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Przygotowujemy malucha do przedszkola
Koniec wakacji nadchodzi. Rodzice, którym udało się znaleźć 

miejsce w przedszkolu dla swojej pociechy, mogą spokojnie myśleć 
o podjęciu pracy. Mają nadzieję, że ich dzieci ciekawie i bezpiecz-
nie spędzą dzień pod okiem fachowej opieki. Prawdopodobnie 
zastanawiają się, jak ich dziecko poradzi sobie w nowej sytuacji, 
czy będzie lubiane przez panie w przedszkolu, zaakceptowane 
przez rówieśników. Naprawdę, nie jest specjalnie ważne, czy jest 
to przedszkole państwowe, czy prywatne. Oczywiście, w mniejszej 
grupie w prywatnej placówce, jest szansa na bardziej indywidualne 
podejście do dziecka, ale z kolei w dużym zespole  łatwiej nauczyć 
się dyscypliny i współpracy. Warto zawczasu pomóc dzieciom i …
sobie w przeżyciu tych trudnych dni. Nazywam je trudnymi, bo 
naprawdę rzadko się zdarza, żeby dziecko i rodzice przeżywali te 
pierwsze dłuższe rozstania bez emocji. Jeżeli dziecko idzie do przed-
szkola tego samego dnia, kiedy mama lub tata zaczynają pracę, to 
może być podwójnie trudno. Rodzic myśli o tym, żeby się nie spóźnić, 
nie denerwować i czy sprosta nowym obowiązkom. Tego nie da się 
ukryć i,  przy najwyższym stopniu opanowania, emocje są widoczne. 
A dziecko jest doskonałym obserwatorem. Emocje związane z nową 
sytuacją, którą jest pójście do przedszkola łączą się z emocjami 
rodziców. Efektem są często płacze, grymasy, specjalne grzebanie 
się podczas ubierania i mycia, często rozpaczliwe czepianie się do-
rosłego podczas rozstawania. Mama lub tata spieszą się do nowej 
pracy, a dziecko nie chce się pożegnać, płacze, robi awantury. Efekt 
jest często taki, że zdenerwowany rodzic w nowej pracy jest mało 
wydajny, bo myślenie o „porzuceniu” kochanego malucha wbija go 
w poczucie winy. Dlatego warto spróbować zastosować się do niżej 
podanych rad :
� Jeżeli to możliwe, zacznij pracę tydzień, lub dwa po rozpoczęciu 
przedszkola.
�  Jeżeli nie możesz później rozpocząć pracy, stopniowo przygoto-

wuj dziecko do nowej sytuacji: naucz je wczesnego wstawania, 

samodzielnego ubierania, mycia, korzystania z toalety,  baw się 
w „spieszymy się do przedszkola”, „mierzymy czas przejścia do 
przedszkola”, „urządzamy przedszkole dla lalek”, umożliwiaj czę-
ste kontakty i zabawy z rówieśnikami, chodząc na plac zabaw.

� Opowiadaj dziecku, co będziesz robić, gdy ono pójdzie do przed-
szkola i dlaczego jest to konieczne.
�  Niektórzy twierdzą, że tatusiowie lepiej sobie radzą z rozstawa-

niem z dzieckiem: nie robią smutnych, zaniepokojonych min, nie 
płaczą. Jeżeli to możliwe niech  tata weźmie na siebie obowiązek 
odprowadzania malucha w początkowym okresie chodzenia do 
przedszkola.

�  Nie przesiaduj z dzieckiem w szatni lub w sali dlatego, że nie mo-
żesz się z nim rozstać - dezorganizujesz przez to pracę w grupie 
i skupienie się innych dzieci na zajęciach.

�  Zaufaj wychowawczyniom i oddaj dziecko w ich ręce nawet 
wtedy, gdy jest wam trudno się rozstać, nie rób zrozpaczonej 
i przestraszonej miny, bo takie emocje udzielają się dziecku.

�  Nie dzwoń w czasie pracy tylko dlatego, że twoje dziecko płakało 
podczas rozstania. Kiedy przyjdziesz po nie po pracy, okaże się, 
że uspokoiło się zaraz po twoim wyjściu.

�  Rozmawiaj o dziecku z nauczycielkami, ale wybierz do tego 
odpowiedni czas. Pamiętaj, że pani rozmawiająca z tobą ma pod 
opieką grupę dzieci.

�  Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co się działo w przedszkolu, ale 
nie licz na to, że dowiesz się czegoś zadając pytania, na które 
dziecko może odpowiedzieć tylko: „tak”, lub „nie”.

Mam nadzieję, że powyższe uwagi pomogą młodym rodzicom 
w przetrwaniu trudnych dni przedszkolaka. Drodzy Rodzice! Pa-
miętajcie, że to od was dzieci uczą się panowania nad emocjami 
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dajcie im dobry przykład.

Małgorzata Łada

Największym sukcesem sezonu 2009/2010 mogli cieszyć się pił-
karze pierwszej drużyny pod opieką trenera Jana Karasia. Zajęli oni 
bowiem pierwsze miejsce w lidze okręgowej, tym samym awansując 
do 4 ligi. Takiego sukcesu zabrakło niestety naszej drugiej drużynie, 
która niemalże otarła się o awans do A klasy. Zmagania rocznika 93 
zakończyły się 7 miejscem w lidze juniorów młodszych. Znacznie le-
piej wypadli ich młodsi koledzy z rocznika 96 plasując się na 3 miej-
scu. Pod pieczą trenera Jarosława Wojciechowskiego zawodnicy 
rocznika 95 w lidze trampkarzy zajęli 8 miejsce . Rocznik 2000 pod 
“dowództwem Trenera Pawła Papisa wywalczył 11 miejsce wśród 
orlików gdzie nasi zawodnicy mieli przeciwników starszych o rok.

Po wakacyjnym odpoczynku drużyny młodzieżowe wyjechały na let-
nie obozy sportowe, na których z pewnością nie miały zbyt dużo czasu 
na relaks. W Darłówku zacięcie trenowały roczniki 96, 98 oraz 2000 
natomiast roczniki 93, 95 oraz piłkarki ręczne ćwiczyły w Puławach.

Sezon 2010/2011 pierwsza drużyna MTS Marcovia 2000 rozpoczął 
meczem z Huragan Wołomin, który zakończył się remisem 1:1. Strzel-
com bramki był Sebastian Wrzesiński.  Kolejne zmagania naszych 
piłkarzy z drużyną MKS Przasnysz niestety zakończyły się porażką 
1:4. Zdobywcą honorowej bramki został Łukasz Fijołek Pierwszy mecz 

na obiektach Marcovii był równiesz uroczystym rozpoczęciem sezonu, 
które odbyło się dnia 28 Sierpnia. Przed rozpoczęciem spotkania 
prezesowi klubu Grzegorzowi Chwiłoc-Fiłoc został wręczony puchar 
przez przedstawiciela MZPN za awans do czwartej ligi. Tego dnia pił-
karze zmierzyli się z drużyną Victori Sulejuwek . Po ciężkim pojedynku 
mogliśmy pogratulować naszej drużynie zaciętość oraz woli walki. 
W rezultacie mecz zakończył się wynikiem 2:1.Strzelcami bramek dla 
naszej drużyny byli Mateusz Piórczyński oraz Norbert Petasz.

Ostatni mecz rozegraliśmy z Hutnikiem Warszawa. Pomimo starań 
Marcovia przegrała 1:4. Zdobywcą jedynego gola dla naszej drużyny 
jest Łukasz Ryczkowski.

Kolejne mecze na stadionie Marcovi możemy oglądać w dniach:
- 18.09 o godzinie 16.30 z Mks Mławą
- 2.10 o godzinie 13.00 z Iskrą Krasne
- 16.10 o godzinie 13.00 z Koroną Ostrołęka
Wspaniałą wiadomością dla fanów naszego klubu jest to, iż 

zarząd klubu podpisał długoletnią umowę o współpracy z klubem 
KSP Polonia Warszawa na mocy której na obiektach MTS Marcovi 
powstanie baza treningowa KSP Polonii.  Już wkrótce nasze obiekty 
będą całkowicie odmienione. Już dziś mamy piękne pełnowymiarowe 
boczne boisko o wspaniałej jakości murawy oraz nowe trybuny przy 
budynku klubowym. Następnym krokiem będzie zbudowanie dwóch 
pełnowymiarowych boisk, jednego mniejszego do treningów bram-
karskich oraz trybun. Inwestycje sfinansuje Pan Józef Wojciechowski 
będący  właścicielem KSP Polonia Warszawa. Obecnie Polonia pla-
suje się na pierwszym miejscu ekstraklasy. Zawodnicy Polonii będą 
trenować w Markach od Września 2010r. Mamy nadzieje, że nasza 
współpraca z tym klubem będzie owocna i długotrwała. Pragniemy 
podkreślić, iż z nowo wybudowanych boisk drużyny Marcovii będą 
mogły korzystać w godzinach popołudniowych, natomiast drużyna 
Polonii będzie trenowała rano. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpi 
26.09.2010r podczas trwania spartakiady rodzinnej. 

Grzegorz Miechowicz

Informacje z klubu MTS MARCOVIA
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OKNA …
Ceny nośników energii ciągle rosną więc energooszczędne 

projektowanie budynków staje się coraz ważniejsze. Bilans energe-
tyczny budynku w miarodajny sposób określa koszty eksploatacji 
a tym samym ekonomiczność budynku. Okna stanowią połączenie 
pomiędzy wnętrzem a otaczającym nas światem - ich zadaniem 
jest podkreślenie architektury naszego budynku oraz zapewnienie 
dobrej izolacji cieplnej, redukcja strat energii i zwiększenie komfortu 
mieszkania. Okna muszą utrzymywać różnicę temperatur pomiędzy 
wnętrzem i otoczeniem, tak żeby temperatury we wnętrzu były 
przyjemne nawet przy skrajnym upale lub mrozie, oraz wytrzymać 
różnorodne, często ekstremalnie zmienne warunki pogodowe.

Obecnie energooszczędność budynku stanowi o jego wartości 
rynkowej co użytkownicy coraz częściej zauważają. Jak mówiłem 
w poprzednich artykułach bardzo ważnym elementem jest zastoso-
wanie odpowiedniego ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu. Aby 
w pełni wykorzystać potencjał dobrze ocieplonych ścian musimy 
pamiętać o zastosowaniu nowych technologii w dziedzinie stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

Źle dobrana stolarka okienna i drzwiowa będzie przyczyną dużych 
strat energii cieplnej nawet przy dobrze termoizolowanych ścianach 
zewnętrznych. Przy planowaniu budowy lub remontu budynku, ważne 
jest zachowanie harmonii między komfortem mieszkania, a będącymi 
w danym miejscu warunkami zewnętrznymi, takimi jak: ruch uliczny, 
bliskość zakładów przemysłowych lub obiektów sportowych.

Przeglądając foldery producentów okien zwracamy uwagę na 
współczynnik przenikania ciepła okien. Wartość współczynnika 
przenikania ciepła dla okien, które były oferowane na początku lat 
90 ubiegłego wieku  Uw = 1,7 – 1,8 [W/m2 K]  nie spełnia warunków 
i wymagań jakie są obecnie stawiane budownictwu energoosz-
czędnemu i nisko energetycznemu. Obecnie standardem są okna 
o współczynniku  przenikania U w = 1,1[W/m2 K]. Szyby zespolone 
wielokomorowe pozwalają osiągnąć współczynnik przenikania na 
poziomie 0,5-0,7 [W/ m2 K] 

Musimy pamiętać przy zakupie okien, że niektórzy producenci 
i sprzedawcy podając współczynnik przenikania ich okna podają 
współczynnik przenikania szyby „zapominając” o poinformowaniu 
jaki współczynnik przenikania posiada ościeżnica okna. Jeżeli 
ościeżnica będzie miała wyższy współczynnik przenikania niż szyba 
to może się okazać, że przez ościeżnicę okna będzie uciekać nam 
sporo ciepła i miejsce to będzie newralgicznym punktem naszego 
przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego.  Dlatego musimy pamię-
tać by zadać to pytanie i wybrać również odpowiednią ościeżnicę 
– traktując okno w całości jako przegrodę. 

Celem zachowania właściwego przepływu powietrza zwłaszcza 
w pomieszczeniach z brakiem właściwej wentylacji grawitacyjnej 
stosujemy w oknach systemy okuć z mikrorozszczelnieniem 
oraz różnego rodzaju nawiewniki powietrza montowane w nadprożu 
bądź w skrzydle okna. Zadaniem nawiewników jest zapewnienie pra-
widłowej wentylacji pomieszczeń poprzez umożliwienie dopływu po-
wietrza zewnętrznego do pomieszczeń. Są trzy rodzaje nawiewników 
higrosterowalne, ciśnieniowe oraz sterowane ręcznie. Nawiewniki 
okienne mogą być montowane w górnej części okna (w ościeżnicy, 
ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby 
zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górną 
krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej.)

Zastosowanie nawiewników umożliwia prawidłową pracę systemu 
wentylacji, można regulować strumień powietrza w zależności od 
warunków pogodowych oraz wymagań mieszkańców jak również 
ograniczyć ryzyko zawilgocenia pomieszczeń a tym samym unie-
możliwić rozwój grzybów i pleśni w pomieszczeniu.

Wybierając odpowiednią futrynę, wybieramy typ zastosowanego 
nawiewnika oraz odpowiednią do potrzeb szybę. Właściwy wybór 
odpowiedniego zestawu szkła ma zasadniczy wpływ na właściwości 
użytkowe okien. Możemy zastosować szyby termoizolacyjne, prze-
ciwsłoneczne, dźwiękoszczelne, antywłamaniowe lub bezpieczne. 

Należy pamiętać, że im mniejsza wartość współczynnika prze-
nikania U tym większa izolacyjność termiczna okna i tym większe 
oszczędności.

Montując okno pamiętajmy, że pianka i podobne materiały izola-
cyjne służą jedynie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między 
ościeżnicą a ścianą.  Warstwę zewnętrzną tworzy impregnowana 
taśma rozprężna paroprzepuszczalna, warstwę środkową pianka 
poliuretanowa a wewnętrzną impregnowana taśma rozprężna 
paroszczelna. Dobrze zamontowane i uszczelnione okno to już 
„połowa” naszego sukcesu termomodernizacyjnego.

Doradca energetyczny 
mgr inż. Ryszard Korotko

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
a budowa lub remont własnego domu …cd.

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
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Wprowadzenie nowelizacji do ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy Kodeks Cywilny z dnia 
17 grudnia 2009 roku, umożliwia właścicielom lokali zawieranie umów 
najmu na korzystniejszych dla siebie zasadach. Przepisy o najmie okazjo-
nalnym dotyczą umów zawieranych od 28 stycznia 2010 roku. Jednak nie 
każda umowa najmu zawarta być może wedle nowych korzystniejszych 
dla właścicieli lokali zasad. Aby można było zawrzeć umowę najmu na 
nowych zasadach, spełnione muszą być trzy kumulatywne warunki:
1.  Zajmowany lokal służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
2.  Właściciel najmowanego lokalu jest osobą fizyczną, która nie prowa-

dzi działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem  lokali, 
3.  Umowa najmu lokalu zawierana jest na czas oznaczony, jednak 

nie dłuższy niż lat 10. 
Aby umowa o najem okazjonalny była ważna należy spełnić poda-

ne niżej warunki:
1. Zachowana musi być forma pisemna umowy, 
2.  Umowa zawarta musi być na czas oznaczony, nie dłuższy niż lat 10, 
3.  Załącznikiem do umowy musi być oświadczenie najemcy o podda-

niu się egzekucji, sporządzone w formie akty notarialnego, 
4.  Najemca musi wskazać lokal, do którego będzie mógł się przepro-

wadzić w razie eksmisji, 
5.  Załącznikiem do umowy musi być oświadczenie właściciela 

wskazanego przez najemcę lokalu, iż w razie eksmisji najemcy 
z najmowanego lokalu wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy 
w jego lokalu lub domu, 

6. Umowę rejestrujemy w urzędzie skarbowym. 
Gdy nie spełnimy wszystkich opisanych wymogów, zawarta przez 

nas umowa nie będzie umową, która podlega przepisom dotyczącym 
umów o najmie okazjonalnym, lecz jedynie zwykłą umowa najmu 
o skutkach mniej korzystnych dla właściciela najmowanego lokalu.
Oto przykład umowy o najem okazjonalny lokalu.

Umowa o okazjonalny najem lokalu
Zawarta w dniu 1 lutego 2010 roku w Markach pomiędzy:

Janem Iksińskim zamieszkałym w Wołominie przy ul. Żabiej 2, legity-
mującym się dowodem osobistym NN 123456, nr pesel 01234567, 
nr NIP 123456, zwanym dalej Wynajmującym, a Janem Igrekowskim 
zamieszkałym w Zielonce, ul. Pawełka 3, legitymującym się dowo-
dem osobistym MM 654321, nr pesel 76543210, nr NIP 654321, 
zwanym dalej Najemcą, o następującej treści: 

§ 1
Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lokalu mieszkalnego 

o pow. 40 m kw., składającego się z pokoju, przedpokoju, łazienki i 
kuchni, położonego w Markach przy ul. Papierowej 3 lok. 6, dla którego 
Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi księgę wieczystą KW 123456.

§ 2
1.  Wynajmujący oddaje Najemcy do używania określony w § 1 lokal wraz 

ze znajdującym się w nim wyposażeniem.
2.  Spis przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia stanowi załącz-

nik do niniejszej umowy.
§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony – 5 lat /pięć lat/.
§ 4

1.  Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu 
w wysokości 500 zł /słownie: pięćset złotych/ miesięcznie. Czynsz 
płatny będzie z góry w terminie do dnia 5. każdego miesiąca.

2.  Waloryzacja czynszu może być dokonywana nie częściej niż co rok 
i nie powinna przekraczać 10 proc. wysokości czynszu, przy czym 
najemca powiadomiony musi zostać o podwyżce na piśmie z dwu-
miesięcznym wyprzedzeniem.

§5
1.  Najemca pokrywa opłaty za media: wodę, gaz, c.o., energię elektrycz-

ną jak również wywóz nieczystości.
2.  W skład opłat za media wchodzi wykazane zużycie jak też tzw. opłaty: 

stałe, przesyłowe, abonamentowe.
§ 6

Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na 
cele mieszkaniowe jak również zobowiązuje się do niepodnajmowania 
lokalu ani jego części osobom trzecim.

§ 7
Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu, 

opłat opisanych w §5 jak też naprawienia ewentualnych szkód Najemca 
zobowiązuje się wpłacić wynajmującemu kwotę 2000 zł /słownie: dwa 
tysiące złotych/ jako kaucja zabezpieczająca.

§ 8
Kaucja zabezpieczająca płatna do rąk Wynajmującego najpóźniej 

w dniu wydania lokalu.
§ 9

1.  Najemca może wypowiedzieć umowę o najem okazjonalny lokalu 
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli w czasie trwania 
umowy nabędzie na własność dom, lokal mieszkalny lub własnościo-
we spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

2.  Wynajmujący może wypowiedzieć umowę o najem okazjonalny lokalu 
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli w czasie trwania 
umowy lokal ten będzie mu potrzebny do zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych.

3.  W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy o najem okazjonalny lokalu 
zastosowanie mają także przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie ustawy Kodeks Cywilny.
W szczególności Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu nie 
później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli:
a)  Najemca zalega z zapłatą czynszu co najmniej za trzy miesiące 

pomimo powiadomienia go o zamiarze wypowiedzenia umowy,
b)  Najemca mimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób 

sprzeczny w umową lub zakłóca porządek domowy,
c)  Najemca wynajął lub podnajął lokal lub jego część bez pisemnej 

zgody Wynajmującego.
Bez zachowania terminów wypowiedzenia Najemca może wypowie-

dzieć najem, jeśli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają 
zdrowiu lub życiu najemcy lub jego domowników.

§ 9
1.  Najemca oświadcza, że w przypadku wykonania egzekucji opróżnie-

nia lokalu opisanego w § 1 będzie mógł zamieszkać w domu swoich 
rodziców Jana i Elżbiety Igrekowskich, położonym w Ożarowie przy 
ul. Kaczej 2.

2.  Najemca zobowiązuje się jednocześnie, iż w razie utraty możliwości 
zamieszkania pod tym adresem, w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o tym zdarzeniu wskaże inny lokal, w którym mógłby za-
mieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu, oraz 
przedstawi oświadczenie właściciela tego lokalu, że na ewentualną 
przeprowadzkę wyraża zgodę.

§ 10
Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal 

Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
§ 11

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Wydanie lokalu Najemcy nastąpi w dniu dzisiejszym.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
               Wynajmujący            Najemca
               Jan Iksiński          Jan Igrekowski
     /własnoręczny podpis/   /własnoręczny podpis/
Załączniki:
1. Oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym 
poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskaza-
nym przez Wynajmującego i na jego żądanie.
2. Oświadczenie Wynajmującego lokal o wyrażeniu zgody na zamieszkanie 
Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.
3.  Spis przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu.

Romanowski Radosław

Okazjonalny najem lokalu

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
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Drużynowe Mistrzostwo Polski zdobyte na początku wakacji przez 
młodych warcabistów z UKS Struga (o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze Gazety MSG) zachęciło naszych zawodników do udziału 
w turniejach międzynarodowych. W dniach 16-20.07.2010 kilkoro 
warcabistów z naszego klubu wzięło udział w Międzynarodowym 
Turnieju Ziemi Zawkrzeńskiej w warcabach 100-polowych, które 
w tym roku odbyły się w Bieżuniu nad Wkrą.

Turniej zakończył się wspaniałym sukcesem naszego czołowego 
zawodnika Michała Janickiego. Mimo światowej konkurencji, obec-
ności wielu warcabowych mistrzów,

Michał zajął III miejsce, tuż za Edwardem Burzyńskim z Litwy i Peteri-
sem Gailansem z Łotwy. Marta Bańkowska była najlepszą zawodniczką 
w kategorii do lat 10. Pozostali zawodnicy naszego klubu zajęli dalsze, 
ale zadowalające lokaty. W turnieju wystartowało 94 zawodników.

Marta Bańkowska zdobywając tytuł Mistrzyni Polski na zawodach 
w Murzasichle zakwalifikowała się do udziału w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy w warcabach 100-polowych, które od-
były się tym razem w Polsce, w Mińsku Mazowieckim w dniach 
01-07.08.2010.

Marta spisała się bardzo dobrze i w międzynarodowej obsadzie 
zajęła VI miejsce w kategorii orliczek. Jest to wielki sukces naszej 
zawodniczki i naszego klubu.

Wakacyjne warcabowanie zakończyło się wyjazdem dwojga 
naszych zawodników - Artura Moczulskiego i Karoliny Sobolewskiej 
do Petersburga. 

Wraz z 10-osobową reprezentacją Polski pod opieką naszego 
trenera Jarosława Sucheckiego dzieci wyjechały na Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata w warcabach 64-polowych. Zawody odbywały 
się w dniach 20-29.08.2010, polscy zawodnicy mieli utrudnione 
zadanie, bo zawodnicy grali według zasad tzw. warcab rosyjskich 
(nieco inne zasady niż w międzynarodowych). Nie było medali, ale 
miejsca nie najgorsze, a przy tym zwiedzanie jednego z najpięk-
niejszych miast Europy, mnóstwo przygód związanych z podróżą, 
międzynarodowe przyjaźnie... 

To były wakacje.
Rozpoczynamy rok szkolny i zapraszamy na zajęcia koła szacho-

wo-warcabowego w soboty w godzinach 11:30-13:00 do Zespołu 
Szkół nr 2 w Markach.

Wakacje warcabistów, c.d.
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 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,
- Big piłkarzyki,
- Wyścigi na deskach,
- Sumo.

 13.15 – 15.00  – Turniej warcabowy.
 13.15 – 15.00  –  Spotkanie z mistrzem sportu - w tym roku CZAT odwiedzą znani sportowcy 

i szkoleniowcy.
 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 starszych, zakończone Teatrem Ognia.

 13.10 – 19.00 – Marecki Ośrodek Kultury prezentuje.
 13.10 – 19.00 –  „MÓJ ŚLAD” rodzinne odciski dłoni. Zajęcia rzeźbiarskie poprowadzą artyści 

Zofi a i Jan Kubiccy z otwartej pracowni twórczej.
 13.10 – 19.00 – Występy zespołu rockowego G-Gang.
 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. ”Wyginam śmiało ciało - podróż na Madagaskar” 

– 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.
 17.00 – 17.30 – DJ Buli
 19.00  – Teatr OGNIA.

 13.10 – 19.00  – Pokaz lotów balonem
 13.10 – 14.00  – Pokaz makijażu w wykonaniu wizażystek szkoły Beauty Art Beaty Małachowskiej
 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  – Zielona Energia - stanowisko edukacyjne 
 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.
 15.00 – 15.25  –  Pokaz taktyki działań Policji w połączeniu z pokazem Ratownictwa

Medycznego oraz Straży Pożarnej.
 15.30 – 16.30  – Pokaz gry w szachy - turniej dla chętnych.

    WYDARZENIA SPORTOWE

    WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 

       WYDARZENIA EDUKACYJNE I INNE

ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI

W TYM LOSOWANIA CENNYCH NAGRÓD

. . . PROGRAM SPARTAKIADY . . . . . . . . . „CZAT” MARKI 2010 . . . . . . . . . . . 
                            Stadion Miejski, ul. Wspólna 12
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MTS MARCOVIA 2000 MARKI
(pod patronatem KSP Polonia Warszawa)

Ogłasza nabór
do drużyn piłkarskich roczników:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

Oferujemy m.in.:
•Treningi piłkarskie 3-4 razy w tygodniu 

• Zajęcia ogólnorozwojowe (aerobik, koordynacja/gimnastyka)
•Treningi z udziałem zawodników Ekstraklasy

•Udział w meczach pierwszego zespołu KSP Polonia W-wa
•Obozy sportowe (letnie i zimowe)

•Mecze mistrzowskie pod egidą MZPN
•Udział w turniejach piłkarskich (krajowych i zagranicznych

Wszystkie pytania związane 
z naborem i treningami prosimy kierować:

Biuro Klubu:
tel. (22) 781-12-84 i 0 665 012 209

Trener-koordynator: 
Przemysław Kostyk
 tel. 0 608 093 501

e-mail: kostyk2003@wp.pl

www.marcovia.pl 
www.marcoviamarki.pl
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Tegoroczne wczasy w Krynicy Zdrój zorganizowane w dniach 8 - 20. 
VIII. 2010 przez Marecki Ośrodek Kultury upłynęły pod znakiem prze-
pięknej, słonecznej pogody, muzyki Europejskiego Festiwalu im. Jana 
Kiepury oraz wspaniałej serdecznej atmosfery Krynica Zdrój, jeden 
z najwspanialszych kurortów w Polsce, perła uzdrowisk, leży w dolinie 
Kryniczanki u stóp Jaworzyny Krynickiej. Nasłonecznienie, czyste po-
wietrze i wody lecznicze przyciągają rzesze kuracjuszy i wczasowiczów 
z całej Polski... w tym także 50 osobową grupę z Marek, która już po raz 
czwarty zamieszkiwała w gościnnym Domu Wczasowym „Tęcza” przy 
ul. Leśnej, u podnóża Góry Parkowej. W tym mieście pięknych willi, dep-
taków z rzeźbami i dywanami kwiatowymi, pełnym fontann i pięknych 
parkowych zakątków czas mija bardzo szybko. 

Nasze wczasy – jak co roku – miały bardzo bogaty program kultu-
ralno – turystyczny, począwszy od pięknego spaceru z przewodnikiem 
po Krynicy i wizytę w muzeum Nikifora, a skończywszy na wycieczce 
do Bardejowa na Słowacji. Znajdująca się w pobliżu naszego ośrodka 
Góra Parkowa stanowiła przepiękny teren do pieszych spacerów 
i wspinaczek oraz przejażdżek kolejką szynową kursującą z dolnej 
stacji przy deptaku Od kilku lat chlubą Krynicy jest najdłuższa i 
najnowocześniejsza w Polsce kolej gondolowa na Jaworzynę Kry-
nicką (pokonuje trasę 2 km). Po drodze roztaczają się zapierające 
dech w piersiach widoki a spacer z przewodnikiem do muzeum na 
Jaworzynie (ok 1,5 km) stanowi dopełnienie tej pięknej wycieczki. 
Dużą atrakcją dla wczasowiczów były przejażdżki bryczkami i ognisko 
z pieczonkami przy muzyce góralskiej. 

Ośrodek „Tęcza” nie tylko wspaniale nas żywił na co dzień, ale tez, 
w ramach wczasów zorganizował dwie uroczyste kolacje z tańcami. 
Spędziliśmy niezapomniany, prawie czterogodzinny wieczór na Koncer-
cie Inauguracyjnym Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury, popro-
wadzonym przez Bogusława Kaczyńskiego, który w znakomitej formie, 
dowcipnie prezentował artystów, muzyków i twórców tego wyjątkowego 

Krynica Zdrój 2010

Istnieje możliwość uzyskania statusu 
uczestnika postępowania cywilnego 
w charakterze tzw. interwenienta ubocz-
nego. Polega to na tym, że osoba, która 
ma interes prawny w tym, aby tocząca 
się sprawa została rozstrzygnięta na 
korzyść jednej ze stron, może przystą-
pić do strony, której zamierza pomóc 
wygrać proces. Interes prawny może 
być bezpośredni (np. interes prawny 
współmałżonka w procesie dotyczącym 
odpowiedzialności majątkowej drugiego 
z małżonków) lub pośredni (np. interes 
prawny funkcjonariusza wyrządzającego 
szkodę, w procesie przeciwko Skarbowi 

Państwa), majątkowy lub niemajątkowy w zależności od charakteru 
spornego stosunku prawnego będącego przedmiotem procesu.

Interwencję można zgłosić, po stronie powoda – od chwili wy-
toczenia powództwa, natomiast po stronie pozwanego – od chwili 
doręczenia mu odpisu pozwu, aż do zamknięcia rozprawy w drugiej 
instancji. Zgłoszenie powinno być dokonane w piśmie procesowym, 
w którym należy wskazać stronę, do której się przystępuje. Treść 
pisma powinna także zawierać wskazanie interesu prawnego bę-
dącego podstawą zgłoszenia. Do pisma zgłaszającego interwencję 
uboczna należy dołączyć jego odpisy w liczbie umożliwiającej doko-
nanie doręczenia ich obu stronom. 

Interwenient uboczny może jednocześnie ze wstąpieniem do 
sprawy dokonać innej czynności procesowej np. dokonać zgłosze-
nia nowego dowodu lub wnieść środek odwoławczy. Zgłoszenie 
interwencji ubocznej podlega opłacie stałej w wysokości 1/5 opłaty 
(art. 19 ust. 3 uksc). Gdy równocześnie ze zgłoszeniem interwencji 
dokonywana będzie inna czynność procesowa, wówczas opłacie 
podlegać będzie jedynie zgłaszana czynność procesowa.

Każda ze stron procesu, do którego interwenient uboczny ma zamiar 
przystąpić może do czasu rozpoczęcia najbliższej rozprawy zgłosić 
opozycję przeciwko jego wstąpieniu. O dopuszczalności interwencji 
ubocznej decyduje sąd właściwy dla toczącej się sprawy. Zgłoszenie 
opozycji nakłada na interwenienta ubocznego ciężar uprawdopo-
dobnienia rzeczywiście istniejącego interesu prawnego. Jeżeli sąd 
stwierdzi, że interwenient uboczny uprawdopodobnił interes prawny 
we wstąpieniu do sprawy, wydaje postanowienie o oddaleniu opozycji, 
w przeciwnym wypadku, wydaje on postanowienie o niedopuszczal-
ności interwencji ubocznej. Od postanowienia sądu oddalającego lub 
uwzględniającego opozycję przysługuje zażalenie.

Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział 
w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające opozycję nie stanie 
się prawomocne. W razie prawomocnego uwzględnienia opozycji 
czynności interwenienta ubocznego uważane będą za niebyłe.

Należy zaznaczyć, iż interwenient uboczny nie jest stroną w pro-
cesie, aczkolwiek należy mu, od chwili jego wstąpienia do sprawy 
doręczać, tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posie-
dzeniach sądowych oraz orzeczenia sądu. Interwenient uboczny 
dołączając do procesu obok jednej ze stron, pomaga tej stronie 
w obronie jej praw. Pośrednio broni więc własnej sytuacji prawnej, 
na którą może mieć wpływ wygranie lub przegranie procesu przez 
tę stronę.

Zakres czynności interwenienta ubocznego jest taki sam jak 
zakres czynności strony, o której przystąpił. Jednakże interwenient 
uboczny nie może np. zawierać ugody, uznawać powództwa, czy zrze-
kać się roszczenia, ponieważ nie może on dysponować przedmiotem 
toczącego się postępowania. Terminem wiążącym interwenienta 
jest termin wyznaczony stronie, nawet wtedy, gdy przystępuje on 
do sprawy podczas biegu terminu procesowego (np. w takcie biegu 
terminu na wniesienie apelacji).

Czynności interwenienta ubocznego wywołują skutek dla strony, 
do której przystąpił. Zatem, stawienie się interwenienta ubocznego 
na rozprawę, zapobiega wydaniu wyroku zaocznego w stosunku do 
nieobecnej strony, a wniesienie środka odwoławczego powoduje 
nieuprawomocnienie się orzeczenia w stosunku o strony, do której 
interwenient przystąpił. Jednakże strona może oświadczyć, iż nie 
zgadza się z czynnością procesową interwenienta ubocznego 
i pozbawić ją skuteczności np. skutecznie cofnąć zgłoszoną przez 
interwenienta apelację.

Interwenienta ubocznego nie obciąża się obowiązkiem zwrotu 
kosztów na rzecz przeciwnika strony, do której interwenient przystą-
pił. Sąd może natomiast zasądzić zwrot kosztów spowodowanych 
samoistnymi czynnościami procesowymi interwenienta. Z kolei na 
rzecz interwenienta mogą być zasądzone tylko koszty interwencji 
(opłata sądowa, wynagrodzenie pełnomocnika) i tylko od przeciwni-
ka strony, do której przystąpił.

Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której 
przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta 
błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że 
stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu 
korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez 
niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenien-
towi znane. Za zgodą obu stron interwenient uboczny może wejść na 
miejsce strony, do której przystąpił.

Postępowanie w stosunku do strony, na której miejsce interwe-
nient uboczny wstąpił zostaje umorzone.

Interwencja uboczna jest niedopuszczalna w postępowaniu 
uproszczonym.

Aplikant radcowski Anna Chmaj

wydarzenia artystycznego. Gwiazdą wieczoru był zaprzyjaźniony z Ma-
reckim Ośrodkiem Kultury wybitny tenor, Witold Matulka. 

Na zakończenie tych wspomnień nie można pominąć naszych 
wspaniałych wczasowiczów z Marek - przesympatycznej grupy 
kulturalnych, pogodnych, serdecznych osób. Było nam, organizato-
rom, bardzo miło z nimi przebywać i realizować dla nich program 
wczasów. 

Krynica Zdrój pożegnała nas pięknym słońcem, pozostawiła 
niezapomniane wspomnienia i nadzieję, że za rok o tej samej porze 
i w tym samym miejscu znów się spotkamy.

Krystyna Klimecka
Dyrektor MOK w Markach

Interwencja uboczna
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Aspius, nazwa łacińska bolenia
Boleń – w gwarze wędkarskiej zwana 

rapą to właściwie jedyny, typowy drapieżnik 
z rodziny karpiowatych, uważany też za 
dobrze pływającego i zadziornego zabijakę 
o przebiegłym charakterze. Bywa, że węd-
karz od dłuższego czasu bezskutecznie bi-
czuje wodę, a rapa jak na ironie wyskakuje 
z wody dwa, trzy metry od spinningisty. 

Boleń rośnie średnio około 7 cm w ciągu 
roku i składa ikrę w wieku 4-5 lat, dlatego 
została objęta wymiarem ochronnym 

40 cm oraz okresem ochronnym: od stycznia do końca kwietnia 
każdego roku.

Samica Bolenia składa średnio około 480 tyś. ziaren ikry, lecz 
ilość ta jest zależna od wieku.

Boleń bardzo wcześnie zaczyna dzień i późno go kończy, chcąc 
złowić ładnego bolenia, trzeba wstać przed świtem. Bolenia możemy 
złowić w każdej części rzeki używając do tego najróżniejszych przy-
nęt, jeżeli wpada w amok zerowania to weźmie nawet na otwieracz 
do piwa, lecz gdy amok żerowania minie, to niewielu wędkarzy potra-

fi go złowić. Według 
wędkarzy najlepszą 
przynętą jest moż-
liwie najwierniejsza
imitacja uklejki, pod-
stawowego pokar-
mu bolenia. Boleń 
ma ciało wydłużone, 
niskie, o wrzecio-

Wędkarstwo – Ekologia –  Etyka 

Pytanie następne:
Od ilu lat można samodzielnie wędkować ?

W dniach 10 - 22. VIII. 2010 –miał miejsce kolejny już obóz mło-
dzieżowy zorganizowany  w ramach Porozumienia Domów i Ośrod-
ków Kultury Powiatu Wołomińskiego przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce oraz Marecki Ośrodek Kultury. 
Tym razem celem naszej wakacyjnej wyprawy była Rawda koło Sło-
necznego Brzegu, jeden z najpopularniejszych kurortów w słonecznej 
Bułgarii. Podróż luksusowym autokarem, który towarzyszyć nam miał 
także w czasie całego pobytu, przebiegała sprawnie, a całodniowy 
postój w Budapeszcie przeznaczyliśmy na wizytę w Aquaparku, gdzie 
zażywając kąpieli zbieraliśmy siły do dalszej podróży.

Nasz cel, Rawda jest niewielką, pełną uroku nadmorską miejsco-
wością położoną między Burgas i Neseberem, 5 km od Słonecznego 
Brzegu, 3 km od Neseberu. Do dyspozycji jest tu kilka plaż, a także 
zjeżdżalnia wodna i nowoczesny Aquapark. W pobliżu nie ma dużych 
miast przemysłowych - brak zanieczyszczeń ekologicznych i świeże 
powietrze sprawiają, że jest ona idealnym miejscem spokojnego 
wypoczynku W mieście jest wszystko, czego potrzebuje spragniony 
słońca i relaksu  turysta: restauracje, bary, sklepy, dyskoteki – oraz 
oczywiście plaże i piękne morskie widoki. Baza noclegowa Rawdy 
to głównie kwatery prywatne i małe, rodzinne hoteliki – w jednym 

z nich – „Stella di Mare” zamieszkała nasza zgrana, 50 osobowa 
marecka grupa. W hotelu czekały na nas wygodne pokoje z ła-
zienkami i balkonami i lodówkami, a w pobliskiej restauracji pełne 
wyżywienie, opierające się w głównej mierze na daniach tradycyjnej 
kuchni Bułgarskiej. Od ciepłego, szumiącego morza dzieliło nas 
dosłownie 100 metrów, więc wyprawy na plażę były prawdziwą 
przyjemnością. 

Przygotowany plan zajęć był bardzo bogaty – młodzież pod czuj-
nym okiem wykwalifikowanych wychowawców i ratownika kąpała się 
w morzu i wypoczywała na plażach w Rawdzie, Irakli i Słonecznym 
Brzegu, nie zabrakło też czasu na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
zabawy i konkursy i spacery klimatyczne, a wieczorami na przejazdy 
do centrum rozrywek i dyskoteki. 

W programie znalazły się także wycieczki z przewodnikiem po 
bliższej okolicy: młodzież zwiedziła między innymi Sozopol i Burgas, 
przepiękne stare miasto Neseber i sam sławny Słoneczny Brzeg, 
gdzie obowiązkowo złożyliśmy wizytę na urokliwej plaży. Prawdziwą 
przygodą była obszerna, całodniowa wycieczka do Istambułu, gdzie 
przewodnik oprowadzał nas po najważniejszych miejscach w tym 
zadziwiającym, 17 milionowym mieście. Mieliśmy okazję zwiedzić 

zachwycający Błękitny Meczet, przejechać 
z Europy do Azji mostem nad cieśniną 
Bosfor i zrobić zakupy na prawdziwym 
Tureckim bazarze, aby na koniec, po 
długim spacerze ulicami miasta, znaleźć 
wytchnienie od upału w zielonym parku 
miejskim. Ostatnim punktem programu 
obozu młodzieżowego w Bułgarii było 
zwiedzanie – już w drodze powrotnej – 
Stolicy Węgier, Budapesztu. Podczas przy-
jemnego spacer z przewodnikiem grupa 
zobaczyła centrum tego pięknego miasta, 
z najważniejszymi budynkami – Zamkiem, 
Budynkiem parlamentu i Bazylika Św. 
Stefana na czele. 

Pobyt w słonecznej Bułgarii jest z pew-
nością źródłem wielu wspaniałych wrażeń 
i wspomnień – zwłaszcza, że cały wyjazd 
upłynął w spokojnej, koleżeńskiej atmos-
ferze. Na następny obóz młodzieżowy 
z Mareckim Ośrodkiem Kultury zaprasza-
my już za rok... mamy mocne przekonanie, 
że chętnych na taki wyjazd nie zabraknie!

Anna Dąbrowska – Pękocka
MOK w Markach

Marecki Ośrodek Kultury w Bułgarii

nowatym kształcie. Ubarwienie grzbietu stalowo-srebrzyste, boki 
nieco jaśniejsze, brzuch biały. Płetwy piersiowe i brzuszne słabo 
zaczerwienione. Jest to jedyny drapieżnik, którego szczęki i cała 
jama gębowa są zupełnie pozbawione zębów. Ma on bowiem, tak jak 
wszystkie inne ryby z rodziny karpiowatych, zęby gardłowe. Są one 
mocne i ostre. Boleń żyje w dużych rzekach nizinnych, trzymając się 
najczęściej nurtu. Unika miejsc płytkich i zarośniętych. Z upodoba-
niem przebywa w pobliżu mostów, przykos, dopływów, w miejscach 
połączeń ze starorzeczami. Miejsca swojego pobytu zdradza częsty-
mi, dobrze widocznymi i słyszalnymi skokami po powierzchni wody. 
Ataki bolenia przypominają uderzenia deski o wodę. 

Podczas spinningowania konieczne jest wykonywanie możliwie 
dalekich rzutów. Najlepiej lokować błystkę w odległości około 10 m 
za miejscem, w którym boleń atakuje ukleje. Błystkę trzeba prowa-
dzić wysoko, tuż pod powierzchnią wody i stosunkowo szybko. Boleń 
atakuje mocno i zdecydowanie. 

Zacięty wpada w panikę i zrywa się do ucieczki. Dlatego nigdy 
nie należy łowić boleni przy zablokowanym hamulcu kołowrotka, bo 
skończy się to po prostu zerwaniem żyłki. Najlepszym okresem do 
połowów tej ryby jest wrzesień i październik. 

Rekord Polski 8,05 kg ustanowiony 31.10.2008 r. na Odrze.
Było pytanie: Jaka to ryba, podaj jak najwięcej nazw.
 Boleń, Rapa

Jan Orłowski, sekretarz Koła PZW
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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.
•  Praca dodatkowa, w domu, bez  zobowiązań. Współpraca z Orifla-

me to duże zarobki. Tel. 509 278 789
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e-mail: godex@neostrada.pl

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

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




