
Kiedy pisałam swoje pierwsze wypracowanie bardzo dawno 
temu zaczęłam je od słów ,, pierwszym słowem pojawiającym 
się na ustach dziecka jest mama”
MinęłoMinęło wiele lat, dzisiaj wiem co ono oznacza. Mama to 
troska, to miłość , to bycie ze mną w trudnych chwilach mojego 
życia, to dbanie żeby mi nie było zimno, żebym nie zapomniała 
kanapek do szkoły .
Mama to liściki pozostawiane na kuchennym stole z dyspozy-

cjami , podpisane ,,Twoja Kochająca matka”.
Dzisiaj mamo jesteś starszą panią, chcę żebyś wiedziała jak 

bardzo cię kocham. Jesteś samym dobrem, dzięki Tobie dom jest 
miejscem gdzie zawsze znajdę ukojenie. Czasami zapominasz , 
ale ja jestem Twoją pamięcią, nigdy nie zapomnę Twoich opo-
wiadań , piosenek których nie ma w żadnym śpiewniku, oraz 
bajek które uczyły jak być dobrym człowiekiem.
Wiem że przeżyłaś wiele, życie Cię nie oszczędzało, czasy 

były trudne, zwłaszcza dla naszych spracowanych matek. 
Jesteście naszymi bohaterkami, wspaniałymi kobietami , cału-
jemy wasze spracowane dłonie.
Wszystkim naszym Mamom życzę dużo zdrowia, miłości i 
troski bliskich. (Małgosia Borkowska)

Życzę Ci Mamo ...

MOJE PASJE

10 kwietnia 2018 r. odbyło 
się w Markach pierwsze po-
siedzenie Mareckiej Rady 
Seniorów. 
To nowy organ o charakterze 
opiniodawczym oraz interwen-
cyjnym i inicjującym, którego 
członkami są osoby powyżej 
60 roku życia. 
W inauguracyjnym posiedze-

niu wzięło udział dziewięciu 
członków MRS. 
Łącznie (MRS) liczy 10 
członków.Przedstawicielką 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Markach w Radzie Seniorów 
jest Pani Danuta Górecka. Pani 
Danucie życzymy powodzenia 
w działaniu i udanych obrad.

23 maja 2018 r. przy ul. 
Fabrycznej 3 w Markach został 
uroczyście otwarty obiekt 
(CAF3) Centrum Aktywności 
Fabryczna 3. 
CAF3CAF3 został otwarty w 
wyremontowanym pomieszcze-
niu dawnej kamienicy, w której 
przed laty mieścił się sklep 
SAM, później sklep z meblami 
i mała gastronomia. 
Obecnie obiekt został zmod-
ernizowany i dostosowany dla 
potrzeb mareckich organizcac-
ji pozarządowych.
 Korzystanie z obiektu jest 
bezpłatne. CAF3 będzie funkc-
jonował w dni powszednie od 
godz. 15:00 do 20:00.

 CAF3 otwarte.

Marecka Rada 
Seniorów

Zdrowa skóra
najważniejsza!

ZAPRASZAMY NA DRUGI NUMER GAZETY STUDENCKIEJ 

Wydawana i redagowana 
przez studentów UTW w 

Markach oraz finasowana ze 
składek jego członków. 
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Serdecznie zapraszamy na 
wycieczkę organizowaną przez 
UTW w Markach do Łagiewnik 
Łódzkich i Radogoszczy.
Wycieczka odbędzie sie 09 

czerwca 2018 r. 
PlanowanyPlanowany wyjazd z parkin-
gu szkoły nr 2 w Markach, ul. 
Szkolna 9.
Informujemy, że koszt wy-

cieczki wynosi 55 zł., natomi-
ast zapisy przyjmowane są 
telefonicznie pod nr 504 877 
386, lub osobiście w siedzibie 
UTW w Markach przy ul. 
Józefa Piłsudskiego 37.
Wszystkich chętnych serdec-

znie zapraszamy.
 

Ogłoszenia

Zapraszamy 
na wycieczkę 
do Łagiewnik 
Łódzkich i 
Radogoszczy

Sekretne przepisy
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Zbiórka odzieży używanej 
w UTW w Markach
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