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Dnia 27 października odwiedziła Marki delegacja z Turcji. Delegacja  
gości  przebywała w Markach na zaproszenie władz samorządowych 
i polskich partnerów biznesowych. Jej celem było poznanie naszego 
miasta oraz innych gmin z rejonu Mazowsza współpracujących 
z miastami partnerskimi w Turcji. 

Polsko-turecka współpraca została zapoczątkowana w lutym 
2008 r. 5-dniową wizytą  przedstawicieli rad miast, urzędów miast 
oraz środowisk gospodarczych z Marek i Sulejówka, zorganizowanej 
przez tureckich partnerów.  Polska delegacja spotkała się z bardzo 
ciepłym przyjęciem ze strony władz miast partnerskich, przedstawi-
cieli biznesu jak i samych mieszkańców. 

Marki są kolejną gminą powiatu wołomińskiego, która na zapro-
szenie tureckich partnerów 
rozpoczęła współpracę 
miast partnerskich z Tur-
cją. Miastem partnerskim 
Marek jest Gelendost z 
regionu  Isparta. Woło-
min podpisał umowę o 
współpracy z miastem 
Yesilyurt w regionie Ma-
latya, Kobyłka z Elmali, 
Ząbki z miastem Kulmuca 
oraz Zielonka z Mavikent. 
Partnera w Turcji ma także 
Tłuszcz.

Obecna delegacja przed-
stawicieli tureckich jest
więc kontr-wizytą zor-
ganizowaną w ramach 
Międzynarodowego Pro-
gramu Współpracy. De-
legację przyjął burmistrz 
Janusz Werczyński. Pro-
gram wizyty obejmował  
zwiedzanie fabryki kawy 
Tchibo. Następnie w Ho-
telu „Mistral” zaproszono 
gości na obiad, w którego 
trakcie omawiano moż-

liwości dalszej współpracy gospodarczej między Turcją i Polską. 
W spotkaniu tym uczestniczył  Tadeusz Skłodowski – prezes 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta.

W drodze powrotnej do Warszawy delegacja turecka odwiedziła 
Kancelarię Podatkową Skłodowscy. W trakcie ponad godzinnego 
spotkania kontynuowano wymianę poglądów nad możliwościami  
współpracy (szczególnie w sferze gospodarczej), sposobu dobierania 
partnerów biznesowych i udziału przedstawicieli w polsko-tureckiej 
izbie gospodarczej. 

Wszystkim partnerom życzymy owocnej współpracy.
Redakcja

Wizyta delegacji z Turcji w Markach

11 listopada obchodziliśmy 91 rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. Wszyscy mogliśmy uczestniczyć lub obejrzeć transmisję z cen-
tralnych obchodów tego święta przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Tego dnia odbywa się wiele spotkań patriotycznych 
oraz imprez sportowych upamiętniających ten dzień w całej Pol-
sce. 

Po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w patriotycznej uroczysto-
ści w naszym mieście przy pomniku pomordowanych w okresie 
II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18.00. 
Harcerze zaciągnęli honorową wartę oraz utworzyli szpaler 
z pochodniami dodając uroczystości jeszcze większej powagi. Bur-
mistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie, następnie odbyło 
się złożenie pod pomnikiem kwiatów przez kombatantów, w imieniu 
Rady Miasta Marki, Starostwa Powiatowego oraz przez organizacje, 
stowarzyszenia i partie polityczne działające na terenie Marek. Na-
stępnie młodzież rozdała wszystkim uczestnikom znicze w kolorze 
białym i czerwonym, z których po zapaleniu ułożono duży prostokąt 
w kształcie i kolorze flagi narodowej. Jak trafnie zauważyli organi-
zatorzy, święto odzyskania niepodległości to dzień radosny, dlatego 
uroczystość zakończyła się przepięknym pokazem sztucznych ogni. 
Impreza ze wszech miar potrzebna i bardzo udana. Budująca była  
liczna obecność młodzieży to dobrze wróży na przyszłość. Trochę sła-
biej dopisali mieszkańcy, ale mam wrażenie, że wszystkiemu winna 
była pogoda, która niestety nie okazała się w tym dniu łaskawa.

Dariusz Pietrucha, redaktor naczelny

Święto Niepodległości

fo
to

: K
. B

yc
ho

w
sk

i



listopad 2009

W gazecie nr 10/30 napisałem o przygotowaniu do oddania 
w październiku 2009 roku szkoły specjalnej w Ostrówku. Szkoła 
została oddana 4 listopada 2009. Uroczystość zaszczycił swoją 
obecnością Arcybiskup Henryk Hozer. Jeszcze przed otwarciem 
szkoły Zarząd Powiatu Wołomińskiego na wniosek dyrektora ZSS 
w Ostrówku wyraził zgodę na przystąpienie do rządowego progra-
mu „Radosna Szkoła” w zakresie udzielenia wsparcia finansowego 
na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (świetlica, sala 
gimnastyczna) na kwotę 6 000 zł. Pomysł wspaniały, tym bardziej, 
że powiat nie ponosi żadnych kosztów wnosząc do programu i tak 
gotową salę gimnastyczną. Dodać należy, że szkoła w Ostrówku 
nie posiada terenu przyszkolnego, gdzie 
można by zlokalizować plac zabaw. 

Odmiennie wygląda sytuacja w Zespo-
le Szkół Specjalnych w Markach. Przy 
ulicy Kasztanowej w Markach właści-
cielem budynku i terenu wokół szkoły 
jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi. Ale to siostry właśnie 
zaproponowały udostępnienie terenu 
przy szkole na plac zabaw i na wniosek 
dyrektora ZSS w Markach Zarząd Po-
wiatu Wołomińskiego na posiedzeniu 
20 października 2009 wyraził zgodę na 
przystąpienie do rządowego programu 
„Radosna Szkoła” w zakresie udzielenia 
w 2010 roku wsparcia finansowego na 
utworzenie szkolnego placu zabaw. 
W przypadku Szkoły w Markach wkład 
własny Starostwa wyniesie, 63 850 zł, 
co stanowi 50% kosztów całkowitych in-
westycji, czyli 127 700 zł. Zgromadzenie 
Sióstr Rodziny Maryi w piśmie zobowią-
zało się do przygotowania terenu pod 
ogródek szkolny, co przekłada się na: 
zlikwidowanie niepełnego ogrodzenia 
przy szkole, wycięcie drobnych drzew, 
usunięcie karp, niwelacje terenu oraz 
zlikwidowanie piwnicy. Wniosek organu 
prowadzącego szkołę (Starostwo) do 

Wojewody Mazowieckiego został złożony 2 listopada 2009 roku. 
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć infor-

macje, że na rok 2010 na program "Radosna Szkoła" zaplanowano 
przeznaczyć kwotę 150 mln zł. Czy z tej tak dużej sumy skapnie coś 
dla Marek i Ostrówka? Wszyscy chcemy, aby tak się stało. Program 
"Radosna Szkoła" jest przewidziany na lata 2009-2014 i jeśli liczba 
wniosków przekroczy zaplanowane w budżecie środki wówczas 
Urząd Wojewódzki może nie wszystkie wnioski przyjąć do realizacji. 
Istnieje wówczas możliwość ponownego składania takich samych 
wniosków w kolejnych latach trwania programu.

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

W 2010 roku Starostwo planuje wybudować plac 
zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach
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Kilka dni temu jedna z ogólnopolskich stacji ra-
diowych prezentowała w wiadomościach nagranie, 
w którym przedstawiciel banku grozi klientowi: 
„najgorszymi świętami w życiu”, jeśli ten nie spłaci 

zaległego zadłużenia kredytowego. Trzeba przyznać, że metoda, 
delikatnie mówiąc, kontrowersyjna – w efekcie bank musiał klienta 
przeprosić – świadczy jednak o determinacji bankowców i pewnej 
ich bezradności w kontaktach z kredytobiorcami, którzy nie spłacają 
terminowo zobowiązań.

Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi podało, że 
prawie 50 proc. Polaków żyje na kredyt, a 26 proc. ma zaległości 
w spłatach zadłużenia1. Co więcej, jedna trzecia respondentów nie 
czuje się zobowiązana do spłaty zadłużenia, bo liczy, że sytuacja 
sama się rozwiąże, nie podejmuje więc żadnych aktywnych działań, 
aby poradzić sobie z problemem.

A oto kilka liczb zaczerpniętych z ostatniego raportu 
InfoDług BIG S.A.: 2

12,06 mld zł  to łączna kwota zaległych płatności Polaków 
w sierpniu 2009 

1,47 mln   to liczba klientów podwyższonego ryzyka w Pol-
sce 

71%    o tyle wzrosło nie spłacane zadłużenie Polaków 
w ciągu ostatniego roku 

8 203 zł   tyle wynosi średnie, zaległe zadłużenie Polaka
45%    nierzetelnych dłużników ma do oddania mniej niż 

2 tys. złotych 
77,4 mln zł   na taką kwotę zalega największy dłużnik zanoto-

wany w bazach BIK, InfoMonitor i ZBP. 
Powyższe dane dotyczą osób prywatnych, jednak również w ob-

rocie gospodarczym notuje się wzrost liczby firm, które nie regulują 
w terminie zobowiązań kredytowych.

Nie chcę się rozwodzić nad przyczynami tego zjawiska, chociaż 
z wyżej cytowanych raportów wynika, że nie są one tak oczywiste 
jak by się wydawało – nie zawsze można zrzucić winę na kryzys! 
Poruszyła mnie natomiast informacja wskazująca na wielką niefra-
sobliwość kredytobiorców, którzy nie podejmują żadnych kroków 
zmierzających do rozwiązania problemu. Takie podejście do sprawy 
przypomina zachowanie Kubusia Puchatka, który myślał, że staje 
się niewidoczny dla otoczenia, gdy zasłoni oczka łapkami. Jednak 
życie to nie bajka – a kredyty i pożyczki, choć różne, mają zawsze 
jedną wspólną cechę – trzeba je spłacić.

Podstawowym błędem kredytobiorców jest brak działania i kon-
taktu z bankiem już w momencie, kiedy wiedzą, że nie będą w stanie 
spłacić kolejnej, przyszłej raty kredytu. Bowiem zwykle taką wiedzę 
zyskujemy na długo przed wymaganym terminem spłaty – mamy 
więc czas, aby uprzedzić bank o naszych kłopotach – zanim zma-
terializują się one w postaci zadłużenia przeterminowanego na 
naszym rachunku.

Co zyskujemy, zawiadamiając bank z odpowiednim wyprzedze-
niem, że nie będziemy w stanie spłacić kolejnej raty kredytu? 
Przede wszystkim opinię solidnego i poważnego partnera. Ponadto 

– szansę na przesunięcie terminu spłaty, restrukturyzację kredytu, 
niższe koszty obsługi zadłużenia. W wielu umowach kredytowych 
są zapisy umożliwiające zawieszenie spłaty rat na jeden lub więcej 
miesięcy (spłacamy tylko bieżące odsetki) – czasem jest to wy-
starczające aby „zebrać siły” na dalszą, terminową spłatę kredytu. 
Można też próbować negocjować z bankiem rozłożenie spłaty na 
dłuższy okres i równoczesne obniżenie rat (warunek: trzeba te niż-
sze raty określić w wysokości możliwej do spłaty i płacić terminowo). 
Błędem często popełnianym przez kredytobiorców jest zaciąganie 
kolejnego kredytu na spłatę już posiadanych. Wpadają oni w pętlę 
zadłużenia, zwiększając jego koszty (każdy następny kredyt to 
kolejna prowizja i koszty związane z zabezpieczeniem). Nie należy 
zapominać o innych kosztach związanych z przeterminowanym 
długiem – znacznie wzrastają odsetki od kredytu, zwiększając 
jeszcze bardziej nasze kłopoty. Bank, wiedząc wcześniej o proble-
mach kredytobiorcy i znając ich przyczynę (utrata pracy, choroba 
itp.), z większą chęcią pójdzie na ustępstwa, niż w przypadku, 
gdy doprowadzimy do pojawienia się przeterminowanego długu 
na rachunku. Dlaczego? Otóż dlatego, że dla banku brak spłaty 
oznacza koszty związane z „pogorszeniem portfela kredytowego”. 
Kosztem tym jest tzw. „rezerwa na należności przeterminowane”, 
którą musi tworzyć, jeśli klient nie spłaca kredytu. Im dłuższej nie 
spłaca – tym koszty banku większe. Szczególnie dotkliwe jest to 
pod koniec roku, gdy każdej firmie, również bankom, zależy, aby 
pokazać dobre wyniki finansowe. Wykorzystajmy ten argument 
w negocjacjach z bankiem – poparty naszym aktywnym zaanga-
żowaniem i odpowiednio wczesnym zawiadomieniem banku o zbli-
żających się problemach, pozwoli uniknąć naprawdę poważnych 
kłopotów w przyszłości.

17 listopada w Polsce po raz pierwszy był obchodzony „Dzień bez 
Długów”. Idea tego dnia polega na oddawaniu nawet najmniejszych 
kwot, nie kupowaniu „na zeszyt” oraz nie zadłużaniu się. Ja proponu-
ję dodać do tej listy jeszcze jeden punkt. Pomóżmy bankom i sobie 
rozwiązać problemy z zadłużeniem przeterminowanym – zamiast 
udawać, że nic złego się nie dzieje, podejmijmy rozmowy, szukajmy 
rozwiązania problemów – wyjdźmy ze świata Kubusia Puchatka. 

Alicja Cytowska, 
Skłodowscy Wiedza i Finanse Sp. z o.o.

1 Należności pod obserwacją – nie więcej niż 1,5% od 
kwoty niespłaconego, zaangażowanego kapitału;  Należności w sytuacji 
zagrożonej (nieregularnej): PS – należności poniżej standardu – należności 
w stosunku, do których zaległości w spłacie wynosi 1-3 miesięcy – w takim 
wypadku bank od każdego niespłaconego kredytu musi utworzyć rezerwę w 
wysokości 20% kwoty kredytu. W – należności w sytuacji wątpliwej – jeżeli 
opóźnienie w spłacie wynosi od 3-6 miesięcy to wtedy bank tworzy rezerwę 
celową w wysokości 50% kwoty kredytu; S – w sytuacji straconej – opóźnie-
nie w spłacie powyżej 6 miesięcy, to bank musi utworzyć rezerwę celową w 
kwocie 100% kwoty kredytu.

2 badanie przeprowadzone 23-27 października 2009 r. na grupie 520 
osób w wieku od 18 do 65 lat

3 Źródło: http://cigi.pl/index.php?option=com_content&task=blogcate-
gory&id=31&Itemid=91

Przeterminowane kredyty 
– jak sobie z nimi radzić
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Zanim staniesz w korku
9 listopada. Kierowcy, którzy jadą w kierunku Warszawy przez 

Trasę Toruńską, stają w gigantycznym korku. Okazuje się, że pół-
nocny wiadukt żerański zostaje zamknięty, a ruch z Marek, Bródna 
i Białołęki zostaje skierowany na prowizoryczny most kratownicowy. 
Dla wielu kierowców to przykra i niezapowiedziana niespodzianka. 
Kilkuset z nich uniknęło jednak stania w korku. 

To ci, którzy skorzystali z „Alertu Drogowego” – nowego projektu 
Grupy Marki 2020, organizatora akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”. 
Użytkownicy strony www.obwodnicamarek.pl mogli nie tylko zawcza-
su przeczytać opis utrudnień, ale zobaczyć także film, przedstawia-
jący nową organizację ruchu na Trasie Toruńskiej. 

– Chcemy informować i ostrzegać mieszkańców naszego 
miasta i kierowców z sąsiednich miejscowości o problemach 
związanych z remontem i przebudową Trasy Toruńskiej. Wiemy, 
że utrudnień z każdym dniem będzie przybywać i będą one coraz 
bardziej odczuwalne przez kierowców – mówi Jacek Orych z Grupy 
Marki 2020. 

– Na bieżąco monitorujemy serwisy drogowe i  analizujemy infor-
macje związane z taką tematyką. Wierzymy, że przekazanie tych 
wieści naszym sąsiadom ułatwi planowanie podróży do pracy ze 
stosownym wyprzedzeniem – dodaje Szczepan Ostasz, koordynują-
cy projekt „Alert Drogowy”. 

Organizatorzy akcji zapraszają do współredagowania serwisu 
kierowców.

– Otrzymaliśmy od nich ciekawe propozycje objazdów, które już  
opublikowaliśmy na naszej stronie – tłumaczy Wioletta Markiewicz 
z Grupy Marki 2020.

Dodaje, że jeszcze w tym roku mareccy (i nie tylko) internauci-
kierowcy będą mogli otrzymywać alerty bezpośrednio na skrzynkę 
poczty elektronicznej. 

Marek Tadeusiak

ALERT DROGOWY
informacja 
o utrudnieniach
komunikacyjnych

Objazd
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Wartości limitów dla podatku dochodowego 
i podatku VAT obowiązujące na 2010 rok

Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń 
VAT 
Status małego podatnika przysługuje podmiotom, 

u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 
odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro 

Zgodnie z tabelą nr 192/A/2009 z dnia 1 października 2009 r. 
kurs ten wynosił 4,2228 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro 
wynosi: 

1.200.000 euro x 4,2228 zł = 5.067.360 zł ≈ 5.067.000 zł.

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo 
maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących 
agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi 
o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - od 1 stycznia 2010 
r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej 
w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro.

45.000 euro x 4,2228 zł = 190.026 zł ≈ 190.000 zł.

Limit na przełomie lat 2009/2010 
W 2010 r. limity dla małych podatników uległy zwiększeniu w sto-

sunku do roku 2009.
Czy podatnik utraci status małego podatnika w przypadku, gdy 

w bieżącym roku wartość sprzedaży
 brutto przekroczy limit obrotów wyznaczony na 2009 r., ale nie 

przekroczy limitu wyznaczonego na
 2010 r. Podatnik nie utraci statusu małego podatnika. 
WAŻNE: Podatnik, którego obroty za 2009 r. przekroczą limit 

ustalony dla małego podatnika na ten rok, lecz nie przekroczą limitu 
ustalonego na 2010 r., w przyszłym roku będzie mógł korzystać ze 
statusu małego podatnika.

Limity na 2010 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego 
Średni kurs euro ogłoszony przez NBP dnia 1 października 2009 r. 

wynosił 4,2228 zł.
W 2010 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą 

mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli 
w 2009 r.: 
-  uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samo-
dzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633.420 zł (150.000 
euro × 4,2228 zł/euro),

-  uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, 
a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 
kwoty 633.420 zł.

Limit uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie.
W 2010 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności 

prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2009 r. nie 
przekroczyły kwoty 105.570 zł, czyli równowartości 25.000 euro

Limity do opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym przy-
chodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym cha-

rakterze. W 2010 r. wysokość przychodów, do których zastosowanie 
będzie miała stawka ryczałtu w wysokości 8,5%, będzie wynosiła 
16.891,20 zł (tj. 4.000 euro × 4,2228 zł/euro). Od nadwyżki ponad 
tę kwotę stawka ryczałtu wynosi 20%.

Uwaga !!!
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. Zakłada ona, że przychody z tytułu tzw. najmu pry-
watnego będą opodatkowane jednolitą, 8,5% stawką ryczałtu, nie-
zależnie od wysokości osiągniętych przez podatnika przychodów.

Ważne limity dla podatników podatku dochodowego na 2010 r. 
Limit jednorazowej amortyzacji 

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie 
działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać 
jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 
środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłą-
czeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym 
środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. W latach podatkowych rozpo-
czynających się w 2009 r. i 2010 r. limit jednorazowej amortyzacji 
wynosi 100.000 euro w każdym z tych lat podatkowych. 

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2010 r. wyniesie 422.000 
zł (100.000 euro x 4,2228 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). 
W 2009 r. limit ten wynosi 338.000 zł. 

Mały podatnik zg z ustawą o podatku dochodowym
Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podat-

ku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podat-
kowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 
1.200.000 euro. ( kurs średni NBP na pierwszy dzień października)  

W 2010 roku status małego podatnika będzie miał ten podat-
nik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym 
podatkiem od towarów i usług) nie przekroczy w 2009 roku  kwo-
ty 5.067.000 zł (1.200.000 euro x 4,2228 zł/euro, po zaokrągleniu 
do 1.000 zł). 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie, mają obowiązek prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 usta-
wy o PDOF, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej 
co najmniej równowartość kwoty  1.200.000 euro. (wg średniego 
kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzają-
cego rok podatkowy) 

Średni kurs euro NBP z 30 września 2009 r. wyniósł 4,2226 zł/
euro (tabela nr 191/A/NBP/2009)

Limit 1 200 000 Euro x 4,2226 PLN = 5 067 120 PLN
Listopad 2009

Grażyna Kotkowska, Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Kwestionariusz Marecki
Paweł Porębski urodzony 2 

maja 1967 r. w Lublinie. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Mieszkaniec Marek od 2006 r.*

Kiedy myślę o Markach ...
... Myślę dom. Daleki od ideału, ale 

mój.
Cenię to miasto ...
... Za to, że mimo korków o każdej 

porze w 45 minut mogę być w cen-
trum Warszawy. 

Wstyd mi, że w Markach ...
... Od września do maja chodząc po ulicach musisz ciągle uważać, 

żeby nie przemoczyć butów. 
Moim ulubionym miejscem jest ...
... Moja ulica tj. 11 Listopada.
Najbardziej brakuje mi ...
... Mini rynku z małym centrum, gdzie można przy ciastku i dobrej 

kawie pogadać ze znajomymi.
Gdybym mógł coś zmienić zacząłbym od ...
... Budowy przejścia dla pieszych w formie kładki  zlokalizowanej 

nad Al. Piłsudskiego. Byłoby dobrze, gdyby taka kładka połączyła 
Urząd Miasta z Pocztą na ul. Sportowej. Byłby to początek ,,budowy” 
centrum miasta w tej okolicy. Koszt takiej kładki to około 3 mln zł. 
To sporo, ale przecież można w wielu miejscach aplikować o środki 
zewnętrzne. 

Gdyby Marki dostały 100 mln zł, wydałbym je na ...
... Nową nowoczesną wielofunkcyjną sale widowiskową na 

przykład na 500 osób, z możliwością otwarcia na zewnątrz 
tyłu sceny, co  umożliwiałoby koncerty plenerowe. Do tego sala 
muzyczna, sala do ćwiczeń indywidualnych, sala konferencyjna, 
kręgielnia, sala bilardowa, kawiarnia, sala o historii miasta, 
biblioteka, oraz bardzo dużo miejsc parkingowych w garażu 
podziemnym. Na taką inwestycję 100 mln złotych z pewnością 
by wystarczyło.

Burmistrzowi i radnym chciałbym powiedzieć prosto w oczy ...
... Chciałbym czegoś nowego. Sztuczne ognie i zupa grochowa już 

mi się przejadły.
Marki za 10 lat to ...
... Wiem, ale nie powiem (śmiech).

*Od listopada 2006 r. jest jednym z trzech mareckich radnych w  Powiecie 
Wołomińskim. Członek Platformy Obywatelskiej RP
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Mikołaj – i to na dodatek święty. Zaczynamy mijać się z jego 
postaciami już po 11 listopada. Posłusznie zerka na nas z witryn 
sklepowych, zaprzęgnięty (pewnie bez jego akceptacji/zgody) przez 
właścicieli placówek do ciężkiej pracy marketingowej. Nasze dzieci też 
nam nie odpuszczają. Pod koniec listopada zaczyna się pisanie listów 
do świętego: często w wielu wersjach i zapasowych egzemplarzach 
(tak na wszelki wypadek, gdyby przeoczył – bo przecież sędziwy już 
i siwy…). My – dorośli – różnie go traktujemy. Dla jednych jest jak obo-
wiązek, dla innych – doroczna tradycja, której nie wypada łamać. Są 
też i tacy, którzy potrafią cieszyć się samym faktem obdarowywania. 
W całej tej sprawie najsympatyczniejsze jest to, że każdy z nas miał w 
swoim życiu taki okres, że (bez względu na wyznanie) wierzył w świę-
tego Mikołaja. Wierzył i z wielkim utęsknieniem czekał na ten jedyny 
w roku dzień, na tę postać, na prezent. Nawet wtedy, gdy wcześniej 
niekoniecznie „byliśmy grzeczni”, mieliśmy niemal pewność, że ten 
wyjątkowy Wędrowiec potrafi w nas zobaczyć coś dobrego i potrakto-
wać tak, jakbyśmy byli dla niego najważniejsi na świecie. 

Fenomen polega na tym, że choć lata mijają, kolejne pokolenia 
dzieci bez względu na pochodzenie, zasobność portfela, liczbę 
rodzeństwa, wielkość domu rodziców, nadal czekają. Czekają na 

Mikołaja, na ten jedyny w roku dzień, na podarunek. Nawet „uświa-
domione” przez rówieśników 8 – 9-latki, jeśli otwarcie deklarują, że 
nie wierzą w Mikołaja, to i tak na prezent czekają… Sklepy uginają się 
od zabawek – pozostaje tylko ruszyć i wybierać, przebierać i dopa-
sowywać. Potem już tylko starannie wybrana kryjówka na prezenty 
i czekanie na ten dzień… na wręczanie… na okrzyki radości.   

I na tym w zasadzie moglibyśmy poprzestać. Jeśli jednak przypo-
minasz sobie, jak będąc dzieckiem, czekałeś na Świętego Mikołaja, 
to wiedz, że tu, w Markach są dzieci, które Mikołaja się nie doczekają 
… Twój gest, Twoja hojność i dobroć mogą to zmienić. 

Wyobraź sobie zupełnie niecodzienną i „tajną” akcję – mamy listy, 
które zostały napisane przez dzieci. Autorzy tych listów mają po kilka 
– kilkanaście lat i pochodzą z rodzin o bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej – ich poszukiwania podjęli się kuratorzy sądowi naszego miasta. 
Ty masz możliwość taki list otrzymać i spełnić dziecięce marzenia (no 
choćby tylko jedno z nich!). To szansa dla każdego, kto może, chce 
i potrafi cieszyć się z samego faktu obdarowywania innych. Jest to też 
szansa dla dzieci, by zobaczyć, że poza smutkiem i brakiem można 
także doświadczyć dobra i ciepła od zupełnie obcych ludzi. 

Wioletta Markiewicz, Aleksandra Nizioł, Grupa Marki 2020

Św. Mikołaj mieszka w Markach

Jacek Rostowski i Cezary Grabarczyk – to ci dwaj ministrowie szybko 
zdecydują, czy obwodnica Marek powstanie w nieodległej przeszłości. 
Tak przekonuje wojewoda Jacek Kozłowski.

18 listopada zostaliśmy – jako Grupa Marki 2020 – zaproszeni do 
Radzymina na spotkanie lokalnej komórki Platformy Obywatelskiej 
m.in. z wojewodą Jackiem Kozłowskim. Była to dobra okazja, by na 
forum publicznym przedstawić wojewodzie, jak stoją sprawy związane 
z obwodnicą Marek. Okazało się, że Jacek Kozłowski bardzo dobrze 
zna temat. Po dłuższym wstępie, dotyczącym inwestycji drogowych na 
terenie Mazowsza, przeszedł do sedna, czyli sprawy naszej obwodnicy. 
Wojewoda wyjaśnił, że w tej perspektywie finansowej nie ma szans na 
zdobycie pieniędzy unijnych na naszą inwestycję. Stąd pozostają do 
wydania jedynie środki krajowe. Czy takie się znajdą? Jacek Kozłowski 
podkreślił, że zależy to od jednej osoby – ministra finansów Jacka 
Rostowskiego. Minister może „uwolnić” pieniądze na obwodnicę Marek 
(rzędu pół miliarda złotych), jeśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad poczyni oszczędności na dotychczasowych przetargach. A te 
– jak policzyliśmy – są duże. Według źródeł, z których skorzystaliśmy, 
z dotąd rozstrzygniętych przetargach sięgają ponad 12 mld zł. Jeśli uda 
się przekonać ministra Rostowskiego, kolejna osobą „decyzyjną” będzie 
minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. To on rozdzieli zaoszczędzone 
pieniądze na nowe inwestycje drogowe. Jacek Kozłowski zapewniał, że 
niedawno dzisiaj widział się z ministrem Grabarczykiem i mówił o naszym 
problemie komunikacyjnym. W Radzyminie zastrzegał, że nie ma „100-
procentowej pewności”, że sprawy pójdą po naszej myśli. Dodał jednak, 

że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to już na początku przyszłego roku zo-
staną ogłoszone przetargi na prace projektowe. Przy odrobinie szczęścia 
pierwsze maszyny budowlane mogłyby zacząć prace już w 2011 r. 

Wręczyliśmy wojewodzie książkę z Waszymi podpisami oraz pro-
ponowanymi przez nas rozwiązaniami drogowymi. Jacek Kozłowski 
podziękował mieszkańcom Marek za tę nietypową akcję – nietypową, 
bo pozytywną, nietypową – bo bez blokowania dróg. Zapewnił, że w tej 
sprawie nadal będzie rozmawiać z władzami PO. Podobne deklaracje 
złożył poseł Tadeusz Ross, który również uczestniczył w tym spotkaniu. 
Obiecał, że dowie się, na jakim etapie jest sprawa w sejmowej Komisji 
Infrastruktury, gdzie w październiku mieliśmy okazję spotkać się z jej 
przewodniczącym posłem Stanisławem Żmijanem. 

25 listopada wybieramy się na spotkanie do siedziby starostwa 
powiatowego w Wołominie, gdzie na zaproszenie przewodniczącego 
Rady Powiatu Wołomińskiego będziemy uczestniczyć w spotkaniu na 
temat infrastruktury drogowej w naszym powiecie. Spotkanie o tyle 
ważne i ciekawe, że wśród zaproszonych gości wizyty zapowiedzieli 
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert So-
szyński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz 
Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu. Nie zabraknie również 
posłów  i samorządowców, którzy deklarują działania na rzecz naszego 
powiatu i naszego regionu. Sprawozdanie z tego spotkania zamieścimy 
w najnowszym numerze „Gazety MSG” (odbyło się po zamknięciu tego 
numeru gazety), a wszystkie sprawy na bieżąco opisujemy w serwisie 
internetowym. www.ObwodnicaMarek.pl.

Pielgrzymki w sprawie obwodnicy
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Jeśli chcesz zostać mareckim Mikołajem i dać dzieciom świąteczną radość,
prosimy o wysłanie e-maila na adres: mikolaj@marki2020.pl

bądź o telefon pod numer: 601-861-021
          Osoby, które się z nami skontaktują i zadeklarują chęć udziału w akcji, 
                         otrzymają dziecięcy list ze świątecznymi marzeniami. 
                              Dobroczyńców będziemy prosić o dostarczenie 
                           do nas przygotowanych prezentów do 15 grudnia. 
                               Tuż przed świętami zostaną one wręczone 
                           bezpośrednio dzieciom – autorom listów. 

Podziękowania dla wszystkich ofiarodawców 
zamieścimy na stronach www.marki2020.pl 

oraz www.marki.net.pl. 
Jeśli ktoś zechce zachować anonimowość,

uszanujemy jego wolę i piękny gest.
Grupa Marki 2020
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Rock-dzieciak
Stowarzyszenie „Rock-dzieciak” powstało 

w 2009 roku. Jego głównym założeniem jest 
realizowanie działań profilaktycznych obejmują-

cych tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków 
                 i innych substancji psychoaktywnych. Stowarzyszenie 

realizuje założenia poprzez pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
a konkretnie zainteresowanie młodych ludzi w przedziale wiekowym 
10-18 lat muzyką rozrywkową (rock, pop, hip-hop) i technikami re-
alizacji dźwięku. Działając jako klub/świetlica muzyczna umożliwiamy 
młodzieży rozwijanie swojej pasji, korzystanie z instrumentów oraz 
nowoczesnego sprzętu nagraniowego pod opieką ludzi, którzy od 
wielu lat zajmują się tworzeniem muzyki jak i realizowaniem działań 
o charakterze profilaktycznym.

Członkami stowarzyszenia są ludzie, którzy utworzyli naszą 
organizację z miłości do muzyki, z pasji, ale także fachowcy zaj-
mujący się tematyką uzależnień, psychologowie, terapeuci, osoby, 
którym nieobojętne jest dobro młodzieży, ich start w dorosłe 
życie bez obciążeń jakimi są uzależnienia. Współczesna młodzież 
narażona jest na stres wynikający z nauki, rówieśniczej przemocy, 
często również spotyka się z brakiem zainteresowania i uwagi tak 
ze strony pedagogów jak i rodziców. Z naszych doświadczeń oraz 
posiadanej wiedzy wynika, iż młody człowiek, który nie posiada 
zainteresowań lub też nie ma możliwości ich pełnej realizacji, 
łatwiej popada w pułapkę, jaką jest uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Z badań wynika, 
iż prawie połowa ankietowanych nastolatków oferowana była 
marihuana, która jak wiadomo jest furtką do eksperymentów 
z innymi narkotykami. Również ponad 65% młodzieży piło alkohol 
w ciągu ostatniego miesiąca, a ponad 90% 16-latków deklaruje, 
iż co najmniej raz w życiu było w stanie upojenia alkoholowego! 
Dodając do tego liczbę 58 730 nieletnich sprawców przestępstw 
wykrytych w latach 2004-2007 powstaje pełny obraz zagrożeń 
jakie czyhają na dzisiejszą młodzież. Dlatego właśnie powstało 
takie miejsce jak „Rock-dzieciak” – miejsce gdzie, wszystkie złe 
emocje, obojętność otoczenia mogą znaleźć swoje ujście poprzez 
realizowanie własnych marzeń, pasji i potrzeb.

Siedzibą stowarzyszenia jest lokal znajdujący się w budynku fa-
brycznym zakładów „Premed” w Markach przy ul. Dużej 1. Na 200 m2 

znajdują się dwa pomieszczenia zaadoptowane do potrzeb realizacji 
nagrań: 20 m2 live room oraz 15m2 pomieszczenie odsłuchowe/
reżyserka. Największym pomieszczeniem jest sala (140 m2), która 

służy jako miejsce dla wykładów, koncertów, spotkań, warsztatów, 
prób itp. Lokal wyposażony jest również w węzeł sanitarny.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami o zasięgu 
lokalnymi i ogólnopolskim takimi jak : Urząd Miasta Marki, Towarzy-
stwo Zapobiegania Narkomanii, Polskie Stowarzyszenie Realizatorów 
Dźwięku, Towarzystwo Przyjaciół Marek. W tym roku również siedziba 
stowarzyszenia wybrana została jako sztab główny Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizowanej na terenie miasta Marki, a stowa-
rzyszenie jest jednym z współorganizatorów tej corocznej imprezy.

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w ra-
mach programu „Rock-dzieciak” oraz osoby i organizacje chętne do 
współpracy serdecznie zapraszamy!

STOWARZYSZENIE „ROCK-DZIECIAK”
ul. Duża 1, 05-260 Marki

KRS 0000336341
Tel. 0-501-286-272 / Michał Męczyński – prezes stowarzyszenia/ 

michal@rock-dzieciak.pl 
Tel. 0-508-135-926 / Jakub Sieluk – wiceprezes stowarzyszenia/ 

kuba@rock-dzieciak.pl 
E-mail :  info@rock-dzieciak.pl       

 www.rock-dzieciak.pl

Nowe podatki uchwalone
Pisząc informację do ostatniego wydania „Gazety MSG” na 

temat planowanych podwyżek podatków od nieruchomości, by-
łem niemal pewny, że wszystkie zaproponowane zmiany zostaną 
przyjęte przez radę. Dlaczego? 

Mieliśmy doświadczenia z 2007 r., kiedy zostały one podnie-
sione skokowo. Zabieg, jakim jest podwyżka podatków – bolesny, 
acz konieczny – jest mniej odczuwalny, gdy wzrost następuje stop-
niowo. W niemal wszystkich pozycjach rozsądna zasada lekkiej 
podwyżki się sprawdziła. Z jednym wyjątkiem – tzw. budynków 
pozostałych, gdzie proponowana podwyżka wysokości 27 groszy 
spotkała się z protestem większości radnych. Budynki pozostałe 
to komórki, drewutnie, pomieszczenia na ogrodowe szpargały itp. 
Z jednej strony można się przychylić  do argumentacji, że czasem, 
przy większej powierzchni takiej budowli, podatek może okazać 
się wyższy niż płacony za dom czy mieszkanie, ale przyjdzie taki 
dzień, że i tę pozycję też trzeba będzie podwyższyć. Wtedy skok 
może być na tyle istotny, że dla niektórych osób (którzy chcą być 
w zgodzie z prawem) bardziej opłacalne będzie... zburzenie takiej 
budowli. 

Osobiście dalej podtrzymuje stanowisko, że konieczne podwyż-
ki podatków są łatwiejsze do przyjęcia, gdy wzrost jest częstszy, 
ale umiarkowanie niski.

Od nowego roku zapłacimy (istotne pozycje) za 1 mkw.:
75 gr. za grunty związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej – wzrost o 4 grosze.
32 gr. za grunty pozostałe (w tym działki budowlane) – wzrost 

o 2 grosze
61 gr. za budynki mieszkalne (w tym mieszkania) – wzrost 

o 4 grosze
19,50 zł za budynki związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej – wzrost o 90 groszy
6,23 zł za budynki pozostałe (w tym komórki) – bez podwyżki

Radny
Jacek Orych
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Marecka Jesień Poezji - finał
29 października 2009 w Mareckim Ośrodku Kultury odbył się XV, 
jubileuszowy ogólnomiejski konkurs recytatorski „MARECKA 
JESIEŃ POEZJI 2009” organizowany pod patronatem burmistrza 
Marek. 

W tym roku – tak jak i w poprzednich edycjach – Marecki Ośro-
dek Kultury  zaprosił do współpracy mareckie szkoły podstawowe 
i gimnazja. W jury, powołanym przez Dyrekcję MOK, zasiedli: Izabela 
Wilczak – artystka i pedagog oraz reprezentujące MOK Krystyna 
Klimecka i Anna Dąbrowska - Pękocka. 

W konkursie brała udział młodzież miasta Marki wybrana przez 
pedagogów w eliminacjach szkolnych. Tematem XV, jubileuszowej 

edycji konkursu było: „ Ze sztuką na Ty” - podobnie jak w organizo-
wanym w ubiegłym roku konkursie plastycznym dla dzieci i młodzie-
ży mareckiej. Temat ten okazał się szeroki i inspirujący: uczestnicy 
zaprezentowali bardzo ciekawe interpretacje bardzo różnorodnych 
utworów poetyckich, ukazujących wielakie oblicza sztuki - od poezji 
i literatury, przez malarstwo, muzykę, a na tańcu kończąc. Poziom 
recytacji był wysoki - po naradach przyznano 3 miejsca (w tym 
dwa trzecie) i 2 wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych oraz 
3 miejsca i 2 wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych. 

17 listopada 2009 roku odbył się finał konkursu. Podczas tej 
uroczystości, prowadzonej przez dyrektor MOK, Krystynę Klimecką, 
burmistrz Janusz Werczyński podziękował wszystkim organizatorom 
konkursu, a podczas wręczania dyplomów osobiście gratulował 
laureatom i uczestnikom wspaniałych osiągnięć. Wszyscy laureaci 
jubileuszowej edycji „Mareckiej Jesieni Poezji” zostali nagrodzeni 
pięknymi książkami zakupionymi ze środków Urzędu Miasta Marki. 
Nauczyciele przygotowujący uczestników konkursu otrzymali dyplo-

my oraz nagrody książkowe oraz dyplomy z podziękowaniami dla 
szkół współpracujących przy organizacji konkursu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na recytacje laureatów, 
którzy raz jeszcze zachwycili zgromadzonych swoimi interpre-
tacjami wybranych utworów oraz pamiątkowe zdjęcia w gronie 
uczestników, ich nauczycieli, jurorów i organizatorów „Mareckiej 
Jesieni Poezji”. 

LAUREACI OGÓLNOMIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MA-
RECKA JESIEŃ POEZJI 2009” - XV EDYCJA - TEMAT: „ ZE SZTUKĄ NA TY”: 

Kategoria 10-12 lat:
•  I miejsce - Klaudia Godlewska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mar-

kach - „Wystawa” - D. Wawiłow, „Fortepian” - W. Chotomska, 
nauczyciel: Ewa Wójcik.

•  II miejsce – Wiktoria Zawadzka – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Markach - „Pan Tadeusz” - fragment: „Polonez” - A. Mickiewicz, 
nauczyciel: Grażyna Pietrzak.

•  III miejsce - Julia Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mar-
kach - „Wieczór autorski” - W. Szymborska, nauczyciel: Anna 
Pietrzak.

•  III miejsce - Julia Kupiec - Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach 
- „Kwiaty małej Idy” - J. Ratajczak, „Pieśń VI” - K.I. Gałczyński, 
nauczyciel: Anna Kaczor.
Wyróżnienia:

•  Przemek Wieczorkowski - Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach - 
„Dwa fortepiany” - W. Chotomska, „Monsieur Renoire” - Michał 
Bajor, nauczyciel: Aldona Torenc.

•  Bartłomiej Kryca - Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach - „Niektórzy 
lubią poezję” - W. Szymborska, nauczyciel: Agnieszka Kotuła.

Kategoria 13-15 lat:
•  I miejsce – Małgorzata Godlewska - Gimnazjum nr 2 w Markach 

- „Karuzela z Madonnami” - M. Białoszewski, „Niektórzy lubią 
poezję” - W. Szymborska, nauczyciel: Iwona Kamińska. 

•  II miejsce – Marta Koc - Gimnazjum nr 2 w Markach - „Romans” - 
B. Leśmian, nauczyciel: Beata Śpiewak.

•  III miejsce – Patrycja Szczypkowska - Gimnazjum nr 2 w Markach 
- „Karta z dziejów ludzkości” - J. Tuwim, „Rozmowa o poezji” - 
S. Grochowiak, nauczyciel: Iwona Kamińska. 

Wyróżnienie 
•   Krzysztof Banaszek - Gimnazjum nr 2 w Markach - „Wzgórze” - Adam Za-

gajewski, „Nie dokazuj” - Marek Grechuta, nauczyciel: Iwona Kamińska. 

Marecki Ośrodek Kultury serdecznie gratuluje laureatom, 
a wszystkim uczestnikom dziękuje za udział w konkursie. Serdeczne 
podziękowanie przekazujemy jurorom, szkołom, nauczycielom – za 
współpracę, a panu burmistrzowi za patronat i piękne nagrody.

Do zobaczenia za rok!
Dyrektor MOK

Krystyna Klimecka

Zgłoś uszkodzoną latarnię
Ciekawą rzecz znalazłem na stronie internetowej sąsiednich Zą-

bek. Otóż znajduje się na niej specjalne miejsce, gdzie mieszkańcy 
mogą zgłaszać urzędowi uszkodzone latarnie. Pomyślałem „a może 
by coś takiego uruchomić w Markach? Jest dobra okazja”

Niedawno na stronie bip.marki.pl pojawiła się informacja 
o przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego Markach 
w 2010 oraz 2011 r. Zwycięska firma będzie mieć pełne ręce 
roboty, bo z zapisów konkursu wynika, że mamy w mieście 
2698 tzw. punktów świetlnych. W dokumentacji przetargowej 
jest mowa, że wybrana firma będzie musiała reagować nie 
tylko na sygnały o awariach płynące z urzędu miasta, ale także 
od mieszkańców Marek. Co więcej, usterki mają być usuwane 
w ciągu sześciu godzin od chwili zgłoszenia! Zwycięzca przetargu 
(pewnie za pośrednictwem miasta) ma także podać do publicznej 
wiadomości numer telefonu, gdzie będzie można informować 
o awariach. Brzmi pięknie, nieprawdaż? W końcu na mojej ulicy 
są wieczory, gdzie nie świeci się żadna latarnia i aż się prosi, 
żeby o tym dać komuś znać. Co do skuteczności działań naszych 
miejskich służb mam coraz większy dystans, stąd większą wiarę 
pokładam w sygnały od obywateli. W każdym razie liczę, że gdy 
tylko dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu (otwarcie ofert 1 grud-
nia), na miejskiej stronie na stałe zagości przynajmniej stosowny 
numer telefonu do konserwatora. 

Tadeusz_1972

Radny powiatu wołomińskiego Paweł Porębski oraz Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze zapraszają gimnazjalistów do wzię-
cia udziału w nowatorskim projekcie organizowanym w naszym 
mieście. Mowa o konkursie wiedzy o Markach w języku angielskim, 
którego pierwszy etap odbędzie się 12 grudnia. Dziesięciu naj-
lepszych uczestników weźmie udział w finale zaplanowanym na 
9 stycznia 2010. 

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest semestr bezpłatnej nauki 
języka angielskiego w szkole języków obcych, ufundowany przez 
głównego sponsora Szkołę Językową English Club, mieszczącą 
w Markach przy ul. Piłsudskiego 102a. Zdobywcy drugiego i trzecie-
go miejsca otrzymają słowniki multimedialne, a pozostali finaliści 
nagrody książkowe w języku angielskim. 

Celem konkursu jest propagowanie lokalnego patriotyzmu 
wśród młodych mieszkańców Marek, pogłębianie wiedzy o miejscu 
swojego zamieszkania i utożsamianie się z nim. To także niekon-
wencjonalny sposób zachęty dla młodzieży do nauki języka angiel-
skiego. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs wiedzy o Markach 
w języku angielskim wpisze się na dobre do kalendarza mareckich 
wydarzeń. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 6 grudnia 
pod numerem telefonu: 511-077-631 oraz pod adresem mailowym: 
konkurs.marki@gmail.com

Paweł Pniewski, Sekretarz Konkursu

O Markach po angielsku
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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

7 listopada 2008 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Markach odbył się 
X Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Mareckie-
go Stowarzyszenia Gospodarczego. Organizatorami imprezy jak co 
roku byli UKS „Struga” i Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. 
W turnieju udział wzięły reprezentacje zakładów pracy, instytucji, 
szkół i rodzin z terenu miasta Marki. Ogółem startowało 12 drużyn. 
W otwarciu imprezy uczestniczył Janusz Werczyński, Burmistrz 
Marek oraz Anna Sornat-Kozłow-
ska, dyrektor oddziału PKO BP 
w Markach.

Turniej przeprowadził Jacek 
Orych – wiceprezes zarządu MSG, 
sędziował Sławomir Kozłowski.

Wyniki:
 I – UKS „Struga”
 II – PKO BP
 III – Rodzina Ratajczyków
 IV – Zespół Szkół Nr 1
 V – Szczęściarze
 VI – Gimnazjum nr 1
 VII – Gimnazjum nr 2
 VIII – ZPC „Bulik”
Najlepszą rodziną turnieju zosta-

ła Rodzina Ratajczyków.
Puchary dla najlepszego zespołu 

i najlepszej rodziny oraz dyplomy 
i nagrody rzeczowe wręczali Tadeusz

Skłodowski, prezes zarządu MSG oraz Ryszard Korotko, wiceprezes 
zarządu MSG.

Nagroda główna – zestaw sprzętu sportowego – drogą losowania 
przypadła Gimnazjum Nr 1 w Markach (zostanie przekazany na 
uroczystym apelu na początku listopada).

Głównymi sponsorami turnieju byli burmistrz Marek 
oraz PKO BP.

X Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG

Niedawno kibice i działacze MTS „Marcovia 2000” emocjonowa-
li się okresem przygotowawczym do nowego sezonu 2009/2010 
i licznymi zwycięstwami I drużyny naszego klubu w meczach spa-
ringowych. Dawało to nadzieję, iż drużyna w nowym zestawieniu 
pod kierunkiem trenera Krzysztofa Etmanowicza będzie sobie 
dobrze radzić w rozgrywkach ligowych. 

Zgodnie z tytułem artykułu – „Czas płynie szybko” – mamy już 
koniec rozgrywek rundy jesiennej, co wywołało smutek wśród 
kibiców licznie dopingujących naszą drużynę tak w meczach na 
naszych obiektach jak i wyjazdowych. Czas oczekiwania na rundę 
wiosenną wydaje się bardzo długi, biorąc pod uwagę osiągnięcia 
naszej drużyny i apetyt na dalsze zwycięstwa. Należy nadmienić, 
iż zespół Marcovii grał świetnie w 15 meczach rundy jesiennej 
odniósł 14 zwycięstw i tylko z drużyną Drukarza, która zajęła 
II miejsce w tabeli ze stratą 10 pkt., w ostatnim meczu rozgrywek 
padł remis 2 : 2.

Nasz zespół jest niekwestionowanym liderem rundy jesiennej.
Mecz z Drukarzem był bardzo emocjonujący. W pierwszej 

połowie Marcovia miała zdecydowaną przewagę, ale grała 
nieskutecznie, czego potwierdzeniem był niewykorzystany rzut 
karny i kilka stuprocentowych sytuacji. Początek drugiej połowy 
był bardzo wyrównany. W trakcie jednego z nielicznych ataków 
Drukarza, sędzia dopatrzył się faulu naszego obrońcy i „gwizdnął” 
jedenastkę, którą zawodnik drużyny gości zamienił na bramkę. 
To zmotywowało jeszcze bardziej naszych zawodników do zdecy-
dowanych ataków, czego efektem było zdobycie pięknej bramki 
przez pomocnika Karola Aidysa. Napór Marcowi trwał, ale znów 
graliśmy nieskutecznie i straciliśmy drugą bramkę. Od tego 
momentu zawodnicy Drukarza cały czas zwalniali grę, grając na 
czas i symulując faule, czego nie zauważał sędzia. W tym czasie 
gry główną aktorką spotkania była nasza pomoc medyczna, która 
co chwilę była wzywana na boisko do zawodników drużyny gości. 
Na szczęście w doliczonym czasie udało się zdobyć wyrównującą 
bramkę, strzeloną przez Norberta Petasza.

Meczowi z drużyną Drukarza poświęciłem dużo miejsca, gdyż 
tylko ta drużyna postawiła Marcovii trudniejsze warunki gry, na-
tomiast pozostałe zespoły stanowiły tylko tło dla dobrze grającej 
przez całą rundę naszej drużyny.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować w imieniu zarzą-
du klubu szczególnie kibicom za gorący doping naszej drużyny 
w trakcie tej rundy i zaprosić na rundę wiosenną, której efektem 
będzie, mamy nadzieję, awans do IV ligi.

Jak już napisałem I drużyna spisywała się bardzo dobrze, ale 
pozostałe drużyny naszego klubu też osiągały bardzo dobre 
wyniki. Druga drużyna grająca w B klasie zajmuje po rundzie 
jesiennej trzecią pozycję i ma realne szanse na awans do A klasy. 

W rocznikach młodzieżowych pięć naszych drużyn bierze udział 
w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki 
Nożnej. Trener koordynator sekcji młodzieżowych Jarosław Woj-
ciechowski prowadzi rocznik 1993 juniorów i rocznik 1995 gra-
jący w Mazowieckiej Lidze Trampkarzy. Trener Łukasz Zalewski 
prowadzi rocznik 1996 Trampkarzy Młodszych. Trener Krzysztof 
Etmanowicz prowadzi zespoły młodzików (roczniki 1998 i 1999). 
Najmłodszą drużynę biorącą udział w rozgrywkach jest rocznik 
2000 prowadzony przez trenera Pawła Papista. Należy też 
nadmienić, iż jako klub prowadzimy również zajęcia z chłopcami 
z rocznika 2001, 2002 pod okiem trenera Arka Kostrzębskiego. 

Piłka nożna nie jest już jedyną dyscypliną w naszym klubie. Od 
wiosny 2009 prowadzimy treningi piłki ręcznej dziewcząt. Mają 
one okazje trenować pod okiem wielokrotnej reprezentantki 
Polski w piłce ręcznej – Bożeny Gniedziuk-Markiewicz. Mam na-
dzieję, że nasze sukcesy zachęcą coraz większe rzesze dziewcząt 
i chłopców do uczestniczenia w treningach prowadzonych w na-
szym klubie. Zapisy prowadzą trenerzy i kierownik klubu Bogdan 
Król (tel. 781 12 84) w Markach przy ul. Wspólnej 12.

Grzegorz Miechowicz

„Czas płynie szybko”

Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie

w każdy czwartek
( w grudniu w dniach 3, 10, 17)

w godzinach 17.00 - 18.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

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

Oprócz wyników sportowych, drugim ważnym wydarzeniem jest 
sfinalizowanie toczących się od ponad sześciu miesięcy rozmów 
z zarządem Polonii Warszawa na temat budowy ośrodka treningo-
wego tego klubu w Markach.

Umowa została obustronnie podpisana 16 listopada 2009 r. 
Na jej mocy Polonia Warszawa zobowiązała się do wybudowania 
3 boisk pełnowymiarowych, w tym jednego ze sztuczną nawierzch-
nią, wybudowania nowych trybun, założenia systemu monitoringu 
i ochrony obiektu. 

Prace mają rozpocząć się wiosną 2010 r. a zakończyć z końcem 
sierpnia 2010.

Z nowo wybudowanych boisk będzie mogła korzystać I drużyna 
Poloni i drużyna Młodej Ekstraklasy od poniedziałku do piątku 
w godz. 1000-1500. W pozostałym czasie z boisk będą korzystały 
drużyny Marcovii. Ten system w żaden sposób nie zakłóci działal-
ności naszego klubu, a umożliwi korzystanie z nowych obiektów 
naszym zawodnikom. 

Oprócz wymienionej umowy zostanie zawarta umowa o ścisłej 
współpracy sportowej między Polonią Warszawa a MTS Marcovia 
2000. Mamy nadzieję, że ta współpraca z klubem z najwyższej pół-
ki i o wieloletniej tradycji przyczyni się do rozwoju sportu w naszym 
mieście i będzie służyła całej naszej społeczności. 
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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.
•  Zatrudnię odpowiedzialną panią do opieki nad chorą i prowadze-

nia domu w Markach. Kontakt 514 005 867

www.artmebel.pl
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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


