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DAWNIEJ:

Ile rzeczywiście Marki mogłyby otrzymać z kasy 
powiatu wołomińskiego nikt nie jest obecnie w stanie 
przewidzieć. Co prawda w projekcie budżetu powia-
tu zarezerwowano pół miliona na projekt technikum 
w Markach, jednak nad projektem pochylić się muszą 

najpierw radni, którzy mogą dokonać wielu zmian. 
Ponadto nie ma zagwarantowanej ani złotówki na 
rozpoczęcie budowy. Do tej pory nie powstał żaden 
dokument gwarantujący środki dla Marek, a Wielo-
letni Program Inwestycyjny powiatu, który będzie 
dokumentem strategicznym, jest jeszcze w fazie 
tworzenia. Jednak wnioskodawcy nadzwyczajnej 
sesji, Wspólnota Samorządowa i PiS, przygotowali 
już stosowne zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia 
założeń ogólnych do budowy siedziby ZS1 przy 
ul. Wspólnej, które Rada Miasta przyjęła w maju.

Wnioskodawcy postanowili usunąć obszerny 
i najważniejszy fragment założeń określający 
jednoznacznie ilość sal lekcyjnych, laboratoriów ję-
zykowych oraz informatycznych, a także zwiększyć 
liczbę uczniów z 980 do 1200. Wiele wątpliwości 
pojawiało się podczas ustalenia liczby uczniów 
podczas poprzednich prac Rady Miasta, Pomimo 
tych wątpliwości postanowiono zwiększyć liczbę 
uczniów jeszcze o ponad 20%, co sprawi, że szkoła 
ta będzie ogromnym molochem, nad którym trud-
no będzie zapanować. Zwiększenie liczby uczniów 
to przede wszystkim wzrost kosztów inwestycji 

oraz późniejszej eksploatacji obiektu. 
Marzenia i szumne zapowiedzi o wielkich pie-

niądzach z powiatu mających pomóc wybudować 
nowoczesne gimnazjum w Markach prysły 23 
listopada w jednej chwili. Obecny na nadzwy-

czajnej sesji Rady Miasta, wicestarosta Konrad 
Rytel zadeklarował, że starostwo nie dołoży ani 
złotówki do pływalni, hali sportowej, boisk, ani 
innej części obiektu, która budowana będzie 
z myślą o gimnazjalistach. Powiat zainteresowany 
jest jedynie sfinansowaniem części wydzielonej 
z bryły budynku, w której znajdą się sale lekcyjne 
i warsztaty przeznaczone dla technikum. Jest 
jednak jeden istotny warunek: Marki nie będą miały 
nic do powiedzenia przy ustalaniu jakiego rodzaju 
szkoła ponadgimnazjalna zostanie utworzona w no-
wej siedzibie ZS1. Decyzja zostanie podjęta przez 
powiat na podstawie własnych analiz i oczekiwań.

Ponadto, szkoła naszych marzeń, nad którą radni 
pracowali od początku kadencji, zostanie podzielo-
na na dwie niezależne części. Dołożyliśmy wszel-
kich starań, aby funkcjonalność nowego budynku 
była zachętą dla przyszłych uczniów, by ograniczyć 
odpływ mareckiej młodzieży do Warszawy. Jednak 
funkcjonalność ta zostanie zachowana wyłącznie 
dla szkoły gimnazjalnej. Na sesji radni usłyszeli, że 
uczniowie technikum nie muszą korzystać z ba-
senu podczas zajęć wychowania fizycznego. Nie 
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zaprzeczono również mojej tezie, mówiącej o tym, 
że wnioskodawcy nowego rozwiązania zapomnieli 
o zwiększeniu zaplecza sportowego w chwili zwięk-
szenia liczby uczniów o jedną piątą. Skutkować to 
będzie zajęciami w-f na korytarzu w XXI wieku. 
Hala sportowa miałaby być wynajmowana dla tech-
nikum prowadzonego przez powiat, jednak w tej 
sytuacji jest dość oczywiste, że pierwszeństwo z jej 
korzystania będą mieć gimnazjaliści.

Wielokrotnie słuchając radnych Wspólnoty oraz 
burmistrza miałem wrażenie, że nie uczestniczę 
w obradach Rady Miasta, ale Rady Powiatu. 

cd str. 3 

10, a nawet 17 mln złotych dla Marek. Takie kwoty padały podczas obrad Rady Miasta, na której 
rozważano nawiązanie współpracy z powiatem, aby wybudować wyczekiwaną od lat nową sie-
dzibę dla Zespołu Szkół Nr1.



Św. Mikołaj, Mistrz z Marek, pieniądze na szkołę, emocje sportowe… 
Dużo się dzieje ostatnio w naszym mieście. A wszystko w pierwszym 
wydaniu nowego tytułu na rynku mareckiej prasy lokalnej. 

 
Można by powiedzieć nowego-starego. Bo Ekspres Marecki jest kontynuacją 

wydawanej od 2006 r. Gazety MSG. Ostatni 50. numer wyszedł tuż przed 
największą imprezą plenerową w mieście – Rodzinną Spartakiadą CZAT 
2011 – obszerne sprawozdanie, już w nowym periodyku, przygotował Dariusz 
Pietrucha, prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Ostatnie tygodnie obfitowały w szereg wydarzeń. Tych z podwórka 
kulturalno-sportowego jak i samorządowego. Nie sposób nie wspomnieć o 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Marki. Temat główny – budowa Zespołu Szkół 
nr 1, a mówiąc dokładniej – finansowanie szkoły ponadgimnazjalnej z budżetu 
Starostwa Powiatowego. Sprawa wydawać się może prosta, jednak nic bardziej 
mylnego. Nad tym tematem pochylił się Paweł Pniewski. Trzy grosze dokłada 
Marcin Piotrowski, który pisze o możliwym  dofinansowaniu inwestycji z tzw. 
funduszy norweskich.

Teraz odrobina sportu. Odnotowujemy kolejny sukces zawodników z UKS 
Struga. Tym razem po najwyższy, mistrzowski tytuł w Polsce sięgnął Michał 
Janicki. Warto dodać, że mistrzostwa odbyły się w Markach. Z kolei wyjazd 
młodych zawodników z MTS Marcovia do Hiszpanii na turniej Costa Brava CUP 
2011 relacjonuje Emil Kot.

Na deser dwa ważne tematy społeczne. Od marca 2011 roku w Markach 
działa formacja o tajemniczej nazwie SPCA „Straż Zwierząt”. To stowarzy-
szanie, które stawia sobie za cel ochronę i obronę pokrzywdzonych zwie-
rząt. Warto zapoznać się z ich działaniami i… zapisać numer interwencyjny. 
Komendant SPCA obiecał, że relacje z działań i sprawy dotyczące obrony 
zwierząt regularnie będą się pojawiać w Ekspresie Mareckim. Natomiast 
Stowarzyszanie Grupa Marki 2020 już po raz trzeci zaprasza 
do akcji „Święty Mikołaj Mieszka w Markach”. I TY możesz na 
święta uszczęśliwić potrzebujące dzieci z Marek, spełniając ich 
świąteczne marzenia.

Miłej lektury.
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Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku. Spotykamy 
się z rodzinami, spędzamy mnóstwo czasu, wręczamy sobie prezenty, 
a przede wszystkim dajemy mnóstwo frajdy dzieciom. I w tej całej 
historii właśnie o dzieci chodzi. 

O tych przedstawicieli najmłodszego pokolenia markowian, którzy w tym 
roku nie dostaną żadnej niespodzianki pod choinkę. Powody mogą być różne: 
utrata pracy przez rodziców, ich ewentualne konflikty z prawem, alkoholizm 
czy zwykła ludzka bieda. W każdym z tych wypadków najmłodsi nie ponoszą 
winy - są ofiarami. Ale razem możemy sprawić, że święta Bożego Narodzenia 
będą im się kojarzyły nie z biedą i kłopotami, ale wielką radością. Dlatego już 
trzeci raz wśród szlachetnych obywateli naszego miasta szukamy św. Mikołajów z  

ogromnym (jak mikołajowy wór) sercem. Jeśli chcesz nim zostać,  serdecznie Cię 
zapraszamy. Twój piękny gest może sprawić prawdziwy cud.

Zasady akcji „Św. Mikołaj mieszka w Markach” od trzech lat są  niezmienne. 
My mamy napisane listy przez dzieci pochodzące z rodzin znajdujących się 
w trudniej sytuacji. W ich znalezieniu pomogli  pracownicy mareckiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy jak mało kto znają prawdziwy, nielukrowany obraz 
naszego miasta. Ty możesz taki list otrzymać i spełnić choćby jedno dziecięce 
marzenie. „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” - pisaliśmy w 2009 r. Nic dodać, nic ująć.

Grupa Marki 2020

Św. Mikołaj po raz trzeci zamieszka w Markach

Jeśli więc zdecydujesz się 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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Straż Zwierząt SPCA została założona dnia 08.03.2011 roku. Powstała, bo 
jest do zrobienia bardzo wiele. Dlatego też istnieje Straż Zwierząt SPCA. 
Rzecz jasna nie trzeba działać pod egidą żadnej organizacji, aby robić 
swoje. Stowarzyszenie posiada jednak większe prawa i możliwości.

Początkowo kilkoro z nas pomagało w różnych organizacjach. Jednak 
z czasem postanowiliśmy założyć własne stowarzyszenie, które zrzeszyło ludzi 
o wielkiej empatii  i miłości do zwierząt. Tak powstała Straż Zwierząt SPCA, 
która nie może przejść obojętnie obok cierpienia zwierząt.

Jest nas niewielu - kilkadziesiąt zapisanych osób, natomiast aktywnie dzia-
łających – kilkanaście. Mamy od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, pracujemy 
lub uczymy się. Borykamy się z brakiem pieniędzy na nasze przedsięwzięcia, 
wciąż składamy się między sobą. Jednak jesteśmy dowodem na to, że chcieć 
- to móc! Jeśli w każdym powiecie znalazłaby się taka grupa osób, Polska 
miałaby szansę na dorównanie bardziej rozwiniętym krajom we właściwym 
traktowaniu zwierząt.

Dlaczego właśnie zwierzęta? Bo są bezbronne, a człowiek czasem potrafi być 
tak okrutny... Cierpią w milczeniu, nie potrafią krzyczeć, domagać się swoich 
praw… Kiedyś człowiek w swej pysze, chcąc panować nad wszystkim, udo-
mowił zwierzęta. Powinien być więc za nie odpowiedzialny, a w podzięce, że 
nam pomagają, bronią, dają pożywienie - traktować je z szacunkiem i chronić.

Czasem ludzie zarzucają nam, że zajmujemy się właśnie zwierzętami, a nie 
czymś, kimś innym… Kogoś, kto pomaga innym tak naprawdę, z potrzeby serca 
- nigdy nie będzie raziło, że pomagamy zwierzętom. Bo nie jest ważne, komu 
się pomaga - zwierzętom czy ludziom. Ważne, że ma się odwagę to robić, na 
przekór wszystkiemu. 

Straż Zwierząt SPCA

OGŁASZAMY
NABÓR NIEOGRANICZONY 

NA WOLONTARIUSZY 

KTÓRZY CHCĄ 
POMAGAĆ ZWIERZĘTOM 

Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

WEJDŹ NA STRONĘ I SUMIENNIE JĄ PRZECZYTAJ, 

KOLEJNYM KROKIEM 

JEST ZGŁOSZENIE SIĘ DO NAS. 

W SAMYM TYLKO MIESIĄCU SIERPNIU I WRZEŚNIU 

PODJĘLIŚMY 30 INTERWENCJI 

I URATOWALIŚMY 18 ZWIERZĄT.

KONTAKT DO NAS: 
telefon interwencyjny 

517 500 812
strona: www.strazzwierzat.org.pl

e-mail: interwencje.spca@gmail.com

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 

To już prehistoria, ale kiedy (ledwo) wróciłem do domu w studenckich 
czasach nad ranem ojciec powiedział mi mądre zdanie: synu, wódkę trzeba 
pić nie tylko z kiełbasą, wódkę trzeba pić z rozumem. Dobrze zapamiętałem 
jego słowa, bo już nigdy więcej w życiu film mi się nie urywał. Ale niedawna 
historia z Marek podpowiada jeszcze jedną zasadę: oczywiście pij z rozu-
mem, ale dobierz sobie do tego odpowiednie towarzystwo, bo wyjdziesz 
na tym.... Jak Zabłocki na mydle? Nie, to chyba nie jest dobre określenie. 
Do rzeczy.

Była sobie gdzieś w Markach budowa, na której – jak podkreślają policjanci 
– przypadkowo poznało się trzech młodych mężczyzn, z których najstarszy 
miał 32 lata. Od słowa do słowa i flaszka na stole gotowa – mawiał jeden ze 
znajomych. Panowie postanowili zacieśnić więzy i zorganizowali w mieszkaniu 
jednego z nich zakrapianą imprezę. Zamiast do integracji, doszło do kłótni, 
a potem rozróby. 

„Najpierw goście pobili swojego gospodarza, później używając przemocy 
w postaci przytrzymywania i biciu po całym ciele skradli mu warty blisko 250 zł 
telefon. Swoja agresję napastnicy „wyładowali” też na rolecie okna i grzejniku, 
które zostały zniszczone. Tu wartość strat została wyceniona na 4000 złotych. 
Na koniec sprawcy przywłaszczyli sobie jeszcze książeczkę wojskową i do-
kumenty uprawniające do prac budowlanych poszkodowanego” – relacjonują 
policjanci. 

Cóż, zakrapiana impreza nie zawsze może ujść na sucho. Również w zderze-
niu z naszym prawem. Mareccy policjanci zatrzymali agresorów. 

„Obaj mężczyźni już usłyszeli po trzy zarzuty, w tym dokonania przestęp-
stwa rozbójniczego, uszkodzenia mienia i przywłaszczenia i ukrycia doku-
mentów, którymi nie mieli prawa wyłącznie rozporządzać. Materiały sprawy 
funkcjonariusze skierowali do prokuratury i sądu rejonowego w Wołominie. 
Ten ostatni zastosował wobec nich policyjne dozory. Teraz grozi im kara do 
12 lat pozbawienia wolności” – podsumowują policjanci.

I tyle kłopotów z powodu jednej imprezy…
Obserwator Marecki

Marecki pitaval

W pewnym momencie proporcje się odwróciły i to nie powiat miał pomóc 
Markom w wybudowaniu szkoły, ale to Marki miały pomóc powiatowi wybu-
dować technikum przekazując grunt i budując zaplecze wyłącznie z własnego 
budżetu. Najbardziej niepokojąca w tych zabiegach była próba wycofania się 
ze stanowiska wypracowanego 20 października podczas spotkania z dyrekcją 
i gronem pedagogicznym, w którym uczestniczyli również burmistrz Janusz 
Werczyński oraz radny powiatu Adam Kopczyński. 

Ustalono, że od roku szkolnego 2012-2013 w Markach powołane zostaną 
dwie szkoły ponadgimnazjalne: liceum ogólnokształcące i technikum infor-
matyczne. Jednak w proponowanych zmianach do uchwały nie ma miejsca 
dla LO, natomiast radny Kopczyński sugerował, aby w Markach powstało 
technikum samochodowe lub też mechaniczne.

Wspólnota Samorządowa nie zgodziła się wprowadzenie pod obrady 
nadzwyczajnej sesji uchwał w sprawie powołania liceum ogólnokształcącego 
i technikum informatycznego w miejsce wygaszanego ustawowo liceum 
profilowanego funkcjonującego obecnie w ZS1, co wywołało konsternację 
wśród obecnych podczas obrad nauczycieli. Mam nadzieję, że brak zgody 
Wspólnoty na jak najszybsze podjęcie uchwał w tej sprawie 
nie jest zapowiedzią problemów związanych z powołaniem 
wspomnianych typów szkół. Wszystkie niewiadome rozwiążą 
się 30 listopada podczas kontynuacji obrad nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta.

Aktualny numer Ekspresu Mareckiego został oddany do druku przed do-
kończeniem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Decyzje, jakie zapadły podczas 
obrad opisane zostały na stronie http://pniewski.wordpress.com 

Gdzie ta kasa?
cd ze str. 1 

Paweł Pniewski
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Podczas prac nad założeniami do budowy nowej siedziby Zespołu 
Szkół Nr 1 pojawiało się i nadal pojawia wiele pytań jak i sugestii 
m.in. w zakresie finansowania naszej wydaje się obecnie najbardziej 
potrzebnej inwestycji.

Obecnie zajmowany budynek czyli Pałac Briggsów coraz częściej pochłania 
i będzie pochłaniał coraz większe środki na rzecz remontów i modernizacji. 
W obecnym roku wydano na modernizację, konserwację budynku ponad 
110 tysięcy złotych. Roczne koszty eksploatacji również nie są mała, bowiem 
w roku 2010 na nośniki energii (prąd, woda, gaz, opał) wydano około 175 tysię-
cy złotych.  Nie należy oczywiście zapominać o funkcjonalności użytkowej tego 
budynku pod kątem szkolnictwa. Dlatego, też istnieje pełna determinacja ze 
strony Rady Miasta aby jak najszybciej wybudować wymarzoną siedzibę, która 
będzie funkcjonalna i energooszczędna w eksploatacji, co wydaję się być warun-
kiem na dzisiejsze czasy obowiązkowym wobec stale rosnących cen energii.

Oczywiście jednym z najważniejszych bolączek jest zapewnienie finan-
sowania, które powinno być nie tylko łatwo dostępne ale również koszty 
jego zapewnienia dla naszej gminy powinny być jak niższe. Wiele czasu 
poświecono na rozpatrywanie wiele różnych scenariuszy pod tym kątem. 
Nowoczesne narzędzia finansowe pozwalają na bardzo dużą elastyczność, 
niemniej jednak zawsze trzeba zobowiązanie uregulować. Zawsze w takim 
przypadku zadaję sobie pytanie – czy istnieje możliwość pozyskania środ-
ków, których nie trzeba zwracać ? Z uwagi na fakt, iż wykorzystanie fundu-
szy unijnych wchodzi w fazę końcową nie należy spodziewać się pojawienia 
nowych możliwości. Niemniej jednak pomysł jest a powstał przy pracach na 
rzecz pozyskania środków na rewitalizację Fabryki Broiggsów… wystarczy 
odrobina determinacji i wiedzy. 

Szansą na pozyskanie bezzwrotnego finansowania budowy Zespołu Szkół Nr 
1 są przyjęte przez Radę Miasta założenia w zakresie standardu energetyczne-
go inwestycji. Podczas prac Rady Miasta udało się ustalić, iż nasza inwestycja 
będzie nowoczesnym i pionierskim kompleksem budynków nie tylko w Polsce 
ale również Europie Środkowo-Wschodniej spełniającym wymagania europej-
skie w zakresie energooszczędności przewidywane w roku 2019 dla budynków 

użyteczności publicznej. Dzięki tym założeniom 
pojawiła się możliwość pozyskania środków na 
realizację w/w inwestycji w ramach Mechanizmu  
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze programowym 
C. Efektywność energetyczna. 

Zgodnie z założeniami Mechanizmu  Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w obszarze programowym C. Efektywność energetyczna (ob-
szar programy 5 i 6) środki wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej (dotychczas 
wsparcie wynosiło 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji) wynoszą 75 mln 
euro czyli około 330 mln zł w okresie wsparcia 2009 – 2014. Wstępne dane 
zawarte w opracowaniach przygotowanych na potrzeby pracy Rady Miasta w 
zakresie wielkości inwestycji mówią o kwocie ok. 42 - 47 milionów złotych net-
to. Wydaje się, iż z uwagi na zbliżające się pogłębienie kryzysu gospodarczego 
oraz zmniejszającą ilość  inwestycji firmy budowlane będą biły się o kolejne 
kontrakty obniżając ceny, więc istnieje realna szansa na znaczące obniżenie 
kosztów budowy również na etapie wykonawstwa. Zatem możliwość pozy-
skania bezzwrotnego dofinansowania postaci około 36 mln zł – 40 mln zł to dla 
naszego miasta ogromna szansa. 

Pierwsze nabory rozpoczną się na przełomie połowy 2012 roku, zatem 
mamy realną szansę na podjęcie rękawicy… pytanie czy będziemy na tyle 
zdeterminowani aby sięgnąć po te pieniądze. 6 listopada br kluby radnych 
„Marki 2020”, „O przyszłość Marek” oraz Platformy Obywatelskiej oraz radna 
Agnieszka Lużyńska złożyły burmistrzowi wspólne stanowisko w tej sprawie 
wnioskując o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz pozyskania tych środków.

Zgodnie ze słowami burmistrza naszego miasta, istnieje realna szansa na 
zakończenie procesu przygotowania dokumentacji projektowej do czerwca 
2012 roku. Oczywiście jak to w życiu bywa, istnieje pewien haczyk, zgodnie 
z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania 
takich środków do złożenia wniosku o te środki niezbędne będzie 
pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym oraz 
bardzo dobrze napisany wniosek, więc czasu pomimo wszystko 
będzie mało. 

Wystarczy odrobina determinacji i wiedzy …

Marcin Piotrowski

Tak uczciliśmy Święto NiepodległościTak uczciliśmy Święto Niepodległości
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Agnieszka Lużyńska - społeczniczka ,inicjatorka i organizatorka Finałów-
WOŚP w Markach w latach 2006-2009, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
w obecnej kadencji. Zainteresowania: teatr, muzyka liryczna, poezja śpiewana, 
podróże motocyklem.

Kiedy myślę o Markach ... 
... robi mi się ciepło na sercu. Miasto tworzą przede wszystkim  ludzie. Wielu 

znam, lubię i szanuję .

Kwestionariusz marecki

W dniu 8 listopada 2011 roku 
odbył się pogrzeb Franciszka Kamińskiego.

Pan Franciszek urodził się 2 marca 1922 roku 
i zmarł 3 listopada 2011 roku.

Był kochającym mężem, ojcem, dziadkiem pra-
dziadkiem i dobrym człowiekiem.

W przyszłym roku obchodziłby razem ze swoją 
żoną Antoniną 65 rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego.

Był również zasłużonym pedagogiem i nauczycielem:
 przez wiele lat był nauczycielem i kierownikiem 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pustelniku.
 z jego inicjatywy między innymi została wybudowana Szkoła Podstawo-
wa nr 4, w której także nauczał i był kierownikiem. 
 uczył w szkołach podstawowych i zawodowych na Pomorzu, w Mar-
kach, Strudze i w Warszawie.
Za swoją zawodową i społeczną pracę uhonorowany został wieloma 

odznaczeniami i medalami.
Między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Za Zasługi Dla Warszawy, Zasłużony 
Dla Miasta Marki

W uroczystości pogrzebowej obok rodziny i przyjaciół uczestniczyły 
delegacje Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4.

W imieniu Mieszkańców Miasta Marki wieniec złożył Przewodniczący 
Rady Miasta Pan Marcin Piotrowski

Odszedł Dobry Człowiek

Cenię to miasto ... 
... Nie w moim przypadku „cenię” to nieodpowiednie określenie. Kocham 

moje miasto bezwarunkowo ze wszystkimi zaletami i wadami. Tu się wychowa-
łam, tu mieszkam, działam społecznie, pracuję w samorządzie. To moje miejsce 
na ziemi.

Wstyd mi ...
... że XIX-wieczne kamienice, które powinny być wizytówką naszego miasta  

od lat straszą przejeżdżających kierowców, a nasi gimnazjaliści  z ZSz nr1 wciąż 
nie mają odpowiednich warunków do nauki.

Moim ulubionym miejscem jest park  znajdujący się na  terenie Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek. Malownicza okolica, sprzyjająca kontemplacji i daleka od 
zgiełku codziennego życia .

Najbardziej brakuje mi ... 
... rynku, to przecież serce każdego miasta.
Chciałabym zmienić ... 
... etykę Marek. Chciałabym poprawić jakość życia mieszkańców. Nasze 

miasto potrzebuje zmian. Marzą mi  się piękne chodniki, równe ulice, ścieżki ro-
werowe, czyste obrzeże lasu, nowoczesny kompleks edukacyjno-sportowy ,w 
którym mieściłoby się gimnazjum, basen, sala widowiskowa i hala sportowa…

Gdyby Marki dostały 100 ml złotych ... 
... bez wahania wszystko wydałabym na realizację swoich samorządowych 

marzeń…
Moja rada dla władz miasta ... 
... Pracujmy rzetelnie dla dobra naszej społeczności. Starajmy się uważnie 

wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców. Odważnie wychodźmy  naprzeciw 
problemom.

Marki za 10 lat... 
... myślę, a raczej mam pewność , że się zmienią. Obecna rada pracuje z ta-

kim zaangażowaniem i energią ,że musi  nastąpić efekt naszych działań. Jeżeli 
kolejne samorządy dalej pójdą tą drogą, ruszy lawina zmian.

Tego Państwu i sobie życzę.

Kiedy z pieniędzmi jest krucho, zaczynamy szukać nie tylko dodatkowych 
wpływów, ale często zastanawiamy się, na czym możemy zaoszczędzić. Od 
niedawna interesującą możliwością są zakupy grupowe. Wystarczy otworzyć 
popularną stronę internetową, by znaleźć kuszący banner reklamy: 30 proc. 
taniej. Oferty dotyczą nie tylko usług dla osób zamożniejszych (pobyt w SPA), 
ale również Kowalskiego (wymiana opon, usługi fryzjerskie etc.). Istotą tej 
koncepcji jest siła grupy: usługodawca godzi się na niższą cenę, bo wie, że 
przyciągnie wielu klientów, dzięki którym i tak dobrze zarobi. 

To, co jest domeną osób indywidualnych, staje się także domeną biznesu. W całej 
Polsce powstają grupy zakupowe: łączą swe siły sklepy spożywcze, by taniej kupować 
żywność od dostawców, sklepy internetowe wybierają najtańszą firmę kurierską, 
a duże zakłady przemysłowe chcą wspólnie kupować energię. Tym ostatnim projek-
tem zaraziły się też samorządy. Przykład? Choćby Lubin na Dolnym Śląsku. To miasto 
jest bogate – dość powiedzieć, że stać je na budowę miejskiej obwodnicy. A mimo to 
samorząd szuka oszczędności, zapraszając do projektu grupowych zakupów energii 
sąsiednie gminy. Wszystkie instytucje publiczne (urząd, ośrodki kultury, szkoły, zakłady 
i spółki komunalne) wybierają jednego dostawcę. I do takiego przetargu stają naj-

większe firmy energetyczne w kraju. Bijąc się o znaczącego odbiorcę energii, schodzą 
z cenami. I to właśnie się na Dolnym Śląsku zdarzyło.

Nie trzeba jednak jechać 430 km, by przekonać się o tym na własne oczy. 
Na Mazowszu jedna grupa zakupowa – mówiąc kolokwialnie – już wypaliła. 
Stworzyły ją szpitale, nad którymi pieczę sprawuje samorząd województwa. 
Za pośrednictwem Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE) stargowano 
ceny prądu o 10-15 proc. Gminy idą za ciosem i wraz z MAE tworzą dwie 
następne grupy zakupowe. A może powinny dołączyć się do nich Marki? Albo 
zacząć tworzyć pod auspicjami powiatu własną grupę zakupową…

Na oświetlenie ulic miasta wydaje kilkaset tysięcy złotych rocznie. Do tego 
dochodzą koszty urzędu miasta, pięciu szkół podstawowych, biblioteki, MOK, 
MOPS-u czy wreszcie faktury przychodzące do Wodociągu Mareckiego. Niech 
więc kupują razem prąd. Ale dodajmy do tego inne miasta (ich instytucje) 
i gminy z powiatu. To już byłaby znacząca siła przetargowa. Nawet jeśli starguje 
się stawki od energetyki 10 proc. w dół, to i tak warto. Tym bardziej, że ceny 
prądu mają iść stale w górę. Chyba lepiej w tej sytuacji płacić mniej niż więcej. 
A zatem grupą, mości Panowie…

To, co w Markach do niedawna było niemożliwe – nabrało zupełnie in-
nego wymiaru. Wszystko za sprawą nowego rozdania w Radzie Miasta, 
które spowodowało inne spojrzenie na potrzeby miasta. Po burzliwych 
dyskusjach dopięliśmy swego, a owoc tej decyzji został ukończony z po-
czątkiem grudnia. 

Mówiąc o tej inwestycji, mam na myśli pierwszego, mareckiego „orlika”. 
Warto o tym mówić, ponieważ w naszym mieście jest to pewnego rodzaju 
przełom. 

Przypominam bowiem, że w zeszłej kadencji nie potrafiono wybudować 
w Markach „orlika”, mimo, iż w ramach rządowo – samorządowy programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” pierwszy kompleks oddano do użytku już 
w czerwcu 2008 roku, a na terenie całego kraju takie boiska liczone są w  
tysiącach.

Patrząc na tą sytuację z boku – wydawać by się mogło, że w Markach 
mieliśmy przepych w infrastrukturze sportowej i dlatego nie skorzystano ze 
wspomnianego programu. Rzeczywistość była jednak inna. Infrastruktura 
sportowa w mieście praktycznie nie istniała. 

Czy, zatem powodem nie skorzystania z dofinansowania w wysokości 666 
tysięcy złotych był przepych w miejskiej kasie? Nie wydaję mi się, ponieważ 
w momencie nastania nowej Rady - zastaliśmy miasto naprawdę - znacząco 
zadłużone.

Co, wobec tego wpłynęło na taki stan sytuacji? Brak dobrych chęci? Tego 
nie wiem, ale chcąc iść za ciosem - zamierzamy w przyszłym roku budowę 
kolejnego „orlika” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Mam głęboką nadzieję, że radni - Wspólnoty Samorządowej zagłosują „ZA”. 
Arkadiusz Werelich

Grupą, mości samorządowcy

Niemożliwe stało się możliwe
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Nasze wydatki najczęściej planujemy w perspektywie miesięcznej. 
Wiemy, ile przyjdzie na konto, szacujemy, jakie mogą być nasze wy-
datki, sprawdzamy, czy będziemy musieli poprosić rodzinę o pomoc, 
czy stać nas na jakąś inwestycje. Podobnie jest z samorządami - 
z taką różnicą, że planowanie odbywa się w perspektywie rocznej. 
Najpierw burmistrz przedstawia propozycję budżetu, potem zaj-
mują się dokumentem radni, którzy na koniec przegłosowują ową 
projekcję finansową miasta. Nudne? Niekoniecznie. W budżecie 
są bowiem zapisane inwestycje, które mają wpływ na ewentualną 
poprawę jakości życia w naszym mieście. I tu ważne zastrzeżenie: 
w tym numerze zajmiemy się wyłącznie propozycjami urzędu miasta 
- stanowisko klubów radnych PO, MSG i Marki 2020 zaprezentujemy  
w grudniowym wydaniu.

Na początek kilka podstawowych danych. Po stronie dochodów miasto chce 
zapisać na 2012 r. kwotę 83,16 mln zł, po stronie wydatków 83,78 mln zł. Można 
powiedzieć, że po wielu latach życia na kredyt i zadłużania burmistrz proponuje 
niemal zrównoważony budżet. Deficyt Anno Domini wynosi zaledwie 0,62 mln 
zł. Na inwestycje (ta pozycja kryje się przede wszystkim w pozycji wydatki 
majątkowe) zapisano 15,67 mln zł.

Co proponuje burmistrz? W zakresie prac drogowych przewidziane jest 
zrobienie prawoskrętu z ul. Sosnowej w Al. Piłsudskiego. W planie znalazło się 
także budowa dróg, parkingów i chodników w rejonie Piłsudskiego, Sportowej 
i Lisa Kuli. Miasto wystąpiło nawet o dofinansowanie tej ostatniej inwestycji 
z tzw. schetynówek, ale według wstępnej listy rankingowej nie załapało się na 
rządową kasę.  Na remonty dróg pójdzie 1 mln zł. Jeśli chodzi o chodniki, to 
miasto przewiduje tylko remonty najbardziej zniszczonych miejsc. 

Cieszy nas rozpoczęcie inwestycji termomodernizacyjnych w placówkach 
publicznych, o które zabiegał radny Marcin Piotrowski. W czasach rosnących 

Budżet z perspektywy ratusza

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 

Najmniejsza gmina w powiecie Wołomińskim o powierzchni 11km², 
z liczbą ludności zbliżająca się do 30 000 (oficjalnie zameldowanych) 
z olbrzymimi ambicjami Burmistrza posiada bardzo spójny układ 
drogowy. Mowa o sąsiadujących z Markami Ząbkach. 

Gmina Ząbki na dzień dzisiejszy może pochwalić się ponad 10 kilome-
trami ścieżek rowerowych. Gdyby nie linia kolejowa Warszawa – Wołomin, 
Tłuszcz, dzieląca gminę na dwie części, można by pojeździć rowerem wokół 
Ząbek. W Ząbkach znajdują się trzy przejazdy kolejowe. Jeden na drodze 
wojewódzkiej 634 (ulica Łodygowa), drugi w centrum Ząbek na ciągu dróg 
powiatowych (Batorego – Piłsudskiego) i trzeci w pobliżu granicy z gminą 
Zielonka (Ulica Kolejowa) również droga powiatowa.

 Ale władze Ząbek nie czekają aż województwo czy powiat zmodernizuje 
im przejazdy kolejowe. Być może jeszcze w tym roku gmina rozpocznie 
budowę tunelu pod linią kolejową wzdłuż ulic Orlej i Wojska Polskiego. 
W czerwcu bieżącego roku po otwarciu ofert na budowę tunelu, ze względu 
na zbyt wysokie sumy podane przez oferentów, przetarg unieważniono. 
Obecnie trwa przeglądanie dziesięciu ofert, które złożyły firmy do nowego 
przetargu. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja na trasie linii kolejowej 
w powiecie Wołomińskim.

W Markach nie potrzebujemy tuneli, gdyż droga krajowa S-8 (ulica Pił-
sudskiego) za kilka lat stanie się drogą wojewódzką lub drogą gminną. Ale 
kładka nad drogą przy Urzędzie Miasta i przy kościele w Strudze nie byłaby 
żadną rewolucją. Ścieżki rowerowe też by się przydały a nie tylko strzałki, 
które  wytyczają szlaki rowerowe. Moim zdaniem każdy rowerzysta wie, 
gdzie chce jechać i nie potrzebuje do tego strzałek. Może te strzałki poma-
gają w jakiś sposób turystom spoza powiatu wołomińskiego?

Może warto brać przykład z małej gminy, której Włodarz wie, że drogi to 
główna bolączka mieszkańców wszystkich gmin. Warto wiedzieć, że gmina 
Ząbki w ciągu 1 kadencji (trwa pierwszy rok drugiej kadencji) obecnego 
Burmistrza wyremontowała większość głównych dróg w gminie, budując 
jednocześnie ścieżki rowerowe. Powstały nowe ciągi komunikacyjne, np. 
łączący Giełdę Spożywczą przy ulicy Chełmżyńskiej z ulicą Warszawską 
prowadzącą na Targówek Przemysłowy (ulica Skrajna).

To nie są osiągnięcia władz pod publikę, ani tanie spektakularne poczy-
nania władz, potrzebujących akceptacji mieszkańców. I w Ząbkach chyba 
jest lepiej.

Jest w Ząbkach ulica Szpitalna, powiatowa droga na odcinku od ulicy Ry-
chlińskiego do ulicy Kochanowskiego. Od Kochanowskiego do Ząbkowskiej 
w Markach jest to ulica gminy Ząbki a jej stan na odcinku Kochanowskiego 
– Graniczna jest fatalny. Osoby jadące od strony Ząbek do Marek, po prze-
jechaniu tego kilkudziesięciometrowego toru przeszkód mówią później, że 
w Markach nie jest tak źle. To jakby ukłon władz Ząbek wobec 
Mareckiej niezaradności!

PS. Na omawianym odcinku ulicy Szpitalnej w Ząbkach na 
przełomie września i października położono nową nawierzch-
nię. Wobec powyższego żart jest nieaktualny.

Tak blisko i tak daleko

Ryszard Węsierski

kosztów energii powinny się one stosunkowo szybko zwrócić. Na pierwszy 
ogień idą trzy przedszkola i urząd miasta. 

Część ulic ma doczekać się oświetlenia: ratusz proponuje, by były to ulice: 
Telimeny, Fiołkowa, Słupecka, Szczygla, Zygmuntowska, Ceramiczna, Poniatow-
skiego, Wąska, Elektryków (przebudowa), Podolska, Kaszubska, Mazowiecka, 
Modrzewiowa i Kolorowa (fragment), Dmowskiego i Mała. Są też pieniądze (80 
tys. zł) na projekty oświetlenia dla innych ulic, nie wymienionych z nazwy.

Jeśli chodzi o tematykę sportową, mamy tu jeden ważny projekt. To budowa 
boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 przy Okólnej, zgłoszona przez radnych 
jako propozycja do budżetu. Miasto spróbuje sięgnąć po pieniądze zewnętrzne, 
projektując na tym terenie Orlika. Jeśli wniosek przejdzie marszałkowską 
kontrolę, samorząd dostanie 666 tys. zł dofinansowania, co istotnie zmniejszy 
koszty inwestycji szacowanej na 1,5 mln zł. Zostanie także zainstalowany 
monitoring pierwszego Orlika przy Stawowej. 

W kwestii odwodnienia miasta to będzie rok flauty. Przeznaczono na to 
0,8 mln zł, ale pieniądze idą przede wszystkim na utrzymanie istniejących 
rowów.

„Obecnie nie dysponujemy żadną dokumentacją projektową, którą można 
wykorzystać w 2012 r.” - przyznaje ratusz. 

Spore pieniądze przeznaczono natomiast na projekt gimnazjum. Na ten cel 
burmistrz sygnował 1,9 mln zł. Spory zastrzyk kapitału ma dostać także Wodo-
ciąg Marecki. Na jego konto wpłynie 4 mln zł, związane z budową kanalizacji 
sanitarnej. 

Nie jesteśmy w stanie z uwagi na objętość opisać wszystkich propozycji. 
Zapraszamy na stronę www.marki2020.pl, gdzie znajduje się projekt budże-
tu. Zanim zaczniemy debatę nad nim, prosimy o Państwa wnioski i sygnały, 
które postaramy się uwzględnić w projekcie. Prosimy o kontakt na adres: 
gazeta@ekspresmarecki.pl

Kluby Radnych PO, MSG, Marki 2020

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t aw i a d o m o ś c i  z  m i a s t a
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W 1986 roku powstał w naszym mieście Klub Seniora. Od tego czasu 
upłynęło już 25 lat. Właśnie tą wyjątkową rocznicę obchodzili Mareccy 
Seniorzy, których gościł Marecki Ośrodek Kultury.

W pierwszych słowach – serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szczę-
śliwych lat.

Idea funkcjonowania Klubu Seniora jest wspaniałym pomysłem. Dla osób star-
szych jest to część życia, znakomita forma spędzania wolnego czasu oraz integracji. 
Dzięki temu czują się potrzebni i mogą się ciągle realizować, a dobra zabawa i 
różnorodne wycieczki są dodatkowymi plusami. Jeśli jedno słowo miałoby podsu-
mować funkcjonowanie Klubu Seniora w Markach, to idealnym będzie – rewelacja.

Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o Pani Dyrektor MOK-u – Krystynie 
Klimeckiej. O Pani dyrektor zawsze wypowiadamy się w samych superlatywach 
i zdania nie zmieniamy. Dzięki Pani Krystynie – MOK jest miejscem, w którym 
za każdym razem chce się być, chce się wracać. Niesamowite ciepło, które 
panuje w tym miejscu jest nie do podrobienia.

Uroczystość  25 – lecia umilił występ Ryszarda Makowskiego, który jest 
znanym i cenionym satyrykiem. W latach dziewięćdziesiątych współtworzył 
kabaret OT.TO, a obecnie współpracuje z kabaretem „Pod Egidą”.

Podczas uroczystości Radę Miasta reprezentowali: Przewodniczący Marcin 
Piotrowski, Wiceprzewodnicząca Agnieszka Lużyńska oraz radni Arkadiusz 
Werelich i Paweł Pniewski.

Red.

Marki to jedno z tych miast, które notują największe współczynniki pod 
względem migracji w kraju. Rozwój miasta generuje jednocześnie ogromne 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Realizacja kluczowych inwestycji, które 
sprostają tym oczekiwaniom wymaga i będzie wymagać znaczących środków 
w budżecie miasta. Jest, zatem pomysł na częściowe pozyskanie tych środków.

Jest to możliwe wprowadzając górne stawki podatków od gruntów i nie-
ruchomości dla centrum handlowego, które funkcjonuje na terenie naszego 
miasta. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku – możliwe jest zastosowa-
nie następujących stawek:

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² 
powierzchni - 0,84 zł

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – powierzchni użytkowej od 1 m² powierzchni użyt-
kowej – 21,94 zł 

Poruszając ten temat podczas ostatnich prac Rady Miasta, udało się pozyskać 
interesujące wyliczenia. Okazuje się bowiem, że wprowadzenie powyższych 
stawek podatków dla wspomnianego centrum handlowego spowoduje wpływy 
do budżetu miasta w wysokości ok. 120 tyś zł na rok.

Wydaje się sprawą oczywistą, że temat ten jest wart zainteresowania. 
W związku z tym złożyłem do burmistrza stosowną interpelacje. Odpowiedzi 
na zadane w piśmie pytania umożliwią wprowadzenie w życie wspomnianych 
stawek. Będzie to pierwszy krok, który umożliwi w najbliższej przyszłości 
wprowadzenie, tychże stawek podatków dla innych obiektów han-
dlowych, które zajmują znaczącą powierzchnię. Mówiąc znaczącą 
powierzchnię mam na myśli markety.

W sytuacji ogromnych wyzwań jakie stoją przed miastem - liczy 
się każda złotówka.  

W poszukiwaniu dodatkowych środków na inwestycje. 
Źródłem – markety

XXV – lecie Klubu Seniora w Markach

Oferujemy wynajem pomieszczeń 
do celów sportowych 
dla osób indywidualnych 
oraz grup zorganizowanych. 

Obiekt jest wyposażony w trybuny, 
    sale wspomagające, 
           elektroniczną tablicę wyników, 
                     profesjonalne nagłośnienie.

www.hala-marki.pl   tel. 696152288www.hala-marki.pl   tel. 696152288www.hala-marki.pl   tel. 696152288

 Arkadiusz Werelich
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VII Spartakiada Rodzinna przeszła już do historii. Zapewne organizato-
rzy myślą już o kolejnej edycji naszej rodzinnej imprezy. Zastanawiają 
się, co zmienić, co udoskonalić i w jaki sposób ją uatrakcyjnić.

Zanim jednak wybierzemy się na VIII Spartakiadę Rodzinną w 2012 roku 
warto podzielić się wrażeniami z imprezy, która odbyła się 25 września 2011 
roku i była zorganizowana przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.

Po raz kolejny okazało się, że jesteśmy urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, 
ponieważ dopisała pogoda, była cudna, dopisali ludzie dobrej woli, czyli spon-
sorzy, oraz dopisaliście wy drodzy Markowianie, którzy tłumnie przybyliście ze 
swoimi pociechami miło spędzić niedzielne popołudnie biorąc udział w konku-
rencjach sportowych lub artystycznych.

Tym razem nastąpiła zmiana lokalizacji. Z powodu trwającego remontu nie 
mogliśmy skorzystać z obiektu Marcovii, ale użyczyła nam swych gościnnych 
progów Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni Tym razem bawiliśmy się na Okólnej i naprawdę było CZADOWO, 
ARTYSTYCZNIE i TWÓRCZO.

 Tradycyjnie już poza konkurencjami lekkoatletycznymi, nasi milusińscy 
mogli wziąć udział w hepeningu plastycznym, oraz w warsztatach rękodzieła 
i pomóc w zrobieniu mozaiki przedstawiającej logo naszej imprezy. Miłośnicy 
warcab mogli spróbować swych sił w symultanie z utytułowanym zawodnikiem 
UKS Struga Pawłem Suchockim, a UKS Struga miał stoisko z grami logicznymi, 
które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Można było z całą rodziną przenieść się w bardzo egzotyczne miejsce, 
a mianowicie zawitała do nas najprawdziwsza wioska indiańska. Tak, tak naj-
prawdziwsi Indianie zawitali do Marek. Rozbili swoją wioskę i dzielili się wiedzą 
o życiu i kulturze Indian. Natomiast zaprezentowane na scenie najprawdziwsze 
stroje, tańce plemienne i zwyczaje wywarły na wszystkich ogromne wrażenie.

Drugą atrakcją były występy grupy cyrkowej Heca. Tutaj należy nadmienić, że 
pani Ewa Dembek, pomysłodawca i twórca tej grupy, kilka lat temu zebrała grupkę 
dzieci z rejonu Nowego Miasta Lubawskiego i postanowiła zaszczepić w nich bakcyla 
sztuki cyrkowej. Dziś grupa jest na tyle liczna, że może jednocześnie występować w 
kilku miejscach. W swej historii zaliczyli wytęp w telewizji biorąc udział w  popular-
nym programie „Mam talent”. Cieszymy się ogromnie, że udało się ich zaprosić do 
Marek. Z podziwem mogliśmy obserwować ich popisy i kunszt. Natomiast występ 
najmłodszych członków grupy, czyli Smerfów rozbawił nas do łez.

Gościliśmy również grupę teatralną „Teatr na walizkach” z Wrocławia. Ich 
pogram pt. „Odyseja komiczna” to był już kunszt aktorski na wysokim pozio-
mie. Sposób sprzedawania sztuki z bezpośrednim udziałem widza, jaki nam 
zaprezentowała wspomniana grupa cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

 W konkurencjach rodzinnych rozgrywanych o tytuł Sportowej Rodziny 
Roku triumfowała rodzina Garncarz. Wraz z tytułem Sportowej Rodziny Roku 
otrzymali nagrodę, w postaci 40” telewizora i odtwarzacza DVD. Serdeczne 
gratulujemy i zachęcamy wszystkie rodziny, aby w przyszłym roku odważyli się 
i wzięli udział w zawodach o tytuł Sportowej Rodziny Roku. Naprawdę warto.

 Na scenie mogliśmy podziwiać zespół Szok Dance oraz prezentację 
artystyczną Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Oprawa 
muzyczna należała do zespołu G-Gang, świetnie nas bawił również DJ Buli.

Po raz kolejny i myślę, że nie ostatni gościliśmy ekipę motocyklistów na 
swych wspaniałych maszynach. Ryk Chopperów i Cruiserów, ich piękno oraz 

niepowtarzalne stroje kierujących tymi maszynami, były nie lada atrakcją. 
Niesłabnącą popularnością cieszyły się przejażdżki konne, gdzie kontakt z tak 
dużym zwierzęciem to dla naszych milusińskich duża atrakcja.

Po raz drugi gościliśmy wędkarzy z naszego mareckiego koła, którzy 
w ramach popularyzacji tego pięknego hobby i sportu zorganizowali wiele 
konkursów i mnóstwo nagród dla zwycięzców.

Tradycyjnie już po raz kolejny byli z nami mistrzowie sztuki kulinarnej, któ-
rzy poza tym, że mieli w swojej ofercie fantastycznie przyrządzone potrawy, 
to według zasady „nie należy jeść, ale się odżywiać” przeprowadzili konkursy 
edukacyjne mające na celu propagowanie wiedzy na temat zdrowego odży-
wiania. Były również konkursy między innymi na zrobienie najsmaczniejszej 
kanapki oraz przyrządzenie napoju mlecznego Pomysł jak najbardziej trafiony 
i wart kontynuowania w przyszłości.

Nie zapomnieliśmy i tym razem o edukacji. Swoje stanowisko miała Policja 
gdzie uczestnicy spartakiady mogli posłuchać rad policjantów na temat bez-
piecznego poruszania się na drogach. Nadleśnictwo Drewnica, oraz Wydział 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przygotowały stanowiska 
poświęcone ekologii i ochronie środowiska.

 Na stanowisku medycznym zorganizowanym przez przychodnię Esculap 
można było zmierzyć sobie ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi oraz zasię-
gnąć informacji na temat szczepień ochronnych.

Tradycyjnie na naszej Spartakiadzie gościliśmy ambulans do poboru krwi. 
Istniała możliwość oddania krwi lub zapoznania się z ideą krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa. Po raz pierwszy uczestnicy naszej imprezy mieli okazję 
zarejestrować się w banku szpiku kostnego. Zespół ratownictwa medycznego 
przeprowadzał pokazy z zakresu pierwszej pomocy. 

Instytut Techniki Samochodowej zaprezentował nam symulator dachowania, 
gdzie każdy z nas mógł się przekonać jak ważną rzeczą jest jazda samochodem 
w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik zawodów sportowych mógł 
otrzymać drobny upominek, a dla tych, którzy zajęli miejsca na podium były 
ufundowane nagrody.Wsród wszystkich uczestników Spartakiady, którzy zło-
żyli kupony konkursowe odbyły się cztery losowania atrakcyjnych upominków. 

Na zakończenie pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu VII Spartakiady.

Muszę w tym miejscu podziękować dwóm paniom. Beacie Miechowicz 
naszemu koordynatorowi wydarzeń kulturalnych. To dzięki Jej pomysłowości 
możemy tak ciekawych ludzi gościć wśród nas oraz Basi Miechowicz, na której 
barkach spoczywa prowadzenie imprezy, czyli konferansjerka Robi to po 
prostu to fenomenalnie. Jeszcze raz dziękuję.

Do wszystkich kierujemy indywidualne podziękowania. 
Szczególnie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Marki za wsparcie 
finansowe naszej imprezy. To dzięki ludziom dobrej woli możemy 
krzewić ideę rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego 
w naszych rodzinach. Obszerna fotorelacja na:
http://www.marki.net.pl/msg

VII Spartakiada Rodzinna Marki Czat 2011

Dariusz Pietrucha
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19 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Markach 
odbył się XII Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa Mareckiego Stowarzyszenia Go-
spodarczego. 

W turnieju, jak co roku, wzięły udział reprezentacje 
instytucji, szkół i rodzin z terenu Marek. Po raz pierwszy 
swoją reprezentację wystawiła Rada Miasta Marki, która 
zajęła wysokie 9 miejsce. 

Turniej przeprowadził Jacek Orych – Wiceprezes 
Zarządu MSG, sędziował Sławomir Kozłowski.

Wyniki: I  – UKS „Struga”
 II  – Rodzina Ratajczyk
 III – Rada Rodziców przy SP1
 IV  – Zespół Szkół Nr 1
 V  – Gimnazjum Nr 2
 VI  – Szkoła Podstawowa Nr 4
 VII  – Szkoła Podstawowa Nr 1
 VIII  – Gimnazjum Nr 1
 IX  – Rada Miasta Marki
 X  – Zespół Szkół Nr 2
 XI  – Szkoła Podstawowa Nr 3

Najlepszą rodziną turnieju została Rodzina Ratajczyk.
Puchary dla najlepszego zespołu i najlepszej rodziny oraz 

dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali Dariusz Pietrucha 
Prezes Zarządu MSG oraz Wiceprezes Jacek Orych.

Nagroda główna – sprzęt sportowego drogą losowania 
przypadła Szkole Podstawowej Nr 3.

Mareckie Stowarzyszanie Gospodarcze, za pomoc 
w organizacji turnieju dziękuję Pawłowi Pniewskiemu oraz 
Wodociągowi Mareckiemu, za przygotowanie zestawów 
upominków dla zycięzców.

Turniej otrzymał dofinansowanie z budżetu miasta Marki.
Obszerna fotorelacja na www.marki.net.pl/msg

Tenisowy zawrót głowy w Strudze
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Prawnik wyjaśnia ...

Nie każdy wie, iż od 23 października 2011 roku wejdą w życie przepisy 
zmieniające Kodeks cywilny, a konkretnie prawo spadkowe. Nowelą między 
innymi wprowadzony zostanie tzw. zapis windykacyjny – przepis art. 9811 – 
9816 Kodeksu cywilnego, dzięki któremu spadkodawca nabędzie możliwość 
decydowania o podziale majątku spadkowego. Dzięki tzw. zapisowi windyka-
cyjnemu spadkodawca będzie mógł zdecydować, że po jego śmierci określone 
przedmioty wskazane przez niego w testamencie będą dziedziczyły określone 
osoby. Tak więc, od 23 października 2011 roku, gdy spadkodawca zdecyduje, że 
dom otrzyma żona, samochód syn, przedsiębiorstwo wnuk, a udziały w spółce 
córka, będzie to możliwe. Do wejścia w życie noweli Kodeksu cywilnego nie 
było to możliwe. Zmienia się więc dotychczasowa sytuacja, w której każdy ze 
spadkobierców dziedziczył określony udział w schedzie spadkowej. Zdarzało 
się, iż spadkodawca zapisywał konkretne przedmioty w testamencie wskazując 
jako ich właścicieli konkretne osoby, lecz nie stawali się oni właścicielami tych 
przedmiotów po prawomocnym orzeczeniu przez sąd stwierdzenia nabycia 
spadku lub po wydaniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. 
Dziedziczyć było można jedynie określone udziały w masie spadkowej. Osoba, 
na rzecz której spadkodawca dokonał zapisu określonego przedmiotu, czyli 
zapisobiorca, mogła jedynie żądać od pozostałych spadkobierców wypełnienia 
woli spadkodawcy poprzez realizację zapisu testamentowego. W przypadku 
nie wypełnienia przez pozostałych spadkobierców woli spadkodawcy pozosta-
ło jedynie skierować sprawę do sądu. Postępowanie takie niejednokrotnie poza 
dużymi kosztami jego prowadzenia trwało latami, a gdy przedmiotem zapisu 
był np. samochód, to po kilkuletnim postępowaniu, co z niego pozostało.

Wprowadzone z dniem 23 października 2011 roku nowe regulacje prawne 
poprzez tzw. zapis windykacyjny upraszczają procedury postępowania spadko-
wego, umożliwiając wskazanie określonym osobom, określonych składników 
masy spadkowej. Możliwość ta, została jednak dla swej skuteczności prawnej 
obwarowana warunkiem. Zapis windykacyjny musi zostać sporządzony w 
testamencie w formie aktu notarialnego, w którym to akcie spadkodawca 
postanowi, iż oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia 
spadku. A jak stanowi przepis art. 924 Kodeksu cywilnego ’’Spadek otwiera się 
z chwilą śmierci spadkodawcy’’. Nie zachowanie tej formy powoduje nieważność 
dokonanej czynności. Zapis windykacyjny stanie się skuteczny, gdy spełnione 
zostaną dwa warunki: 1. W chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu należy 
do spadkodawcy i spadkodawca nie był zobowiązany do jego zbycia. Gdy 
przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiorcy użytkowania lub słu-
żebności – zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot 
majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością nie 
należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego wydania. 2. Nie 
został uczyniony z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Zastrzeżenie takie 
uznaje się za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub okoliczności 
wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony, zapis windy-
kacyjny jest nieważny. Zasad powyższych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub 
nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem 
spadku. Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku 

lub terminu wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego wynika z treści testamentu 
lub z okoliczności. Wprowadzanej od 23 października 2011 roku nowej 
instytucji prawnej tzw. zapisu windykacyjnego nie należy mylić z istniejącym 
w Kodeksie cywilnym ’’zapisem’’ z art. 968. Rozróżnienie form zapisu będzie 
dokonane poprzez dodanie do istniejącego pojęcia ’’zapis’’ przymiotnika ’’zwykły’’ 
i pojawieniu się w treści Kodeksu cywilnego pojęcia ’’zapis zwykły’’. Dla przybliżenia 
obu form zapisu stwierdzić można, iż podstawową różnicą pomiędzy zapisem 
zwykłym, a zapisem windykacyjnym jest w przypadku zapisu zwykłego jedynie 
zobowiązanie spadkobierców do spełnienia na rzecz oznaczonej osoby tzw. zapi-
sobiorcy zwykłego, określonego świadczenia. Zapisobiorca zwykły z mocy zapisu 
staje się w chwili otwarcia spadku wierzycielem spadkobiercy, a w przypadku zapisu 
dalszego wierzycielem zapisobiorcy głównego. Na podstawie tej wierzytelności 
zapisobiorca może jedynie żądać wykonania zapisu przez spadkobiercę.

Inaczej przedstawia się ta kwestia w przypadku zapisu windykacyjnego. 
Na podstawie zapisu windykacyjnego dokonanego w odpowiedniej formie 
wskazana osoba tzw. zapisobiorca windykacyjny w chwili otwarcia spadku na-
bywa przedmiot zapisu. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz 
oznaczona co do tożsamości – np. nieruchomość, dzieło sztuki, samochód, łódź 
motorowa, jacht; zbywalne prawo majątkowe np. spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego, majątkowe 
prawa autorskie; przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; ustanowienie na 
rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności. Spadkodawca będzie mógł 
obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis windykacyj-
ny. Osoby, na rzecz których dokonany zostanie zapis windykacyjny, a nie są 
osobami bliskimi spadkodawcy oczekiwać mogą, iż osoby bliskie spadkodawcy 
wystąpią w stosunku do nich o wypłatę zachowku. Osoby te, do chwili działu 
spadku, ponoszą wraz ze spadkobiercami odpowiedzialność solidarną za długi 
spadkowe. Od chwili działu spadku ponoszą oni odpowiedzialność za długi 
spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przysporzeń.

Z zapisu windykacyjnego wynikają również korzyści finansowe dla naj-
bliższej rodziny spadkodawcy. Małżonek, dzieci, wnuki, rodzice dziadkowie, 
pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha nie zostaną obciążeni podatkiem od 
spadków i darowizn, pod warunkiem dopełnienia formalności zgłoszeniowych 
w Urzędzie Skarbowym.

Zapis windykacyjny stanie się z pewności dogodną formą prze-
kazywania poszczególnych składników majątku spadkodawcy 
określonym członkom najbliższej rodziny jak i innym osobom określonym przez 
spadkodawcę. Uprości to znacznie osiągnięcie zamierzonych celów majątko-
wych przez spadkodawców testamentowych.

P.S. Aby pomóc Państwu w pilnych i ważnych sprawach, 
zapraszam do wysyłania pytań z krótkim opisem problemu na 
Lexpropublicobono@prokonto.pl. Najciekawsze 
lub najczęściej powtarzające się zagadnienia prawne omówione 
zostaną na łamach gazety.

Nowe możliwości w zmieniającym się 
23 października 2011 roku prawie spadkowym

Radosław Romanowski 

Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie

w każdy wtorek  godzinach 9.00 - 11.00 oraz czwartek w godzinach 17.00 - 19.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie redakcji Ekspresu Mareckiego, Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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13 października 2011 roku trzy drużyny reprezentujące naszą Akade-
mią Piłkarską wyruszyły w podróż na turniej Costa Brava Cup 2011. Były 
to drużyny rocznika 2000 pod wodzą trenera Papisa oraz 1996 i 1995 
pod wodzą duetu trenerskiego Zalewski - Kot. 

Pierwszym punktem naszego wyjazdu było zwiedzanie stolicy Francji. Wieża 
Eifla,Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny zrobiły ogromne wrażenie na naszych pod-
opiecznych. Po długim dniu spędzonym w przepięknej stolicy Francji udaliśmy się 
do naszego autokaru i ruszyliśmy w dalszą podróż. Następny przystanek - Costa 
Brava! Przyjazd,sprawy organizacyjne,zakwaterunek w hotelu i spacer po mieści-
nie w której przyszło nam spędzić najbliższe dni - Malgrat de Mar.

Następnego dnia rozpoczęły się potyczki turniejowe. Rocznik 1996 trafił 
do grupy z zespołami z Danii - Viby IF, Hojslev Station IF, Christianshavns IK, 
rocznik 1995 do grupy również złożonej z przeciwników rodem ze Skandynawii 
- Bjerringbro IF,Blovstrod IF, Aalborg Freja, Vordingborg IF - wszystkie z Danii 
oraz Lerums IS ze Szwecji. Rocznik 2000 również trafił do skandynawskiej 
grupy, przeciwnikami naszych maluchów byli - Logstor IF, Bangsbo Freja, IFK 
Haninge oraz KB.

Tak przedstawiały się wyniki naszych zespołów w fazie grupowej:
Rocznik 1995:

MTS MARCOVIA  [Poland]  0-0 [Sweden]  Lerums IS
MTS MARCOVIA  [Poland]  2-2 [Denmark]  Blovstrød IF
Bjerringbro IF  [Denmark] 0-1 [Poland]  MTS MARCOVIA
MTS MARCOVIA  [Poland] 1-0 [Denmark]  Vordingborg IF
Aalborg Freja  [Denmark] 0-0 [Poland]  MTS MARCOVIA

Rocznik 1996:
Christianshavns IK  [DEN]  3-1 [POL]  MTS MARCOVIA
Viby IF 2 [Denmark  [DEN]  1-2  [POL]  MTS MARCOVIA
Højslev Station IF  [DEN]  0-2  [POL]  MTS MARCOVIA

Rocznik 2000:
Løgstør IF  [Denmark] 4-7 [Poland]  MTS MARCOVIA
Bangsbo Freja  [Denmark] 1-5 [Poland]  MTS MARCOVIA
FK Haninge  [Sweden] 9-0 [Poland]  MTS MARCOVIA
MTS MARCOVIA  [Poland] 8-2 [Denmark]  Karlebo IF
MTS MARCOVIA  [Poland] 1-6 [Denmark]  KB

Drugiego dnia turnieju nastąpiło oficjalne otwarcie. Wszystkie drużyny 
ubrane w swoje dresy klubowe, dumnie szły w marszu zoorganizowanym 
przez Eurosportring, śpiewając piosenki sławiące swój kraj i drużynę. Nasi 
podopieczni zrobili nie małą furorę, będąc najgłośniejszą i najlepiej bawiącą się 
ekipą w marszu. Co zauważyli nawet ludzie z miejscowej telewizji nagrywając 
reportaż z otwarcia właśnie z bawiącymi się w tle naszymi podopiecznymi.

Kolejną atrakcją podczas pobytu na Costa Brava było zwiedzanie Barcelony i mecz 
Ligi Mistrzów BARCELONA - VICTORIA PILZNO. Wszyscy ubrani w barwy naszego 
klubu wybraliśmy się na jeden z najbardziej znanych stadionów na świecie - CAMP NOU.

Sam stadion robi kolosalne wrażenie... kolejną sprawą, która mnie dość moc-
no zdziwiła była organizacja tego co działo się przed stadionem. W przeciągu 
kilkunastu minut wpuszczono na stadion 75 tysięcy ludzi, tak samo po skończe-
niu spotkania w ciągu kilku minut Camp Nou opustoszało. Mam nadzieję, że 
w Polsce też doczekam się takiej organizacji.

Wracając do meczu, 75 tys. ludzi na trybunach z czego około 5-6 tys. kibiców 
z Czech. Na boisku Messi, Iniesta, Pedro i inne znakomitości z futbolowego 
świata... Barcelona wygrywa 2-0 po świetnych akacjach, nadających się do 
podręczników futbolowych, czego chcieć więcej. 

Wracając do turnieju. Wszystkie nasze drużyny wyszły z fazy grupowej 
kwalifikując się do dalszej rywalizacji o miano najlepszych zespołów na turnieju. 
I tak oto przedstawiały się dalsze wyniki naszych zespołów :

Rocznik 1995:
Półfinał 
Esbjerg Nordvest [Denmark] 2-1 MTS MARCOVIA
Mecz o 3 miejsce
MTS MARCOVIA 3-0 IS Skævinge [Denmark]

Rocznik 1995 przegrał w półfinale z zespołem Esbjerg 2-1 po dramatycznej 
końcówce meczu kwalifikując się tym samym do meczu o 3 miejsce gdzie 
gładko zwyciężył z zespołem Skaevinge 3-0.

Rocznik 1996:
Odpadł po słabym meczu w ćwierćfinale, żegnając się z turniejem.
Vordingborg IF 1 [Denmark] 3-1 [Poland] MTS MARCOVIA

Rocznik 2000: 
Półfinał
KB [Denmark] [DEN] 3-2 [Poland] MTS MARCOVIA 
Mecz o 3 miejsce
Løgstør IF [Denmark] 2-6 [Poland] MTS MARCOVIA

Rocznik 2000 również jak starsi koledzy z rocznika 1995 uległ w meczu 
półfinałowym 2-3 drużynie KB ,aby w meczu o 3 miejsce nie dać cienia szans 
drużynie z Logstor IF.

Po ukończeniu turnieju ,udaliśmy się wszyscy do jednego z największych 
parków rozrywki w Europie - PortAventura gdzie spędziliśmy czas na sza-
lonej zabawie pół dnia. Następnym etapem naszego wyjazdu był powrót do 
Warszawy przez Wenecję. W tym pięknie położonym mieście pojawilismy się 
w niedzielę 23 października z samego rana. Następnie cały dzień poświęciliśmy 
na zwiedzanie Wenecji, obowiązkowo zaliczając rejs gondolą po pięknych i uro-
kliwych weneckich kanałach. Po zwiedzeniu tego włoskiego miasta udaliśmy się 
w dalszą podróż do Polski.

Podsumowując cały wyjazd. Mamy nadzieję iż każdy z naszych podopiecznych 
wspaniale spędził czas i długo będzie pamiętał te kilka październikowych 
dni z 2011 roku. Z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim 
ŁUKASZOWI ZALEWSKIEMU bez którego ten wyjazd by się nie odbył,wszyst-
kim sponsorom ,którzy dołożyli wiele starań żebyśmy pojechali na tą wspaniałą 
podróż oraz naszym podopiecznym o sprawienie nam nie małej radości wyni-
kiem sportowym jaki osiągnęli !!! 

DZIĘKUJEMY !!!
Emil Kot
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Wyjazd Costa Brava
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1 października odbyła się w Markach impreza sportowa – Marki Nordic 
Walking Cup. Organizatorami tego wydarzenia byli: Rada Miasta Marki, 
Burmistrz Miasta Marki oraz Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. 
Zawody zostały objęte patronatem honorowym przez Ministra Sportu 
i Turystyki - Adama Giersza, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego oraz Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentar-
nego NATO – Jadwigę Zakrzewską.

Patronat sportowy nad imprezą objęła brązowa medalistka igrzysk olimpij-
skich w Vancouver – Luiza Złotkowska.

Urząd Marszałkowski reprezentowany był przez Krzysztofa Strzałkowskiego. 
W kategorii wiekowej 2-7 lat na dystansie 250m zwycięzcą okazała się Ola 

Kopeć z Puław. W kategorii wiekowej 8-15 lat na dystansie 4,5 km z podziałem 

na płeć zwyciężyli kolejno – Kamila Paciorek z Marek oraz Sebastian Jaroch, 
również z Marek. 

Najciekawsza okazała się rywalizacja na dystansie 6,5 km. Trasę o tej długo-
ści mieli do pokonania zawodnicy w klasie senior. Zwycięzcą w kategorii kobiet 

została Jolanta Kaparuk z Worsów, która osiągnęła czas 00: 57:23, a w kategorii 
mężczyzn zwyciężył z czasem 00:51:41 – Józef Maciej Brzezina 
z Sochaczewa (aktualny wicemistrz polski).

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, 
bez których impreza nie mogłaby się odbyć. Szczególne podzięko-
wania dla sponsorów, którzy hojnie wsparli imprezę.  

Nowa impreza w Markach

 Arkadiusz Werelich

 W niedzielne popołudnie 23 października Burmistrz Miasta Marki 
Janusz Werczyński miał podwójny powód do radości. Po pierwsze 
otrzymał podziękowania i gratulacje za współorganizację Finału XXI 
Mistrzostw Polski w warcabach w Markach, po drugie - mógł uhonoro-
wać pucharem Mistrza Polski 2011, którym został zawodnik mareckiego 
UKS Struga Michał Janicki!

O sukcesach warcabistów UKS Struga pisaliśmy wielokrotnie. Jednak nie-
dzielny tytuł Mistrza Polski jest szczególnie ważny. By go zdobyć, zawodnik 
musi pokonać wiele przeszkód. Przede wszystkim zwyciężyć z wieloma 
zawodnikami, dojść do półfinałów, wreszcie zakwalifikować się do finału. Do 
ostatniego etapu Polski Związek Warcabowy dopuszcza tylko 10 zawodników, 
którzy w 9 rundach każdy z każdym (mecz i rewanż) walczą o tytuł mistrzow-
ski. Do tegorocznego finału zakwalifikowało się aż 3 zawodników UKS Struga 
(Michał Janicki, Paweł Suchecki, Marcin Grzesiak), stąd pomysł, by zawody 
przeprowadzić w Markach.

Mistrzostwa odbyły się w dniach 19-23.10.2011 w gościnnym hotelu 
Mistral w Markach. Głównym organizatorem był Polski Związek Warcabowy 
i Uczniowski Klub Sportowy Struga, nasze miasto dofinansowało imprezę 
w kwocie 2400zł. Niemałym wyróżnieniem ze strony PZWarc był również fakt, 

że sędziowanie głównych ogólnopolskich zawodów warcabowych powierzono 
sędziemu wywodzącemu się z UKS Struga, Michałowi Sucheckiemu.

Do zawodów przystąpiło 10 zawodników reprezentujących najlepsze kluby 
warcabowe w Polsce: Roszadę Lipno, Zuch Rychlik, Mazovię Mińsk Mazowiec-
ki, Grom Złotą Damę Poczesna, Lokator Gniezno i oczywiście UKS Struga.

Poziom zawodników był wyrównany i trudno było przewidzieć kolejność, 
Dopiero po 9 podwójnych rundach wszystko się wyjaśniło. Zwyciężył ku 
naszej radości Michał Janicki UKS Struga, drugie miejsce zajął Filip Kuczewski 
przed Mateuszem Niczyporukiem (obaj z klubu Roszada Lipno). Na czwartym 
miejscu (niewiele brakowało, by było jeszcze lepiej) zakończył zawody Paweł 
Suchecki z UKS Struga.

Na uroczyste zakończenie Mistrzostw przybyły władze PZWarc z prezesem 
Tadeuszem Kosobudzkim i prezesem honorowym Marią Moldenhawer-Frey, 
Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyński, członkowie zarządu UKS Struga. 
Całość poprowadziła Anna Werelich - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mar-
kach, a wręczenia pucharów i nagród dokonał Burmistrz Janusz Werczyński 
w towarzystwie władz PZWarc.

Oby w Markach było jak najwięcej takich imprez - popularyzujących sporty 
umysłowe (lub inne wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu), integru-
jących wartościową młodzież z różnych stron Polski, podnoszących prestiż 
naszego miasta (w świecie warcabowym wszyscy znają Marki z jak najlepszej 
strony), dowartościowujących młodych zawodników mareckich klubów, osią-
gających liczne sukcesy! Niech tacy zawodnicy będą chlubą naszego miasta!

Jarosław Suchecki

Mistrzostwa Polski w Markach, Mistrzem Polski nasz zawodnik! 
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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
 38. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36
 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:

Sprawa umorzenia podatków od 
nieruchomości odbiła się w naszym 
mieście dużym echem. Stąd wnio-
sek, że mieszkańcy chcą znać odpo-
wiedzi na podstawowe pytania: kto 
dostał umorzenie? ile? dlaczego? 
Ale czy poznają odpowiedzi? Czy 
ostatnie stwierdzenie burmistrza 
coś im wyjaśni?

Temat umorzeń ugrzązł w komisji 
rewizyjnej – pojawiły się trudności 
w uzyskaniu informacji. Informacji, któ-
rych udzielić może burmistrz naszego 
miasta. Czy zatem uda się przełamać 
opór Janusza Werczyńskiego? Komisja 
stara się jak może, szukając sposobów 
na uzyskanie odpowiedzi na zadane 
pytania.

Ciekawa może okazać się wy-
powiedź burmistrza, która padła 
podczas ostatniej sesji Rady Miasta. 
Poruszając temat pomocy mieszkań-
com, którzy zostali poszkodowani 
w trakcie pamiętnych opadów, z ust 
burmistrza padło stwierdzenie: „oso-
by zamożne nie zasługują na pomoc 
publiczną”

W tym miejscu nasuwa się pytanie – 
jakimi kryteriami kierował się burmistrz 
oceniając sytuację majątkową mieszkań-
ców – tych podtopionych i tych, którzy 
otrzymali umorzenie podatku?

Przypominamy, że umorzenia po-
datków od nieruchomości zawarte są 
na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej (Bip.marki.pl) w zakładce – Pomoc 
Publiczna.

Wynika z tego, że w naszym mie-
ście są mieszkańcy zamożni i zamożni. 
Jedni w ocenie burmistrza zasługują 
na pomoc publiczną, a drudzy nie. 
Widzimy tu pewną niekonsekwencję.

Arkadiusz Werelich, 
Michał Jaroch 

– radni Miasta Marki

Kto zasługuje 
na pomoc gminy? 
Dobre pytanie

Budowa Orlika dobiega końca
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Nagrody za prawidłowe hasło krzyżówki ufundowała: 

Wśród naszych  Czytelników 
rozlosujemy trzy świetne książki na jesienne wieczory. 
To trzy powieści kryminalne Aleksandry Marininy, 
które czyta się z zapartym tchem.

 1.  Powstaje przy Stawowej 
 2.  Potoczna nazwa Zespołu Szkół Nr 1
 3.  Ulica między Leśną a Szpitalną  
 4.  Pójdzie na nią w Markach jakieś 150 mln zł 
 5.  Już trzeci rok we wrześniu staje się widocznym 
  przyjacielem mareckich dzieci 
 6.  Nazwa ulicy najdłużej zamkniętej w związku 
  z budową kanalizacji
 7.  Stoi bez ruchu na skwerze przy urzędzie
 8.  Dawna nazwa Al. Piłsudskiego
 9.  Nazwisko patrona Szkoły Podstawowej Nr1
 10.  Patron rolników oraz jednej z mareckich parafii

r o z r y w k ar o z r y w k a

Krzyżówka nr 1

Odpowiedzi prosimy kierować  do 23 grudnia na adres konkurs@ekspresmarecki.pl lub Ekspres Marecki, ul. Cisowa 4a, 05-270 Marki
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