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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Tragedia, jaka dotknęła naszą Ojczyznę jest 
niewyobrażalna. Najczarniejsze scenariusze nie były 
w stanie przewidzieć takiego wydarzenia. Ziemia 
katyńska 70 lat temu pochłonęła kwiat polskiego na-
rodu, dziś ponownie, Katyń pochłonął elitę naszego 
społeczeństwa. Zginęła Polska w pigułce. Życie swe 
oddali Pan Prezydent z małżonką, pracownicy Kance-
larii Prezydenta RP, parlamentarzyści ze wszystkich 
ugrupowań, duchowni, generałowie Wojska Polskiego, 
tragicznie połączyli się ze swoimi bliskimi członkowie 
stowarzyszeń kombatanckich i Rodzin Katyńskich, 
zginęli również ci, którzy byli na służbie, czyli funkcjo-
nariusze BOR i załoga samolotu TU 154.Pogrążonym 
w bólu rodzinom ofiar składamy wyrazy współczucia 
i łączymy się z nimi w żalu i smutku. 
Polecieli oddać hołd ofiarom, złożyli ofiarę w hołdzie.

 W dniu 10 kwietnia wszystko się zmieniło, po raz 
kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy społeczeństwem, 
które w trudnych chwilach potrafi zjednoczyć się 
i zamanifestować swoją jedność i patriotyzm. 
Flagi przepasane kirem stały się stałym elementem 
wystroju naszych domów i miast. Ból, jaki wywołało 
to nieszczęście był ogromny. Ludzie godzinami stali 
w gigantycznej kolejce, aby oddać hołd parze prezy-
denckiej a tym samym wszystkim ofiarom katastrofy 
(sam z całą swoją rodziną to uczyniłem). Stali i starsi 
i młodzież, stały całe rodziny, ludzie przyjeżdżali 
z najodleglejszych krańców Polski. Stali nie tylko zwo-
lennicy Prezydenta, ale również ci, którzy nie zgadzali 
się z polityką, jaką prowadził Lech Kaczyński. Przycho-
dzili do Pałacu Prezydenckiego, aby pogrążeni w bólu 
oddać hołd majestatowi Rzeczypospolitej. Możemy 
dumnie powiedzieć, że jako społeczeństwo egzamin 
z patriotyzmu zdaliśmy na szóstkę.

Dziś, kiedy już trochę pogodziliśmy się z tą trage-
dią należy zadać sobie pytanie. 

Jak mogło dojść do tego zdarzenia?
Musimy w spokoju czekać na wyniki śledztwa, 

oby udało się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego 
zdarzenia. Jest to trudny test zarówno dla strony 
rosyjskiej, jak i dla polskiego rządu.

Skoro musiało dojść do tej tragedii to, jaką lekcją jest ona dla nas?
Przede wszystkim pokazuje nam kruchość naszego życia. 
Jestem z pokolenia, które nie mogło wiedzy o Katyniu zdobywać 

w szkole. Jednym z fundamentów PRL było kłamstwo katyńskie. Lu-
dzie całe swoje życie poświęcali, aby zdobyć wiedzę o swych bliskich 
tam pomordowanych i nie mogli ani udać się na ich mogiły, ani tu 
w Polsce oddawać im właściwej czci. Winę za ten mord ponosi Rosja 
Radziecka, ale i alianci nie byli bez winy. Zupełnie nie na rękę było 
im drażnienie Stalina. 

Dziś poprzez tragiczną śmierć 96 naszych rodaków słowo Katyń 
obiegło cały świat, a pochowanie pary prezydenckiej na Wawelu 
spowodowało to, że miejsce kaźni naszego narodu na stałe będzie 
obecne w miejscu, które nazywamy Ołtarzem Ojczyzny.

Cena, jaką za to musieliśmy zapłacić jest ogromna, ale skoro 
tak się musiało stać to tym bardziej pielęgnujmy pamięć o tych, co 
złożyli swe życie na posterunku służąc Rzeczypospolitej.

Cześć ich pamięci
Dariusz Pietrucha
redaktor naczelny 

Polecieli oddać hołd

To już pewne. Dzięki osobistym staraniom członków stowarzysze-
nia Grupa Marki 2020, mareckiego koła Platformy Obywatelskiej 
oraz wielu innych osób, w tym władz naszego miasta, Orlik zostanie 
wybudowany w Markach jeszcze w 2010 roku! Kompleks sportowy 
zlokalizowany będzie na tyłach parku miejskiego, nieopodal dawnej  
fabryki Briggsów. 

Radni na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego 26 
kwietnia 2010 roku zdecydowali, że Marki zajmą miejsce jednej z 
gmin, która zrezygnowała z dofinansowania na budowę Orlika i otrzy-
mają 333tys. zł dotacji celowej na budowę kompleksu sportowego 
w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Kolejne 333tys. zł 
zobowiązał się dołożyć rząd.

Czuwając do ostatniej chwili nad pozytywnym wynikiem głoso-
wania postanowiliśmy rozesłać mejle do naszych radnych z prośbą 
o poparcie dofinansowania dla Marek. Dzień przed głosowaniem 
otrzymaliśmy wiadomość od radnego Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa, 

która nastrajała nas optymistycznie. Brzmiała ona następująco:
Witam serdecznie!
Bardzo dziękuję za pełny obraz sytuacji. Od początku byłem zwo-

lennikiem budowy „Orlika” w Markach. Na jutrzejszej sesji Sejmiku 
z radością zagłosuję „za”, mając uzasadnione przekonanie, że tym 
razem nie będzie już przeszkód.

Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego wiceprzewodniczący Klubu Radnych 
PO RP

Kilka minut po podjęciu uchwały przez sejmik otrzymaliśmy 
kolejną wiadomość, tym razem od radnej Jolanty Koczorowskiej 
o treści: „Orlik przegłosowany!” W tym momencie wszystkim kamień 
spadł z serca. Zabiegi wielu mieszkańców naszego miasta zostały 
docenione. Mamy nadzieję, że już jesienią spotkamy się wszyscy na 
naszym nowym boisku podczas meczu otwarcia.

Paweł Pniewski, Platforma Obywatelska

Orlik trafi do Marek w 2010 roku!
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W numerze „Życia Powiatu Wołomińskiego” z dnia 11 marca 
2010 roku zamieszczono tabelę z obecnością mareckich rad-
nych na sesjach rady miasta i posiedzeniach komisji. Warto 
przyjrzeć się jej bliżej i dokonać analizy liczb, jakie się w niej 
znalazły w kontekście pozostałych gmin z powiatu wołomiń-
skiego.

Nieobecności naszych radnych na sesjach rady miasta są 
sporadyczne. Wynoszą zaledwie 2,3%. 11 radnych pojawiło się 
na wszystkich przeanalizowanych 37 sesjach. Spośród trzech 
radnych powiatowych reprezentujących nasze miasto tylko Pa-
weł Porębski może pochwalić się stuprocentową frekwencją na 
sesjach rady powiatu.

Zgoła inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli przeanalizu-
jemy frekwencję na posiedzeniach komisji branżowych rady. 
Nieobecności wynoszą tu już 14%. Czy jest to wartość wysoka, 
czy niska? Patrząc na frekwencję radnych w innych gminach, 
nasi rajcowie nie mają się czym chlubić. Nieobecności na po-
siedzeniach komisji w gminie Tłuszcz stanowią zaledwie 1,3%. 
Także wśród radnych sąsiadujących z nami gmin odsetek 
nieobecności jest mniejszy niż w Markach. W Zielonce stanowi 
on jedynie 5,8%, a w Kobyłce 10,6%. Gorszą frekwencję na 
komisjach mają za to radni z Ząbek, gdzie nieobecności wy-
noszą 15,4%.

Niestety, ze świecą szukać w Markach radnego, który byłby 
obecny na wszystkich posiedzeniach komisji, do których się 
zgłosił. Na pochwałę zasługuje jednak pan Kroczek, który opu-
ścił tylko jedno posiedzenie na 103 odbyte do tej pory. Najwięcej 
odsetek nieobecności ma pan Kędzierski, który był dotychczas 
nieobecny na 41 posiedzeniach komisji, co stanowi aż 43,7% 
wszystkich posiedzeń. 

Na kolejnych miejscach tego niechlubnego rankingu znajdują 
się radni: Dąbkowski – 22,7% nieobecności, Mańk – 20,4% 
oraz Rżewski – 20,2%. Niewiele poniżej 20 procent nieobec-
ności mają także radni: Adamczyk – 19,4% oraz Chojnowski 
– 19,1%.

Wśród radnych powiatowych obecnie najgorsza frekwencja 
przypada w udziale panu Kopczyńskiemu, który opuścił 26,2% 
posiedzeń komisji.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nieobecności naszych 
radnych na sesjach rady miasta i posiedzeniach komisji bran-
żowych nie wynikają z lekceważenia swoich obowiązków, jakie 
mieszkańcy powierzyli im w dniu wyborów w 2006 roku, ale 
z sytuacji losowych, niezależnych od siebie. 

Choć w niektórych przypadkach można odnieść wrażenie, że 
kilku naszych radnych ma życiowego pecha i często na swej 
drodze spotyka nieprzewidziane komplikacje.

PaPi

Frekwencja radnych pod lupą

W sobotę, 24 kwietnia 2010 roku w galerii Mareckiego Ośrodka 
Kultury odbyła się prezentacja wystawy malarstwa pt. „Emocje” 
– Wandy Badowskiej-Twarowskiej i Aliny Dorady-Krawczyk. 

Artystki te łączy wieloletnia znajomość i wspólne studia w pracow-
ni profesora Rudzińskiego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (dyplom 1977 rok). Pani Alina ukończyła także 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i jest cenionym 
pedagogiem artystycznym. Obie artystki pięknie wypowiadają się 
w technice malarskiej, a dla pani Wandy również istotnymi formami 
wypowiedzi są grafika warsztatowa, komputerowa i rysunek. Każda 
z pań ma na koncie ponad 35 wystaw indywidualnych i blisko 80 
zbiorowych, krajowych i zagranicznych.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor MOK, Krystyna Klimecka wita-
jąc malarki, zaproszonych gości, a także znakomitą harfistkę Annę 
Piechurę-Gabryś, której występ uświetnił sobotnią uroczystość. 
Po subtelnym i poruszającym koncercie dedykowanym autorkom 
prezentowanych prac, podczas którego artystka z wirtuozerią wy-
konywała kompozycje taneczne z różnych epok, komisarz wystawy 
Luiza Wojciechowska-Konopka przybliżyła zebranym postaci Wandy 
Badowskiej-Twarowskiej i Aliny Dorady-Krawczyk.

Wanda Badowska-Twarowska od kilku lat maluje głównie balet. 
Jest zafascynowana jego lekkością, ulotnością i nastrojem. Interesu-
je ją szczególnie ruch. Ułożenie dłoni, stóp, gesty, pozycje. Inspiracją 
do poszczególnych cykli obrazów są zazwyczaj spektakle oglądane 
w Operze Narodowej w Warszawie i w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
Artystka szkicuje na gorąco, a potem po przetworzeniu w swojej 
wyobraźni przelewa taniec na płótno. Technikę dobiera w zależności 
od efektu jaki ma zamiar osiągnąć.

Alina Dorada-Krawczyk należy do współczesnego nurtu abstrak-
cjonizmu ekspresyjnego: color field painting, co wiąże się z indywi-
dualnym przekazem emocji i ulotnych zdarzeń. Tematem twórczym 
artystki jest „dusza świata” i wszystko co ją w tym świecie porusza. 
W niektórych obrazach echa rzeczywistości są wyraźne, w innych 
mniej, ale każdy z nich ma swój rytm, melodię i nastrój.

Wreszcie obydwie sale galerii wypełnił miły gwar - przyszedł czas 
sympatycznych rozmów z artystkami i zawiązywania nowych znajo-
mości. W przemiłej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym 
przez pracowników ośrodka oraz lampce wina artystyczny wieczór 
mijał szybko. Żal, że musiał się skończyć...

Warto dodać słowo o aranżacji, która podkreśla piękno i subtel-
ność prac. Komisarz wystawy Luiza Wojciechowska-Konopka stara-
ła się nadać odrębny klimat każdej z sal, aby widzowie mogli dać się 
porwać emocjom; pomysł ten zyskał aprobatę autorek prac.

Wystawa czynna: sala 1 - poniedziałek - piątek w godz. 12.00 - 19.00; 
sala 2 - poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 14.00, wtorki godz. 12.00-
16.30 i piątki godz. 12.00 - 19.00. Grupy zorganizowane oprowadza 
przewodnik po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zapraszamy!

Luiza Wojciechowska-Konopka

„Emocje” – prezentacja wystawy malarstwa
w Galerii  Mareckiego Ośrodka Kultury
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Andrzej Szczepanik – mieszka-
niec Marek od trzech lat. Absolwent 
geografii na warszawskim uniwerku. 
Przez wiele lat związany zawodowo 
z piłką ręczną obecnie reprezentuje 
francusko – kanadyjskie firmy z bran-
ży budownictwa sportowego. Nowa, 
stara pasja ( jedna z wielu) wędrówki 
po Bieszczadach. Żonaty, dwie córki, 
wnuczka oraz suczka Beauty.

Kiedy myślę o Markach ...
… to moje nowe miejsce na 

Ziemi.
Cenię to miasto…
... bo daje mi szansę codziennego obcowania  z przyrodą.
Wstyd mi …
… za brud i śmieci wokół naszych domów.
Moim ulubionym miejscem jest …
… mój mini ogród , może poza okresem zimowym.
Najbardziej brakuje mi ...
... miejsca na spotkanie biznesowe, ale także towarzyskie przy 

dobrej kawie czy herbacie. Dobre jedzonko byłoby mile widziane.
Gdybym mógł coś zmienić zacząłbym od ...
... skutecznie prowadzić sprzątanie „naszego świata’’ czyli mar-

kowskich włości oraz poprawić stan naszego bezpieczeństwa.
Gdyby Marki dostały 100 mln zł wydałbym je ...
... na budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą.
Burmistrzowi i radnym chciałbym powiedzieć prosto w oczy ...
Wiosna za pasem. Popatrzcie wokół swoich domostw, drogi do 

pracy , a wnioski co zrobić „na już i teraz’’ nasuną się same
Marki za 10 lat ...
... obiekty sportowe, które będą dumą MARKOWIAN. Mam nadzie-

ję, iż na to czekać będziemy znacznie krócej.

Kwestionariusz Marecki

Wszyscy wiemy że tegoroczna zima nie poskąpiła nam sniegu. 
Każdy jak mógł odsnieżał. Ulice i chodniki, wiemy jakie były, ale nie 
każdy miał okazję odwiedzić cmentarz w Markach.

Ludzie rodza się i umierają. Śmierć nie wybiera sobie dogodnej 
pory roku.

Pod koniec stycznia zmarła bliska mi osoba. Po uroczystej mszy 
w kościele kondukt żałobny ruszył w „ostanią drogę” na cmentarz. 
I tam zaczął się koszmar. Dwie bramy, dwa parkingi, brak miejsca na 
zaparkowanie autokaru i samochodów osobowych.

Nikt nie przewidział, że do wieńcy i wiązanek powinien wziąć 
łopatę do odśnieżania. 

Nareszcie nadchodzi zbawienie. Przyjeżdża spychacz i zaczyna 
zgarniać snieg. Każdy parkuje gdzie może. Grzęźniemy w śniegu 
i błocie, gdyż główna aleja nie została odśnieżona.

Przecież pogrzeb to nie towar, który kupujemy od reki, ktoś wie, 
że w tym dniu i o tej godzinie będzie uroczystość na cmentarzu. 
Już niedługo ten cmentarz za pięknym murem zazieleni się i przy-
ozdobi kwiatami. Śnieg sam zniknie i odsłoni parkingi i aleje. Tym, 
którzy wyruszyli w ta „ostatnią drogę” i tam zostają, potrzebna 
jest pamięc i modlitwa bliskich, a tym co ich odprowadzają winny 
być stworzone warunki, by godnie uczestniczyć w ostatnim pożeg-
naniu.

Wydaje mi się, że osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy nie 
dopełniły swoich obowiązków. KTO?   I.M.

„Ostatnia droga”

W malowniczej podhalańskiej miejscowości Murzasichle odbyły 
się w dniach 21-25.04.2010 jedne z najważniejszych warcabowych 
zawodów ogólnopolskich. Z udziałem 9 zawodników naszego 
klubu rozegrano tam Młodzieżowy Puchar Polski w warcabach 100-
polowych. Jest to bardzo ważny dla czołówki polskich warcabistów 
turniej. Celem wielogodzinnych zmagań przy warcabnicy jest m.in. 
wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych 
i ustalenie składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

Wśród zawodników UKS „Struga” znaleźli się nasi najmłodsi war-
cabiści, reprezentujący kategorie do lat 10, 13, 16. Najmłodszym 

Młodzieżowy Puchar Polski

zawodnikiem całego turnieju był nasz 5-letni Kubuś Broma, który 
dzielnie nawiązywał walkę z dużo starszymi od siebie kolegami z in-
nych klubów. Sędziowie byli nim wprost oczarowani, podziwiali kon-
centrację i bystrość umysłu przedszkolaka, wróżąc mu w niedalekiej 
przyszłości wielkie osiągnięcia.

Największy sukces odniosła nasza orliczka Marta Bańkowska, któ-
ra zdobyła w kategorii do lat 10 pierwsze miejsce i zakwalifikowała 
się na Mistrzostwa Europy. Jesteśmy z Marty bardzo dumni i kibicu-
jemy jej w dalszej karierze warcabowej. Pozostali zawodnicy, choć 
nie stanęli na podium, spisali się bardzo dobrze. Ich lokaty rokują jak 
najlepiej na przyszłość. Wielki sukces Marty na Pucharze Polski to 
nie wszystko. Po podsumowaniu wszystkich osiągnięć zawodników 
poszczególnych klubów w Polsce okazało się, że we współzawodnic-
twie klubowym w 2009r. UKS „Struga” zajął III miejsce! 

Z dumą, radością i wielką satysfakcją nasi trenerzy i zawodnicy 
odebrali wspaniały puchar z rąk Prezesa PZWarc Tadeusza Koso-
budzkiego. To naprawdę znaczące wyróżnienie, świadczące o tym, 
że w roku 2009 dołączyliśmy do ścisłej czołówki. Oby w 2010 udało 
się utrzymać tę pozycję (a może wspiąć się jeszcze wyżej?). To zależy 
od wytężonej pracy naszych trenerów i zawodników, od talentów 
i predyspozycji naszych najmłodszych warcabistów, od ich woli wal-
ki, wreszcie od kondycji innych klubów, może troszkę od szczęścia... 
Życzymy sobie tego szczęścia, kondycji i talentów na przyszłość.

Elżbieta Suchecka
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To wcale nie jest spóźniony żart 
prima aprilisowy, ani obraz z gatunku 
science-fiction.

Jeśli miejscy rajcy zaakceptują 
tą ideę na najbliższej sesji naszego 
miasta to już w maju ruszą prace 
projektowe. Ostatnie spotkanie u Pa-
na Burmistrza Janusza Werczyńskie-
go z udziałem V-ce Prezesa Marcovii 
Pana Grzegorza Miechowicza oraz 
inwestora i jego pełnomocnika 
pozwala na spojrzenie z dużą dozą 
optymizmu na ten projekt.

Na początku planowanej inwe-
stycji ma powstać hala piłkarska 
wraz z budynkiem zaplecza. Hala 
o wielkości niespotykanej w Europie 
bo jej wymiary to:

- długość 111 metrów,
- szerokość 80 metrów.
W hali zmieści się pełnowymia-

rowe boisko piłkarskie (105 x 65 m 
zgodnie z wymogami UEFA) będzie 
też można korzystać w tym samym 
czasie z pięciu mniejszych boisk po 
przedzieleniu głównej płyty kotara-
mi. Hale tego typu (chociaż nieco 
mniejsze) posiadają takie kluby jak: 
Arsenal Londyn, Wolverhampton, 
Nottigham Forest, Norwich City 
i wiele innych .

Ewentualna lokalizacja obiektu 
to teren klubu Marcovii. Jeśli połą-
czymy tę inwestycję z planowaną 
modernizacją boisk zgodnie z umo-
wą zawartą z Polonią Warszawa 
to już wkrótce będziemy mogli się 
poszczycić centrum sportowym na 
skalę europejską.

Miasto Marki nie poniesie żadnych 
kosztów związanych z inwestycją. 

Marecki klub na mocy umowy 
z inwestorem będzie miał prawo 
do bezpłatnego korzystania z hali 
piłkarskiej.

Andrzej Szczepanik

Akademia Piłkarska w Markach
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Paweł Nastula na zawodach judo w Markach
To już po raz drugi, za sprawą Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„JOKER”, Marki stały się stolicą JUDO. 27 marca 2010 roku spotkali 
się tu zawodnicy reprezentujący kluby z różnych stron kraju oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski /wizyta 
studyjna/ na II Ogólnopolskim Turnieju Dziewcząt i Chłopców w Judo 
pod patronatem Burmistrza Miasta Marki.

Przygotowania rozpoczęły się już dużo wcześniej i wymagały 
ogromnego zaangażowania zarówno władz i członków UKS JOKER, 
jak i współorganizatorów oraz ludzi dobrej woli, którzy nie liczyli ani 
czasu, ani środków materialnych, przeznaczonych na ten cel. 

Do tej edycji czynnie włączyli się jako współorganizatorzy To-
warzystwo Przyjaciół Marek oraz Stowarzyszenie Rock-Dzieciak. 

Determinacją i poświęceniem wykazali się Państwo Świtakowscy z 
Przedszkola „Miasto Dzieci”, o świetlicę dla najmłodszych zadbali 
Państwo Opalińscy z Mareckiego Przedszkola „Smerfy”. Śniadanie 
zawodnikom zapewnili Piekarnia KOBUS z Kobyłki, „TUR” Zakład 
Mięsno-Wędliniarski Eugeniusz Ostrowski z Kobyłki oraz Cappy. 
Ponadto imprezę wspomogli: Urząd Miasta Marki, Starostwo Powia-
towe w Wołominie, IKEA-Targówek, DAX Polska, Sony Music Poland, 
Sygnity, ExonMobile, PLL LOT, przekazując darowizny na nagrody. 
„Życie Powiatu Wołomińskiego” objęło patronatem medialnym 
imprezę, której gościem specjalnym był mistrz olimpijski Paweł 
Nastula.

Pełni emocji młodzi zawodnicy, trenerzy i rodzice, po załatwieniu 
formalności, oczekiwali na główną atrakcję. To wyjątkowa okazja, by 
nie tylko podziwiać Mistrza, ale ćwiczyć z nim, porozmawiać i zdobyć 
autograf. Do wspólnej zabawy zachęcała maskotka turnieju – w tym 
roku księżniczka w baśniowej kreacji.

Na widowni miejsca honorowe zajęli goście z Januszem Werczyń-
skim, Burmistrzem Miasta Marki na czele. Towarzyszyli mu Radni 
Marek oraz Panie Ewa Dziwulska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3 w Markach, w której murach swoją siedzibę ma UKS „JOKER”, i 

Grażyna Podwysocka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach, która 
na tegoroczne zawody użyczyła swoją halę sportową, Teresa Urba-
nowska, Redaktor Naczelny „Życia Powiatu Wołomińskiego”, Prezesi 
i członkowie organizacji pozarządowych i sportowych. Obecny był 
także, zawsze życzliwie uśmiechnięty, wielokrotny Mistrz Świata i 
Europy – Adam Adamczyk.

Trening z Mistrzem stanowił jednocześnie rozgrzewkę przed 
zawodami. Po powitaniu zgromadzonych w hali gości, zawodników 
i osób towarzyszących przez głównego organizatora, Prezesa Klubu 
„JOKER”, Janusza Aftykę, Burmistrz Miasta Marki oficjalnie otworzył 
turniej. Chwila oczekiwania i przez mikrofon padły nazwiska osób 
wywołanych do pierwszych walk. Od tej pory emocje rosły i trwały 

przez cały czas. 
Pierwsze dekoracje to 

chwila przerwy, ale jedno-
cześnie ogromna radość, 
niekiedy łzy wzruszenia i 
u tych na podium, i u tych 
za barierkami – rodziców, 
rodzeństwa. Piękne medale 
i dyplomy dla wszystkich, 
a także drobne upominki, 
budziły uśmiech nawet u naj-
bardziej zdenerwowanych. 
Dalsza część rozgrywek 
przebiegała sprawnie, 

Tymczasem kwitły imprezy 
towarzyszące: loteria, skle-
pik i kawiarenka, sala VIP, 
gry i zabawy w profesjonal-
nym przedszkolu. Wszystko 
obsługiwane przez sztab 
ludzi – zapaleńców wolonta-
riuszy. Chwała im za to. Nad 
całością czuwała, prężnie 

działająca, Marta Idźkowska, Dyrektor-Koordynator Turnieju. 
Kolejne dekoracje, kolejne medale, dyplomy, nagrody. Nikt nie 

opuścił turnieju bez właściwego uznania swojego wysiłku, zapału i 
zasług. W klasyfikacji ogólnej „JOKER” zdobył I miejsce, zostawiając 
w tyle rywali z blisko dziesięciu klubów z całej Polski. W tym roku 
wręczono także pierwsze statuetki za wkład i zaangażowanie w 
rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego „JOKER”. Otrzymali je: 
Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyński, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Markach Ewa Dziwulska, Redaktor Naczelny „Życia 
Powiatu Wołomińskiego” Teresa Urbanowska oraz Mistrz Świata i 
Europy w judo Adam Adamczyk. 

II Ogólnopolski Turniej Dziewcząt i Chłopców w Judo już za 
nami. Organizatorzy mają kolejny powód do dumy, który zre-
kompensuje nawet ogromne zmęczenie. Pierwsze gratulacje 
i słowa uznania pojawiły się już tego samego dnia wieczorem  
w komentarzach na stronie http://jokersport.pl/  To miłe i dające 
największą satysfakcję przejawy uznania.

Za rok jubileusz, 5-lecie klubu JOKER. Sądząc po dotychczasowych 
osiągnięciach można spodziewać się, że organizatorzy dostarczą 
nam jeszcze większych wrażeń.
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Spadek to nie zawsze mniejszy lub większy majątek otrzymany 
po osobie bliskiej z chwilą jej śmierci. Zdarza się, iż w skład spadku 
wchodzą tzw. długi spadkowe, czyli zobowiązania osoby zmarłej 
obciążające spadkobiercę lub spadkobierców, jak również długi 
związane ze śmiercią spadkodawcy czy masą spadkową po otwarciu 
spadku. Między innymi są to koszty pogrzebu /w zakresie, w jakim 
odpowiada on zwyczajom przyjętym w danym środowisku/, niektóre 
koszty związane z postępowaniem spadkowym, koszty zarządu 
majątkiem wspólnym.

Odpowiedzialność spadkobiercy lub spadkobierców związana 
z długami spadkowymi ukształtowana jest odmiennie w zależności 
od chwili w jakiej będziemy ją analizowali. Zmienia się ona w czasie, 
a jej główne etapy to następujące momenty:
�  od otwarcia spadku do jego przyjęcia lub odrzucenia,

(spadek otwiera się z chwila śmierci spadkodawcy)
�  od przyjęcia spadku do dokonania działu spadku,

(przyjęcie spadku – to wyraźne oświadczenie spadkobiercy złożone 
przed sądem, notariuszem lub milcząco przy braku oświadczenia 
spadkobiercy o odrzuceniu spadku, złożone w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule 
swego powołania. Przyjęcie spadku może być dokonane w formie 
tzw. prostego przyjęcia spadku bądź też przyjęcia spadku z do-
brodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o odrzuceniu spadku 
skutkować może odpowiedzialnością spadkobiercy wobec jego 
własnych wierzycieli).

� od dokonania działu spadku.
Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe od otwarcia 

spadku do jego przyjęcia ograniczona jest tylko do spadku. Wierzy-
ciele nie mają dostępu do majątku osobistego spadkobiercy.

Od przyjęcia spadku do jego działu spadkobierca ponosi odpowie-
dzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, czyli z całego swego 
majątku również osobistego zgromadzonego przed nabyciem spad-
ku, który wcześniej był niedostępny dla wierzycieli spadkodawcy.

Przyjęcie spadku może dokonane być w formie tzw. prostego 
przyjęcia spadku, gdzie spadkobierca ponosi odpowiedzialność za 
długi spadkowe bez ograniczenia. Lub tzw. przyjęcia spadku z do-
brodziejstwem inwentarza, które skutkuje ograniczeniem odpowie-
dzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu 
/sporządzonym przez komornika/ stanu czynnego spadku. Ograni-
czenie to nie jest możliwe, gdy spadkobierca podstępnie nie podał 

do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do 
inwentarza nie istniejące długi. Odpowiedzialność spadkobierców w 
tym okresie ma charakter solidarny. Oznacza to możliwość kierowa-
nia żądania spełnienia całości lub części świadczenia wedle wyboru 
wierzyciela do wszystkich spadkobierców łącznie, do kilku z nich lub 
do każdego z osobna. Spełnienie świadczenia przez któregokolwiek 
ze spadkobierców zwalnia pozostałych. Gdy jeden ze spadkobier-
ców spełni świadczenie może żądać od pozostałych spadkobierców 
zwrotu świadczenia w częściach, które odpowiadają wielkości ich 
udziałów. 

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę 
zwalnia go od odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednak gdy 
spadkobierca działa ze świadomością pokrzywdzenia swoich 
wierzycieli zachowują oni prawo żądania uznania oświadczenia 
o odrzuceniu spadku za bezskuteczne w stosunku do nich, gdy 
wierzytelność istniała w momencie odrzucenia spadku a wierzyciel 
wystąpił z żądaniem uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne 
w terminie sześciu miesięcy od momentu powzięcia wiadomości o 
odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od 
odrzucenia spadku.

Z chwilą dokonania działu spadku odpowiedzialność spadko-
bierców uzależniona jest od wielkości przypadających im udziałów. 
Między spadkobiercami ustają związki z tytułu wspólności majątku 
spadkowego. Ustaje solidarna odpowiedzialności za długi spadkowe. 
Zobowiązania podzielne dzielą się pomiędzy współspadkobierców 
w stosunku do wielkości przypadających im udziałów spadkowych. 
Jeżeli jednak świadczenie należne wierzycielowi spadkowemu jest 
niepodzielne, współspadkobiercy również po dokonaniu działu 
spadku, odpowiadają jak dłużnicy solidarni.

Niezależnie od sposobu przyjęcia spadku odpowiedzialność 
spadkobiercy z tytułu zapisów /czyli obowiązków nałożonych na 
spadkobiercę przez spadkodawcę, polegających na spełnieniu 
określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby 
np. zapłaty określonej sumy pieniężnej/ i poleceń /czyli nałożonych 
na spadkobiercę przez spadkodawcę obowiązków określonego dzia-
łania lub zaniechania np. opieki nad grobem/ ogranicza się zawsze 
do wartości stanu czynnego spadku.
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny  (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 
z póź. zmianami).

Nie wszystko złoto co się świeci 
– czyli spadek, który może zrujnować

DACHY
Dachy odgrywają w budynkach bardzo ważną rolę: chronią budy-

nek przed deszczem, izolują akustycznie i termicznie, spełniają też 
ważne funkcje przeciwpożarowe. Należy je więc tak projektować, 
by zapewnić spełnienie przez nie wszystkich tych funkcji, w tym 
warunku odpowiedniej izolacyjności termicznej. Dobrze zaizolowany 
dach oznacza bowiem mniejsze straty ciepła w budynku oraz niskie 
koszty eksploatacji. Udział strat ciepła przez dachy w bilansie ogól-
nych strat ciepła w budynku może wynosić od 8% do 15%. Straty te 
zależą od rodzaju dachu, powierzchni, konstrukcji oraz zastosowanej 
izolacji termicznej.

Na etapie projektowania należy uwzględnić wpływ mostków ciepl-
nych. Powszechne jest ich występowanie na połączeniach: kominów 
z dachem, ścian z dachem, okien połaciowych z konstrukcją dachu, 
elementów konstrukcyjnych dachu. 

Na etapie wykonawstwa najczęściej popełnianymi błędami są: 
zamiana materiału termoizolacyjnego na taki, który nie spełnia 
wymagań konstrukcyjnych, nieciągłość izolacji wynikająca z nie-
starannego montażu, rezygnacja z klejenia folii paroizolacyjnej 
i wiatroizolacyjnej. Zdarza się też, że wykonany dach ma niewła-
ściwie dobraną konstrukcję, zapomina się o właściwej wentylacji 
przestrzeni dachowej co może być przyczyną ogromnych problemów 
z odprowadzeniem wilgoci z przegrody.

Ocieplenie dachów nad poddaszem ogrzewanym wykonuje się 
przez ułożenie warstwy izolacyjnej pomiędzy krokwiami. Szczegól-
nym problemem jest zabezpieczenie przegród przed zawilgoceniem 
i skraplającą się

parą wodną oraz infiltracją powietrza zewnętrznego przez nie-
szczelności pokrycia dachowego i ocieplenia. Konieczne jest więc 
dostosowanie paroizolacji  i warstwy wiatroszczelnej. Ocieplenie 

wykonuje się najczęściej z wełny mineralnej, którą mocuje się 
w przestrzeni między krokwiami. Pod tą warstwą (od zewnętrznej 
strony przegrody) układa się warstwę wiatroszczelną z folii perfo-
rowanej, która przepuszcza parę wodną, natomiast chroni ona 
przed przepływem powietrza (wiatrem). Od strony wewnętrznej (od 
strony pomieszczenia) warstwy izolacyjne okrywa się paroizolacją 
z folii PVC lub folii polietylenową. Od wewnątrz przybija się warstwę 
wykończeniową z desek lub z płyt gipsowo-kartonowych.

Stosowanie styropianu jako izolacji termicznej dachu jest nie-
wskazane ze względu na jego niższą odporność ogniową, niszczenie 
przez gryzonie oraz duże problemy w prawidłowym – dokładnym 
dopasowaniu izolacji do rozstawu krokwi.

Czy warto zastosować większą grubość izolacji termicznej, aby 
uzyskać znacznie obniżoną wartość współczynnika przenikania 
ciepła? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga dokonania 
optymalizacji grubości

ocieplenia dachu. Optymalne oraz ekonomicznie uzasadnione 
grubości izolacji termicznej dachów są znacznie większe od obecnie 
stosowanych. Warto w nie inwestować - działanie takie przyniesie 
korzyści ekonomiczne (obniżenie kosztów ogrzewania zimą oraz 
chłodzenia pomieszczeń ostatniej kondygnacji latem), a także 
ekologiczne (lepsza izolacyjność oznacza obniżenie zużycia energii, 
a więc zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych).

Przy zwiększaniu grubości ocieplenia warto skonsultować pla-
nowane zmiany z audytorem energetycznym lub fizykiem budowli. 
Pozwoli to uniknąć kondensacji pary wodnej w przegrodzie oraz wy-
eliminować niekorzystny wpływ mostków cieplnych na izolacyjność 
dachu.

Doradca energetyczny
mgr inż. Ryszard Korotko

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
a budowa lub remont własnego domu …cd.
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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

Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek 
poddać się kontroli prowadzonej przez:
1. Funkcjonariuszy policji
2.  Funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Rybackiej
3.  Członków Społecznej Straży Rybackiej
4.  Członków Straży Ochrony Mienia PZW
5.  Członków Państwowej Straży Łowieckiej
6. Członków Straży Leśnej

7.  Członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych
8. Uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim

Każdy wędkarz na żądanie kontrolujących ma obowiązek: okazać 
dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

Dokumenty to:
1.  Karta wędkarska wydana przez Starostę powiatowego do miejsca 

zameldowania wędkarza,
2.  Legitymacja członkowska z wniesioną opłatą na dany rok kalen-

darzowy,
3.  Rejestr połowów wędkarskich, który jest obowiązkowy na wodach 

administrowanych przez PZW
Złowione ryby to: ryby umieszczone w siatce o odpowiedniej 

konstrukcji.
Przynęty dzielimy na przynęty naturalne i przynęty sztuczne:

•  Przynęty naturalne to: organizmy żywe lub martwe a także ich 
części. 

•  Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych mate-
riałów naturalnych lub sztucznych.
Rejestr połowów ryb: Polski Związek Wędkarski został zobowią-

zany przez organy zarządzające wodami do składania corocznych 
sprawozdań z prowadzonej na nich gospodarki, zawierających 
między innymi dane o wędkarskich połowach ryb. Również Uchwała 
Krajowego Zjazdu Delegatów PZW nałożyła na okręgi obowiązek 
wprowadzenia obowiązkowej rejestracji połowów ryb na wodach 
PZW.

Każdy kontrolujący ma obowiązek:
• być widoczny dla wędkarza, 
•  posiadać widoczną odznakę uprawniająca do prowadzenia kon-

troli,
•  na żądanie wędkarza okazać legitymacje uprawniającą do prowa-

dzenia kontroli.
Uwaga: 
Jedynie funkcjonariusze Policji i PSR mają prawo do wystawiania 

mandatów. 
Społeczna Straż Rybacka nie jest uprawniona do wystawiania 

mandatów, lecz ma prawo za pokwitowaniem zatrzymać legity-
mację członkowską koła celem przekazania jej wraz z protokołem 
wykazanej kontroli Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Koła, do którego 
przynależy jest wędkujący.

Inne organizacje uprawnione do kontroli mają prawo tylko do 
wylegitymowania osoby wędkującej.

Wędkarstwo –
Ekologia –  Etyka 

Kontrola wędkarza
Odpowiedź na pytanie z gazety MSG nr 

03/2010

Pytanie następne: 
Jaką wędką ma obowiązek posługiwać się wędkarz?

U dentysty
Nikt znas nie lubi odwiedzać gabinetu dentysty. Kojarzy się nam z 

bólem, lękiem, stresem. Pacjenci często mówią, że powodem takie-
go myślenia są wspomnienia z przeszłości, gdy nie znieczulano ich 
przed leczeniem, sprzęt w gabinecie był przestarzały, zęby głównie 
wyrywane.

Współczesna stomatologia to zupełnie inny świat.Gabinety wypo-
sażone w nowoczesne urządzenia, dzięki którym leczenie jest krót-
sze i przyjemniejsze; znieczulenie na życzenie pacjenta podawane 
nawet przy najmniejszych ubytkach czy nawet czyszczeniu zębów. 
Lekarz stara się zapewnić pacjentowi komfortowe warunki pobytu 
w gabinecie, by ten chciał go odwiedzać regularnie.

Systematyczność ze strony pacjenta jest bowiem bardzo ważna 
we wpółpracy pacjent - gabinet. Podstawowym obowiązkiem osoby 
dbającej o swoje uzębienie jest kontrola przeprowadzona dwa razy 
w roku w przypadku dorosłych i co trzy miesiące u dzieci. Podczas 
takiej wizyty dentysta sprawdza ile zębów wymaga leczenia,jaki 
jest stan przyzębia, u dzieci sprawdzane są warunki zgryzowe, 
u dorosłych braki zębowe i możliwości ich odbudowy.Jeśli pacjent 
jest zainteresowany kompleksowym leczeniem ustalany jest plan 
leczenia.

I krok po kroku odbudowujemy piękny uśmiech, możliwość fun-
kjonowania bez bólu i problemów z żuciem. Pacjenci , którzy podjęli 
często długie i trudne leczenie , odwiedzają gabinet co pół roku, 
by wykonać standardowe zabiegi profilaktyczne (przegląd, skaling 
fluoryzacja) i zapominają, że kiedyś bali się dentysty i mieli problemy 
z zębami .

Kiedy myślę o strachu, bólu ,niechęci do podejmowania leczenia 
przez pacjentów, najbardziej żal mi dzieci. Niestety jest to wina 
rodziców, że ich dzieci cierpią. W naszym społeczeństwie pokutuje 
opinia, że zębów mlecznych nie musimy leczyć. Musimy! Dziecko 
powinno odwiedzać gabinet nawet jak ma zdrowe zęby, by oswoić 
się z miejscem, poznać lekarza, usiąść na fotelu dentystycznym, 
który nie będzie mu się kojarzył z niczym złym.Rodzice, którzy bar-
dzo dbają o zdrowie swoich pociech pojawiają się u nas gdy dziecko 
ma około dwóch lat, a nawet wcześniej.Wizyta trwa bardzo krótko, 
jest bardzo przyjemna, nie stresuje dziecka, a na koniec czeka je 
nagroda w postaci zabawki.

Aby mieć piękne i zdrowe zęby nie musimy się bać i denerwować-
wystarczy odwiedzić nowowczesny gabinet dentystyczny i zapomnieć 
o problemach. Zapraszam.

Lekarz stomatolog Joanna Kuberska
Gabinet Stomatologia Rodzinna Edent

Marki, Piłsudskiego 143
tel. 227619139
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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG

Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne 

udzielane bezpłatnie
w każdy czwartek

w godzinach 17.00 - 19.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie Gazety MSG
Marki, Al. Piłsudskiego 138. Piętro I www.artmebl.pl

Ostatnia sesja Rady Miasta przyniosła kilka decyzji finansowych. 
Część zmian dotyczy nas wszystkich bezpośrednio - jak podwyżka 
opłat za wodę i ścieki, a część tylko pośrednio – poprzez zmiany 
w budżecie Marek.

 
Zmiany stawek wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków dokonywane są raz w roku. Od 1 czerwca 
osoby, które korzystają z wodociągu i kanalizacji, zapłacą około 3-4 
proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego:
– za 1m3 wody zapłacimy 2,89 zł (było 2,80 zł) netto,
–  za 1m3 odprowadzonych ścieków zapłacimy 6,19 zł (było 5,99) 

netto.
Na tej samej sesji doszło też zmian w budżecie. Najbardziej istot-

na dotyczyła zabezpieczenia kwoty 700 tys. zł na dofinansowanie 
budowy nowego komisariatu policji. Pewnie wielu z nas, jadąc 
Al. Piłsudskiego, zastawiało się nie raz, dlaczego budowa policyjnej 
placówki stoi w miejscu. Niestety - jak zawsze chodzi o pieniądze. 
Kryzys budżetowy dotknął też inwestora, czyli Komendę Stołeczną 
Policji. Wtedy też wpłynęła do Rady Miasta prośba o dofinansowa-
nie budowy. Wzbudziło to dyskusję, którą potęgował fakt, że policja 
w prezencie od miasta dostał już i grunt, i obietnice wybudowania 
drogi dojazdowej i to, że od wielu lat, obecny komisariat jest 
goszczony za przysłowiową złotówkę w budynku Urzędu Miasta. 
Ostatecznie ustalono, że możemy rozważyć dofinansowanie, ale na 
ściśle określonych warunkach. Oczekiwaliśmy otrzymania gwarancji, 
że wyasygnowana kwota pozwoli na szybkie zakończenie budowy 
całego komisariatu. Ostatnia korespondencja ze strony inwestora 
wskazuje taki termin - jeszcze ten rok. Rada (po dłuższej dyskusji) 
przeznaczyła kwotę 700 tys. zł, jednak sposób i terminy zapłaty oraz 
harmonogram budowy powinien się znaleźć w porozumieniu, które 
zostanie w najbliższym czasie podpisane. 

Wzrosła również kwota wcześniej zabezpieczona na budowę 
drogi dojazdowej do nowego komisariatu. Obecnie przeznaczone 
600 tys. zł (poprzednio 500 tys. zł) pozwoli na zbudowanie drogi z 
odwodnieniem, oświetleniem między Al. Piłsudskiego a ul Sportową 
oraz wzdłuż Sportowej od przychodni do  Lisa Kuli. Zapewne osoby 
korzystające z usług Poczty Polskiej też odetchną z ulgą. Zniknie 
problem z parkowanie pod urzędem pocztowym, co jest dość pro-
blematycznie po opadach deszczu.

Niestety, wpływa to na wzrost deficytu. Ten z kwoty 3.5 mln zł 
wzrasta do poziomu 5 mln zł. 

radny Jacek Orych

O pieniądzach słów kilka
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 1.  Sklep „U Gabrysi”, ul. Małachowskiego 112
 2.  Delikatesy Mięsne 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 Spożywczo Monopolowy “GABRIELA”, 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
 42. MAX Sklep Spożywczy, Al. Piłsudskiego 4

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

OGŁOSZENIA DROBNE
•  Siedzisz w domu z dzieckiem? Chcesz dorobić? 

Zadzwoń 604 44 69 96.
•  Zatrudnię odpowiedzialną panią do opieki nad chorą i prowadze-

nia domu w Markach. Kontakt 514 005 867
•  Praca dodatkowa, w domu, bez  zobowiązań. Współpraca z Orifla-

me to duże zarobki. Tel. 509 278 789
•  POSZUKUJĘ PRACY: młoda, energiczna, studia budowlane. Do-

świadczenie: praca w biurze projektowym i wydziale architektury. 
Znajomość AutoCada. Telefon: 507 276 280
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e-mail: godex@neostrada.pl

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

tel. 0-503-610-503,
e-mail: biuro@audycer.pl
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