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CICHY ZABÓJCA
 Kleszcz jest coraz częściej sprawcą ciężkich chorób naszych ulubieńców. Lekka zima sprzy-
ja coraz większej jego ilości w przyrodzie, a sezon aktywności kleszcza trwa prawie cały rok. 
 Kleszcze występują wszędzie - na łąkach, w lasach liściastych, oraz mieszanych, parkach 
i terenach zakrzewionych. Przenoszą one kilka groźnych chorób pasożytniczych i zakaźnych. 

Okres ich aktywności przypada 
głównie na kwiecień, maj oraz na 
sierpień i wrzesień, jednak spotyka-
my je i w między czasie. Znajdujemy 
je najczęściej na głowie, szyji, brzu-
chu pachwinach i słabo owłosionych 
częściach ciała. 
 Do najcięższych chorób wystę-
pujących u zwierząt należy babeszja 
canis (popularnie zwana babeszjo-
zą). Jest to pierwotniak, który prze-
dostaje się ze śliną kleszcza do ukła-
du krwionośnego i umiejscawia się 
w erytrocytach. 
 Typowe objawy choroby to: 
apatia, brak aktywności zwierzę-
cia, wysoka temperatura ciała, brak 
łaknienia, ciemny mocz (kolor coca-
coli), zażółcenie błon śluzowych, 
wymioty i biegunka. Objawy cho-
roby zazwyczaj występują od kil-
ku dni do nawet kilku tygodni od 
chwili ugryzienia kleszcza. Każdy 
z wymienionych objawów powinien 
skłonić właściciela do wizyty u leka-
rza weterynarii. W celu potwierdze-

nia rozpoznania należy wykonać badanie krwi. Częstym powikłaniem tej choroby jest uszko-
dzenie czynności nerek i wątroby. 
 Leczenie polega na podaniu leku przeciwko babeszji oraz leków osłaniających i objawo-
wych. Nieleczona lub nierozpoznana prowadzi do śmierci. Aby uchronić naszego czworono-
ga przed tym malutkim, ale groźnym pasożytem należy stosować zapobiegawczo prepara-
ty przeciw kleszczowe – Spraye, Sopot On lub obroże. Należy również usuwać kleszcze jak 
tylko je znajdziemy: łapiemy je przy samej skórze i obracając delikatnie pociągamy do siebie. 
Nie smarujemy tłuszczem, spirytusem itd. 
 Do rzadziej występujących chorób przenoszonych przez kleszcze u zwierząt należą: bore-
lioza lub erylichioza. Występują one jednak rzadko i maja łagodniejszy przebieg.

lek. wet. Beata Pietkiewicz
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UWAGA  KLESZCZ !
Kleszcze są stawonogami należącymi do Pajęczaków. Znanych jest ok. 850 gatunków, z czego 20 spotyka się w Polsce. Najbardziej 

rozpowszechnionym jest kleszcz z rodziny Ixodes ricinus.

lub lat, zaburzenia świadomości, zaburzenia snu, depresja. zaczerwie-
nienie gardła, ogólne rozbicie, brak apetytu, u dzieci temperatura do 
38°C), samoistnie ustępujące po kilku dniach. Po tym następuje okres 
bezobjawowy, trwający 1 – 20 dni i rozpoczyna się drugi etap. Występują 
wtedy objawy: ból i zawroty głowy, gorączka 40°C, nudności, wymioty, 
zaburzenia równowagi, utrata przytomności, sztywność karku, zmiany 
zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, nieżyt górnych dróg odd-
echowych, światłowstręt, oczopląs, niedosłuch, obniżenie ciśnienia, 
niedowłady kończyn dolnych, porażenia mięśni trwające kilka miesięcy 
lub lat, zaburzenia świadomości, zaburzenia snu, depresja. Choroba 
przebiega ciężko, gdy pojawiają się objawy mózgowe, móżdżkowe 
i rdzeniowe. Zwykle jednak kzm przebiega skąpoobjawowo lub bezob-
jawowo. Rozpoznanie możliwe jest dzięki specjalistycznym badaniom 
krwi i płynu mózgowo rdzeniowego. Po kilku tygodniach (2-3 tygod-
niach) objawy ustępują i pacjent zdrowieje. Mogą  jednak wystąpić 
następstwa pochorobowe jak: niedowłady, zanik mięśni, objawy depres-
ji, stałe bóle głowy, objawy parkinsonizmu, utrata słuchu. Powoduje to 
długi okres niezdolności do pracy, co w wymiarze ekonomicznym daje 
utratę pracy i rentę inwalidzką.

W kzm nie ma leczenia przyczynowego, jedynie objawowe w wa-
runkach szpitalnych. Podaje się leki przeciwgorączkowe, uspokajające, 
obniżające ciśnienie wewnątrzczaszkowe, przeciwobrzękowe, wita-
miny.

Sposobem na uniknięcie przykrych objawów i skutków choroby 
jest zapobieganie. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo następstw 
ukąszenia i zakażenia odkleszczowego należy pamiętać o zasadach:

1) W siedliskach kleszczy, na terenach endemicznych nosić 
odzież maksymalnie okrywającą ciało; 

2) Stosować środki odstraszające kleszcze;
3) Unikać miejsc, gdzie może istnieć potencjalnie duże skupisko 

kleszczy;
4) Po wizycie w takim miejscu obejrzeć swoje ciało. Gdy 

zauważy się kleszcza usunąć jak najszybciej ze skóry, aby okres prze-
bywania pasożyta w skórze był jak najkrótszy. W tym celu użyć pincety 
lub specjalnego przyrządu z pętlą, chwycić jak najbliżej przodu ciała 
(głowy) i pociągnąć bez wykręcania. Miejsce wkłucia zdezynfekować. 
W przypadku, gdy część kleszcza nadal będzie tkwić w skórze – zgłosić 
się na ostry dyżur chirurgiczny do szpitala lub chirurga;

5) Stosować szczepienia ochronne. Szczepionka przeciw kleszc-
zowemu zapaleniu mózgu jest dostępna w Polsce od 10 lat. Nosi nazwę 
FSME-IMMUN Inject. Należy do szczepień zalecanych przez Ministerst-
wo Zdrowia. Uodpornienie podstawowe otrzymujemy przez podanie 
cyklu trzech szczepień. I dawka w dniu podania, II dawka 1-3 miesiące 
po I dawce, III dawka 9-12 miesięcy po II dawce. Najwłaściwsze jest 
rozpoczęcie szczepień przed szczytem wiosenno – letnim. Jeśli szcze-
pienie zaczynamy latem, to zaleca się podanie drugiej dawki po 14 
dniach od pierwszej. Po podaniu drugiej dawki organizm może bronić 
się skuteczniej przed atakiem wirusa kzm. Już 2 tygodnie później 
wytwarzają się przeciwciała. Pamiętajmy jednak, że cykl szczepień to 
3 dawki. Nie dają one ochrony na całe życie. Niezbędne są szczepienia 
przypominające: jedna dawka co trzy lata. Szczepionka powinna być 
stosowana pod nadzorem lekarza.

Artykuł udostępnił NZOZ „ESCULAP”

Kleszcze bytują w klimacie umiarkowanym, w lasach liściastych 
i mieszanych, o gęstym poszyciu, polanach, pograniczu łąk i lasów, nad 
brzegami rzek, jezior, stawów, w wysokiej trawie łąk, zaroślach par-
kowych, obszarach porośniętych paprociami, jeżynami, czarnym bzem, 
leszczyną, gniazdach ptasich, strychach i poddaszach; od 20 cm do 1,5 m 
nad ziemią. Egzystencja tego pasożyta jest możliwa dzięki żywicielom 
m. in. człowiekowi. Rezerwuarem mogą być gryzonie łąkowe i leśne, 
zwierzyna płowa, ptaki (jaskółki i gołębie). Każde stadium rozwoj-
owe kleszcza, tzn. larwa, nimfa i imago (postać dojrzała) musi wyssać 
krew od kręgowca, aby móc się rozwĳ ać. Cykl rozwojowy może trwać 
2 lata. Wzrost temperatury i wilgotności otoczenia powoduje wzrost 
aktywności kleszczy, który trwa od marca do października, listopada, 
z dwoma szczytami: na przełomie maja i czerwca oraz sierpnia, września 
i października.

Kleszcz nie posiada oczu. Używa swoich organów czucia w po-
szukiwaniu tlenku węgla, kwasu masłowego i oznak ruchu w otoczeniu. 
Obecność człowieka lub zwierzęcia bezbłędnie wyczuwa z niewielkich 
odległości. Spada z liści drzew, krzewów i traw na przechodząca ofi arę 
i rozpoczyna wędrówkę po jej ciele, szukając odpowiedniego miejsca 
żerowania. Wczepia się w skórę. Typowymi miejscami ukąszenia przez 
kleszcza są: głowa, uszy, miejsca zagięć dużych stawów, ręce, nogi i boki 
klatki piersiowej. Sam moment wkłucia pasożyta przez naskórek i wys-
sania krwi pozostaje często niezauważony, ponieważ wydzielina klesz-
cza działa znieczulająco. Dopiero po 2-3 dniach odczuwamy miejsce, 
gdzie znajduje się zwierzę, czyli świąd, zaczerwienienie, obrzęk i ból, 
a kleszcz staje się widoczny.

Ukąszenia kleszczy zagrażają człowiekowi i zwierzętom, ponieważ 
w ten sposób mogą przenosić się choroby wirusowe i bakteryjne 
takie, jak kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych, boreliozę, 
babeszjozę, erhlichozę, hemobartonelozę, hepatozozę.

Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych jest ostrą chorobą 
zakażną. Do zakażenia Flaviwirusem dochodzi w trakcie ssania krwi 
przez zakażonego kleszcza. Znane są także przypadki zakażeń drogą 
pokarmową poprzez picie niepasteryzowanego mleka krowiego, 
koziego i owczego oraz drogą inhalacyjną u osób śpiących na sianie 
i wdychających odchody kleszczy. Siedliska kleszczy są stałym rezer-
wuarem zarazków – już raz zakażone wirusami przekazują je swemu 
potomstwu. Choroba dotyczy dzieci i dorosłych; od 3 rż do 80 rż 
(najczęściej od 15 do 50 lat).

Kzm jest chorobą dotyczącą ośrodkowego układu nerwowego 
o przebiegu łagodnym lub bardzo ciężkim, prowadzącym do kalectwa, 
a nawet zgonów (1 – 2% przypadków). 

Wyróżnia się 4 postacie kzm: oponową, mózgową, rdzeniową 
i mieszaną. Choroba przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap pojawia 
się po 7, 9, 14, a nawet 28 dniach od momentu kontaktu z kleszczem. 
Objawy mogą przypominać infekcje grypowe lub grypopodobne (bóle 
mięśni, stawów, kości, nudności, zapalenie spojówek, katar, zaczerwie-
nienie gardła, ogólne rozbicie, brak apetytu, u dzieci  zaczerwienienie 
gardła, ogólne rozbicie, brak apetytu, u dzieci temperatura do 38°zzzC), 
samoistnie ustępujące po kilku dniach. Po tym następuje okres bezob-
jawowy, trwający 1 – 20 dni i rozpoczyna się drugi etap. Występują wt-
edy objawy: ból i zawroty głowy, gorączka 40°C, nudności, wymioty, 
zaburzenia równowagi, utrata przytomności, sztywność karku, zmiany 
zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, nieżyt górnych dróg od-
dechowych, światłowstręt, oczopląs, niedosłuch, obniżenie ciśnienia, 
niedowłady kończyn dolnych, porażenia mięśni trwające kilka miesięcy 
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Nowe zasady zwrotu wydatków 
na materiały budowlane 

Z dniem 6 marca 2007 roku zaczęły obowiązywać zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fi zycznym 
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ) .

o zwrot . Dla VZM-1 składanego w drugim kwartale 2007 roku 
kwota ta wynosi 2 619 zł.

Ustawa wyraźnie wskazuje, że małżonkom, czyli osobom 
fi zycznym pozostającym w związku małżeńskim, z wyjątkiem 
małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację 
przysługuje jeden limit zwrotu.

Zmieniony został także termin składania wniosku o zwrot 
VAT. Wniosek ten może być złożony raz w roku , z tym, że ostat-
ni  może być złożony 30 czerwca 2008 roku ( wniosek obejmuje 
wyłącznie faktury VAT  wystawione w okresie od 1 maja 2004 
roku do 31 grudnia 2007 roku ) . W związku z tym osoby fi zy-
czne, które ukończyły inwestycje, a nie złożyły wniosku o zwrot 
w ciągu 6 miesięcy od jej ukończenia, mogą w dalszym ciągu 
ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. 

W przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę, 
składając wniosek w trybie raz w roku, indywidualny podat-
nik nie będzie musiał przedstawiać dokumentu określającego 
stopień zaawansowania inwestycji.

Ważną sprawą jest, aby na fakturze był wpisany  symbol Pol-
skiej Klasyfi kacji Wyrobów i Usług. W znacznym stopniu ułatwi 
to uzyskanie zwrotu VAT przez nabywcę.

Rząd planuje przedłużenie obowiązywania ustawy o zwro-
cie osobom fi zycznym części podatku VAT do końca 2012 roku . 
Obecnie ustawa obowiązuje tylko do końca 2007 roku.

Opracowała: Ewa Wysmyk 
Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna

 Należy przypomnieć, że prawo do 
zwrotu części wydatków poniesionych na 
zakup materiałów przysługuje osobom 
fi zycznym, które prowadzą we własnym 
zakresie budowę budynku mieszkalnego, 
remontu budynku mieszkalnego lub lo-
kalu mieszkalnego, a celem ustawy jest 
zrekompensowanie podwyżki stawki VAT 

na materiały budowlane z 7 do 22 procent, która obowiązuje od 
1 maja 2004 roku.

Nowelizacja wprowadziła w ustawie kilka istotnych zmian, 
z których część jest bez wątpienia dla podatników korzystna. 
Między innymi zmieniła sytuację małżeństw, zwolniła Urzędy 
Skarbowe z obowiązku wydawania decyzji w sprawach nie 
budzących wątpliwości, a także nadała podatnikom ponowne 
prawo do złożenia wniosku za lata 2004 – 2005, pomimo upływu 
terminu zakreślonego w ustawie przed nowelizacją.

Zmianie uległy zasady liczenia górnych limitów zwrotu, 
które uzależnione są od rodzaju prowadzonej inwestycji oraz 
od korzystania z ulgi budowlanej lub remontowej, a także od 
ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Po 
nowelizacji  przepisów ustawy zwrot nie może przekroczyć 
łącznie dwóch limitów ustalonych odrębnie  - jeden dla wydat-
ków związanych z robotami budowlanymi , które wymagają 
pozwolenia na budowę, drugi którego takiego pozwolenia nie 
wymaga .Do wyliczenia kwoty zwrotu stosuje się cenę 1m2 

ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o do-
konanie zwrotu, a nie jak poprzednio – ogłoszona za kwartał 
poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek 

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a
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Dziurawe Marki!
 Rozmowy z przygodnie spotkanymi mieszkańcami Marek wska-
zują na duże rozczarowanie, iż wybory samorządowe odbywają się 
raz na cztery lata. Przyczyna jest prozaiczna. W okresie kilku miesięcy 
przed wyborami na ulicach zniknęły dziury, przełomy i inne bardziej 
lub mniej uciążliwe dla kierowców, rowerzystów i pieszych przeszko-
dy.
 Zima w tym roku była lub nie, a na pewno nie była taka, która 
niszczyła nawierzchnie ulic. Ze względu na ich ogólnie rzecz biorąc 
nienajlepszą jakość dziury mimo wszystko powstają  i to w dużych 
ilościach i głębokościach. Nie będę wymieniała nazw ulic, bo mogła-
bym skrzywdzić niektóre z nich a inne faworyzować, niemniej gdzie 
się nie obrócić to wszędzie szwajcarski ser. Nie naszym zadaniem jest 
również pisanie instrukcji dla poszkodowanych kierowców, co trze-
ba robić, aby uzyskać od miasta odszkodowanie za zniszczoną oponę, 
urwane elementy zawieszenia, czy też zgiętą felgę. Na pewno jednak 
informacje, że za tego typu szkody odpowiada zarządca ulic przyda się 
każdemu, trzeba tylko mieć świadomość, po jakiej ulicy jeździmy, kto 
jest jej zarządcą. 
 Mamy nadzieję, że artykuł pobudzi inwencję władz miasta i na-
prawa ulic będzie wykonywana nie tylko przed wyborami.

Ewa Zembrzycka - Wiater

Na posiedzenie w/w komisji zaproszenie otrzymał Komendant 
Komisariatu Policji w Markach Pan mł. asp. Rober Zastawny (przybył 
Zastępca Komendanta Pan podkom. Piotr Rudomino) oraz Naczelnik 
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 
Pan kom. Paweł Wosiński. Tematem spotkania było zapoznanie się ze 
stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście.

Zastępca Komendanta Policji w Markach powiedział: „W chwili 
obecnej przestępczość w Markach maleje ze skutkiem bardzo dużym, 
zostało wyłapane kilka szajek, które się zajmowały włamaniami 
do mieszkań, kradzieżami pojazdów, rozbojami. Ta praca coraz lep-
iej nam idzie, społeczeństwo coraz lepiej współpracuje, już się nie 
boi jak kiedyś, prokuratura też pomaga nam bardzo dużo, ponieważ 
w większości wobec osób zatrzymanych zastosowano sankcje karne 
i to dość wysokie. Jedyną naszą bolączką na chwilę obecną jest 
młodzież, ale i z tym sobie dajemy powolutku radę i myślę, 
że w najkrótszym terminie jakim to będzie możliwe całe to 
społeczeństwo z tego marginesu zostanie wyeliminowane. Poli-
cjantów mamy tylu ilu mamy, pracujemy 24 godziny na dobę, mam 
nadzieję, że w porozumieniu z Burmistrzem i Komendą Stołeczną 
dostaniemy nowych funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji tak jak 
to było kiedyś.”

W tym miejscu Z-ca Burmistrza potwierdził, że otrzymaliśmy pro-
jekt porozumienia, na mocy którego w niedługim terminie do Marek 
mogą powrócić patrole z drużyn prewencji. Jest to na pewno bardzo 
optymistyczna wiadomość.

Radni zadawali pytania między innymi o patrole na ulicach, 
w szczególności ul. Wspólnej i okolic, o narkomani, o pladze kradzieży 
kabli telefonicznych i wiele innych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, 
że patrole są i dużo szajek kradnących kable zostało złapanych, niem-
niej jest to ciągle problem. Niestety ciągle w naszym mieście największą 
bolączką jest problem lokalowo-kadrowy Komisariatu. Niezbędna jest 
szybka budowa Komisariatu. Pierwsze kroki już są podjęte (łącznie 

z wmurowaniem kamienia węgielnego). W tym roku Komenda 
Stołeczna Policji przekazała na tą inwestycję prawie 1.000.000 zł. 
Z budową nowego Komisariatu wiąże się też ewentualna sprawa 
monitoringu wizyjnego. Prace nad monitoringiem warto rozpocząć na 
tyle wcześnie żeby w momencie uruchomienia nowego Komisariatu, 
miasto nie tylko wzbogaciło się o nową siedzibę dla Policji, ale i o no-
woczesne i dobre narzędzie pracy i prewencji.

W dalszej części wysłuchaliśmy wystąpienia Pana kom. Pawła Wol-
skiego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności  
na drodze krajowej Nr 8 (al. Piłsudskiego). Z przekazanych statysty-
cznych informacji wynika, że w samym tylko roku 2006 doszło do 30 
wypadków, gdzie śmierć poniosło 7 osób a rany 32. Kolizji drogowych 
było ponad 340. Niestety, w stosunku do roku 2005 nastąpił wzrost 
wypadków (19 wypadków – 1 osoba zabita). Przyczyną ww. zdarzeń 
była przede wszystkim PRĘDKOŚĆ oraz wymuszenie pierwszeństwa. 
Niestety w liczbie wypadków Marki zajmują niechlubne drugie miejsce 
w całym powiecie – przed nami jest tylko Wołomin -  39 wypadków. 

Jak przekazał Pan Naczelnik, od jakiegoś czasu Sekcja Ruchu 
Drogowego podjęła starania o usytuowanie tzw. „czarnego punktu” 
na drodze Nr 8 oraz fotoradarów na wjazdach do Marek. Jak z usy-
tuowaniem „czarnego punktu” jest problem ze strony Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad (niestety jak zawsze), tak już ustawianie 
fotoradarów stwarza mniej problemu. Burmistrz zobowiązał się pokryć 
koszty wybudowania niezbędnych postumentów, na których zostaną 
ustawione wysięgniki z niezbędnym osprzętem. Miejmy nadzieję, 
że zostanie to zrealizowane w najbliższym czasie. Poprawi to na pew-
no bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drodze Nr 8. 

Jacek Orych
Radny Miasta MARKI

Policja MARKI –(0-22)-761-80-80,  997   lub 112 (komórka)

Marki bezpieczne?
Już od dawana mówi się o nowym Komisariacie Policji w Markach. Wszyscy zastanawiamy się nad poprawą bezpieczeństwa na 

naszych ulicach, o poprawie bezpieczeństwa na drodze krajowe Nr 8 (al. Piłsudskiego). Na te i inne pytania chcieliśmy uzyskać odpowiedź 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 marca 2007 roku.



GS
M

maj 2007 5

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

 Wypowiadane „pół żartem pół serio”, a to dlatego, 
że mało kto wierzy by stało się ono efektywną wizytówką 
działań mareckich władz.
 Kolejna kadencja tego samego burmistrza i radnych, 
nie napawa nas optymizmem.
 Marki są miastem blisko-warszawskim, a co za tym 
idzie ludzie chętnie tu zamieszkują. Jest to sygnał by pla-
ny przestrzennej zabudowy rozwĳ ać na wyrost, a nie na 
styk.
 Obiecywanie, że MOŻE lub że jak będzie kanalizacja 
nie zadowala. Mieszkańcy chcieliby wreszcie konkretów; 
dat, docelowych funduszy i widocznych efektów działa-
nia. Nie ma czasu na prowizorki.
 I kolejny problem, który boli od dawna- kanalizacja.
 Czy możemy PROSIĆ pana burmistrza o informację 
jak postępuje budowa sieci.

Coś nowego czy po staremu?

Marki, miasto naszych marzeń, czy aspiracji?, 
a może jedno i drugie...

Chcemy, żeby miasto nasze rozwijało się jak najszybciej, piękniało, a zamieszkiwanie w nim stawało się coraz bardziej miłe 
i wygodne.

I tak w istocie się dzieje choć narzekamy, że zmiany 
przebiegają zbyt wolno. 

Przestrzeń naszego miasta nie jest typową zabudową miejską 
porównując obszary przestrzenne innych miast, gdzie występuje 
Rynek, na nim Ratusz i oddalające się promieniście domy i ulice. 
Struktura powierzchniowa Marek stanowi improwizacyjne 
zaadoptowanie trzech miejscowości przylegających do szosy 
Radzymińskiej. 

Mamy więc kształt powierzchniowy przypominający 
rozciągniętego węża na znacznej odległości, co ma zarów-
no wady jak i zalety. Jednak obecna linia mareckiej zabu-
dowy zaczyna zatracać pierwotne cechy, brak wolnych 
terenów pod budowę domów mieszkalnych powoduje 
„pogrubienie” Mareckiego „węża”, nowe osiedla powstają 
coraz dalej od szosy. Jednym z takich osiedli powstałych, 
a raczej wytyczonych jeszcze w latach  dwudziestych ubiegłego 
wieku jest osiedle Zieleniec.

Oddalone w znacznej odległości od kręgosłupa szosy stanowi 
jakby niezależną enklawę żyjącą własnymi sprawami. Mądry 
i dalekowzrocznie opracowany plan osiedla przewidywał sporą 
powierzchnię do wspólnego użytkowania przez wszystkich 
mieszkańców tzw. Plac Zgody. Niestety ówczesne założenia nie 
mogły doczekać się realizacji, uniemożliwił to wybuch II Wojny 
Światowej. 

Zawierucha wojenna minęła, a życie toczyło się koleinami 
czasu dalej. Wolne tereny niezabudowanych działek tworzyły 
krajobrazy sporych przestrzeni porastający samosiejkami 
drzew i koloniami kłujących jeżyn z owocami pociemniałej 
czerwieni jesienną porą. Mały sklepik przy ulicy Ceglanej 
zwany „Spółdzielnią” od lat czterdziestych ubiegłego stule-
cia zaopatrywał mieszkańców w najpotrzebniejsze artykuły. 
Mĳ ały kolejne lata, zabudowa Zieleńca przybierała coraz 
większy rozmach, z zarośli i starych domostw wyłaniał 
się zarys niegdyś wytyczonych ulic. Przybywało nowych 

mieszkańców, którzy zamieszkałe domostwa traktują jak 
sypialnie, dzieci pozamykane na podwórkach nie mają kon-
taktu z rówieśnikami. W Markach istnieją dwa place zabaw, 
jeden w miejskim parku, drugi przy piłkarskim stadionie, 
lokalizacja nawet dobra, place zawsze pełne dzieciaków 
i młodzieży. Ale jaki rodzic czy babcia zdecyduje się na dot-
arcie tam z Zieleńca. Młodzież na dawnym Placu Zgody ma 
wprawdzie boisko piłkarskie, jednak stan nie konserwowanej 
nawierzchni i widok otoczenia nie przysparza władzom miasta 
i okolicznym mieszkańcom dumy. „Plac Zgody” zapewne z po-
trzeb ekonomicznych został rozparcelowany, trwa tam zaawa-
nsowana budowa kilku domów. Jednak za ładnie prezentującą 
się fi gurką Matki Bożej Fatimskiej pozostał jeszcze kawałek 
placu do zagospodarowania. Kilku mieszkańców Zieleńca 
upoważniło mnie do zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej 
stawiającej sobie za cel utworzenia dla dzieci i młodzieży placu 
zabaw na wspomnianym terenie. Dlatego też za pośrednictwem 
Gazety, której Redakcja zgodziła się pomagać nam w zamie-
rzonym przedsięwzięciu, ZAPRASZAMY: Władze Naszego 
Miasta oraz Mieszkańców Zieleńca. Liczymy na pomoc. Kosz-
ty przedsięwzięcia oceniane wstępnie nie będą wysokie, a ileż 
zadowolenia sprawią naszym dzieciom i młodzieży, ile spełnią 
pożytku wychowawczego, tego na pieniądze przeliczyć się nie 
da. Wypełnią się też w jakimś wymiarze założenia projektantów 
osiedla. 

Powodzenie w zamierzonym przedsięwzięciu będzie suk-
cesem całego miasta, jeśli podchwycą nasz pomysł i zechcą 
u siebie w podobny sposób zmieniać jego oblicze. Opublikowany 
artykuł jest wstępną informacją, po zapoznaniu się z nim osób 
zainteresowanych w niedługim czasie zwołamy zebranie celem 
wyznaczenia planu naszego działania. 

Dziękuję za uwagę
Ryszard Sawicki

Hasło „ Marki me widzę ogromne” stało się niemal sloganem naszej społeczności. 

 Czy to w dalszym ciągu tylko „studium wykonalności”, 
czy już zaczęta bodowa „od południa”.
 Jak się mają plany końca Marek, czyli Strugi?
 Czy szamba, które śmierdzą wieczorami znikną do-
piero jak dorosną nasze wnuki? Bo na to się zanosi.
 Wszyscy rozumiemy trudności Urzędu, ale nie tylko 
w Markach są takowe.
 Okoliczni włodarze jakoś sobie radzą w tych trudnych 
czasach. Może warto skorzystać z dobrych rad i przykła-
dów, jak również z pomocy mieszkańców.
 Pośrednikiem w tych poczynaniach powinni być radni. 

 Chcielibyśmy, żeby gazetka również stała się przy-
czynkiem do tych zdarzeń.

E-ka
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Już po raz drugi organizowana jest przez Klub GALOP 
w Zielonce wystawa biznesu Powiatu Wołomińskiego, 
której głównym sponsorem jest Spółdzielczy Bank 
Rzemiosła i Rolnictwa a patronat objęło Starostwo Powi-
atu Wołomińskiego przy udziale Burmistrzów Mi-
ast Wołomina, Marek, Zielonki, Kobyłki, Radzymina 
i Ząbek. Patronat medialny przyjął na siebie program 
3 TVP a także Wieści Podwarszaw-skie, Życie Powiatu 
Wołomińskiego, Gazeta Regionalna. Również nasza Gaze-
ta wpisuje się w ten patronat zachęcając fi rmy Mareckie 
do wzięcia udziału w tej znakomitej imprezie stanowiącej  
formę integracji  środowisk lokalnej przedsiębiorczości. 
Jest to również a może przede wszystkim możliwość uka-
zania różnorodności produkcji wytwarzanej  na naszym  
ternie a także zwrócenie uwagi  potęcjalnych klientów na 
konkurencyjność cen i usług w porównaniu do innych 
podobnych przedsiębiorstw zlokalizowanych poza powia-
tem wołomińskim.

II-ga Wystawa Biznesu mieć będzie bogatą oprawę 
artystyczną a jej uwieńczeniem  będzie występ Wojciecha 
Gąsowskiego oraz koncert Zespołu Trubadurzy.

Wystawa odbędzie się w dniach 16-17.06.2007 roku na 
terenie Klubu Jeździeckiego „GALOP” w Zielonce ul. Po-
niatowskiego 46. 

Szczegóły do uzyskania u Pani Katarzyny Rutkowskiej 
 tel. kom. 601 089 011 
 telefon stacjonarny 022 799 72 19
 fax.          022  786 49 61
Koszty naprawdę symboliczne, zatem zachęcamy 

fi rmy z terenu naszego miasta do wzięcia udziału w tej 
prestiżowej imprezie.

 
Zarząd MSG

II Wystawa Biznesu Powiatu Wołomińskiego

 Nasze sklepy rozdają codziennie tysiące foliowych 
torebek, w skali roku to są tysiące ton śmieci. Zwykle w 
sklepach zakupy pakujemy do foliowych torebek, które w 
domu lądują w koszu, potem na wysypisku , w rowach, na 
drzewach, na łące, na trawnikach, na placach zabaw...
Te folĳ ki nie ulegają biodegradacji, nie rozłożą się nawet 
przez 500 lat. Niezłą przyszłość gotujemy naszym dzieci-
om, wnukom, prawnukom, pra - pra – pra.... Nie wystarczy, 
że one się nie rozkładają, to produkowanie ich powoduje 
wytwarzanie gazów cieplarnianych, powiększanie dziury 
ozonowej. Już możemy  na własne oczy oglądać skutki 
ocieplenia klimatu, dokładamy do tego swoją cegiełkę. 
Patrzcie na nas dzieci kochane i postępujcie tak jak my....
Chyba tylko u nas folia w modzie, nawet wśród bardzo 
wysokich kręgów. Spójrz wokół siebie kiedy spieszysz na 
zakupy czy do pracy – prawie wszyscy mają coś zapako-
wane w „reklamówkę”. 
Co możemy zrobić? Może by tak zacząć od dzieci? 
Szkoły mogłyby więcej uwagi poświęcić ekologii, tej 
bliskiej, codziennej, mareckiej.
Na pewno bardzo ważne są wieloryby, roztapiające 

Uwolnić Marki od foliowej torebki.
się lodowce, betonowanie doliny Rospudy, ale czy nie 
ważniejsze jest zacząć tu i teraz? Nie każdy pojedzie 
protestować w podlaskie, ale każdy może pójść do sklepu 
z własną torbą albo koszykiem. Dziecku śniadanie można 
zapakować w papier śniadaniowy. 
Może w szkołach powinno się urządzić konkurs, kto 
ładniejszą torbę na zakupy uszyje, a może uszyć i sprzedać? 
Na pewno można zaprojektować ładne rzeczy.
 Czy znajdą się sklepy w Markach, które choć w jakiejś 
części zrezygnują z foliowych reklamówek?  Czy klienci 
sklepów w Markach poproszą żeby nie pakować w od-
dzielne reklamówki np. marchewki, pietruszki, pora? Albo 
bułek oddzielnie i chleba oddzielnie? Zamiast pięciu tore-
bek przyniesiesz do domu dwie.
 Powolutku zaczynamy segregować śmieci, zacznĳ my 
myśleć o foliach. Przecież nie jesteśmy homo śmieciarze tyl-
ko homo sapiens. No chyba, że wolimy być homo – ledwo 
–sapiens.    
         

m.b.
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Rozwiązanie konkursu z numeru 7
Prawidłowa odpowiedź: „1999 rok”.

Z pośród osób, które nadesłały prawidłowe odpowiedzi, 
wylosowaliśmy Pana Andrzeja RESZEĆ

Nagroda (pięknie wydany album „Dekalog dla Polaków”) 
została przekazana zwycięzcy.

Gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych 
konkursach.

f e l i e t o n

 Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego jestem smutna? 
Dlaczego jestem chora? O co chodzi w tym moim życiu? 
Większość ludzi nurtują takie pytania, ale nie mają odpowiedzi.  
Odpowiedź jest prosta.
 To co myślimy o sobie, tak się staje i dzieje i to jest naszą 
prawdą. To co dzieje się i spotyka nas w naszym życiu, czy 
to co najlepsze czy to co najgorsze to każda prawda powstała 
w naszym umyśle, a myśl stworzyła naszą rzeczywistość. Tylko 
my nie jesteśmy tego świadomi, że sami tworzymy negatywne 
sytuacje w naszym życiu. Najczęściej zrzucając winę na innych 
i ich obwiniających za nasze niepowodzenia, naszą frustrację, 
gniew, czy złość.
O to kilka tez mojej fi lozofi i; 
• ŻYJESZ ZGODNIE Z REGUŁAMI TWOJEGO MYŚLENIA
• KAŻDA TWOJA MYŚL WYWOLUJE SKUTKI
• TO CO SĄDZIMY O SOBIE I ŻYCIU, STAJE SIĘ DLA NAS 
PRAWDĄ
 Dobrze powiesz, ale jak można to zrobić by żyć zdrowo, spo-
kojnie, radośnie i w miłości? Powiesz to nieprawda. Wszyscy chcą 
by ich życie zmieniło się na lepsze i łatwiejsze ale jednocześnie 
chcą pozostać tacy sami nic w sobie nie zmieniać, natomiast 
każdy chciałby zmieniać innych. Aby nastąpiły zmiany wokół nas 
w kierunku pozytywnym, najpierw trzeba samemu wewnętrznie 
zmienić się. Trzeba zacząć od zaakceptowania siebie taką jaka je-
stem, być przyjacielem swoim i to jest już początek pozytywnej 
zmiany w myśleniu o sobie.

 Ewa 

Filozofi a Poznania Siebie

Janek Penzioł 

 Historia Marek tworzona od zarania powstania niewielkiej osady 
utrwalona została w dokumentach pisanych , słownym przekazie jak 
też w  nielicznych pozostałościach budowli powstałych w różnych 
okresach czasu. Pierwsza część wielkim skrótem opisana została 
w numerze trzecim naszego miesięcznika  do czasu Moskiewskiej 
klęski Napoleona . Dodam tu jeszcze następujący  szczegół, gdy Na-
poleon całkowicie  utracił wiarę w zwycięstwo opuścił swoje zdemor-
alizowane chaotycznym odwrotem wojsko, postanowił szybko dotrzeć 
do Paryża. Przemykał więc bezkresami śnieżnych przestrzeni, okry-
tymi  w mroźnych    szatach bieli  zimowego  krajobrazu. Początkiem 
grudnia 1812 roku podążając z Wilna do Warszawy przejeżdżał przez 
Marki.  Uciekał szybko,  bo tak należało by nazwać tą jazdę, bez eskorty, 
krytymi saniami odkupionymi od hrabiego Wybickiego, gdy porzucił 
uprzednio swoją wygodną lecz  przyciężką na głębokie  śniegi 
,,berolinę”. Zapewne dlatego, żaden ówczesny Markowianin na to 
wydarzenie nie zwrócił uwagi. Ale  odłóżmy na razie rozpoczęty  
ciąg historii Marek, przenieśmy się w czasy współczesne jako, 
że i okazja ku temu niemała. Niedawno ,,żywa historia naszego mia-
sta” Pan Jan Penzioł zamieszkały przy ulicy Klonowej obchodził  ju-
bileusz  dziewięćdziesięciolecia. Przyłączmy się do życzeń Redakcji 
i życzmy  Dostojnemu Jubilatowi nie 100 lecz 120 a może nawet 150 
lat. Pan Jan urodził się w 1917 roku w Szczuchowni , powiat Lubartów.  
Jako młody chłopak do szkoły uczęszczał w Strudze a następnie 
w Pustelniku.
 Zimą 1939 roku powołany został do odbycia służby wojskowej 
w Modlinie, gdzie był  elewem szkoły podofi cerskiej.  Po jej ukończeniu  
zostaje  instruktorem i awansuje na stanowisko  starszego sapera. Na  
początku wojny 1939r. przydzielony został do Armii Lublin, z przyczyn 
niemożności dotarcia do wyznaczonego miejsca pozostaje w Warsza-
wie biorąc udział w obronie miasta. Otoczona przez Niemców Warsza-
wa jest intensywnie bombardowana, 25 września  zostaje ranny. Po 
kapitulacji miasta 24 września  przejęty przez Niemców i wywieziony 
na dalsze leczenie do Łowicza. Pan Jan zorientował się, że Niemcy po 
wyleczeniu kierują żołnierzy na roboty w głąb Niemiec, podejmuje 
ucieczkę przez zasieki z drutu kolczastego, powraca na swoje miejsce 
pracy do Zakładu Wychowawczego w Strudze. Pracuje jako mechan-
ik, obsługuje wieżę ciśnień, lokalną elektrownię i młyn. Tymczasem 
w Strudze  najlepsze budynki zakładu wychowawczego i szkołę zajmują  
oddziały Wermachtu i groźne SS, było to jak okazało się później, zaka-
mufl owane przygotowanie do napaści na  Rosję. Jestem  nadal  Polskim 
Żołnierzem,  nikt nie zwalniał mnie ze złożonej przysięgi, myśli Pan  
Jan gdy przebywa wśród Niemców i naprawia wiecznie psującą się sieć 
elektryczną . Lokalna elektrownia   ledwie co dyszy, a tu   wszyscy chcą 
mieć światło, bo przywieziono ich do Strugi, aby dobrze wypoczęli po 
morderczych walkach na wschodzie. Pan Jan nie narzeka, z tytułu wyk-
onywanej pracy uzyskuje o Niemcach informacje którymi interesuje się  
Armia Krajowa a On jest jej członkiem. Przysięgę złożył w czerwcu 1942 
r. przed por. Furczakiem  w leśniczówce Kurpisza, otrzymał  pseudonim 
konspiracyjny ,, Motor”.
 W leśniczówce  odbywały się też  wykłady dotyczące taktyki  
wojskowej  i przestrzegania zasad konspiracji. Tam też obmyślono  
przebiegły plan i zaczęto  niezwłocznie go realizować. Na terenie 
Strużańskiego Zakładu Wychowawczego  Zygmunt Bańkowski pra-
cownik tegoż zakładu wystąpił do aktualnych samowładców Strugi 
z propozycją   zorganizowania Straży Ogniowej.
 Niemcom spodobał się  pomysł  w nadziei że nikt nie podłoży 
im ognia, będą  więc mieli ,,święty spokój ” i tyle. Wyrażają  zgodę,
i z ochota  dają naszym strażakom sprzęt gaśniczy, ,,bojową” furmankę 

i konia. Nie skojarzyli faktu że w strażaków zamienili się prawie 
wszyscy Akowcy i jako przyszli  pogromcy  czerwonego kura uzyskali 
bezcenne przepustki do poruszania się  po całej okolicy nawet w nocy.  
Co to znaczyło niech powie ten co przeżył choćby stan wojenny. Oku-
pacja Niemiecka od samego początku  daje się wszystkim mieszkańcom 
Marek mocno we znaki, ,,najbardziej dokuczał mi głód ”,
wspomina Pan Jan, 

Ciąg dalszy histori Pana Jana w następnym numerze.

Ryszard Sawicki.
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W ostatni weekend maja do kin weszła trzecia część serii 
„Piraci z Karaibów: Na krańcu świata”. Przyszło nam na nią 
czekać rok, jednak co ciekawe była kręcona jednocześnie 
z drugą częścią, czyli ze „Skrzynią Umarlaka”.
 Kapitan Jack Sparrow   już przyzwyczaił nas, że jego 
życie nie jest nudne, że przygoda i ciągłe kłopoty to jego 
drugie imię. W trzeciej części Will Turner i Elizabeth Swann 
zmuszeni będą pojednać się ze swoim wrogiem Kapitanem 

Barbossa aby uratować Jacka 
Sparrowa i Billy’ego Turnera z rąk 
Davy’ego Jonesa. Nie zabraknie 
nowych postaci, ekscytujących 
podróży i oczywiście dużo efek-
tów specjalnych dzięki którym 
jest to naprawdę ciekawe wid-
owisko. Co by nie pisać, pozy-
cja warta uwagi, oczywiście dla 
miłośników dwóch pozostałych 
części.
„Na krańcu świata” to praw-
dopodobnie ostatnia część serii 
“Piraci z Karaibów” – ale kto 
wie?

J.O.

Na krańcu świata

 Niedawno na rynku 
pojawiła się długo oczeki-
wany FPS z elementami RPG 
S.T.A.L.K.E.R. – Cień Czarnoby-
la. Polską lokalizacją gry zajęła 
się firma CD Projekt, która ma 
w swoim dorobku masę hitów, 
mające już swoje ugruntowane 
miejsce na polskim rynku gier.

Akcja gry S.T.A.L.K.E.R. toczy 
się w niedalekiej przyszłości na 
terenie skażonego Czarnobyla. 
Jak czytamy w oryginalnym 
opisie: „Rok 2006. Dwadzieścia 
lat po katastrofie w Czarnobylu 

ma tam miejsce kolejny wybuch -istnieją pogłoski, że prz-
eprowadzano tam tajemnicze eksperymenty. Promienio-
wanie radioaktywne sieje spustoszenie: ludzie i zwierzęta 
ulegają mutacjom, występują liczne anomalie i przerażające 
zjawiska. Wojsko zabezpiecza obszar w promieniu 30 ki-
lometrów tworząc zamkniętą i doskonale strzeżoną Strefę. 
Dwa lata później z niewiadomych przyczyn następuje kole-
jny wybuch. Po kilku latach do Strefy docierają stalkerzy 
- śmiałkowie poszukujący artefaktów, dziwnych przed-
miotów i skarbów, które chętnie kupują przeróżne orga-
nizacje. Gracz wciela się w stalkera przemierzającego Strefę 
w poszukiwaniu tego typu przedmiotów. Musi eliminować 
wszystkich, którzy staną mu na drodze i stanowią zagrożenie. 

S.T.A.L.K.E.R. – Cień Czarnobyla

Konkurs

Do wygrania 2 płytowe wydanie DVD z pierwsza i dru-
ga częścią filmu „Piraci z Karaibów”: „Klątwa Czarnej 
Perły i Skrzynia Umarlaka”.

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Kto we wszystkich 
trzech częściach cyklu „Piraci z Karaibów” odgrywa 
głowiną rolę Kapitana Jacka Sparrow?  

Odpowiedzi prosimy kierować do 20 czerwca na adres 
gazeta@msg.net.pl lub „Gazeta MSG” ul. Przyleśna 17; 
05-270 Marki z dopiskiem „Konkurs”.

Inni stalkerzy są dla niego konkurencją, ale można z nimi 
współpracować i handlować. 
• Ogromny obszar Strefy - 20 kilometrów kwadratowych.
• Emocjonujący scenariusz (fabuła nieliniowa) i mroczna 
atmosfera: zdegradowane środowisko, zagrożenia psy-
chologiczne i fizyczne, anomalie pogodowe, przerażające 
zjawiska, zmutowane istoty.
• Grę można ukończyć na siedem różnych sposobów - 
w przypadku każdego oznacza to do 60 godzin gry, czyli 
łącznie ponad 400 godzin zabawy!”
Niestety – minusem gry są dość wysokie wymagania 
i posiadacze starszych komputerów mogą mieć problemy 
z zabawą. Jednak polecam. 

J.O.
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Ogłoszenia DARMOWE:

Dam Pracę:

• Całodobowa opieka do ciężko chorego potrezbna od zaraz 
22 781 36 40
• Poszukujemy chętnych do pracy w weekendy, również 
studenci. Sprzątanie sklepu IKEA na Targówku. Możliwa pra-
ca na stałe, również na parkingi z Prawem Jazdy lub bez, na 
zmywak z aktualną książeczką sanepidu. Kontakt Know How 
tel. 22 497 13 77, 0694 429 952.”

Szukam Pracy:

• To miejsce czeka na twoje ogłoszenie; To miejsce czeka na twoje 
ogłoszenie; To miejsce czeka na twoje ogłoszenie; tel. xxx-xx-xx-
xx; mail: xxxxx@xx.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 fi lia)
24. Sklep Państwa Sobańskich, ul. Pomnikowa 19

Jest to oczywiście część listy – na bieżąco będziemy ją rozszerzać 
i publikować.

Ogłoszenia Drobne:

• SPRZEDAM: Felgi aluminiowe 13’ 4x98 ET29 - 5 szt.; 
tel. 501-07-67-69; 

 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. Przyleśna 17; 05-270 Marki
Fax.: (022) 781-35-61

Dział Reklamy Płatnej:
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 602-222-376 
lub mail: gazeta@msg.net.pl.
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ZPH "WAKAZ" ul. Przyleœna 17; 05-270 Marki

Hurtownia z materia³ami do lutowania oferuje:
• luty twarde w otulinie i bez

• luty twarde ze srebrem

• luty miêkkie monolityczne i rdzeniowe

• topniki do lutowania miêkkiego i twardego

• pasty, topniki oraz ¿ele do lutowania kszta³tek z miedzi

• szczotki, czyœciki, metale w aerozolu
• obcinaki do rur

• materia³y pomocnicze

+48 22 781-13-67 
+48 22 781-35-61

biuro@wakaz.com.pl
www.wakaz.com.pl
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