Boże Ciało w parafiach mareckich 
oraz jest inicjatorem i współwykonawcą figury Chrystusa Ukrzyżowanego w ołtarzu 
kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Markach - Pustelniku. Działał także w Komisji 
Kultury Rady Miasta Marki jako jej przewodniczący.

Pomimo tylu zajęć i pól zainteresowań prawdziwą pasją Tadeusza Lużyńskiego po-
zostaje niezmiennie malarstwo sztalugowe – olejne, akrylowe, pastel i akwarela. Jest 
łatwo rozpoznawalny przez swoją paletę barw nasyconych i gorących, a przy tym cechu-

je go nader żywy temperament 
artystyczny - w obrazach tego 
malarza nie spotkasz nudy. 

Przeciwstawne barwy pro-
wadzą ze sobą żywą rozmowę, 
a pełne temperamentu formy 
walczą tu z twórcą o jeszcze 
większą swobodę - z drugiej 
strony widać w jego pracach 
wyraźnie dążenie do harmonii. 

Artysta ten w pełni panuje 
nad kolorem, ze swobodą 
tworzy konteksty intelektual-
ne, iluzje i głębie, przestrzeń, 
atmosferę, nastroje - co 
wszystko razem wzięte de-
cyduje o energii zdarzenia 
malarskiego, które urzeczy-
wistnia się na płótnie. Jest to 
szczególnie widoczne w pej-
zażach i martwych naturach 
- każda barwna plama, każda 
smuga koloru użyta jest jako 
walor zarówno konstrukcyjny, 
jak i emocjonalny. 

W Markach Tadeusz Lużyń-
ski prezentował swoje prace 
siedmiokrotnie na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. 
Jego autorską wystawą malar-
stwa w 1991 roku rozpoczęła 
swoją działalność duża Galeria 
Mareckiego Ośrodka Kultury.

Anna Dąbrowska-Pękocka

Tadeusz Lużyński – marecki malarz nastrojów
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Z Marek do Betlejem
Tylko najstarsi pamiętają, że w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Księży Michalitów w Markach od sześciu lat rozbrzmiewa wesoła 
nowina o Bożym Narodzeniu. Źródłem tych niezwykłych przeżyć reli-
gijnych i estetycznych jest corocznie organizowany Przegląd Małych 
Form Teatralnych „Jasełka”

W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło jedenaście pla-
cówek oświatowo-wychowawczych: z Warszawy, Wołomina, 
Marek, Słupna, Leszna i Ostrówka. Impreza łącznie zgromadziła 
i zintegrowała 280 dzieci i młodzieży zróżnicowanych wiekowo 
i wychowawczo. Uczestnicy z niezwykłą pasją i młodzieńczym 
zapałem, na różne sposoby prezentowali opowieść o narodzeniu 
Boga w Betlejem. 

Umiejętności aktorsko-recytatorskie oceniali najwyższej klasy 
artyści: Państwo Agata i Andrzej Mastalerz – warszawscy aktorzy, 
Pani Urszula Paszkiewicz – Radna Miasta Marki oraz ks. Piotr 
Prusakiewicz – redaktor naczelny michalickiego dwumiesięcznika 
„Któż jak Bóg”. 

Całe przedsięwzięcie zrealizowano dzięki pomocy finansowej 
Starostwa Powiatowego w Wołominie, Gminy Radzymin, Miasta 
Marki oraz Zgromadzenia Księży Michalitów. Powyższe instytucje 
na wręczeniu bogatych nagród reprezentowali: Ryszard Węsier-
ski – wicestarosta wołomiński, Katarzyna Rutkowska z działu 
promocji powiatu wołomińskiego, Halina Grzelak – sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Janusz Werczyński – burmistrz 
Miasta Marki, Ewa Motyczyńska – pełnomocnik ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Marki oraz 
ks. Jan Seremak – Radca Generalny Księży Michalitów. 

Wśród młodych grup teatralnych nie było zwycięzców, bo nie 
o to chodziło w spotkaniu. Najważniejsze, że każdy uczestnik 
doświadczył przeżyć duchowych i poczuł smak atmosfery bożonaro-
dzeniowej. Jury przyznało jednak trzydzieści indywidualnych nagród 
w kategoriach: najpiękniejszy strój, najlepszy aktor, wyjątkowe 
zdolności recytatorsko-wokalne oraz najsympatyczniejszy aniołek, 
baranek i diabełek.

Przegląd jasełkowy w michalickim ośrodku w Markach z roku 
na rok cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga nowe 
placówki oświatowo-wychowawcze województwa mazowieckiego. 
Nic dziwnego, bo udział w tak niezwykłych wydarzeniach posiada 
nie tylko walory artystyczne, ale przede wszystkim ma charakter 
wychowawczy.

Ks. Sylwester Szwajca
CSMA

W dniu 19.12.2008 roku odszedł od 
nas pan Michał Longosz. Osoba niero-
zerwalnie kojarzona z naszym miastem. 
Wieloletni nauczyciel zawodu w szkole 
zawodowej w Markach, od 1971 roku 
przewodniczący prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, a od 1973-1990 roku 
Naczelnik Miasta Marki. Czasy, w któ-
rych przyszło mu sprawować te funkcje 
nie były łatwe i trudno nam dziś jedno-
znacznie ocenić ten okres. Prywatnie był 
osobą pełną energii, życzliwą, dzielącą 
się swoim bogatym doświadczeniem, wspierającą swą radą 
wiele lokalnych inicjatyw.

Łącząc się w smutku chcielibyśmy przekazać Rodzinie kon-
dolencje i wyrazy współczucia.

Redakcja i Zarząd MSG 
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Podatnicy rozlicza-
jąc się z uzyskanych 
dochodów w 2008r., 
mogą w swoich ze-
znaniach uwzględnić 
pewne ulgi i odlicze-
nia takie jak ulga ro-
dzinna, internetowa, 
rehabilitacyjna czy 
odliczenia darowizn 
na cele dobro-
czynne.

Z ulgi rodzinnej będą mogli skorzystać 
rodzice którzy w roku podatkowym wycho-
wywali dzieci własne lub przysposobione. 
Odliczenie dotyczy dzieci niepełnoletnich, 
studentów do 25 roku oraz bez względu na 
wiek dzieci, które pobierają zasiłek pielę-
gnacyjny. Od 2008 roku prawo do skorzy-
stania z ulgi zyskują rodzice których dzieci 
pobierają dodatek pielęgnacyjny oraz rentę 
socjalną. Z ulgi skorzystają także rodzice, 
których dzieci uczą się na zagranicznych 
uczelniach do ukończenia 25 roku życia. 
Prawo do ulgi nie przysługuje podatnikom, 
których dzieci w roku podatkowym osią-
gnęły dochody przekraczające kwotę wolną 
podatku.

Kwota ulgi wynosi 1173,70 zł za każde 
dziecko i przysługuje rodzicom niezależnie 
od terminu w jakim dziecko przyszło na 
świat czy skończyło studia. Ulga przysłu-
guje obojgu rodzicom, może być odliczona 
w częściach od podatku obojga rodziców lub 
w całości przez jednego z nich. W przypadku 
gdy rodzice są w separacji lub po rozwodzie, 
odliczenie przysługuje temu, u którego dzieci 
faktycznie mieszkają.

Z ulgi rodzinnej nie mogą skorzystać 
rodzice rozliczający się według liniowej dzie-
więtnasto procentowej stawki podatku oraz 
osoby opłacające ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych.

Ulga internetowa, podobnie jak w latach 
ubiegłych, przysługuje osobom które korzy-
stają z sieci Internet w domu będącym ich 
miejscem zamieszkania. Wydatki poniesio-
ne na korzystanie z Internetu muszą być 
udokumentowane fakturą w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług (art. 
26 ust. 7 pkt 1 updof) wystawioną na osobę, 
która odliczy je w ramach ulgi. 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 
więcej niż 760 zł rocznie. Małżonkom 
przysługują odrębne limity odliczeń, pod 
warunkiem że oboje będą mieli dowody 
wpłaty i faktury lub dowody wpłat i faktury 
na nazwisko obojga.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje po-
datnikom posiadającym orzeczenie o za-
kwalifikowaniu do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności lub decyzji o przyzna-
niu renty z tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy. Z ulgi mogą sko-
rzystać również rodzice, którzy mają na 
utrzymaniu osoby niepełnosprawne (dzieci, 
rodziców czy małżonka), jeżeli ich docho-
dy nie przekroczą w roku podatkowym 
kwoty 9120 zł.

Większość wydatków rehabilitacyjnych 
można odliczyć od dochodu w wysokości 
w jakiej faktycznie zostały poniesione. 
Dotyczy to m.in. wydatków na adaptację 
i wyposażenie mieszkania na potrzeby 
osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu 
i  rządzeń rehabilitacyjnych, przysto-
sowanie samochodu. Warunkiem 

odliczenia jest konieczność posiadania 
dowodów potwierdzających poniesienie 
wydatków.

Część wydatków rehabilitacyjnych jest 
limitowana. W roku podatkowym maksymal-
nie od dochodu można odliczyć 2280 zł. 
Odliczeniu podlegają wydatki na opłacenie 
przewodników dla osób niewidomych, 
używanie samochodu osobowego oraz 
utrzymanie psa przewodnika.

Ulga przysługuje także na zakup 
leków, które zgodnie ze stwierdzeniem 
lekarza specjalisty osoba niepełnospraw-
na powinna przyjmować. Kwotę odliczenia 
stanowi nadwyżka ponad sto złotych 
miesięcznie.

Kolejną z ulg z jakiej podatnicy będą 
mogli skorzystać jest ulga odsetkowa. 
Osoby spłacające kredyt mogą odliczyć 
od dochodu odsetki na zasadzie praw 
nabytych. Z ulgi odsetkowej skorzystają 
podatnicy którzy dokonują spłaty kredytu 
zaciągniętego w latach 2002-2006 na cele 
mieszkaniowe. Odliczenie dokonuje się 
najwcześniej za rok podatkowy, w którym 
inwestycja została zakończona.

Osoby które w 2008 roku przekazały 
pieniądze na cele dobroczynne, mogą kwotę 
darowizny odliczyć od dochodu. Łączna 
kwota odliczenia przekazanych darowizn nie 
może przekroczyć 6% osiągniętego w danym 
roku dochodu.

Odliczeniu podlegają darowizny prze-
kazane na cele określone w art.4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego, kultu 
religijnego oraz organizacje realizujące cele 
krwiodawstwa.

Wysokość darowizny powinna być udoku-
mentowana dowodem wpłaty na rachunek 
bankowy obdarowanego, a w przypadku 
darowizny innej niż pieniężna – dokument 
z którego wynika wartość darowizny wraz 
z oświadczeniem obdarowanego o jej przy-
jęciu. 

Darowizny na cele charytatywno- opie-
kuńcze Kościoła nie są objęte limitem. Na-
leży jednak spełnić pewne warunki. Przede 
wszystkim należy posiadać pokwitowanie 
odbioru datku, oraz w ciągu dwóch lat od 
przekazania darowizny otrzymać sprawoz-
danie o jej przeznaczeniu.

Po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym 
podatnicy mogą odliczyć składki na ubez-
pieczenie społeczne i zdrowotne które 
zostały zapłacone w innych krajach Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Szwajcarii. 

W zeznaniu rocznym podatnicy nie mogą 
uwzględnić składek, których podstawę wy-
miaru stanowi dochód zwolniony z podatku 
zgodnie z umowami dotyczącymi unikania 
podwójnego opodatkowania. Składki mogą 
odliczyć tylko te osoby, które nie odliczyły 
ich już w innym państwie UE.

Jak co roku podatnicy mają prawo 
do przekazania 1% podatku na cele 
wybranej organizacji pożytku publiczne-
go. Tak jak w roku ubiegłym darowiznę 
przekaże Urząd Skarbowy. Podatnik 
zobowiązany jest jedynie do wskazania 
w zeznaniu rocznym instytucji na którą 
ma być przekazana darowizna. Wa-
runkiem przekazania darowizny przez 
Urząd Skarbowy jest zapłata należnego 
podatku.

Ilona Szydłowska
Skłodowscy sp.z o.o.

Już czas na zeznania podatkowe 
za rok 2008
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Szanowni Państwo serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych na:
 

VI Bal
Charytatywny
Mareckiego

Stowarzyszenia
Gospodarczego

Stało się już tradycją, że na pożegnanie 
karnawału organizujemy bal połączony 
z loterią fantową, oraz aukcją obrazów 
i grafik naszych lokalnych artystów. Do-
chód z balu przeznaczony jest na pomoc 
charytatywną prowadzoną przez nasze 
stowarzyszenie.
Można pożegnać karnawał w niezapo-
mnianej atmosferze Centrum Konferen-
cyjnego Sułtan i jednocześnie wesprzeć 
charytatywną działalność naszego 
stowarzyszenia.

Termin balu:
21.02.2009 r.

 
Cena zaproszenia 175 zł od osoby.

Rezerwacji można dokonywać 
pod nr telefonu:
602-254-058
501-133-955

Zaproszenia do nabycia:

Centrum Konferencyjne SUŁTAN, 
Marki, ul. Piłsudskiego 217a

Skłodowscy Kancelaria Podatkowa 
Marki, ul. Kościuszki 43

NZOZ ESKULAP 
Marki, ul. Fabryczna 1

Zapewniamy wspaniałą 
oprawę muzyczną, 
wykwintne menu 

i niezapomniane wrażenia

Zarząd MSG
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Budżet Miasta Marki na 2009 rok
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Na XXIV sesji Rady Miasta Marki  w dniu 14 stycznia 2009 roku 
uchwalono budżet miasta na 2009 rok. 

Prace Burmistrza i jego pracowników przy tworzeniu tego doku-
mentu trwały od początku roku do 15 listopada, kiedy to projekt  
wpłynął do Biura Rady Miasta, celem jego uchwalenia. Nad złożonym 
projektem debatowały wszystkie Komisje Rady Miasta, jednakże 
główny ciężar spoczywał na Komisji Budżetowo – Gospodarczej, 
która zajmowała się tym tematem na kilku posiedzeniach. W trakcie 
posiedzeń zgłoszono kilka poprawek , jednakże nie wszystkie znala-
zły się  w ostatecznej wersji tego dokumentu.

Na ostatniej sesji  podjęto uchwałę o uchwaleniu budżetu miasta 
na rok 2009.

Dokument ten przewiduje, że dochody miasta w 2009 roku zamkną 
się kwotą  63 592 000 złotych, zaś wydatki wyniosą  67 626 000 zło-
tych. Z różnicy tej wynika deficyt budżetowy w wysokości 4 034 000 
złotych, który zwiększy i tak już spore zadłużenie miasta.

Olbrzymią część  wydatków stanowią wydatki na oświatę, jej utrzy-
manie, inwestycje i zakup terenu pod budowę nowego Gimnazjum. 
Wydatki te stanowią prawie połowę dochodów miasta, ale cóż, chce-
my mieć społeczeństwo wykształcone, a nasz  Rząd wydatki na ten 
cel ceduje na samorządy. Taka jest niestety polityka Państwa i nic tu 
nie poradzimy. Oczywiście, nie musimy zakupywać terenu pod nowe 
Gimnazjum, możemy oświaty nie dofinansowywać w takim stopniu, 
jak to czynimy, ale pomyślmy o perspektywach rozwojowych  dzieci 
i młodzieży, którzy przecież będą w przyszłości na nas pracować, 
a czym lepiej będą do tego przygotowani , to i przyszłość starzejącego 
się pokolenia będzie bardziej różowa.

Poza wydatkami na oświatę  pozostałe obciążenia finansowe kie-
rowane są na podstawowe utrzymanie miasta, niezbędne remonty, 
kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań, podstawową opiekę spo-
łeczną oraz opracowania planistyczne, które pozwolą w przyszłości 
na przemyślany rozwój miasta.

Dochody:
Dochody miasta składają się z 3-ch podstawowych źródeł finan-

sowania, tj. z dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji 
celowych z budżetu Państwa. Na dochody te składają się m.in.:
- dochody z czynszu w gospodarce mieszkaniowej 820 000 zł.-
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 390 000 zł.-
- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 85 000 zł.-
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 125 000 zł.-
- wpływy z podatki od nieruchomości 11 900 000 zł.-
- wpływy z podatku od środków transportu 1 250 000 zł.-
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 400 000 zł.-
- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych 4 377 000 zł.-
- wpływy z opłat skarbowych 85 000 zł.-
- wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 400 000 zł.-
- wpływy z podatku  dochodowego od osób fizycznych 25 389 000 zł.-
- wpływy  z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000 zł.-
- wpływy z subwencji oświatowej 11 094 000 zł.-
- wpływy z odsetek bankowych 200 000 zł.-
-  dotacja celowa na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i zdrowotne 4 203 000 zł.-

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 669 000 zł.-
- dotacja celowa na  utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 113 000 zł.-
- dofinansowanie usług opiekuńczych 47 000 zł.-
- dotacja na dożywianie dzieci 55 000 zł.-

Nie wyszczególniam drobniejszych dochodów, a podane są 
zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych. W sumie dochody miasta 
w roku 2009 wyniosą 63 592 000 złotych, co w stosunku do roku 
2008 stanowi wzrost o 3 %.
Wydatki:
Na wydatki miasta składają się następujące składniki:
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 45 000 zł.-
-  lokalny transport zbiorowy – dopłata do linii autobusowych 732, 718, 740, 
805, N61 1 500 000 zł.-

- remonty i utrzymanie dróg 1 038 000 zł.-
- remonty i utrzymanie budynków komunalnych 1 723 000 zł.-
-  koszty administracji budynków mieszkalnych, sporządzanie ekspertyz, 
opinii i dokumentacji rewitalizacji budynków komunalnych 1040 000 zł.-

-  dokończenie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 50 000 zł.-

- opracowania geodezyjne 100 000 zł.-
- wynagrodzenia pracowników pozostających w strukturze Urzędu Miasta  
  3 960 000 zł.-
- pochodne od w/w wynagrodzeń i odpisy na zakłady świadczeń socjalnych  
  1 142 000 zł.-
-  pozostałe koszty utrzymania administracji samorządowej /zakupy 
materiałów, wyposażenia, energii, wody, gazu, Internetu, oprogramowania 
komputerowego, podróży służbowych, telekomunikacji, szkoleń/ 1 048 000 zł.-

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, umowy o dzieło/ 110 000 zł.-
- koszt remontu dachu budynku Urzędu Miasta 50 000 zł.-
-  koszty postępowań sądowych, przygotowanie i wdrażanie programów 
unijnych 90 000 zł.-

- dofinansowania Komisariatu Policji 70 000 zł.-
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 30 000 zł.-
- koszty obrony cywilnej 66 000 zł.-
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek 1 515 000 zł.- 
- płace nauczycieli i pracowników obsługi oświaty 15 996 000 zł.-
-  wydatki rzeczowe oświaty /energia, gaz, woda, węgiel, fundusz zdrowotny 
nauczycieli, stypendia motywacyjne, wyposażenie izb lekcyjnych/  
  2 291 000 zł.-

- pozostałe wydatki oświaty 3 319 000 zł.-
-  utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół  
  876 000 zł.-

- przeciwdziałanie narkomani 70 000 zł.-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 330 000 zł.-
- opieka społeczna 7 026 000 zł.-
- utrzymanie świetlic szkolnych 536 000 zł.-
- pomoc materialna dla uczniów 497 000 zł.-
- oczyszczanie miasta i odśnieżanie 415 000 zł.-
- utrzymanie zieleni 105 000 zł.-
- oświetlenie ulic i placów 946 000 zł.-
- utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej 1 874 000 zł.-
- pozostała działalność /utrzymanie grobów i pomników, opłata za wodę 
z hydrantów, czyszczenie studzienek, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 
opłata za wpuszczanie wody deszczowej do rzeki Długiej/ 296 000 zł.-
- dotacja dla Mareckiego Ośrodka Kultury 540 000 zł.-
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 470 000 zł.-
- organizacja ogólnomiejskich imprez kulturalnych 150 000 zł.-
- organizacja ogólnomiejskich imprez sportowych 140 000 zł.-
- dotacje na instytucje kultury fizycznej 330 000 zł.-
- budowa nawierzchni ul. Batorego i ul. Rynkowej 170 000 zł.-
-  regulacja stanu prawnego dróg i wykup terenów związanych z budową 
kanalizacji miejskiej 3 100 000 zł.-

- dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4  
  4 163 000 zł.-
- zakup gruntu w południowej części miasta pod budowę Gimnazjum  
  7 000 000 zł.-
- rozbudowa sieci wodociągowej 1 466 000 zł.-
- opracowanie projektów oświetlenia ulic i budowa oświetlenia ulic 709 000 zł.-
- budowa sieci monitoringu miasta 535 000 zł.-
- dokończenie budowy targowiska przy ul. Paderewskiego 140 000 zł.-
- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 100 000 zł.-

W sumie plan wydatków wynosi 67 626 000 złotych. Nie podaję 
w tym wykazie wydatków o mniejszych kwotach. 

Z powyższego zestawienia wynika, że największym obciążeniem 
finansowym jest utrzymanie oświaty i jej inwestycje. Suma przezna-
czona na oświatę wynosi 32 869 000 złotych (łącznie z zakupem 
terenu pod nowe Gimnazjum), co stanowi 51,68% dochodów. 

Łącznie budżet miasta zamyka się deficytem budżetowym w wyso-
kości 4 034 000 złotych, który zwiększy zadłużenie miasta. Obawiam 
się, czy nie wpadamy w spiralę zadłużenia, gdyż od 2004 roku syste-
matycznie się ono powiększa. W roku 2004 zadłużenie sięgało  16 % 
dochodów, w roku bieżącym wyniesie już  40,4 %.  Stan zadłużenia 
miasta na koniec 2009 roku wyniesie 23 850 000 złotych. Należy jak 
najprędzej  wyjść z tego zadłużenia, gdyż w najbliższych latach czeka 
nas kontynuacja budowy kanalizacji i budowa nowego Gimnazjum, 
a są to wydatki olbrzymie.

Przeraża również wysokość nakładów na oświatę. Należy sobie 
jednak zdać sobie sprawę, że inwestycje oświatowe, to inwestycje 
w kształcenie naszych dzieci, które w przyszłości będą

pracowały m.in. na nasze emerytury. Boli jednak beztroska nasze-
go Rządu, który większość kosztów utrzymania oświaty scedował na 
samorządy nie zawsze mogące udźwignąć ten ciężar.

Uchwała budżetowa pomimo wielu zastrzeżeń  została podjęta 
większością głosów, przy czym za jej przyjęciem głosowało 17 rad-
nych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Jak zwykle najwięcej zastrzeżeń padało ze strony  Klubu Radnych 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, których wiele życzeń 
nie znalazło się w budżecie. Najbardziej nam żal, że znowu odłożono 
pilną budowę Przedszkola na bliżej nieokreślony okres.

Zdajemy sobie sprawę, że Kasa nie jest bez dna i nie można z niej 
czerpać bez końca. Musimy zdać sobie sprawę, że czekają nas trud-
ne czasy wymagające znacznego zaciśnięcia pasa, by zrealizować  
najpilniejsze zadania i utrzymać miasto na poziomie przynajmniej 
podstawowym.

Tadeusz Pasternak,
Radny Miasta Marki Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
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Uczniowski Klub Sportowy „SANCHIN”
GOJU RYU KARATE DO

Jesteśmy klubem sportowym i trenujemy Karate Do wg szkoły 
Seiwa Kai (jedna ze szkół zrzeszonych w Japan Karatedo Federation 
Goju Kai). Goju Ryu jest jednym z trzech systemów tradycyjnego 
Karate Do z Okinawy (oprócz Shorin Ryu i Uechi Ryu) posiadających 
swoje Honbu Dojo (kwaterę główną) na tej właśnie wyspie archipela-
gu Ryukyu. 

Karate Do Goju Ryu jest sztuką SAMOOBRONY, która wykorzystuje 
wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ludzkie ciało. Znajdują 
w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów, uderzeń 
i kopnięć w połączeniu z innymi wiążącymi się z nimi ruchami (rzuty, 
dźwignie). Poprzez Karate Do Goju Ryu człowiek zyskuje środki do 
poszerzenia i pogłębienia swych uzdolnień fizycznych i umysłowych. 
Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje 
wszechstronny rozwój jednostki ludzkiej. 

Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej 
jest wyłącznie sprawą doskonalenia techniki, poszukiwania Karate 
Do Goju Ryu nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ogra-
niczeń. Jedyne granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery 
swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć a te 
należy ustawicznie próbować przekraczać.

W trakcie treningu Karate Do Goju Ryu dzieci wyrabiają w sobie 
: punktualność, systematyczność, nieustępliwość, pracowitość, 
dyscyplinę i szacunek dla starszych oraz poprawiają swoją kondycję 
fizyczną. Karate Do Goju Ryu w grupach dziecięcych prowadzi się 
jako rekreację ruchową, w trakcie której 6 – 7 latki w przyjemny 
i zorganizowany sposób spędzają wolny czas, poprawiając przede 
wszystkim swoją koordynację ruchową. Na naukę walki przychodzi 
czas później. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców od miesiąca 
LUTEGO 2009 roku stworzona będzie grupa 4 – 5 latków, w której 

prowadzone będą zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami 
Karate Do (informacje pod nr tel. 0 606 68 38 30).

UKS „SANCHIN” działa w Markach od 2005 roku. Obecnie zajęcia 
odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, w ponie-
działki  i  czwartki w godzinach 17:30 – 19:45 w różnych grupach 
zaawansowania. Zajęcia prowadzimy dla dorosłych, młodzieży i dzieci 
a także grupę rekreacyjną dla kobiet.

Instruktorzy w naszym klubie posiadają najwyższe stopnie mi-
strzowskie Goju Ryu Karate Do (potwierdzone certyfikatami z Honbu 
Dojo w Japonii) w naszym kraju oraz wykształcenie pedagogiczne.

Oczywiście w dobie sportu nie jest nam również obca rywalizacja 
zawodnicza. Nasi zawodnicy startując w Turniejach Karate Do, zdo-
byli 8 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe medale.

Co roku organizujemy wakacyjne obozy sportowe oraz seminaria 
szkoleniowe.  Na zlecenie firm przygotowujemy i prowadzimy kursy 
samoobrony dla pracowników, oraz wykonujemy pokazy w trakcie 
imprez integracyjnych.

 Poziom wyszkolenia naszych zawodników został dostrzeżony 
i doceniony przez President JKF Goju Kai Europa Mr. Leo Lipinski, 
co zaowocowało zgodą na dwukrotne zorganizowanie Międzynarodo-
wego  

Seminarium Szkoleniowego  Markach / Szkoleniowego 2006 
i 2008 roku/. Aktywnie uczestniczymy Szkoleniowego życiu kultural-
nym Miasta, demonstrując umiejętności naszych podopiecznych na 
wszelkich imprezach.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.
karate-marki.pl,  gdzie znajdziecie Państwo pełne informacje o dzia-
łalności naszego klubu. 

Sekretarz UKS „SANCHIN” mgr Piotr Wysocki

Jeszcze niedawno przygotowywaliśmy się do obchodów Świąt 
Bożego Narodzenia, całkiem przed chwilą strzelały korki szampa-
na, gdy witaliśmy Nowy 2009 ROK, a tu już mamy styczeń za sobą. 
Jak ten czas nieubłaganie pędzi. 

Początek roku to nie tylko czas realizacji noworocznych posta-
nowień, ale również czas na zamkniecie roku podatkowego 2008. 
Większość z nas może to zrobić do końca kwietnia, ale my już dziś 
przypominamy o tym obowiązku, licząc tradycyjnie na możliwość 
wsparcia przez mieszkańców Marek naszego stowarzyszenia 
darowizną w postaci 1% swoich dochodów.

Możliwość przekazania jednego procenta z naszych dochodów 
na rzecz organizacji pożytku publicznego istnieje już trzy lata. Ma-
reckie Stowarzyszenie Gospodarcze jest taka organizacją i trzeci 
rok zabiega o takie wsparcie. Pomagamy głównie mieszkańcom 
naszego miasta i wspieramy  mareckie inicjatywy.

W 2007 roku na nasze konto przekazaliście Państwo kwotę 
ponad 6000 zł, którą przeznaczyliśmy na ufundowanie jednora-
zowych nagród dla uczniów mareckich szkół, za najlepsze wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe.

W 2008 roku na konto Mareckiego Stowarzyszenia Gospo-
darczego wpłynęła kwota ponad 34000 zł. Do dnia dzisiejszego 

z otrzymanej kwoty 7000 zł przekazaliśmy wzorem roku ubiegłego 
na jednorazowe nagrody dla uczniów mareckich szkół i chcieliby-
śmy, aby stały się już tradycją. Wyasygnowaliśmy kwotę 1000 zł, 
na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnospraw-
nego dziecka. Przeznaczyliśmy kwotę 2000 zł na serię zabiegów 
rehabilitacyjnych dla chorego dziecka. Zakupiliśmy 10 stołów do 
tenisa stołowego z osprzętem na kwotę 7500 zł i przekazaliśmy 
do mareckich szkół. Wspomogliśmy rodzinę w trudnej sytuacji 
pokrywając koszt usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu 
na kwotę prawie 2000 zł. Są już do rozpatrzenia dalsze potrzeby.

To, że możemy pomagać potrzebującym i wspierać lokalne ini-
cjatywy społeczne to przede wszystkim zasługa Państwa hojności, 
szodrości i ogromnego serca.

Jesteśmy głęboko przekonani, że i w tym roku obdarzycie Państwo 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze zaufaniem i podzielicie się 
z nami swoim małym wielkim jednym procentem.

W tym celu na zeznaniu podatkowym trzeba wpisać:
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Konto nr: 81 8015 0004 0010 0869 2020 0001
i podać także nasz nr KRS 0000231763

Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego 

WIELKI mały 1%
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Do końca 2008 roku mieszkańcy Marek i całego Powiatu Wołomin 
chcąc wyrobić lub przedłużyć dokument osobisty, jakim jest Pasz-
port, składali wniosek o jego uzyskanie w Wołominie (w Starostwie 
przy ulicy Prądzyńskiego 1). Po odbiór dokumentu zmuszeni byli, po 
około 30 dniach udać się do Warszawy. Dla części mieszkańców 
Marek, osób pracujących w Warszawie, szczególnie na lewym 
brzegu Wisły może wygodniej byłoby załatwiać wszystkie formalności 
właśnie w Stolicy, w Urzędzie Wojewódzkim przy Placu Bankowym. 
Ale dla ogółu mieszkańców Powiatu większość spraw załatwiana jest 
właśnie w Wołominie (ZUS, Urząd Skarbowy, Geodezja itd.). Liczba 
przyjętych wniosków w 2008 roku o wydanie dokumentu wyniosła 
7287, co dla Marek stanowi statystycznie ponad 700 podań za rok 
ubiegły, czyli 2-3 osoby dziennie odwiedzały Wołomin.   Aby zwolnić 
mieszkańców Powiatu z obowiązku odbioru dokumentu w Warszawie, 
władze Starostwa, dnia 2 stycznia 2009 roku na mocy porozumienia 
z Wojewodą Mazowieckim podpisały umowę o wydawanie paszpor-
tów w Wołominie. W pierwszym dniu obowiązywania umowy wniosek 
o wydanie Paszportu złożyło 40 osób, zaś w ciągu pierwszych ośmiu 

dni pracy placówki (do 13.01.2009 włącznie), wniosków złożono 134. 
Chcę przybliżyć Państwu zakres porozumienia w sprawie utworzenia 
Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia 
spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania 
wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Woło-
mińskiego, reprezentowanym przez Starostę Macieja Urmanowskiego 
oraz Wicestarostę Ryszarda Węsierskiego a Wojewodą Mazowieckim 
Jackiem Kozłowskim.

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest utworzenie Terenowego Punk-
tu Paszportowego, zwanego dalej „TPP”, w związku z przekazaniem 
Zarządowi Powiatu spraw z zakresu działania Wojewody, wynikają-
cych z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych 
(Dz.U.Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192), dla osób 
zamieszkujących na terenie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2. Wojewoda zawierza, a Zarząd Powiatu przyjmuje do wykonania 
sprawy wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach 
paszportowych w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych 
i wydawania dokumentów paszportowych.

To tyle plusów wynikających z porozumienia. 
§ 3 w trzech punktach zobowiązuje władze Powiatu do następują-

cych działań:
Zarządu Powiatu zobowiązuje się do:
wykonywania powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o doku-

Paszporty w Wołominie
mentach paszportowych i aktami wykonawczymi do ustawy, kodek-
sem postępowania administracyjnego oraz zgodnie z zaleceniami 
Wojewody;

wskazania pracowników, którzy będą wykonywali zadania powie-
rzone Porozumieniem oraz umożliwienia ich przeszkolenia;

nieodpłatnego zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych 
oraz wykonanie prac adaptacyjnych w celu przygotowania stanowisk 
pracy a także otoczenia umożliwiającego niezakłócone i sprawne 
przyjmowanie obywateli;

wyposażenia pomieszczeń w niezbędny sprzęt tj. kserokopiarka, 
drukarka, faks oraz meble i materiały biurowe;

wyposażenia stanowisk w zestawy komputerowe przystosowa-
ne do obsługi aplikacji paszportowej oraz zainstalowanie sieci 
komputerowej z wydzielonym łączem internetowym DSL, według 
wymagań określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. 

W zakresie zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, Zarządu 
Powiatu zobowiązuje się do:

ponoszenia kosztów związanych z rozbudową systemu;
ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub ich 

wymianą;
ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów, w tym: 

kosztów energii elektrycznej, telefonu, internetu.
Zarząd Powiatu zobowiązuje się do zapewnienia odpowied-

nich środków bezpieczeństwa przy przechowaniu paszportów 
i paszportów tymczasowych oraz dokumentacji paszportowej, 
a także przy dostępie do baz danych.

Przytaczając poszczególne punkty porozumienia, moim zamysłem 
było przybliżenie czytelnikom zależności samorządów różnego szcze-
bla względem siebie. Dla przykładu przypomnę stałym czytelnikom 
Gazety „MSG”, że ewentualne otwarcie w przyszłości filii Wydziału 
Komunikacji w Markach będzie się wiązać z podobnymi zobowią-
zaniami gminy Marki wobec Powiatu. Pisałem szerzej o możliwości 
utworzenia wydziału komunikacji w Markach w Gazecie MSG nr 
5(19) 2008 (archiwalne wydanie gazety można odnaleźć na stronie 
internetowej „marki.net.pl” – MSG). Chcę zaznaczyć, że wszelkie 
inicjatywy władz samorządowych różnego szczebla, ułatwiające życie 
mieszkańcom danego terenu (Gminy, Powiatu, Województwa) na ogół 
są pozytywnie przyjmowane przez Społeczeństwo. Czasami zapomi-
namy jednak przybliżyć czytelnikom wiedzę o kosztach (lokalowych,  
finansowych i transportowych), które ponosimy wszyscy: mieszkańcy 
i władze!

Wicestarosta – Ryszard Węsierski
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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

Marki: 49 000,00 zł dla dzieci

Po raz czwarty w Markach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Po raz czwarty rodzina Państwa Lużyńskich stanęła na 
wysokości zadania, poświęcając swój czas i bardzo dużo pracy żeby 
wszystko dograć i żeby Orkiestra zagrała jak należy.    

Znów był to dzień, kiedy wszyscy chodzili z sercem na dłoni. No 
może nie wszyscy, bo zawsze zdarzają się ludzie bez serca. Ale więk-

Wielokrotnie za-
dawałem sobie 
takie pytanie. Czy 
było ono tylko 
i wyłącznie reto-
ryczne?

Myślę, że nie,
a powiem nawet 
więcej: powinie-
nem mieć wpływ na 
to jak prezentują 
się Marki i wynika 
to nie tylko z moje-
go „chciejstwa”.

Przejrzałem bogate opracowanie przygo-
towane przez Urząd Miasta Marki „Strategia 
zrównoważonego rozwoju miasta Marki do 
2020 (uchwała Nr VI/33/2007)”. Lektura 
ponad 70 - stronicowego materiału skłoniła 
mnie do przekonania, iż jako element ma-
reckiej społeczności uczestniczę, lub mam 
szansę uczestniczyć w decyzjach dotyczą-
cych Marek.

Dlaczego?
We wspomnianej strategii mowa jest m.in. 

o: „Trosce o ład przestrzenny” , a zasada 
numer 3 określa partycypację społeczną (to 
chyba ja tu też jestem) czyli włączenie miesz-
kańców w prace planistyczne i realizacyjne 
dotyczące rozwoju gminy.

A zatem włodarze miasta dają mi szansę 
na kształtowanie wizerunku Marek.

Czy tak jest naprawdę? Mam szereg wąt-
pliwości, a może cytowana wyżej strategia to 
tylko wizjonerstwo. Zgadzam się z opinią, iż 
zabudowa mieszkaniowa nie tworzy logicznej 

kompozycji. Zgadzam się, że wiele zabudo-
wań powstało kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat temu i stan techniczny budzi poważne 
obawy. Rozumiem także, że przywrócenie 
blasku kilku zabytkowym obiektom marec-
kim wymaga czasu, zwłaszcza pozyskania 
na ten cel niemałych środków finansowych.

Ale Marki to także spory plac budowy 
nowych domów jedno i wielorodzinnych, 
a także całych osiedli. Czy ktokolwiek ma 
kontrolę architektoniczną nad tym, co się 
dzieje?

Z tego, co obserwuję większość nowych 
inwestycji powstaje bez żadnego związku z 
istniejącą lub planowaną zabudową.

Budynki wielorodzinne wokół zabudowań 
jednorodzinnych…..

Pomieszane style architektoniczne …..
Projekty w stylu dziecinnych klocków – styl 

rysunku przedszkolaka…. 
Kolorystyka elewacji i dachów bez żadne-

go ładu……    
To tylko nieliczne przykłady chaosu archi-

tektonicznego.
Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze brak 

nadzoru architektonicznego nad zagospoda-
rowaniem przestrzennym Po drugie o ironio, 
owym architektonicznym „kwiatkom” sprzyja 
uchwalony przez Radę Miasta Plan zago-
spodarowania przestrzennego z 2003 roku. 
Generalnie plan ten określa / zależnie od 
rejonu miasta/ zabudowę mieszkaniową we 
wszystkich formach to jest:

- wolnostojącą,
- bliźniaczą,
- szeregową,

oraz wielorodzinną wyłącznie w formie 
małych domów mieszkalnych do sześciu 
lokali w budynku wolnostojącym.

Wielu mieszkańców przeżywa poważny 
stres lub obawia się nieprzespanych nocy 
widząc jak dom jednorodzinny sąsiada 
obudowywany jest przez wielorodzinną za-
budowę (o kurczę, może i mnie to czeka?).

Jak może i jak już wygląda taka zabudowa 
wielorodzinna? 

Wersja nie optymistyczna: 
Trzy kondygnacje mieszkalne, co daje 

wysokość około 9 metrów plus….. 1-2 metry 
extra, gdyż garaże są częściowo poniżej 
poziomu zerowego, ale wychodzą ponad ten 
poziom.   W efekcie perspektywa 10 –11 
metrowej ściany domu w sąsiedztwie już 
istniejącego domostwa lub marna szansa 
dla potencjalnego sprzedawcy sąsiadującej 
działki. Miasto zgodnie z istniejącymi 
uwarunkowaniami prawnymi nie ma no to 
żadnego wpływu, gdyż pozwolenia na budo-
wę wydaje Wydział Budownictwa Starostwa 
Wołomińskiego z siedzibą w Radzyminie. 
Czy takowe pozwolenia rozpatrywane są 
wnikliwie? Przykładem niech będzie ten 
przypadek: wniosek o zmianę pozwolenia 
na budowę jest wydawany w ciągu 2 dni 
(słownie dwóch dni).

Włodarze Miasta Marki jest problem, czas 
na przemyślenia i działanie.

P.S. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem.

Andrzej Szczepanik

Czy mam wpływ na wygląd mojego miasta???
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 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
24.  Sklep Państwa Grześkiewiczów, 

ul. Pomnikowa

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

tel. (0 -22) 799 18 19, fax (0-22) 771 24 96 
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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 wewń trzne i elewacyjne 
- w∏asne mieszalniki

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

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

szość z nas miała i uśmiech i pieniądze dla kwestującej młodzieży. 
Dla nich wielki szacunek i wielkie podziękowania. To dzięki nim 
Marki znów zebrały najwięcej z okolicznych miejscowości (Wołomin 
ok. 40 000,00 zł, Radzymin 23 000,00 zł, Kobyłka 34 000,00 zł). 

Przez minione 4 lata dla WOŚP nasze miasto zebrało ponad 
200 000,00 zł. Jest z czego być dumnym. Przychodzili mieszkańcy 
całymi rodzinami, wielu było z maleńkimi dziećmi (patrz zdjęcia), 
dużo było jak zawsze młodzieży szkolnej.

Na imprezie pojawili się znani i lubiani, wierni Markom artyści, bo 
niektórzy po raz kolejny u nas gościli: Izabela Kopeć, Ewa Kania,  
Patrycja Kazadi, Żora Korolyov, Jakub Tolak, artyści Teatru Roma 
- Barbara Melzer, Wojciech Dmochowski. Niestety, już nie przybył 
Maciej Kuroń, który rok temu obiecał, że będzie na pewno. Imprezę 
prowadzili Sławomir Drygalski i Paweł Ptaszkiewicz.

Były atrakcyjne występy młodzieży z mareckich szkół i Mareckiego 
Ośrodka Kultury, świetny pokaz Uczniowskiego Klubu Sportowego 
SANCHIN i dużo, dużo atrakcji, kto nie zdecydował się przyjść, 
niech żałuje. Albo niech obejrzy fotorelację na stronie internetowej 
Marek.

Jak zwykle, jak wszędzie,ww wieczorem było wielkie światełko do 
nieba, tam chyba też się cieszą, że my tu na ziemi potrafimy być tak 
solidarni i wielkoduszni.

Maria Borysewicz
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