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Wreszcie nadeszły 
wakacje

We wszystkich szkołach w dniu 25 czerwca po raz ostatni za-
brzmiał dzwonek szkolny. Nadeszły długo oczekiwane przez wszyst-
kich uczniów wakacje. Ostatni dzień w szkole to wielka uroczystość 
rozdawania świadectw i nagradzanie tych, którzy  ciężko pracowali 
na swój sukces. Były świadectwa z biało-czerwonym paskiem świad-
czące o wysokiej średniej, było też mnóstwo nagród. Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze już po raz czwarty miało przyjemność 
uczestniczyć w naszych szkołach w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego.

Stało się już tradycją, że jesteśmy fundatorem nagród pieniężnych 
dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, oraz tych, 
którzy odnieśli największe sukcesy w sporcie.

NAUKA SPORT
Szkoła Podstawowa nr 1

Julia Kwiatkowska
Bartłomiej Macierewicz

Patryk Karczmarek

Szkoła Podstawowa nr 2
Łukasz Wnuk Anna Kuśnierz

Norbert Kondrat
Szkoła Podstawowa nr 3

Monika Kuchnio Damian Brzeziński
Szkoła Podstawowa nr 4

Jan Goławski Jan Goławski
Szkoła Podstawowa nr 5

Aleksandra Gofroń Monika Szamańska
Gimnazjum nr 1

Klaudia Kostyra
Paweł Pszczółkowski

Martyna Kwiatkowska
Piotr Pszczółkowski

Gimnazjum nr 2
Weronika Werelich Agnieszka Maja Dołęgowska

Zespół Szkół Specjalnych
Paweł Kobyliński
Kamil Błaszczak

Małgorzatza Giera

Iwona Dzięcioł
Dominik Więckowski

Kamil Rosa
Łukasz Pszczoła

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Kwota 700 zł na nagrody rzeczowe do dyspozycji dyrekcji

Warszawski Bank Spółdzielczy
Przyzwyczajeni,  że w Markach „od zawsze” istnieje Spółdzielczy 
Bank Ogrodniczy, będziemy się teraz przyzwyczajać do jego 
nowej nazwy.

W dniu 28 maja 2010 roku w siedzibie Spółdzielczego Banku 
Ogrodniczego w Starych Babicach, ul. Warszawska 9 B odbyła 
się symboliczna uroczystość zmiany nazwy banku na Warszawski 
Bank Spółdzielczy, w skrócie WBS Bank. Zmienił się także bank 
zrzeszający z Mazowieckiego Banku Regionalnego na Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. 

Zmiana nazwy i zrzeszenia nie spowoduje żadnych komplikacji 
w zakresie obsługi dotychczasowych klientów Banku. Dotyczy to 
wszystkich zawartych z bankiem umów kredytowych, rachunków 
bankowych, depozytów, obsługi terenowych organów samorządo-
wych. Nie ulegną zmianie ich numery rachunków. Bardziej złożoną 
operacją będzie wymiana kart płatniczych, ale o sposobie i terminie 
wymiany każdy posiadacz karty został powiadomiony, nie będzie się 
to absolutnie wiązać z kosztami dla klienta. Będzie to jednorazowa 
operacja a klient zmieni tylko PIN, dla wyższego bezpieczeństwa kar-
ty magnetyczne zostaną zastąpione kartami z mikroprocesorem.

Grupa Banków Polskiej Spółdzielczości to najliczniejsza grupa 
polskich banków spółdzielczych, licząca aktualnie 355 jednostek. 
Utworzony przez te banki  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  jest sil-
nym i rozpoznawalnym na krajowym rynku bankiem komercyjnym.

W dzisiejszych czasach bardzo liczy się siła grupy, która daje 
szansę bezpiecznej konsolidacji i wspierania się. W tej grupie znaj-
dują się największe banki spółdzielcze z całego kraju. Z aktualnym 
poziomem sumy bilansowej Warszawski Bank Spółdzielczy znajduje 
się w pierwszej dziesiątce zrzeszonych banków i równie wysoko 
plasuje się pod względem funduszy własnych.

Co jeszcze zyska klient? Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ma 
szerszą ofertę produktową dla zrzeszonych w nim banków, niższe są 
także koszty związane ze świadczonymi usługami co klienci banku 
zapewne odczują poprzez: 
1.  obniżenie kosztów funkcjonowania produktów kartowych,
2.  stabilizację lub zmniejszenie kosztów innych usług
3.  możliwość udziału w projektach i akcjach promocyjnych Grupy BPS

Do zmiany nazwy upoważnia nas historia – 85 lat działalności 
w stolicy i aglomeracji warszawskiej. Jesteśmy jedynym warszawskim 
bankiem spółdzielczym, zmiana nazwy to jeszcze podkreśli. Mimo 
zmiany nazwy, nadal pozostajemy bankiem spółdzielczym o uniwer-
salnym charakterze. Tyle, że z banku obsługującego niegdyś sektor 
rolny /aktualnie to 13 % klientów/, przekształciliśmy się w bank 
obsługujący przede wszystkim osoby prywatne, małe i średnie firmy 
oraz samorządy. Nowa nazwa WBS Bank, bez określania branży – 
ogrodniczy, ułatwi rozwój banku, pozwoli pozyskać nowych klientów, 
którym wcześniejsza nazwa kojarzyła się z sektorem rolniczym.

Zapraszamy Szanownych Klientów do Warszawskiego Banku 
Spółdzielczego w Markach. Oferujemy: konta osobiste i konta fir-
mowe, lokaty od 14 dniowych do 24 miesięcznych. Dla podmiotów 
gospodarczych oferujemy kredyty inwestycyjne, deweloperskie, ob-
rotowe, płatnicze i pożyczki gospodarcze. Dla osób indywidualnych 
oferujemy pożyczki hipoteczne, kredyty  mieszkaniowe,  konsumenc-
kie, odnawialne w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym 
i pozyczki  okolicznościowe. 

Możemy też zaoferować fundusze inwestycyjne oraz ubezpiecze-
nia na życie. Nasza placówka otwarta jest w dogodnych godzinach, 
przez 6 dni w tygodniu. 

Andrzej Mieczkowski
Dyrektor Oddziału WBS Bank Marki

Pieniądze na ten cel pochodzą z tzw. Jednego procenta. Tym 
samym chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim ofiarodawcom, 
którzy obdarzyli nasze stowarzyszenie zaufaniem i  podzielili się 
z nami swoim jednym procentem.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych osób w placówkach 
szkolnych.

Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
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Logika skóry –  zadbaj o swoją skórę latem
Przed nami lato – czas intensywnej ekspozycji na słońce. Kąpiele 

słoneczne są świetnym sposobem na relaks.  Słońce dodaje energii, 
poprawia nastrój, sprawia, że nasza cera staje się złotawa, dotleniona 
i pełna blasku.  Należy jednak pamiętać, że poza skutkami korzystnymi, 
takimi jak np. synteza witaminy D czy poprawa krążenia, słońce może być 
przyczyną wielu niekorzystnych i szkodliwych procesów. Latem twoja skóra 
wymaga szczególnej pielęgnacji, ponieważ narażona jest  na działanie 
promieniowania ultrafioletowego, zawartego w świetle słonecznym, które 
jest głównym czynnikiem powodującym przedwczesne zmiany starzeniowe 
w skórze. Kilkugodzinne leżenie na słońcu to także zwiększone ryzyko 
zachorowania na choroby skóry. Pod wpływem działania promieniowania 
UV dochodzi do spowolnienia odnowy tkankowej. Zmianie ulega kształt 
komórek  naskórka, do znacznych niekorzystnych zmian dochodzi także 
w strukturze kolagenu i elastyny, pojawiają się teleangiektazje (potocznie 
nazywane pajączakami).  Bardzo ważne jest zatem aby szczególnie latem 
odpowiednio chronić, nawilżać i odżywiać skórę. Przyjmuje się, że właściwa 
ochrona skóry przed promieniowaniem UV rozpoczęta w dzieciństwie, 
pozwoliłaby na zmniejszenie objawów starzenia się skóry nawet o 80%. Nic 
więc dziwnego, że codzienna ochrona przed jego działaniem i redukowanie 
jego skutków jest od pewnego czasu jednym z głównych zadań kosmetyki 
pielęgnacyjnej.

Naturalnie najlepszą metodą ochrony skóry przed promienio-
waniem UV jest unikanie bezpośredniego  działania promieni 
słonecznych. Ze zrozumiałych względów nie jest to najłatwiejsze do 
wykonania, dlatego główny ciężar działań ochronnych przenosimy 
na kosmetyki.

Doskonałe rezultaty kosmetyczne w ochronie skóry latem dają fil-
try słoneczne i substancje ekranujące, które działają na powierzchni 
skóry skutecznie absorbując lub odbijając promieniowanie UV. Aby 
więc cieszyć się piękną i zdrową opalenizną stopniowo dawkuj słoń-
ce i stosuj kremy z wysokimi filtrami, niezależnie od karnacji także 
na co dzień, pod makijaż.

Kosmetyczne metody hamowania procesów starzeniowych nie 
kończą się jednak na blokowaniu promieniowania UV. Należy do 

nich także stymulowanie procesów odnowy tkankowej i pielęgnacja 
skóry po ekspozycji na słońcu. Nowoczesna kosmetyka dysponuje 
tu szeroką gamą substancji czynnych wspomagających przebudowę 
tkankową, które stały się składnikami znacznej części kosmetyków 
przeznaczonych do codziennego stosowania. Szerokie zastosowanie 
znajdują witaminy E i C mające silne działanie przeciwrodnikowe. 
Ponadto witamina E ma zdolność do wbudowywania się w struktury  
lipidowe cementu międzykomórkowego, co pośrednio prowadzi do 
wzmocnienia bariery naskórkowej i zahamowania nadmiernej utraty 
wody. Z kolei witamina C wywiera bezpośredni wpływ na proces 
syntezy kolagenu. Szczególne miejsce w preparatach przyspieszają-
cych proces odnowy tkankowej znalazł retinol, stymulujący procesy 
wzrostu komórek naskórka oraz   flawonoidy, chroniące przed 
rozpadem m.in. kwas hialuronowy.   

Zabiegi kosmetyczne latem to przede wszystkim nawilżanie i re-
generacja skóry, jednak należy też pamiętać aby skóry nie przecią-
żać i nakładać jak najmniejsze ilości kosmetyków o jak najlżejszej 
konsystencji. To istotne zwłaszcza w przypadku skóry mieszanej, 
skłonnej do przetłuszczania. Cera sucha wymaga kosmetyków 
bogatych, o cięższej konsystencji.

Jeśli jednak twoja skóra jest bardzo przesuszona i zniszczona 
przez słońce, pielęgnacja i zabiegi, które możesz wykonać w domu 
we własnym zakresie mogą nie wystarczać. W takiej sytuacji wy-
bierz się do dobrego salonu kosmetycznego, w którym kosmetolog 
dobierze bardziej skuteczną i indywidualnie dostosowaną metodę, 
opartą na profesjonalnym zastosowaniu preparatów o zwiększonym 
stężeniu substancji aktywnych, odpowiednio dostosowanych do 
twojego problemu, rodzaju i wieku skóry.

Pamiętajmy, że o wyglądzie i kondycji naszej skóry decyduje to jak 
o nią dbamy.

  ZAPRASZAMY  ARTDERMA MEDICAL SPA
    ul. Kościuszki 43, Marki
    tel. 22 242 59 42 
    www.artderma.pl

Jak co roku publikujemy wyniki egzaminów , które nasze dzieci 
piszą zarówno na koniec szkoły podstawowej jak i gimnazjum. 

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów uczniów z naszych 
mareckich szkół na tle średnich powiatowych i krajowych. Jak wy-
padliśmy możemy ocenić sami. Suche liczby nie zawsze odzwiercie-
dlają rzeczywisty poziom wiedzy naszych uczniów. Bez wątpienia na 
ogromne gratulacje zasługują szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
nr 1. Średnia 29,21 jest wyższa od średniej warszawskiej. Jeszcze 
raz składamy dzieciom i pedagogom gratulacje. Pomimo starań nie 
udało nam się otrzymać wyników z niepublicznej Szkoły Ad Astra. 
Jeśli wyniki były lepsze od tych, które prezentujemy to szczerze 
gratulujemy. A oto wyniki:

SZKOŁY PODSTAWOWE
Każdy uczeń mógł zdobyć 40 punktów 
Średnia w Markach – 26,90
Średnia w powiecie – 24,97
Średnia w Warszawie – 29,06

Średnie wyniki szkół - SP 1 Marki – 29,21 pkt
       SP 2 Marki – 23,47 pkt
       SP 3 Marki – 26,70 pkt
       SP 4 Marki – 28,13 pkt
       SP 5 Marki – 24,95 pkt

GIMNAZJA
Każdy uczeń mógł zdobyć 50 punktów z części humanistycznej i 

50 punktów z części matematyczno przyrodniczej
Średnie wyniki szkół

Gimnazjum nr 1
część humanistyczna – 29,41 pkt 
część matematyczno-przyrodnicza – 23,66 pkt 

Gimnazjum nr 2 
część humanistyczna – 28,10 pkt 
część matematyczno-przyrodnicza – 20,93 pkt 

Średnia powiatu wołomińskiego:
część humanistyczna – 30,67 pkt 
część matematyczno-przyrodnicza – 23,76 pkt

Średnia dla Warszawy 
część humanistyczna – 34,43 pkt 
część matematyczno-przyrodnicza – 28,41pkt

Średnia krajowa 
część humanistyczna – 30,34 pkt 
część matematyczno-przyrodnicza – 23,90  pkt

Statystyka egzaminów końcowych szkół mareckich
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Pomoc dotarła do powodzian
Serce?! A to Polska właśnie – pisał w „Weselu” Stanisław 
Wyspiański. 110 lat temu pozwalamy sobie odrobinę zmodyfiko-
wać te słowa: Serce?! A to Marki właśnie…

Pod koniec maja mareckie organizacje społeczne błyskawicznie 
skrzyknęły się, by ogłosić zbiórkę rzeczy i pieniędzy dla powodzian. 
Okazało się, że jeden z naszych nauczycieli – Paweł Rekas – pocho-
dzi z Sokolnik, podkarpackiej miejscowości, którą została okrutnie 
doświadczona przez wodę i aż dwukrotnie zatopiona. Ogłosiliśmy 
zbiórkę, z góry wiedząc, że możemy liczyć na hojność mieszkańców 
Marek. Efekty zbiórki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Cała 
hala gimnastyczna na Marcovii była wypełniona po brzegi. Dość po-
wiedzieć, że przygotowanie i pakowanie Waszych darów zajęło kilka 
wieczorów. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy ponad 300 worków 
z odzieżą (każdy o pojemności 120 litrów). 

Często to były rzeczy całkiem nowe, a jeśli używane – to w dobrym 
stanie, uprane oraz poprasowane. Do tego dochodzi około 50 kar-
tonów z żywnością oraz artykułami chemicznymi, tak potrzebnymi 
do usuwania skutków powodzi. Nie zabrakło też mebli. Naliczyliśmy 
siedem łóżek, sześć telewizorów i nawet biurko. Od policjantów 
z komendy powiatowej w Wołominie  przyjechała do Marek nawet 
lodówka. Markowianie mieli także gest finansowy. Zebraliśmy 7300 
zł. Te pieniądze – zgodnie z życzeniem mieszkańców Sokolnik – 
zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych z długim 
terminem użycia. 

W ich imieniu dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Jesteście 
wspaniali. „Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie 
kupuje, ale które się ofiarowuje – pisał francuski powieściopisarz 
Gustave Flaubert. I to mieliśmy okazję zaobserwować w Markach.

Chcielibyśmy podziękować także tym wszystkim, którzy pomogli 
nam pakować dary oraz je zawieść. To – wbrew pozorom – była 
całkiem spora operacja logistyczna. Wspominaliśmy wyżej, że samo 
posegregowanie oraz zapakowanie darów zajęło kilka wieczorów. 
Wykonaliście fantastyczną robotę, a najbardziej widocznym powo-
dem do wspólnej satysfakcji była wypełniona po brzegi ciężarówka 
z darami. Dziękujemy.

Przejmująca relacja z podróży do Sokolnik oraz obszerna fotorela-
cja zamieszczona jest na portalu www.marki.net.pl

Organizatorzy akcji

Konto, na które można wpłacać pieniądze nadal 
jest aktywne. Jeśli mają Państwo życzenie pomóc 

powodzianom przypominamy numer konta:

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
ul. Przyleśna 17; 05-270 Marki

Bank SBO, nr: 97 80150004 0010 0869 2020 0101
z dopiskiem: „Marki powodzianom”



czerwiec 2010 5

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Pokonać siebie....
Każde zawody to przezwyciężanie samego siebie. Ma to szcze-

gólne znaczenie w przypadku dzieci, które walczą z różnymi choro-
bami, mają problemy z nauką, jeżdżą na wózkach inwalidzkich. Dla 
nich każdy udział w zawodach to zwycięstwo nad swoimi słabościami 
a także pokazanie innym, że można nawet wbrew przeciwnościom 
i ograniczeniom powalczyć o wynik i zaznaczyć swoja obecność 
w życiu. 

Z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Mar-
kach odbyła się kolejna, druga Paraolimpiada Sportowa. Uczestni-
czyły w niej dzieci i młodzież z powiatu wołomińskiego. W bieżącym 
roku nieco mniej dzieci przyjechało, zapewne z powodu pogody. Były 
dzieci i młodzież z Marek, Radzymina, Słupna, Ostrówka, Dąbrówki. 

Zawodnicy byli odznaczani medalami, pucharami, dyplomami. 
Dzięki sponsorom był bogaty poczęstunek: słodycze, wata cukrowa, 
grochówka, grill z kaszanką, kiełbaskami.

Uczestniczyli patroni, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, przed-
stawiciele władz. 

Ogromnie dużo pracy, wysiłku i serca w zorganizowanie tych 
zawodów musieli włożyć wychowawcy i opiekunowie i chwała im 
za to. Nad wszystkim z uśmiechem czuwała pani Dyrektor Zespołu 
Szkół. Zespół muzyczny Księży Michalitów, grający znane i lubiane 
przeboje, zapraszał do tańca i zabawy.

Do zobaczenia za rok, wierzę bowiem, że ta impreza wejdzie na 
stałe do kalendarza lokalnych atrakcji mareckich

Maria Borysewicz

Uwaga ważna informacja!!! 
Ktoś mógłby pomyśleć, ze wakacje to taki okres, że żadne 
istotne wydarzenia, w szczególności decyzyjne, nie powinny 
mieć miejsca. Bo to urlopy, ogólne rozluźnienie, zasłużony 
wypoczynek.
Ale nic bardziej mylnego. Od 8 lipca do 18 sierpnia 
w Urzędzie Miasta Marki zostanie udostępniony do wglądu 
jeden z najważniejszych dokumentów jaki jest sporządzany 
od – uwaga, 2004 roku! Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki 
W dniu 19 lipca, na godzinę 16 przewidziana jest dyskusja 
publiczna dotycząca przyjętych rozwiązań. Uwagi do studium 
można składać  do 8 września.
Pełna treść ogłoszenia i mapa na której zawarte jest studium 
dostępna pod adresem http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03
Czy po sześciu latach tworzenia dokumentu, nie można 
wybrać dogodniejszego terminu na zapoznanie mieszkańców 
z planami rozwoju przestrzennego miasta i przeprowadzić 
szerszą akcję informacyjną? Pewnie tak, tylko po co?
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PZW Koło Miejskie Nr 14 
Marki - DZIECIOM

Dnia 30 maja 2010 roku jak co roku nad 
Kanałem Królewskim nasze Koło dzięki 
sponsorom po raz kolejny zorganizowało 
Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. 

O godzinie 9.00 na odprawę zameldowa-
ło się 57 młodych adeptów wędkowania. 
Każde dziecko startujące w zawodach 
otrzymało kartę startową, porcję przynęt 
i zanęt oraz słodką wyprawkę w postaci 
batonika i napoju. Około 10.00 rozpoczęły 

się zawody i trwały do 12.30, a najmłodszy zawodnik miał 4,5 roku 
natomiast najmłodsi uczestnicy festynu raptem 6 i 7 miesięcy.

Zawodnicy zrzeszeni w PZW łowili zgodnie z regulaminem sporto-
wym natomiast nie zrzeszeni mogli korzystać z pomocy dorosłych 
opiekunów. Ryby w tym dniu dobrze współpracowały z wędkarzami 
na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 3 pierwsze miejsca zajęły 
dziewczynki, a 4 miejsce zajęła dziewczynka mająca zaledwie 
4,5 roku. Wyników osiągniętych przez nasze młode wędkarki nie 
powstydzili by się nawet seniorzy łowiący na zawodach okręgowych. 
Wszystkie potrawy i napoje dla dzieci były dostępne gratis, a dorośli 
datki za poczęstunek przekazywali na rzecz powodzian, gdyż Koło 
Marki przystąpiło do koalicji lokalnych stowarzyszeń wspierających 
zbiórkę darów i środków pieniężnych dla powodzian. W sumie 
w trakcie festynu zebraliśmy 665 zł. Pieniądze zostały przekazane 
na konto bankowe akcji - Bank SBO, nr: 97 80150004 0010 0869 
2020 0101. Na kwestę trafiły potrawy z grilla oraz przyniesione 
przez członków koła domowe wypieki oraz upominki przekazane 
przez sponsorów. 

W programie festynu oprócz zawodów wędkarskich dla dzieci od-
były sie również gry i zabawy, jazda na kucyku i quadzie , malowanie 
twarzy oraz skoki na trampolinie. Trzeba przyznać, że dzięki spon-
sorom Wszystkie dzieci otrzymały upominki i nagrody, a uczestnicy 
zawodów wędkarskich dodatkowo pamiątkowe medale. 

Imprezę tradycyjnie rozgrzewał DJ SIUPA (Mariusz Sobolewski). 
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Marki. 
Patronat medialny: Wędkarski Świat. 
Sponsorzy: Urząd Miasta Marki, Zakład Mięsno-Wędliniarski TUR 

- Eugeniusz Ostrowski , MKS Dzikun, Salon Wędkarski ESOX, Sklep 
z artykułami wędkarskimi - Krystyna Trąbajło, Sklep Wędkarski- 
SUM, BASF POLSKA Chemia Budowlana, BASF Glazurnik, Sylmag 
sp. J, Hurtownia Napojów Ryszard Grześkiewicz, www.elpat.com.pl, 
Usługi Szklarskie - Dariusz Ołdak, Członkowie Koła Miejskiego nr 14.
Sekretarz Koła Jan Orłowski
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Wędkarstwo – Ekologia –  Etyka 

Zamieszczony konkurs w poprzednim numerze naszej gazety 
wygrał kol. Sebastian Sobolewski. Serdecznie gratulujemy.

Jan Orłowski, sekretarz Koła PZW
Było pytanie: Jakie znasz dyscypliny wędkarskich zawodów 

sportowych?
Odpowiedź: W wędkarstwie zawodów sportowych istnieją nastę-

pujące dyscypliny sportowe:
1. Dyscyplina spławikowa, 
2. Dyscyplina spinningowa, 
3. Dyscyplina muchowa 
4. Dyscyplina morska, 
5. Dyscyplina podlodowa.  

Pytanie następne:
Co w wędkarstwie oznacza „Bat”
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Prawo w wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy to 
uprawnienie określonego kręgu osób. Prawo to nie podlega dzie-
dziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy, lecz określony 
krąg uprawnionych może zachować prawo do lokalu. Uprawnienie to 
umożliwia instytucja wstąpienia w stosunek najmu.

Jak stanowi art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu ustalo-
nym przez art. 26 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu 
mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstąpić mogą: małżonek nie 
będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka 
inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń 
alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu z najemcą. Roszczenie o ustalenie wstąpienia w 
stosunek najmu nie przysługuje natomiast krewnym innym niż w linii 
prostej pierwszego stopnia, jeżeli najemca nie miał wobec nich 
obowiązku świadczeń alimentacyjnych. Wymienione wyżej osoby 
wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, gdy do chwili 
jego śmierci stale zamieszkiwały z nim w tym lokalu, co reguluje 
art. 691 § 2 Kodeksu cywilnego. Termin ,,stałe zamieszkiwanie’’ 
nie jest sprecyzowany, lecz uznać należy, iż chodzi o taka sytuację, 
gdy określony lokal jest miejscem przebywania danej osoby tzw. 
centrum życiowym, znajdują się w nim jej rzeczy osobiste, przebywa 
ona tam stale i wyraża chęć dalszego pobytu. Co do osób uprawnio-
nych do wstąpienia w stosunek najmu, małżonek zmarłego najemcy 
zgodnie z brzmieniem art. 6801 § 1 Kodeksu cywilnego, wstępuje 
w stosunek najmu, o ile nie jest współnajemcą lokalu bez względu 
na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe, gdy stosunek 
najmu lokalu nawiązany został w czasie trwania małżeństwa i służy 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny. 
§ 2 art. 6801 Kodeksu cywilnego stanowi ponadto, iż ustanie 
wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje 
ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu po-
trzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy 
o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych 
powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu 
lokalu. Dzieci najemcy i jego małżonka uprawnione są również 

do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, a ustawo-
dawca rozszerza to uprawnienie również na dzieci najemcy i jego 
małżonka niepochodzące z ich małżeństwa. Uprawnienie to dotyczy 
także dzieci przysposobionych przez najemcę i jego współmałżonka. 
Wnuki i dalsi zstępni zmarłego najemcy lokalu zgodnie z art. 691 
§ 1 Kodeksu cywilnego nie należą do kręgu osób uprawnionych do 
wstąpienia w stosunek najmu, nawet gdy łączyła ich z najemcą więź 
gospodarcza i uczuciowa, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 21 maja 2002 roku, sygn. akt III CZP 26/02. Zagadnienie 
to wywołało szereg kontrowersji dotyczących zgodności jego zapisu 
z Konstytucją RP. 

Wątpliwości zostały rozstrzygnięte wyrokiem Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 1 lipca 2003 roku, sygn. akt P 31/02, w którym TK 
stwierdził, iż wykluczenie wnuków najemcy z kręgu osób uprawnio-
nych do wstąpienia w stosunek najmu mieszkania po zmarłym na-
jemcy jest zgodne z Konstytucją RP. Również osoby, wobec których 
zmarły najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz 
osoby pozostające faktycznie ze zmarłym najemcą we wspólnym 
pożyciu /konkubinat/ uprawnione są do wstąpienia w stosunek 
najmu po zmarłym najemcy. Użycie zwrotu ,,wspólne pożycie’’ wywo-
ływało również wiele wątpliwości co do jego faktycznego charakteru. 
Obecnie przyjęte stanowisko Sądu Najwyższego określa, iż wspólne 
pożycie w rozumieniu art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego oznacza więź 
łączącą dwie osoby jak małżonków. 

Bliżej w problematykę wprowadzi orzeczenie Sądu Najwyższego 
sygn. akt III CZP 99/09, w którym konkluzja SN sprowadza się do 
stwierdzenia, iż bratu wspólnie zamieszkującemu z siostrą, będącą 
najemcą mieszkania, nie przysługuje uprawnienie do wstąpienia, po 
jej śmierci, w stosunek najmu. Sąd Najwyższy jednocześnie podtrzy-
mał stanowisko zajmowane w tej kwestii już w przeszłości i wskazał, 
iż tylko konkubinat, jako wspólne pożycie dwojga ludzi, pozwala na 
wstąpienie do umowy najmu, po śmierci zmarłego najemcy.
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 
z póź. zmianami).

Radosław Romanowski
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W czasach, kiedy światowe gospodarki 
borykają się z finansowymi kłopotami, 
a media donoszą o coraz to nowszych 
załamaniach na giełdzie, ludzie chcą 
zabezpieczyć swoją przyszłość i szukają 
alternatywnych metod inwestowania. Jedną 
z nich są inwestycje w nieruchomości.

Jednak samo posiadanie nieruchomości, 
na przykład mieszkania, nie gwarantuje 
zysków. Najpopularniejszym sposobem 
osiągania stałego przychodu z tej formy 
inwestycji jest najem. Tak jak zyski z innych 

inwestycji, tak i najem podlega opodatkowaniu.
Poniżej znajdą Państwo zasady opodatkowania osób fizycznych 

osiągających przychód z tytułu najmu nieruchomości.

Podatek od najmu dla osób fizycznych może być rozliczany na dwa 
sposoby: 
•  w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (opodatko-

wanie stawką 8,5% bez względu na kwotę osiąganych w ciągu 
roku przychodów), 

•  według skali podatkowej (podstawowa forma opodatkowania).
Wybór sposobu rozliczenia przysługuje wszystkim podatnikom 

i jest stosowany do wszystkich umów zawieranych w danym roku 
podatkowym. Jeśli podatnik wybiera inną formę rozliczenia niż rok 
wcześniej, musi zawiadomić o tym urząd skarbowy. Zmiany można 
dokonać tylko na początku roku podatkowego. Decydując się na 
taką samą formę jak w roku poprzednim, nie trzeba zawiadamiać 
o tym urzędu skarbowego. Przyjętej formy rozliczenia nie można 
zmienić w ciągu roku podatkowego. 

Ryczałt 
Osoby, które rozpoczynają osiąganie przychodów z najmu i chcą 

opodatkować je ryczałtem, powinny poinformować o tym urząd skar-
bowy nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód, albo do końca 
roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnęły w grudniu 

roku podatkowego. Taką zasadę wprowadzono  nowelizacją  ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, która obowiązuje od 20 maja 
(Ustawa z 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 75, poz. 473). 
Wcześniej natomiast oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy 
opodatkowania należało złożyć przed dniem uzyskania pierwszego 
przychodu.

Jeżeli podatnik nie złoży oświadczenia w obowiązującym terminie, 
najem zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych – według skali 
podatkowej.

Ryczałt płaci się od przychodu – uzyskanych w roku kalendarzo-
wym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz świadczeń w naturze. 
Zeznanie podatkowe składa się na formularzu PIT-28 do końca 
stycznia. Podatnik, który wybrał ryczałt, nie może odliczać kosztów 
ponoszonych na nieruchomość. 

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje stawka 8,5 proc. od uzyska-
nych przychodów bez względu na ich wysokość. Wcześniej w przy-
padku, gdy przychód z najmu przekroczył równowartość 4 tysiące 
euro, obowiązywała  20,0-procentowa stawka ryczałtu.

Rozliczenie według skali 
Podatek według skali podatkowej płaci się od dochodu – 

przychodu z najmu  pomniejszonego o wydatki poniesione na tę 
nieruchomość. Podatek rozliczany jest w PIT-36 do 30 kwietnia 
następnego roku. Obowiązują stawki 18 i 32-procentowa. Gdy 
dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (w 2010 roku – 
3091 zł), to już w ciągu roku należy samodzielnie, bez wezwania 
wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do dwudziestego dnia 
następnego miesiąca. Zaliczki za kolejne miesiące są wyliczane 
na podstawie różnicy między podatkiem od dochodu osiągnię-
tego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. 
Jedynie zaliczkę za grudzień uiszcza się razem z listopadową 
i jest to ta sama kwota. 

Autor: J. Piętowska
Data opracowania: czerwiec 2010 r.

Rozliczanie podatku z najmu
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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

Podsumowując działalność Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego za duży sukces w roku 2009 należy uznać usta-
bilizowanie sytuacji finansowej Stowarzyszenia. 

Rok 2008 zamknęliśmy zyskiem w wysokości 17 344,71 zł. Na 
koniec roku 2009 uzyskaliśmy dochód w wysokości 46 871,66 zł. 
Na posiadane zobowiązania na koniec roku mamy zabezpieczone 
środki finansowe. Dochody i wydatki z tytułu wydawania Gazety 
MSG na koniec roku praktycznie się bilansują. 

Wyjątkowo udana była zbiórka pieniędzy na tzw 1 %. W roku 
2008 pozyskaliśmy kwotę 34 138,90 zł, a w roku 2009 aż 57 
579,50 zł. Do tego w znacznym stopniu przyczynili się członkowie 
naszego Stowarzyszenia. Największa wpłata wynosiła 6950,10 zł. 
Znaczny udział w tej zbiórce mają właściciele i pracownicy Kance-
larii Podatkowej Skłodowscy. Ze środków zebranych w ramach 1 % 
ufundowaliśmy:

1.  nagrody dla uczniów mareckich szkół w dwóch kategoriach: 
dla najlepszego ucznia oraz najlepszego sportowca szkoły na 
łączną kwotę 6 329,06 zł.

2.  pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i chorych łącznie 6880,00 zł.
3.  wpłata dla EFHDK na zakup ambulansu do poboru krwi im. Jana 

Pawła II - 1000,00zł.
4.  zakup sprzętu sportowego w postaci stołów z osprzętem do 

tenisa stołowego dla mareckich szkół za kwotę 4 128,44 zł.
5.  przekazanie pakietów odblaskowych dla pieszego i rowerzysty 

dla uczniów mareckich szkół na kwotę 5 978,00 zł.
6.  nagrody dla uczestników mistrzostw świata w warcabach na 

kwotę 1 874,00 zł.
7.  nagrody dla uczestników na X turnieju w Tenisie Stołowym oraz 

konkursie wiedzy o Markach na kwotę 1 055,45 zł.

Ogółem ze środków zgromadzonych w ramach 1 % wydaliśmy 27 
244,95 złotych. Na koniec grudnia 2009 roku na koncie 1 % było 
35 278,06 zł.

Poza tym w ramach działań statutowych wydatkowano: 
1.  dofinansowanie imprez sportowych V Spartakiady Rodzinnej 10 

665,18 zł i MŚ w warcabach 81,36 zł oraz  w ramach współ-
organizowania szkolenia dla nauczycieli w zakresie udzielania  
pierwszej pomocy 213,32 zł.  Łącznie na kwotę 10 959,86 zł.

2.  Stowarzyszenie wsparło też  akcję „Obwodnica dla Marek” 
w kwocie 519,08 zł

Rok 2009 jak lata ubiegłe to przedsięwzięcia i akcje, które już 
na stałe wpisały się w działalność Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego i co jest naturalną konsekwencją w życie społecz-
ne w Markach. Na początku roku, z końcem karnawału odbył się 
VI Bal Charytatywny, który został zorganizowany w Centrum Kon-
ferencyjnym Sułtan. Podczas aukcji obrazów oraz loterii, na cele 
charytatywne, Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze pozyskało 
3640 zł.

Dużym osiągnięciem MSG była zorganizowana 28 września po 
raz piąty Spartakiada Rodzinna. To ogromny wysiłek członków 
naszego Stowarzyszenia za co gorąco składamy podziękowanie. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Pań Beaty i Barbary Mie-
chowicz za jej przeprowadzenie. Sponsorami imprezy było Miasto 
Marki i Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz następujące firmy: 
Sułtan Leszek Grzegorzewski, Interior Centrum, Buchalter Skło-
dowscy, Toyota Marki, Godex, Komandor Beata Michno, Cukiernia 
Basieńka, Centr - Spaw, NZOZ Esculap, Wakaz, Miechowicz Grze-
gorz, Minsbud, Ryńscy Development, Bulik Bogdan, All Skór, Opifex 
Jan Szpunar,  Przedszkole Dziecięcy Raj, Piekarnia Klementynka, 
Mat-Bud, Hurtownia Wiking Piłsudskiego 2, Parkiet Styl, Jedliński 

Jan, Budo-Market, Dyskont, Sklep Ogrodniczy Państwa Stachoniów 
i inni.

Staramy się, by każda Spartakiada była wzbogacana o nowe 
elementy i przyciągała  mieszkańców ciekawymi atrakcjami. 
Niewątpliwą  atrakcją tegorocznej edycji była wizyta i występy 
Teatru Wagabunda, który  w ciekawy sposób urozmaicał czas 
uczestników przez cały czas trwania Spartakiady. Liczne zawody 
sportowe dla dzieci oraz dla rodzin, nagradzane upominkami 
i medalami sprawiły, że Spartakiada wzbudziła bardzo szerokie 
zainteresowanie. Należy również wspomnieć o jubileuszowej 
X edycji Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego oraz o II Turnieju 
Tenisa Ziemnego.

Rok 2009 to również nowe działania, które wcześniej nie były po-
dejmowane. W miesiącach wakacyjnych Mareckie Stowarzyszanie 
Gospodarcze, jak wiele organizacji społecznych włączyło się w dużą 
akcję społeczną „Tak dla Obwodnicy Marek”. Zaangażowanie MSG 
było nie tylko finansowe (opłata za druk wielkoformatowych bilbor-
dów, które zawisły na mareckich ulicach) ale również logistyczne. 
Zastały udostępnione łamy Gazety MSG na potrzeby informowania 
o akcji jak również na potrzeby przekazywania informacji dotyczą-
cych obwodnicy Marek.

We wrześniu 2009 r. Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze było 
organizatorem szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
nauczycieli szkół podstawowych z powiatu wołomińskiego. Szkole-
nia były realizowane w ramach akcji „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z 18 szkół z całego 
powiatu wołomińskiego. Szkoły w efekcie otrzymały od Stowarzy-
szenia WOŚP sprzęt do nauki dzieci o wartości 5.000 każda, w tym 
fantomy i podręczniki.

Istotny element działalności MSG zawiera się w pełnieniu funkcji 
radnych przez 5 naszych członków, którzy tworzą klub o nazwie 
„O Przyszłość Marek”. 

Niewątpliwie wydawanie Gazety MSG przez okres czterech lat to 
ogromny sukces wszystkich tych, którzy przez ten okres pracowali 
przy jej wydawaniu. Dziś możemy powiedzieć, że Gazeta MSG na 
stałe wpisała się w marecki krajobraz prasowy i jest jedynym 
niezależnym wydawnictwem w naszym mieście. To wielka wartość 
i zrobimy wszystko aby Gazeta ukazywała się nadal. W roku 2009 
udało nam się wydać 11 numerów. Nakład wynosił 3000 egzem-
plarzy. Wynosił, ponieważ od czwartego numeru tegorocznej edycji 
nakład został zwiększony do 4000. 

Należy się cieszyć, że udało się nam zwiększyć ilość egzemplarzy, 
wiemy, że jest zapotrzebowanie na taką ilość, niemniej wiąże się to 
ze zwiększonymi kosztami.

Apelujemy do członków, oraz sympatyków MSG o wsparcie na-
szego skromnego kolegium redakcyjnego. Poszukujemy nie tylko 
chętnych do sprzedaży reklam, ale również do pisania artykułów 
w naszej Gazecie.

 Przed nami wybory okres bardzo wzmożonej pracy apeluję o po-
moc, aby udało się nam stworzyć z naszej Gazety skuteczny oręż 
w prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie kampanii wyborczej. 
Niech Gazeta MSG pomoże mieszkańcom naszego miasta w podję-
ciu właściwych decyzji wyborczych. 

Zarząd MSG podejmował w roku 2009 starania o pozyskanie 
środków unijnych. Złożyliśmy dwa wnioski. Niestety starania okazały 
się nieskuteczne. Jeden z wniosków odpadł z przyczyn formalnych 
(wniosek został podpisany tylko przez jednego członka Zarządu, po-
winny być dwa podpisy). Drugi wniosek przeszedł oba etapy oceny, 
ale uzyskał za mało punktów.

Plan pracy na rok 2009 został w zdecydowanej większości zreali-
zowany. Wykonane zostały nawet nowe dodatkowe zadania. 

S P R A W O Z D A N I E
Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego 
z działalności organizacji pożytku publicznego – 2009 rok
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Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne 

udzielane bezpłatnie
w każdy czwartek

w godzinach 17.00 - 19.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie Gazety MSG
Marki, Al. Piłsudskiego 138. Piętro I www.artmebl.pl

Od kilku miesięcy trwają przygotowania do corocznego rajdu 
rowerowego MTB o puchar Burmistrza Miasta Marki, który 
odbędzie się już za kilkanaście dni! Impreza ta upamiętnia 
wspaniałego kolarza, Huberta „Bercika” Manteuffla, który w 
tragicznych okolicznościach odjechał na swoim rowerze, sobie 
tylko znaną drogą. 

Miłośnicy sportów rowerowych co rok spotykają się w Markach 
i próbują swoich sił, walcząc ze swoimi słabościami na trasie 
wyścigu. Najlepsi przyjeżdżają zmierzyć się z trudnym szlakiem 
wytyczonym przez mareckie wydmowe lasy, inni aby po prostu dać 
wyraz swojej rowerowej pasji.

Uczestnictwo w wyścigu, jak zapewne życzyłby sobie BERCIK, jest 
całkowicie bezpłatne. Jedyną - chwilową inwestycją jest kaucja 50 zł 
za chip startowy. Zapisy  na imprezę trwają na stronie www.bercik.
netweb.pl - znajdują się tam także informacje o imprezie, podobnie 
jak na stronach www.marki.net.pl i www.mojpowiat.pl. Spóźnialscy 
mogą zgłosić się do wyścigu w dniu imprezy na stadionie Marcovii 
przy ulicy Wspólnej 12, w godzinach 7:00 – 9:00, gdzie będą zorga-
nizowane biuro organizacyjne, start i meta wyścigu. 

Dla pierwszych 100 osób odbierających numer startowy, czeka 
niespodzianka – pamiątkowa koszulka „Memoriału Bercika”! 
Dla zwycięzców przewidziane są trofea, dla startujących - posiłek 
regeneracyjny w ramach – PASTA PARTY w pobliskiej restauracji 
Forresters a na wszystkich zgromadzonych na imprezie czeka 
loteria z mnóstwem nagród oraz doskonała zabawa przy muzyce 
zapewnionej przez Stowarzyszenie „Rock – Dzieciak”. Dodatkowo, 
podczas imprezy będzie można wspomóc potrzebujących dając 
z siebie to co najcenniejsze – i oddać krew w Ambulansie Krwio-
dastwa. Wszystkich chętnych do pomocy chorym zapraszamy 
z dowodem tożsamości.

Serdecznie zapraszamy na IV Memoriał Bercika w sobotę, 
17 lipca 2010 roku. Zawodnicy stają na pedałach swoich rowerów 
punktualnie o godzinie 10:00 i rozpoczynają sportową rywalizację. 
Zawodnicy! Kibice! Organizatorzy! Spotkajmy się wszyscy na stadio-
nie Marcovii! 

Zapraszają:
Urząd Miasta Marki
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Marek
Przedszkole Smerfy
Architektura Robert Danielak

Rajd rowerowy MTB
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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

 42. MAX Sklep Spożywczy, Al. Piłsudskiego 4

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

OGŁOSZENIA DROBNE
•  Siedzisz w domu z dzieckiem? Chcesz dorobić? 

Zadzwoń 604 44 69 96.
•  Praca dodatkowa, w domu, bez  zobowiązań. Współpraca z Orifla-

me to duże zarobki. Tel. 509 278 789
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e-mail: godex@neostrada.pl

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

tel. 0-503-610-503,
e-mail: biuro@audycer.pl
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