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Miasto jako ośrodek rozwoju gospodarczego
Początek Nowego Roku sprzyja 
spoglądaniu w przyszłość, formu-
łowaniu strategii rozwoju, robieniu 
planów działań. Dotyczy to zarówno 
ludzi jak i społeczności, warto, jak 
sądzę, z tej perspektywy spojrzeć 
na możliwe kierunki rozwoju Ma-
rek. W mojej ocenie, szczególnie 

istotnym obszarem działalności są innowacje, stąd 
od tego tematu zacznę rozważania.

 Duże znaczenie innowacji i procesów innowacyjnych 
wynika z europejskiej strategii rozwoju gospodarki opar-
tej na wiedzy (w szczególności ze strategii lizbońskiej),  
z krajowej strategii rozwoju oraz z regionalnych strategii 
innowacji. Zasadne, zatem, jest pytanie, czy Marki mogą 
skorzystać na aktualnym trendzie rozwoju poprzez inno-
wacje stając się lokalnym ośrodkiem innowacji. Innowa-
cje mogą być definiowane jako rezultat lub jako proces. 
W pierwszym znaczeniu, innowacja stanowi końcowy wy-
nik zastosowanej wiedzy, w drugim – całokształt działań 
zmierzających do jego powstania. W ujęciu procesowym, 
innowacja obejmuje pomysł, prace badawczo-rozwojowe 
i projektowe, produkcję i upowszechnianie. Według me-
todologii Oslo działalność innowacyjna to szereg działań  
o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, 
organizacyjnym, finansowym i handlowym (komer-
cyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie 
nowych lub istotnie ulepszonych produktów i usług. 
Działalność innowacyjna może być prowadzona przez 
przedsiębiorstwo lub przez szereg podmiotów występu-
jących na spójnym terenie, pojmowanym jako system 
innowacyjny. Systemy innowacyjne sięgają historycznie 
starożytnych Aten, jednak większego znaczenia pojęcie 
to nabiera dopiero w wieku XIX, gdy koncepcja systemu 
innowacyjnego dotyczyła państw narodowych. W la-
tach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, 
koncepcję sytemu innowacyjnego zaczęto odnosić do 
mniejszych terytoriów, takich jak regiony, a także miasta 
i gminy. Aby uznać dane terytorium (obszar geograficz-
ny) za ośrodek innowacyjny (ostatnio popularniejszym 
określeniem jest „klaster”), powinno ono charakteryzo-
wać się określonymi cechami, do których należą przede 
wszystkim:
1) władza strategicznie zainteresowana przekształce-
niem terytorium w ośrodek innowacyjny,
2) instytucje naukowo-badawcze,
3) przedsiębiorstwa innowacyjne,
4) instytucje finansowe,
5) infrastruktura,
6) zdolność do współpracy,
7) zasoby ludzkie,
8) instytucje edukacyjne, nakierowane na rozwijanie 
kompetencji zawodowych zasobów ludzkich,
9) wzorce zachowań proinnowacyjnych w społeczno-
ści lokalnej.
   AD1. Władza strategicznie zainteresowana przekształ-
ceniem terytorium w ośrodek innowacyjny formułuje ta-
kie cele w strategiach swojego działania. Jednak to nie 
jest wystarczające. Władza lokalna powinna sprzyjać po-
jawianiu się partnerów w działalności innowacyjnej po-
przez przygotowywanie i udostępnianie tym partnerom 
terenów inwestycyjnych. Teren pod inwestycje innowa-
cyjne powinien charakteryzować się przede wszystkim 
dostępnością prawną. Dostępność prawna terenu opar-
ta jest przede wszystkim na jego uregulowanym stanie 
prawnym i woli właściciela do przeznaczenia tego tere-
nu pod przedsięwzięcie inwestycyjne. Stąd większym za-
interesowaniem inwestorów cieszą się tereny publiczne, 
które władza przeznacza do procesów inwestycyjnych. 
Teren atrakcyjny inwestycyjnie powinien posiadać od-

powiednią wielkość oraz być wyposażony lub posiadać 
łatwą dostępność do infrastruktury technicznej (linie 
energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, te-
lekomunikacyjne) oraz transportowej (drogi, koleje, lot-
niska). Ponadto władza lokalna może prowadzić politykę 
ułatwień dla inwestorów lub podmiotów prowadzących 
działalność innowacyjna poprzez system ulg, dotacji czy 
ułatwień biurokratycznych.
   AD2. Do instytucji naukowo-badawczych należą 
przede wszystkim publicznoprawne instytuty naukowo-
badawcze oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, central-
ne laboratoria i inne jednostki organizacyjne, których 
podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań na-
ukowych i prac rozwojowych, jeżeli ich wyniki znajdują 
zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki 
narodowej i życia społecznego. Instytucją naukowo-ba-
dawczą jest także szkoła wyższa, zarówno publiczna jak 
i niepubliczna, zobowiązana do odkrywania i przekazy-
wania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie 
studentów. Uczelnie mają obowiązek współpracować 
z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez 
sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników ba-
dań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie 
idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Po-
nadto podmioty gospodarcze mogą prowadzić własne 
jednostki badawczo-rozwojowe, działające dla potrzeb 
danego podmiotu lub branży.
   AD3. Przedsiębiorstwa innowacyjne to zarówno przed-
siębiorstwa technologiczne wytwarzające produktu 
innowacyjne jak i przedsiębiorstwa usługowe, oferują-
ce procesy innowacyjne lub zasoby wiedzy dla potrzeb 
innych podmiotów. Do tych pierwszych należą przede 
wszystkim przedsiębiorstwa wysokich technologii (High 
Technology) z takich branż jak chemia (tworzywa, syn-
tetyki, chemikalia), farmacja, zbrojenia, lotnictwo i prze-
mysł rakietowy, przemysł elektromaszynowy (silniki, tur-
biny, obrabiarki itp.), automatyka, przemysł elektronicz-
ny (komputery, urządzenia telekomunikacyjne, urządze-
nia optyczne, badawcze itp.), biotechnologia, genetyka. 
Pośród przedsiębiorstw usługowych można wymienić 
przede wszystkim przedsiębiorstwa wiedzy takie jak 
firmy doradcze (konsultingowe) oraz firmy szkoleniowe,  
a także przedsiębiorstwa transferu wiedzy, zajmujące 
się pośrednictwem pomiędzy inwestorami a instytucja-
mi naukowo-badawczymi, np. centra transferu tech-
nologii, centra informacji, centra logistyczne czy anioły 
biznesu.
   AD4. Pośród instytucji finansowych, które stanowią 
ważne źródło finansowania przedsięwzięć innowa-
cyjnych można wymienić banki, fundusze wysokiego 
ryzyka, fundusze pomocowe, fundusze poręczeniowe, 
fundusze venture capital, firmy usług finansowych, 
firmy leasingowe. W ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, przewidziano ponad 100 
mln euro w latach 2007-2013 na wspieranie inicjatyw 
ukierunkowanych na zakładanie lokalnych ośrodków 
innowacyjnych (klastrów). Ponadto ośrodki takie mogą 
korzystać także ze środków finansowych przygotowa-
nych w ramach pozostałych programów operacyjnych 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
   AD5. Infrastruktura o szczególnym znaczeniu w ośrod-
ku innowacyjnym, obok wskazanej w AD1., to przede 
wszystkim infrastruktura informatyczna, zapewniająca 
przepływ informacji, tworzenie baz danych, rozwijanie 
kompetencji zawodowych. W grę wchodzą tu sieci: In-
ternet, Extranet czy Intranet, a także nośniki danych, 
oprogramowanie itd.
   AD6. Zdolność do współpracy dotyczy współpracy 
pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi, przed-
siębiorcami i innymi podmiotami wspierającymi dzia-
łalność innowacyjną, oraz sieci współpracy, ale przede 

wszystkim otwartości i woli dzielenia się informacjami.
   AD7. Zasoby ludzkie, stanowiące aktywa niematerialne 
firm innowacyjnych, mają charakteryzować się przede 
wszystkim posiadaniem kompetencji kluczowych: zdol-
ność i gotowość do uczenia się i rozwiązywania proble-
mów; myślenia – dostrzegania zależności przyczynowo-
skutkowych i funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk; 
poszukiwania, segregacji i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł; doskonalenia się – elastycznego rea-
gowania na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań; 
komunikowania się – korzystania z technologii, porozu-
miewania się w kilku językach; argumentowania i obrony 
własnego zdania; współpracy i porozumienia w grupie; 
działania – organizowania pracy, opanowania technik 
i narzędzi pracy, projektowania działań i przyjmowania 
odpowiedzialności za wyniki. Istotne znaczenie ma do-
stępność potencjalnych pracowników z wykształceniem 
wyższym, na wszystkich trzech poziomach wykształce-
nia wyższego, o specjalnościach technicznych (techno-
logicznych) i zarządczych, a także techników.
   Ad8. System instytucji edukacyjnych obejmuje pub-
liczne i niepubliczne szkoły wszystkich szczebli, pla-
cówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 
i przygotowania zawodowego, oraz podmioty gospodar-
cze oferujące przedsięwzięcia edukacyjne (kursy, szko-
lenia, seminaria itp.). Ich cechą wspólną, w kontekście 
innowacyjności, powinno być nakierowanie na uczenie 
uczenia się przez całe życie, a nie na przekazywanie wia-
domości. Zarówno programy nauczania jak i personel 
nauczający powinny spełniać kryteria wysokiej jakości, 
służyć pobudzaniu wyobraźni, wynalazczości, pomysło-
wości, chęci odniesienia sukcesu, kształtowaniu umie-
jętności oceny i chęci podejmowania ryzyka, rozwijaniu 
umiejętności dostosowywania się do otoczenia i ela-
styczności w działaniach itp.
   Ad9. Możliwość rozwijania się jednostek, firm, społecz-
ności pozwala kształtować postawy proinnowacyjne, na-
stawione na inicjowanie, kreowanie i wdrażanie zmian, 
a przez to podniesienie efektywności ekonomicznej 
działań. Pojawia się gotowość do akceptowania nowoś-
ci, odmienności. Wzrasta zdolność do generowania ko-
rzyści, a przez to wzrasta dochodowość rodzin i ich stopa 
życiowa. To, z kolei, przekłada się na wzrost konsumpcji, 
zarówno dóbr materialnych jak i przeżyć o charakterze 
niematerialnym, co wpływa na rozwój sektora usług 
kulturalnych, pro zdrowotnych, sportowych itp. Ośrodek 
posiadający wskazane cechy stanowi formę inkubato-
ra, w którym interakcje pomiędzy różnymi podmiota-
mi pozwalają na uczenie się a przez to na rozwijane.  
W takim środowisku przedsiębiorstwa nie skupiają się 
na konkurowaniu a podejmują współdziałanie, więzi spo-
łeczne rozwijają się i cementują, ludzie rozwijają swoje 
kompetencje i poszukują nowych możliwości. Tworzenie 
lokalnych systemów innowacyjnych służy trwałemu pod-
niesieniu poziomu konkurencyjności lokalnej gospodar-
ki, wzrostowi innowacyjności przedsiębiorstw i poprawie 
ich pozycji konkurencyjnej. Kompleksowa kooperacja 
pozwala na osiąganie efektów synergicznych w inno-
wacjach rezultatu (produktowych) oraz w innowacjach 
procesowych.
   Ocenie czytelnika pozostawiam rozstrzygnięcie, czy 
Marki spełniają lub mogą spełniać warunki rozwoju po-
przez stanie się ośrodkiem innowacyjnym. Jednak istot-
niejsze wydaje się inne rozstrzygnięcie: czy mieszkańcy 
Marek są lub mogą być zainteresowani tworzeniem  
w Markach ośrodka innowacyjnego. Czytelników zain-
teresowanych tematem proszę o dzielenie się swoimi 
uwagami w tej sprawie.

dr Ryszard Jan Jurkowski
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Klub Radnych „O przyszłość Marek” 
do Państwa dyspozycji

Korotko Ryszard – członek Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Ochrony Środowiska oraz członek Ko-
misji Rewizyjnej.

Pasternak Tadeusz – członek Komisji Zdro-
wia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Pub-
licznego i Ochrony Środowiska oraz członek 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Orych Jacek– Przewodniczący Klubu Rad-
nych „O przyszłość Marek”, Wiceprzewodni-
czący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Śro-
dowiska oraz członek Komisji Budżetowo-
Gospodarczej.

Młodzianowki Grzegorz– członek Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Środowiska oraz czło-
nek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Skłodowski Tadeusz - Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, członek Komisji Budżetowo-
Gospodarczej oraz członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.

   Do Państwa dyspozycji oddajemy nu-
mer telefonu komórkowego oraz adres 
poczty e-mail, pod którymi można skon-
taktować się z Radnymi z Klubu Rad-
nych „O przyszłość Marek”. Jeśli mają 
Państwo jakiś problem, pytania, pomy-
sły, postulaty lub chcielibyście podzie-
lić się spostrzeżeniami na temat życia 
w naszym mieście zachęcamy do kon-
taktu. Jest to swego rodzaju ciągły dyżur, 
chcąc dobrze wypełnić zobowiązania 
wynikające z powierzonego mandatu.

e-mail:  radni@msg.net.pl
tel.: 514-474-935

Skorzystaj z przysługującego Ci prawa
   Nastał okres złożenia zeznań podatkowych za rok 2007. W terminie do końca stycznia 2008 r. zrobią to osoby opodatkowane tzw ryczałtem. 
Następnie do końca kwietnia 2008 r. pozostali podatnicy t.j. opodatkowani na zasadach ogólnych oraz z dochodów kapitałowych.
   Wszyscy możemy przekazać 1 % należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym celu wystarczy w odpowiedniej pozycji 
zeznania wpisać jej nazwę, numer wpisu do KRS i wysokość kwoty, która nie może przekraczać 1% należnego podatku po zaokrągleniu do 10 
groszy w dół. Podana kwota już bez naszego udziału zostanie przekazana na konto tej organizacji pożytku publicznego przez urząd skarbowy, 
do którego zeznanie zostało złożone. Należy zaznaczyć, że w ten sposób nie przekazujemy swoich pieniędzy, a korzystamy tylko z prawa za-
deklarowania ich przekazania z naszego podatku, który i tak do urzędu skarbowego wpłynie.
   Czy warto to zrobić? Zdecydowanie tak. Organizacje pożytku publicznego pozyskane w ten sposób środki  przeznaczają na tzw. cele pożytku 
publicznego np. działalność charytatywną, pomoc dla niepełnosprawnych, wspomaganie oświaty czy działalność rekreacyjno-sportową. 

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000231763
W roku 2007 w ramach 1 % zebraliśmy kwotę 5950 zł., którą w całości przekazaliśmy dla uczniów mareckich szkół fundując 20 nagród pie-
niężnych w dwóch kategoriach: dla najlepszego ucznia i dla najlepszego sportowca.
   Mogą z naszego pośrednictwa skorzystać także rodzice uczniów  mareckich szkół. W tym celu po wskazaniu Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego jako organizacji pożytku publicznego na rzecz, której przekażemy 1% podatku, należy przekazać informację   w szkole, że taka 
wpłata została dokonana. Środki wrócą  do szkoły po odpowiednim kontakcie i ustaleniu formy przekazania z Dyrektorami Szkół.
   W imieniu Zarządu MSG i własnym z góry dziękuję tym wszystkim, którzy przekażą środki na konto MSG. Słowa uznania będą się także 
należały, jeżeli przekażecie je Państwo na rzecz innych organizacji pożytku publicznego.

Tadeusz Skłodowski

 Z początkiem nowej kadencji Rady Miasta Marki został powołany Klub Radnych „O przyszłość Marek” –w jego skład wchodzą wszyscy 
Radni z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy sylwetki i pełnione funkcję w Radzie 
Miasta Marki:

Jacek Orych
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Burmistrz Marek nie dba o swoje zdrowie

 W 2007 roku po wakacjach w Wieściach z Ratu-
sza oraz w Echo Podwarszawskie nr 15, ukaza-
ła się informacja o utworzeniu stanowiska karetki  
w Markach. Od pierwszych dni stycznia 2008 r. karetka 
już funkcjonuje. Chcę przybliżyć i rozwinąć, w miarę mo-
jej wiedzy, ten temat. W chwili obecnej powiat wołomiń-
ski podzielony jest na 3 Rejony Operacyjne Ratownictwa 
Medycznego. Rejony te ustala (może tworzyć nowe) Wo-
jewoda. Rejon nr 37 to gminy: Jadów, Tłuszcz i Strachów-
ka z jedną karetką (R-ka), stacjonującą w Tłuszczu. Rejon 

nr 38 obejmuje Węgrów (nie dotyczy powiatu wołomińskiego). Jest to związane  
z poprzednim podziałem administracyjnym Polski, okresem sprzed 1999 
roku, zanim wskrzeszono powiaty. Kolejny Rejon nr 39 obejmuje swym zasię-
giem gminy: Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Radzymin, Wołomin 
i Zielonka. Posiada 3 karetki – jedną R-kę w Wołominie i po jednej Karetce 
Wypadkowej w Radzyminie i Wołominie. Radzymin stanowi w tym przypad-
ku tak zwane „miejsce wyczekiwania – stacja postojowa”. Gminy: Marki (od 
kilku lat) i Ząbki (od 1 lipca 2006) przynależą do Rejonu nr 47 w Warszawie 
przy ulicy Poznańskiej 22 (wjazd od ulicy Hożej). Do końca 2007 roku była to 
przynależność nieoficjalna, związana z dużą odległością od Wołomina. Wy-
pada w tym miejscu dodać, że Rejon nr 47 posiada w chwili obecnej łącznie 
29 karetek typu R-ka, oraz 15 karetek typu Wypadkowa (W) zlokalizowanych  
w 15 stacjach wyczekiwania. Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 najnowszej 
ustawy, R-ka to zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego (minimum  
3 osoby, w tym lekarz), zaś karetka wypadkowa to zespół podstawowy (mini-
mum 2 osoby, w tym pielęgniarka lub ratownik). Najbliższe dla Marek i Ząbek 
stacje wyczekiwania to: ulica Łojewska (w pobliżu szpitala na Bródnie, ulica 
Brzeska (szpital Kolejowy na Pradze), ulica Jagiellońska (okolice placu Hal-
lera – dawny plac Leńskiego), ulica Grenadierów (szpital Grochowski – Pra-
ga Południe przy rondzie Wiatraczna), ulica Marywilska (Białołęka – okolice 
giełdy samochodowej) i inne. Ustawa z dnia 08.09.2006 „O Ratownictwie 
Medycznym” w art. 24 ustęp 1 punkt 1 stanowi, że „Mediana czasu dotar-
cia na miejsce zdarzenia w skali każdego miesiąca jest nie większa niż 8 
minut w mieście powyżej 10 000 mieszkańców i 15 minut poza miastem 
powyżej 10 000 mieszkańców”. Mediana (zwana też wartością środkową lub 
drugim kwartylem, zastępuje średnią arytmetyczną, w statystyce jest war-
tością cechy w szeregu uporządkowanym). Praktyczną stronę pracy karetek 
określa art. 24 ust. 1 pkt. 3 tejże ustawy czyli „Maksymalny czas dotarcia na 
miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego, od chwili przyjęcia 
zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, nie może być dłuższy niż 15 minut  
w mieście powyżej 10 000 mieszkańców i 20 minut poza miastem”. W prakty-
ce oznacza to, że czas dojazdu do osoby potrzebującej pomocy na całym ob-
szarze gminy Marki i Ząbki, powinien wynosić 15 minut (od momentu przyjęcia 
zgłoszenia przez dyspozytora). Odległość stacji wyczekiwania karetki na ulicy 
Łojewskiej do osiedla na ulicy Kosynierów (na pograniczu Marek i Ząbek) wy-
nosi ± 4 kilometry, zaś do ulicy Klonowej jest to odległość blisko 7 kilometrów. 
Geometryczny środek dla gminy Marki i Ząbki wypada na styku ulic Lisa Kuli 
 i Zajączka. Dla samych Marek to centrum geometryczne znajduje się u zbiegu 
ulic Wspólnej i Małachowskiego. Niech mi ktoś udowodni, że środek Marek 
znajduje się na ulicy Klonowej w Strudze a uwierzę w to, że Polska to pępek Eu-
ropy a cały Świat tylko wiruje wokół Urzędu Miasta Marki przy ulicy Piłsudskie-
go 95. Mieszkam blisko centrum Marek, więc wypada mi się cieszyć. Ale jak to 
odbiorą mieszkańcy Marek południowych i Ząbek? Jeżeli czynnik ekonomicz-
ny lub propagandowy przeważył nad wartością zdrowia lub życia ludzkiego, to 
autorom takiej lokalizacji „życzę” dalszych sukcesów. Odrębnym tematem są 

finanse związane ze stacjonowaniem karetki w Markach. Dobowa gotowość 
karetki R-ka wynosi 2230 zł (rocznie ponad 800 000 zł – kontrakt z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia). Najem-dzierżawa pomieszczeń i terenu do stacjono-
wania karetki to suma około 1600 zł miesięcznie (19 032 zł rocznie – suma, 
jaką płaci szpital w Wołominie dla utrzymania stacji wyczekiwania w Radzymi-
nie). Tyle otrzymuje właściciel za całodobowe udostępnienie pomieszczenia  
z mediami dla załogi (bez rachunków za telefon). Pomieszczenia powinny 
spełniać pewne wymogi, przede wszystkim musi być czysto. Tu należy się po-
chwała włodarzom Miasta Marki. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego wyrażał się bardzo pozytywnie o zaan-
gażowaniu Burmistrza i Wiceburmistrza w odnowienie pomieszczeń dawnej 
przychodni na ulicy Klonowej w Strudze (prywatna własność). Czy publiczne 
pieniądza podatników zostały dobrze wydane? To pokaże najbliższa przy-
szłość. 

Ryszard Węsierski
PS. Autor tekstu jest magistrem politologii, przedstawicielem gminy Marki  
w Radzie Powiatu Wołomin, wiceprzewodniczącym Rady, zasiada w dwóch 
Komisjach stałych i dwóch Komisjach doraźnych Rady Powiatu (między inny-
mi jest sekretarzem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej).
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CAŁA PRAWDA O KARETCE

Ustawa a Marecki standard!!!

   W nocy z 6 na 7 stycznia 2008 r. rodzina z Marek z osiedla Praskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej (na tyłach Urzędu Miasta Marki) wzywała pomoc do 
mężczyzny lat 50
• Połączenie ok. 2 w nocy na numer 999 – zgłosiło się pogotowie ratunkowe 
w Wołominie i przekazało, że należy zadzwonić pod numer 22 999, gdyż Mar-
ki nie leżą w ich rejonie.
• Połączenie kilka minut po godzinie 2,00 pod numer 22 999. Pogotowie 
ratunkowe w Warszawie poinformowało, że należy zadzwonić do Nocnej Wy-
jazdowej Pomocy Lekarskiej w Kobyłce tel. 0-22 425 82 28. 
• Połączenie z NWPL w Kobyłce – uzyskano informację, by podać leki prze-
ciwbólowe zażywane przez pacjenta a jeżeli ból nie przejdzie po godzinie by 
ponownie zadzwonić. 
• Parę minut po godzinie 3 ponowne połączenie z NWPL z informacją,  
że ból nie ustaje i nastąpiło również zatrzymanie moczu – uzyskano informację,  
że karetka przebywa w Tłuszczu i może przyjechać za 2-3 godziny. Poradzono 
również by ponownie zadzwonić na pogotowie, gdyż pojawiły się nowe do-
legliwości jak zatrzymanie moczu a osoba odbierająca telefon w NWPL po-
wiedziała również, że sama też skontaktuje się z pogotowiem by przekazać 
zgłoszenie. 
• Połączenie na nr 22 999 o godzinie 03:14 w celu wezwania karetki pogo-
towia do chorego. Po około 3 minutowej rozmowie usłyszano, że zgłoszenie 
zostało przyjęte i zostanie przysłana karetka z Ratownikiem Medycznym. 
• Tuż po zakończeniu rozmowy z numerem 22 999 oddzwonił dyspozytor  
z NWPL informując, że przekazał zgłoszenie i karetka będzie za kilka minut, 
gdyż dowiedział się, że stacjonuje w Markach. 
• godzinie 03:48 ponownie wykonano telefon pod numer 22 999 celem za-
pytania, co dzieje się z karetką gdyż jeszcze nie dojechała na miejsce. Otrzy-
mano informację, że karetka została wysłana. 
• Tuż po zakończeniu rozmowy karetka przyjechała pod wskazany adres:  
załogę karetki stanowiła 3 osobowa męska ekipa. 
Od chwili przyjęcia zgłoszenia do momentu przyjazdu karetki minęło ponad 
30 minut.
O dalszym ciągu opisanego przypadku będę informował w miarę możliwości. 

Ryszard Węsierski

Patroni mareckich ulic
   Ignacy Paderewski urodził się 6 listopada 1860 roku 
w Kuryłówce na Podolu. Był znanym na całym świe-
cie pianistą i kompozytorem. Studia rozpoczął w roku 
1872 w konserwatorium w Warszawie. W roku 1881 
wyjechał na dalsze studia do Berlina, a następnie udał 
się do Wiednia, aby doskonalić swoje umiejętności gry 
na fortepianie. Tam też w roku 1887 zadebiutował jako 
pianista, zdobywając światową sławę. Koncertował po 
całej Europie, Australii, Amerykach i Afryce. W końcu 

na stałe osiedlił się w roku 1896 w Riond Bosson w szwajcarskim Morges. 
Sześć lat później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Właśnie w Stanach 
rozpoczął Paderewski działalność polityczną. Pod koniec I wojny światowej, kie-
dy 5 sierpnia 1917 roku został utworzony w Lozannie Komitet Narodowy Polski 
(KNP), polski kompozytor został jego czynnym działaczem. Jego starania w Wa-
szyngtonie przyniosły rezultaty: w 1918 roku prezydent Wilson w trzynastym 
punkcie swojego orędzia zmierzającego do zakończenia wojny w Europie ogło-
sił, że powinno zostać utworzone na powrót państwo polskie zasiedlone przez 
rdzennie polską ludność i z dostępem do morza. 29 sierpnia 1918 roku wy-
dany został dekret o anulowaniu traktatów rozbiorowych naszych ościennych 
sąsiadów, 3 czerwca zaś ogłoszone zostało uchwałą Konferencji Międzysojusz-
niczej utworzenie Państwa Polskiego, jednak bez wyraźnego określenia jego 
przyszłych granic. Fakt ten powodował ciągłe zatargi między byłymi zaborcami  
a nowym rządem Polski, który zresztą nie miał również poparcia części mo-
carstw europejskich. Przybycie do Polski w drugi dzień Świąt Bożego Narodze-
nia 1918 roku Ignacego Paderewskiego, które zresztą zbiegło się w czasie  
z wybuchem powstania w Wielkopolsce, załagodziło powstałe konflikty. Z jego 
wyborem na premiera zgodziły się zarówno wszystkie siły polityczne w kraju jak 
i poza jego granicami, gdzie Paderewski już wcześniej był szanowany i ceniony 
nie tylko jako kompozytor i wirtuoz fortepianu ale i polityk. Jako polski premier 
i równocześnie minister spraw zagranicznych podpisał 28 czerwca 1919 roku 
Traktat Wersalski, na mocy którego w granicach Polski znalazły się Wielkopol-
ska i Pomorze Gdańskie. Było to o wiele mniej, niż chcieli polscy delegaci, nie-
mniej ziemie te stanowiły zalążek odrodzonego Państwa Polskiego. 
   W roku 1921 Paderewski wycofał się z polityki. Powrócił do niej jednak po 
dwudziestu prawie latach w czasie II wojny światowej, kiedy w roku 1940 został 
przewodniczącym Rady Narodowej w Londynie - emigracyjnego parlamentu 
polskiego. Zmarł 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku. Pochowane na cmenta-
rzu Arlington w Waszyngtonie prochy, zostały w roku 1992 sprowadzone do 
Polski i złożone w Katedrze w Warszawie. Ignacy Paderewski był jednak nie 
tylko politykiem. Nie można zapominać o jego twórczości kompozytorskiej 
oraz działalności filantropijnej. Zakochany w polskich Tatrach, gdzie często od-
wiedzał swojego przyjaciela, Tytusa Chałubińskiego, zbierał melodie Podhala,  
by stworzyć z nich „Album Tatrzański” - zbiór utworów na fortepian inspiro-
wanych twórczością ludową. Wspierał także ideę budowy nowoczesnego 
sanatorium dla gruźlików pod Giewontem i był jednym z akcjonariuszy, która  
w 1902 roku rozpoczęła jego budowę. Pomagał także finansowo organiza-
cji Zakopiański Dom Zdrowia Bratniej Pomocy oraz Muzeum Tatrzańskiemu.  
W roku 1910 ufundował w Krakowie Pomnik Grunwaldzki autorstwa A. Wiwul-
skiego, upamiętniający 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem (14 lipca 1410 
roku). W czasie I wojny światowej współorganizował ochotnicze oddziały polskie 
w USA oraz założył z Henrykiem Sienkiewiczem (polskim laureatem literackiej 
Nagrody Nobla) Komitet Pomocy Polakom Ofiarom Wojny w Vevey i Polish Relief 
Found w Londynie.

opr. emka

Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941)

Urząd Miasta modernizuje bazar
Kto kupuje na naszym targowisku miej-
skim, znanym wszystkim jako bazar, ten 
wie, że estetyka tego miejsca, jak i wygo-
da dla handlowców i klientów, pozosta-
wia wiele do życzenia. Błoto, kurz, brak 
sanitariatów i wody do umycia rąk przez 
handlujących, groziło wprost zagrożeniem 
zdrowia. Cieszy więc fakt, że władze mia-
sta przystąpiły do modernizacji tego tar-

gowiska usytuowanego przy ul. Paderewskiego róg ul. Malinowej. Podłączono 
już wodę, planowana jest budowa 
pawilonów handlu całotygodnio-
wego lub usług, pomieszczenia go-
spodarczego z sanitariatem ogól-
nodostępnym, utwardzenie placu, 
budowie chodników, odwodnienia, 
miejsc parkingowych oraz nowego 
przyłącza energetycznego. Warun-

FLESZ
Bezradność Urzędu Miasta

Może i jest piękno  
w tej brzydocie ale nie-
potrzebna miastu taka 
wizytówka. Przez wie-
le lat urzędnicy nie są  
w stanie wyegzekwować 
od właściciela, rozbiórki 
ruiny tego domu. Owa 
ruina stoi przy ul. Piłsud-
skiego róg ul. Zajączka, 
niemalże vis a vis Urzę-
du Miasta.

Wybuchowy problem

Otwarta skrzynka i przy- 
łącze gazu na ul. Fa-
brycznej, tuż przy 
chodniku. Niebezpie-
czeństwo wybuchu jest 
bardzo realne gdyż przy-
łącze jak i skrzynka są 
mocno skorodowane. 
Gęsta zabudowa, ruchli-
wa ulica i na dodatek ła-
two w skrzynce pogrze-
bać. Strach pomyśleć 
gdyby jakieś dziecko lub 
wandal... Jeszcze jedno, przykrycie na skrzynce to eternit azbestowy!

Ludzki wymiar

Przedsiębiorcy, handlo- 
wcy, drogowcy i inni, 
bierzcie przykład z Urzę- 
du Miasta Marki. 
Zniesienie barier ar-
chitektonicznych dla 
niepełnosprawnych, to 
wspaniały ludzki odruch 
serca. Mam nadzieję, że 
nie skończy się na tym 
jednym ułatwieniu, inne 
budynki użyteczności 

publicznej nie są już tak dostępne.

Przystanek parkingiem

Tu podobno jest przystanek autobusowy ale wygląda jak parking (przy pawi-
lonach ul. Piłsudskiego 
róg ul. Fabrycznej). Bez-
czelne parkowanie przy 
zakazie postoju. Nie ma 
miejsca na zatrzymy-
wanie się autobusów. 
Na taki stan rzeczy, jak 
widać nie ma mocnych. 
A przecież, m.in. dlatego 
zainstalowano kamery 
na tym skrzyżowaniu 
aby nie było łamania 
przepisów.

zdjęcia i komentarz Małgorzata Kapica

ki jakie będą stworzone po modernizacji targowiska nareszcie będą na miarę 
naszego wieku. Zakończenie inwestycji planowane jest,  jeszcze w obecnym 
roku 2008.

Małgorzata Kapica
źródło: Miasto Marki Internetowy oficjalny serwis informacyjny
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Wypadki drogowe 

12.12.2007 godz. 17:10, MARKI, W miejscowości Marki doszło do zdarze-
nia drogowego gdzie kierujący pojazdem marki Opel Astra Krzysztof N. (zam. 
Warszawa) potrącił pieszą Anne W. (zam. Otłówko). W wyniku zdarzenia pie-
sza z urazem głowy została przewieziona do szpitala.
29.12.2007 godz. 16:30, MARKI, ul. PIŁSUDSKIEGO skrzyżowanie ulic: 
SZKOLNA 
Kierujący pojazdem marki Volkswagen Transporter kierowany przez Paweł 
L. (zam. Wielkopole) zderzył sięz pojazdem marki Ford Mondeo kierowanym 
przez Tomasz Cz. (zam. Warszawa).W wyniku zdarzenia dwie osoby, pasa-
żerowie z pojazdu marki Ford tj. Anna Cz. (zam. Warszawa) została przewie-
ziona ze złamanym żebrem do szpitala , oraz Henryk G. (zam. Wszebory)  
z urazem głowy przewieziony do szpitala.

WALNE ZGROMADZENIE MSG

   Dnia 14 Grudnia 2007r w Markach, odbyło się III Zgromadzenie Ogólne 
Członków Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. 
Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Wiater. Na Przewodniczącego Zgro-
madzenia jednogłośnie został wybrany Pan Roman Zembrzycki.
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest władne do podejmowania 
wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. Obecnych na III Zgromadzeniu 
MSG było 16 osób – członków MSG i 1 gość.
Porządek obrad został przyjęty, oraz zostało odczytane sprawozdanie  
z działalności MSG za okres 18.01.2007r. – 14.12.207r. przez ustępującego 
przewodniczącego Pana Kazimierza Wiatera.
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego MSG Pana Kazimierza 
Wiatera cały Zarząd MSG podał się do dymisji. 
   Z uwagi na powyższe nastąpił wybór członków Komisji Mandatowo – Skru-
tacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków i ponowny wybór nowego Zarządu 
MSG.
W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:
1. Tadeusz Skłodowski, 
2. Ryszard Korotko,
3. Grzegorz Miechowicz,  
4. Jacek Orych, 
5. Dariusz Pietrucha.
Skład rezerwowy Zarządu MSG stanowią:
1. Grzegorz Młodzianowski,
2. Maria Borysewicz,
3. Roman Zembrzycki.
W drugim tajnym głosowaniu do składu rezerwowego Komisji Rewizyjnej 
został wybrany jednogłośnie: Marek Miechowicz.
Bezpośrednio po wyborach Zarząd MSG na swoim pierwszym zebraniu 
wybrał ze swojego grona Przewodniczącego, którym został Pan Tadeusz 
Skłodowski.

Ryszard Korotko

Nadzwyczajne Walne Zebranie MTS MARCOVIA 
2000

Walne Nadzwyczajne Zebranie członków Mareckiego Towarzystwa Spor-
towego MARCOVIA 2000 odbyło 
się w siedzibie Towarzystwa 
w Markach, przy ul. Wspólnej 
12. Walne Zebranie zwołał pan 
Jacek Zalewski prezes Towarzys-
twa. Wysłuchano wystąpienia 
ustępującego Zarządu i po 
głosowaniu otrzymał on absolu-
torium. Członkowie Towarzystwa 
dokonali wyboru nowych władz. 
Zarząd

1. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc – prezes
2. Miechowicz Grzegorz – wiceprezes
3. Dariusz Frelek – sekretarz
4. Sebastian Ryński – skarbnik
5. marek Zieliński – członek
Komisja Rewizyjna
1. Krzysztof Pacuszka – przewodniczący
2. Marek Skrok
3. Jacek Szewczyk
Sąd Koleżeński
1. Mirosław Kostka – przewodniczący

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. 
A oto przepis na oryginalną sałatkę, jaki nadesłała nam Pani Eliza  
Paciorek z Marek. 

SAŁATKA
Składniki:
2 zupki (rosół) „Amino” (z makaronem tzw. chińskie), 3 pomidory śred-
niej wielkości, 1 duży ogórek, 2 małe czerwone cebule, kukurydza kon-
serwowa, zielony groszek konserwowy, majonez 

Makaron z zupek „Amino” pokruszyć i wsypać do salaterki razem  
z rosołkiem w proszku, wymieszać (nie zalewać wodą). Pomidory, 
ogórek i cebulki pokroić w kostkę, wymieszać w salaterce, następnie 
dodać kukurydzę, groszek i majonez. Wszystko razem wymieszać. Sa-
laterkę z sałatką wstawić do lodówki na 2 godziny. Po 2 godzinach 
można już podawać.

Smacznego! 
Małgorzata Kapica (emka)

2. Bogdan Król
3. Jarosław Wojciechowski

Członkowie Towarzystwa podzię-
kowali serdecznie Panu Jackowi 
Zalewskiemu za dotychczasową 
pracę na rzecz Towarzystwa. 
Gratulujemy nowo wybranym 
władzom i życzymy owocnej pra-
cy i wielkich sukcesów. 

emka

SPOŁECZNA KAMPANIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM

    Słowo sepsa ciągle wywołuje dreszcz emocji, ludzie nie wiedzą jakie ob-
jawy są charakterystyczne dla tej choroby, co zrobić, gdy dojdzie do zarażenia 
meningokokami oraz w jaki sposób zminimalizować ryzyko zachorowania. 
Niekiedy także lekarze mają problemy z postawieniem trafnej diagnozy.  
W początkowym stadium objawy sepsy przypominają przeziębienie. Szybkie 
rozpoznanie choroby ma niebagatelne znaczenie, 50 procent zgonów spo-
wodowanych przez sepsę ma miejsce w ciągu pierwszej doby od momentu 
pojawienia się objawów choroby. 
Zakażenia meningokokowe:
   Wywoływane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą 
spowodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mogą również wywołać 
sepsę, czyli uogólnioną odpowiedź organizmu na zakażenie, określane 
wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. U około 20 - 40% 
zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej, 
nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów. Kto najczęściej choruje: 
dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia; młodzież. Jednak pamiętać należy, 
że zachorować może każdy człowiek, bez względu na wiek. Najbardziej 
narażone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub nos-
icielami. Zakażeniu sprzyja: przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach 
o dużym natężeniu hałasu (dyskoteka, koncert); przebywanie dłuższy czas 
w grupie w zamkniętych pomieszczeniach (koszary, internaty, akademiki); 
przygodne pocałunki; picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców; 
palenie tego samego papierosa; bardziej podatni na zakażenie są ludzie, 
których organizm jest osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem fizy-
cznym, stresem, długotrwałym odchudzaniem itp. Meningokoki znajdują się 
w wydzielinie dróg oddechowych nosiciela lub chorej osoby. Są przenoszone 
drogą kropelkową.
Ogólne objawy zakażeń meningokowych:
   W początkowej fazie podobne są do przeziębienia (gorączka, bóle stawowe, 
mięśniowe, ogólne złe samopoczucie). Mogą również wystąpić: bóle głowy, 
nudności, wymioty, sztywność karku, drgawki często świadczące o zapaleniu 
opon mózgowo – rdzeniowych. Charakterystycznym objawem w postępującym 
zakażeniu jest wysypka wybroczynowa – plamki na skórze całego ciała w post-
aci drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym okresie 
w duże plamy, które nie bledną pod naciskiem. Wysypka może być jednym  
z ostatnich objawów. U dzieci poniżej 2 roku życia powyższe objawy mogą być 
mniej widoczne, a dominują takie jak: brak apetytu, wymioty, spowolnienie, 
rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, senność lub drażliwość, odchylenie głowy 
do tyłu, pulsujące ciemiączko u niemowląt, wybroczyny na skórze. 
CHOROBA ROZWIJA SIĘ BARDZO SZYBKO !!!
   Aby skutecznie leczyć zakażenie meningokokowe, należy po wystąpieniu 
pierwszych objawów natychmiast zgłosić się do lekarza lub wezwać pogotow-
ie ratunkowe – tel. 999 dokładnie opisując objawy. 
Uwaga! Po bezpośrednim kontakcie z osobą chorą na inwazyjną chorobę 
meningokokową należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który może zalecić 
przyjęcie dawki antybiotyku, co znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania.
Zapobieganie: Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed za-
chorowaniem są: profilaktyka poprzez stosowanie szczepień ochronnych. 
Należy jednak pamiętać, iż szczepionka zabezpiecza przed zakażeniem me-
ningokokami typu C (w chwili obecnej najgroźniejsze) i nie zabezpiecza przed 
zakażeniem typu B. Szczepionkę można podawać osobom od 2 miesiąca 
życia. Powyżej 12 miesiąca życia podaje się 1 dawkę szczepionki. O szczepi-
eniu decyduje lekarz. 
Unikanie ryzykownych zachowań. 
   Szczepionki polisacharydowe (wielocukrowe) są skuteczne w około 80% 
i przeznaczone dla osób powyżej drugiego roku życia. Zaszczepienie taką 
szczepionką daje ochronę na okres około 3 lat. Szczepionki koniugowane 
(przeciwko meningokokom grupy C) są bardzo skuteczne i mogą być sto-
sowane u dzieci powyżej 2 miesiąca życia, zgodnie z załączonym do nich 
schematem. Ludziom dorosłym podaje się jedną dawkę, która zapewnia 
długotrwałą ochronę przed zakażeniem.

opr. emka
źródło: www.meningokoki.com.pl

GALERIA ARTYSTÓW MARECKICH

Mieczysław Misiurski

Absolwent Liceum Plastyczne-
go w Nałęczowie i Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
uczeń profesorów: J. Wodyń-
skiego, J. Szancera, J. Pałki, 
S. Poznańskiego. Dyplom 
ASP z wyróżnieniem otrzymał  
w 1972 roku. Od 1982 roku 
pracował w Zespole Naczel-
nego Plastyka w Urzędzie 
m.st. Warszawy na stanowisku 
starszego stołecznego inspek-
tora. Rzeczoznawca Ministra 
Kultury i Sztuki. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rzeźbą. 

Wystawia indywidualnie i uczestniczy  
w wystawach zbiorowych, plenerach 
międzynarodowych. Laureat 30 nagród 
w konkursach na plakat. Posiada prace 
w zbiorach prywatnych w kraju i za gra-
nicą oraz w muzeach: Rosji (Moskwa), 
Białorusi (Mińsk), Belgii (Sint Niklaas, 
Mons), Polski (Oświęcim, Wilanów, Cie-
chanowiec). Malarstwo Mieczysława Mi-
siurskiego jest bardzo ekspresyjne nie  

w bogactwie formy ale w przekazie treści, w sposób 
ascetyczny i zwięzły mówi o sprawach najbardziej istotnych dla człowieka. 

Mieczysław Misiur-
ski o swojej twór-
czości:
Moim credo ma-
larskim jest spro-
wadzenie do zna-
ku graficznego 
problemów wiary, 
filozoficznych, mo-
ralnych... W ma-
larstwie operuję 
skrótem myślowym 
i celowo zawężoną 
gamą kolorystycz-
ną. Podejmuję po-
nadczasowe tematy 
związane z wszyst-
kim, co dotyczy czło-
wieka i jego życia.
 
Mieczysław Misiurski jest również autorem wierszy.

Bezdomny
Wgnieciony w perspektywę ulicy
tysiącami spojrzeń,
idzie otulony całunem nocy,
smutny pet wielkiego miasta.
Marzy kromką chleba
znalezioną na śmietniku.
Patrzy przeszłością,
myśli koleją ludzkiego losu.
Zziębnięty zwiedza
pałace dworców
i salony hydroforni
mój i twój bliźni.
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Wszystkim uczestnikom naszych imprez, spotka
i zaj  sta ych oraz sympatykom  NAJSERDECZNIEJSZE  

YCZENIA  NOWOROCZNE  sk adaj : dyrektor oraz pracownicy 
Mareckiego O rodka  Kultury 

3. I. 08 
WYJAZD

„Warszawskie Szopki Bo onarodzeniowe”
Autokarowa wycieczka z przewodnikiem. 

10. I. 08 
godz 16.00 

„W wi teczno – Noworocznym Nastroju” – 
Uroczysty Koncert Kol d i Pie ni w wykonaniu: 

Gra yna Biernat – piew, Aldona Lepak - pianino. 
13. I. 08 

godz.17.45
Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy  

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach 
17. I. 08 

godz.16.00
godz. 14.00 – Zebranie Zarz du Klubu Seniora. 

Wieczór filmowy  „Rok w Puszczy” – Wst p wolny.
19. I. 08 

godz.17.00
BAL KARNAWA OWY NA RANCZO BENA

Zapisy i wp aty w sekretariacie MOK. 
20. I. 08  

godz.15.00
Niedziela z Mam , Niedziela z Tat

Doroczna „CHOINKA” dla dzieci od lat 3. 
23. I. 08 
g. 10.00 

VI Prezentacje Artystyczne
Przedszkolaków z MAREK „JASE KA”

23. I. 08 Wyjazd do TEATRU „RAMPA” na spektakl 
kabaretowy „Aj, waj! Czyli historie z cynamonem”.

wyst pi Grupa Rafa a Kmity z Krakowa. 

24 I 08 
godz.16.00

„Podró e Bez Biletu” pt.: „Religia, Kultura i 
Przyroda Syberii i Bajka u”. prelekcja biologów Julii 

I Stanis awa Pagan 
27. I. 08  

godz.16.00
Doroczny „Koncert Zimowy” w wykonaniu uczniów 

Ogniska Muzycznego MOK 
31. I. 08  

godz.16.00
„Powiedzia  nam bartek, e dzi  t usty czwartek...”

– spotkanie klubowe 
M O K  PRZEDSZKOLANDIA

og asza zapisy  do nowej grupy 3-4 latków. W programie zaj :
Gry i zabawy edukacyjne i dowolne, elementy plastyki, piosenki    
i ta ce przy muzyce. Zaj cia w poniedzia ki i rody w godzinach 

11.00 – 12.45. Koszt miesi czny – 60 z  (14 godzin zegarowych)
Pierwsze zaj cia: 16. I. 2008 – zapisy w sekretariacie MOK.  

Ilo  miejsc ograniczona! 

Marki, ul. Fabryczna 2  tel.: 0 22 
781 14 06, fax. 0 22 781 11 39

www.mokmarki.pl 
mail: mokmarki@mokmarki.pl

narodziny idei

życiorys

konsumpcja

epitafium dla alkoholika
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OGŁOSZENIA DARMOWE:

Dam Pracę:

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

Praca dodatowa:

Przyjmę pracę chałupniczą – krawiectwo lekkie, owerlok, tel. 0792 433 390

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

Ogłoszenia Drobne:

Poprawki oraz drobne usługi krawieckie, tel. O22 781 15 96

Kopalino wynajmę latem przyczepę hobby prestige z zapleczem - kuchnia, 
grill, murowany prysznic, wc, telefon - na działce letniskowej nam morzem. 
Cena 150 zł/doba-do negocjacji. e-mail: malpress@wp.pl  
telefon 0 606 701 478

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

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

„NATURAL - MEDICA” 05-200 Wołomin, ulica Wileńska 51 A lok. 2, 
tel./fax 22 763 96 72 lub 509 745 781 – Psychiatra dla Dzieci i Młodzieży, 
Psychiatra dla Dorosłych, Psychoterapeuta, Psycholog, Logopeda, Neurolo-
gopeda, Muzykoterapeuta. 

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 Gabrysi”, ul. Małachowskiego 112
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.

Spośród  prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowana 1 nagroda – płyta 
muzyczna.
Rozwiązanie krzyżówki w następnym numerze.
 
Rozwiązanie hasła krzyżówki nr 2  z grudnia 2007 - „Kolorowa choinka”.
Nagrodę wylosowała Pani Eliza Paciorek. Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA nr 3
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Wykonawstwo robót instalacyjnych
dla budownictwa


