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Zasypywanie rowów odwadniających, brak ich 
konserwacji (np. oczyszczania), niewłaściwe 
kształtowanie terenu, zamykanie naturalnych 
dróg spływu wód opadowych to przyczyny 
narastających problemów z nadmiarem wody 
i zwiększanie rozmiaru podtopień również w na-
szym mieście. W opinii prof. dr. hab. Waldemara 
Mioduszewskiego z Zakładu Zasobów Wodnych 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego to nie-

roztropne działania człowieka w dużym stopniu powodują wzrost 
zagrożeń powodziowych. 

Woda, woda i jeszcze raz woda. Sprawa zalanych ulic i posesji 
towarzyszy Radzie Miasta od początku jej kadencji. Zarówno prace 
nad tegorocznym budżetem jak i posiedzenia Rady Miasta oraz po-
szczególnych komisji wyraźnie potwierdzają, iż Rada problem wody 
traktuje jako jeden z najwyższych priorytetów. Tuż po otrzymaniu 
projektu budżetu na 2011 rok zwróciliśmy się do burmistrza o wie-
lokrotne zwiększenie nakładów na renowację rowów melioracyjnych 
oraz odwodnienie mareckich ulic.

Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2011 na rzecz poprawy 
stanu rowów oraz budowy kanalizacji deszczowej Rada Miasta 
zabezpieczyła środki w wysokości ponad 3,2 mln zł ( 1,4 mln zł 
z budżetu Miasta oraz 1,81 mln zł poprzez dofinansowanie prac 
wykonywanych przez spółkę Wodociąg Marecki). 

Niestety w ostatnim czasie, szczególnie po sierpniowej nadzwy-
czajnej sesji Rady, poświęconej wakacyjnym podtopieniem, podczas 
której mieszkańcy zabrali głos, pojawiło się wiele opinii zarzucają-
cych działanie pod publikę ze strony radnych. Rzeczywiste działania 
temu po prostu przeczą. Zaangażowanie Rady potwierdzają bowiem 
kolejne kwoty jakie Rada przeznaczyła na rzecz dalszych prac 
związanych z walką z wodą. Udało się bowiem wygospodarować do-
datkowe środki w wysokości 917 tys. zł z budżetu miasta jak również 
uzgodniono przekazanie dodatkowych 250 tys. zł z rezerwy budże-
towej.  To nie wszystko. Radni podjęli również decyzję o dodatkowym 
zwiększeniu środków pozyskanych z emisji obligacji o 2 mln zł. 

Co to oznacza? Jeszcze w tym roku mogłyby zostać wykonane ko-
lejne prace na kwotę ok. 3 mln zł, zatem obecny rok w optymistycz-
nym wariancie zakończymy na poziomie nakładów na gospodarkę 
wodną przewyższającym 6 mln zł. Rada Miasta, mając świadomość 
złożoności problemów hydrologicznych na obszarze naszego mia-
sta, z początkiem roku zabezpieczyła środki na rzecz opracowania 
mgr inż. Putkiewicza, która zawiera koncepcję odprowadzenia wód 
deszczowych z terenu miasta Marki. Opracowanie zostało przed-
stawione na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. W obecnej sytuacji 
wydaję niezmiernie ważną kwestią, aby powyższe środki były racjo-
nalnie zagospodarowane w czym będzie nas wspierać wspomniane 
opracowanie, bo mieszkańcy są najważniejsi.

Marcin Piotrowski
przewodniczący Rady Miasta
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Wydawca:

            Mareckie
     Stowarzyszenie
Gospodarcze

Mieszkańcy są najważniejsi, czyli walka z wodą

14 sierpnia w Markach odbyły się obchody upamiętniające 91. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej. Nigdy dotąd w demokratycznej 
Polsce nie spotkało się na mareckiej ziemi aż tylu przedstawicieli 
najwyższych władz państwowych i samorządowych, by oddać hołd 
obrońcom Ojczyzny, którzy polegli  na polach Radzymina, Ossowa 
i Strugi broniąc Polski i Europy przed nawałą bolszewicką.

 
Marszałka Sejmu RP na uroczystości reprezentowała posłanka 

Jadwiga Zakrzewska wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej oraz wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarne-
go NATO. Wśród uczestników obchodów byli również: przedstawiciel 
Prezydenta RP Michał Szweycer, władze samorządu Mazowsza 
reprezentowane przez wicemarszałka województwa Krzysztofa 
Strzałkowskiego, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ja-
cek Sasin oraz przedstawiciele związków kombatanckich. W uro-
czystościach udział wzięli także przedstawiciele władz Wołomina: 
wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, radny gminy Igor Sulich oraz 
radni powiatu wołomińskiego.

Jak co roku, mareckie obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą 
świętą w kościele św. Andrzeja Boboli w Strudze, w intencji żołnierzy 
Pułku Strzelców Wileńskich, obrońców przedmościa Strugi, która 

obecnie znajduje się w granicach administracyjnych miasta Marki. 
Po nabożeństwie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykona-
niu Radzymińskiej Orkiestry Dętej.

Następnie hołd poległym w Bitwie Warszawskiej oddano na 
miejscowym cmentarzu. Powracając do przedwojennych tradycji, 
przy mogile żołnierzy 1920 roku odbył się pierwszy od przeszło 
siedemdziesięciu lat Apel Pamięci, podczas którego oddano salwę 
honorową oraz przy dźwięku werbli złożono wieńce. Drogę od bramy 
cmentarnej do mogiły wskazywały biało czerwone znicze rozsta-
wione po obu stronach alei. Obchody przy mogile rozpoczęły się od 
słów marszałka Józefa Piłsudskiego: „kto nie szanuje i nie ceni swej 
przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa 
do przyszłości”. Podczas uroczystości wygłoszone zostały prelekcje 
na temat udziału Marek w działaniach wojennych w 1920 roku oraz 
historii nieistniejącego już mareckiego pomnika żołnierzy 1920 
roku, którego odbudowy podjął się społeczny komitet zawiązany w 
ubiegłym roku. Na zakończenie Apelu pod przewodnictwem księdza 
dziekana Zygmunta Wirkowskiego odmówiono modlitwę za pole-
głych żołnierzy, a następnie mieszkańcy rozpalili wokół mogiły białe 
i czerwone znicze. Uroczystość uświetnił udział asysty honorowej 
Wojska Polskiego Dowództwa Garnizonu Warszawa.

PaPi
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Startując w wyborach parlamentarnych każdy 
z członków PJN-u chce zmian i mamy gotowe rozwią-
zania jak to zrobić. Bliska mi jako matki dwójki dzieci 
polityka prorodzinna to korzystne dla rodzin zmiany 
podatkowe, to wsparcie dla matek wracających 
do pracy i zmiany w polityce społecznej. Chcemy 
likwidacji gimnazjów i mówimy nie posyłaniu sze-
ściolatków do szkoły.

PJN w Sejmie RP to korzystne zmiany dla przed-
siębiorców i całej gospodarki zapisane w programie 
„Czas gospodarki”. To także rozwój demokracji 
i zmiany dla samorządów m. in.  bezpośrednie wy-
bory starostów i marszałków województw czy jawne, 
elektroniczne głosowania Rady Miejskiej, co już 
wkrótce stanie się rzeczywistością w Markach. PJN  
to większe wsparcie dla organizacji pozarządowych, 
które działają na rzecz mieszkańców, aktywizują 
młodzież, dbają o kulturę czy walczą o obwodnicę 
jak ma to miejsce w Markach.

Sylwetki Jana Waldemara Orłowskiego nie trzeba 
specjalnie przedstawiać Markowianom. Przez 
lata dał się poznać jako sprawny samorządowiec, 
społecznik, członek lokalnych i ogólnopolskich 
organizacji i stowarzyszeń, dbający o mieszkańców, 
środowisko i Marki. 

Jan Waldemar Orłowski od lat ’80 działając 
w Solidarności udowadniał odwagę, brak bierności 
i chęć zmian. Odwaga zmiany powinna przyświecać 
nam 9 października. My, reprezentanci powiatu 
wołomińskiego zobowiązujemy się godnie repre-
zentować nasz region, dbać o jego rozwój i dobro 
mieszkańców, reagować i interweniować. Wierzymy, 
że nie tylko dla nas Polska Jest Najważniejsza.

Kandydatka na posła do Sejmu RP.
Przewodnicząca Koła Polska Jest Najważniejsza 

Powiatu Wołomińskiego.

Polski Związek Wędkarski wobec wyborów do Sejmu i Senatu
Odezwa do członków i działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego

9 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wybieramy 
posłów i senatorów a wśród nich nie może zabraknąć naszych 
przedstawicieli – członków Polskiego Związku Wędkarskiego.  

Wybory poprzedzi kampania, w której członkowie i działacze 
PZW powinni aktywnie uczestniczyć, bo tylko w ten sposób zdołamy 
wnieść do programów wyborczych treści związane z  kierunkami 
działania i statutowymi celami PZW. Przede wszystkim musimy 
zwrócić uwagę na działania w dziedzinie proekologicznego 
wychowania dzieci i młodzieży, zwalczania patologii społecznych, 
promocję wędkarstwa jako zdrowego i aktywnego sposobu na życie.

Powstrzymanie dewastacji środowiska naturalnego, zwłaszcza 
degradacji rzek, ograniczania możliwości migracji ryb, zapewnienie 
lokalnym społecznościom dostępu do czystej i odpowiednio 
zagospodarowanej wody to cele priorytetowe. Pamiętajmy, że we 
wszystkich tych działaniach nie może zabraknąć naszych działaczy, 
wędkarzy, bo tylko poprzez naszą aktywność w życiu społecznym 
zdołamy wywrzeć wpływ na programy zagospodarowania 
środowiska wodnego, na świadomość ekologiczną władz i instytucji. 
Dla nas wędkarzy obecne wybory muszą przebiegać pod hasłem:

„nic o nas – bez nas”
Koleżanki i Koledzy Wędkarze!

Aby skutecznie wnosić nasze wędkarskie postulaty należy 
popierać ludzi, którzy opowiedzą się po stronie wędkarzy 
i których wędkarze poprą w wyborach. Powinniśmy wybrać takich 

reprezentantów, którzy będą potrafili stawiać na forach sejmowych 
nasze postulaty. 

Pamiętajmy, że nasi koledzy prężnie działający na rzecz naszej 
wędkarskiej społeczności są gwarantem uczciwego spełnienia 
naszych postulatów nie tylko tych statutowych ale również tych 
powszednich dotyczących lokalnej społeczności w której żyją.

Zwracamy się również do organizacji pozarządowych i partii 
politycznych zainteresowanych tymi problemami, chcących 
realizować je w swej działalności o taką deklarację, my zaś jako 
Związek Wędkarski udzielimy im w imieniu naszych członków 
pełnego poparcia w nadchodzących wyborach. 

Poparcie oznacza również dzielenie się odpowiedzialnością za 
przyjęte programy, ale bez odpowiedzialności nie ma społecznego 
autorytetu, nie ma efektów społecznej pracy. 

Zachęcamy do udziału w kampanii wyborczej oraz do 
powszechnego uczestnictwa w akcie wyborczym. 9 października przy 
urnach wyborczych sprawdzi się nasze wędkarskie zaangażowanie 
i społeczna odpowiedzialność Związku Wędkarskiego. 

Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji - zagłosujmy na naszych 
sprawdzonych związkowych działaczy.

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręg Mazowiecki

Jan Waldemar Orłowski
Kandydat do Sejmu

Okręg nr 20, Miejsce nr 19
z listy Polska Jest Najważniejsza
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W najbliższym czasie Jadwiga Za-
krzewska – poseł na Sejm RP, Wiceprze-
wodnicząca Sejmowej Komisji Obrony, 
Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Par-
lamentarnego NATO przekaże historyczne 

dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego z czasów 1920 
roku i późniejsze, dotyczące jej wuja do Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Pomnikowej w Markach . Wuj Pani Jadwigi Zakrzewskiej – 
pułkownik Józef Gronowski brał udział w bitwie polsko-bolszewickiej 
1920 roku w stopniu podporucznika. Dowodził pociągiem pancer-
nym „Mściciel”. Szczegółowy opis czynów przedstawiają jego przeło-
żeni, którzy w myśl Uchwały Kapituły wnioskowali o odznaczenie go 
orderem „Virtuti Militari”, który otrzymał ku chwale Ojczyzny.

Treść opisu czynów jest następująca cyt.„W walkach pod Woło-
minem dnia 15/16 VII 1920 r dowodzi w zastępstwie pociągiem 
Pancernym „Mściciel”. Krytycznej nocy 15/16 VII 1920 wyjeżdża 
ze stacji kolejowej Wołomin przed czołowe pozycje własnej piechoty 
i podejmuje walkę z nieprzyjacielem, chcącym przetrwać za wszelką 
cenę w ustawicznych nocnych atakach opór naszej piechoty. Będąc 
doskonałym oficerem K.M., kieruje osobiście skutecznym ich 
ogniem wśród nadzwyczaj ciężkich warunków nocy pod intensyw-
nym ogniem artylerii K.M. i przeciwnika. Kierując całą akcją pocią-
gu, przyświecając całej załodze nadzwyczajną odwagą i spokojem, 
zagrzewając i dodając ducha obsadzie linii piechoty po kilkugodzin-
nych wysiłkach doprowadził do załamania ataków nieprzyjacielskich 
na znacznym odcinku po obu stronach toru kolejowego. Sukces ten 
zawdzięczać należy jedynie wyjątkowej osobistej odwadze i pełnemu 
poświęcenia zachowaniu się ppor. Gronowskiego. Nieustraszone 
męstwo, przytomność umysłu, spokój w walce, szybka decyzja ce-
chowały ppor. Gronowskiego przez cały 2 letni okres istnienia pocią-
gu pancernego „Mściciel”. Szczególnie wyróżnił się w walkach pod 

Wilnem (14.VII.1920), pod Olkiennikami (15.VIII.1920), pod Grod-
nem (21.VII.1920), pod Białymstokiem (27.VII.1920), pod Łapami 
(30.VII.1920) Ostrołęką (4.VIII.1920) i Zamościem (30.VIII.1920).”
Oryginalne dokumenty są dostępne do zapoznania się w gablotach 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach.

Historyczne dokumenty z Centralnego
Archiwum Wojskowego  będą w Markach

50 numerów za nami...
Drodzy Czytelnicy,
To już 50. numer, wydawanej od 2006 r. „Gazety MSG”. Dzięku-

jemy, że byliście z nami przez te lata. Często otrzymujemy od Was 
sygnały, że takie pismo jest w Markach potrzebne. Dziękujemy za 
słowa otuchy.

Dziękujemy też za słowa życzliwej krytyki. To właśnie one 
spowodowały, że zdecydowaliśmy się na duże zmiany.  Wydanie 
„Gazety MSG”, które właśnie trzymacie w ręku, jest ostatnim w tej 
formie. Od następnego numery, ruszamy z nową formułą, z nową 
szatą graficzną, z nową nazwą i oczywiście nowymi treściami.

Chcemy, by nowe czasopismo przede wszystkim informowało 
o naszym mieście: o jego problemach, ludziach i wydarzeniach. 
Będziemy wiele pisać o funkcjonowaniu mareckiego samorządu 
- działaniach, ich kulisach i osobach, które podejmują decyzje. 
W nowej gazecie nie zabraknie rozrywki, konkursów i reportaży. 

                                                       Do zobaczenia już w październiku!
Jacek Orych, redaktor naczelny
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W niedzielę 25 września
podczas Spartakiady Rodzinnej CHAT 2011
przy Szkole Podstawowej nr 1; ul. Okólna 14

między 13.00 a 17.00
będziesz miał możliwość oddać krew 

oraz zarejestrować się do banku 
potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Krew tradycyjnie będzie można honorowo oddać w specjalnie 
przygotowanym ambulansie.

Do banku dawców szpiku kostnego będzie można zapisać się na 
dwa sposoby: podczas pobrania krwi w tym samym ambulansie lub 
w punkcie rejestracyjnym, gdzie po dokonaniu formalności zostanie 
pobrany wymaz (specjalnym patyczkiem) z jamy ustnej.

Oddaj krew – uratuj komuś życie
Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

•  W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić około 2 l płynów 
(woda mineralna, soki).

•  Być wyspanym.
•  Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, 

dżem).
•  Wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, 

masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka 
orzeszki ziemne i ciasta kremowe.

• Ograniczyć palenie papierosów.
•  Nie zgłaszać się do oddania krwi, jeśli jest przeziębiony (katar) lub 

przyjmuje leki.
• Nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:
•  osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogra-

mów;
•  osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią 

lub jej składnikami;
•  osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano 

tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
•  osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych 

diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, 
panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);

• osoby, które nie spożywały alkoholu w ciągu ostatnich 24h.
ZAPRASZAMY (koniecznie z dowodem osobistym)

Poboru dokona Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Warszawy.

Przyłącz się 
do walki 
z białaczką

Transplantacja szpiku kostnego jest dla wielu pacjentów jedynym 
zabiegiem ratującym życie. Niestety, dawcę rodzinnego zgodnego 
genetycznie może mieć zaledwie 25-30% potrzebujących chorych. 
Dla pozostałych pacjentów dużą szansą na przeprowadzenie tego 
zabiegu jest znalezienie niespokrewnionego, ale zgodnego gene-
tycznie dawcy.

Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy zgodnego niespokrewnio-
nego jest tym większe, im większy jest rejestr dawców. Im więcej jest 
chętnych do oddania szpiku, tym więcej chorych można uratować.

Szpik kostny jest prawdziwym darem życia. Jest odpowie-
dzialny za wytwarzanie komórek krwi: krwinek czerwonych, 
białych oraz płytek krwi. Szpik zdrowego człowieka wytwarza 
dziennie setki milionów komórek. W szpiku kostnym znajdują 
się także tzw. komórki macierzyste. Mimo, iż stanowią 0,1% 
wszystkich komórek, są jednak bardzo ważne. Część z nich 
ma zdolność do samo-regeneracji. Pozostałe, dzieląc się, dają 
początek kolejnym generacjom komórek. Z nich ostatecznie 
powstają dojrzałe krwinki, które opuszczają szpik i stają się 
częścią naszej krwi.

Transplantacja szpiku może uratować życie człowieka w przebiegu 
wielu chorób. Niestety, nie ma możliwości wyprodukowania szpiku 
poza organizmem ludzkim.

Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 
18 do 50 lat. Nie może on być nosicielem wirusa HIV, WZW B i C 
i nie mógł też w przeszłości chorować na żółtaczkę pokarmową, 
gruźlicę, choroby hematologiczne i onkologiczne.

Badanie to jest bardzo proste: polega na pobraniu próbki krwi. 
Następnie antygeny zgodności tkankowej (HLA) zostaną umiesz-
czone w Banku Dawców Szpiku Kostnego. Jeśli okaże się, iż osoba 
chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności tkankowej 
takie same jak dawca zarejestrowany w Banku Dawców, zostanie on 
poproszony o oddanie szpiku.

W przypadku metody wymazowej – która też będzie stosowana 
na Spartakiadzie Rodzinnej CZAT 2011 - pobierany jest tyko wymaz 
z wewnętrznej strony policzka. Wszelkie niezbędne badania krwi 
będą wykonywane w przypadku stwierdzenia zgodność tankowej 
potencjalnego dawcy z osobą potrzebującą.

Zostanie potencjalnym dawcą to bardzo poważna decyzja, którą 
podejmujemy na całe życie. Należy pamiętać o tym, że rejestracja 
zajmuje chwilę, a pobranie 4 ml krwi bądź wymazu z policzka, nie 
boli, ale kiedyś, za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, dawca może 
otrzymać telefon z informacją, że jest pacjent, któremu być może, 
można uratować życie. Jest to moment, w którym możemy zrezygno-
wać. Jednak lepiej nie rejestrować się, jeśli miałoby się okazać, że 
wśród około 18 500 000 dawców na świecie, to właśnie my możemy 
uratować komuś życie.

Szpik kostny można oddać tylko i wyłącznie HONOROWO i bezin-
teresownie. Dawca i biorca co najmniej przez rok pozostają sobie 
nieznani. Po tym okresie na życzenie obu stron, może dojść do 
ujawnienia ich danych a tym samym do spotkania.

Rejestracji będzie dokonywało Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Warszawy (w ambulansie – metoda z krwi) 
oraz przeszkoleni członkowie Stowarzyszenia Grupa Marki 2020 
dla Fundacji DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska 
(metoda wymazowa).

ZAPRASZAMY (koniecznie z dowodem osobistym)
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 12.00 - 12.15  – Uroczyste rozpoczęcie Spartakiady.
 12.15 - 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.

 13.00 - 14.00  – ¼ i ½ f inałów.
 14.00 - 15.00  – Finał.
 14.00 - 16.00  –  Konkurs na najlepszego technika piłki nożnej.

 - żonglerka piłki nogą 
 - żonglerka piłki głową 
 - strzały na bramkę 
 - slalom z piłką między pachołkami na czas

 13.00 - 16.00  –  Konkursy rodzinne na wesoło o tytuł „Sportowej Rodziny Roku 2011”
 13.30 - 16.30  – Warcaby z mareckimi mistrzami – symultana warcabowa - turniej dla chętnych
 13.30 - 16.30  – Konkursy kulinarne
 15.00 - 17.00  – Konkurencje dla najmłodszych „od Zabawy do Sportu”
 17.00 - 17.30  –  Rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych oraz prezentacja rzeźb w owocach 

– CARVINING
 17.30 - 18.30  –  Uroczyste zakończenie Spartakiady  - Losowanie nagrody głównej, wręczenie 

medali i nagród ufundowanych przez sponsorów Spartakiady

 12.10 - 12.30  – na dobry początek koncert zespołu G-Gang
 12.30 - 12.50  – „Mikrofon dla wszystkich” – występy dzieci z mareckich szkół
 12.50 - 13.10  – Pokaz tańca nowoczesnego „Shock Dance”
 13.10 - 15.00  – Happening plastyczny „…bo ja bajki lubię ogromnie”
 13.10 - 13.30  – „Mikrofon dla wszystkich” – występy dzieci z mareckich szkół
 13.30 - 13.40  – I losowanie z kuponów, nagród dla uczestników Spartakiady
 13.40 - 14.00  – Pokaz obrzędowego tańca Indian 
 14.00 - 14.30  –  Prezentacja artystyczna Mareckiego Ośrodka Kultury 

im. Tadeusza Lużyńskiego
 14.30 - 14.40  – II losowanie z kuponów, nagród dla uczestników Spartakiady
 14.40 - 15.40  – Teatr na Walizkach – przedstawienie pt. „Odyseja komiczna”
 15.40 - 16.00  – Pokaz tańca nowoczesnego „Shock Dance”
 16.00 - 16.10  – III losowanie z kuponów, nagród dla uczestników Spartakiady
 16.10 - 16.30  – Pokaz Claunady – występy grupy cyrkowej HECA
 16.30 - 17.00  – Koncert zespołu G-Gang
 18.30 - 19.30  – DJ BULI.

● Pierwsza pomoc – stoisko edukacyjne
●  „Oddaj krew – uratuj komuś życie” - zbiórka krwi w 

specjalistycznym ambulansie
●  „Przyłącz się do walki z białaczką” - rejestracja 

potencjalnych dawców szpiku kostnego
●  „Bezpieczeństwo na drodze”- stanowisko edukacyjne 

Policji
●  Pokazy skuteczności pasów bezpieczeństwa oraz 

symulator dachowania
●  Wszystko o kanalizacji i wodzie – stoisko Wodociągu 

Mareckiego
● Wioska Indiańska
● Warsztaty technik cyrkowych – Grupa cyrkowa HECA
● LIVE DRUK – wydrukuj samodzielnie koszulkę

●  „Jedz zdrowo”– pokazy przygotowywania zdrowych 
kanapek, szejków, pierników

●  Bańki mydlane XXXL – pokazy i porady - Teatr na 
Walizkach

●  Stoisko Edukacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego 
koło w Markach

●  Stoisko promocyjno-edukacyjne – Nadleśnictw Drew-
nica

● Pokaz motocykli Chopper, Cruiser i innych
● Warsztaty rękodzieła Mozaika Ceramiczna
● Pokazy Carvingowców – rzeźbienie w owocach
● Pokaz gry w warcaby – turniej dla chętnych 
●  Stoisko informacyjne – Straży Zwierząt SPCA 

w Markach

    WYDARZENIA SPORTOWE

     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 

       WYDARZENIA EDUKACYJNE I INNE

O R A Z  W IE L E  IN N YC H  A T R A KC J I . . .

. . . PROGRAM SPARTAKIADY . . . . . . . . . „CZAT” MARKI 2011 . . . . . . . . . . . 
                        Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Okólna 14
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Tak jak pianista nie rozstaje się nigdy na dłużej ze swoim forte-
pianem, a akrobata nie zapomina o treningach gimnastycznych 
– zawodnicy UKS Struga nawet na wakacje wyruszają ze swoimi war-
cabnicami. Wypoczynek, wędrówki po górach, a ,,między wierszami’’ 
treningi, wszak wakacje obfitowały w turnieje i zawody warcabowe, 
w których nasi zawodnicy odnosili wspaniałe zwycięstwa.

Na początku lipca 4-osobowa drużyna UKS Struga w Lipnie 
wywalczyła I miejsce w Drużynowym Pucharze Polski Młodzików 
w warcabach 64-polowych. To wielki sukces, na dodatek powtórka 
sprzed roku.

A potem były kolonie warcabowo-szachowe w Bieszczadach. Tu 
nie było zbyt wiele czasu na warcaby. Mnóstwo innych atrakcji przy-
gotowali nam organizatorzy: wycieczki na górskie szlaki, basen, rejs 
statkiem, przejażdżka Bieszczadzką Ciuchcią, Orientering, Biesz-
czquady, piłka, dyskoteki, ogniska, wieczorki, wyjazdy autokarowe...

Znalazło się jednak miejsce na turnieje warcabowe i gry logiczne, 
a 6-osobowa grupa wyjeżdżająca na Mistrzostwa Świata do Tallina 
(Estonia) ćwiczyła intensywnie grę w wersji rosyjskiej.

Kolonie, w których uczestniczyło 42 członków i sympatyków UKS 
Struga (głównie uczniowie SP5 w Markach) były bardzo udane – tro-
chę więcej wspomnień można znaleźć na stronie www.uksstruga.
marki.net.pl [1].

A teraz o kolejnych zawodach i sukcesach naszych młodszych 
i starszych zawodników:
-  Mława, 22-26.07.2011, Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski 

w warcabach 64-polowych II miejsce Paweł Suchecki, kwalifikacja 
3 zawodników UKS Struga do finału

-  Mława, 24.07.2011, Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej 
w warcabach 64-polowych 
I miejsce Michał Janicki
IV miejsce Marcin Grzesiak

-  Tallin (Estonia), 31.07-08.08.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy w warcabach 100-polowych udział naszej zawodniczki 
Marty Bańkowskiej:

 15 miejsce w grze błyskawicznej
 19 miejsce w turnieju zasadniczym
-  Tallin (Estonia), 12-21.08.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 
w warcabach 64-polowych udział 6-osobowej reprezentacji naszego 
klubu w składzie: Ludwika Moczulska, Marta Bańkowska, Karolina 
Sobolewska, Martin Banaszek, Artur Moczulski, Bogdan Bańkowski. 
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Wakacje z warcabami w tle

RABATY 
DLA

CIEBIE
www.RabatyDlaCiebie.com.pl

e-mail: biuro@rabatydlaciebie.com.pl 
tel.  669 830 103

Zauważyliśmy jak ważne jest wspieranie i promowanie lokalnej 
wspólnoty biznesowej. Zebraliśmy ludzi, którzy z pasją realizują 
swój pomysł i osiągają sukcesy. Chcemy wzajemnie dzielić się wie-
dzą i doświadczeniem. Dla wspólnego budowania zaufania i relacji 
wzajemności tworzymy unikalne OFERTY I PROMOCJE. 

Portal www.RabatyDlaCiebie.com.pl powstał, żeby najlepiej jak 
to możliwe wykorzystać sprawdzone i GWARANTOWANE kontakty. 
Na tym portalu znajdziesz różne firmy m.in. z Marek i okolic, które 
zostały polecone przez klientów, którzy rekomendują ich usługi 
i RZETELNOŚĆ.

Ponieważ rozumiemy, że każdy chce kupić TANIO, mieć NAJLEPSZY 
produkt i jednocześnie korzystać z LICZNYCH PROFITÓW, oferujemy 
unikalne i specjalne ZNIŻKI i RABATY – tylko dla klientów portalu 
www.RabatyDlaCiebie.com.pl

Jak to działa?
Bezpiecznie i skutecznie dla Ciebie! Bez kupowania czegokolwiek 

przez internet, bez czekania na realizację, bez kłopotów! Korzystasz 
zawsze z aktualnych OFERT i ZNIŻEK! Wystarczy, że zalogujesz się 
i możesz wybierać w interesujących Cię branżach. Jeśli już wybierzesz 
OFERTĘ lub kilka dla siebie - zadzwoń lub napisz maila do Partnera 
Handlowego i powołaj się na swój Login w tym portalu - to wszystko. 

Teraz już możesz cieszyć się ze ZNIŻEK i OSZCZĘDNOŚCI.
Acha, możesz jeszcze o tym portalu powiedzieć innym ☺

Masz własny biznes – zadzwoń lub napisz, powiemy Ci jak szybko 
i łatwo nowi klienci znajdą Twoja firmę na portalu www.RabatyDla-
Ciebie.com.pl !!!

W poszczególnych kategoriach wiekowych nasi zawodnicy zajęli 
od 11 do 22 miejsca, dzielnie nawiązując walkę z najlepszymi warca-
bistami świata. Zawodnicy wrócili bez medali, ale za to z mnóstwem 
wrażeń z malowniczego Tallina.

Wypoczęci, wspominający wspaniałe wakacyjne atrakcje, z no-
wym zapałem do pracy rozpoczynamy regularne treningi w Zespole 
Szkół nr 2 w Markach w każdą sobotę w godzinach 11:30-13:00. 
Chętnych zapraszamy, przypominając że zajęcia są bezpłatne. 

Do zobaczenia przy warcabnicy!
Elżbieta Suchecka

Lustro wraca na skrzyżowanie Kościuszki i Krótkiej. Prosili 
o to mieszkańcy, którzy zwrócili się w tej sprawie do radnego 
Arkadiusza Werelicha. Ten podczas obrad Rady Miasta 
wnioskował o przywrócenie rozwiązania, dzięki któremu ruch 
pojazdów będzie bezpieczniejszy.Chciałoby się powiedzieć: 
zadanie zostało wykonane.
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Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie

w każdy wtorek  godzinach 9.00 - 11.00 
oraz czwartek w godzinach 17.00 - 19.00

przez prawnika Radosława Romanowskiego
w siedzibie Gazety MSG, 

Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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Firma pracująca w branży ślusarki aluminiowej
mieszcząca się w Słupnie

zatrudni

szefa produkcji
i wykwalifikowanych pracowników

warsztatowych przy produkcji konstrukcji aluminiowych

Kontakt tel. 602 24 54 54

W chwili wypadku my-kierowcy mamy karoserię, poduszki po-
wietrzne i pasy. Nasze dzieci, które idą lub wracają ze szkoły, 
nie mają żadnej ochrony. Niech chociaż będą dobrze widoczne 
– apeluje Grupa Marki 2020, która już trzeci rok z rzędu rozda 
dzieciom z mareckich podstawówek odblaski. 

Zajrzyjmy do policyjnych statystyk. W 2010 r. w całym kraju doszło 
do prawie 11,3 tys. wypadków z udziałem pieszych. Straciło w nich 
życie aż 1,2 tys. osób, a rannych zostało 10,8 tys. osób. Częstymi 
miejscami nieszczęśliwych wypadków są pasy (3,3 tys.), skrzyżowa-
nia (3,2 tys.) oraz chodniki (0,4 tys.). Najgorsze przychodzi jesienią. 
We wrześniu, październiku i listopadzie dochodzi do 1,1 – 1,6 tys. 
wypadków miesięcznie. Takiej dużej liczby nie było w żadnym, innym 
miesiącu.

By nie dopuścić do takich zdarzeń na terenie miasta już trzeci 
raz Grupa Marki 2020, organizator akcji „Tak dla Obwodnicy 
Marek”, rozdaje naklejki odblaskowe uczniom pięciu publicznych 
szkół podstawowych, prywatnej szkoły Ad Astra oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Marii Konopnickiej. Ich zakup umożliwiło Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze, które na ten cel przeznaczyło pienią-
dze z „1 proc.”. Odblaski będą dystrybuowane w szkołach między 19 
a 23 września - oczywiście bezpłatnie. 
•  To, że nasze dzieci widzą samochód, nie oznacza wcale, że są 

widziane przez kierowców. Dlatego tak ważne jest, by nosić na 
ubraniu bądź wyposażeniu elementy odblaskowe. W ten sposób 
minimalizujemy możliwość zajścia niebezpiecznego zdarzenia – 
tłumaczy Jacek Orych, pomysłodawca przedsięwzięcia. 

•  Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. W Markach prowadzone są 
prace kanalizacyjne, których ubocznym i negatywnym efektem 

jest także zniszczone oznakowanie drogowe: zarówno pionowe jak 
i poziome. Tym bardziej ważne jest wyposażenie dzieci w odblaski 
– dodaje wspierający akcję marecki bloger jestemzmarek.pl. 

•  Kto nie wierzy w skuteczność odblasku, niech wyjdzie po zmroku 
z latarką i się przekona, jaka jest różnica pomiędzy ubiorem bez 
i z odblaskami. I proszę pamiętać o tym, że we wrześniu jeszcze 
jest jasno, ale w listopadzie i grudniu nadejdą najkrótsze dni 
w roku. Niech każdy tornister i plecak zawiera odblaski – zachęca 
Wioletta Markiewicz, wiceprezes Grupy Marki 2020, matka dwójki 
uczniów. 
Żeby dodatkowo zachęcić najmłodszych, Grupa Marki 2020 drugi 

raz zorganizuje konkurs na najciekawiej przyklejone odblaski. Wy-
starczy zrobić zdjęcie i przesłać je na adres konkurs@marki2020.
pl. Prace zostaną zaprezentowane internautom, którzy dokonają 
wyboru. 

Grupa Marki 2020

Marki rozwijają się dynamicznie, a co za tym idzie wzrastają rów-
nież potrzeby miasta. Jedną z form dochodów gminy są podatki 
od nieruchomości. Sprawdźmy wobec tego, komu burmistrz umo-
rzył wspomniany podatek w ostatnich latach. Ciekawej lektury…

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego miasta można 
odszukać ciekawe informacje. Jedną z tych, które nas zaintere-
sowały były właśnie umorzenia podatków od nieruchomości. Nie 
byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby czytając zamieszczone 
w wykazach, nazwy firm i nazwiska – nie budziły wątpliwości. W tym 
przypadku chyba budzą. Pozostawiam to jednak Waszej ocenie – 
Drodzy Czytelnicy. 

Tylko w dwóch ostatnich latach (2009 i 2010) burmistrz umorzył 
podatki od nieruchomości na łączną kwotę 231 289, 28 zł. Dla 
porównania, wybudowanie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1, 
będzie kosztowało ok. 130 000 zł. Warto zauważyć, że każdorazowe 

umorzenie podatku odbywa się kosztem nas wszystkich. Oczywiście 
są szczególne przypadki, w których umorzenie jest koniecznością 
ze względu na np. złą sytuację majątkową, rodzinną itp. Czy jednak 
wszystkie znajdujące się na liście osoby i firmy powinny z takiej 
pomocy skorzystać? Jeśli nie, to jest to najmniej nieuczciwe wobec 
innych podatników – mieszkańców Marek. Dodatkową ciekawostką 
jest fakt, że na listach od lat powtarzają się te same pozycje, a kwo-
ty umorzeń nie są małe.

Umorzeniom podatków od nieruchomości w naszym mieście 
należy się dokładniej przyjrzeć. W tym celu podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta został złożony wniosek o skierowanie sprawy do 
Komisji Rewizyjnej.  

Dokładne dane dotyczące umorzeń podatków od nieruchomości 
w Markach dostępne są pod adresem:   http://bip.marki.pl/pl/bip/
pomoc_publiczna

Radni miasta Marki: Arkadiusz Werelich, Jacek Orych

Umorzenia podatów od nieruchomości pod lupą

Świetlik powraca do Marek
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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
 38. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36
 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:
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