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Technikum, a być może i pierwsza strefa!
Szanowni Państwo! Już po raz drugi trafi amy z „Kurierem Mareckim” do Państwa mieszkań! Pierwszy 
numer naszego miesięcznika spotkał się z ciepłym przyjęciem, zarówno  czytelników jak i reklamodaw-
ców. W związku z tym grudniowy KM mogliśmy rozszerzyć do 12 stron.

Z rozpoczęciem wydawania ga-
zety trafi liśmy na gorący okres. 
Listopad i grudzień to w polskim 
samorządzie czas uchwalania 
budżetu gminy. A to zawsze budzi 
dyskusje, tak jak chociażby temat 
I strefy biletowej. Aby mogli Pań-
stwo wyrobić sobie na ten temat 
zdanie na drugiej stronie publiku-
jemy główne założenia projektu 
budżetu. 

Największym wyzwaniem na 
następne lata, poza oczywiście 
dokończeniem kanalizacji, będzie 
budowa siedziby Zespołu Szkół 
nr 1. Koncepcja współpracy w tej 

inwestycji ze Starostwem Woło-
mińskim, opisywana w poprzed-
nim numerze była tematem dosyć 
burzliwej dyskusji podczas Nad-
zwyczajnej Sesji Rady Miasta. 
Nie ma sensu Państwa trzymać 
w napięciu i już teraz zdradzę, 
że wszystko skończyło się dobrze, 
a sprawa idzie we właściwym kie-
runku. Po szczegóły zapraszam 
na stronę 8.

W redakcji pojawiły się, też 
nowe osoby – szczególnie cieszy 
fakt, że zaproszenie do współpra-
cy przyjął Pan Marek Świerczyń-
ski, który na 2. stronie wyraża 

swoje zaniepokojenie skutkami 
tzw. ustawy śmieciowej.

W tym numerze szczególnie 
cieszą mnie wywiady z ciekawy-
mi osobami związanymi z Marka-
mi. To nasza reakcja na Państwa 
ciepłe komentarze dotyczące roz-
mowy z p. Darkiem Rosą. W tym 
numerze zamieściliśmy trzy takie 
materiały. Z p. Andrzejem Oleksia-
kiem komendantem naszego ko-
misariatu, dyskutowaliśmy o bez-
pieczeństwie miasta a poseł Jacek 
Sasin, wypowiedział się o proble-
mach Marek. W czasie prac nad 
numerem okazało się też, że je-

den z pasażerów pamiętnego lotu 
z 1 listopada to nasz dobry znajo-
my, urodzony w Markach, a obec-
nie mieszkający w USA Wiesław 
Rutkiewicz! Pan Wiesław zgodził 
się opowiedzieć nam o swoich 
wrażeniach z tamtego dnia!

Zapraszam więc do kolejnego 
numeru Kuriera Mareckiego! 

Mikołaj Szczepanowski

P.S. Oczywiście zapraszam 
też do korespondencji na adres: 
mikolaj@marki.net.pl

Spotkanie
ze Stanisławem

Michalkiewiczem

Marki,
5 grudnia (poniedziałek), 

godz. 1830,
pałacyk Briggsów, 

ul. Piłsudskiego 96.

Szok! „Czy gramy 
w tej samej 
drużynie?”
Przebieg Nadzwyczajnej Sesji 
Rady Miasta zwołanej na 23 li-
stopada i późniejsze wypowiedzi 
radnego PO w Internecie źle wró-
żyły dla Zespołu Szkół nr 1.

str. 8

Pierwsza strefa 
biletowa
Często spotykam się z pytaniami 
o I strefę. Mieszkańcy pamiętają 
„akcję podpisową” przeprowadzo-
ną przez mareckie struktury Pra-
wa i Sprawiedliwości w czerwcu 
tego roku. Ostatnie wydarzenia 
wskazują, że już wkrótce będzie-
my mniej płacić za bilety.

str. 3
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Projekt budżetu  Marek został 
udostępniony radnym w połowie 
listopada. Prace Rady nad fi nal-
nym produktem trwać będą praw-
dopodobnie do końca marca przy-
szłego roku. Wtedy też okaże się, 
jakie działania zostaną podjęte, co  
zostanie zrobione, a na co zabrak-
nie funduszy . Warto jednak już 
dziś przyjrzeć się przygotowanym 
przez burmistrza propozycjom.

ZRÓWNOWAŻONY BUDŻET
W tym momencie możemy 

wyciągnąć wnioski z analizy do-
kumentu. Przede wszystkim bur-
mistrz zdecydował się na zrówno-
ważenie przychodów i rozchodów. 
Defi cyt budżetowy ustalony został 
na poziomie  sześciuset dwudzie-
stu tysięcy złotych. Przy zestawie-
niu dochodów i wydatków (się-
gających osiemdziesięciu trzech 
milionów złotych) to kropla. Wyda-
je się być to słuszną propozycją. 
Obecnie realizowana jest kluczo-
wa inwestycja – budowa kanali-
zacji, a ponadto już zaczynają się 
prace nad nową- budowa siedziby 
szkoły (ZS nr 1). Warto, żeby miej-
ski skarbiec złapał głęboki oddech 
, przed kolejnymi latami, gdy ko-
nieczne będzie zaciągnięcie kre-
dytu. 

DOCHODY MIASTA
Dla miasta najważniejszym 

źródłem dochodów jest udział w 
zysku z podatków CIT i PIT. Pla-
nowane jest pozyskanie z tytułu 
różnych podatków (ww. oraz od 
nieruchomości, od czynności cy-
wilnoprawnych etc.) łącznie ponad 
pięćdziesięciu pięciu milionów zło-
tych, co stanowi blisko dwie trzecie  
szacowanych przychodów miasta. 
Warto zaznaczyć, że jeden zamel-
dowany mieszkaniec to dla budże-
tu naszej gminy ok. 1100 zł!

WYDATKI MIASTA
Wiadomo jednak, że każdego 

z nas bardziej ciekawi na co pie-
niądze zostaną przeznaczone, 
a nie to skąd będą wzięte. Należy 
zwrócić uwagę na podział wydat-
ków na bieżące i majątkowe (czę-
sto nazywane inwestycyjnymi). 
Pierwsze dotyczą np. utrzymania 

Projekt budżetu gotowy!
Budżet miasta to obok statutu najważniej dokument w gminie. Główna część prac toczy się w listopadzie i grudniu. Jednak trzeba 
podkreślić, że przez cały rok zachodzą w nim zmiany, jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby i możliwości miasta. Zgodnie 
z procedurą to burmistrz  proponuje projekt budżetu radzie miasta, a ta  go uchwala.

szkół (ponad czterdzieści procent  
budżetu), zapewnienia transpor-
tu zbiorowego (o tym za chwilę!), 
dotacje (np. dla MTS Marcovia 
2000), utrzymanie obiektów miej-
skich etc. 

Wydatki majątkowe to inwesty-
cje w budowę dróg, oświetlenia, 
modernizacja budynków należ-
nych do gminy. Zwłaszcza ta część 
budżetu jest warta uwagi.

PIERWSZA STREFA 
W MARKACH? 

W celu zapewniania środków 
transportu zbiorowego w projekcie 
budżetu zostało zapisane trzy mi-
liony dwieście tysięcy złotych. To 
oczywiście suma dotacji dla ZTM 
na utrzymanie linii 190, 718, 732, 
738, 740, 805 i N61. Jak widać, 
planowana kwota znacznie prze-
kracza dotychczasowe nakłady 
na ten cel. Rozwiązaniem zagadki 
jest plan wprowadzenia pierwszej 
strefy autobusowej w Markach. 
Więcej o tym na stronie 3 w osob-
nym artykule. 

WYDATKI MAJĄTKOWE
W projekcie budżetu na inwesty-

cje zaplanowane jest ponad pięt-
naście milionów złotych. 

Oprócz stałych elementów ta-
kich jak budowa dróg (ponad pięć 
milionów złotych) znalazły się dwa 
interesujące rozwiązania. Dodam 
również, że wyżej wskazana kwota 
obejmuje wydatki związane z za-
kupem gruntów przeznaczonych 
na drogi i inwestycje oświetlenia 
(ponad siedemset pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych).

Powracając: pierwsze to zabez-
pieczenie ponad ośmiuset tysięcy 
złotych  środków własnych na bu-
dowę drugiego Orlika – tym razem 
przy SP nr 1. Na szczęście ta lo-
kalizacja wydaje się dostarczać 
mniej emocji niż miejsce wybudo-
wania pierwszego.

Druga ważna rzecz to dokapitali-
zowanie spółki Wodociąg Marecki 
Sp. z o.o. kwotą czterech milionów 
złotych. W zdecydowanej więk-
szości pieniądze te będą stano-
wiły udział gminy w budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Może okazać się, że ma to kluczo-

we znacznie dla drugiej z wymie-
nionych wcześniej inwestycji. Brak 
tych  pieniędzy wpłynie znacząco 
na koszty poboru wody i odbioru 
ścieków. To z kolei nie pozostanie 
bez znaczenia dla dofi nansowania 
jakie miasto uzyskało z unijnych 
funduszy. Przypomnę, że jednym 
z warunków ich otrzymania jest 
zapewnienie, aby korzystanie 
z sieci było fi nansowo możliwe do 
udźwignięcia przez statystyczną 

rodzinę. Z tego powodu miasto 
musi dbać o jak najniższy poziom 
cen w spółce.

PODSUMOWANIE
W projekcie budżetu zapropono-

wanym przez burmistrza, wyraźnie 
widać chęć przygotowania gminy 
do kolejnych inwestycji. Można się 
spodziewać, że z budową nowej 
siedziby ZS nr 1 miasto nie pora-
dzi sobie bez zaciągania dodatko-

wych kredytów. Warto, żeby były 
to jednak kwoty jak najmniejsze 
i przede wszystkim nie kumulowa-
ły się nadmiernie ze wcześniejszy-
mi zobowiązanymi.

 Kurier Marecki będzie na bie-
żąco monitorować pracę Rady 
Miasta nad projektem budżetu i in-
formować o postępach na swoich 
łamach

Mikołaj Szczepanowski 

Próby uregulowania tej rzeki 
śmieci trwają od dłuższego cza-
su i z pewno pewnością znaczą-
cą część udało się odprowadzić 
tam, gdzie ich miejsce. Pewna ich 
część trafi a do przydomowych po-
jemników, część jest segregowana 
i w odpowiednich workach bezpłat-
nie odbierana z naszych domów. 
Wydawać by się mogło że sprawa 
jest załatwiona. Nie wszyscy jed-
nak przyjmują do wiadomości fakt, 
że sami również są producentami 
tego niechcianego towaru. Pa-
trząc pytającemu prosto w oczy, 
bez żenady odpowiadają, że oni 
nie mają żadnych śmieci. Niestety 
w lasach ich coraz więcej, a kolej-
ne akcje sprzątania  nie zmniej-
szyły ilości odpadków. Ustawowe 
zakazy i srogie kary brudasów nie 
powstrzymują. 

Z dużym opóźnieniem, problem 
trafi ł do najwyższych władz i zgo-
towano nam nowa ustawę, która 
w radykalny sposób miała go zli-
kwidować. W pierwszej chwili wy-
dawało mi się, że to jest właśnie 
to. Potem przyszły wątpliwości. 

Ustawa śmieciowa 
– czy to nowy sposób na drenowanie naszych kieszeni?
Nieubłagany postęp sprawił, że kto żyje musi wytwarzać śmieci. Coraz więcej 
nas, coraz więcej śmieci. Strumyczki śmieci sączące się z każdego gospodar-
stwa domowego, z każdego przedsiębiorstwa tworzą strumienie, potem rzeki, 
które rozlewają się po polach i terenach leśnych.

Do tej pory każdy zawierał umo-
wę z odpowiednim przedsiębiorcą, 
który za opłatą odbierał odpady. 
Z ręki do ręki, bez pośredników. 
Nowa ustawa uczyniła gminę 
właścicielem wszystkich śmieci 
produkowanych na jej obszarze. 
Obowiązkiem gminy stał się odbiór 
tych śmieci od jej mieszkańców 
za pośrednictwem wyłonionych 
w drodze przetargów przedsiębior-
ców. Chcąc nie chcąc, każdy po-
średnik zwiększa koszty przedsię-
wzięcia, nawet, jeśli czyni to bez 
zysku. Zgodnie z nowoobowiązu-
jącym stanem prawnym, gmina 
musi sporządzić rejestr wytwór-
ców śmieci (przedsiębiorstwa i go-
spodarstwa domowe) oraz przewi-
dzieć wytworzoną przez nich ilość 
odpadów. W przypadku gospo-
darstw domowych, uzależnione 
jest od liczby zamieszkujących je 
osób lub powierzchni mieszkal-
nej. Konieczne będzie ustalenie 
opłat za odbiór, pobieranie ich jak 
również skuteczne egzekwować 
ich od niepłacących. Oczywistym 
jest, że trzeba będzie zatrudnić 

do tego ludzi, potrzebne będą 
nowe biurka a być może przyjdzie 
również utworzyć nową komórkę 
organizacyjną. Ustawa wejdzie 
w życie 1 stycznia 2012 roku, wte-
dy też zaczną obowiązywać nowe 
regulaminy utrzymania czystości 
i porządku w gminach. Ostateczny 
termin, po którym wejdą w życie 
nowe zasady to 1 lipca 2013 roku. 
Wszyscy zapłacimy więcej, zwięk-
szy się i tak żywiołowo rosnąca 
liczba urzędników.

Nurtuje mnie pytanie: czy gmi-
na zadowoli się obciążeniem nas 
tylko kosztami, które wyżej wymie-
niłem? A może zechce odebrać je 
od nas z nawiązką? To Rada Mia-
sta będzie ustalała opłaty śmiecio-
we. Kiedyś przeczytałem na blogu 
Pana Przewodniczącego Rady, 
że widzi on w tej ustawie, okazję 
do uzyskania zysku przez gminę. 
W związku z tym, należy do więk-
szości w Radzie, realna jest moż-
liwość, że swój pomysł zrealizuje 
ku szkodzie mieszkańców, którzy 
według niego „są najważniejsi”.

M. Świerczyński 
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Ten temat poruszany był już w poprzedniej kadencji 
Rady Miasta. Ostatecznie radni poszli w kierunku po-
szerzenia sieci komunikacyjnej o linię 732 i N61. Od  
tamtego czasu wokół „czerwonych autobusów” uro-
sło wiele mitów. Przede wszystkim należy wyjaśnić, 
że to, czy będziemy w obrębie pierwszej strefy nie 
jest żadnym aktem politycznej woli, czy też niechęci 
warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM 
jako przedsiębiorstwo (wprawdzie komunalne – ale 
nie znaczy, że działa charytatywnie) musi możliwie 
najwydatniej bilansować własne dochody i wydatki.  
Zatem to czy Marki będą objęte pierwszą lub drugą 
strefą biletową jest uzależnione jedynie od możliwo-
ści naszego budżetu. 

KOSZT DUŻY, ALE NIE NIEMOŻLIWY
Kolejnym nieporozumieniem okazały się potencjal-

ne koszty, o których mogliśmy usłyszeć od przeciw-
ników akcji PiS-u. Podnoszono, że dla miasta jest to 
wydatek rzędu 4 mln złotych. Szybko okazało się, to 
tylko szerzeniem niepotrzebnego zamieszania. ZTM 
jasno określił, że jeśli Marki chcą pierwszą strefę to 
muszą na to przeznaczyć około siedmiuset osiem-
dziesięciu tysięcy złotych rocznie. Można się jednak 
spodziewać, że będzie to  koszt około miliona złotych  
– już po projekcie budżetu widać, że podobne sza-
cunki mają nasze władze. 

Oczywiście, to nadal będzie ogromne obciążenia 
dla budżetu. Pamiętajmy jednak, że ma on służyć 
przede wszystkim mieszkańcom. Nigdy dotąd ten 

Pierwsza strefa biletowa
Często spotykam się z pytaniami o pierwszą strefę. Mieszkańcy pamiętają 
„akcję podpisową” przeprowadzoną przez mareckie struktury Prawa i Spra-
wiedliwości w czerwcu bieżącego roku. Nie wszyscy mieszkańcy mają jednak 
możliwość śledzenia dalszego rozwoju tej inicjatywy w internecie. A ostatnie 
wydarzenia wskazują, że już wkrótce będziemy mniej płacić za bilety.

pomysł nie nabrał tak realnych kształtów. Dużą odpo-
wiedzialnością jest obciążenie miasta takim zobowią-
zaniem. Akcja zbierania podpisów pokazała jednak, 
że mieszkańcy bardzo potrzebują owego rozwiąza-
nia. Szczególnie w obliczu podwyżek cen biletów, 
które w perspektywie kilku najbliższych lat sięgną 
blisko stu pięćdziesięciu procent  w stosunku do ceny 
sprzed 16 sierpnia 2011 roku.

PROJEKT BUDŻETU
Burmistrz umieścił potrzebną na ten cel kwotę 

w projekcie budżetu, nad którym Rada Miasta pra-
cuje od połowy listopada (więcej na str. 2). Musi on 
zostać uchwalony najpóźniej do 30 marca 2012 roku. 
Im szybciej radni dojdą do porozumienia, tym szybciej 
my będziemy mogli kupić tańsze bilety – oczywiście 
jeśli w dokumencie budżecie pozostanie potrzebna 
na to kwota. Samo jego uchwalenie to dopiero po-
czątek drogi. Miasto czekają przecież jeszcze nego-
cjacje z ZTM. 

Jakie są szanse, że „pierwsza strefa” utrzyma się 
w budżecie? To niestety wciąż spekulacje – należy 
założyć, że cały klub radnych PiS będzie za (3 głosy). 
Co prawda ze znacznie mniejszym entuzjazmem, ale 
nadal dosyć przychylnie na ten projekt patrzą radni 
Wspólnoty Samorządowej. To w najlepszym wypad-
ku, w sumie dawałoby 10 głosów pozytywnych. Po-
trzeba 11. Patrząc w internetowe wypowiedzi radnych 
PO – nie będą oni przychylni temu pomysłowi, ale od 
długiego czasu nie można się nigdzie doszukać ich 
wypowiedzi na ten temat. A MSG i Marki 2020? Wy-
daje się, że radni tych klubów patrzą i czekają, jak 
sytuacja dalej się rozwinie. I być może tutaj znajdzie 
się ten jeden potrzebny głos.

MSz

Sylwia Matusiak, 
radna powiatu, PiS

Wydatki związane z funkcjono-
waniem pierwszej strefy w Markach 
zostały wpisane do projektu przyszło-
rocznego budżetu naszego miasta. 
Taką dobrą informację przekazał mi 
Burmistrz Marek Janusz Werczyński. To wielki suk-
ces i ogromna satysfakcja, że nasza praca przynosi 
efekty. Ale przede wszystkim to dla nas ważny sy-
gnał, że głos mieszkańców został wzięty pod uwagę. 
Teraz czekamy na decyzję Rady Miasta.

Ze swej strony deklaruje pełne poparcie warszaw-
skich radnych Prawa i Sprawiedliwości  dla idei ma-
reckiej pierwszej strefy oraz będę również zabiegać 
o przychylność wśród przedstawicieli pozostałych 
partii politycznych.

Natomiast jeżeli chodzi o inne uwarunkowania ini-
cjatywy to zniknęła pewna komplikacja w realizacji 
I strefy, bo okazuję się, że miasto Radzymin nie musi 
partycypować w kosztach jej funkcjonowania.

Apeluję zatem do radnych o nie szukanie kolejnych 
pretekstów do zablokowania tej inicjatywy. Tylko do 
wspólnego działania na rzecz dobra mieszkańców.

Paweł Adamczyk
radny miasta,
Wspólnota Samorządowa

W związku z postulatem wprowa-
dzenia w Markach I strefy biletowej 
pragniemy przypomnieć, że jednym 
z najważniejszych punktów programu 

Wspólnoty Samorządowej jest usprawnienie komu-
nikacji autobusowej z Warszawą. Już w poprzedniej 
kadencji doprowadziliśmy do zasadniczego zwiększe-
nia liczby linii autobusowych oraz częstotliwości ich 
kursowania.

W dniu 20 października 2006 roku Burmistrz Mia-
sta Marki Janusz Werczyński podpisał z Dyrektorem 
Zarządu Transportu Miejskiego Robertem Czaplą list 
intencyjny dotyczący wprowadzenia na terenie Ma-
rek I strefy biletowej. Jednak realizacja tych ustaleń 
na stawianych przez ZTM warunkach fi nansowych nie 
była możliwa. W przededniu budowy kanalizacji sani-
tarnej nie mogliśmy pozwolić na wydatek, który w tak 
znaczący sposób ograniczyłby możliwości inwestycyj-
ne Miasta.

Dzisiaj sytuacja naszego miasta jest inna. Prace 
związane z budową kanalizacji są już bardzo zaawan-
sowane, a ilość podpisów zebranych pod petycją 
w sprawie wprowadzenia w Markach I strefy biletowej 
przypomina nam, jak ważna dla mieszkańców nasze-
go Miasta jest tania komunikacja z Warszawą. Dlatego 
też w trakcie prac nad budżetem na 2012 rok poprze-
my ten postulat i tym samym jak najszybciej doprowa-
dzimy do obniżenia cen biletów autobusowych.
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IMPREZY, SPOTKANIA, WYSTAWY, WYCIECZKI
planowane na grudzień 2011

1.XII.2011
czwartek

godz. 7.00
wyjazd

z ul. Lisa-Kuli

AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 
w intencji Członków Klubu Seniora 
(z okazji XXV-lecia istnienia klubu) 

oraz pracowników Mareckiego Ośrodka Kultury. 
W programie: udział w Mszy Św. w Kaplicy Jasnogórskiej oraz zwiedzanie Klasztoru i Czę-

stochowy z przewodnikiem, historykiem sztuki ELŻBIETĄ ZATOROWSKĄ. Koszt 45 zł.

4. XII. 2011
niedziela

godz. 15.00

NIEDZIELA Z MAMĄ, NIEDZIELA Z TATĄ
Zapraszamy dzieci od 4 lat 

na przedstawienie agencji PRO ARTE IZABELI WILCZAK 
p.t.: „ŚW. MIKOŁAJ I KRÓLEWNA KAPRYŚNICA” – historia o królewnie, 

która zapragnęła gwiazdki z nieba. Wstęp wolny.

8. XII. 2011
czwartek

godz. 16.00

EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE 
– NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE ZABYTKI I DZIEŁA SZTUKI”. 

Prelekcja i pokaz slajdów historyka sztuki 
ELŻBIETY ZATOROWSKIEJ. Wstęp wolny.

9. XII. 2011
piątek

godz. 11.00

„MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLANDII”
W programie: Wspólna zabawa Mikołaja i Elfa 

z dziećmi i rodzicami, wręczenie prezentów 
(zakupionych przez rodziców) oraz słodki poczęstunek. 

11. XII. 2011
niedziela

godz. 16.00

W GALERII MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY: 
wernisaż jubileuszowej wystawy 

„10 PREZENTACJE PLASTYKI MARECKIEJ 2011” 
– malarstwo, tkanina, grafi ka, rysunek, fotografi a – 

Patronat: Burmistrz Miasta Marki JANUSZ WERCZYŃSKI Uczestnicy: ARTYŚCI 
PLASTYCY PROFESJONALNI i AMATORZY, UCZNIOWIE i STUDENCI SZKÓŁ PLA-

STYCZNYCH oraz UCZESTNICY WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH MOK – związani z 
Markami miejscem zamieszkania, urodzenia lub pracy. 

Komisarz wystawy art. plastyk LUIZA WOJCIECHOWSKA-KONOPKA. 
Uroczystość uświetni recital fortepianowy PAWŁA LISTWONA. 

Wstęp wolny.
14. XII. 2011

środa
g. 10.45 – I gr
g.12.45 – II gr

„NIE TAKI STRASZYK STRASZNY” 
czyli OD ŚLIMAKA DO ROBAKA

 – warsztaty przyrodnicze dla dzieci z PRZEDSZKOLANDII (w ramach zajęć). 

15. XII. 2011
czwartek

godz. 16.00

„PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI...” 
– koncert kolęd w wykonaniu DANUTY I KAROLINY BŁAŻEJCZYK. 

Po koncercie OPŁATEK I WIECZERZA WIGILIJNA 
przygotowana przez Zarząd i Członków Klubu Seniora. 

Zapisy i wpłata składki (20 zł) do Skarbnika Klubu.

16. XII. 2011
piątek

godz. 17.30

„WARSZTATY GIER LOGICZNYCH” 
– pokaz gier oraz symultany z mistrzami Polski: WARCABY, SZACHY, OTELLO. 

Zapraszamy dzieci i rodziców, młodzież i seniorów. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. 
Organizatorzy: URZĄD MIASTA MARKI, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „STRUGA” 

oraz MARECKI OŚRODEK KULTURY. Wstęp wolny.

17. XII. 2011
sobota

godz. 9.30

WARSZTATY RĘKODZIEŁA – scrapbooking, decoupage 
i techniki mieszane. Temat: „STROIKI ŚWIĄTECZNE i ŚWIECE DEKOROWANE 

– techniki mieszane (elementy fl orystyki i decoupage). Instruktor: ANNA 
DĄBROWSKA-PĘKOCKA. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Koszt 30 zł. 

Zapewniamy materiały i narzędzia.

W GALERII MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY: 
10 JUBILEUSZOWE PREZENTACJE PLASTYKI MARECKIEJ 2011

– zbiorowa, przeglądowa wystawa twórców profesjonalnych, amatorów, uczniów i studentów szkół 
plastycznych oraz uczestników warsztatów MOK 

– związanych z Markami miejscem urodzenia, zamieszkania lub pracy. 
W jubileuszowej edycji bierze udział 51 artystów. Do galerii wstęp wolny. Sala 1: poniedziałek – piątek 

godz. 12.00-19.00. Sala 2: poniedziałki i środy 10.00-14.00, piątki 12.00-19.00. 
Grupy zorganizowane przewodnik oprowadza od godz. 9.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

terminu.
W ORGANIZACJI – WCZASY z Mareckim Ośrodkiem Kultury –  LATO 2012

– Nad morzem: Władysławowo: 10. VII – 23. VII. 2012 oraz Karwia: 16. VIII – 28. VIII. 2012
– W górach: Krynica Zdrój: 1. VIII – 13. VIII. 2012

Rezerwacje miejsc wpłatą zaliczki 250 zł do 22. XII. 2011

ABC przedsiębiorcy
Zaliczka na podatek dochodowy w podwójnej 

wysokości
Przypominamy przedsiębiorcom, iż jak co roku do 

20-go grudnia obowiązuje podwójna zaliczka (tj. za m-
c listopad i za m-c grudzień). Podatnicy rozliczający 
się kwartalnie zapłacą podatek w tej samej wysokości 
jak za trzeci kwartał. Ważne, aby jeszcze przed świę-
tami zarezerwować sobie w portfelu więcej pieniędzy na podatki… ale 
mamy dla Państwa niespodziankę – to już ostatni rok! Od przyszłego 
roku wejdą zmiany, które dotyczą ostatniej zaliczki w roku. Według no-
wych przepisów wszystkie zaliczki będą wpłacane do dnia 20 każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni (taka sama zasada obowiązywać będzie 
w odniesieniu do zaliczek kwartalnych). Jeżeli podatnik przed 20 stycznia 
złoży swoje roczne zeznanie podatkowe i rozliczy się z podatku zgodnie 
z sumą wykazaną na zeznaniu, nie będzie musiał już wpłacać zaliczki za 
ostatni miesiąc lub kwartał. 

Rezygnacja z opodatkowania podatkiem VAT
Planując koszty na przyszły rok proponujemy zastanowić się, czy nie  

byłaby jednak korzystna rezygnacja. Warunkiem niezbędnym jest, aby 
wartość sprzedaży opodatkowanej w ciągu poprzedniego roku podatko-
wego nie przekroczyła kwoty limitu tj. 150 000 zł. Nie wszystkie jednak 
podmioty będą mogły skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Z tej 
możliwości są wyłączeni m.in. tacy podatnicy jak: notariusze, adwokaci 
i radcowie prawni, świadczący usługi w zakresie doradztwa, czy usług 
jubilerskich (art.113 ust. 13 ustawy o VAT) – bez względu na obroty. Dla 
tych wszystkich, którzy mogliby wybrać zwolnienie z VAT w roku 2012 
r. informujemy, że zawiadomienie o wyborze zwolnienia z VAT należy 
złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 
7 stycznia 2012 r. (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT). Uważamy, że decyzja 
o rezygnacji może być słuszna w przypadku przedsiębiorców, którzy 
działają na niewielką skalę, mają mniejsze zakupy potwierdzone faktu-
rami VAT i wychodzi cyklicznie zobowiązanie z tytułu VAT do zapłaty. 
Prostsze i tańsze może być właśnie korzystanie z przysługującego zwol-
nienia – z uwagi na brak obowiązku sporządzania rejestrów VAT zakupu, 
sprzedaży, składania deklaracji VAT, zlecania przelewów. Mniej obowiąz-
ków, mniej kłopotów, to również mniej pomyłek. Dodatkowych informacji  
udzielimy osobom bezpośrednio zainteresowanym na adres podany na 
końcu artykułu.

Spis z natury 
Wiąże się także z końcem roku. Obowiązek ten ciąży na każdym 

przedsiębiorcy. Sporządzony dokument, zwanym też remanentem, po-
winien zawierać spis niesprzedanych towarów handlowych, materiałów 
oraz surowców niewykorzystanych do produkcji, półwyrobów, produktów 
w toku oraz wyrobów gotowych. Ujęte w nim towary handlowe oraz ma-
teriały należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu – czyli 
do 14 stycznia 2012 r. 

Warto dziś już pomyśleć o czasie, jaki należy zarezerwować zanim 
wejdziemy w nowy lepszy rok...
*********************************************************************************

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku w imieniu zespołu 
Biura Finansowo-Księgowego w Warszawie 

życzy wszystkim czytelnikom Kuriera Mareckiego Elżbieta Roguska 
bfk@rachunkowebiuro.pl

Biuro Finansowo-Księgowe s.c.
03-914 Warszawa, ul. Saska 100/5

tel./fax: +48 22 617 77 47

Mowa oczywiście o młodych 
przedsiębiorcach, osobach prowa-
dzących małe, często jednoosobo-
we fi rmy. Coraz więcej takich osób 
wokół nas. Coraz więcej małych, 
godnych zaufania fi rm prowadzo-
nych przez młode osoby, które nie 
bały się postawić na siebie i odwa-
żyły się.

Po co?
Żeby nie pracować na kogoś, sa-

modzielnie podejmować decyzje. 
Korporacyjne kołnierzyki to zupeł-
nie nie ich świat, a pracy w ściśle 
określonych godzinach unikają jak 
ognia. Zero rutyny. I realizowanie 
własnych pomysłów, marzeń. To  
chyba jest tu najważniejsze.

Dla kogo?
Masz pomysł na fi rmę? Zrób to! 

Wystarczy trochę odwagi, by zro-
bić pierwszy krok. Przy dobrych 
chęciach i sporym samozaparciu 
na pewno się uda. Skończy się 
chodzenie do pracy, zacznie się 
praca. Bycie własnym szefem 
mobilizuje. A satysfakcja z dobrze 
zorganizowanej i prosperującej już 
fi rmy  będzie ogromna.

O przedsiębiorczych
Młodzi, zdolni, świetnie zorganizowani. Nie boją 
się wyzwań, nie straszne im urzędy. Wiedzą czego 
chcą i jak do tego dojść.

Jak?
W Urzędzie występujemy o wpis 

do Ewidencji Działalności Gospo-
darczej, wizyta w ZUSie, Urzędzie 
Skarbowym, założenie fi rmowego 
konta w banku i w Urzędzie Staty-
stycznym z prośbą o nadanie nu-
meru REGON. I gotowe. Wszystko 
za darmo, bez kolejek. W przypad-
ku pytań czy wątpliwości zawsze 
jest się kogo poradzić. W każdym 
urzędzie możemy liczyć na wspar-
cie. 

Co potem?
Życie. Praca, praca, praca, księ-

gowa, składki, podatki, znowu pra-
ca. Własna fi rma to ciągłe stawia-
nie czoła nowym problemom, ale 
i satysfakcja z robienia czegoś dla 
siebie. I samemu. Właściciel fi rmy 
jest panem swojego życia. Sam 
planuje swoje posunięcia, sam or-
ganizuje sobie dzień, ustala zada-
nia. Nie jest niczyim podwładnym, 
a w pracy naprawdę zajmuje się 
pracą. Jest spełnionym człowie-
kiem. Oczywiście nie zawsze jest 
różowo. Nie żyjmy złudzeniami, 
problemy wkradną się wszędzie 
– ale i tak warto.

JGdP
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25 lat Klubu Seniora
W czwartek, 24 listopada 2011 w Mareckim Ośrodku Kultury miała miejsce 
szczególnie miła uroczystość: Jubileusz XXV-lecia Klubu Seniora MOK.

Klub ten powstał z inicjatywy Dy-
rektora MOK, Krystyny Klimeckiej, 
22 listopada 1986 roku. Od po-
czątku swego istnienia, Klub cie-
szył się ogromnym zainteresowa-
niem mareckich seniorów, którzy 
spotykają się zawsze w czwart-
kowe popołudnia, uczestnicząc 
w szeregu przygotowanych dla 
nich wydarzeń kulturalnych. 

Wciągu minionych XXV lat 
działalności Klubu Seniora MOK 
w Markach zorganizował dla nich 
wiele spotkań, imprez okoliczno-
ściowych i wycieczek, stworzył 
także seniorom możliwość korzy-
stania z imprez ogólnie dostęp-
nych mieszkańcom Marek. Oto 
propozycje programowe, w których 
uczestniczyli członkowie Klubu:
518 koncertów artystów
196 prelekcji oraz projekcji fi lmo-
wych
50 spotkań świątecznych
118 wieczorów klubowych o róż-
norodnej tematyce
41 spotkań plenerowych ( w tym 
zloty, bale)
46 imprez z cyklu „Dzieci i mło-
dzież Seniorom”
306 wyjazdów do kin i teatrów, 
muzeów, galerii i ogrodów
224 wycieczki krajowe
31 wycieczek zagranicznych
24 turnusy wczasów.

Tak prężna i szeroko zakrojo-
na działalność jest możliwa dzię-
ki kreatywności Dyrektor MOK, 
Krystyny Klimeckiej oraz ścisłej, 
owocnej z nią współpracy wybie-
ranych przez członków Zarządów  
Klubu Seniora. Aktualnie w skład 
zarządu Klubu wchodzą: prze-
wodnicząca Teresa Strzelczyk, 
skarbnik Krystyna Czarnecka, 
sekretarz – Alicja Marchela oraz 
członek – Ryszard Marchela. 
W trakcie długiej historii działal-
ności klubem opiekowały się tak-

że sympatyczne i kompetentne 
instruktorki Mareckiego Ośrodka 
Kultury: Beata Miechowicz, Boże-
na Gawryś, Alicja Rżewska, Jolan-
ta Machlewicz i Jolanta Salak oraz 
obecnie, od września 2011 – Pau-
lina Borzecka. 

W jubileuszowej uroczystości 
wzięli udział zaproszeni goście: 
m.in. Burmistrz Miasta Marki Ja-
nusz Werczyński, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Marcin Piotrowski, 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Agnieszka Lużyńska, Przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Arkadiusz Werelich 
oraz członek Rady Miasta Paweł 
Pniewski. Nie zabrakło także by-
łych pracowników oraz przyjaciół 
i sympatyków MOK.  Wszystkich 
gości oraz szczególnie licznie 
zgromadzonych członków Klubu 
Seniora powitała Dyrektor MOK, 
Krystyna Klimecka, która przypo-
mniała zgromadzonym historię 
Klubu: wspominała jego począt-
ki, kolejnych opiekunów i człon-
ków Zarządu dziękując im jed-
nocześnie za wielki wkład pracy 
i wspaniałą atmosferę. Dyplomy 
z podziękowaniami z rąk Dyrekcji 
MOK oraz Burmistrza Miasta Mar-

ki otrzymał aktualny zarząd Klubu 
Seniora oraz nestorka Klubu – Ire-
na Wiśniewska, która uczęszcza 
na spotkania klubowe od począt-
ku jego istnienia.  Sama Dyrektor 
MOK także otrzymała wielkie po-
dziękowania złożone jej w imieniu 
członków Klubu przez aktualną 
przewodniczącą Zarządu, Teresę 
Strzelczyk i opiekunki Klubu Se-
niora. 

Po części ofi cjalnej uroczysto-
ści nastąpiła część artystyczna: 
wystąpił współtwórca kabaretu 
OT.TO, satyryk Ryszard Markow-
ski, który przedstawił program ze 
swojej najnowszej płyty p.t.: „Pęc 
ze śmiechu!!!” bawiąc publiczność 
piosenkami satyrycznymi i anegdo-
tami z życia artystów scenicznych.  
Kolejną miłą atrakcją imprezy był 
jubileuszowy tort, który w spekta-
kularnej oprawie sztucznych ogni 
i szampana wjechał na salę. 

Serdeczne rozmowy przy słod-
kościach, wspomnienia i opowie-
ści z życia klubu były miłym zakoń-
czeniem tej, jakże dla wszystkich 
przyjemnej i ważnej uroczystości.  

Anna Dąbrowska-Pękocka
Marecki Ośrodek Kultury im. 

Tadeusza Lużyńskiego

A my tacy...
Dnia 20 listopada 2011 o godzinie 
16.00 w Mareckim Ośrodku Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego w ramach 
Mareckiej Jesieni Poezji 2011, odbył 
się uroczysty koncert pt. „Przyjmij 
życia wyzwanie” oparty na wierszach 
Barbary Białowąs z muzyką: Mikołaja 
Hertla, Marka Kędziorka, Grzegorza 
Góralczyka, Krzysztofa Podstawki, 
Dariusza Rączki i Dariusza Samora-
ja.

Utwory wykonywał zespół „A my tacy” w składzie: 
Alicja Bentkowska – śpiew, Barbara Białowąs – recy-
tacja, Krzysztof Podstawka – gitara klasyczna i śpiew 
oraz Włodzimierz Tyl – instrumenty klawiszowe oraz 
aranżacja piosenek.

Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury Krystyna Kli-
mecka serdecznie powitała zgromadzoną w kawia-
rence artystycznej wspaniałą, licznie zgromadzoną, 
marecką publiczność i oddała głos głównej bohaterce 
wieczoru – poetce Barbarze Białowąs. Autorka przed-
stawiła zamysł, który towarzyszył jej przy układaniu 
programu koncertu. Początek to teksty o ludziach za-
gubionych w biegu życia, o jeźdźcach do nikąd – by-
lejakich, szarych, załamanych. Kontemplacja natury, 
przyrody, przyglądanie się światu i swojemu wnętrzu 
może zmienić ten smutny stan. Odkrywamy w sobie 
ziarno na zasiew – do zmian w swoim życiu. W fi nale 
poetka zachęca – przyjmij życia wyzwanie, ale moż-
liwe jest to tylko dzięki odkryciu innej, metafi zycznej 
prawdy o naszej egzystencji. Piosenki przeplatały 
się z recytacją wierszy. Artyści wykonali 27 utworów 
(oraz 2 bisy).

Barbara Białowąs jest autorką czterech tomików 

wierszy” „Droga Eremity – wiersze dla poszukują-
cych własnej Legendy” (dwa wydania 1997 i 1999 r.), 
„Sekrety i fascynacje” (2001), „Obca bliskość” (2005) 
oraz „Odnaleźć w sobie” (2009). W 1999 roku zo-
stała wydana płyta z Jej wierszami prezentowanymi 
przez Annę Romantowską i Rocha Siemianowskiego 
oraz  piosenkami do muzyki Mikołaja Hertla i Marka 
Kędziorka. Następnie w 2007 roku wydana została 
kolejna płyta z piosenkami do muzyki Mikołaja Her-
tla, Marka Kędziorka i Grzegorza Góralczyka, nagra-
na przez zespół „A my tacy”. Ksiądz Jan Twardowski 
pisał, że: „Poezja  Barbary Białowąs jest refl eksją nad 
zagubieniem człowieka uwikłanego we własne słabo-
ści i role społeczne, a jednocześnie pokazuje moż-
liwości jego odnalezienia się w przestrzeni trwałych 
wartości”.  

Po koncercie można było nabyć tomiki wierszy 
i płyty z twórczością Barbary Białowąs oraz  poroz-
mawiać z autorką, mając również możliwość pamiąt-
kowego wpisu z autografem.

Goście byli bardzo zadowoleni z uczestniczenia 
w pełnym refl eksyjnej poezji i pięknej muzyki wieczo-
rze. A w kronice MOK, na stronie dokumentującej to 
wydarzenie możemy przeczytać między innymi takie 
słowa: „Dziękuję wspaniałej Pani Dyrektor, dzięki któ-
rej miałam szczęście spotkać się z wyrobioną marec-
ką publicznością. Barbara Białowąs”

Luiza Wojciechowska-Konopka
Marecki Ośrodek Kultury
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Panie Komendancie, minęły 
już dwa lata od kiedy objął Pan 
dowodzenie marecką Policją. 
Jak Pan ocenia ten okres?

– Pod koniec 2009 roku przy-
jechałem do Marek z Tłuszcza. 
Tam byłem zastępcą, a później 
Komendantem komisariatu Policji. 
Tutejszy komisariat miał w naszym 
żargonie opinię trudnego. Lubię 
jednak takie wyzwania. 

Ten czas upłynął niezwykle 
szybko, bo pracy było bardzo 
dużo. W 2010 i 2011 roku mieli-
śmy  więcej godzin ponadnorma-
tywnych, co oznacza, że więcej 
patroli policyjnych patrolowało na-
sze ulice. Ponadto w tym okresie 
otrzymaliśmy od samorządu duże 
wsparcie – nowoczesny komisa-
riat oraz monitoring miejski. Dzięki 
tym czynnikom oraz naszej pracy 
w ciągu ostatnich dwóch lat dyna-
mika  przestępczości w Markach 
zmalała o przeszło 18 procent. 

Do niedawna Marki postrze-
gane były jako miasto, w którym 
„rządziły” sprawnie zorganizo-
wane grupy przestępcze. Dzisiaj 
chyba można już tę nieprzychyl-
ną opinię zweryfi kować?

– W latach 1996-2010 zostało 
podjętych szereg działań policyj-
nych mających na celu rozpraco-
wanie i rozbicie wszystkich tych 
grup. Większość z nich została 
zlikwidowana. Obecnie nie ma 
realnego zagrożenia taką prze-
stępczością na terenie Marek. 
Zdarza się jednak, że wychodzący 
z więzienia kryminaliści próbują 
reaktywować nielegalną działal-
ność. Czuwamy jednak nad tym. 

Zdecydowanie większy problem 
stanowią pospolite przestępstwa, 
na które niestety, nie zawsze 
mamy wpływ. Są to kradzieże 
portfeli i torebek w autobusach, 
kradzieże samochodów, włama-
nia do mieszkań i drobne rozboje. 
Ostatnio zarejestrowaliśmy kilka 
przypadków oszustw tzw. „metodą 
na wnuczka”. 

Czy może Pan opisać na czym 
polega oszustwo metodą „na 
wnuczka”?

– Najlepiej zobrazuje ją konkret-
ny przykład. Nie tak dawno młodzi 
mężczyźni poprosili o pomoc star-

O bezpieczeństwie Marek
W Markach funkcję Komendanta Policji pełni Pan nadkomisarz Andrzej Olek-
siak. Ma 42 lata. Z wykształcenia jest magistrem administracji publicznej. 
Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie na kierunku dochodzeniowo-
śledczym. Od ponad 20 lat jest na służbie.

szego pana, którego przypadko-
wo spotkali na ulicy. Powiedzieli, 
że w szpitalu mają bardzo chorego 
kolegę, który wymaga natychmia-
stowej opieki medycznej. Poprosili 
o wskazanie drogi do najbliższego 
szpitala. Starszy pan sam zaofe-
rował się, że pojedzie z nimi do 
szpitala, bo tak będzie szybciej. 
W aucie mężczyźni oznajmili, 
że kolega musi przejść zabieg, 
za który trzeba zapłacić i opowie-
dzieli wzruszającą historię o tym, 
że choć mają dolary nie udało im 
się ich wymienić w kantorze, po 
czym poprosili mężczyznę o po-
życzenie 1000 zł, które obiecali 
oddać jeszcze tego samego dnia. 
Jako zastaw zaproponowali tecz-
kę z rzekomo bardzo „ważnymi” 
dokumentami. Starszy pan zgodził 
się bez wahania i zaprosił ich do 
domu, gdzie wręczył im pieniądze 
w zamian za teczkę. Odjechali 
a starszy pan był z siebie bardzo 
dumny, że pomógł w potrzebie. 
Niecierpliwie czekał na wieści czy 
zabieg się udał. Niestety, takiej 
informacji nigdy nie otrzymał ...po-
dobnie jak pożyczonych pieniędzy. 
W teczce z „ ważnymi” dokumen-
tami były pocięte gazety. 

Przy tej okazji apeluję, szcze-
gólnie do starszych mieszkańców 
Marek, o rozwagę w zawieraniu 
przygodnych znajomości. Nie  po-
życzajcie Państwo pieniędzy nie-
znajomym osobom. Nawet takim,  
którzy mogą wzbudzać sympatię 
i zaufanie.

Do tego muszę dodać, że nadal 
odnotowujemy kradzieże pienię-
dzy, biżuterii, sprzętu z mieszkań, 
które nie zostały zamknięte.

Samorząd inwestuje w rozwój 
monitoringu. Czy Pana zdaniem 
to dobre narzędzie w walce 
z przestępczością?

– Monitoring to narzędzie pre-
wencyjne w ograniczaniu tzw. 
przestępczości pospolitej. To także 
podstawa funkcjonowania każde-
go miasta. Im większe nakłady na 
rozwój monitoringu tym większa 
kontrola miasta. Pełni on również 
funkcję „wykrywczą” i „dowodową” 
w przypadku, gdy już dojdzie do 
jakiegoś zdarzenia. 10 miesięcy 
po wprowadzeniu monitoringu 
w Markach odnotowaliśmy spadek 

przestępczości o około 18 procent! 
To bardzo dużo na tle innych miast 
powiatu wołomińskiego.

Nie tak dawno pojawił się 
pomysł powołania Straży Miej-
skiej w naszym mieście. Co Pan 
o tym sądzi?

– Nim zostanie podjęta jaka-
kolwiek decyzja, samorząd musi 
poznać szczegółowo zakres za-
dań Straży Miejskie i sposób 
jej zorganizowania. Jeśli uzna, 
że jej istnienie rozwiąże problemy 
miasta, to powinien ją powołać. 
Trzeba jednak pamiętać, że powo-
łanie Straży tylko wtedy ma sens, 
gdy zapewniona jest odpowiednia 
ilość etatów dla strażników, sprzęt 
i siedziba. W Markach Straż Miej-
ska nie powinna liczyć mniej niż 
20 strażników. Jak sądzę z  punktu 
widzenia mieszkańców taka Straż 
zapewne jest potrzebna.

Mieszkańcy skarżą się, że Poli-
cja w Markach jest mało widocz-
na. Czy tak jest naprawdę?

– Struktura organizacyjna Po-
licji w Markach jest następująca: 
zespół patrolowo-interwencyjny, 
ogniwo kryminalne, zespół dziel-
nicowych i zespół dyżurnych oraz 
2 komendantów. Łącznie to 40 
etatów. Taka obsada wystarcza  
na zabezpieczenie terenu Marek, 
który – jak się szacuje – zamiesz-
kuje około 40 tys. osób. 

Policjanci są dyslokowani na 
podstawie analizy stanu bezpie-
czeństwa. Taką analizę przepro-
wadzamy w cyklu dobowym, tygo-
dniowym i miesięcznym. Daje ona 
konkretne efekty, bo policjanci są 
tam gdzie być powinni. Bez sensu 
jest kierować policjantów w miej-
sca mało zagrożone. Policjanci 
reagują nie tylko na przestępstwa 
ale wszędzie tam gdzie dzieje się 
krzywda ludzka. Przykładem tego 
może być ofi arna akcja dwóch 
starszych sierżantów Pawła Golca 
i Arkadiusza Jarka, którzy w nocy 
12/13 listopada 2011 r. patrolując 
okolicę ulicy Kopernika zauwa-
żyli płomienie wydobywające się 
z jednego z domów. Używając 
sygnałów dźwiękowych obudzi-
li niczego nieświadomą rodzinę. 
Ewakuowali dwoje małych dzieci, 
powiadomili dyżurnego o zdarze-
niu i sami przystąpili do gasze-
nia pożaru wężem ogrodowym. 
Za kilka chwil przybyły z pomocą 
4 zastępy straży pożarnej. Bez 
wątpienia Ci policjanci  uratowali 
życie dwójce małych dzieci i ich 
rodzicom a dom nie uległ całkowi-
temu spaleniu.

Boże Narodzenie to czas ży-
czeń. Ma pan jakieś dla siebie 
i dla mieszkańców?

– Mieszkańcom Marek życzę 
życzliwości i wyrozumiałości. 
Wszystkim życzę bezpiecznych 
i spokojnych Świąt oraz rozwagi 
w podejmowaniu decyzji w No-
wym, 2012 Roku. Natomiast nam, 
policjantom, życzę jak najmniej 
trudnych interwencji.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

rozmawiał Tomasz Paciorek

Dobrze się więc stało, że 9 listopada odbyła się w Markach debata 
o niepodległości zatytułowana „Nowoczesny patriotyzm. Nowoczesna 
Polska. Nowoczesny Polak” z udziałem redaktora „UważamRze” Rafała 
Ziemkiewicza. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, co może świadczyć 
o aktualności podjętej problematyki. Na debatę rozpoczynającą obchody 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poza mieszkańcami 
naszego miasta i przedstawicielami władz samorządowych przybyli: Pan 
Jacek Sasin, Poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu Wołomińskiego, Pan 
Piotr Uściński oraz wójtowie Jadowa i Strachówki. Obraz nowoczesnej 
Polski, sugestywnie zarysowany przez znanego publicystę i autora wielu 
książek o  Polsce stał się punktem wyjścia do dyskusji i refl eksji, podję-
tych przez uczestników spotkania.

Wieczornica w SP nr 4
Następnego dnia, 10 listopada o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 

4 im. Stefana Roweckiego „Grota” rozpoczął się wieczorek patriotyczny 
przygotowany przez młodzież szkolną z Koła Teatralnego i chór szkolny. 
Młodzież przywołując wydarzenia z Powstania Warszawskiego oddała 
hołd tym wszystkim, którzy w różnym czasie walczyli o niepodległość 
Polski. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy, przedstawiciele spo-
łeczności szkolnej i licznie przybyli goście włączyli się w ogólnopolską 
akcję przygotowywania biało-czerwonych kotylionów na Święto Niepod-
ległości.

11 Listopada
W samo święto, 11 listopada, zgodnie z marecką  tradycją, o godz. 

10 mieszkańcy Marek mogli uczestniczyć w uroczystej Mszy św. w in-
tencji Ojczyzny w parafi i św. Izydora, a o godz. 18 w uroczystości pod 
pomnikiem 10. Powieszonych. Na Mszę św. przybyły poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich, także z niektórych mareckich szkół, 
dyrektorzy, nauczyciele, rodzice z dziećmi oraz dziadkowie z wnukami. 
Cieszy fakt, że młode pokolenie wzorem swoich rodziców i dziadków, za-
chęcane przez postawę wielu wspaniałych nauczycieli i wychowawców 
uczy się godnego świętowania rocznic ważnych wydarzeń z historii pol-
skiego narodu. Wieczorem pod pomnikiem w podniosłej i jednocześnie 
radosnej atmosferze przedstawiciele mieszkańców miasta, władz samo-
rządowych, szkół i różnych organizacji społecznych i partii politycznych 
działających w mieście złożyli pod pomnikiem kwiaty. Wszyscy zebrani 
w tym dniu przy pomniku mogli wziąć czynny udział w ustawieniu pol-
skiej fl agi ze zniczy rozdzielanych przez harcerzy. Wśród patriotycznych 
pieśni, archiwalnych fi lmów, pochodni, sztucznych ogni i przy wojskowej 
grochówce ten listopadowy wieczór spędziło miło wielu mieszkańców 
Marek, reprezentantów co najmniej trzech pokoleń. 

Liczny udział mieszkańców naszego miasta w uroczystościach zorga-
nizowanych przez Burmistrza oraz Towarzystwo Przyjaciół Marek jest 
znakiem, że to, co najbardziej polskie nie osłabło w nas i nie zmarniało, 
chociaż wielkie media rozpoczęły na nowo wychowywać społeczeństwo, 
posługując się pedagogiką wstydu i hańby: polska ofi ara jest odrzucana, 
wykpiwana, zwalczana (patrz. P. Lisicki, „Złość na polską niewinność”, 
„Uważam Rze” z dnia 31 października 2011 r.). Mam nadzieję, że w Mar-
kach tradycja i dojrzałość jego mieszkańców zwyciężą w walce o polską 
tożsamość. 

Maria Przybysz-Piwko

Święto Niepodległości
Wydarzenia ostatnich tygodni utwierdzają w prze-
konaniu, że po 93 latach, które minęły od odzyska-
nia przez Polskę suwerenności trzeba wciąż wra-
cać do defi niowania podstawowych pojęć, takich 
jak: wolność czy patriotyzm. 

fot. K. Bychowski

fot. SP nr 4
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Liczą, liczą,… i to jak!
Na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Marki, które 
odbyło się 21 września b.r., grupa radnych Mareckiego Stowarzyszenia Go-
spodarczego wraz z zaproszonym ekspertem przedstawiła koncepcję utwo-
rzenia w Markach „Fan Zony” na EURO 2012. W głowach radnych narodziła 
się idea organizacji czegoś, co by nie tylko pokazało czy „zapromowało” mia-
sto, ale przede wszystkim zamysłem było przedsięwzięcie czysto biznesowe 
– reklamował pomysł przewodniczący komisji Dariusz Pietrucha.

Zaproszony ekspert podkreślał, 
że celem jest zarobienie przez 
miasto dużych pieniędzy. Przeko-
nywał, że w przyszłym roku więk-
szość kibiców przyjedzie do Polski 
– aby zobaczyć mecze na telebi-
mach, żeby się zabawić i żeby wy-
dać tutaj pieniądze. Aby zarobić te 
pieniądze Miasto powinno utwo-
rzyć strefę kibica. Ekspert przed-
stawił analizę kosztów związanych 
z jej organizacją. Przekraczały one 
1.500 tys. zł. Jednak nie gasiło to 
entuzjazmu inicjatorów - przycho-
dy miały sięgnąć nawet 20 mln zł.

Przewodniczący Rady Marcin 
Piotrowski zapewnił, że zaprezen-
towane dane podlegały pewnej 
weryfi kacji, zaś komentując jedno 
z zadanych ekspertowi pytań z 
uśmiechem dodał - tę lekcję odro-
biliśmy.

Gratulacji i wyrazów przychyl-
ności po prezentacji nie szczędził 
również radny Tadeusz Skłodow-
ski. Podkreślał wielką atrakcyjność 
pomysłu i chwalił dobrze przepro-
wadzoną kalkulację.

Trudny wybór
Również inni radni Mareckiego 

Stowarzyszenia Gospodarczego 
manifestowali swój entuzjazm i za-
dowolenie. Nie brakowało jednak 
głosów sceptycyzmu. Największe 
wątpliwości wyrazili radni Wspól-
noty Samorządowej – kwestio-

nowali proponowaną lokalizację 
strefy kibica pośród zabudowań 
przy ul. Zygmuntowskiej, zgłaszali 
wątpliwości dotyczące podstawo-
wych założeń pomysłu, a nade 
wszystko ich wątpliwości budziły 
względy bezpieczeństwa. Nawet 
zaproszony ekspert przyznał, że 
do Marek nie przyjadą ludzie, któ-
rzy będą się super grzecznie bawi-
li, ale jednocześnie podkreślał, że 
Markowianie muszą sobie odpo-
wiedzieć na pytanie – czy zniosą 
20 dni uniedogodnień i chcą kilka-
naście milionów czy nie.

Wypowiedzi sceptyków poparł 
Burmistrz Janusz Werczyński, któ-
ry pomysł uznał za wątpliwy cze-
go jednym z dowodów jest brak 
zainteresowania tym znakomitym 
interesem prywatnych przedsię-
biorców.

Grupa robocza, 
a nawet dwie

Ostatecznie na wniosek prze-
wodniczącego Piotrowskiego Ko-
misja zdecydowała o powołaniu ze 
swego grona grupy roboczej. Do 
tematu powrócono na najbliższej 
sesji Rady w dniu 28 września. 
Po ponownej prezentacji i krótkiej 
dyskusji, powołano nową grupę 
roboczą z całego składu Rady. Jej 
zadaniem miało być przygotowa-
nie wdrożenia przedsięwzięcia. 
Grupa otrzymała 2 tygodnie na 

zaprezentowanie wyników swo-
ich prac. Tymczasem już podczas 
swego pierwszego spotkania gru-
pa robocza podjęła decyzję o sa-
morozwiązaniu bez podania ofi -
cjalnej przyczyny.

Milionowy zawrót głowy
Na październikowej sesji Rady 

jeden z inicjatorów powołania Stre-
fy Kibica - radny Dariusz Pietru-
cha – ujawnił powody, dla których 
grupa robocza nie podjęła prac. 
Okazało się, że radni-inicjatorzy 
pomysłu popełnili błąd rachunko-
wy. Spodziewane dochody zosta-
ły aż dziesięciokrotnie zawyżone. 
Po dokonaniu powyższego odkry-
cia, dotąd entuzjastycznie nasta-
wionym radnym z MSG przeszła 
ochota na dalsze kalkulowanie 
milionowych zysków z „Fan Zony 
Euro 2012 w Markach”. Pozostało 
zakłopotanie i niesmak.

Nie należy żałować niedoszłych 
milionów, które nie trafi ły do miej-
skiej kasy. Raczej powinniśmy cie-
szyć się że w porę przyszło opa-
miętanie i mieć nadzieję, że z tej 
lekcji zostaną wyciągnięte wnio-
ski. Niektórym radnym zapewne 
przyda się odrobina pokory i nieco 
skłonności do refl eksji przed wdra-
żaniem kolejnych „znakomitych 
interesów”.

Paweł Adamczyk

Kto dostanie mandat?
Jak informowaliśmy w ostatnim numerze KM, Rada Miasta Marki przegło-
sowała uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Bogdana Chorosia, który 
w porę nie uregulował sprawy prowadzonej przez siebie działalności gospo-
darczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. Jak się jednak okazuje utrata 
mandatu przez radego nie jest tak oczywista jak by się mogło wydawać.

Powołując się na znikomość 
przekroczenia oraz błahe znacze-
nie sprawy (dzierżawa dotyczy 
zaledwie 28 metrów kwadrato-
wych terenu pod kiosk prasowy), 
Bogdan Choroś złożył do sądu 
administracyjnego skargę. Ozna-
cza to, że mandat radnego nie wy-
gasł i nadal może on brać czynny 
udział w pracach rady. Powołanie 
na miejsce Bogdana Chorosia ko-
lejnej osoby z listy wyborczej musi 
zostać wstrzymane do czasu wy-
dania prawomocnego orzeczenia 
przez sąd. Zatem na wyjaśnienie 
sprawy przyjdzie nam poczekać.

Na tej samej sesji, na której pod-
jęto uchwałę o wygaszeniu manda-
tu radnego Chorosia, radny Paweł 
Adamczyk wyraził wątpliwości do-
tyczące legalności mandatu innego 
radnego – wiceprezesa stowarzy-
szenia Marcovia 2000 Grzegorza 
Miechowicza. Stowarzyszenie 

dzierżawiąc od Miasta obiekt spor-
towy przy ul. Wspólnej poddzier-
żawiało go Klubowi Sportowemu 
Polonia. W opinii wielu prawników 
oznacza to prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Wątpliwości 
wywołały emocjonalną reakcję 
samego zainteresowanego jak 
i innych radnych wywodzących się 
z Mareckiego Stowarzyszenia Go-
spodarczego. Podnoszono przede 
wszystkim argument, że Marcovia 
jest stowarzyszeniem nie prowa-
dzącym działalności gospodar-
czej, a ewentualne prowadzenie 
działalności gospodarczej służy 
wyłącznie celom statutowym.

Sprawa rzeczywiście nie jest 
jednoznaczna. W statucie Marco-
vii zapisano, że stowarzyszenie 
może prowadzić działalność go-
spodarczą. Czy przejawem takiej 
działalności jest poddzierżawianie 
obiektu sportowego „Polonii”? To 

wymaga wyjaśnienia. Jeżeli jed-
nak tak jest, to nie ma znaczenia, 
że dochody z takiej działalności 
służą realizacji celów statutowych 
stowarzyszenia. W analogicznej 
sprawie Naczelny Sąd Administra-
cyjny stwierdził, że to czy dochody 
stowarzyszenia uzyskiwane z pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej są przeznaczone na takie czy 
inne cele, nie zmienia charakteru 
takiej działalności. Do obywatela 
należy decyzja, czy wybiera spra-
wowanie władzy publicznej, czy 
działalność gospodarczą – dodał 
sąd.

Choć od wyborów samorządo-
wych upłynął już rok, to skład rady 
nie wydaje się ostatecznie ustalo-
ny. Kto wie ile jeszcze niespodzia-
nek nas czeka.

opr. red
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Nadzwyczajna sesja była zwoła-
na na wniosek radnych Wspólnoty 
Samorządowej i PiS-u. Celem po-
siedzenia była debata nad zmianą 
założeń budowy ZS nr 1, na takie 
które pozwoliłby na zaangażowa-
nie środków w tę inwestycje przez 
Starostwo Powiatowe. Chodziło 
o zwiększenie zakładanej ilości 
uczniów, tak, żeby przyszła szko-
ła ponad gimnazjalna mogła mieć 
znaczenie ponad lokalne.

Dlaczego zaproszono 
konkurenta?

Z zaproszonych gości swój czas 
dla Marek poświecili poseł Jacek 
Sasin, wicestarosta Konrad Rytel, 
radni powiatowi oraz dyrektor ZS 
nr 1, Jan Puścian wraz z gronem 
pedagogicznym. Okazało się jed-
nak, że Marcin Piotrowski, prze-
wodniczący Rady Miasta postano-
wił uzupełnić listę gości o Roberta 
Perkowskiego, burmistrza Ząbek. 
Miasta, które konkuruje z nami 
o pieniądze z powiatu. Nie wiado-
mo, czy przewodniczący zdawał 
sobie sprawę z konsekwencji tego 
zaproszenia, ale część radnych 
odebrało to jako działanie wbrew 
interesowi miasta. Głośno powie-
dział to Paweł Adamczyk, radny 
Wspólnoty Samorządowej. W toku 
dyskusji pojawiło się nawet pyta-
nie do przewodniczącego: „czy 
gramy w tej samej drużynie?”. 
Wydaje się, że po to jest orga-
nizowane spotkanie ze starostą 
i posłem z naszego regionu, żeby-
śmy przedstawili swoje racje, a nie 
racje Ząbek.

Ząbki – jednak konkurent
Marcin Piotrowski zapewniał jed-

nak, że rozmawiał z burmistrzem 
Perkowskim, a ten zaprzeczył ja-
koby starał się o środki z powiatu. 
Z rozmowy pomiędzy nimi wynikało 
też, że szkoła w Ząbkach nie kon-
kurowałaby o uczniów z placówką 
w Markach. Miało to potwierdzać, 
że zaproszenie burmistrza Ząbek 
nie było wbrew interesowi nasze-
go miasta. Pierwsze z zapewnień 
Pana Przewodniczącego chwilę 
później poddała w wątpliwość Syl-
wia Matusiak, radna powiatowa. 
Przypomniała, że nie dalej niż mie-
siąc temu podczas obrad jednej 
z komisji Rady Powiatu, burmistrz 
Perkowski w półgodzinnym prze-
mówieniu przekonywał radnych do 
zainwestowania pieniędzy w bu-
dowę technikum w jego mieście. 
Drugie zapewnienie obala sam 
Robert Perkowski, w wywiadzie do 
Życia Powiatu Wołomińskiego (24.
XI.2011), z którego jasno wynika, 
że ząbkowskie technikum będzie 
rywalizowało z mareckim o zain-
teresowanie młodzieży. Przewod-
niczący Piotrowski powinien wy-
słać podziękowanie do burmistrza 
Perkowskiego, który zachował się 
jak dżentelmen i z zaproszenia nie 
skorzystał.

Stanowisko 3 klubów
Kiedy Rada Miasta w końcu za-

jęła się tematem sesji, przedsta-
wiciel klubów radnych PO, MSG 
i Marki 2020 przeczytał oświad-
czenie, które zawierało gotowe 
stanowisko w sprawie szkoły. 
Oświadczenie nie zawierało argu-

Szok! „Czy gramy w tej samej drużynie?”
Przebieg Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta zwołanej na 23 listopada i późniejsze wypowiedzi radnego PO w Internecie źle wróżyły 
dla Zespołu Szkół nr 1. Jak się okazuje radość ze wspólnego stanowiska mogła być przedwczesna. Przez długi czas nie było poro-
zumienia, zamiast tego byliśmy świadkami próby sił i przepychanek. Stąd tytułowe pytanie. 

mentów - ani tych za, ani przeciw. 
Właściwie nie można powiedzieć, 
żeby wnosiło coś cennego do dys-
kusji. Było jednak nacechowane 
niepotrzebnymi uszczypliwościa-
mi w kierunku wnioskodawców 
sesji. Radni WS zdziwieni byli ta-
kim usztywnieniem stanowiska, 
jeszcze przed właściwymi rozmo-
wami.

Dziwna dyskusja
Dyskusje nad projektem zmian 

w założeniach funkcjonalno-użyt-
kowych inwestycji rozpoczęli radni 
Wspólnoty. Sprawozdawcą został 
wyznaczony radny Adamczyk, któ-
ry przedstawił szereg argumentów 
opracowanych przez Wspólnotę 
Samorządową, za dokonaniem 
odpowiednich zmian. Przedstawię 
to tutaj, w krótkich punktach po 
resztę zapraszam do ramki obok.
• Decyzja rządu o likwidacji lice-

ów profi lowanych.
• Wyraźny sygnał od nauczycieli 

ZS nr 1 o potrzebie powołania 
technikum i liceum ogólno-
kształcącego.

• Szkoła średnia powinna mieć 
możliwość przyjęcia między 
200 a 500 uczniami, aby była 
rozwojowa i mógł w nią zain-
westować powiat. Wspólno-
ta proponuje szkołę na 400 
miejsc.

• Powiat Wołomiński będzie 
uczestniczył w fi nansowaniu 
budowy szkoły jak i w bieżą-
cym utrzymaniu. 

• Technikum przyciągnie też 
uczniów do gimnazjum, a mia-
stu powinno zależeć na pozo-
staniu młodzieży w Markach.

•  Prestiż dla miasta
• Miejsca pracy 

Gdy radny Wspólnoty przedsta-
wiał argumenty, z drugiej strony 
pojawiły się niezrozumiałe pyta-
nia. Radni MSG podnosili, że do-
piero pierwszy raz mają okazje się 
zapoznać z tą koncepcją i nigdy 
wcześniej nikt o tym nie wspo-
minał. Klub Radnych Wspólnoty 
już 12 października wniósł swoje 
stanowisko do przewodniczącego 
rady. Zawierało ono informacje 
o rozmowach burmistrza ze sta-
rostą wołomińskim. Sam prze-
wodniczący rady zaprosił Piotra 
Uścińskiego, starostę powiatu na 
rozmowę o budowie szkoły w Mar-
kach na Sesje Rady Miejskiej, któ-
ra obyła się 26 października. Inny 
radny dopytywał „co to są warsz-
taty”, które mają się znajdować 
w szkole. Chwilę później przyznał, 
że i tak wie, bo ma wykształcenie 
techniczne, ale po prostu chciał 
spytać. Właściwie nie wiadomo, 
jaki był cel tak stawianych pytań? 

Ważny głos dyrektora
Najwartościowszy głos w spra-

wie szkoły, i być może jedyny 
tego wieczora naprawdę wart 
uwagi mieszkańców, zabrał Jan 
Puścian, od wielu lat dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1. Podkreślił jak 
ważny jest dla tej inwestycji czas, 
uwypuklając złe warunki w jakich 
obecnie prowadzone są zajęcia. 
Zwrócił też uwagę na przyszłość 
kształcenia technicznego oraz po-
trzebę budowy rozwojowej szko-
ły. Za taką uznał placówkę z nie 

mniej niż 200, ale nie więcej niż 
500 uczniami. Wyraził także opi-
nie, że z punktu widzenia szkoły -  
uczniów, rodziców czy dyrekcji nie 
ma znaczenia jaki podmiot prowa-
dzi placówkę, czy to będzie miasto 
czy powiat, nikomu nie będzie to 
sprawiało różnicy. W takim razie, 
w sytuacji gdy ktoś chce dać nam 
pieniądze, a później uczestniczyć 
jeszcze w kosztach użytkowania, 
to należy tę pomoc przyjąć.

Dwa czy jeden budynek?
Późniejsza dyskusja zrodziła 

koncepcje budowy dwóch funk-
cjonalnie połączonych budynków, 
zamiast jednej zwartej bryły. Róż-
niło się to od pierwotnych założeń 
uchwały i zaniepokoiło wniosko-
dawców. Jako, że po raz pierwszy 
ten pomysł padł z ust przewodni-
czącego Piotrowskiego, Wspólno-
ta, uznała że jest to jednak pole do 
negocjacji i zgodziła się na wpi-
sanie do projektu następującego 
punktu: „uznaje się za optymalną 
koncepcję budowy dwóch funk-
cjonalnie połączonych budynków 
dla gimnazjum i szkoły ponadgim-
nazjalnej”. Rozumiejąc to jako np. 
budowę dwóch obiektów połączo-
nych częścią administracyjną, co 
minimalizowałoby koszty utrzy-
mania szkoły. Czyli de facto była-
by to propozycja nie odbiegająca 
daleko od wcześniejszych ustaleń 
i propozycji Wspólnoty.

Radni MSG, PO i Grupy 2020 
przekonywali, że należy zrobić 
przerwę w obradach, dla zrobie-
nia poprawek redaktorskich. Na 
pytanie Adama Kopczyńskiego, 
radnego powiatowego, czy mamy 
już wspólne stanowisko, a po zro-
bieniu wspomnianych poprawek 
redaktorskich i wznowieniu obrad 
zostanie uchwalone, przewodni-
czący RM odpowiedział, krótko: 
„Tak”.

Przedwczesna radość
Jak pokazuje wpis na blogu 

jednego z radnych PO, radość 
z osiągniętego porozumienia ogło-
szona przez Wspólnotę mogła być 
przedwczesna. Nie zagłębiając się 
w szczegóły, radny krytykuje osią-
gnięcia sesji i twierdzi, że żadnego 
wspólnego stanowiska nie ma. Do 
tego uważa, że skąpy powiat, chce 
jedynie wybudować budynek tech-
nikum, a za basen płacić tylko tyle 
ile będzie korzystał. Przez chwilę 
wydawało się, że przepychanki 
i próba sił trwać będą nadal.

Pamiętając kazus Orlika w Par-
ku Briggsów, który w podobny 
sposób był „spychany” do dyskusji 

w komisjach czy na kolejnych se-
sjach. Do tego dopracowywanie 
kolejnych ważnych szczegółów, 
co trwało tak długo aż w końcu 
obiekt nie został wybudowany. Bo 
jakby wtedy został wybudowany to 
pewnie mógłby się pod tym pod-
pisać głównie burmistrz. Gdy czy-
tają Państwo te słowa funkcjonuje 
już Orlik na Marcovii, w nieprze-
myślanej, forsowanej w pośpiechu 

lokalizacji, ale otwarcie mogło być 
urządzone przy udziale radnych 
PO i MSG. Spotkanie grupy robo-
czej (złożonej z radnych wszyst-
kich klubów, Adama Kopczyńskie-
go – radnego powiatu i burmistrza 
miasta) oraz zakończenie obrad 
Sesji Nadzwyczajnej wskazują 
jednak na to, że uda się wybudo-
wać szkołę szybko i korzystnie, 
a wpis radnego PO był prawdopo-
dobnie po prostu nieprzemyślany.

A jadnak się udało!
Właśnie na spotkaniu grupy ro-

boczej, które odbyło się 29 listopa-
da kluby doszły do porozumienia, 
co potwierdziła późniejsza sesja. 
Projekt uchwały przeszedł na tym 
spotkaniu jedynie korektę redak-
cyjną i uchwalony został jednogło-
śnie. To pokazuje, że radni potra-
fi ą się dogadać ponad podziałami 
jeśli pomysł jest dobry.

Mikołaj Szczepanowski

W Markach musi działać szkoła średnia!
Przede wszystkim władze państwa postanowiły o likwidacji liceów 

profi lowanych. W dotychczasowej uchwale wyraźnie jest mowa o budo-
wie siedziby dla takiej szkoły.

W dniu 19 października do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od na-
uczycieli ZS nr 1, którzy sugerują powołanie technikum oraz liceum 
ogólnokształcącego jako najlepsze rozwiązanie. Co zgadza się z opinią 
Wspólnoty Samorządowej. Jest to szczególnie ważne, w obliczu dotych-
czasowych „Założeń funkcjonalno-użytkowych inwestycji polegającej na 
budowie kompleksu ZS nr 1 przy ul. Wspólnej”. W tym dokumencie, powsta-
łym pod nadzorem obecnej większości w Radzie jest wyraźnie napisane 
o możliwości pozostawienia w tym budynku wyłącznie gimnazjum. Pod-
czas dyskusji przedstawiciele Wspólnoty wyraźnie podkreślali, że nie bę-
dzie na to ich zgody, bo w mieście powinna być także, szkoła średnia.

Ukończenie technikum kształcące w zakresie nowoczesnych tech-
nologii, jest w obecnej sytuacji rynkowej gwarancją otrzymania pracy. 

Szkoła ponad gimnazjalna, aby mogła sprawnie działać nie powinna 
być mniejsza niż 200 i większa niż 500 osób, w późniejszej dyskusji 
podkreślał to zarówno starosta jak i Jan Puścian, dyrektor ZS nr 1. 
Propozycja Wspólnoty zakłada utworzenie szkoły dla 400-stu uczniów. 
Taka ilość miejsc zaspokoi nie tylko potrzeby Marek, ale i tej części powia-
tu, co pozwoli na zaangażowanie środków przez Starostwo Powiatowe.

Co najważniejsze, Starostwo Powiatowe będzie uczestniczyć fi -
nansowo nie tylko na etapie budowy, ale także w kosztach bieżącego 
utrzymania ZS nr 1. W interesie miasta jest, żeby zadania powiatu reali-
zowane były przez powiat. Jak wszystkie inne miasta nie mamy nadwyżek 
w budżecie, więc środki, które musielibyśmy przekazywać do szkoły po-
nad gimnazjalnej, będziemy mogli przeznaczyć na inne cele. 

Od wielu lat obserwujemy odpływ młodzieży z mareckich gimnazjów. 
Powoduje to na pewno bardzo dobra oferta stołecznych placówek, jak 
i porządna komunikacja z Warszawą. Budowa technikum w Markach, 
może nie tyle zupełnie odwrócić co zastopować migracje naszej mło-
dzieży do warszawskich szkół. Możliwość kształcenia ciągłego w jednej 
placówce, szczególnie jeśli będzie to ciekawy profi l, zachęci młodzież do 
pozostania w Markach. 

Posiadanie szkoły ponad gimnazjalnej jest dla gminy źródłem pre-
stiżu. Ponad 30-tysięczne miasto po prostu powinno mieć taką placówkę 
na swoim terenie.

Taka szkoła jest też miejscem pracy. Doświadczenia pokazują, że 10 
uczniów generuje 1 miejsce pracy. Nie ma gwarancji, że to się sprawdzi 
w Markach, ale może to być np. stosunek 1 do 8.

W naszym powiecie są pozytywne przykłady placówek wybudowa-
nych przez Starostwo Powiatowe we współpracy z gminą – w Tłusz-
czu oraz Jadowie.  

Argumenty Wspólnoty Samorządowej,
opracował M.Sz.

na podstawie materiałów z Nadzwyczajnej Sesji
23.XI oraz dyskusji z radnymi Wspólnoty Samorządowej.
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Zaczną pachnieć aromatem 
świątecznych potraw, rozbrzmie-
wać melodią kolęd i jaśnieć 
blaskiem szczęśliwych twarzy. 
Zewsząd otoczy nas magia. Po-
dzielimy się opłatkiem, przywi-
tamy z Mikołajem, odwiedzimy 
o północy Pana Boga w Jego 
domu. Lecz czary działają tylko 
przez kilka dni, potem potrawy 
się kończą, kolędy cichną i nawet 
wytęsknione prezenty tracą urok 
nowości. A jednak jest taki symbol 
Bożego Narodzenia, który zostaje 
z nami na dłużej… to świąteczna 
choinka. Dzięki niej wciąż nam 
się wydaje, że nie cała magia 
zniknęła. Póki cieszy nasze oczy 
taka strojna i jasnym blaskiem nas 
ogrzewa, póty czujemy, że duch 
świąt jest nadal pośród nas…

Od średniowiecza 
do współczesności…

W Polsce średniowiecznej nie 
było tradycji strojenia choinki, 
którą znamy z czasów współcze-
snych. Dawniej, w dzień wigilii 
gospodarz domu, wczesnym ran-
kiem, wychodził do lasu i przy-
nosił ścięte czubki jodły, świerku 
lub sosny. Gospodyni najczęściej 
zawieszała je na środku izby – tuż 
pod sufi tem. Dzieci zaś, wcześniej 
przygotowane ozdoby ze słomy, 
wydmuszek, kłosów zbóż, piórek, 
bibuły i kolorowych papierków za-
wieszały na gałązkach. Strojono 
je również malutkimi, rajskimi ja-
błuszkami i piernikowymi sercami. 
W czas wieczerzy zapalano na 
nich świeczki. Tak udekorowane 
gałązki nazywano potocznie pod-
łaźniczką. Miała ona przysporzyć 
urodzaju i powodzenia w nadcho-
dzącym nowym roku.

Na przełomie XVIII i XIX wie-
ku podłaźniczka została wyparta 
przez zielone drzewko. Trady-
cja choinki przyjęła się w Polsce 
w dziesięcioleciu pruskiego pa-
nowania w Warszawie w latach 

Choinka – Bożonarodzeniowy „gość”
Już za kilka dni nastanie piękny czas Bożego Narodzenia. I jak co roku nasze 
domy, zwyczajne na co dzień, przeobrażą się w zaczarowane miejsca, pełne 
ciepłych słów i życzliwych gestów.

1796-1807. Wówczas jeszcze na 
choinki mówiono „Hajlekryst”. Sta-
nowiło to spolszczenie niemieckie-
go wyrazu „Heiliger Christ”, zna-
czącego tyle co Święty Chrystus. 
Nim nastał wiek XX tradycja ta 
rozpowszechniła się już nie tylko 
w Europie. Stała się modą w Ame-
ryce Północnej, w Australii a nawet 
w niechrześcijańskiej Japonii. Ale 
dla nas, Polaków, piękny zwyczaj 
przystrajania choinki w święta za-
wsze będzie prawdziwie polski.

Świąteczne dekoracje
Najwięcej radości ze strojenia 

choinki mają dzieci. Im więcej 
ozdób, tym lepsza zabawa. Lamp-
ki, bombki, błyszczące cukierki, 
włos anielski… W wierzeniach lu-
dowych choinkę uważa się za sym-
bol odradzania się i płodności, w 
chrześcijaństwie zaś żywe drzewko 
stało się symbolem Chrystusa jako 
źródła życia. Ale jak się okazuje i 
choinkowe ozdoby mają swoją wła-
sną pradawną symbolikę.

Mocowana na szczycie drzew-
ka Gwiazda Betlejemska poma-
gać miała w powrotach do domu 
z dalekich stron. W okresie niewoli 
w miejscu gwiazdy wieszano tak-
że orła, jako symbol tęsknoty za 
niepodległością. Oświetlenie cho-
inki broniło dostępu złym mocom, 
a także odwracało nieżyczli-
we spojrzenia ludzi (zły urok). 
W chrześcijańskiej symbolice re-
ligijnej wskazywało natomiast na 
Chrystusa, który według tych wie-
rzeń miał być światłem dla pogan. 
Zawieszone na gałązkach jabłka 
symbolizowały biblijny owoc, któ-
rym kuszeni byli Adam i Ewa. Miały 
również zapewnić zdrowie i urodę. 
Zawijane w sreberka orzechy za-
pewniały dobrobyt i siłę. Papiero-
we, kolorowe łańcuchy miały wiele 
znaczeń. Przypominały o grzechu, 
bo swym kształtem nawiązywały 
do biblijnego węża, który zwiódł 
pierwszych rodziców. W ludo-
wej tradycji niektórych regionów 
Polski uważano, że wzmacniają 
rodzinne więzi, a także chronią 
dom przed kłopotami. Natomiast 
w okresie niewoli miały wymowę 
politycznych więzów. Dzwoneczki 
oznaczały dobre nowiny i rado-
sne wydarzenia a mieszkające 
na choince anioły opiekowały się 
domem. 

Boże Narodzenie 
tuż, tuż…

To chyba najpiękniejsze Święta 
na które czeka się z utęsknieniem 
cały rok. Czas radości i spokoju. 
Wzajemnej życzliwości. Ciepłych 
słów i szczęśliwych uśmiechów. 
Czas dobrych życzeń. I ten czas 
już niedługo nadejdzie. Boże Na-
rodzenie… A wraz z nim pojawi się 
ta jedyna w swoim rodzaju  świą-
teczna magia, która zawładnie 
każdym z nas… I tego Państwu 
życzę…

Tomasz Paciorek

Witam Cię serdecznie Wiesiu, 
cieszę się bardzo ze spotkania 
z Tobą, ale chcę też dowiedzieć 
się jak przebiegał Twój szczęśli-
wy lot do Polski. 

– Jak zapewne wiesz ten lot 
dostarczył mi wiele wrażeń nie do 
zapomnienia. 

Bardzo bym chciała, abyś mi 

Ocalony „Markowiak”
Wszystkim już zapewne wiadomo, że 1 listopada 
2011 roku na warszawskim lotnisku „Okęcie” im. 
Fryderyka Chopina szczęśliwie wylądował samo-
lot Boeing 767 lecący z Nowego Jorku do Warsza-
wy. Na pokładzie tego samolotu znajdowało się 
220 pasażerów, a wśród nich Wiesław Rutkiewicz 
z Marek, nasz znajomy, przyjaciel, sąsiad… Przy-
jechał on w odwiedziny do swojej rodziny i dzięki 
cudownemu lądowaniu mogłam Go spotkać i po-
rozmawiać z Nim.

o nim opowiedział.
– Po starcie w Nowym Jorku, 

jak tylko samolot schował podwo-
zie, zauważyłem, jakby coś wycie-
kało tworząc szron, który układał 
się na kształt kręconej świeczki. 
Podejrzewałem, że to mógł być 
hydrol, ale nie mogłem wstać i za-
pytać kogoś z załogi samolotu, bo 
jeszcze trzeba było mieć zapięte 
pasy. Mówiąc to siedzącym koło 
mnie pasażerom, otrzymałem od-
powiedź, że to normalne, jak się 
startuje w nocy. 

Czy w jakiś sposób później 
starałeś się jeszcze wyjaśnić 
swoje spostrzeżenie?

– Nie. Chyba mi wyleciało z gło-

wy. Czekałem jeszcze jakiś czas, 
aż stewardessa pokaże nam jak 
zwykle obsługę pasów, kamizelek 
ratunkowych, gdzie jest wyjście 
awaryjne itp., ale się nie doczeka-
łem. Dziewczyna siedząca obok 
mnie założyła kaptur od kurtki na 
głowę i ułożyła się do snu, a ja 
niewiele myśląc zrobiłem to samo. 
Za jakiś czas serwowali posiłek, 
a potem znów zasnąłem. Obudziły 
mnie dobiegające głosy, że jeste-
śmy nad terytorium Polski. Wtedy 
to z niecierpliwością czekałem na 
lądowanie, ale one coraz bardziej 
oddalało się w czasie. W pewnej 
chwili powiedziano nam o awarii 
samolotu.

Jak wtedy zachowywali się lu-
dzie i co mówili?

– Na pokładzie był szmer, wi-
dać było niepokój na twarzach lu-
dzi. Ja też poczułem się nieswojo 
i różne myśli chodziły mi po gło-
wie, ale tak jak wszyscy moi są-
siedzi zachowałem spokój. Wtedy 
nastąpiła cisza.

Mów. Nie przerywaj. I co dalej?
– Wziąłem do ręki instrukcję za-

chowywania się w nagłych wypad-
kach i przeczytałem ją uważnie, 
następnie zawiązałem sznurów-
ki od butów by nie nadepnąć na 

nie podczas ewakuacji. Samolot 
wreszcie zaczął lądować i nagle 
pojawiły się iskry, ze strachem 
w oczach i modlitwą na ustach 
doczekałem się momentu zatrzy-
mania. Wtedy każdy podążał do 
najbliższego wyjścia ewakuacyj-
nego. Napompowana poduszka 
powietrzna, po której zjeżdżałem, 
miała mało powietrza i jak wpa-
dłem w nią nie mogłem zjechać. 

W nerwach, niczym dziecko na 
wesołym miasteczku, zacząłem 
lawirować całym ciałem aż do 
końca zjazdu i pobiegłem w stro-
nę budynków lotniska. Zauważy-
łem, że ludzie zjeżdżający za mną 
uciekają w różnych kierunkach 
aby jak najdalej od samolotu, wie-
le osób było bez butów, każdy bał 
się ewentualnego wybuchu. Jak 
wszyscy szczęśliwie opuścili sa-
molot wtedy podjechały autokary 

lotniska i przewiozły nas na teren 
strefy bezcłowej. Tam ulokowali 
nas w prezydenckich i senator-
skich salach a następnie poczę-
stowali batonami i napojami.

Ile czasu upłynęło od plano-
wanego lądowania do Twojego 
spotkania z rodziną?

– Przylot miał nastąpić około 
godziny trzynastej, a dopiero kilka 
minut po godzinie dziewiętnastej 
przywitałem się z oczekującą na 
mnie siostrą.

Dziękuję Ci Wiesiu za tą cieka-
wą i fascynującą opowieść i ży-
czę Ci miłego pobytu w naszym 
wspólnym kraju i dalej w życiu 
tyle szczęścia ile było przy lądo-
waniu.

Rozmawiała Elżbieta Brzozowska
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Losowanie zostało przygotowa-
ne przez Marcina Brzezińskiego, 
koordynatora turnieju od 2010 
roku. Była na nim obecna także 
Maria Krzyżanowska, prezes To-
warzystwa Przyjaciół Marek, które 
wspólnie z Urzędem Miasta już po 
raz piąty organizuje rozgrywki.

Dużym zaskoczeniem było nie-
zgłoszenie się dwukrotnego mi-
strza – zespołu PORR. Mamy za 
to dwóch poprzednich zwycięz-
ców turnieju – In Plus (Hortus Art, 

Losowanie grup TPM CUP ‘11
29 listopada rozlosowano grupy TPM CUP ’11. Do Mistrzostw zgłosiło się 
osiemnaście  zespołów, pochodzących głównie z Marek. Wiadomo: turniej 
może wygrać tylko jedna. W celu  wyłonienia zwycięzcy, w ciągu dwóch dni, 
rozegranych zostanie ponad pięćdziesiąt  meczy. Na pewno będzie ciekawie!

2007 r.) i Lożę Szyderców (Amato-
rzy, 2007 r.). Zdobywali oni swoje 
tytuły jeszcze na Sali Sportowej 
w ZS nr 2. Wiemy jednak, 
że In Plus doskonale radzi sobie 
w nowych warunkach – na nowo-
czesnej Hali SP nr 4 w poprzed-
nim roku zdobyli srebrny medal. 
W tym roku mamy zdecydowanie 
więcej ciekawych ekip – Bar 7 (wi-
cemistrz 2009 r.), Niespodzianka 
(3. miejsce, 2007 r.), Team 4 Fun 
(3. miejsce, 2010 r.) oraz Fomar 

(wicemistrz 2008 r.)
Drużyny podzielono na pięć 

koszyków według wyników z po-
przednich edycji. System roz-
grywek przewiduje trzy grupy 
po sześć zespołów. Mistrzem 
ceremonii losowania został Ma-
ciej Wojciechowski – wielokrotny 
uczestnik turnieju. Przez niemalże 
piętnaście  minut oczy wszystkich 
przedstawicieli drużyn były zwró-
cone właśnie na „Wojciecha” – 
w jego rękach był ich los. Nie wie-
my czy kapitanowie są zadowoleni, 
w każdym razie, napewno powody 
do radości mają kibice. Już w gru-
pach odbędą się takie mecze jak: 
Loża Szyderców vs Team 4 Fun 
czy Bar 7 vs Niespodzianka. 

Z każdej do ćwierćfi nałów awan-
sują bezpośrednio dwie drużyny.  
Zespoły z trzecich miejsc w nie-
dzielny poranek rozegrają grupę 
barażową o pozostałe dwa miej-
sca w ćwierćfi nałach. Zespoły, 
które wygrały swoją grupę zagrają 
ze zwycięzcami baraży.

Potem będzie już klasyczna 
drabinka czyli system pucharowy. 
Mecz fi nałowy zostanie rozegrany 
w niedzielę o godzinie 14.

MSz

Mateusz Grochowski, 
Lisek Marki

W grupie A myślę 
że pierwsze miejsce zajmie 
ekipa Team 4 Fun, która jest 
doskonale przygotowaną fi -
zycznie, a i techniki im nie 
brakuje. O drugie miejsce 

powalczy kolejna drużyna z Marcovii a także The 
Beerdrinkers.. W grupie B do faworytów należy ze-
spół In Plus, o drugie miejsce powalczą moim zda-
niem 3 drużyny: Titans, Marcovia i moja drużyna czyli Lisek Marki. Czar-
nym koniem tej grupy mogą być młodzi zawodnicy z Marcovii 96.Za to 
w grupie C zdecydowanym faworytem jest Bar 7,ale myślę że będą musieli 
stoczyć ciężkie boje z drużynami z Marek: Fomar i Niespodzianka

Jeśli chodzi o faworyta całego turnieju to jest nim moim zdaniem In Plus, 
ale na pudle mogą znaleźć się też Niespodzianka, Bar 7 i Team 4 Fun. 
Natomiast czarnym koniem mogą być młode drużyny Marcovii z roczni-
ków 95 i 96 pod wodzą młodego i zdolnego trenera Łukasza Zalewskiego. 
Jeśli chodzi o moją drużynę to myślę że jest w stanie powalczyć o wyjście 
z grupy i zagrać w ćwierćfi nałach, ale na pewno nie będzie łatwo.

Grupa B
1. In Plus
2. Lisek Marki
3. Titans
4. KTM
5. Marcovia 96
6. Marcovia

Grupa C
1. Bar 7
2. Niespodzianka Marki
3. Fomar
4. Marcovia II
5. Canarinhos
6. Rynia

Marcin Boczoń, 
Niespodzianka Marki

W grupie A, myślę, 
że o miano zwycięz-
cy tej grupy powal-
czą drużyny Team 4 
Fun oraz Loża Szy-
derców, czyli dawni 
Amatorzy. W bezpośrednim pojedynku stawiam 
jednak na zwycięstwo T4F i to im będę kibico-
wał nie tylko w tym meczu, ale i w całym turnieju. 

W grupie B pierwsze miejsce zajmie ktoś z trójki: In Plus, Lisek, Titans. 
Patrząc na poprzednie edycje faworytem wydaje się być ekipa Patryka 
Galla (IP). Zespół ten słabo rozpoczyna rozgrywki, ale z meczu na mecz 
się rozkręca i odnosi sukcesy. 

Nie będę wskazywał faworyta grupy z moją drużyną. Osobiście uważam, 
że jest to dosyć wyrównana grupa. Nie znam niestety drużyn Canarinhos 
oraz Rynia. Za najtrudniejszego rywala uważam Bar 7, któremu ulegliśmy 
w „małym fi nale” podczas poprzedniej edycji. Jak zawsze groźna będzie 
ekipa Fomaru, z którą los kojarzy nas niemalże w każdym turnieju. Czar-
nym koniem tej grupy może okazać się zaś drużyna rezerw Marcovii.

Nie ma w tym roku drużyny, która uchodziłaby za faworyta turnieju. 
Osobiście kibicuję drużynie T4F. Ekipa Grześka Polaka ma w tym roku 
silny skład i jeżeli podejdą do gry z pełnym zaangażowaniem to bardzo 
ciężko będzie ich zatrzymać.

W każdej edycji pojawiają się nowe drużyny  i są dla stałych uczestni-
ków wielką niewiadomą. Każda z nich może sprawić sporą „niespodzian-
kę”. Ja jednak w roli czarnego konia rozgrywek widzę drużynę braci Tatuń 
-  Titans. Już w poprzednich turniejach udowodnili, że są bardzo groźnym 
zespołem. W tym roku znacząco wzmocnili swój skład i dzięki temu mogą 
sporo namieszać ucierając nosa niejednemu rywalowi.

Ciężko jest obiektywnie ocenić własną drużynę. Chcemy oczywiście 
zajść jak najdalej. Często ocieraliśmy się o fi nał, ale za każdym razem 
czegoś nam brakowało. Mocno wierzę, że tym razem będzie lepiej. Kon-
kurencja jest jednak bardzo duża i ciężko będzie chociażby powtórzyć 
półfi nał sprzed roku. Mamy odmłodzony skład i sam nie wiem jak teraz 
sobie poradzimy.

Dariusz Rosiński, 
najlepszy bramkarz TPM CUP ’09
Na wstępie chciałbym podziękować organizato-

rom, że znów zadali sobie trud związany z organi-
zacją turnieju. Jeśli chodzi o faworytów poszcze-
gólnych grup to bez zaskoczeń Loża Szyderców 
(A), In Plus (B) i Bar 7 (C). Turniej wygra drużyna, 
która w niedziele będzie najlepiej dysponowana 
(śmiech), a tak na poważnie to stawiam na Bar7 
lub Loże Szyderców. Czarny koń? Może tak jak 
2 czy 3 lata temu Team 4 Fun? Nie wiem sam, nie 

znam wszystkich drużyn dostatecznie dobrze. Mój zespół będzie walczył 
o pudło!

Najtrudniejszą grupą jest prawdopodobnie grupa C, Bar7, Niespodzian-
ka, Fomar... będzie walka, zresztą jak w każdej grupie!

Kwesta na mareckim cmentarzu
„Nie warto żyć nie pamiętając o historii” –powiedział Jerzy Waldorff, inicjując zbiórkę pieniędzy na re-
nowację cmentarza na warszawskich Powązkach. W tym roku po raz kolejny zorganizowano kwestę na 
fundusz odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku w Markach.

Na cmentarzu w Markach znaj-
duje się mogiła żołnierzy z okresu 
wojny 1920 roku. Pierwszymi, któ-
rzy w niej spoczęli byli wojskowi 
polegli w walkach w rejonie Stru-
gi. Później chowano w niej także 
żołnierzy ze szpitala wojskowego 
w Czerwonym Dworze w Markach 
–Pustelniku, którzy zmarli na sku-
tek odniesionych ran lub chorób.

W latach 30 ubiegłego wieku 
Komenda Związku Strzeleckiego 
Oddziału Marki-Pustelnik podjęła 
decyzję o wzniesieniu w okolicy 
grobów pomnika. Powołano Komi-
tet Wykonawczy Budowy. Zebra-
no fundusze i pomnik odsłonięto 
w dniu 1 listopada 1932 roku.

Pomnik przetrwał wojnę, lecz na 
początku lat 70 XX wieku żołnier-
skie kwatery zlikwidowano. Po-
została po nich jedynie niewielka 

zbiorowa mogiła. Monument po-
padł w ruinę i został rozebrany. 

W marcu 2010 roku powstał 
Społeczny Komitet Odbudowy Po-
mnika Żołnierzy 1920 roku. Za pie-
niądze zebrane z pierwszej zbiórki 
(13 tys. zł) wykonana została rzeź-
ba orła oraz krzyże – odznaki woj-
skowe, mające zdobić pomnik.

Subiektywnym okiem 
wolontariusza…

30 i 31 października mieszkań-
cy Marek licznie przybywali na 
cmentarz by uporządkować gro-
by bliskich. Nawet w tym ferwo-
rze znajdowali czas, by na chwilę 
zatrzymać się i posłuchać o idei 
zbiórki. Niemal każdy zaintereso-
wany dostawał ulotkę. Markowia-
nie w ciepłych słowach dziękowali 
za pamięć o poległych i patrząc 

z rozczuleniem na małe wolonta-
riuszki, wrzucali do puszek szczo-
dre datki. 1 listopad na mareckim 
cmentarzu jak co roku był dniem 
szczególnym i świątecznym. Lu-
dzie przybywali tłumnie do swoich 
bliskich, niosąc dla nich kwiaty, 
wieńce i znicze. Szczerym uśmie-
chem witali wolontariuszy, zwłasz-
cza dzieci, które chwalono za chęć 
i wytrwałość. Te zaś potrząsając 
puszką cieszyły się ze zdobytych 
datków. Zbiórka po raz kolejny 
zyskała akceptację Markowian. 
W tym roku zebrano 12 827 zł.

Sprawy formalne
Miejsce, na którym ma stanąć 

pomnik należy już ofi cjalnie do pa-
rafi i św. Izydora. Wszelkie prace 
związane z rozpoczęciem budowy 
mogą już ruszać. Ofi ary zebrane 

w czasie kwesty nie wystarczą 
jednak na całość przedsięwzięcia. 
I choć w budżecie miasta na 2012 
rok zarezerwowano środki na ten 
cel, wciąż potrzebna jest pomoc 
ludzi dobrej woli. 

Tym, którzy pragnęliby wes-
przeć inicjatywę podajemy nr kon-
ta bankowego:

Społeczny Komitet Odbudowy Po-
mnika Żołnierzy 1920 r. 
Numer konta: 79 1240 1040 1111 
0010 3600 2046

Wszystkim, którzy złożyli swoje 
datki na ten szczytny cel z całego 
serca dziękujemy!

Tomasz Paciorek
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Młode wolontariuszki: Kasia Pacio-
rek, Klaudia Chmielewska i Karoli-
na Staszak.

Grzegorz Polak, Team 4 Fun
Jeżeli chodzi o faworyta grupy A to stawiam zdecydowanie na 

Niespodziankę są to chłopaki dobrze ze sobą zgrani co może 
potwierdzić ostatni turniej bądź liga halowa. Ich rywalem o pierw-
sze miejsce będzie Bar7 oraz Fomar. Jeżeli chodzi o grupę B to 
faworytów jest dwóch Titans i oczywiście In Plus ale nie zapo-
minajmy też o drużynie Grześka Wojdy a mianowicie o zespole 
LISEK Marki. Skład jest złożony z ambitnych chłopaków i mogą 

sprawić niespodziankę w tej stawce. Natomiast grupa C hmm… faworyt oczywiście jest 
jeden Team 4 Fun i nie ma lipy :)

Jeżeli chodzi o cały turniej to chyba liderzy poszczególnych grup które wymieniłem mają 
największe szanse na wygranie Mistrzostw, ale jak to będzie – „we will see”. Czarny koń turnieju to oczywiście 
LISEK Marki. 

Mam nadzieje że jako drużyna zajedziemy jak najdalej. Mamy naprawdę dobrą ekipę i rywale na pewno nie będą 
mieli z nami łatwo!

Grupa A
1. Team 4 Fun
2. Loża Szyderców
3. Fast Food
4. The Beerdrinkers
5. Marcovia 95
6. Zieleniec Squad
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31 zawodniczek i zawodników 
rywalizowało w 6 grupach na 5 
kortach o zwycięstwo w swojej 
kategorii. Rozegrano  około 50  
zaciętych pojedynków. Na zakoń-
czenie imprezy: Ewa Stefankow-
ska, Maria Krzyżanowska i Marek 
Rosa wręczyli najlepszym bad-
mintonistom medale i dyplomy. 
Mamy nadzieję, że badminton na 
stałe zagości w kalendarzu spor-
towym wielu mieszkańców Marek. 
Zapraszamy wszystkich chętnych 
na zajęcia w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. 16:30 – 18:00 do 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mar-
kach ul. Duża 3. Następny turniej 
już w grudniu!

II Grand Prix Dzieci, Młodzieży 
i Amatorów w Badmintonie 2011/2012
o „Puchar Burmistrza Miasta Marki”
W sobotę 19 listopada 2011r. Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 gości-
ła miłośników badmintona z Marek i okolic na pierwszym turnieju  z cyklu II 
Grand Prix Dzieci, Młodzieży i Amatorów w Badmintonie 2011/2012 o „Puchar 
Burmistrza Miasta Marki” organizowanym przez MUKS 4 Marki.

A oto wyniki:
Kategoria SP – do klasy 2
1. Rosa Ania
2. Jankowska Maja
3. Sekuła Marysia
SP - klasy 3-4
1. Cichocka Klara
2. Plasota Antek
3. Rosa Marysia i Grzybek Nata-
sza
SP – klasy 5-6
1. Koc Adrian
2. Solińska Milena
3. Małczuk Daniel
Gimnazjum
1. Soliński Karol
2. Koc Adrian
3. Iwański Kasper

Amatorzy – kobiety
1. Grabowska Paulina
2. Sobolewska Justyna
3. Małczuk Izabela
Amatorzy – mężczyźni
1. Koc Jarosław
2. Kuczek Konrad
3. Sekuła Marian
OPEN
1. Gołąb Piotr
2. Danielak Robert
3. Zakrzewska Iwona

Gratulujemy
MUKS 4 Marki

„Na zbudowanie drużyny mieli-
śmy zaledwie 3 tygodnie. To zde-
cydowanie za mało, żeby zgrać 
skład. Szczególnie, że został on 
mocno odmłodzony i młodsi za-
wodnicy dopiero nabierają do-
świadczenia w seniorskiej piłce. 
Jeszcze nie wiemy jak zespół bę-
dzie wyglądał wiosną. Na począt-
ku stycznia mają zapaść decyzje 
zarządu klubu co do wzmocnień 
w składzie i wtedy będę mógł po-
wiedzieć coś więcej” mówi Krzysz-
tof Ratajczyk, bramkarz Marcovii. 

Niewiele lepsza jest sytuacja 

Marcovia już po rundzie jesiennej
Seniorskie drużyny Marcovii zakończyły już rundę jesienną rozgrywek pił-
karskich. Pierwsza, grająca w IV lidze musi przygotować się na ciężki bój 
o utrzymania. Zajmuje obecnie ostatnie 17. miejsce z 11 punktami straty do 
bezpiecznej 12. pozycji. 

rezerw Marcovii, które również 
są po odmłodzeniu składu latem 
(poprzez wprowadzenie do skła-
du zawodników z drużyny rocz-
nika ’93) i jeszcze nie nabrały 
charakteru niezbędnego do gry 
w seniorskiej piłce. Grająca 
w B klasie Marcovia II zajmuje 
11. miejsce z 8 punktami (na 12 
drużyn). Uważam, że po rundzie 
jesiennej powinniśmy być wyżej 
w tabeli – mówi Mateusz Grochow-
ski, zawodnik Marcovii II – W wielu 
meczach byliśmy lepsi, ale zabra-
kło nam piłkarskiego cwaniactwa. 

Mamy potencjał na więcej niż 
11. miejsce i chcemy dobrze prze-
pracować okres przygotowawczy, 
aby godnie reprezentować klub 
i miasto.

Trzeba podkreślić, że naszym 
zawodnikom ciężko się gra ze 
względu na przeciągającą się 
modernizację obiektów przy 
ul. Wspólnej. Seniorskie drużyny 
Marcovii grały „u siebie” tylko na 
papierze, w praktyce gościnnie 
występując na boiskach w War-
szawie. 

Opr.red.

19 listopada w Zespole 
Szkół nr 2 w Markach 
odbył się XII Drużynowy 
Turniej Tenisa Stołowego 
o puchar Prezesa MSG. 
Organizatorem było Ma-
reckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze. Impreza 
została dofi nansowana 
ze środków Urzędu Mia-
sta. Najlepszą drużyną 
okazała się ekipa UKS 
Struga, a nagroda głów-
na trafi ła do Szkoły Pod-
stawowej nr 3.

opr.  red.

XII Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego
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KURIER
Marecki

Gratuluję Panu wyboru na po-
sła. W Markach zyskał pan duże 
poparcie wyborców. Jak Pan 
sądzi dlaczego?

– Tak. To dla mnie wielka sa-
tysfakcja. Chciałbym serdecznie 
podziękować Markowianom za 
oddany na mnie głos. Obdarzyli 
mnie swoim zaufaniem. 

Jestem stąd. Mieszkam w Ząb-
kach, ale Marki i powiat wołomiń-
ski są bliskie memu sercu. Mamy 
podobne problemy i dylematy. Tu, 
na tym terenie jesteśmy wielką ro-
dziną, wspólnotą. Tu także będę 
najczęściej, a w Wołominie przy 
ul. Ogrodowej 14 będzie moje biu-
ro poselskie.

Czekamy na obwodnicę Ma-
rek. To perspektywa jeszcze 
kilku lat. Jest Pan w stanie 
wpłynąć na przyspieszenie za-
kończenia prac związanych z tą 
budową?

– Nie będzie to łatwe. Jestem 
posłem, który jest w opozycji do 
koalicji rządzącej. Mam nadzie-
ję, że jednak uda się stworzyć 
lobby ponad podziałami i wraz 
z innymi parlamentarzystami 
z tego terenu będziemy dążyć 
do korzystnych zmian, także dla 
mieszkańców Marek. Jak najszyb-
sze zakończenie prac nad budową 
obwodnicy to kluczowa inwestycja 
dla powiatu.

Samorząd Marek planuje bu-
dowę nowoczesnego gimna-
zjum oraz szkoły średniej. Za-
stanawiamy się czy ma to być 
technikum czy liceum. Co Pan 
sądzi o kształceniu młodzieży 
ponadgimnazjalnej w powie-
cie?

– Dużym błędem było odejście 
od kształcenia technicznego i za-
wodowego. Szkolnictwo ogólne 
mniej sprawdza się w czasach 

Z posłem o Markach
9 października 2011 roku wybraliśmy posłów i senatorów. Jednym z parlamentarzystów z naszego okrę-
gu wyborczego został Jacek Sasin. Członek Prawa i Sprawiedliwości. W naszym mieście zdobył 1155 
głosów. 

szybkiego rozwoju, natomiast 
wykształcenie techniczne daje 
zawód. Po technikum łatwiej jest 
podjąć pracę niż po liceum. Jed-
nym z bardzo ważnych priorytetów 
Ministerstwa Edukacji jest odbudo-
wanie szkolnictwa technicznego. 

Uważam, że dla Marek to trafna 
decyzja. To także dobra decyzja 
dla młodzieży ze wschodnich tere-
nów powiatu, która będzie chciała 
kształcić się w Markach. Wiem, 
że takiej nie brakuje. Nie będzie 
musiała dojeżdżać do Warszawy. 
Wiem także, że starosta wołomiń-
ski, jako organ sprawujący bezpo-
średni nadzór nad szkolnictwem 
ponadgimnazjalnym, jest zainte-
resowany w podziale kosztów in-
westycji. Będę aktywnie wspierał 
te działania. 

Coraz częściej dostrzegamy 
eliminację symboli narodowych 
z życia społecznego. Ruch Pa-
likota złożył wniosek o zdjęcie 
krzyża z sejmu. Polski Związek 
Piłki Nożnej umieścił na koszul-
kach swoje logo zamiast go-
dła narodowego. 11 listopada 
– Święto Niepodległości prze-
rodziło się w bijatykę. Co Pan 
sądzi o współczesnym patrioty-
zmie?

– Źle oceniam te tendencje. 
Patriotyzm i symbole narodowe 
są niewygodne w zjednoczonej 
Europie. Taka dziwna fi lozofi a 
jest wtłaczana obecnie w nasze 
społeczeństwo. My, Polacy, tym 
bardziej powinniśmy troszczyć się 
o naszą historię i tradycję. Krzyż 
jest symbolem kultury chrześci-
jańskiej. A my od ponad 1000 lat 
do niej należymy. Oddawanie sza-
cunku fl adze, godłu narodowemu 
jest naszym obowiązkiem zawsze 
i wszędzie. 

Poseł Palikot dał swoimi dzia-
łaniami sygnał i przyzwolenie na 

ataki na symbole narodowe. Stąd 
eskalacja chuligańskich wybryków 
lewackich ugrupowań podczas 
obchodów Święta Narodowego – 
11 listopada. Atakowały i biły mło-
dych patriotów. Temu stanowczo 
trzeba się sprzeciwić!

Odnoszę wrażenie, że w ten 
sposób pozbawia się Polaków 
przeżywania patriotyzmu. Proszę 
przypomnieć sobie piękne emocje 
towarzyszące  skokom  Adama 
Małysza. Wrzawa, hymn Polski, 
wszędzie biało-czerwono. „Serce 
rosło”. Natomiast decyzja PZPN 
wyglądała na czysto komercyjną. 
Wydaje mi się, że nie tedy droga. 
Na szczęście orzełek na koszulki 
powrócił.

Wspólnota Samorządowa za-
mierza zorganizować imprezę 
w Markach w trakcie trwania 
mistrzostw Europy 2012 w piłce 
nożnej.  Impreza będzie miała 
charakter rodzinnego pikniku.  
Mecze obejrzymy na telebi-
mach.  Możemy liczyć na Pana 
wsparcie i współpracę?

– To bardzo fajny pomysł. Wie-
my, że mecze na żywo będą 
mogli zobaczyć nieliczni kibice 
z Polski.  To ogromna wartość 
móc spotkać się w gronie znajo-
mych, na terenie własnego miasta 
i wspólnie przeżywać piłkarskie 
emocje. Sam bywam na meczach 
piłkarskich i lubię ten sport. Lubię 
ten klimat. Wy dodatkowo rozszer-
zacie to o piknik. Super!

Chętnie zaangażuję się w ten 
pomysł i chętnie też będę wraz 
z wami oglądał mecze, na tyle na 
ile pozwolą mi na to obowiązki po-
sła.

Święta Bożego Narodzenia 
tuż, tuż. Jakie ma Pan życzenia 
na ten szczególny czas dla siebie
 i czego życzy Pan Markowia-

nom?
– Sobie życzyłbym wytrwałości. 

Chcę podołać odpowiedzialności 
jaka na mnie spoczywa. Pierwszy 
raz jestem posłem. Mam zaufanie 
wyborców, którego  nie chciałbym 
utracić. 

Natomiast wszystkim miesz-
kańcom Marek chciałbym życzyć 
powodzenia w życiu rodzinnym. 
Spokoju i zachowania równowagi 
życiowej w tych trudnych przecież 
dla nas czasach. Miłości, przyjaźni 
i szacunku oraz więcej czasu po-
święcanego najbliższym. Tu mu-
szę wspomnieć datę 10 kwietnia 
2010 roku i moich znajomych. Oni 
nie zdążyli. Pamiętajmy o tym.

Bardzo dziękuję Panu za roz-
mowę.

Z posłem Jackiem Sasinem 
rozmawiał Tomasz Paciorek


