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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

7 października gościliśmy w Markach ekipę 
instruktorów z fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Szkolili oni nauczycieli 
z Marek (trzy szkoły) oraz z całego powiatu 
(w sumie 18 placówek) w ramach programu 
“Ratujemy i Uczymy Ratować”. Nauczyciele 
po zakończonym kursie otrzymali sprzęt 
i materiały, by mogli w swoich szkołach 

uczyć uczniów klas I-III udzielania pierwszej 
pomocy i zachowania się podczas wypadku lub         

   innego zdarzenia. Dodatkowo każda szkoła otrzy-
mała sprzęt warty ponad 5000 zł, w tym dwa fantomy (duży i mały) 
oraz materiały, w tym podręczniki dla uczniów i instruktażowe płyty 
DVD. Szkolenie dla nauczycieli było bezpłatne.

– Cieszę się, że WOŚP przyjęła zaproszenie Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego (MSG), by przeprowadzić szkolenie właśnie w Markach. 
Chcemy, by edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy stała się 
powszechna. Teraz 18 szkół z powiatu ma już odpowiednio poinstruowa-
nych nauczycieli, którzy przekażą tę wiedzę podopiecznym – mówi Jacek 
Orych, radny Marek i jeden z organizatorów środowej akcji.

Efektem całego programu 
“Ratujemy i Uczymy Ratować” 
jest to, że w Markach wszystkie 
szkoły podstawowe mają prze-
szkolonych nauczycieli i posia-
dają odpowiedni sprzęt do nauki.
W całej Polsce przeszkolono już 
ponad milion uczniów i ponad 
16 tys. nauczycieli. Te liczby są 
wymowne! Od stycznia 2008 r. 
program „Ratujemy i Uczymy Ra-
tować” został objęty honorowym 
patronatem Minister Edukacji 
Narodowej.

Jak czytamy na stronie 
WOŚP (http://www.wosp.org.
pl/uczymyratowac), „program 
edukacyjny Ratujemy i Uczymy 
Ratować został uruchomiony 

w 2006 r. Nasze kursy skierowane są do osób uczących najmłodszych, 
czyli nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych. 
Program ten realizujemy dzięki grupie 150 wolontariuszy Pokojowego 
Patrolu (...), którzy ukończyli nasze specjalne kursy instruktorskie. Kie-
ruje nimi grupa instruktorów, którzy koordynacją szkoleń zajmują się 
stale, przez cały rok. Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się 
najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego 
wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie 
poszkodowanej”.

– Takie doświadczenia powinno posiadać jak najwięcej osób, 
dlatego w najbliższym czasie Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 
realizować będzie kolejne tego typu projekty – obiecuje Tadeusz Skło-
dowski, prezes MSG.

Ratujemy i Uczymy Ratować
W ostatnich dniach radni dostali do analizy projekt uchwały w sprawie 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Ostatnią, przypomnijmy 
dość drastyczną podwyżkę, mieliśmy w 2007 r. Wtedy wzrost niektórych 
stawek podatkowych sięgał nawet 150 proc. Od tego czasu zmian nie 
było.  Jednak już w przyszłym roku trzeba przygotować się na podwyżki.

Podatki od nieruchomości podzielone są na trzy działy. Na począ-
tek weźmy dział ”grunty”. Władze miasta zaproponowały podwyżkę 
o 4 grosze za m2. dla gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz o 2 grosze za m2 dla pozostałych gruntów. 
Oto przykład. Jeśli ktoś do tej pory za działkę liczącą 1000 m2 płacił 
rocznie 300 zł, w 2010 r. zapłaci o 20 zł więcej. Taki zabieg spowoduje 
(zakładając 100-procentową ściągalność podatków z tego tytułu) 
ponad 231 tys. zł rocznie dodatkowych wpływów do budżetu miasta.

Kolejny dział to podatek od budynków i ich części. Dla powierzchni 
związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej planowany 
jest wzrost o 90 groszy za m2. Dla budżetu miasta jest to rocznie 
dodatkowo ponad 261 tys. zł. 

Najistotniejszą dla wielu mieszkańców pozycją w tym dziale jest 
oczywiście podatek od powierzchni mieszkalnych – tu proponowany 
wzrost wynosi 4 grosze na m2 za rok. Przykładowo, dla mieszkania 
o powierzchni 60 m2. jest to wzrost rzędu 2,4 zł, a dla mieszkania 
liczącego 100 m2 - 4 zł rocznie więcej. Taka zmiana daje ponad 
30 tys. zł więcej wpływu do budżetu miasta. Więcej zapłacą także 
organizacje pożytku publicznego. W ich przypadku wzrost wyniesie 
27 groszy na m2. Podobnie będzie z podatkiem dla powierzchni pod 
działalność sportową (wzrost o 45 groszy) oraz związaną ze świad-
czeniami zdrowotnymi (wzrost o 25 groszy).

Bez zmian pozostaje stawka podatku do budowli – od lat pozostaje 
na poziomie 2 proc. ich wartości.

W sumie wszystkie zmiany mogą przynieść prawie 540 tys. zł 
rocznie dodatkowego wpływu do budżetu. Należy zaznaczyć, że pro-
ponowane stawki nie są wartościami maksymalnymi. W mojej ocenie 
są to umiarkowane zmiany. Wzrost podatków, tak jak wzrost opłat za 
inne świadczenia, jest naturalną rzeczą. Wprowadzanie koniecznych 
podwyżek stopniowo, nawet co rok lub co dwa lata, jest na pewno 
lepszą metodą niż wprowadzenie drastycznego wzrostu po długiej 
przerwie, czego mogliśmy doświadczyć w 2007 r. 

Sprawą podniesienia opłat zajmie się Rada Miasta, która zbierze 
się 28 października. 

Jacek Orych, Radny Miasta Marki

Nowy rok - nowe podatki?

Darmowe szczepienia przeciw grypie
Po raz kolejny w Markach realizowany jest program bezpłatnych szkoleń 
przeciw grypie sezonowej dla zameldowanych mieszkańców powyżej 65 
roku życia.
Tegoroczna akcja szczepień rozpoczęła się 29 września, a jej zakończe-
nie przewidziane jest na 31 stycznia 2010 r. Programy szczepień finan-
sowany jest budżetu miasta i obejmuje koszt szczepionki oraz usługi.
Szersze informacje i szczepienia w: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „KARDIO-MED” (ul. Sportowa 3) oraz Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ESCULAP” (ul. Fabryczna 1).

Foto: Ryszard Korotko
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Polska reprezentacja 
ostatnio gra fatalnie. 
Może w przyszłości 
zmienią to młode talenty, 
które korzystają z boisk 
w naszym powiecie. Jest 
ich coraz więcej. 

6 października 2009 r.
w gminie Ząbki oddano do 

użytku kompleks sportowy „Orlik 2012” zlokalizowany przy Szkole 
Podstawowej nr 2 (ulica Batorego 11). Jego budowa była dofinan-
sowana przez Ministerstwo Sportu oraz Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, dzięki temu miasto opłaciło tylko 1/3 kosztów 
budowy. Z informacji Roberta Perkowskiego, burmistrza Ząbek, 
wynika, że jest to trzeci obiekt sportowy o sztucznej nawierzchni. 
Do końca roku zostaną oddane do użytku kolejne dwa. Powstaną 
przy Gimnazjum nr 2 oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji (ulica Słowackiego 21). Na rok 2010 Ząbki zaplanowały 
budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w (ulica Piłsudskiego 
35) oraz przy Gimnazjum nr 1 (ulica Harcerska 9). 

W sąsiadującej z Markami gminie w 2008 r. wybudowane zostały 
dwa boiska o sztucznej nawierzchni. Pierwsze – przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 (filia przy ulicy Kościelnej 2), drugi obiekt powstał w ra-
mach programu „Blisko Boisko”  przy Gimnazjum nr 2 (ulica Batorego 
37). Ten ostatni projekt sfinansowano ze środków własnych miasta, 
PZU,  PZU Życie oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Jak wypadają Ząbki na tle starostwa?  W 2007 r. starostwo zreali-
zowało budowę zespołu boisk (boisko do koszykówki, piłki ręcznej, 
bieżnia i skocznia) przy Zespole Szkół w Tłuszczu. W 2008 r. oddano 
do użytku boisko wielofunkcyjne przy Domu Dziecka w Równem 
(gmina Strachówka). W ramach programu „Blisko Boisko” powstało 

boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie 
(ulica Armii Krajowej 38). W 2009 r. starostwo oddało do użytku 
kolejne boisko wielofunkcyjne przy ZSE w Wołominie oraz w ramach 
programu „Orlik” boiska przy Zespole Szkół w Zielonce (ulica 
Inżynierska 1). Obecnie realizowany jest „Orlik” przy zespole Szkół 
w Wołominie (ul. Legionów 85).Na 2010 r. starostwo zaplanowało 
budowę „Orlika” przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie 
oraz boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Tłuszczu. Wliczając 
poślizgi przy realizacji inwestycji przez powiat można przyjąć, że jest 
remis 7:7.

wicestarosta Ryszard Węsierski
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• budowy pod klucz
• uk�adanie glazury i terrakoty
• równanie �cian, g�adzie, malowanie
• wylewki mechaniczne i tradycyjne
• uk�adanie parkietu, desek, paneli
• sufity i �cianki z p�yt gipsowo – kartonowych
• ocieplenia, tynki tradycyjne i dekoracyjne
• monta� drzwi i okien
• instalacje hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne
• instalacje elektryczne, alarmowe, telewizyjne
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Zapraszamy do 
naszego sklepu

on-line 
z armatur� sanitarn�

tel. 0 792 267 383
     (22) 771 60 30

sklep@armatura.waw.pl

Nowe boiska w Powiecie Wołomińskim

Szanowny Panie redaktorze Bargieł
Pan, jako naczelny redaktor tygodnika „Wieści Podwarszaw-

skie”, nie musi tłumaczyć się z tego, że dał komuś artykuł do 
przedruku. Mnie dziwi tylko, że wydawca biuletynu informacyjne-
go Urzędu Miasta Marki „Informacje z Ratusza” nie szukał, tak 
jak Pan, materiałów o wycince drzew u źródeł tych informacji, 
tylko w prasie. I to jest lenistwo. 

Z poważaniem .
wicestarosta Ryszard Węsierski

Przed nami Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W te 
dni przemierzamy wiele setek, a czasami i tysięcy kilometrów, 
aby pochylić się nad mogiłami naszych najbliższych. 

To dzień powagi, zadumy i refleksji nad tym wszystkim, co kryje 
w sobie tajemnica przemijania i śmierci. Spacery cmentarnymi 
alejkami to również ogromna lekcja historii. Często obok grobów 
naszych najbliższych znajdują się mogiły ludzi, którzy oddali życie 
za wolność ojczyzny oraz ludzi kultury i sztuki, którzy budowali 
naszą tożsamość narodową. 

W tym zatroskaniu o nasze rodzinne groby nie przechodźmy 
obojętnie obok mogił opuszczonych. Poświęćmy chwilę na 
modlitwę i zapalenie lampki nad miejscami spoczynku osób, do 
których być może nikt już nie dotrze. Dbanie o groby naszych bli-
skich to nie tylko tradycja, ale i obowiązek, dlatego ważnym jest, 
abyśmy zabierali ze sobą swoje pociechy. Dla nich to nie tylko 
wielka lekcja historii naszych rodzin, ale i naszego kraju. Prze-
kazujmy im wiedzę o miejscach spoczynku naszych bliskich oraz 
ludzi, których znają jedynie z podręczników do historii. Im więcej 
uda się nam przekazać naszym dzieciom, tym większą będziemy 
mieli pewność, że gdy nas zabraknie wszystkie miejsca, które 
odwiedzamy dziś, nie będą opuszczone i zaniedbane, a pamięć 
o tych, którzy tam spoczywają, nie będzie zapomniana.

Wszystkim udającym się w dalekie podróże życzymy szczęśli-
wego podróży i szczęśliwego powrotu do domu. Redakcja 

Święto
Wszystkich Świętych
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Niedziela 11 października 2009. Sale Galerii Mareckiego Ośrodka 
Kultury zapełniło liczne grono gości przybyłych na wernisaż wystawy 
malarstwa wybitnej artystki Teresy Panasiuk, absolwentki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, uczennicy Artura Nacht-Samborskie-
go. Dyplom otrzymała w 1964 roku, uprawia malarstwo (olej, gwasz, 
pastel) oraz rysunek. Jej prace były prezentowane na licznych 
wystawach w prestiżowych galeriach w Polsce i za granicą, znajdują 
się w wielu muzeach sztuki współczesnej w Europie. 

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor MOK, Krystyna Klimecka przed-
stawiając bohaterów niedzielnego wieczoru, którymi obok Teresy 
Panasiuk byli: znakomity krytyk sztuki, Maria Teresa Krawczyk oraz 
wspaniały saksofonista, Piotr Cieślikowski. 

Otwarcie wystawy poprzedził koncert. Muzyk szybko zdobył serca 
zgromadzonej publiczności, która bardzo entuzjastycznie reagowała 
na każdy wykonany utwór - dedykację muzyczną dla lubiącej jazz 
autorki obrazów i jej gości. Grał standardy jazzowe na saksofonie te-
norowym jak i sopranowym, była to wspaniała podróż przez historię 
jazzu i jego odmiany, stanowiąca trafne muzyczne dopełnienie do 
obrazów prezentowanych w Galerii. 

Podobnie jak w muzyce jazzowej w obrazach Teresy Panasiuk 
pośród łagodnej, zdawałoby się - dość jednolitej płaszczyzny koloru 
znajdują się ostrzejsze akcenty - kanciaste, kolorowe intruzje tylko 
pozornie burzące harmonię gamy kolorystycznej. Twórczość tej 
doskonałej artystki, została z ogromną wrażliwością skomentowana 
przez Marię Teresę Krawczyk, zwróciła ona uwagę gości Galerii na 
jej fenomenalne wyczucie koloru, umiejętność operowania świa-
tłem - ale i cieniem, zdolność do budowania nastroju i znakomitego 
komponowania obrazu. Jej przetworzone w płaszczyzny krajobrazy 
i fragmenty natury są samą „esencją” krajobrazu - operują one tak 
szerokim spektrum barw i świateł, że ich prostota staje się wielkim 
atutem, pozwalającym w pełni skoncentrować się właśnie na grze 
kolorów. 

Wreszcie obydwie sale galerii wypełnił miły gwar – przyszedł czas 
na komentowanie obrazów malarki i koncertu saksofonisty a także 
kupienie płyty z jego nagraniami, czas sympatycznych spotkań 
i zawiązywania nowych znajomości. W przemiłej atmosferze, przy po-
częstunku przygotowanym przez pracowników ośrodka oraz lampce 
wina artystyczny wieczór mijał szybko. Żal, że musiał się skończyć... 

W 1997 roku w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury eksponowane były 
obrazy olejne Teresy Panasiuk, na tegorocznej wystawie można obejrzeć 
jej najnowsze obrazy olejne oraz prace wykonane w różnych technikach 
na papierze, powstałe w latach 1957 - 2009. Komisarz wystawy – Hanna 
Klimecka. Aranżacja: Teresa Panasiuk i Wanda Wójcik, wstęp do katalogu 
wystawy: Maria Teresa Krawczyk. Wystawa czynna: sala 1 - poniedziałki 
i  środy w godz. 10 - 14, wtorki i piątki godz. 12 – 19; sala 2 - poniedziałek 
- piątek w godz. 12 – 19. Grupy zorganizowane oprowadza przewodnik po 
wcześniejszym ustaleniu terminu. Zapraszamy!

Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06, 
www.mokmarki.pl; www.mokmarki.pl/salon/panasiuk 

MOK w Markach

Wernisaż wystawy malarstwa Teresy Panasiuk
w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury

Mieszkańcy ulic Pieniążka i Chocimskiej składają podziękowanie za 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, co spowodowało znaczny 
spadek natężenia ruchu kołowego, a tym samym bezpieczny wyjazd 
z naszych posesji. Ta sielanka nie trwała długo, bo minęły zaledwie 
trzy miesiące i znaki zostały usunięte. Na wymienionych ulicach nie 
ma chodnika, a na ulicy Pieniążka nie ma nawet pasa pobocza – tak, 
aby piesi mogli szybko zejść przed nadjeżdżającym pojazdem. Nad 
bezpieczeństwem mieszkańców (tych starszych i tych zupełnie ma-
łych, idących codziennie do szkoły) zwyciężył lobbing mieszkańców 
nowego osiedla, reprezentowanych przez radnego Pawła Adamczyka, 
którym nie w głowie jest poruszanie się pieszo (tylko samochodami) 
w przeciwieństwie do ludzi mniej zamożnych.

Ponadto dziwi nas postawa pozostałych radnych, że dali się wcią-
gnąć w tak haniebną sprawę, nie zważając na poniesione koszty przez 
podatników podczas ustawiania, a następnie demontażu znaków.

Tu należy się na chwilę zatrzymać i wspomnieć o „intencjach” 
„gorliwych” radnych, którzy bardzo dbają o swoją pozycję i popierają 
ludzi jeżdżących wyłącznie samochodami, zupełnie zapominając 
o bezpieczeństwie dzieci i ludzi starszych. 

Radny Paweł Adamczyk już zaczął kampanię wyborczą i skrzętnie 
zabiega o głosy mieszkańców nowego osiedla, w którego bezpo-
średnim sąsiedztwie mieszka. Pan radny Marek Szczepanowski 
zapomniał o bezpieczeństwie dzieci, lecz pamiętał o klientach wyjeż-
dżających z baru przy ul. Jutrzenki na Al. Piłsudskiego – tak, aby nie 
stali w korku. I tu jest ul. Pieniążka oraz Chocimska, które stanowią 
„naturalną obwodnicę”, a klienci mogą sobie swobodnie ominąć 
utrudnienia w Al. Piłsudskiego. Następnie radny Bogdan Trzemecki 
w ubiegłej kadencji nie widział źle ułożonego asfaltu po wkopaniu rury 
wodociągowej na ul Jutrzenki, przy której mieszka. Nie wiadomo, co 
było przyczyną jego krótkowzroczności oraz zaburzeń pamięci tak, aby 
poruszyć ten problem na sesji rady miasta. Obecnie zaciekle walczył 
o zdjęcie znaków przy ulicach Pieniążka i Chocimskiej. 

A skoro mowa o radnych, to nie wolno zapominać o naszym bur-
mistrzu Januszu Werczyńskim. Występując w Kurierze Mazowieckim 
obiecał mieszkańcom Marek budowę obwodnicy za dwa lata. Wiado-

mym jest, że jest to ogromne przedsięwzięcie zarówno pod względem 
logistycznym jak i finansowym, lecz jest to zbyt długi czas, w którym 
piesi uczestnicy ruchu będą bezpośrednio narażeni na niebezpieczeń-
stwo utraty zdrowia, a nawet życia. Tu też należy wspomnieć o fakcie 
wystosowania do burmistrza pisemnej petycji w czerwcu 2009 r., na 
którą nie raczył nawet udzielić odpowiedzi. To daje pełny obraz po-
stawy pana burmistrza i „szacunku”, jakim darzy  mieszkańców. A co 
do obietnicy budowy wspomnianej obwodnicy, mieszkańcy Marek, 
a szczególnie ulic Pieniążka i Chocimskiej, czekają z niecierpliwością 
na jej spełnienie.

Kończąc pozostawiamy obiektywną ocenę postawy burmistrza 
Janusza Werczyńskiego oraz radnych Pawła Adamczyka, Marka 
Szczepanowskiego i Bogdana Trzemeckiego mieszkańcom Marek.

Z poważaniem Jacek Błaszczyk
• • •

To już drugi list w sprawie, która bulwersuje mieszkańców ulic Chocim-
skiej i Pieniążka. 

Najdziwniejsze jest zachowanie radnych z tego terenu, którzy z wielkim 
zaangażowaniem storpedowali lokalną inicjatywę. Przypomnijmy, że to 
na wniosek mieszkańców Urząd Miasta zaprojektował i wykonał zmiany 
w organizacji ruchu w tym rejonie ponosząc koszty. Na wniosek radnego 
z tego okręgu Rada Miasta przegłosowała przywrócenie poprzedniego 
stanu rzeczy na tych ulicach. Ci ludzie chcą tylko poprawy bezpieczeń-
stwa w swoim miejscu zamieszkania i mają do tego PRAWO. Do tej pory 
bywało tak, że to radni wspierali lub sami inicjowali przedsięwzięcia 
mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców ze swego terenu. 
Przykładem może być wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy 
Piotra Skargi. Tym razem stało się inaczej – nie wiemy dlaczego? Re-
dakcja naszej gazety udostępni swoje łamy wspomnianym radnym, aby 
w sposób merytoryczny mogli przedstawić swój punkt widzenia. Co złego 
było w tym, aby na stosunkowo wąskich i bez chodników osiedlowych 
uliczkach mógł funkcjonować ruch jednokierunkowy? Przypominamy, 
aby wypowiedzi miały charakter rzeczowy i nie były personalnym atakiem 
na autorów listów. Zapraszamy.

Redakcja

Radnym i burmistrzowi już dziękujemy

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a
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V Spartakiada Rodzinna przeszła już do historii. I choć myślami 
jesteśmy przy szóstej edycji imprezy w 2010 r., warto się po-
dzielić wrażeniami z ostatniego spotkania, do którego doszło 
27 września – tradycyjnie na stadionie Marcovii.

Po raz kolejny okazało się, że jesteśmy urodzeni pod szczęśliwą 
gwiazdą, ponieważ dopisała pogoda (była cudna), dopisali ludzie dobrej 
woli (czyli sponsorzy) oraz dopisaliście Wy, drodzy Markowianie. Tłumnie 
przybyliście, by ze swoimi pociechami miło spędzić niedzielne popołu-
dnie biorąc udział w konkurencjach sportowych lub artystycznych. 

Atrakcji wszak było bez liku. Tradycyjnie już – poza konkuren-
cjami lekkoatletycznymi – mogliście zapoznać się z zasadami gry 
w baseballa. Tajniki paintballa odkrywali przed Wami instruktorzy 
tej zabawy. Miłośnicy warcab mogli spróbować swych sił w grze 
symultanicznej z Pawłem Sucheckim, utytułowanym zawodnikiem 
UKS Struga. Rozegrany został turniej w tenisie stołowym. Spragnieni   
badmintona też mieli swój kącik. 

W konkurencjach rodzinnych rozgrywanych o tytuł Sportowej 
Rodziny Roku triumfowała rodzina Górskich. Tytuł zatrzymała, 
natomiast nagrodę, którą zdobyła, przekazała Zespołowi Szkół przy 
ul. Kasztanowej w Markach. Serdeczne dziękujemy za ten piękny 
i szlachetny gest.

Ale nie z samych dyscyplin sportowych składała się tegoroczna 
edycja spartakiady. Uzdolnieni artystycznie mogli spróbować sił 
biorąc udział w happeningu plastycznym.

Fantastyczną rozrywkę zaprezentował nam krakowski Teatr Waga-
bunda, bawiąc nas przez cały czas trwania imprezy.  Zaprezentowa-
ny na zakończenie dnia teatr ognia na wszystkich wywarł ogromne 
wrażenie. Na scenie mogliśmy podziwiać zespoły Szok Dance i Atut. 
Marecki Ośrodek Kultury zaprezentował wystawę plastyczną pod 
nazwą „ Ze sztuką na ty”.

Po raz drugi i myślimy, że nieostatni, gościliśmy ekipę motocykli-
stów na wspaniałych maszynach. Ryk Chopperów i Cruiserów oraz 
ich piękno i niepowtarzalne stroje kierowców były nie lada atrakcją. 
Niesłabnącą popularnością cieszyły się przejażdżki konne – zwłasz-
cza dla milusińskich to była duża atrakcja. 

W tym roku po raz pierwszy gościliśmy ekipę mistrzów kulinar-
nych, którzy poza tym, że mieli w swojej ofercie fantastycznie 
przyrządzone potrawy, to według zasady „nie należy jeść, ale się 
odżywiać” propagowali wiedzę na temat zdrowego odżywiania. 
Były również konkursy m.in. na zrobienie najsmaczniejszej kanapki 
oraz najdłuższego makaronu. Pomysł jak najbardziej trafiony i wart 
kontynuowania w przyszłości.

Nie zapomnieliśmy i tym razem o edukacji. Stanowisko miała 
policja, gdzie uczestnicy spartakiady mogli posłuchać rad policjantów 
na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Nadleśnictwo 
Drewnica oraz Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
przygotowały stanowiska poświecone ekologii i ochronie środowiska.

Grupa Marki 2020 szeroko informowała o planowanym przebiegu 
obwodnicy Marek i zbierała podpisy pod petycją zmierzającą do 
przyspieszenia prac nad tym projektem. Na stanowisku medycznym 
zorganizowanym przez przychodnię Esculap można było zmierzyć 
sobie ciśnienie krwi,  poziom cukru oraz zasięgnąć informacji na 
temat szczepień ochronnych.

Tradycyjnie na naszej spartakiadzie gościliśmy zespół ratownic-
twa medycznego i drużynę Państwowej Straży Pożarnej z sekcji 
ratownictwa drogowego. Pokaz działania tych służb wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie. Po raz kolejny gościliśmy ambulans do poboru 
krwi. To była okazja nie tylko do oddania krwi, ale także zapoznania 
się z ideą krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Dzięki hojności sponsorów  każdy uczestnik zawodów sportowych 
mógł otrzymać drobny upominek, a dla tych, którzy zajęli miejsca na 
podium, przygotowaliśmy nagrody. Wśród wszystkich uczestników 
spartakiady, którzy złożyli kupony konkursowe, odbyły się cztery 
losowania atrakcyjnych upominków. 

Na zakończenie pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizo-
waniu V Spartakiady Rodzinnej.

Szczególnie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Marki oraz Sta-
roście Powiatu Wołomińskiego za finansowe wsparcie naszej 
imprezy.

Zarząd MSG

Święto sportu i radości

Urząd Miasta Marki
Starosta Powiatu Wołomińskiego

Interior Centrum
Sułtan Leszek Grzegorzewski

Sabu 2 L. i A. Sasinowscy sp. j.
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Toyota Marki
Komandor Beata Michno

Cukiernia Barbara
Centr – Spaw

NZOZ  Esculap
M&P F.H.U. Mirosław Pawlina

Miechowicz Grzegorz
Minsbud Skwierczyńscy sp.j.

Ryńscy Development
Bulik Bogdan

Opifex Jan Szpunar 
Przedszkole Dziecięcy Raj 

Piekarnia Klementynka
MBT Sp. z o.o.

Parkiet Styl
Jedliński Jan
Budo-Market
Lukas Bank

Kwiaciarnia „Kamelia”
Kredyt Bank

BZ WBK
PKO BP
Godex
Wakaz

Interm Maria Kiełek
Polbico s.c.
Perfecter
Stalgast

Piekarnia Szwajcarska
Oerlemans

Raps dla kucharzy
Robot coupe
KitchenAid

Gabriela Skibińska
Sanmex

Wojciech Mogielnicki 
Danuta Paweł Jaworski – Malart Pracownia Sitodruku

Lista sponsorów V Spartakiady Rodzinnej Czat 2009
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Największa hala w powiecie
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Tradycją Spartakiady Rodzinnej jest rywalizacja o tytuł Sporto-
wej Rodziny Roku i tym razem nie mogło być inaczej.

W konkurencjach rodzinnych triumfowała rodzina Państwa 
Górskich. Nagrodę, którą zdobyli, przekazali Zespołowi Szkół 
przy ul. Kasztanowej w Markach. Serdeczne podziękowania za 
ten piękny i szlachetny gest.

Nagroda – zestaw przyrządów do ćwiczeń siłowych, komplet 
odważników oraz ławeczka do ćwiczeń mięsni brzucha – została 
przekazana podczas uroczystego apelu 7 października. Wierzy-
my, że przyniesie ona wiele radości i pożytku użytkownikom.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
Zaprasza do wzięcia udziału w:

X Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Przewodniczącego MSG

Turniej odbędzie się w dniu 7.11.2009 r.
w Zespole Szkół nr 2, Marki, ul. Wczasowa 5

Rozpoczęcie rozgrywek – godz. 9.00 

Zgłoszenia drużyn, reprezentacji zakładów pracy, 
instytucji, szkół oraz rodzin przyjmowane są

 do dnia 5 listopada.
 Regulamin jest dostępny w Kancelarii Podatkowej
 „Skłodowscy” ul Kościuszki 43
 oraz na stronie internetowej www.marki.net.pl/msg

Zapisy i informacje:
 Tadeusz Skłodowski  Jacek Orych
 tel. 761-51-80 do 84; 601-801-803       tel. 601-861-861
 biuro@msg.net.pl        biuro@msg.net.pl

Zapraszamy!!!  Jak zawsze świetna zabawa!!
Jak zawsze cenne nagrody !!!

Uwaga Konkurs!
V Spartakiada Rodzinna przeszła już do historii.

Wielu z nas próbowało uwiecznić te chwile 

w obiektywach swoich aparatów.

Redakcja Gazety ogłasza konkurs na najciekawsze 

zdjęcie z naszej imprezy.
Materiały prosimy przesyłać na nasz adres gazeta@msg.net.pl 

do 20 listopada.
Do rozlosowania atrakcyjne nagrody 

14 października w naszym mieście nie tylko był tradycyjnie świę-
tem Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia została oficjalnie otwar-
ta hala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 4. Mimo 
awarii zasilania z lekkim opóźnieniem po godzinie 11 rozpoczęły 
się uroczystości otwarcia. Przecięto symboliczną wstęgę, a potem 
dzieci wystąpiły ze specjalnie przygotowanym programem. 

Hala jest największym tego typu obiektem w powiecie wołomiń-
skim. Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze przekazało na jej 
potrzeby sprzęt sportowy, w tym dwa stoły do tenisa stołowego. 
Mamy nadzieję, że będą one służyć zarówno dzieciom ze szkoły pod-
stawowej nr 4, jak i zewnętrznym użytkownikom. Hala jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00- 20.00 oraz w soboty 
i niedziele. Więcej informacji (także o cenach wynajęcia hali) można 
uzyskać pod nr tel. 0 696 152 288

Wyniki poszczególnych konkurencji:

 1.  Bieg na 30 m - Jakubiak Maciek.

 2.  Bieg na 60 m - Tymiński Alex.

 3.  Bieg na 100 m - Ochman Michał.

 4.  Skok w dal z miejsca - Grykałowski Michał.

 5.  Rzut piłką lekarską - Straszewski Rafał.

 6.  Baseball - Mikołaj Orłowski.

 7.  Turniej warcabowy - Kozłowski Czarek.

 8.   Konkurs na najlepszego technika piłki nożnej - 

Barzyc Rafał.

 9.  Tenis stołowy - rodzina Ratajczyków: Paweł i Rafał.

 10.  Badminton - rodzina Górskich: Michał, Łukasz, Zofia.

 11.   Wyścigi na deskach - rodzina Górskich: Monika 

i Daniel.

 12.  Big bierki - rodzina Pasymowskich.

 13.   RODZINA ROKU: Monika, Beata, Daniel, Andrzej 

GÓRSCY.

Piękny gest rodziny Górskich

fot. M. Brzeziński

fot. M. Brzeziński
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Drodzy Przyjaciele!
Kiedy redakcja „Gazety Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarcze-

go” oddawała do druku poprzedni numer miesięcznika, cieszyliśmy 
się, że z sierpniowej akcji pod Komandorem zebraliśmy prawie 1500 
Waszych podpisów za przyśpieszeniem prac związanych z obwodni-
cą Marek. To dużo – wiedzieliśmy jednak, że potrzebujemy jeszcze 
mocniejszego wsparcia. Założyliśmy, że musimy zebrać przynajmniej 
5000 podpisów, by mieć mocny argument w rozmowach z politykami 
i urzędnikami, którzy jednym ruchem pióra mogą spowodować, że 
sprawa obwodnicy ruszy z miejsca. Dlatego z pomocą bardzo wielu 
ludzi dobrej woli w niemal całych Markach (w sklepach, punktach 
usługowych, pod kościołami czy miejskim urzędzie) rozłożyliśmy 
listy, na których mogliście poprzeć naszą wspólną akcję. Wpadli-
śmy też na pomysł, by rozdać dzieciom odblaski zwiększające ich 
bezpieczeństwo na drodze, a wraz z nimi - prośby do ich rodziców 
o złożenie podpisów pod petycją. Dzięki hojności Mareckiego Stowa-
rzyszenia Gospodarczego pomysł mógł zostać zrealizowany - ponad 
2300 dzieci z wszystkich mareckich szkół podstawowych otrzymało 
zestawy „Świetlik – mój przyjaciel”. Równolegle zbieraliśmy głosy 
poparcia w internecie. Gdy rozpoczął się październik, przyszedł czas 
na podsumowania. Zebraliśmy 7955 tradycyjnych podpisów i 3032 
elektronicznych - w sumie 10 987! Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. 
Te liczby świadczą o tym, że nie pozostajecie obojętni na sprawy, któ-
re nas wszystkich dotyczą. Z tych podpisów powstała gruba, liczącą 

ponad 250 stron książka, którą zanosimy urzędnikom i posłom. 
Byliśmy już u posła Stanisława Żmijana (PO), szefa sejmowej komisji 
infrastruktury, posła Andrzeja Adamczyka (PiS), jego zastępcy, oraz 
Wojciecha Dąbrowskiego, szefa warszawskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (odwołanego w ubiegłym 
tygodniu). Na tym nie koniec naszych pielgrzymek. Wybieramy się 
m.in. do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, oraz Jacka 
Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego. Wszystkich przekonujemy, 
że nie można zlekceważyć tak wielkiego poparcia społecznego dla 
kluczowej – z punktu widzenia mieszkańców Marek oraz wszystkich 
przejeżdżających dzisiaj przez nasze miasto kierowców – inwestycji 
komunikacyjnej. Mamy nadzieję, że już niedługo sprawa obwodnicy 
stanie się przedmiotem debaty sejmowej komisji infrastruktury. Od 
nikogo nie słyszymy łatwych obietnic. Możemy Was zapewnić, że 
postaramy się w tej sprawie lobbować aż do skutku. 

Mamy też dla Was niespodziankę. W trakcie akcji „Tak dla obwod-
nicy Marek” widzieliśmy, jak olbrzymi potencjał niewykorzystanej 
energii tkwi w mieszkańcach Marek. Dlatego Grupa Marki 2020 nie 
ograniczy działań jedynie do sprawy obwodnicy. Zaczynamy przygo-
towania do kolejnych projektów społecznych, o których już niedługo 
będziemy mogli Was poinformować. Wiemy jedno – udadzą się 
wyłącznie z Waszym udziałem. 

Za to, co już zrobiliście – dziękujemy. 
Grupa Marki 2020
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Klub Radnych „O Przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowskiTadeusz Skłodowski

e-mail:  radni@msg.net.pl     tel.: 506-607-318

Konkurs w ramach akcji „Tak dla Obwodnicy MAREK” rozstrzygnięty
Mamy zaszczyt przedstawić laureatów konkursu rysunkowego. 

Przypomnijmy – prace dzieci powstawały podczas akcji „Tak dla 
Obwodnicy Marek”, którą zorganizowaliśmy w ostatnią niedzielę 
sierpnia. W  sumie powstało 90 prac. 

Oto zwycięzcy…
• Magda Rucińska (kategoria 2-4 lata)
• Eryk Mazur (kategoria pięciolatków)
• Martyna Pięta (kategoria 6-9 lat)
• Klaudia Kiersznicka (kategoria 10+)

Wystawę wszystkich prac można było obejrzeć podczas V Sparta-
kiady Rodzinnej, która odbyła się na terenie Marcovii 27 września.

Dziękujemy sponsorom - firmie „Ryńscy Development Sp. j.” oraz 
firmie „Doradztwo Marketingowe Grzegorz Miechowicz” - za ufundo-
wanie cennych nagród.

Jacek Orych, Szczepan Ostasz, Tadeusz Markiewicz
Grupa Marki 2020

Uwaga: Prosimy o kontakt Rodziców Magdy Rucińskiej  – nagroda 
czeka do odbioru do końca roku (obwodnicamarek@gmail.com).

10 987 powodów dla obwodnicy

Mieszkańcy ul. Ząbkowskiej postanowili dać władzom miasta 
wyraźny sygnał, że chcą budowy progów zwalniających. W ubie-
głym tygodniu zaczęli zbierać podpisy poparcia w tej sprawie, 
wykładając listy w sklepie spożywczym przy Ząbkowskiej 28 oraz 
w nowym przedszkolu Bambino. Mają już dość łamania przepi-
sów ruchu drogowego, a zwłaszcza przekraczania dozwolonej 
prędkości (40 km/h) i wyprzedzania na pasach dla pieszych.

- Duże obciążenie ul Piłsudskiego i przedłużające się zamieszanie 
związane z budową obwodnicy Marek powodują, że kierowcy jadący 
do i z Warszawy szukają objazdów. Spiesząc się nagminnie prze-
kraczają dozwoloną prędkość, wyprzedzają się na wąskiej ulicy, nie 
zwracając uwagi na to, że w każdej chwili z bram po obu stronach 
szosy może wyjść człowiek -- tłumaczy Anna Bohdziewicz, mieszka-
jąca przy ul. Ząbkowskiej.

Zwraca uwagę, że w tym rejonie zamieszkało ostatnio bardzo 
dużo dzieci.

- Przedostanie się dzieci przez ruchliwą ulicę Ząbkowską na stronę, 
po której przebiega wąski chodnik, jest bardzo ryzykowne -- dodaje.

Podobnego zdania jest jej sąsiadka.
- Jazda po Ząbkowskiej z prędkością ponad dwa razy większą niż dozwo-

lona jest standardem. A ponieważ policja dość rzadko zagląda w te rejony, 
piraci drogowi czują się bezkarni -- opowiada Wioletta Markiewicz.

Akcję pod roboczym hasłem „Garby na Ząbkowskiej” rozpoczęli 
rok temu Wioletta i Michał Jaroch, którzy m.in. sprawdzili, że nie ma 
prawnych przeszkód, by zostały zainstalowane. Teraz organizatorzy 
zbierania podpisów złożą je na ręce radnych i burmistrza, licząc, że 
w przyszłym roku budowa progów zwalniających stanie się faktem.

Marek Tadeusiak

Bo nie zdejmują nogi z gazu...
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Kwestionariusz Marecki
Mamy pierwszego bohatera nasze-

go kwestionariusza w spódnicy. To 
Aleksandra Nizioł. Urodziła się na 
Lubelszczyźnie, w Markach miesz-
ka od 6 lat – jak mówi - od dwóch 
świadomie, niehotelowo. Pracuje 
w korekcie gazety codziennej i pełni 
służbę kuratora społecznego. Szuka 
osób, którym nie jest wszystko jedno 
i które chcą zaczynać od siebie, na 
sobie nie kończąc... 

Kiedy myślę o Markach ... 
... widzę potencjał, który jest 

ukryty, który się marnuje, wycieka 
niezauważony. Widzę ogrom pracy i potrzebę ludzi, którzy zechcą 
się jej podjąć, wierząc, że się uda, choć może nie do końca tak, 
jak zamierzali. Kiedy myślę o Markach, widzę możliwości i szukam 
szaleńców, którzy zechcą wyjść poza siebie.

Cenię to miasto ... 
... Za to, że niczego nie ukrywa. Pokazuje mieszkańcom i prze-

jezdnym zranione miejsca, nie zaprzecza, że ich nie ma, chociaż nie 
wszyscy przyznają, że je widać.

Wstyd mi, że w Markach ... 
... panuje bieda mieszkaniowa i ciasnota mentalna. Są jeszcze 

miejsca, gdzie wodę z pompy do domu trzeba dźwigać w wiadrach, 
w bibliotece nie ma miejsca na podarowane miesięczniki. Silny kult 
przeszłości zamyka na teraźniejszość i przyszłość. Wstyd mi, że 
łatwiej o żałosną jałmużnę niż o wsparcie w dążeniu do usamodziel-
nienia. I o szyderstwo na każdy przejaw inicjatywy.

Moim ulubionym miejscem jest ... 
... Pustelnik z numerem 204. Tu koniec świata łączy się z nowym 

życiem i walką o przyzwoitą codzienność. To miejsce bez udawania 
i hipokryzji. Ale tylko dla tych, którzy uczą się patrzeć.

Najbardziej brakuje mi ... 
... spokojnego miejsca do spotkań. Gdzie można byłoby usiąść i po-

rozmawiać, nie przekrzykując muzyki, nie wdychając dymu. Miejsca 
ciekawych ludzi, dyskusji o ważnych wydarzeniach, gdzie znalazłby 
się kąt dla ekspresji twórczych mieszkańców, gdzie padałyby ważne 
pytania i można byłoby szukać odpowiedzi.

Gdybym mógł coś zmienić, zaczęłabym od ... 
... słuchania. To miasto ma o sobie wiele do powiedzenia. Wycisze-

nia wymaga nie tylko ulica Piłsudskiego.
Gdyby Marki dostały 100 mln zł, wydałabym je na... 
... świetlicę socjo w wersji tylko dla dorosłych. Byłoby to miejsce 

wymiany książek i muzyki, pchli targ pośrednictwa pracy i groma-
dzenia kontaktów; kto czego potrzebuje, kto kogo zna, do kogo 
z kim/czym mogę się zgłosić. Miejsce, gdzie mogłyby się odbywać 
spotkania i szkolenia, gdzie studenci mogliby odbywać staże, wy-
chodzić z bibliotek ku sprawom rzeczywistości. Gdzie każdy czułby 
się potrzebny, bo ma coś do zaoferowania; wiedzę i umiejętności, 
czas i uwagę.

Burmistrzowi i radnym chciałbym powiedzieć prosto w oczy... 
... w teren! Bez zdjęć, nie na okładkę. Także do codzienności, 

samotności, tam, gdzie nikt nie wierzy już w demokrację.
Chciałbym dać temu miastu.... 
... radość. I wiarę, że każdego dnia warto się o nią starać. Dla 

siebie i innych.
Marki za 10 lat to... 
... mam nadzieję, że bardziej zintegrowana społeczność; pomysło-

wa i odważna. I nasze w niej miejsce.

Już wiadomo, dlaczego aura 
sprzyjała akcji „Tak dla Obwodnicy 
Marek”. Z Grupą Marki 2020 działa 
Marcin Dąbrowski, który na co 
dzień pracuje w Instytucie Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej. Pa-
sjonuje się nie tylko alternatywnymi 
źródłami energii oraz informatyką, 
ale jest również miłośnikiem pracy 
społecznej. Jest m.in. przewodni-
czącym Rady Kwitnącego Osiedla, 
czyli członkiem spółdzielni SAM-81. 
Żonaty, ma dwa koty, które - jak 
dodaje - dbająo to, żeby w domu nie 
było zbyt czysto.

Kiedy myślę o Markach ... 
... myślę o swoim spokojnym miejscu na świecie - o domu
Cenię to miasto ...
... za niewielką odległość od Warszawy i stosunkowo dobrą komu-

nikację
Wstyd mi, że w Markach....
... są dziurawe jezdnie, w niektórych rejonach brak chodników 

i kanalizacji, śmieci walające się po lasach, problemy z bezpieczeń-
stwem

Moim ulubionym miejscem jest... 
... mój dom, moje osiedle
Najbardziej brakuje mi ...
... porządku, ścieżek rowerowych, placów zabaw i równych dróg/

chodników
Gdybym mógł coś zmienić, zacząłbym od ...
... wielkiego sprzątania
Gdyby Marki dostały 100 mln zł, wydałabym je na...
1.posprzątanie i uporządkowanie lasów/terenów zielonych, 
2.budowę placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży,
3.poprawę bezpieczeństwa poprzez monitoring miejski, 
4.wyrównanie ulic/chodników,
5.dokończenie budowy kanalizacji w całych Markach
Burmistrzowi i radnym chciałbym powiedzieć prosto w oczy...
... Weźcie się do roboty bo to miasto ma potencjał, który szkoda by 

było zmarnować.  (oczywiście nie dotyczy to wszystkich radnych)
Chciałbym dać temu miastu....
... swój czas i pomysły
Marki za 10 lat to...
.. miasto nowoczesne, czyste i przede wszystkim przyjazne dla 

mieszkańców

LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG
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 1.  Sklep „U Gabrysi”, 
ul. Małachowskiego 112

 2.  Delikatesy Mięsne 
ul. Małachowskiego 4

 3.  Sklep Osiedlowy u Pani Wandy, 
ul. Piłsudskiego 115 D

 4.  Sklep Pani Iwony Groszyk, 
ul. Piłsudskiego 109

 5. KRYS MAR, ul. Szczęśliwa 30
 6. MIRA MAR, ul. Piłsudskiego 87
 7. RSH Sklep nr 28, ul. Bandurskiego 3
 8. RSH Sklep nr 31, ul. Piłsudskiego 138
 9.  Sklep Ogólnospożywczy, 

ul. Wspólna 30
 10.  Sklep „Koliber” ,

Osiedle „Horowa Góra”
 11. Sklep ul. Sportowa
 12. Poczta Polska, ul. Sportowa
 13. Sklep, róg ul. Sowińskiego i Sportowej
 14. Sklep, ul. Szkolna
 15. Sklep, ul Ząbkowska
 16. Sklep, ul. Leśna
 17. Sklep, ul. Kosynierów
 18. Sklep u Zenka, ul Główna
 19. Przychodnia ESCULAP, ul Fabryczna 1
 20. Urząd Miasta Marki
 21.  Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ul 

Piłsudskiego (oddział i filia)
 22.  Sklep Państwa Sobańskich, 

ul. Pomnikowa 19
 23.  Sklep Spożywczo Monopolowy 

“GABRIELA”, Małachowskiego 12

 24. MARCPOL, Al. Piłsudskiego
 25.  Sklep Spożywczt ADAM, 

ul. Kościuszki 64B
 26.  Sklep Spożywczy Iwona Prus, 

ul.Pułaskiego 36A
 27.  Sklep Spożywczy Ewa Szczepanowska, 

ul. Legionowa 57D
 28.  Sklep Spożywczy Maria Broma, 

Wanda Broma, ul.Legionowa 38
 29.  Sklep Promyk Gendek Hanna, Pajer 

Małgorzata, ul.Radna 2
 30.  RSH sklep nr 3 Pawilon, ul.Legionowa 1
 31.  Sklep Smok Andrzej Smoczyński, 

ul.Mała 3
 32.  Sklep Renata Wołowicz, 

ul. Ks. Ignacego Skorupki 2a
 33. Sklep Ewa Gajo, ul.Cmentarna 4
 34.  Sklep Maria Bartosińska, ul.Dmowskiego
 35.  Kwiaciarnia „Kamelia” 

Ryszard Surmacz,ul. Lipowa 2
 36.  Sklep Spożywczy „Wikola”, 

ul. Promienna 15
 37. Apteka, ul Piłsudskiego 176
 37. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36
 38.  ELPAT - księgarnia językowa, 

kosmetyki, ul. Briggsów 5
 39.  Kiosk - sklep zabawkarski, 

ul. Piłsudskiego 28
 40.   Sklep zoologiczny, 

ul. Piłsudskiego 74
 41.   Sklep spożywczy SARA, 

ul. Podleśna 2

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

OGŁOSZENIA DROBNE
• Chcesz dorobić, zadzwoń 604 44 69 96. Szczególnie dla kobiet.
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e-mail: godex@neostrada.pl

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

tel. 0-511-633-653,
0-503-610-503,

e-mail: biuro@audycer.pl




