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Na początku akcji zbierania 
środków na działalność pożytku 
publicznego w ramach tzw. 1 % ten 
wspaniały tytuł wymyślił Dariusz 
Pietrucha, redaktor naczelny Gaze-
ty MSG. Trafność tytułu potwierdza 
się z każdym rokiem. W kraju rośnie 
liczba płatników podatku, którzy 
przekazują środki na ten szczytny 
cel. Rośnie także z roku na rok kwo-
ta zebranych pieniędzy. Podobnie 
wygląda sytuacja w przypadku Ma-
reckiego Stowarzyszenia Gospodar-
czego, które – jak wiadomo – jest 
organizacją pożytku publicznego.

W 2007 r. przekazaliście Państwo kwotę ponad 6600 zł, którą przezna-
czyliśmy na ufundowanie jednorazowych nagród dla uczniów mareckich 
szkół za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W 2008 r. 
na konto stowarzyszenia wpłynęła już kwota ponad 34 000 zł. Dzięki 
Państwa hojności zostały skierowane dla potrzebujących, chorych dzieci 
i osób niepełnosprawnych (ponad 10000 zł) oraz tradycyjnie ufundowane 
zostały nagrody dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe (7000 zł). Zakupiliśmy 10 stołów z osprzętem do tenisa stołowe-
go (7500 zł). Wspomogliśmy rodzinę w trudnej sytuacji pokrywając koszt 
usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na kwotę prawie 2000 zł.

Z pewnym niepokojem obserwowaliśmy wpływ pieniędzy na wydzielone 
konto dla 1% w 2009 r. Jeszcze w czerwcu był on niewielki, a nagrody dla 
uczniów zostały zrealizowane z wpływów 2008 r. Urzędy skarbowe miały 
czas na przekazanie pieniędzy do końca sierpnia. Odbieramy wyciągi z ban-
ku i … wielka radość! W 2009 r. wpłynęła na nasze konto kwota 57.000 zł.

W imieniu Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego skła-
dam gorące podziękowania wszystkim darczyńcom. Dziękuję miesz-
kańcom Marek, którzy są najbliżej naszych wspólnych działań. Bardzo 
dziękuję osobom, które nie mieszkają w naszym mieście, a przekazali 
nam swój 1 %. Wspieracie Państwo i potrzebujących, i pożyteczne cele. 
Także stowarzyszenie w swym działaniu nie ogranicza się do terenu 
Marek. W tym roku wsparliśmy kwotą 1000 zł zakup NAJNOWOCZE-
ŚNIEJSZEGO NA ŚWIECIE AMBULANSU DO POBORU KRWI IM. JANA 
PAWŁA II. Ambulans został zakupiony i spełnia swój cel.

Zarząd MSG dziękuje załodze Kancelarii Podatkowej Skłodowscy 
za aktywną pomoc w pozyskiwaniu środków z 1 %. Ich zdecydowana 
większość została pozyskana dzięki Państwa zaangażowaniu.

Zostanie także zrealizowana dyspozycja osób, które przekazując środki 
w ramach 1 % wskazały konkretny cel darowizny np. „dla Maćka”.

Jeszcze jedna ważna informacja, którą z Państwem chcemy jako 
zarząd MSG się podzielić. Wszystkie zebrane środki – każda złotówka 
– trafiają yłącznie na cele pożytku publicznego.

W imieniu zarządu MSG, prezes Tadeusz Skłodowski

Wielki 
mały 1%

Ostatnio miałem przyjemność 
uczestniczenia w spotkaniu z probosz-
czem Parafii p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Pustelniku ks. Wojciechem 
Makowskim, na którym to usłyszeliśmy 
między innymi jakie prace gospodarcze 
zostały w parafii wykonane i o za-
mierzeniach, które ksiądz Proboszcz 
chce zrealizować. Wyzwanie jest duże, 
a dotyczy m.in. wykonania elewacji 
kościoła, adaptacji kościoła dolnego, 
budowy garażu, remontu dzwonnicy, 
zagospodarowania terenu. W niedługim 
czasie po spotkaniu pierwszym byłem 

w Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ulicy 
Ząbkowskiej w Markach, gdzie proboszczem jest ks. Dariusz Gu-
gała. W tej parafii najważniejszym zadaniem gospodarczym jest 
kontynuowanie  budowy kościoła. Oczywiście w obu przypadkach 
potrzebne jest duże zaangażowanie parafian, także w pozyskaniu 
środków pieniężnych.

Dlatego też chciałbym przybliżyć czytelnikom niektóre zasady 
dotyczące darowizn.

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą przekazywać na cele 
dobroczynne kwotę darowizny, którą można odliczyć od dochodu. 
Łączna kwota odliczenia przekazanych darowizn w przypadku osób 
fizycznych nie może przekroczyć 6% osiągniętego w danym roku 
dochodu. W przypadku osób prawnych jest to do 10 % osiągniętego 
dochodu.

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

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem 
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku da-
rowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość 
darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

Darowizny na cele charytatywno- opiekuńcze Kościoła nie są obję-
te limitem. Należy jednak spełnić pewne warunki. Przede wszystkim 
trzeba posiadać pokwitowanie odbioru datku oraz w ciągu dwóch lat 
od przekazania darowizny otrzymać od obdarowanego sprawozdanie 
o jej przeznaczeniu. W treści przelewu należy wpisać np. „darowizna 
na cele pożytku publicznego”, a na przelewach na konto Kościoła 
„darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła” – dotyczy 
darowizn bez limitu, przy darowiznach na inne cele Kościoła można 
wskazać ten cel n.p. „remont dzwonnicy” – są objęte limitem odpo-
wiednio 6 % osoby fizyczne, 10 % osoby prawne.

Odliczenia darowizn wykazujemy w zeznaniu rocznym. Najbliższe bę-
dziemy składali za rok 2009 i ujmiemy w nim kwoty, które wpłacimy na 
konto organizacji pożytku publicznego lub Kościoła do końca grudnia 
b.r. W przekazaniu środków na cele pożytku publicznego, w tym cele 
Kościoła może pomóc także Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. 

Niżej podajemy adresy i konta bankowe obu parafii oraz MSG.

Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski
ul. Jutrzenki 26, 05-260 Marki-Pustelnik

Numer konta 07 1090 1841 0000 0001 1183 9876

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
ul. Ząbkowska 54 B, 05-270 Marki

Numer konta 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
ul. Przyleśna 17, 05-270 Marki

Numer konta (dla darowizn) 
81 8015 0004 0010 0869 2020 0001

W przypadku pytań służę pomocą tel.: 601-801-803, 
e-mail: biuro@msg.net.pl                                      Tadeusz Skłodowski

I ty możesz zostać 
darczyńcą
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• budowy pod klucz
• uk�adanie glazury i terrakoty
• równanie �cian, g�adzie, malowanie
• wylewki mechaniczne i tradycyjne
• uk�adanie parkietu, desek, paneli
• sufity i �cianki z p�yt gipsowo – kartonowych
• ocieplenia, tynki tradycyjne i dekoracyjne
• monta� drzwi i okien
• instalacje hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne
• instalacje elektryczne, alarmowe, telewizyjne
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Zapraszamy do 
naszego sklepu

on-line 
z armatur� sanitarn�

tel. 0 792 267 383
     (22) 771 60 30

sklep@armatura.waw.pl

Szkoła specjalna w Ostrówku otwiera podwoje
W październiku 2009 r. zostanie oddany do użytku budynek Szkoły 

Specjalnej w Ostrówku w gminie Klembów. W powiecie wołomińskim 
jest to jedna z trzech publicznych szkół specjalnych, służących edu-
kacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Obecnie najwięcej uczniów zdobywa wiedzę w Zespole Szkół 
Specjalnych w Wołominie przy ulicy Miłej 22. Są to dzieci i młodzież 
niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
W sumie uczęszcza tam 112 uczniów. W Wołominie mamy szkołę 
podstawową, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, szkołę przy-
sposabiającą do pracy (ponadgimnazjalną) oraz zasadniczą szkołę 
zawodową (przygotowującą do zawodu kucharza). Zespół nie dyspo-
nuje internatem.

Z kolei w miejscowości 
Ostrówek (około 20 km 
od Marek) przy ulicy 
Piotra Skargi 5 działa 
Zespół Szkół Specjal-
nych im. Marii Grzego-
rzewskiej. W skład jego 
skład wchodzą: szkoła 
podstawowa, gimnazjum, 
zespół rewalidacyjno-wy-
chowawczy oraz szkoła 
przysposabiająca do 
pracy (ponadgimnazjal-
na). Dzisiaj w Ostrówku 
łącznie edukuje się 42 
uczniów (dzieci i młodzież 
niepełnosprawna intelek-
tualnie w stopniu umiar-
kowanym, znacznym,
głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym 
z autyzmem). Przy szkole znajduje się internat prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. 

Ponieważ szkoła i internat znajdują się w budynkach zakonnych, 
władze poprzedniej kadencji Rady Powiatu postanowiły wybudować 
nowy budynek. W 2005 r. starostwo zakupiło od sióstr plac przy 
ulicy Felińskiego w Ostrówku. Rozpoczęta wówczas inwestycja 
została uwieńczona odbiorem robót budowlanych w 2008 r. Należy 
podkreślić, że ta duża inwestycja okazała się jak najbardziej zasad-
na. Wiąże się to ze zwiększającą się liczbą dzieci wymagających 
kształcenia w tego typu szkołach. Obecnie w budynku i na terenie 

szkoły prowadzone są ostatnie prace (przyłączanie mediów, budowa 
parkingów). W październiku tego roku nastąpi przeniesienie szkoły 
do nowoczesnego budynku. Posiada on najnowsze zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, salę gimnastyczną, bardzo dobrze wyposażone 
sale dydaktyczne. Szkołę z internatem łączy chodnik (ok. 100m), nie 
wychodzący poza teren sióstr. Edukacja w szkole podstawowej trwa 
od 7 do 18 roku życia, w gimnazjum do 21 roku życia, w zespołach 
rewalidacyjno-wychowawczych do 25 roku życia. 

To samo Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
prowadzi również internat przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii 
Konopnickiej w Markach – Pustelniku przy ulicy Kasztanowej 21. 
W szkole naukę pobiera 65 uczniów (dzieci i młodzież o stopniu 

upośledzenia lekkim, umiarkowanym i znacznym). Jakby nie chwalić 
całość grona pedagogicznego szkoły, to jednak na szczególną uwa-
gę zasługuje wspaniała praca sióstr (z siostrą Barbarą na czele) na 
rzecz dzieci.

Ostrówek i Wołomin to nie Marki, ale problem występuje w każdej 
gminie. W samych tylko Markach 24 uczniów niepełnosprawnych 
(osób urodzonych między 1990 a 2002 r., również niepełnosprawni 
fizycznie) korzysta z placówek poza Markami, ale tylko jeden uczeń 
uczęszcza do jednej z wymienionych trzech placówek. 

wicestarosta 
Ryszard Węsierski
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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

Jeśli ktoś do tej pory myślał, że Marki są uśpionym miastem, 
przedostatniego dnia sierpnia mógł się przekonać, jak mylna jest 
to teza.

Niedzielne przedpołudnie ostatniego weekendu wakacji. Do 
rozpoczęcia akcji „Tak dla Obwodnicy Marek” pozostaje pięć 
godzin. Nasze samochody parkują przy Komandorze. Po kolei 
przywozimy bannery reklamowe, namioty, ławki, krzesła, symu-
lator, no i oczywiście cukierki. Niby czasu jest dużo, ale gdzieś 
organizm wyczuwa odrobinę stresu. Bo i pytań nie brakuje. Czy 
zdążymy ze wszystkim na czas? A jeśli zdążymy, to czy dopiszą 
mieszkańcy Marek? Wreszcie – jak zareagują kierowcy, kiedy 
będziemy częstować ich cukierkami i wręczać ulotkę z prośbą 
o poparcie akcji? Nie ma co dłużej dywagować. W dziesięciu 
chłopa zabieramy się do roboty. Na pierwszy ogień idzie montaż 
transparentu wyjaśniającego kierowcom sens naszej akcji. Po kil-
ku próbach nasze hasło dumnie wygina się na wietrze. Pierwszy 
sukces nas pokrzepia i idziemy za ciosem. Szybko stają namioty, 
ustawiamy ławki i „odpalamy symulator”. Żeby zadbać o bez-
pieczeństwo dookoła terenu akcji wbijamy paliki z taśmą, która 
wyraźnie odgradza teren naszej akcji. Ubieramy się w kamizelki 
i część z nas staje się porządkowymi. Nie było jeszcze trzeciej, 
kiedy wszystko zostało przygotowane…

Nieformalna sesja
I wtedy pomyśleliśmy: mamy godzinę na odpoczynek. Nic bardziej 

błędnego. Zaraz potem przyszedł pan Robert z synem. Chciał od 

razu podpisać petycję. Jeszcze nerwowe poszukiwanie długopisu 
(niepotrzebnie – mieliśmy ich całą paczkę) i mamy pierwszy podpis. 
Na kolejne nie trzeba było długo czekać. Jeszcze przed szesnastą, 
zanim na dobre powinna się zacząć akcja, teren przy Komandorze 
zaroił się od Was – mieszkańców Marek. 

- Miasto przebudziły się ze snu – szepnął do żony jeden z naszych 
gości. 

Coś w tym jest, bo takiej frekwencji nie spodziewaliśmy się. Przed 
dwoma stolikami, gdzie podpisywaliście petycję, ustawiały się ko-
lejki. Przychodzili młodsi i starsi, panie i panowie, rodzice z dziećmi 
w każdym niemal wieku, nawet z kilkutygodniowym maleństwem. 
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem matki z niewidomym synem oraz 
dwójki osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, 
które mimo nierówności terenu zdecydowały się zjechać na trawnik 
i też poprzeć naszą akcję. 

Już w poprzednim numerze gazety informowaliśmy, że jest to 
akcja apolityczna i ponad podziałami. Dlatego z radością zaważyli-
śmy, że pojawiły się osoby z różnych opcji: czy to samorządowych, 
politycznych czy społecznych. Wśród znanych osobistości wyłowi-

liśmy Marię Przybysz-Piwko, szefową rady miasta. W rozmowach 
z mieszkańcami nie ustawał burmistrz Janusz Werczyński. Do 
rozdawania cukierków i ulotek ruszył Tadeusz Skłodowski, szef 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Bannery twardo trzy-
mała czołowa reprezentacja mareckiej Platformy Obywatelskiej. 
Ogromnej pomocy udzielali członkowie i sympatycy Towarzystwa 
Przyjaciół Marek. Warto też wspomnieć, że na rowerze przyjechał 
ks. Zygmunt Wirkowski, proboszcz parafii św. Izydora. Tak więc 

Marki powiedziały:      
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     Tak dla obwodnicy

www.rekreacyjnie.pl
℡ 503-121-987

na jednym placu mieliśmy i przedstawicieli władzy świeckiej, 
i duchowej, niemal wszystkich stowarzyszeń, ugrupowań i opcji 
politycznych. Była to jakby specjalna i nieformalna sesji Rady 
Miasta – niemal wszyscy mareccy radni stawili się w komplecie – 
dziękujemy za obecność i za jednogłośne TAK dla Obwodnicy.

Staraliśmy się Was, drodzy mieszkańcy, przyjąć z jak największą 
gościnnością. Wszak to Wy poświęciliście niedzielne popołudnie, 

by przyjść i złożyć swój podpis za inwestycją, na którą Marki od lat 
z tęsknota wyczekują. Dlatego przygotowaliśmy różne atrakcje. Dla 
najmłodszych – konkurs plastyczny. W jednym z dwóch namiotów 
pod okiem Izabeli Brzezińskiej dzieciaki rysowały nasze miasto – 
Marki, o jakich marzą. W tym czasie dorośli mogli zobaczyć – dzięki 
poradom firmy Kreacja Wolnego Czasu - jak się udziela pierwszej 
pomocy. Kto tylko miał ochotę, mógł zrobić sobie zdjęcie w symu-
latorze jazdy po obwodnicy Marek. Wystarczyła odrobina odwagi, 
by włożyć głowy w specjalnie przygotowany panel i po chwili stać 
się posiadaczem niebanalnej fotografii. Tym, którzy czuwali nad 
robieniem zdjęć, serdecznie dziękujemy!

Niech o nas usłyszą
Dla nas był to dzień wytężonej pracy. I to na kilku – używając mili-

tarnego języka – frontach. Po pierwsze, świetnie dawały sobie radę 
ekipy od trzymania bannerów i rozdawania cukierków (nierzadko 
działające wymiennie). Ci, którzy częstowali kierowców, relacjono-

wali potem, że spotkali się z ogromną sympatią z ich strony.
- Nie opuszczali szyb tylko ci, którzy byli „wczorajsi” – żartował 

jeden z członków naszego „lotnego patrolu”.  
Po drugie, nasze dzielne panie zajmowały się dziećmi, uczest-

niczącymi w konkursie plastycznym. Dosłownie dwoiły się i troiły, 
by milusińskim niczego nie zabrakło – nie tylko kredek, papieru 
i cukierków, ale i natchnienia. 

Po trzecie, z ogromnym zapałem tłumaczyliśmy Wam z jednym 

z namiotów, jak będzie przebiegać trasa obwodnicy. Zalaliście nas 
mnóstwem pytań – mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi rozwiewały 
wasze wątpliwości. 

Po czwarte, szczególną opieką otoczyliśmy media, Chcieliśmy, by 
w Polskę poszła informacja o ciekawym i pozytywnym happeningu 
mieszkańców Marek – miasta, o którym się do tej pory pisało się 
głównie przy okazji napadu na bank czy strzelaniny przy cmentarzu. 
I udało się. Były zarówno stacje telewizyjne (TVP3, TVN Warszawa) 
jak i prasa (Gazeta Wyborcza, Super Express, Echo Podwarszaw-
skie). Mieliśmy także połączenie z programem III Polskiego Radia. 
Nasze biuro prasowe wysyłało nie tylko komunikaty do mediów: na 
stronie www.obwodnicamarek.pl prowadziliśmy relację na żywo. 

Dużo, chcemy więcej
Gdy nadeszła godzina 20.00 nadszedł czas na sprzątanie terenu 

i… pierwsze podsumowanie. Już o 19.00 wiedzieliśmy, że mamy 
TYSIĄC Waszych podpisów. Kiedy doliczyliśmy pozostałe, okazało 
się, że jest niemal TYSIĄĆ PIĘĆSET. To dużo, bardzo dużo. Zbieramy 
jednak je dalej, bo akcja nadal trwa. Tak jak napisaliśmy na plakacie 
– każdy podpis jest na wagę metra nowej drogi. Dlatego w mareckich 
sklepach i punktach usługowych ci, którym nie udało się dotrzeć 30 
sierpnia na plac przy Komandorze, wciąż mogą dać wyraz swojemu 
poparciu dla budowy obwodnicy. Zbieranie podpisów skończymy 
27 września podczas Spartakiady MSG. I tak przez Was uzbrojeni 
ruszymy do szturmu na Warszawę... 

Grupa Marki 2020

Akcja przeprowadzona przez grupę Marki 2020 oraz 
mieszkańców miasta była odzewem na niepokoje społeczne 
związane z brakiem zainteresowania nad losem mieszkańców 
naszego miasta w związku z narastającym ruchem pojazdów 
w Markach. Pomysł był bardzo trafny i sama forma „protestu” 
innowacyjna. Poprzez takie akcje My mieszkańcy Marek może-
my wpływać „w pewnym sensie” na wizerunek naszego miasta. 
TAK trzymać.

Michał Jaroch, mieszkaniec Marek

Podobało mi się to, że ludzie ruszyli, że wspólnie zrobili coś 
razem, że się w ogromnej większości identyfikują ze sprawą. 
I to jest wartość dodana do projektu pod nazwą „Tak dla ob-
wodnicy Marek”

Krzysztof Bychowski, mieszkaniec Marek, 
administrator portalu Marki.net.pl

www.rekreacyjnie.pl

Kursy pierwszej pomocy
Imprezy firmowe
Oprawa muzyczna



 13.00 - 13.15  – Uroczyste rozpoczęcie Spartakiady.
 13.15 - 14.00  –  Eliminacje do konkurencji indywidualnych w poszczególnych 

grupach wiekowych:
- Bieg na 30 m,
- Bieg na 60 m,
- Bieg na 100 m,
- Rzut piłką lekarską,
- Skok w dal z miejsca.

 14.00 – 15.00  – ¼ i ½ fi nałów.
 15.00 – 16.00  – Finał.
 13.30 – 15.30  – Konkurs na najlepszego technika piłki nożnej.
 13.30 – 16.30  –  Konkursy rodzinne na wesoło o tytuł Sportowej Rodziny Roku:

- Tenis stołowy,
- Big Bierki,
- Badminton,
- Wyścigi na deskach,
- Baseball.

 13.15 – 15.00  – Turniej warcabowy.
 13.15 – 15.00  – Turniej tenisa stołowego.
 15.45 – 16.00  – Wyścig Kolarz kontra Rolkarz.
 17.30 – 18.30  – Uroczyste zakończenie Spartakiady.
   - wręczenie nagród ufundowanych przez sponsorów Spartakiady.

 13.10 – 19.00  –  Teatr Wagabunda. Interaktywne instalacje dla najmłodszych i trochę star-
szych, zakończone Teatrem Ognia.

 13.10 – 19.00 – Marecki Ośrodek Kultury „Ze sztuka na TY” - wystawa plastyczna.
 13.25 – 13.50  – Pokaz tańca nowoczesnego cz. I – zespół Szok Dance.
 13.55 – 14.00 – I Losowanie nagród dla uczestników Spartakiady.
 14.00 – 16.00  –  Happening plastyczny pt. ”Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu 

wypoczywać” – zapraszamy dzieci z rodzicami.
 14.00 – 15.30  – Mikrofon dla wszystkich – występy dzieci Szkół Mareckich.
 14.35 – 14.55  – Pokaz tańca nowoczesnego cz. II – zespół Szok Dance.
 14.55 – 15.00 – II Losowanie nagród dla uczestników Spartakiady.
 15.30 – 15.55  – Zespół Tańca Nowoczesnego „ATUT” Mareckiego Ośrodka Kultury.
 15.55 – 16.00 – III Losowanie nagród dla uczestników Spartakiady.
 16.20 – 16.30  – Pokaz tańca nowoczesnego cz. III – zespół Szok Dance.
 16.55 – 17.00 – IV Losowanie nagród dla uczestników Spartakiady.

 13.10 – 17.00  –  Stoisko edukacyjne Policji. Bezpieczeństwo na drodze. 
Prezentacje, pokazy i inne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

 13.10 – 17.00  –  Zbiórka KRWI z możliwością zwiedzenia ambulansu do poboru krwi.
 13.10 – 17.30  – Stanowisko Promocyjno-Edukacyjne Nadleśnictwa Drewnica.
 13.10 – 17.30  –  Stanowisko Wydziału Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
 13.10 – 17.30  – Zakończenie akcji „TAK dla Obwodnicy MAREK”.
 13.10 – 17.30  – Pokazy motocykli CHOPPER, CRUISER i innych.
 14.00 – 15.00  –  Od zabawy do sportu – konkurencje sportowe dla najmłodszych 

w tym wyścigi w raczkowaniu.
 14.00 – 16.00  – Pokaz i możliwość użycia uzbrojenia AIR+PAINTBALL.
 15.00 – 15.25  –  Pokaz taktyki działań Policji w połączeniu z pokazem Ratownictwa

Medycznego oraz Straży Pożarnej.
 15.30 – 16.30  – Pokaz gry w baseball.

    WYDARZENIA SPORTOWE

    WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 

       WYDARZENIA EDUKACYJNE  I INNE

ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI

W TYM LOSOWANIA CENNYCH NAGRÓD

. . . PROGRAM SPARTAKIADY . . . . . . . . . „CZAT” MARKI 2009 . . . . . . . . . . . 
                            Stadion Miejski, ul. Wspólna 12
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AD VOCEM Markowi Zalewskiemu
W numerze kwietniowym 

Gazety MSG Pan Marek Zalew-
ski wylał swoje żale związane 
z budową kościoła przy ulicy 
Ząbkowskiej.

Jako były redaktor Gazety 
MSG zastanawiałam się czy 
za mojej kadencji puściłabym 
taki komentarz do druku. 
Z punktu widzenia formalnego 
nie miałabym prawa odmówić, 
ale z punktu widzenia członka 
tej nowotworzącej się wspólnoty 
parafialnej związanej z budo-

wanym kościołem chyba bym jednak odmówiła. Bardzo lubię tą 
naszą obecną kaplicę. Stwarza taki niepowtarzalny rodzinny klimat, 
bezpośredniość kontaktu pomiędzy uczestnikami nabożeństw i ka-
płanem przy ołtarzu. Brakuje mi jednak miejsca na odosobnienie 
dla własnych przeżyć duchowych. Czekam więc na nowobudowany 
kościół z niecierpliwością. Każdy z nas, który budował własny dom, 
wie, że zanim w nim zamieszka i rodzina poczuje szczęście z jego 
użytkowania musi przejść przez etapy projektowania, wykopów, 
betonu, stali i tysiące innych problemów, które na bieżąco muszą 
być rozwiązywane i które to w naszym imieniu nie dosypiając i nie 
wypoczywając  rozwiązuje ksiądz Darek. 

Pan Zalewski niestety nie jest członkiem takiej rodziny. Wprawdzie 
mieszka na tym terenie ale obserwuje nasze wysiłki jako wspólnoty 
parafialnej od kolędy do kolędy. Nic nie wie o etapie projektowania, 
o wyłożeniu projektu do oceny parafian o tym jak uwagi zgłoszone 
przez parafian były oceniane. Pan Marek pisząc o budowie kościo-
ła, o projekcie nie zadał sobie trudu, aby ten projekt obejrzeć i  za-
poznać się z z nim. Nic nie wie też ile Ks. Darek odbył spotkań 
i rozmów na temat projektu nie tylko z projektantem, ale i w gronie 
parafian. Świadczy to o tym, że komentarz Pana Marka nie mogę 
uznać za rzetelny. Wie tylko jedno, że budowany kościół jest za 
duży i z wieżą co mu się zdecydowanie nie podoba. Wobec tego 
moje pytanie; a dlaczego nie? Bo postępuje laicyzacja. Jakoś jej nie 
tylko w naszej parafii, ale i w Polsce nie zauważam na taką skalę, 
która by wypędzała ludzi z kościołów. Partie polityczne, które na 
tym opierały  swoją ideologię bardzo straciły na znaczeniu nie tylko 
w Polsce ale i w Europie, nie mówiąc o Ameryce  gdzie nie mają 
żadnych szans. Na przestrzeni wieków zawsze okresy odejścia od 
kościoła przechodziły w okresy nawrócenia, a zawieruchy dziejowe 
skłaniały ludzi do modlitwy i ucieczki do Boga. Kościoła nie buduje 
się na 50 lat, tylko na wieki wieków amen. Dlatego kościół ma być 
z wieżą, aby był z daleka widoczny i żeby każdy chcący się pomo-
dlić wiedział, w którą stronę skierować swoje kroki nawet obcy 
z innej parafii.

Marki 2009.08.28
Ewa Zembrzycka-Wiater

Szanowni Czytelnicy
Zapewne każdy z Państwa ma własne przemyślenia na temat swojego miasta, jego wyglądu, handlu, transportu, pracy administracji 

i wielu innych spraw dziejących się tu i teraz. Zapraszamy Państwa do redagowania razem z nami takiego kącika:

Twoje Miasto - Co Cię denerwuje, złości, cieszy?
Chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, informacjami, masz fajne zdjęcia?

Pisz do nas na mail: gazeta@msg.net.pl lub pocztą na adres: 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki
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Już po raz trzeci Marecki Ośrodek Kultury (MOK) zorganizował 
wczasy w Krynicy Zdrój. Pierwsza połowa sierpnia to czas szczególny 
dla tego uzdrowiska – a to za sprawą „Europejskiego Festiwalu im. 
Jana Kiepury” pod dyrekcją Bogusława Kaczyńskiego. Wczasowicze 
– dzięki wcześniejszej rezerwacji biletów przez MOK – mogli uczest-
niczyć w szczególnym koncercie inauguracyjnym festiwal, zatytuło-
wanym „Zaczarowany świat operetki” z udziałem najwybitniejszych 
polskich śpiewaków.

Tegoroczne wczasy upłynęły pod znakiem pięknej pogody, atrak-
cyjnego programu wycieczkowego i rozrywkowego. Pochwalić należy 
także kierownictwo ośrodka „Tęcza” za wspaniałe wyżywienie oraz 
przemiłą atmosferę i życzliwość.

Najważniejsze atrakcje wyjazdu to:

- zwiedzanie Krynicy Zdrój z przewodnikiem
-  całodzienna wycieczka na Słowację: Łomnica Tatrzańska, Skalnate 
Pleso, Hrebieniok, Smokowiec

-  dwie uroczyste kolacje, dwa ogniska z pieczonkami i przejazdem 
bryczkami

- wycieczka na Jaworzynę Krynicką
- wycieczka do Niedzicy i Szczawnicy oraz spływ Dunajcem
- zwiedzanie okolic Krynicy: Muszyna, Szczawnik, Tylicz.

Nasze wczasy minęły bardzo szybko – przemili wczasowicze, nie-
powtarzalny koloryt tego wspaniałego kurortu, pogoda oraz ciekawy 
program sprawiły, że z wielką chęcią wrócimy tu za rok. Zatem – do 
zobaczenia w Krynicy!

Krystyna Klimecka, kierownik wczasów

Zaczarowany świat Krynicy

Marki – ulice jednokierunkowe
Przez podwarszawskie miasteczko Marki, ulicą Piłsudskiego, przebie-

ga bardzo obciążona trasa Warszawa - Białystok. W godzinach poran-
nego szczytu kierowcy jadący do Warszawy urządzają sobie dziki objazd 
wąskimi bocznymi uliczkami, zagrażając zwłaszcza dzieciom idącym do 
szkoły. Władze Marek znalazły na to lekarstwo, wprowadzając na ulicach 
Pieniążka i Chocimskiej jeden kierunek ruchu, uniemożliwiający objazd. 
Bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza dzieci bardzo poprawiło się. Jed-
nakże grupa mieszkańców na czele z trzema radnymi, żądnymi poparcia 
w przyszłych wyborach, domaga się zlikwidowania podobno uciążliwego 
dla nich ruchu jednokierunkowego. Pod ich wpływem burmistrz ogłosił 
w Internecie decyzję o przywróceniu ruchu dwukierunkowego. 

Od pierwszego września idące do szkoły dzieci znów będą rozganiane 
przez samochody ścigające się bocznymi uliczkami. Jeszcze można temu 
zapobiec!

Grozi nam zniszczenie bardzo dobrej inwestycji wyraźnie popra-
wiającej bezpieczeństwo przechodniów a zwłaszcza dzieci idących 
naszą ulicą do szkoły!

Jestem jednym z mieszkańców miasta Marki i piszę w imieniu własnym 
i grupy mieszkańców zamieszkałych przy ulicach Pieniążka i Chocimskiej 
oraz w ich okolicy. 

W ostatnich dwóch latach ruch pojazdów przejeżdżających przez Marki 
zwiększył się kilkakrotnie. W tygodniu od godz. 6:00 do 9:30 rano oraz 
w niedzielę od 17:00 tej tworzy się gigantyczny korek na ulicy Piłsudskie-
go w kierunku Warszawy. Duża część kierowców stara się prześcignąć 
auta spowalniane na ulicy Piłsudskiego kolejnymi światłami robiąc sobie 
objazd ulicami Jutrzenki, Pieniążka i Chocimską (Uwaga! Na niektórych 
mapach ulica Pieniążka nie przechodzi w Chocimską. W rzeczywistości 
te ulice są połączone). 

W tych terminach ulicą Pieniążka i Chocimską pędzą dziesiątki aut 
starających się wyprzedzić te jadące ul. Piłsudskiego. Ani ulica Pieniążka 
ani Chocimska nie mają chodników i są bardzo wąskie. Dzieci idące 
do szkoły są narażone na potrącenie przez ciągle wyprzedzające je sa-
mochody, nie mówiąc o dorosłych przechodniach i mieszkańcach pod 
których oknami rozgrywa się ten szaleńczy wyścig.

W tym roku w czerwcu znalazło się bardzo proste i dobre rozwiązanie. 
Na skutek interwencji mieszkańców Urząd Miasta Marki zainwestował 
kilkadziesiąt tys. zł i przekształcił ulice Pieniążka i Chocimską w uli-
ce jedno kierunkowe, z kierunkiem od Warszawy. Szaleńczy ruch ustał, 
przechodnie, a zwłaszcza dzieci, są bezpieczniejsze i wydawałoby się, że 
nareszcie udało się coś doprowadzić do normalności.

Nic bardziej błędnego!
Grupa mieszkańców Marek poprzednio okazjonalnie jeżdżąca ulicami 

Pieniążka i Chocimską w kierunku Warszawy oraz trzech radnych: Marek 
Szczepanowski (właściciel obiektu gastronomicznego przy ul. Jutrzenki), 
Bogdan Trzemecki i Paweł Adamczyk, wpłynęli na burmistrza i radę 
tak, że burmistrz w Internecie ogłosił przywrócenie na przedmiotowych 
ulicach ruchu dwukierunkowego.

Przeciwnicy ruchu jednokierunkowego twierdzą, że z obecnej sytuacji 
korzystają tyko mieszkańcy ulicy Pieniążka i Chocimskiej, a dla reszty 
mieszkańców Marek jest to okropna uciążliwość.

Pragnę zaznaczyć, że ja – tak jak wszyscy niezadowoleni – też muszę 
jechać ulicą Pieniążka do ul. Jutrzenki i dalej np. ul Piłsudskiego. Też 
wolałbym jeździć ul Pieniążka w kierunku Warszawy. Ale my – wyżej niż 
nasi oponenci – cenimy bezpieczeństwo i to niekoniecznie swoje, ale tych 
dzieci i młodzieży, która od 1 września ruszyła naszą ulicą do szkoły.

Jeszcze jest czas, żeby się opamiętać i sprawdzone przez ostatnie dwa 
miesiące rozwiązanie jednokierunkowych ulic Pieniążka i Chocimskiej 
zostawić w spokoju. 

Udało mi się już zainteresować naszym problemem Kurier Mazowiecki. 
Ale w wyemitowanym materiale redaktor Sławomir Majcher bezpieczeń-
stwem dzieci i przechodniów w ogóle nie był zainteresowany.

W reportażu Sławomira Majchera nasze wypowiedzi zostały praktycz-
nie skrócone do minimum. Ja zabrałem głos w reportażu, mówiłem o nie-
bezpiecznym ruchy dwukierunkowym na naszych ulicach, nadmieniłem 
również, że jeżeli zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy, a kierowca 
spowoduje wypadek, to wspólnie z kierowcą powinien odpowiadać pan 
burmistrz z radnymi: Markiem Szczepanowskim, Bogdanem Trzemeckim 
i Pawłem Adamczykiem. Pan Krzysztof Kraiński wypowiadał się, że nasze 
ulice służą jako obwodnica ulicy Piłsudskiego, co nie zostało uwzględ-
nione. Apelujemy do mieszkańców Marek, aby podczas zbliżających się 
wyborów odpowiednio potraktowali tych panów.

Z poważaniem, Edmund Bielecki

List do redakcji

Tekst otrzymaliśmy 8 sierpnia 2009 r. Na ostatniej sesji, która odbyła 
się 9 września 2009 r., radni na wniosek Pawła Adamczyka w głoso-
waniu zobowiązali burmistrza do przywrócenia pierwotnej organizacji 
ruchu. Rada miasta (również w głosowaniu) nie zgodziła się, by doszło 
do głosowania imiennego. Wielka szkoda, bo wtedy byłoby jasne, jakie 
stanowisko w tej sprawie zajęli poszczególni radni. Możemy tylko dodać, 
że radni MSG byli przeciw wnioskowi Pawła Adamczyka.
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Klub Radnych „O Przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowskiTadeusz Skłodowski

e-mail:  radni@msg.net.pl     tel.: 506-607-318

Marcin Piotrowski mieszka 
w Markach już od czterech lat. 
Jest m.in. wiceprezesem Kon-
federacji Budownictwa i Nieru-
chomości. Dzięki temu może 
reprezentować środowisko bu-
dowlane na forum parlamentu 
oraz wobec administracji 
rządowej. Jak przyznaje, z racji 
wielotorowości działań nie ma 
zbyt wiele wolnego czasu. Ale 
i tak znalazł go, by w ostatnią 
niedzielę sierpnia chwycił za 
koszyk z cukierkami i ulotkami 
i rozdawał je kierowcom prze-
jeżdżającym przez Marki. Ceni 
sobie domowy spokój, ciszę, 
dobrą książkę oraz nurkowa-
nie (bo przecież nikt pod wodą 
nie rozmawia). Ma 34 lata, jest 
ojcem dwóch córek.

Kiedy myślę o Markach ...
…to myślę o spokojnym mieście, dającym wytchnienie moim 

skołatanym w pracy nerwom.
Cenię to miasto za ... 
… otwartość lokalnej społeczności, która - jak zauważyłem - nie dzieli 

mieszkańców na tutejszych i nowych oraz chce działać na rzecz po-
lepszenia stanu naszego miasta. Najlepszym przykładem są inicjatywy 
w internecie i takie akcje jak poparcie dla budowy obwodnicy Marek.

Wstyd mi, że w Markach ... 
… brakuje miejsc dla dzieci (placów zabaw z prawdziwego zdarze-

nia), śmietników i miejsc aktywnego wypoczynku. Wstyd mi ciągłych 
skojarzeń z przestępczością ...

Moim ulubionym miejscem … 
… są lasy wokół Marek. Pełne ciszy i spokoju,
Najbardziej brakuje mi...
… obwodnicy, czyli luźnych ulic, placów zabaw dla dzieci, dogodnej 

komunikacji miejskiej (jeden bilet do i po Warszawie)
Gdybym mógł coś zmienić, zacząłbym od ... 
… oczywiście obwodnicy Marek, ale także od działania na rzecz 

wzrostu poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście oraz jego „przy-
jazności” dla matek z dziećmi i młodzieży. Chciałbym też zmienić 
postrzeganie Marek przez nowych mieszkańców. Marki nie mogą 
stać się sypialnią Warszawy: muszą żyć własnym życiem - życiem 
wszystkim mieszkańców.

Gdyby Marki dostały 100 mln zł …
… wydałbym je na przede wszystkim na wybudowanie co naj-

mniej czterech placów zabaw oraz podjęcie działań na rzecz wyko-
rzystania środków unijnych oraz budżetowych w takich kwestiach 
jak: boisko (ORLIK), drogi (SCHETYNÓWKI) i pełny i skuteczny 
monitoring miasta (z kiesy Brukseli).  Przecież samą kanalizacją 
człowiek nie żyje... 

Burmistrzowi i radnym chciałbym powiedzieć prosto w oczy …
... proszę zapomnieć słowa „nie da się”, „nie można”, „może 

w przyszłości”, a zacząć używać „w czym mogę pomóc?”..
Chciałbym dać temu miastu …
… energię, pomysły na przyszłość Marek oraz wiedzę w zakresie 

pozyskania środków finansowych. Chciałbym, aby nasze miasto 
kojarzyło się wyłącznie z pozytywami i aby każdy po prostu chciał 
tu mieszkać…

Marki za 10 lat to … 
… spokojne, stale rozwijające się miasto z obwodnicą, ogromną 

liczbą uśmiechniętych matek z dziećmi, bezpieczne (monitorowane) 
oraz czyste. Miasto, gdzie każdy z mieszkańców chce być mieszkań-
cem, a nie jedynie nocnym lokatorem po pracy. Zdaje sobie sprawę, 
iż to może utopia, ale marzenia i cele są właśnie po to, abyśmy je 
realizowali, nie czekając na siły wyższe…

Pierwszym bohaterem naszego kwestionariusza jest Tadeusz 
Lament. W Markach-Strudze mieszka od 1974 r. Pamięta ciuchcię, 
PKS-y i „horror jazdy z Warszawy”. Przez 35 lat pracował w FSO, 
dziś jest emerytem. Ale nie spoczął na laurach. Jest bardzo aktywny 
na mareckim forum internetowym. Wspomaga lokalną społeczność 
i przyznaje się do tego, że wywalczył ograniczenie prędkości do 40 
km/h oraz tonażu  pojazdów (do 20 ton) przejeżdżających przez ulicę 
Legionową. Teraz wspomaga Grupę Marki 2020 przy akcji „Tak dla 
obwodnicy Marek”. Z zamiłowania jest muzykiem-amatorem. Stąd 
na zdjęciu widzicie go z akordeonem. Może się pochwalić tym, że 
Marek Piwowski, reżyser „Rejsu”, nagrał w 1967 r. etiudę (Pożar, 
pożar, coś nareszcie dzieje się), z jego muzyką, którą pieczołowicie 
na kasecie VHS i płycie DVD przechowuje po dziś dzień w domu.

Kiedy myślę o Markach ...
… to wspominam przeszłość: cisza, spokój, a teraz – brrrrrrrrrr - 

tysiące aut, hałas, smród spalin, ale to minie. Dzięki S8
Cenię to miasto za...
… za tyle zieleni. Wokół lasy, blisko do stolicy i nad zalew
Wstyd mi, że w Markach...
…mieszka tylu „śmieciarzy”. Ładne domy, posesje, a brak pojem-

nika na odpady albo podrzucają je do koszy na przystankach. 
Moim ulubionym miejscem jest...
… las w Czarnej Strudze. Tylko tam można zobaczyć sarny, łosie, 

dziki i wsłuchiwać się śpiew ptaków, ale - niestety - i zobaczyć wyrzu-
cone śmiecie z budów

Najbardziej brakuje mi ...
… oczywiście obwodnicy Marek!!!
Gdybym mógł coś zmienić, zacząłbym od ...
… obligatoryjnego obowiązku posiadania umowy na odbiór odpa-

dów - już od etapu rozpoczęcia budowy!!!
Gdyby Marki dostały 100 mln zł, wydałbym je na ...
… odrestaurowanie starych kamienic wzdłuż przelotowej trasy 

(brak wody, kanalizacji) oraz na wspaniałe centrum kultury w fabryce 
Briggsów, z którego Marki byłyby znane  tak jak „Fabryka Trzciny” na 
Szmulkach.

Burmistrzowi i radnym chciałbym powiedzieć prosto w oczy ...
… wyjdźcie do ludzi zza biurek. Więcej spotkań i kontaktów z 

mieszkańcami!
Chciałbym dać temu miastu ...
… więcej niż mogę, ale tylko na tyle mam czas i zdrowie, a niestety 

inni czekają na gotowe.
Marki za 10 lat to ...
… to tak jak Wilanów, Konstancin czy inne okolice Warszawy - jako 

najlepsze miejsce do osiedlenia się.

Kwestionariusz MARECKI
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 1.  Sklep „U Gabrysi”, 

ul. Małachowskiego 112

 2.  Sklep SMACZEK mięsno-wędliniarski, 

ul. Małachowskiego 4

 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 Ogólnospożywczy, 

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. Urząd Miasta Marki

 21.  Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ul 

Piłsudskiego (oddział i filia)

 22.  Sklep Państwa Sobańskich, 

ul. Pomnikowa 19

 23.  Sklep Spżywczo Monopolowy “GABRI-

ELA”, Małachowskiego 12

 24. MARCPOL, Al. Piłsudskiego

 25.  Sklep Spożywczt ADAM, 

ul. Kościuszki 64B

 26.  Sklep Spożywczy Iwona Prus, 

ul.Pułaskiego 36A

 27.  Sklep Spożywczy Ewa Szczepanowska, 

ul. Legionowa 57D

 28.  Sklep Spożywczy Maria Broma, 

Wanda Broma, ul.Legionowa 38

 29.  Sklep Promyk Gendek Hanna, Pajer 

Małgorzata, ul.Radna 2

 30.  RSH sklep nr 3 Pawilon, ul.Legionowa 1

 31.  Sklep Smok Andrzej Smoczyński, 

ul.Mała 3

 32.  Sklep Renata Wołowicz, 

ul. Ks. Ignacego Skorupki 2a

 33. Sklep Ewa Gajo, ul.Cmentarna 4

 34.  Sklep Maria Bartosińska, ul.Dmowskiego

 35.  Kwiaciarnia „Kamelia” 

Ryszard Surmacz,ul. Lipowa 2

 36.  Sklep Spożywczy „Wikola”, 

ul. Promienna 15

 37. Apteka, ul Piłsudskiego 176

 37. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36

 38.  ELPAT - księgarnia językowa, 

kosmetyki, ul. Briggsów 5

 39.  Kiosk - sklep zabawkarski, 

ul. Piłsudskiego 28

 40.   Sklep zoologiczny, 

ul. Piłsudskiego 74

 41.   Sklep spożywczy SARA, 

ul. Podleśna 2

Naszą gazetę znajdziesz
w tych miejscach:
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e-mail: godex@neostrada.pl

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

tel. 0-511-633-653,
0-503-610-503,

e-mail: biuro@audycer.pl




