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Etyka w biznesie - etyczny przedsiębiorca
W poprzednich tekstach sku-
piałem się na etycznych za-
chowaniach przedstawicieli 
władzy lokalnej, najbliższej 
obywatelowi, ponieważ za-
chowania tych osób kształtu-

ją jakość życia obywatelskiego. Jednak rów-
nie istotnie, a może i w większym stopniu, 
jakość życia obywatela kształtowana jest 
przez zachowania przedsiębiorców.

	 Przedsiębiorcy	 oferują	 produkty	 i	 usługi	
bezpośrednio	 określające	 sposób	 i	 jakość	
życia	 klientów,	 wpływają	 na	 środowisko	 na-
turalne,	 techniczne	 i	 społeczne,	 w	 którym	
obywatele	żyją,	mają	także	możliwość	mody-
fikowania	przeżyć	 i	 zachowań	obywateli,	 bę-
dących	 ich	pracownikami.	Problemy	etyczne	
pogarszające	 jakość	 życia	 obywatelskiego	
mogą	pojawiać	się	we	wszystkich	obszarach	
działalności	 przedsiębiorcy,	 jednak	 w	 mojej	
ocenie	 szczególne	 znaczenie	mają	 te,	 które	
dotyczą	klientów,	 te,	które	dotyczą	 realizacji	
obowiązków	społecznych	oraz	te,	które	doty-
czą	pracowników.	W	takiej	kolejności	zostaną	
tu	przedstawione.
	 Zachowania	 nieetyczne,	 naruszające	
normy	 moralne	 w	 stosunkach	 z	 klientami,	
dotyczą	 przede	 wszystkim	 nadużywania	 za-
ufania	 klientów	 lub	 braku	 szacunku	 wobec	
nich,	a	także	te	zachowania,	które	w	efekcie	
naruszają	 zasady	 bezpieczeństwa	 publicz-
nego.	 Przedmiotem	 nieetycznych	 zachowań	
przedsiębiorcy	w	tym	obszarze	jest	ukrywanie	
prawdy	lub	podawanie	nieprawdy	o	towarach	
lub	usługach	lub	nieinformowanie	o	skutkach	
używania	produktów.	Będą	to	także	fałszywie	
prezentowane	 korzyści	 nabywania	 towarów	
lub	 usług	 oferowanych	 przez	 przedsiębior-
cę	w	 porównaniu	 do	 ofert	 konkurencyjnych.	
Nieetycznym	 zachowaniem	 jest	 również	
wykorzystywanie	 przymusowego	 położenia	
klienta	 lub	monopolistycznej	pozycji	własnej	
dla	uzyskiwania	wyższych	cen.	Nieuczciwe	za-
wyżenie	cen	może	następować	także	poprzez	
zawyżanie	 kosztów	 lub	 marży	 zysku.	 Nie-
etyczny	przedsiębiorca	manipuluje	wyborami	
klientów,	 wykorzystując	 techniki	 wywierania	
wpływu,	dla	korzyści	własnych	 i	bez	 liczenia	
się	ze	skutkami	dla	klientów.
	 W	 zakresie	 obowiązków	 społecznych,	
przedsiębiorca	może	realizować	zachowania	
podlegające	ocenie	moralnej	przede	wszyst-
kim,	gdy	dotyczą	one	konfliktu	interesów,	gdy	
dotyczą	 realizacji	 obowiązków	 publicznych	
oraz	 gdy	 dotyczą	 środowiska	 naturalnego.	 
W	obszarze	konfliktu	interesów	przedsiębior-
ca	nieetyczny	może	dopuszczać	się	korupcji	
przez	obiecywanie,	proponowanie,	wręczanie	

lub	 zapewnianie	 jakiejkolwiek	 nienależnej	
korzyści.	 Może	 zatrudniać	 konkretne	 osoby	
nie	 dla	 ich	 kompetencji,	 a	 dla	 ich	 koneksji	 
i	powiązań.	Może	dopuszczać	się	zachowań	
naruszających	 uczciwość	 w	 konkurowaniu	 
z	 innymi	podmiotami,	np.	poprzez	szkalowa-
nie	dobrego	imienia	konkurenta.	Zachowania	
takie	prowadzą	do	nieobiektywnych	kryteriów	
oceny	 i	 do	nierównego	 traktowania	podmio-
tów.	W	obszarze	obowiązków	publicznych	nie-
etyczne	zachowania	przedsiębiorcy	mogą	się	
przejawiać	 w	 działaniach	 nakierowanych	 na	
unikanie	 płacenia	 podatków,	 zarówno	 cen-
tralnych	jak	i	lokalnych,	czy	płacenia	składek	
i	opłat	do	publicznych	funduszy	celowych,	np.	
składek	 z	 tytułu	 ubezpieczeń	 społecznych.	
Mogą	to	być	także	działania	nakierowane	na	
nieuprawnione	obniżanie	wysokości	tych	na-
leżności.	Służyć	temu	mogą	nieprawidłowości	
w	prowadzeniu	dokumentacji	finansowej	 lub	
pracowniczej,	 manipulowanie	 treściami	 za-
wartymi	w	dokumentacji	czy	fałszowanie	tych	
treści.	Z	kolei,	nieetyczne	zachowania	przed-
siębiorcy,	 które	 ignorują	wymogi	 środowiska	
naturalnego,	 a	 przez	 to	 pogarszają	 jakość	
życia	społecznego,	mogą	prowadzić	do	zanie-
czyszczenia	powietrza,	gleb	lub	wód,	do	znisz-
czenia	szaty	roślinnej	lub	zwierzęcej,	a	mogą	
także	 prowadzić	 do	 nadmiernych	 nakładów	
społecznych	nakierowanych	na	poprawę	 lub	
choćby	 utrzymanie	 dotychczasowego	 stanu	
środowiska	 naturalnego.	 Ograniczenie	 się	
przedsiębiorcy	do	płacenia	opłat	i	kar	z	tytułu	
zanieczyszczenia	 środowiska	 nie	 mogą	 zo-
stać	uznane	za	wystarczające.	Przedsiębiorca	
odpowiedzialny	społecznie,	nie	tylko	wykonu-
je	obowiązki	publiczne,	ale	także	podejmuje	
aktywne	działania	nakierowane	na	poprawę	
warunków	życia	społecznego.	Przedsiębiorca	
kierujący	 się	 odpowiedzialnością	 społecz-
ną	 będzie	 rozwiązywał	 dylematy	 moralne	 
z	uwzględnieniem	dobra	ogólnospołecznego	
i	 dobra	 społeczności	 lokalnej	 przed	 własny-
mi	 korzyściami.	 Najprostszym	 przykładem	
takiego	dylematu	jest	wybór	pomiędzy	doko-
naniem	 opłacalnej	 inwestycji	 gospodarczej	 
w	 środowisku	 naturalnym	 atrakcyjnym	 tu-
rystycznie	 lub	przyrodniczo	 i	 z	 tego	względu	
wartym	ochrony,	a	zaniechaniem	takiej	inwe-
stycji	dla	zapewnienia	ochrony	środowiska.
	 Szczególnie	 istotnym	 obszarem	 zacho-
wań	podlegających	ocenie	według	 kryteriów	
moralnych	są	zachowania	skierowane	wobec	
zatrudnianych	 pracowników.	 Ogromna	waga	
takich	zachowań	wynika	z	dwóch	aspektów.	
Po	 pierwsze,	 nieetyczne	 zachowania	 przed-
siębiorcy	wobec	zatrudnionego	prowadzą	do	
jego	pokrzywdzenia,	a	po	drugie,	zachowania	
przedsiębiorcy	wpływają	na	postawy	i	zacho-

wania	 pracowników	 przedsiębiorcy,	 którzy	
także	 zaczynają	 dopuszczać	 się	 zachowań	
naruszających	normy	moralne.
	 W	pierwszej	 ze	wskazanych	grup	 zacho-
wań,	etyczny	przedsiębiorca	podejmuje	tylko	
takie	działania,	które	nie	naruszają	godności	
pracownika,	które	nie	naruszą	zasady	równe-
go	 traktowania	 pracowników	 i	 które	 zapew-
niają	sprawiedliwą	odpłatę	za	zaangażowanie	
pracownika	w	wykonywanie	powierzonych	mu	
zadań	 i	 obowiązków.	Etyczny	przedsiębiorca	
będzie	kierował	 się	kompetencjami	 zawodo-
wymi	kandydata	do	pracy	a	nie	więzami	krwi,	
znajomością	lub	innymi	kryteriami	pozamery-
torycznymi.	Etyczny	przedsiębiorca	ustala	wy-
nagrodzenie	pracownika	na	godziwym	pozio-
mie,	 czyli	 tak,	 aby	wynagrodzenie	 stanowiło	
sprawiedliwą	odpłatę	za	kompetencje	pracow-
nika	(w	tym	za	wykształcenie,	doświadczenie,	
umiejętności,	 postawy)	 oraz	 za	 ilość,	 jakość	 
i	 wartość	 wykonywanej	 pracy.	 Sprawiedliwe	
wynagrodzenie	stanowi	przychód	umożliwiają-
cy	rodzinie	pracownika	życie	na	odpowiednim	
poziomie	 tj.	 zapewnia	 ponoszenie	 zarówno	
kosztów	utrzymania	jak	i	kosztów	umożliwia-
jących	przeżycia	duchowe	(np.	poprzez	udział	
w	 spektaklach	 teatralnych,	 koncertach	 itp.)	
czy	intelektualne	(np.	poprzez	możliwość	na-
bywania	książek	i	korzystania	z	oferty	eduka-
cyjnej	szkół	 lub	firm	szkoleniowych),	a	także	
wydatków	na	ochronę	życia	i	zdrowia	oraz	na	
ochronę	mienia	pracownika	 i	 członków	 jego	
rodziny.	 Sprawiedliwe	 wynagradzanie	 ozna-
cza	także	wypłacanie	wynagrodzenia	w	usta-
lonym	terminie	i	bez	obniżania	jego	wysoko-
ści.	Opóźnianie	terminu	wypłaty	wynagrodze-
nia,	niezależnie	od	przyczyn,	skutkuje	szkodą	
po	 stronie	 pracownika,	 jeżeli	 ten	 nie	 może	
terminowo	realizować	własnych	zobowiązań.	
Etyczny	 przedsiębiorca	 stosuje	 obiektywne	
kryteria	oceny	pracownika	i	wyników	jego	pra-
cy,	stosuje	obiektywne	kryteria	awansowania	 
i	kierowania	na	szkolenia	i	do	innych	przedsię-
wzięć	rozwojowych.	Nie	pozbawia	pracownika	
należnych	 mu	 praw	 obecnych	 i	 przyszłych,	 
a	w	szczególności	nie	pozbawia	pracownika	
prawa	 do	 wypoczynku,	 do	 bezpieczeństwa	
i	higieny	w	pracy	oraz	do	emerytury	umożli-
wiającej	 godne	 życie	 przyszłemu	emerytowi.	
Etyczny	 przedsiębiorca	 nie	 zaniża	 oficjalne-
go	 wynagrodzenia	 pracownika,	 nie	 zaniża	
składek	 na	 jego	 ubezpieczenie	 emerytalne,	
rentowe	lub	wypadkowe,	a	także	nie	stosuje	
„kreatywnych”	 form	 obchodzenia	 przepisów	
prawa	obciążających	finanse	pracodawcy	na	
korzyść	 pracownika.	 Etyczny	 przedsiębiorca	
traktuje	pracownika	z	szacunkiem.	Nie	naru-
sza	 jego	 dóbr	 osobistych,	 nie	 dyskryminuje,	
nie	 poniża,	 nie	 terroryzuje	 psychicznie	 lub	
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fizycznie	 (mobbing).	 Etyczny	 przedsiębiorca	
konsultuje	z	pracownikami	decyzje	 ich	doty-
czące,	a	w	miarę	możliwości	uwzględnia	 ich	
postulaty.
	 Etyczny	 przedsiębiorca	 kształtuje	 kultu-
rę	bycia	i	życia	pracownika	poprzez	przykład	
własnych	 zachowań.	 Pracownik	 etycznego	
pracodawcy	 nie	 będzie	 dopuszczał	 się	 dzia-

łań	na	szkodę	tego	pracodawcy,	np.	poprzez	
korzystanie	z	telefonów	służbowych	do	celów	
prywatnych,	poprzez	wynoszenie	lub	niszcze-
nie	mienia,	czy	poprzez	wprowadzanie	prze-
łożonych	w	błąd.	Pracownik	etycznego	praco-
dawcy	nie	będzie	zaśmiecał	lub	niszczył	śro-
dowiska,	w	którym	żyje.	Nie	będzie	oszukiwał	
fiskusa	lub	własnych	sąsiadów	dla	osiągania	

korzyści.

	 Z	 okazji	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 oraz	
Nowego	 Roku,	 życzę	 czytelnikom	 gazety	
etycznych	 urzędników,	 etycznych	 polityków 
i	etycznych	pracodawców.

dr	Ryszard	Jan	Jurkowski
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Archeologia Marek cd.

	 Najprawdopodobniej	 z	 kulturami	neolitycznymi	 lub	 z	wczesnej	
epoki	brązu	można	powiązać	pochodzące	ze	znalezisk	powierzchnio-
wych,	z	bliżej	nieznanego	obszaru	Marek	dwóch	siekierek	kamien-
nych.	
	 Pierwsza	 z	 nich	 posiada	 następujące	 wymiary:	 długość	 13,5	
cm,	szerokość	w	części	obucha	7,5	cm,	wysokość	6	cm,	średnica	ot-
woru	ok.2,7	cm	.	Druga	z	siekierek	stanowiła	zapewne	zabawkę.	Jej	
wymiary:	długość	ok.	5	cm,	szerokość	w	najszerszym	miejscu	ok.2,5	
cm,	wysokość	2	cm,	średnica	otworu	ok.1	cm.	Po	raz	pierwszy	jed-
nak	na	terenie	Marek	przeprowadzono	profesjonalne	wykopaliska	ar-
cheologiczne.	Stanowisko,	na	którym	prowadzono	badania	znajduje	
się	ok.200	m	na	zachód	od	zbiegu	ulic	Grunwaldzkiej	i	Okólnej.	Jest	
to	wyniosła,	dużych	rozmiarów	piaszczysta	wydma,	na	której	przed	
przeszło	3	tysiącami	lat	osiedlili	się	ludzie.	Było	to	najprawdopodob-
niej	sezonowe	-	zapewne,	kilkutygodniowe	obozowisko	założone	być	
może	przez	grupę	kilku	lub	kilkunastu	pasterzy,	koczowników.	Z	tej	
wyniosłości	rozciągał	się	doskonały	widok	na	pasące	się	stada	bydła;	
stąd	można	było	zauważyć	grożące	niebezpieczeństwa		ze	strony		dra-
pieżnych	zwierząt	np.	wilków.	W	czasie	trwających	prawie	dwa	mie-

siące	 prac	wykopaliskowych	 znaleziono	 przede	wszystkim	 kilkaset	
fragmentów	naczyń	zasobowych	i	kilka	krzemiennych	półsurowców.	
(Zbigniew	Paciorek,	Kultura	trzciniecka	na	Mazowszu	i	Podlasiu.)		Na	
uwagę	zasługuje	odkrycie	w	1984	r.	na	posesji	Państwa	Jeżów	przy	
ul.	11	Listopada	drewnianej	studni		tzw.	„dłubanki”.	Natrafiono	na	nią	
podczas	kopania	szamba,	a	o	odkryciu	powiadomił	mnie	mieszkają-
cy	po	sąsiedzku	z	rodziną	Jeżów,	wówczas	uczeń	szkoły	podstawowej	
Tomek	Młodzianowski.	Poinformowany	o	znalezisku	dr	Jerzy	Głosik	 
z	Pogotowia	Archeologicznego	działającego	w	Państwowym	Muzeum	
Archeologicznym	w	Warszawie,	po	obejrzeniu	miejsca	odkrycia	-	pra-
ce	wykopaliskowe	zlecił	autorowi	niniejszego	opracowania.	Na	ślady	
oryginalnej	cembrowiny	studni	natrafiono	na	głębokości	ok.	170	cm	

od	powierzchni	ziemi.	Studnia	została	wykonana	z	potężnego	pnia	

dębu	o	średnicy	ok.	100	cm	i	szerokości	ścianek	od	5	do	7	cm.	Bar-
dzo	 interesujący	 był	 sposób	 jej	 wykonania.	 Pień	 drzewa	 najpierw	

przecinano	na	wysokość	ok.70	cm	następnie	tak	przygotowany	kloc	
drzewa	przecinano	wzdłuż	jego	osi,	po	czym	przystępowano	do	jego	
drążenia,	pamiętając	o	zostawieniu	właściwej	grubości	ścianek.	Po	
wykopaniu	odpowiedniej	 głębokości	dołu	 (kopano	zwykle	do	chwili	
pojawienia	się	wody)	wpuszczano	w	wykop	przygotowane	kręgi	stud-
ni	i	łączono	je	tak,	że	ich	ścianki	szczelnie	przylegały	do	siebie	i	do-
piero	wtedy	obsypywano	połączone	kręgi	ziemią,	która	dodatkowo	je	
uszczelniała.	Na	tak	umocowany	w	ziemi	krąg	studni	kładziono	na-
stępny	 itd.	Oczywiście	z	każdym	kładzionym	kręgiem	podkopywano	
ziemię	pod	tym	co	był	położony	pierwszy.	Pierwotnie	studnia	z	Marek	
miała	ok.4	m	głębokości.	Z	biegiem	czasu	jej	górna	warstwa	została	
mocno	zniszczona	(być	może	przez	orkę).		Ostatni	jej	krąg	spoczywa-
jący	w	warstwie	szlamu,	mułu	 i	piachu	miał	ok.150	cm	wysokości.	 
W	wypełnisku	studni	znaleziono	kilka	niewielkich	fragmentów	cera-
miki,	których	cechy	wskazują,	że	mogą	pochodzić	z	naczyń	powsta-
łych	w	X	–XII	w.	Podczas	eksploracji	natrafiono	również	na	wykonaną	
z	brązu	monetę	rosyjską	–	deneżka	z	1861	r.	oraz	ok.	20	cm	porostki	
jelonka.	Studnia	odkryta	w	Markach	jest	jedną	z	niewielu	(zaledwie	
kilku)	znalezionych	na	Mazowszu.	Najbliższe	sobie	analogie	znajduje	
na	odkopanej	 niedawno	osadzie	hutniczej	 pochodzącej	 z	 II	 -	 IV	w.	
p.n.e.	z	Brwinowa	koło	Grodziska	Mazowieckiego.	Na	podstawie	zna-
lezionych	 fragmentów	naczyń	powstanie	opisywanej	 studni	w	Mar-
kach	można	datować	na	X	–	XII	w.

Ciąg	dalszy	w	następnym	numerze

Zbigniew Paciorek
fot. ZP
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www.artvet.pl
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Dnia	24listopada	2007	r.	w	Zespole	Szkół	Nr	2	w	Markach	
odbył	się	VIII	Drużynowy	Turniej	Tenisa	Stołowego	o	Puchar	
Przewodniczącego	 Mareckiego	 Stowarzyszenia	 Gospodar-
czego.	Organizatorami	imprezy	byli	UKS	„Struga”	i	Mareckie	
Stowarzyszenie	Gospodarcze.	W	turnieju	wzięły	udział	repre-
zentacje	 zakładów	 pracy,	 instytucji,	 szkół	 i	 rodzin	 z	 terenu	
miasta	Marki.	Ogółem	startowało	12	drużyn.	Celem	turnieju	
było	propagowanie	inicjatyw	w	zakresie	działalności	sporto-
wej	oraz	tworzenie	warunków	do	współdziałania	podmiotów	
gospodarczych	w	Markach.

Wyniki:
I     – UKS „Struga”
II    – Zespół Szkół nr 1
III   – Henkis sp.z o.o.
IV   – Szkoła Podstawowa nr 4
V     - Szkoła Podstawowa nr 5
VI   – Ryńscy Development

Nagrodą	za	zajęcie	I	miejsca	w	turnieju	był	Puchar	
Przewodniczącego	 Mareckiego	 Stowarzyszenia	
Gospodarczego,	a	ponadto	dyplomy	i	nagrody	rze-
czowe	oraz	nagroda	główna	–	zestaw	multimedial-
ny,	który	drogą	losowania	przypadł	Szkole	Podsta-
wowej	Nr	5	w	Markach.
Komputer	został	przekazany	na	uroczystym	apelu	
w	dniu	03.12.2007	r.

W	kategorii	rodzinnej,	brały	udział	tylko	2	drużyny.	
Wygrała	 rodzina	 Skłodowskich.	 Nagrodą	 był	 pro-
fesjonalny	 rowerek	 rehabilitacyjno	 treningowy.	Po	
wręczeniu	nagrody,	zwycięska	drużyna	przekazała	
rowerek	 na	 cele	 charytatywne.	 Decyzją	 zarządu	
MSG	trafił	on	do	Specjalnego	Ośrodka	Szkolno-Wy-
chowawczego	im.	Św.	Andrzeja	Boboli	w	Markach.	
Przekazano	go	podczas	spotkania	Mikołajkowego	
5.12.2007	roku.

Głównymi sponsorami turnieju byli:

Bank Zachodni WBK

Burmistrz Miasta Marki

Dziękujemy	 wszystkim	 zawodnikom,	 wszystkim	
którzy	 przyczynili	 się	 do	 organizacji	 zawodów.	
Szczególne	podziękowania	dla	sponsorów	i	wszyst-
kich	którzy	wspomagali	nas	dobrym	słowem.

Zapraszamy za rok

	 Specjalny	 Ośrodek	 Szkolno-Wychowaw-
czy	 im.	 Św.	 Andrzeja	 Boboli	 w	 Markach,	 prowa-
dzony	 przez	 Zgromadzenie	 Świętego	 Michała	 Ar-
chanioła,	otacza	opieką	edukacyjno-wychowawczą	
młodzież.	Obecnie	w	ośrodku	przebywa	30	chłop-
ców.	Wielu	z	nich	pozostaje	pod	całkowitą	opieka	
ośrodka.
Ponadto	w	zorganizowanej	w	ośrodku	przy	współ-
pracy	z	Urzędem	Miasta	w	Markach	świetlicy	gro-
madzi	się	przeciętnie	30	dzieci	i	młodzieży.
	 Wychowanie	 w	 ośrodku	 oparte	 jest	 na	
wartościach	chrześcijańskich	i	nauce	Kościoła	Ka-
tolickiego.	 Prowadzony	 jest:	 internat,	 gimnazjum	
specjalne	 i	 szkoła	 zawodowa	 o	 specjalizacji	 ku-
charz	małej	gastronomii	oraz	ogrodnik.	
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UROCZYSTOSTE OBCHODY W MARKACH 90-LECIA PARAFII 
ŚW.IZYDORA I 40-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH 

Wystawa z okazji 90-lecia parafii Św. Izydora 
	 W	 dniu	 8	 grudnia	 2007,	 w	 Uroczystość	 Niepokalanego	 Poczęcia,	 
w	dniu	Odpustu	Parafialnego	została	zainstalowana	we	wnętrzach	świątyni	
wystawa	KSIĘŻA	PROBOSZCZOWIE	W	DZIEJACH	PARAFII	ŚWIĘTEGO	IZYDO-
RA	ORACZA	W	MARKACH,	której	autorem	jest	Zbigniew	Paciorek.	W	zorgani-
zowaniu	wystawy	uczestniczyli:	Teresa	i	Zbigniew	Paciorek,	Marek	Kroczek,	
Hanna	i	Ryszard	Twarowscy,	Zbigniew	Sobolewski,	Marcin	Sobolewski.
	 Autor	wystawy	składa	podziękowania	wszystkim	osobom,	które	przyczy-
niły	się	do	jej	powstania.
	 Zamieszczone	 zdjęcia	 pochodzą	 ze	 zbiorów	 Archiwum	 Parafialnego	
oraz	z	archiwów	rodzinnych	parafian:	Teresy	i	Zbigniewa	Paciorków,	Haliny	
i	Bernarda	Borkowskich,	Teresy	i	Zbigniewa	Sobolewskich,	Wacławy	i	Jana	
Michalskich,	Heleny	i	Andrzeja	Fligielów.	Wystawę	przygotowała	Akcja	Kato-
licka	parafii	Św.	Izydora.	
	 W	związku	z	wystawą	ukazało	się	rocznicowe	wydanie	WIADOMOŚCI	PARA-
FIALNYCH	zawierające	kalendarium	90-lecia	parafii	Św.	Izydora.	W	gazecie	za-
mieszczony	jest	również	wykaz	księży	proboszczów	oraz	wikariuszy	pełniących	
posługę	duszpasterską	w	parafii	od	czasu	jej	powstania	do	dnia	dzisiejszego.	
W	numerze	znaleźć	można	wiele	fotografii	archiwalnych	i	współczesnych.	Ga-
zeta	jest	dostępna	w	parafiach	Św.	Izydora	i	NMP	Matki	Kościoła	w	Markach. 

Źródło:	Wiadomości	Parafialne	Nr	5-12(88),maj-grudzień	2007,	Rok	X

	 W	dniu	9.XII.07,	w	Domu	Katolickim	odbyła	się	uroczystość	obchodów	
90-lecia	Parafii	św.	Izydora	w	Markach	oraz	40-lecia	nadania	praw	miejskich	
naszemu	miastu.	Gospodarzami	uroczystości	byli:		ks.	Proboszcz		Zygmunt	
Wirkowski,	Przewodnicząca	Rady	Miasta	Maria	Przybysz-Piwkowa	oraz	Bur-
mistrz	 Miasta	 Janusz	 Werczyński.	 Przybyli	 na	 tę	 uroczystość	 zaproszeni	
goście	m.	In.	Honorowi	Obywatela	Miasta	Marki,	byli	Burmistrzowie,	radni	
poprzednich	i	obecnej	kadencji.	W	czasie	uroczystości	odbył	się	panel	histo-
ryczny,	w	którym	Zbigniew	Paciorek	przedstawił	najważniejsze	daty	w	dzie-
jach	miasta.	Następnie	został	wygłoszony	interesujący	referat	Pani	Profesor	
Barbary	Falińskiej	na	temat	gwary	i	języka	literackiego	na	terenie	Mazowsza.	
Uroczystość	zakończyło	wystąpienie	Burmistrza	Miasta	Marki	Janusza	Wer-
czyńskiego,	który	wręczył	gościom,	specjalnie	wybite	medale	okolicznościo-
we	oraz	pierwszy	numer	Mareckich	Zeszytów	Historycznych.	W	części	nie-
oficjalnej	odbyło	się	przyjęcie	dla	wszystkich	zaproszonych	na		uroczystość	 gości.												 	 		 	 	 										emka
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Okiem Stańczyka
Święta, święta...

Jak	 wiadomo	 zbliżają	 się	 święta	 Bożego	 Narodzenia.	 
A	 jakie	 jest,	 to	 nasze	 świętowanie?	 Oczywiście	 dużo	

wcześniej,	 sprzątaliśmy,	 praliśmy,	 szorowaliśmy,	
itp.,	ale	 to	 już	przeszłość.	Najpierw	szał	zakupów.	
E,	 tam,	szał	–	 istny	amok.	Nieprzytomni	z	dzikimi	

oczami,	biegamy	po	supermarketach	i	nie	tylko,	jeszcze	to,	jeszcze	
tamto,	aby	niczego	nie	zabrakło.	Jeszcze	prezent	dla	babci,	dziadka,	
cioci,	 itd.	No	cóż,	kupowanie	prezentów	 jest	bardzo	uciążliwym	za-
jęciem,	strach,	a	nuż	się	nie	podoba,	a	może	za	tani,	nie	na	topie?	
Istna	męka.	 I	 kiedy	 już	 uporamy	 się	 z	 prezentami,	 ustalimy	menu	
świąteczne	i	kupimy	o	wiele	za	dużo,	może	już	troszeczkę	spokojniej,	
przystępujemy	do	pieczenia,	gotowania,	 smażenia,	mieszania,	ubi-
jania,	itd.	Poza	tym,	nie	ma	na	nic	więcej	czasu.	Wreszcie,	przeważ-
nie	pan	domu,	przynosi	choinkę	i	najczęściej	z	dziećmi	następuje	jej	
ubieranie.	Nasza	musi	być	najpiękniejsza.	Wigilia.	Zziajani,	zmęczeni	
ale	 szczęśliwi,	 że	 znowu	udało	 się	 zdążyć,	 dzielimy	 się	Opłatkiem,	
składamy	 sobie	 nawzajem	 życzenia	 i	 jemy,	 co	 najmniej	 trzynaście	
potraw	 (nie	 wiem	 dlaczego	 akurat	 trzynaście	 ale	 wszyscy	 mówią,	
że	 tyle	musi	być)	 i	 jak	nakazuje	 tradycja,	 idziemy	na	pasterkę.	Dni	
świąteczne	spędzamy	przed	telewizorem,	jedząc	bez	umiaru,	ewen-

tualnie	przyjmujemy	gości	albo	sami	odwiedzamy	rodzinę	lub	przyja-
ciół.	I	znowu	jemy,	jemy,	nie	wypada	przecież	odmówić.	No	i	często	
zapijamy	aby	trawienie	lepsze	było.	I	tak	po	świętach,	ponieważ	przy-
gotowaliśmy	o	wiele	za	dużo	jedzenia,	pakujemy,	mrozimy	w	lodów-
kach,	 będzie	 na	 później.	 Leczymy	 żołądki	 i	 kaca,	mając	 poczucie,	
że	święta	spędziliśmy	tradycyjnie,	było	świątecznie	i	tak	jak	powinno	
być.	Prezenty,	które	otrzymaliśmy	(wersja	dla	dzieci:	przyniósł	nam	
Święty	Mikołaj),	często	nam	się	nie	podobają	więc	chowamy	w	szafie.	
Obdarujemy	nimi	później	jakiegoś	imieninowego	szczęśliwca.	Potem	
codziennie	wyjmujemy	świąteczne	dania	z	lodówek	i	jemy	je,	aż	do	
Nowego	Roku.	Nowy	Rok,	zabawa	Sylwestrowa...	ale	to	już	zupełnie	
inna	historia.

	 A	może	obecnego	roku,	zwolnijmy	trochę	i	zastanówmy	się,	czy	
czasem	komercja	i	rutyna	nie	zabija	w	nas	tego,	co	jest	najważniej-
sze	w	naszym	świętowaniu,	co	właściwie	świętujemy	i	dlaczego	świę-
tujemy?	Życzę	moim	Czytelnikom	nie	tylko	wesołych	i	zdrowych	Świąt	
ale	i	przeżycia	ich,	w	DUCHU	BOŻEGO	NARODZENIA.		

Małgorzata Kapica emka

Patroni mareckich ulic

Józef	 Zajączek	 (ur.1.XI.1752	 w	 Kamieniecu	
Podolskim,	 zm.	28.VII.1826	w	Warszawie),	 ge-
nerał	 dywizji,	 namiestnik	 Królestwa	 Polskiego	
1815-1826.	W	wojsku	od	16.	roku	życia,	służył	
w	armii	polskiej,	francuskiej	i	rosyjskiej.	Poseł	na	

Sejm	Czteroletni	(1788-1792),	jeden	z	sekretarzy	
Zgromadzenia	 Przyjaciół	 Konstytucji	 Rządowej	

1791.	 Członek	 ugrupowania	 polskich	 jakobinów,	 których	 głównym	
celem	było	zastąpienie	rządów	królewskich	rządami	republikańskimi.	
Walkę	o	wyzwolenie	narodowe	łączył	z	zasadniczymi	przemianami	spo-
łecznymi,	które	miały	polegać	na	równouprawnieniu	mieszczan,	znie-
sieniu	poddaństwa	chłopów	i	likwidacji	pańszczyzny.	Stawiał	postulat	
dopuszczenia	 chłopów	 do	 stanowisk	 państwowych	 i	 Rady	 Najwyż-
szej.	W	wojnie	polsko-rosyjskiej	1792	dowódca	dywizji,	odznaczył	się	 
w	bitwie	pod	Zieleńcami	(18	czerwca).	W	powstaniu	kościuszkowskim	 
w	roku	1794	był	dowódcą	dywizji,	dowodził	lewym	skrzydłem	polskiego	
ugrupowania	w	bitwie	pod	Racławicami	(4	kwietnia).	Wysłany	w	Lubel-
skie	w	celu	utrzymania	obrony	na	linii	Bugu,	poniósł	porażkę	w	bitwie	 
z	wojskami	rosyjskimi	pod	Chełmem	(8	czerwca).	Po	klęsce	pod	Macie-
jowicami	 (10	października),	 faktyczny	dowódca	wojsk	powstańczych.	
W	bitwie	warszawskiej	 (październik-listopad),	dowódca	obrony	Pragi.	
Od	1795	roku	przebywał	we	Francji,	gdzie	wstąpił	do	armii	francuskiej	
i	walczył	m.in.	w	Egipcie.	W	1806	na	rozkaz	Napoleona	I	formował	1	
Legię	Północną	i	2	Legię	Kaliską.	Kaliskie	pułki	piechoty	nosiły	numery	
5,	6,	7,	8.	Na	jazdę	składał	się	3	pułk	ułanów	i	4	pułk	strzelców	kon-
nych.	W	1807	dowodził	Legią	Kaliską	w	kampanii	pruskiej.	W	1807	r.	
Napoleon	Bonaparte	nadał	mu,	w	uznaniu	zasług	żołnierskich	dobra	
ziemskie,	m.in.	Zawodzie,	Rypinek	i	Stare	Miasto,	zaś	poza	obszarem	
dzisiejszego	Kalisza	-	Opatówek.	Uczestnik	wyprawy	na	Moskwę	1812,	
utracił	nogę	pod	Smoleńskiem,	gdzie	dostał	się	do	niewoli	rosyjskiej.	 
W	1815	został		przez	cara	Aleksandra	mianowany	namiestnikiem	Króle-
stwa	Polskiego	i	pozostawał	na	tym	stanowisku	do	roku	1826.	Niegdyś	
adiutant	hetmana	Franciszka	Ksawerego	Branickiego,	poseł	na	Sejm	
czteroletni,	jeden	z	sekretarzy	Zgromadzenia	Przyjaciół	Ustawy	Rządo-
wej,	dowódca	dywizji	w	czasie	wojny	polsko-rosyjskiej	1792	r.,	bohater	
spod	Zieleniec,	polski	jakobin,	uczestnik	legionów	Dąbrowskiego,	na-
poleoński	generał	-	przeszedł	w	końcu	na	pozycję	skrajnego	serwilizmu	
wobec	Aleksandra	I	króla	polskiego	i	cesarza	rosyjskiego,	który	w	1818	
r.	obdarzył	go	tytułem	książęcym.	Jako	książę	namiestnik	Królestwa	Pol-
skiego,	generał	Józef	Zajączek	hojną	ręką	przeznaczył	znaczne	kwoty	na	

Generał Józef Zajączek (1752-1826)

upiększenie	Kalisza.		W	roku	1824	gen.	Józef	Zajączek	zawarł	kontrakt	
z	mieszkańcami	Opatówka.	Mieszkańcy	 zrzekli	 się	 prawa	 propinacji	 
w	zamian	za	obietnicę	ożywienia	gospodarczego	miasta	oraz	rezygna-
cji	dworu	ze	świadczeń	mieszczańskich.	Działania	te	spowodowały	po-
wstanie	fabryki	sukna	Fiedlerów.	Obecnie	w	dawnej	fabryce	mieści	się	
Muzeum	Historii	Przemysłu.	Książę	Generał	Józef	Zajączek	zakończył	
życie	w		pałacu	zwanym	dziś	Namiestnikowskim	(obecnie	siedzibie	pre-
zydenta	RP)	w	1826	r.	i	pochowany	został	w	Opatówku	pod	Kaliszem.	
Serce	spoczywa	w	kościele	Bernardynów	w	Warszawie.	Był	autorem	
HISTOIRE	DE	LA	RÉVOLUTION	DE	POLOGNE	EN	1794...	(1797),	wyda-
nie	polskie	PAMIĘTNIKI	ALBO	HISTORIA	REWOLUCJI	POLSKIEJ,	CZYLI	
POWSTANIE	ROKU	1794...	(1862).	

Duże	zainteresowanie	budziła	jego	żona	Aleksandra	z	Pernetów	Za-
jączkowa.	Walczyła	skutecznie	z	czasem	-	według	współczesnych	ma-
jąc	65	lat	wyglądała	jak	20-letnia	dziewczyna.	Konserwowała	zimnem	
swoje	ciało:	nigdy	nie	brała	do	ust	gorących	potraw,	żywiła	się	jarzyna-
mi,	mlekiem	i	owocami,	sypiała	w	pokoju	nieopalanym	i	nie	zapalała	
świec	dla	„zaszanowania”	cery,	pod	łóżkiem	stały	naczynia	chłodzące	
z	lodem,	miała	wanny	z	piekielnie	zimną	wodą	do	rannej	kąpieli,	na	noc	
obszywała	się	w	sarnią	skórkę	 i	codziennie	o	świcie	udawała	się	na	
półmilowy	pieszy	spacer.	Zmarła	mając	94	lata.

A	 oto	 legenda	 dotycząca	 herbu	 rodziny	 Zajączków	
–	Herb	Świnka
„Herb	nabyty	od	sarmackiej	jakiej	Amazonki,	w	nie-

wolą	 od	 Rzymian	 wziętej	 i	 przyciśnionej	 na	 igrzysku	
publicznym	do	utarczki	z	bestyjami.	Jakoż,	że	w	Rzymie	
na	widowiskach	nie	tylko	silnych	mężów,	ale	i	słabą	płeć	
przeciwko	dzikim	i	nieugłaskanym	zwierzom	stawiano	

...	 [Cesarz	 Domicjan]	miejsce	 igrzysk	 w	 formę	 lasu	 przerobić	 kazał,	 
w	którym	różnych	zwierząt	wielką	liczbę	napędził,	a	między	tymi	tysiąc	
dzików;	 toż	 dopiero	 ludzi	 nagnano,	 którzy	 by	 srogie	 bestyje	 rozszar-
pywali	...	Gdy	snać	niewolnicę,	pannę	rodem	z	Sarmacyi,	puszczono,	
ta	lecącego	na	siebie	porwawszy	dzika	za	pysk	i	szczęki	mu	rozdarła,	 
i	nieprzyjaciela	swego	udławiła,	za	którą	odwagę	wolnością	darowana,	
a	potem	i	tym	herbem	na	pamiątkę	swej	dzielności.”
Kasper	Niesiecki,	Herbarz,	VIII,	581-582

opr.emka
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Kto zostawił granat?

	 Kto	i	dlaczego	pozostawił	granat	i	butelkę	z	benzyną	w	reklamów-
ce	zawieszonej	na	ogrodzeniu	posesji	w	Markach?	Na	to	pytanie	szu-
kają	odpowiedzi	policjanci	z	wydziału	do	walki	z	terrorem	kryminal-
nym	 i	 zabójstw	komendy	stołecznej	Policji.	Niebezpieczny	 ładunek	
znalazł		4.12.07	rano	właściciel	domu	i	natychmiast	o	wszystkim	po-
wiadomił	Policję.	Tuż	po	godz.	7.00	rano	do	wołomińskiej	komendy	
dodzwonił	się	mężczyzna,	który	poinformował,	że	na	ogrodzeniu	jego	
posesji	w	Markach	przy	ul.	Fabrycznej	znalazł	podejrzaną	reklamów-
kę.	Wewnątrz	miała	być	butelka	z	benzyną	i	przedmiot	przypominają-
cy	granat.	Na	miejsce	natychmiast	udali	się	policjanci	z	mareckiego	
komisariatu,	którzy	zabezpieczyli	miejsce	zdarzenia.	Powiadomiono	
też	wydział	do	walki	z	terrorem	kryminalnym	i	zabójstw	KSP	oraz	sto-
łecznych	pirotechników.	Funkcjonariusze	wydzielili	specjalną	strefę	
bezpieczeństwa	zamykając	ruch	na	ul.	Fabrycznej	na	odcinku	około	
400	metrów	oraz	w	sąsiednich	uliczkach.

	 Na	miejsce	przybyły	również	służby	ratownicze	i	techniczne:	straż	
pożarna,	pogotowie	ratunkowe,	pogotowie	energetyczne,	pogotowie	
gazowe.	Policyjni	pirotechnicy	przy	użyciu	specjalistycznego	 robota	
„Lucka”	sprawdzili	 zawartość	 torebki.	Wewnątrz	 faktycznie	znajdo-
wał	się	granat	oraz	butelka	z	benzyną.	Ładunek	w	specjalnej	beczce	
pirotechnicznej	został	przewieziony	na	poligon	w	Zielonce	gdzie	zo-
stał	zdetonowany.
	 Teraz	policjanci	sprawdzają,	kto	i	dlaczego	pozostawił	paczkę	na	
ogrodzeniu	Bogusława	B.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	powodem	mo-
gły	być	rozliczenia	finansowe.

/mk/
Rozbity trzon ‘grupy markowskiej” 

		 13	 członków	 zorganizowanej	 grupy	 przestępczej	 zatrzymano	 
w	Warszawie	i	okolicznych	miejscowościach	min	w	Markach,	podczas	
realizacji,	w	której	wzięło	udział	ponad	250	policjantów	z	komendy	
stołecznej	 i	 komendy	 głównej,	 wspieranych	 przez	 funkcjonariuszy	 
z	Radomia,	Łodzi	i	Białegostoku.	Grupa	miała	na	swoim	koncie	upro-
wadzenia,	 napady,	 wymuszenia	 rozbójnicze	 i	 handel	 narkotykami.	
Podczas	przeszukania	23	posesji	zabezpieczono	m.in.	300.000	par	
butów	niewiadomego	pochodzenia.	Dziś	sąd	zdecyduje	o	tymczaso-
wym	aresztowaniu	członków	grupy.
   
		 Od	 kilkunastu	 dni	 stołeczni	 policjanci	 wspólnie	 z	 prokuratorami	

wydziału	X	biura	ds.	przestępczości	zorganizowanej	prokuratury	kra-
jowej	 bardzo	 dokładnie	 planowali	 zatrzymanie	 groźnych	 członków	
zorganizowanej	grupy	przestępczej	o	charakterze	zbrojnym.	Z	usta-
leń	policyjnych	wynika,	że	początki	tzw.	grupy	markowskiej	sięgają	
1992	roku.	Jej	szef	Andrzej	Cz.	ps.	„Kikir”	siedem	lat	 temu	został	
zastrzelony	w	szpitalu	w	wyniku	przestępczych	porachunków.	Grupa	
jednak	nadal	działała	bardzo	aktywnie.	Na	swoim	koncie	mieli	upro-
wadzenia	 dla	 okupu,	 napady	 rabunkowe	 przy	 użyciu	 broni	 palnej,	
wymuszenia	rozbójnicze	oraz	handel	środkami	odurzającymi.	Odła-
mem	tej	grupy	była	tzw.	„grupa	mutantów”	zamieszana	w	zabójstwo	
policjanta	z	Piaseczna	dokonane	wiosną	w	2002	roku	oraz	śmierć	
dwóch	antyterrorystów	w	Magdalence	rok	później.	 	 	
					Prowadzący	postępowanie	doskonale	wiedzieli	z	jak	niebezpiecz-
ną	grupą	mają	do	czynienia.	Dlatego	też	o	wsparcie	zwrócili	się	do	
jednostek	realizacyjnych	z	komendy	głównej	oraz	komend	wojewódz-
kich	w	Radomiu,	Łodzi	i	Białymstoku.	Punktualnie	o	6.00	rano	ponad	
250	policjantów:	z	wydziału	dw.	z	terrorem	kryminalnym	i	zabójstw	
wspieranych	przez	kryminalnych	z	komendy	stołecznej	Policji,	poli-
cjantów	warszawskiego	zarządu	Centralnego	Biura	Śledczego	KGP	
oraz	 ponad	 50	 policjantów	 Zarządu	 Operacji	 Antyterrorystycznych	
KGP	weszło	jednocześnie	na	ponad	dwadzieścia	adresów	w	stolicy	
i	miejscowościach	podwarszawskich.	Wejścia	były	bardzo	dynamicz-
ne.	 Zatrzymano	 łącznie	 aż	13	 członków	grupy:	 33-letniego	Mariu-
sza	M.,	55-letniego	Wiesława	K.	ps.	„Krawiec”,	46-letniego	Janusza	
Ś.,	44-letniego	Krzysztofa	G.,	42-letniego	Sławomira	P.,	28-letniego	
Adama	S.,	46-letniego	Krzysztofa	K.	ps.	„Locha”,	40-letniego	Marka	
B.	ps.	„Colibra”,	51-letniego	Janusza	R.	ps.	„Zamkowy”,	27-letniego	
Piotra	M.,	27-letniego	Patryka	T.	i	34-letniego	Wojciecha	W.
   
			Podczas	przeszukania	23	posesji	w	stolicy	oraz	powiatach:	woło-
mińskim,	pruszkowskim,	piaseczyńskim,	sochaczewskim	i	płońskim	
znaleziono	m.in.	300.000	par	butów	niewiadomego	pochodzenia.	
Na	poczet	 przyszłych	kar	policjanci	 zabezpieczyli	 również	majątek	
warty	około	100.000	złotych.	Za	przestępstwa,	których	dopuścili	się	
zatrzymani,	grozi	nawet	do	12	lat	pozbawienia	wolności.	Jeszcze	dzi-
siaj	sąd	podejmie	decyzję	o	zastosowaniu	wobec	nich	środka	zapo-
biegawczego	w	postaci	tymczasowego	aresztowania.

ak
WYPADKI DROGOWE

08.11.2007 godz. 03:40,	MARKI,	ul.	GRANICZNA	skrzyżowanie	ulic:	
PIŁSUDSKIEGO.	 Samochód	 ciężarowy	 marki	 Mercedes	 kierowany	
przez	Stanisława	P.	(zam.	Nowy	Dwór	Maz.),	najechał	na	tył	zespołu	
pojazdów	Renault	z	naczepą,	kierowany	przez	Kazimierza	F.	 (zam.	
Łomianki),	który	zatrzymał	się	przed	skrzyżowaniem	z	sygnalizacją	
świetlną	 na	 zapalonym	 świetle	 czerwonym	 .	 W	 wyniku	 zderzenia	
kierowca	pojazdu	marki	Mercedes	i	pasażer	zostali	przewiezieni	do	
szpitala	w	Warszawie	z	złamaniami	kończyn	dolnych	.	
17.11.2007 godz. 16:25,	MARKI,	ul.	PIŁSUDSKIEGO	skrzyżowanie	
ulic:	SOSNOWA.	MARZENA	F.	 (zam.	Nowa	 Iwiczna),	kierując	samo-
chodem	marki	 „Volvo”	podczas	manewru	zawracania,	nie	ustąpiła	
pierwszeństwa	 przejazdu	 autobusowi	marki	 „Setra”	 kierowanemu	
przez	DARIUSZA	L.	W	wyniku	zdarzenia	śmierć	na	miejscu	poniósł	
BARTŁOMIEJ	F.	lat	7,	a	Marzena	F.	oraz	MARTYNA	F.	lat	4,	z	obraże-
niami	ciała,	w	ciężkim	stanie	zostały	przewiezione	do	szpitala.	
18.11.2007 godz. 18:10,	MARKI,	Mariusz	Ś.	(zam.	Duczki),	kierując	
pojazdem	marki	 „Ford	Transit”	uderzył	w	barierę	dźwiękochłonną,	 
w	wyniku	czego	ranni	zostali	pasażerowie	pojazdu:	Ewelina	Ś.	(zam.	
Duczki)	i	Dawid	Ś.	(rok	i	dziewięć	miesięcy),	którzy	zostali	przewiezie-
ni	do	szpitala	przy	ul.	Niekłańskiej	w	Warszawie.	
20.11.2007 godz. 10:55,	MARKI,	ul.	BANDURSKIEGO	skrzyżowanie	
ulic:	OKÓLNA	Tadeusz	 L.	 (zam.	Warszawa),	 kierując	 samochodem	
marki	VW	Passat	nie	ustąpił	pierwszeństwa	przejazdu	i	doprowadził	
do	zderzenia	z	samochodem	marki	Fiat	Uno	kierowanym	przez	Kata-
rzynę	W.	(zam.	Radzymin).	W	wyniku	zderzenia	Katarzyna	W.	dozna-
ła	urazu	biodra	a	Tadeusz	L.	ogólnych	potłuczeń.	
26.11.2007	godz.	10:10,	MARKI,	Piotr	K.(zam.	Warszawa)	kierując	
samochodem	Ford	Transit	zderzył	się	z	samochodem	Renault	Mega-
ne	kierowanym	przez	Agnieszkę	J.(zam.	Kobyłka).
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KUCHNIA PEŁNA ZAPACHÓW

Drogie	Czytelniczki	i	Czytelnicy!	
Wiadomo,	wszyscy	jesteśmy	smakoszami.	Mamy	nadzieję,	że	przepisy	
kulinarne	jakie	pojawią	się	w	KUCHNI	PEŁNEJ	ZAPACHÓW,	będą	Wa-
szymi	oryginalnymi	przepisami.	Zapraszamy	do	 redagowania	 tej	 rub-
ryki.	Czekamy	na	Wasze	przepisy,	jeśli	to	możliwe	łącznie	ze	zdjęciem	
potrawy.	 Rozstrzygnięcie	 konkursu	 na	 najsmaczniejszą	 i	 najbardziej	
oryginalną	potrawę	nastąpi	w	 czerwcu	2008	 roku.	Nagrodami	będą	
bardzo	użyteczne	akcesoria	kuchenne.	
Oto	przepis	jaki	nadesłała	nam	Pani	Halina	Jurkūnienė	z	Wilna.	
WILEŃSKIE CIASTO Z OWOCAMI (bez cholesterolu) 
Składniki:
Ciasto	–	2	szklanki	mąki	pszennej,	1	szklanka	cukru,	1	proszek	do	pie-
czenia,	kefir	lub	jogurt	(400	ml	lub	więcej,	zależnie	od	konsystencji).
Owoce	–	nadają	się	każde:	świeże	pokroić	na	części,	suszone	przed	
włożeniem	do	ciasta	namoczyć,	mrożone	rozmrozić	i	odcedzić	sok.

Składniki	na	ciasto	wymieszać,	uzyskując	konsystencję	gęstej	śmieta-
ny.	Wlać	ciasto	w	brytfankę,	na	wierzch	ułożyć	dowolne	owoce	(opadną	
na	dno).	Piec	bardzo	długo	w	średniej	temperaturze	(bez	termoobiegu)	
ok.	 150º	–	160º	C.	Ostudzone	można	posypać	 cukrem	pudrem	 lub	
cynamonem.

Smacznego! Małgorzata	Kapica	(emka)

GALERIA ARTYSTÓW MARECKICH

Anna Kwiatkowska-Misiurska

Od	 urodzenia	 związana	 jest	 z	 miastem	 Marki,	 gdzie	
mieszka	większość	jej	rodziny.	Rodzice	byli	nauczyciela-
mi	w	mareckiej	szkole	podstawowej	(„Pomnik	Zwycięstwa”).	Ona	również	
uczyła	zajęć	plastycznych	w	szkole	specjalnej	przy	ul.	Kasztanowej.	Głów-
nym	działaniem	artystki	 jest	jednak	praca	twórcza;	malarstwo,	tkanina,	

projektowanie	 zabawek,	 pisanie	 i	 ilustrowanie	
autorskich	 poradników	 plastycznych:	 ZABAW-
KA	 ZE	 SKRAWKA,	 PORADNIK	 PLASTYCZNY	 
W	 PRZEDSZKOLU,	 APLIKACJE,	 GWIAZDKOWE	
ROBÓTKI,	 Z	 LALKOWEJ	 SZAFY.	 Ukończyła	 Li-
ceum	Plastyczne	w	Nałęczwie	 oraz	 Akademię	
Sztuk	Pięknych	w	Warszawie.	Współpracowała	
z	pismami	 ilustrowanymi	 takimi	 jak	MAGAZYN	
RODZINNY,	URODA,	DOM,	PORADNIK	DOMOWY.	
W	 telewizyjnej	audycji	DOMATOR	występowała	

wielokrotnie	w	programie	SAMA	POTRAFIĘ	z	autorskimi	pokazami	szycia	
zabawek.	Miała	szereg	wystaw	indywidualnych,	uczestniczyła	także	w	wy-
stawach	 zbiorowych,	 plenerach,	warsztatach	międzynarodowych.	Prace	
Anny	Kwiatkowskiej	–	Misiurskiej	znajdują	się	w	muzeach	nie	tylko	Polski	

ale	i	Rosji,	Belgii	czy	Białorusi.	Otrzymała	wiele	nagród	
m.in.	na	Biennale	Małych	Form	w	Katowicach,	Bienna-
le	Projektowania	Zabawek	w	Warszawie.	Od	początku	
powstania	Galerii	Mareckiej	w	Mareckim	Ośrodku	Kul-
tury,	wystawia		indywidualnie	swoje	prace	i	uczestniczy	 
w	wystawach	zbiorowych.	W	początkach	twórczości		fa-
scynowało	 ją	projektowanie	 i	szycie	„obrazów	 tkaniną	

malowanych”	(pejzaże,	ptaki,	Arlekiny),	równolegle	malowała	technikami:	
olej,	pastel	suchy.	Obecnie	pozostaje	przy	technice	pastelu,	tworząc	cykle	
biblijne:	BOŻE	NARODZENIE	–	BIBLIA		A	TRADYCJA,	MOK	2005,	bardzo	
pogodne	OPOWIEŚCI	Z	ŻYCIA	ANIOŁÓW,	pełne	temperamentu	 i	nasyco-

nych	 barw,	 odwołujących	
się	do	marzeń	z	dzieciństwa	
BAŚNIE.	Czerpie	także	inspi-
racje	 z	 polskiego	 folkloru.	
Są	to	pogodne,	pełne	ciepła	 
i	 optymizmu	 obrazy,	 jak	 ich	
autorka.	O	Annie	Kwiatkow-
skiej	 –	 Misiurskiej	 można	
przeczytać	 na	 stronie	 inter-
netowej	MOK-u.

opr.emka

Portal Społeczności Marek skończył 5 lat
 
	 Inicjatywa	 stworzenia	 internetowej	 strony	 poświeconej	 naszemu	
miastu	okazała	się	strzałem	w	dziesiątkę.	Od	5	lat	zamieszczamy	infor-
macje,	które	są	syntezą	tego	co	się	dzieje	w	Markach.	
Kiedy	 ruszaliśmy	 ze	 stroną	notowaliśmy	 kilka	wizyt	 dziennie,	 obecnie	
www.marki.net.pl	odwiedza	ponad	 tysiąc	osób	dziennie	 (marki.net.pl/
statystyki).	Z	portalem	współpracuje	kilkadziesiąt	osób,	kilkanaście	sa-
modzielnie	dodaje	wpisy,	inni	nadsyłają	zdjęcia	i	materiały	do	publikacji.	
Każdy	internauta	ma	możliwość	bieżącego	komentowania	opisywanych	
wydarzeń.	Wszystkim	gorąco	dziękujemy.	
	 Wznowiliśmy	 wysyłanie	 newslettera	 -	 „gazeta:	 marki.net.pl”	 który	
dociera	do	ponad	1000	adresatów,	 informujemy	w	nim	o	nowościach	
na	stronie	oraz	o	organizowanych	w	mieście	imprezach.
Ostatnio	opublikowaliśmy:
•	cykl	artykułów	dotyczących	projektu	budżetu	miasta	na	2008	rok,
•	informacje	na	temat		TPM	CUP’07	(Mistrzostwa	Marek	w	halowej	piłce	
nożnej),
•	 relację	 z	 obchodów	 40.	 rocznicy	 nadania	Markom	 praw	miejskich	 
i	90-lecia	parafii	p.w.	Św.	Izydora,
•	opis	przygotowań	miasta	do	zbliżających	się	Świąt,
•	zdjęcia	pamiątkowego	medalu	wybitego	z	okazji	40.	rocznicy	nadania	
praw	miejskich,	

•	przeprosiny	ZTM-u	i	wyjaśnienia	ze	strony	Urzędu	Miasta,
•	kilka	ciekawostek	historycznych,
•	sprawozdania	z	obrad	komisji	Rady	Miasta.	

Krzysztof Bychowski

Wędkarstwo - sposób na zdrowie 

	 Sport,	 wypoczynek,	 hobby,	 ochrona	 środowiska,	 jak	 nazwać	 coś,	 
co	ma	wieloletnią	tradycję?
	 Wiele	osób	twierdzi,	że	jest	to	wypoczynek	inni	twierdzą,	ze	jest	to	
sport.	Ja	bym	powiedział	jest	to	hobby	-	hobby,	które	należy	traktować	 
z	szacunkiem,	hobby,	w	którym	ukryte	są	walory:	piękno	przyrody,	ochro-
na	środowiska	naturalnego	z	uwzględnieniem	przyjemności	amatorskie-
go	wędkowania.
	 Okręg	Mazowiecki	prowadzi	swoją	działalność	na	podstawie	Statu-
tu	a	jego	organizacyjne	struktury	są	wybierane	spośród	członków	PZW.	 
Z	 racji	 usytuowania	 geograficznego	 Koło	 Miejskie	 nr	 14	 w	 Markach	
jest	przynależne	Okręgowi	Mazowieckiemu,	a	członkowie	naszego	koła	
zgodnie	z	wolą	wyborców	są	aktywnymi	działaczami	tego	Okręgu.
	 Nasze	 Koło	 powstało	 w	 talach	 70-tych	 poprzez	 koła	 zakładowe,	
miedzy	 innymi	 takich	przedsiębiorstw	 jak	Spółdzielnia	Pracy	“Premed”,	
Spółdzielnia	 Inwalidów,	 Fabryka	Okładzin	Ciernych	 i	 innych.	 Zakładowe	
Koła	PZW	działały	 jednak	oddzielnie	nie	podejmując	wspólnych	działań	 
w	zakresie	wędkarstwa,	ochrony	środowiska	czy	pracy	dla	mieszkańców.
	 Wreszcie	w	październiku	1973	roku	na	wniosek	sekcji	wędkarskiej	
działającej	na	terenie	Spółdzielni	Pracy	“Premed”	powstał	komitet	zało-
życielski	Koła	wędkarskiego	w	Markach.	Członkami	Komitetu	Założyciel-
skiego	PZW	Koło	Miejskie	w	Markach	byli:	Andrzej	Kwiatkowski,	Jerzy	
Motyczyński,	Marian	Hofman,	Stanisław	Szczepański,	Wojciech	Wojcie-
chowski,	 Jan	Jeleń,	Marian	Brzeziński,	Stanisław	Kuciak	 i	 inni.	Pierw-
sze	zawody	wędkarskie	nieformalnego	jeszcze	Koła	odbyły	się	13	Maja	
1974	roku	na	których	to	zawodach	pierwsze	miejsce	zajął	Jerzy	Moty-
czyński.	W	1977	roku	na	I	Walnym	Zjeździe	Członków	Koła	Miejskiego	 
w	Markach,	wybrano	 Zarząd	Koła	 i	 pierwszym	Prezesem	mareckiego	
Koła	został	Jerzy	Motyczyński.
	 Z	powodu	braku	dokumentacji	nie	jestem	w	stanie	przedstawić	hi-
storii	działalności	koła	w	kolejnych	latach	poprzedzających	obecną	ka-
dencję	statutową.	
Członkowie	mareckiego	koła	PZW	a	jest	ich	ale	to	już	w	następnym	numerze.
	 Wszelkie	pytania	w	sprawach	dotyczących	wędkarstwa	w	naszej	małej	
mareckiej	społeczności	proszę	przesyłać	na	adres	redakcji	gazety	MSG.

Jan Orłowski 
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OGŁOSZENIA DARMOWE:

Dam Pracę:

Poszukuję	nauczycielki	gry	na	keyboardzie	dla	dziecka,	Marki,	tel.	 
0-508384 170,	email:	dag51@gazeta.pl.
 
Szukamy	Niani	do	opieki	nad	dziewczynką	i	chłopcem	wiek	17	m-cy.	
Od	poniedziałku	do	piątku	od	9	do	10	godzin	dziennie.	Poszukuję	osoby	
kompetentnej	z	dobrym	podejściem	do	dzieci.	Doświadczenie	i	referencje	
mile	widziane.	Marki	tel.	600 306 057
 
Firma	sprzątająca	zatrudni	pracowników	do	sprzątania	obiektów	handlo-
wych	na	terenie	Warszawy.	Praca	na	stałe	bądź	na	weekendy.	 
Tel.	0-22 498-13-77, 0 694-429-952

Poszukuję	opiekunki	lub	opiekuna	do	dwójki	dzieci,	nienormowany	czas	pracy,	
pięć	dni	w	tygodniu.	Szczegółowe	informacje	pod	numerem	tel.507-96-40-69

Praca dodatowa:

Współpraca	z	firmą	kosmetyczną	FM-Group
Tel:	600-455-840;	e-mail	federico-mahora-group@gazeta.pl

Szukam Pracy:

Pranie	dywanów,	wykładzin,	tapicerki	meblowej	i	samochodowej	oraz	verti-
cali.	5	lat	doświadczenia.	Tel.	504-238-272

Podejmę	pracę	zdalną	pilnie.	Proszę	o	kontakt.
Tel.	504 246 314,	Skype:marianna.skibinska

Ogłoszenia Drobne:

Sprzedam	mieszkanie	w	Markach,	Promienna/Okólna,	63.5	m,	2000	r., 
3	piętro,	3	pokoje,	widna	kuchnia	i	łazienka,	budynek	ogrodzony,	miejsce	
parkingowe,	tel.	505-568-607. 

Pracujący	szuka	pokoju	do	wynajęcia	w	Markach,	Tel.	0-889 307 771

Sprzedam	ładne	mieszkanie	w	Markach:		2-pok.	z	widną	kuchnią	(48m2),	
nowe			bud.	2p./3p.,	taras,	piwnica,	miejsce	parkiegowe.	tel.	501-110-018.

Sprzedam	Mercedesa	190	2	L	Diesel,	rocznik	1996
cena	do	uzgodnienia;		tel. 503 913 878

Sprzedam	 notarialnie	 mieszkanie	 58,7m	 na	 Osiedlu	 Horowa	 Góra	 
w	Markach	 (OD	 Lutego	 2008):	 2	 pokoje	 II	 piętro	 II	 Etap	 (blok	 G).	 Miesz-
kanie	 posiada:	 podłogi	 w	 pokojach	 wykonczone	 moziaką	 pozostała	
część	 mieszkania	 glazura,	 balkon	 z	 mozaiką	 gresową	 (styl	 grecki),	 za-
budowana	 wanna.	 Osiedle	 ogrodzone	 z	 dużym	 placem	 zabaw	 dla	 dzie-
ci,	 ochrona,	 szkoła	 podstawowa	 obok	 osiedla,	 wokoło	 osiedla	 las,	 młodzi	 
i	bardzo	kontaktowi	sąsiedzi.	tel.	502 865 448 Artur

Bank	 Millennium	 -	 teraz	 dla	 każdego	 karta	 kredytowa	 z	 natychmiastowo	
dostępną	 gotówką!	Każdy	może	 dostać	 dodatkowo	3	 krotność	 swoich	 do-
chodów,	 na	 swoje	 własne	 wydatki!	 Bez	 żadnych	 opłat,	 z	 najniższym	 na	
rynku	 oprocentowaniem.	 Wymagane	 dokumenty	 to	 jedynie	 zaświadcze-
nie	 o	 dochodach.	 Łatwo	 i	 pewnie	 dla	 każdego!	 Dojeżdżamy	 do	 klientów.	 
Tel	0 510 217 240

Jak zamieścić DARMOWE ogłoszenie?

Treść	ogłoszenia	–	do	200-250	znaków,	ze	wskazaniem	kategorii,	przesłać:	
e-mail:	gazeta@msg.net.pl	lub	Pocztą:	Reakcja	Gazety	MSG;	ul.	Piłsudskiego	
138;	05-270	Marki,	Fax.:	(022)	781-35-61

Dział Reklamy Płatnej:

Prosimy	 o	 kontakt	 pod	 numerem	 telefonu:	602-222-376,	0500 394 389  
lub	mail:	gazeta@msg.net.pl.

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:
1.	 Sklep	„U	Filipka”,	ul.	Małachowskiego	1
2.	 KOBUS	Sp.	z	o.o.	Najlepsze	Pieczywo	w	Markach,	ul.	Piłsudskiego	140	B
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	Ogólno	spożywczy,	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.	 Sklepy	ul.	Legionowa
21.	 Sklep,	ul.	Cmentarna
22.	 Urząd	Miasta	Marki
23.	 Spółdzielczy	Bank	Ogrodniczy	ul	Piłsudskiego		(oddział	i	filia)
24.	 Sklep	Państwa	Sobańskich,	ul.	Pomnikowa	19
25.	 Sklep	Spżywczo	Monopolowy	“GABRIELA”,	Małachowskiego	12
Jest	to	oczywiście	część	listy	–	na	bieżąco	będziemy	ją	rozszerzać	i	publikować.

Rozwiązanie	krzyżówki	prosimy	przesyłać	do	dnia	10.01.2008	r.	Spośród		pra-
widłowych	odpowiedzi	zostanie	wylosowana	1	nagroda	–	płyta	muzyczna.
Rozwiązanie	krzyżówki	w	następnym	numerze.
Rozwiązanie	hasła	krzyżówki		Nr	1		z	listopada	2007	-	Anna	Seniuk
Nagrodę,	płytę	muzyczną,	otrzymuje	Pan	Andrzej	Reszeć.	Gratulujemy!
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Wykonawstwo robót instalacyjnych
dla budownictwa


