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i PO wyborach
Tak jak w całym kraju, i w Markach wybory do Parlamentu Eu-

ropejskiego wygrała Platforma Obywatelska. Statystyki wyborcze 
pokazują, że w naszym mieście partia Donalda Tuska miała 8 pkt. 
proc. przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością. I pewnie nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na mareckich ulicach widać 
było intensywną kampanię wyborczą tylko jednej partii – braci Ka-
czyńskich. Ale rzeczywistość dla zwolenników PiS okazała się bez-
względna. W Markach wygrała PO – i to praktycznie bez zewnętrznej 
kampanii. Wyborczy kurz opadł, czas podsumować wyniki. 

Po pierwsze - frekwencja. 7 czerwca, trzy dni po 20. rocznicy 
wolnych wyborów, można było po cichu liczyć na większy zryw 
obywatelski. Uprawnienie do głosowania w Markach miało 18 443 
mieszkańców. Z prawa, jakie daje demokracja, skorzystało 5131, 
czyli 27,81 proc. Czy to dużo? Na tle całego powiatu można powie-
dzieć, że nieźle. Liderem okazała się Zielonka (38,54 proc.), na 
następnych miejscach uplasowały się Ząbki (32,28 proc.), Kobyłka 
(32,16 proc.) i Wołomin (29,06 proc.). 

Po drugie – wyniki. Jak już wspomniałem, większym zaufaniem 
wyborców cieszy się Platforma Obywatelska. Głosowało na nią 
44,56 proc. uprawnionych. Za  Prawem i Sprawiedliwością (36,28 
proc. głosów) uplasowały się Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia 
Pracy (6,62 proc.) i - co ciekawe - Prawica Rzeczpospolitej (5,32 
proc). Reszta ugrupowań w Markach nie przekroczyła nawet 3 proc. 
Ba, niektórym było daleko nawet do 1 proc. 

Po trzecie – personalia. Kto się cieszy naszym największym 
zaufaniem? Bezkonkurencyjna okazała się Danuta HÜBNER (PO). 
W Markach zebrała 1631 głosów (311 018 wszystkich głosów). 
Drugie miejsce – daleko za nią – zajął Michał KAMIŃSKI (PiS) z 846 
głosami (w sumie dostał 88 791). Na mareckie podium wskoczył 
jeszcze Wojciech OLEJNICZAK (SLD-UP), który cieszy się zaufaniem 
309 wyborców (72 854). Ponieważ stare porzekadło mówi, że zwy-
cięzca bierze wszystko, posłami z naszego okręgu wyborczego zostali 
jeszcze kandydaci PO: Paweł ZALEWSKI – 253 głosy w Markach (51 
529) oraz Rafał TRZASKOWSKI – 107 głosów w Markach (25 178).

Należy również wspomnieć o Ryszardzie WĘSIERSKIM, kandy-
dacie z Marek, który w Markach uzyskał 206 głosów (600 głosów 
w powiecie oraz 923 głosy w całym okręgu wyborczym).

Jacek Orych

We wszystkich szkołach 19 czerwca po raz ostatni zabrzmiał 
dzwonek szkolny. Wakacje stały się faktem. Mareckie Stowarzysze-
nie Gospodarcze już po raz trzeci miało przyjemność uczestniczyć 
w naszych szkołach w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. 
Stało się już tradycją, że jesteśmy fundatorem nagród pieniężnych 
dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, oraz tych, 
którzy odnieśli największe sukcesy w sporcie.

Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków przekazanych nasze-
mu stowarzyszeniu w ramach tzw. jednego procenta. Tym samym 
bardzo chcieliśmy podziękować tym wszystkim, którzy obdarzyli nas 
zaufaniem. 

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych osób we wszystkich 
placówkach szkolnych.

 Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Rozpoczęły się wakacje

NAUKA SPORT
Szkoła Podstawowa nr 1

Kwota 700 zł na nagrody rzeczowe do dyspozycji dyrekcji

Szkoła Podstawowa nr 2

Łukasz Wnuk Aleksandra Gutowska
Wojciech Szczyglak

Szkoła Podstawowa nr 3

Jarosław Litwin Aleksandra Kozik

Szkoła Podstawowa nr 4
Klaudia Kurnikowska Mateusz Pawlina

Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2)
Małgorzata Godlewska Krzysztof Banaszek

Gimnazjum nr 1 (ZS nr 1)
Marcin Bryk

Emilia Baranowska
Piotr Fabrykiewicz

Katarzyna Borowiec

Marta Budziszewska
Mateusz Mosielski

Gimnazjum nr 2 (ZS nr 2)

Ilona Kozieł Katarzyna Choińska
Natalia Pasymowska

Zespół Szkół Specjalnych
Kamil Błaszczak

Tomasz Gołębiewski Sylwia Grabowska

Ośrodek szkolno-wychowawczy
Kwota 700 zł na nagrody rzeczowe do dyspozycji dyrekcji
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• budowy pod klucz
• uk�adanie glazury i terrakoty
• równanie �cian, g�adzie, malowanie
• wylewki mechaniczne i tradycyjne
• uk�adanie parkietu, desek, paneli
• sufity i �cianki z p�yt gipsowo – kartonowych
• ocieplenia, tynki tradycyjne i dekoracyjne
• monta� drzwi i okien
• instalacje hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne
• instalacje elektryczne, alarmowe, telewizyjne
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Zapraszamy do 
naszego sklepu

on-line 
z armatur� sanitarn�

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

sklep@armatura.waw.pl

Serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom Marek

za udział w elekcji do Parlamentu Europejskiego, 
jak również za oddanie na mnie głosu poparcia w dniu 7 czerwca 2009

składa Ryszard Węsierski

20 stycznia 2009 
roku Starostwo 
Powiatowe w Woło- 
minie wydało decyzję
nakazującą usunięcie
czternastu drzew 
rosnących na 
terenie działek nr 
ew. 234/6 obr. 
04-10 w Markach, 
na trasie prawego 

wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej, 
na odcinku 300 metrów od ulicy Modrze-
jewskiej do ulicy Piłsudskiego. Nastąpiło 
to po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie z dnia 03.06.2008 o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew. Wydział 
Ochrony Środowiska w Starostwie dokonał 
oględzin drzew w dniu 16.06.2008. 28 
sierpnia 2008 Starosta Wołomiński wystą-
pił do Wojewody Mazowieckiego z prośbą 
o uzgodnienie decyzji dotyczącej wydania 
zezwolenia na usunięcie ww. drzew. 13 listo-
pada 2008 Wojewoda Mazowiecki uzgodnił 
ww. decyzję. Upraszczając treść wywodu o 
celowości wycinki można stwierdzić, że była 
ona niezbędna ze względu na konieczność 
nadbudowy wału przeciwpowodziowego 

prawej strony rzeki Długiej. Decyzja Wydzia-
łu Ochrony Środowiska z 20 stycznia 2009 
uprawomocniła się po okresie 14 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia. Nikt z od-
biorców decyzji czyli: Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie, WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w 
Wołominie, Urząd Miasta Marki odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go nie wniósł. Czyli wszystko było i jest w 
zgodzie z literą prawa. Tylko drzew szkoda. 
Decyzja dotyczyła następujących drzew: 
lipa, dwie topole, cztery klony, jesion, dwa 
graby i cztery sumaki. Były to wiekowe 
drzewa, gdzie obwód na wysokości 130 
centymetrów nad ziemią prawie wszystkich 
(oprócz Sumaków) wynosił ponad 2 metry. 
Obwód najgrubszej Topoli wynosił 380 cm. 
Wycinkę wykonano pod nadzorem Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych - Inspektorat w Wołominie, a jej 
koszt wyniósł 24 tysiące złotych. Wypada 
mieć nadzieję, że po uprzątnięciu drewna 
równie szybko nastąpią prace konserwa-
torskie, czyli nadbudowa wału i wówczas 
mieszkańcy południowej części ulicy Lisa 
Kuli w Markach będą mogli spać spokojnie.

Wicestarosta
Ryszard Węsierski

By było bezpieczniej

Źródło: www.marki.pl
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Szanowni Czytelnicy
Zapewne każdy z Państwa ma własne przemyślenia na temat swojego miasta, jego wyglądu, handlu, transportu, pracy administracji 

i wielu innych spraw dziejących się tu i teraz. Zapraszamy Państwa do redagowania razem z nami takiego kącika:

Twoje Miasto - Co Cię denerwuje, złości, cieszy?
Chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, informacjami, masz fajne zdjęcia?

Pisz do nas na mail: gazeta@msg.net.pl lub pocztą na adres: 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

Wyręczyliśmy dewelopera
W poprzednim numerze „Gazety Mareckiego Stowarzyszenia 

Gospodarczego” opisywaliśmy plac zabaw, jaki został przygotowany 
przez TBS Millenium, dewelopera osiedla Horowa Góra. Lista zarzu-
tów wobec jego wykonawców była bardzo długa – dość powiedzieć, 
że odkryliśmy nawet kable pod napięciem pod jedną z zabawek. 
Jako wspólnota osiedla musieliśmy wziąć sprawy we własne ręce. 
Wysupłaliśmy pieniądze i zdecydowaliśmy się od podszewki zmo-
dernizować miejsce dla dzieci. 30 maja w samo południe, na dzień 
przed Dniem Dziecka, dwuletni Bartuś, korzystając z pomocy mamy, 
przeciął symboliczną wstęgę. 

Modernizacja placu trwała półtora miesiąca. O tym, że nie 
była to prosta sprawa, świadczy fakt, że nowi wykonawcy musieli 
usunąć pozostawione po poprzednich ekipach odpady budowlane 
oraz pniaki po ściętych drzewach. Z tego powodu doszło nawet do 
dwukrotnej awarii koparki. Ale o kłopotach możemy już zapomnieć. 
Oddany w ręce dzieci plac zabaw wygląda imponująco. Został 
ogrodzony estetycznym, zielonym płotem. Zamontowane zostały 
dwie furtki, przed którymi w chodnikach umieszczono kratownice 
uniemożliwiające zwierzętom wejście do wewnątrz. Dookoła placu 
zostały posadzone krzewy oraz choinki. Ta kompozycja kolorów 
znajdujących się na placu zabaw na tle jasnej elewacji pobliskich 
bloków mieszkalnych sprawia niesamowite wrażenie.

Postawiliśmy na bezpieczeństwo. Wszystkie zabawki zostały 
zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta. Większość 
powierzchni placu to „puzzle” w postaci wykładziny SEMAG w kolorze 

ciemnozielonym i bordowym. W niewielkiej części został wysypany 
żwirek o średnicy 2–8 mm. Plac dysponuje czterema kanałami do 
odprowadzenia wody deszczowej. Nawet, gdy aura nas nie rozpiesz-
cza, po opadach deszczu w ciągu kilku minut nie ma śladu po wodzie. 
Wzdłuż dwóch boków piaskownicy zostały zainstalowane specjalne 
kanały służące do  strzepywania piasku przez dzieci. Są one przykry-
te gumowymi wycieraczkami położonymi na kratownicach. Bawiące 
się dzieci praktycznie nie mają żadnego kontaktu z niebezpiecznym 
podłożem bądź krawędziami. Nawet boki piaskownicy od wewnątrz 
zostały wyłożone paskami wykładziny.

Dodatkowo został zakupiony stół do ping–ponga oraz wiata wraz 
ze stołem i dwiema ławkami.

Prezesie TBS Milennium, czy nie można było tego zrobić tak od razu?
Bogdan Sroka

Podziękowania
Wykonawcą modernizacji placu była firma PHU GREDAN - 

ANNY i DARIUSZA GRZEGOLEC z Wołomina. 
Chciałbym w imieniu dzieci z osiedla bardzo serdecznie 

podziękować panu Dariuszowi i jego pracownikom za ogromny 
wysiłek włożony w realizację tego trudnego przedsięwzięcia. To 
właśnie dzięki NIM dzieci otrzymały wspaniały prezent z okazji 
ich święta.Foto: M. Brzeziński
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Czerwiec to tradycyjnie miesiąc obfitujący w wydarzenia spor-
towe na stadionie MTS Marcovia. Z okazji Dnia Dziecka po raz 
kolejny rozegrany został turniej piłkarski o Puchar Prezesa Klubu. 
Do rywalizacji stanęły reprezentacje mareckich szkół podstawo-
wych w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 96-97 oraz 98-99. 
W pierwszej z nich zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4, a kolejne 
miejsca zajęły odpowiednio „jedynka”, „piątka”, „trójka” oraz 
„dwójka”. Najlepszym zawodnikiem tego turnieju został Szymon 
Pietrucha (SP nr 4), królem strzelców Bartek Świniarski (SP nr 4), 
a najlepszym bramkarzem Damian Brzeziński (SP nr 3). W turnieju 
rocznika 98-99 najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 5. 
Kolejne miejsca przypadły „trójce”, „czwórce” i „jedynce”. Tu naj-
lepszym zawodnikiem został Michał Grykałowski (SP nr 4), królem 
strzelców Krzysztof Górny (SP nr 3), a najlepszym bramkarzem 
Robert Młynarski (SP nr 5).

Obserwując pełną pasji i zaangażowania rywalizację po raz kolej-
ny przekonaliśmy się, że warto poświęcać dzieciom swój czas. Mamy 
w Markach wspaniałą młodzież, dlatego też szkoleniowcom Marcovii 
udało się wyłowić wiele talentów piłkarskich. Potwierdzają to wyniki 
osiągnięte w tym sezonie przez drużyny MTS. Rocznik 95 prowa-
dzony przez trenera Jarosława Wojciechowskiego awansował do 
Mazowieckiej Ligi Trampkarzy. Prowadzona także przez tego trener 
Kadra Mazowsza rocznik 96 zdobyła pierwsze miejsce w finałach 
Mistrzostw Polski, które odbyły się w Bielsku Białym. Z zawodników 
Marcovii w Kadrze Mazowsze zagrał Bartosz Świniarski.

Rocznik 96 pod pieczą trenera Łukasza Zalewskiego zakończył 
sezon na drugim miejscu Warszawskiej Ligi Trampkarzy Młodszych. 
Taką samą pozycję zajął rocznik 98-99, prowadzony przez trenera 
Jana Pieciuka, w Warszawskiej Lidze Żaków.

Szkoleniowcy Wojciechowski i Papis pokładają ogromne nadzieje 
w rocznikach 2000 i 2001.

Pierwsza drużyna Marcovii, wzbudzająca największe emocje 
wśród kibiców, zajęła ósme miejsce w lidze okręgowej.  Mimo że nie 
udało się awansować do wyższej klasy, w przyszłość możemy patrzeć 
z optymizmem. Nowy sezon drużyna rozpocznie  pod wodzą trenera 
Krzysztofa Etmanowicza, a w jej składzie pojawią się nowi zawodnicy. 
Mamy nadzieje że te kroki zaowocują lepszymi wynikami w przyszłym 
sezonie.

W czasie wakacji wszystkie roczniki trenujące w naszym klubie 
wyjadą na obozy sportowe. Łącznie z takiej formy wypoczynku 
skorzysta ponad setka dzieci i młodzieży.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedze-
nia obiektów MTS Marcovii znajdujących się przy ulicy Wspólnej 12 
(022-781-12-84). W sezonie 2009/2010 planujemy poszerzenie ofer-
ty zajęć o formy skierowane również do osób dorosłych. Dużym powo-
dzeniem wśród pań cieszyły się zajęcia callanetics, jogi i stretchingu.  
Magnesem jest także kort tenisowy, który przyciąga miłośników tej 
dyscypliny sportu. Najlepsi wystartowali w turnieju o Puchar Prezesa 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. W finale spotkali się 
Krzysztof Ryński i Robert Sobecki. W turnieju piłkarskim o Puchar 
Prezesa MTS Marcovia zmierzyli się przedstawiciele mareckich firm. 
Pierwsze miejsce zdobyła firma Ryńscy Development, drugie miej-
sce  Doradztwo Marketingowe Grzegorz Miechowicz, trzecie M-Bud, 
a czwarte drużyna Orłów reprezentująca CBŚ.      

Mamy nadzieję, że wraz z poszerzającą się ofertą zajęć w naszym 
klubie wśród mieszkańców Marek przybędzie sympatyków aktywne-
go spędzania wolnego czasu.                             

Grzegorz Miechowicz

Jak co roku publikujemy wyniki egzaminów, które nasze dzieci 
piszą zarówno na koniec szkoły podstawowej jak i gimnazjum. 
Egzamin na koniec szkoły podstawowej, który pisali szóstoklasiści, 
znacząco odbiegał stopniem trudności od pisanych dotychczasowo. 
Ministerstwo, jak i Państwowa Komisja Egzaminacyjna zwracali 
uwagę, aby tegorocznych wyników nie próbować analizować w opar-
ciu o dane z poprzednich lat.

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów uczniów z naszych ma-

reckich szkół na tle średnich krajowych i powiatowych. Jak wypadli-
śmy możemy ocenić sami. Suche liczby nie zawsze odzwierciedlają 
rzeczywisty poziom wiedzy naszych uczniów. Często wyniki klas 
integracyjnych, a takie mamy w naszym mieście, zaniżają znacząco 
średnią, co wcale nie wpływa i nie świadczy o niskim poziomie 
wiedzy naszych uczniów..

Redakcja

Sportowe serce miasta bije przy Wspólnej

Statystyka egzaminów końcowych szkół mareckich

Statystyka egzaminów końcowych 
mareckich szkół podstawowych 

Każdy uczeń mógł zdobyć                    40 punktów
Średni wynik krajowy - 22,64
Średni wynik w pow. wołomińskim - 22,82
Średni wynik w Markach - 23,43
 Średni wynik Wynik najlepszego 
 szkoły  ucznia
1. Szkoła nr 1 /Okólna/ 25,2 37
2.  Szkoła nr 2 /Szkolna/ 21,11 37
3.  Szkoła nr 3 /Pomnikowa/ 25,14 38
4.  Szkoła nr 4 /Duża/ 24,66 37
5.  Szkoła nr 5 /Wczasowa/  24,66 brak danych

Statystyka egzaminów końcowych
gimnazjów mareckich 

Każdy uczeń mógł zdobyć 50 punktów z części humanistycznej, 
jak i matematyczno przyrodniczej

Średni wynik krajowy - 56,73
Średni wynik w pow. wołomińskim - 58,08
Średni wynik w Markach - 55,24
 Część  Część 
 humanistyczna  matematyczna
Gimnazjum nr 1. 33,6 25,70 59,40
Gimnazjum nr 2. 29,31 21,69 51,00

Razem
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25 lat temu Marki były prężnym ośrodkiem na mapie mazo-
wieckiego ping-ponga. To se ne vrati – powiedzą sceptycy. A my 
mówimy – zacznijmy tenisową pracę od nowa!

Aż się łezka w oku kręci, gdy czyta się sprawozdanie z działalności 
Marcovii sprzed ćwierćwiecza.  W 1979 r. powstaje sekcja tenisa 
stołowego. Do treningów – najpierw na dziś już niemal kultowych 
stołach Orkan, a potem nowocześniejszych Tajfun - staje 100 
uczniów, głównie szkół podstawowych, którzy trenują codziennie! 
Zajęcia prowadzą Marta Kędziorek, Leszek Lengiewicz i Jan Kublik. 
Nie zamykamy się w Markach.  W ligowych rozgrywkach grają 2-4 
drużyny. W 1980 r. męska drużyna awansuje do A-klasy i utrzymuje 
się w niej przez cztery sezony. Gramy w turniejach organizowanych 
przez ówczesny dziennik „Sztandar Młodych”. Wśród naszych za-
wodników są mistrzowie i wicemistrzowie Warszawy. 

„Najlepsze wyniki uzyskiwały Barbara Mielcarz, Monika Kostrze-
wa, Alicja Jastrzębska, Dorota Beszczyńska, Katarzyna Ponichtera, 
wśród chłopców Andrzej Dudzik, Paweł Ratajczyk, Andrzej Ratajczyk, 
Robert Jędrych”- przypomina sprawozdanie, przygotowane w 1985 
r. 

W osiąganiu naprawdę dobrych wyników zawodnikom nie prze-
szkadzały peerelowskie warunki. O tym, że nie były łatwe, przypomi-
na dokument w charakterystycznym języku minionej epoki.

”Braki występują w rakietkach oraz praktycznie zawodnicy nie 
posiadają strojów sportowych, nie mówiąc już o dresach. W dalszej 
pracy należy zwrócić uwagę na poprawę wyposażenia sekcji w ra-
kietki i stroje sportowe” – piszą autorzy sprawozdania. 

Dlaczego przywołujemy to wspomnienie? Ostatnio w naszym 
mieście sporo mówi się o reaktywowaniu tenisa stołowego. Naszym 
zdaniem, bazą mogłyby być szkoły. Z dwóch powodów. Po pierwsze, 
mają odpowiednie zaplecze (m.in. Mareckie Stowarzyszenia Gospo-
darcze fundowało im stoły do tenisa), po drugie – najlepiej uczyć tej 
dyscypliny w wieku wczesno-szkolnym. Wszak nie od dziś wiadomo, 
że czy skorupka za młodu nasiąknie… W rozmowie z Janem Kubli-
kiem przywołaliśmy wspomnienia świetności tenisa w Markach. 
Powołana przy klubie sportowym Marcovia sekcja znalazła dobre 
warunki rozwoju przy Szkole Podstawowej nr 1. Pełniłem wtedy 
funkcję dyrektora szkoły i byłem jednocześnie wiceprezesem klubu, 
z  kolei Jan Kublik - trenerem i zawodnikiem. 

W sprawozdaniu wymieniono tylko część osób zasłużonych 
dla sekcji. Nie można zapomnieć o trenerze i zawodniku Jerzym 
Łukaszewskim, zawodnikach Katarzynie Stefaniak, Katarzynie 
Paciorek, Sienkiewicz (imiona nie pamiętamy), Katarzynie Szubie-
rajskiej, Krzysztofie Ratajczaku, Gerardzie Waśniewskim, Robercie 
Wasniewskim, Arturze Deput, Tomaszu  Deput, Jędrzychu – bracie 
Roberta i innych.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie! Dziękujemy Wam za aktyw-
ność sportową w tamtych latach. Chcemy także  zaprosić Was do 
udziału w promocji tenisa stołowego przez udział Waszych Rodzin 
w dwóch imprezach sportowych organizowanych przez Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze (z udziałem Marcovii i UKS „Struga”): 
Spartakiady Rodzinnej – 27 września i X Drużynowego  Turnieju 
w Tenisie Stołowym – 24 października. Napiszcie też do nas o kim 
zapomnieliśmy i opiszcie ciekawe zdarzenie. Zapraszamy.

Jan Kublik i Tadeusz Skłodowski
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Marki me 
widzę przyjazne

Druzgocący. Tak krótko można określić materiał o poczcie przy 
Sportowej, który ukazał się w TVN Warszawa. To krótki i sprawny 
reportaż, który opisuje sytuację w jedynym w mieście urzędzie 
pocztowym. 

Dla zwykłego obywatela płynie z niego jeden, podstawowy wniosek: 
nikt nie może być pewien, czy przesyłka dojdzie na czas, albo raczej 
czy w ogóle dojdzie. Można oczywiście narzekać (i słusznie) na wa-
runki, w jakich pracują pocztowcy przy Sportowej (są katastrofalne), 
ale - szczerze mówiąc - przeciętnego Kowalskiego to nie interesuje. 
On chce dostać na czas rachunek z zakładu energetycznego czy 
gazowni, by nie narazić się na karne odsetki lub – w razie zgubienia 
przez pocztę faktury – wyłączenie prądu. On chce być pewien, że 
nadany przez niego list czy przesyłka dotrą do celu. I tyle. Reszta 
powinna być (teoretycznie) wyłącznym problemem Poczty Polskiej. 
Mimo to uważamy, że poczcie trzeba pomóc, choć nie w sposób, 
o jakim pewnie większość z Was myśli. 

Stopniowo następująca liberalizacja rynku pocztowego spowodo-
wała, że w Polsce pojawili się już pierwsi prywatni operatorzy. Jeden 
z nich - InPost - wskoczył nawet na warszawską giełdę. Widać, że 
to był trafiony pomysł. Najlepszym dowodem jest fakt, że mimo 
ubiegłorocznej bessy na parkiecie spółka regularnie nagradzała 
inwestorów wzrostem kursu. Mamy cichą nadzieję, że właśnie tego 
typu gracz pojawi się w Markach i zacznie przejmować od Poczty np. 
część kontraktów z dostawcami podstawowych usług dla obywateli 
Marek. Dlaczego rachunki za prąd, telefon, gaz czy telewizję cyfrową 
musi dostarczać Poczta Polska, a nie prywatny inwestor, któremu 
po prostu będzie zależeć na budowie rynkowej pozycji w nowym 
miejscu? Warto też zauważyć, że może to być szansa dla przed-
siębiorczych obywateli naszego miasta. Wspomniany wyżej InPost 
wprowadził program franczyzowy – a to oznacza, że na jego licencji 
i z jego pomocą prywatna osoba może rozkręcić tego typu biznes. 

Nic tak dobrze nie robi na rynku jak konkurencja. Mamy nadzieję, 
że wówczas ktoś na Poczcie Polskiej przebudzi się i wreszcie zrobi 
urząd z prawdziwego zdarzenia, by ratować nadszarpniętą reputację 
w Markach. Pewnym przykładem może być sytuacja z Dolnego Ślą-
ska. Kilkanaście lat temu, kiedy telefonia komórkowa była jeszcze 
w powijakach, a na rynku panował niepodzielnie telefon stacjonarny 
– wówczas flagowy produkt Telekomunikacji Polskiej - na podłącze-
nie do sieci trzeba było bardzo, bardzo długo czekać. Na Dolnym 
Śląsku wszedł do gry Dialog, telekom należący do KGHM Polska 
Miedź – każdy mógł dostać kabel i numer prawie na poczekaniu. 
Wtedy Tepsa zrozumiała, że nie jest niezastąpiona, bo na lokalnym 
rynku wyrasta jej groźny rywal. Ruszyła do boju o klientów, budząc 
się błyskawicznie (nagle się okazało, że można było dostać ten 
sam numer, na który czekałeś człowieku latami niemal od ręki…). 
Być może (choć – przyznajemy - nie mamy wcale pewności) będzie 
podobnie w Markach, o ile pojawi się prywatna poczta. A wtedy na-
wet jeśli państwowy gigant się nie przebudzi, Kowalski będzie mieć 
w zasięgu alternatywnego operatora.

Na przypadek Poczty w Markach można też spojrzeć z szerszej 
perspektywy. Chodzi o jakość szeroko rozumianych usług publicz-
nych, oferowanych nie tylko przez firmy, ale i samorząd czy szkoły. 
Im będą lepsze, tym lepsze będzie zdanie o Markach. To oczywista 
oczywistość (jak mawia klasyk myśli politycznej), ale tę starą prawdę 
warto wielokrotnie przypominać. Dlatego – naszym zdaniem - i radni, 
i burmistrz powinni w tym kierunku intensyfikować działania. Zarówno 
w sprawach wielkich (edukacja, kanalizacja) jak i pozornie małych. 
Takich jak historia Poczty przy Sportowej. Wykonajcie, Panie i Pano-
wie, gest – zaproście do Marek prywatnego operatora pocztowego. 
Tylko tyle i aż tyle. Jeśli to przyniesie efekty, każdy z nas będzie mógł 
z czystym sumieniem powiedzieć „Marki me widzę przyjazne”

Wioletta i Tadeusz
Więcej o codziennych sprawach miasta na jestemzmarek.pl

Tenis stołowy 
- reaktywacja
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W poprzednim numerze naszej gazety zamieściliśmy obszerne 
sprawozdanie z wydarzenia ogromnej rangi, jakim były Mistrzostwa 
Świata w warcabach 64-polowych do lat 23, które odbyły się 
w naszym mieście. Impreza była bardzo udana i odbiła się  echem 
w świecie warcabistów. W świat poszła fama o fantastycznej organi-
zacji, czego dowodem są wpisy na stronie internetowej mistrzostw, 
jak i opinie uczestników przekazywane na gorąco w trakcie trwania 
rozgrywek. 

To wydarzenie nasuwało naszym czytelnikom wiele pytań. Dla-
czego w naszym mieście gościła taka międzynarodowa impreza? 

Jaki Marki mają związek z warcabami? Te pytania spowodowały, że 
postanowiłem przybliżyć naszym czytelnikom genezę tej wspaniałej 
imprezy. Zaczęło się bardzo prosto i banalnie. Na początku była pa-
sja, którą próbuje się zaszczepić najbliższym, czyli dzieciom. W tym 
przypadku – z powodzeniem. Taki był początek starań rodziny Jaro-
sława i Elżbiety Sucheckich - osób, dzięki którym mogliśmy gościć 
tak utalentowanych warcabistów. Zacznijmy jednak od początku.

Otóż pasja Jarka, przy jego zaangażowaniu społecznym, musiała 
wyjść poza ramy własnej rodziny. Tym bardziej, że w tym rejonie 
Marek naszego miasta zawsze bardzo brakowało pomysłu na 
zorganizowanie wolnego czasu dzieciakom. Przy wydatnym zaanga-
żowaniu państwa Sucheckich powołano Uczniowski Klub Sportowy 
„STRUGA” z sekcją warcabową na początek. I tak Jarek rozpoczął 
jako trener zajęcia warcabowe z dziećmi. Warcaby nie są medial-
nym sportem, ale rozwijają myślenie koncepcyjne. Dzieci mają 
wielką satysfakcję, jeśli po powrocie z zajęć są w stanie pokonać 
wszystkich domowników. Dzieciaki radziły sobie coraz lepiej. Aby 
można było sprawdzić ich umiejętności, konieczna była konfrontacja 
w różnego rodzaju turniejach. Tu po raz kolejny dała znać o sobie 

pasja Jarka. W ramach własnego urlopu, własnym samochodem, 
woził zawodników, którzy zbierali szlify na zawodach. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Zawodnicy UKS „STRUGA” zaczęli 
odnosić sukcesy i na dobre zagościli w krajowej czołówce. Najlepsi 
zdobywali tytuły mistrzów Polski oraz reprezentowali nasz kraj na 
międzynarodowych imprezach. Ponieważ nasz UKS stał się bardzo 
liczącym klubem, Polska Federacja Warcabowa zaczęła powierzać 
nam – Markom - organizację różnego rodzaju imprez. Mamy przecież 
już poza sobą przygotowanie wielu ogólnopolskich imprez włącznie z 
mistrzostwami Polski. Ponieważ zawody zawsze były organizowane 

na wysokim poziomie (a nasi zawodnicy odnoszą sukcesy w wielu 
turniejach międzynarodowych), dlatego naszemu klubowi powierzo-
no organizację tegorocznych Mistrzostw Świata do lat 23. Nie byłoby 
tych sukcesów, gdyby nie pasja zaangażowanie i ogromna praca, 
jaką włożyli państwo Sucheccy wraz z już dorosłymi i utytułowanymi 
dziećmi.

Mistrzostwa minęły, zostały wspaniałe wspomnienia. Poza tym 
nic się nie zmieniło: co sobota kółko warcabowe ma zajęcia, a Jarek 
obmyśla na kilka miesięcy wcześniej plan działania - jak przygotować 
dzieciakom wyjazd na obóz sportowy i kogo wysłać na zawody, które 
odbędą się po wakacjach. Państwo Sucheccy zawsze mają wokół 
siebie grono zaangażowanych rodziców, na których pomoc mogą 
zawsze liczyć.

Na koniec pozwolę sobie na osobisty wątek. Pomaganie takim 
ludziom jak Państwo Sucheccy to dla mnie ogromna przyjemność.  
Elu, Jarku, jestem dumny, że mogę zaliczać się do grona Waszych 
przyjaciół.

Dariusz Pietrucha, redaktor naczelny Gazety Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego

Sucheccy – na początku była pasja

Informujemy, że UKS „STRUGA”
działa przy Zespole Szkół nr 2

w Markach przy ul. Wczasowej 5

Zajęcia warcabowe odbywają się 
w każdą sobotę w godz. 1100 – 1300

Drodzy Czytelnicy,
Tym artykułem chcemy prezentować na łamach naszej 

Gazety informacje o ludziach z terenu naszego miasta, którzy 
swoją aktywnością – społeczną czy artystyczną - zasługują 
na to, aby zaprezentować ich działalność i sylwetki ogółowi 
mieszkańców naszego miasta. Liczymy na Państwa aktyw-
ność w tej sprawie. Czekamy na Wasze sygnały o ciekawych 
ludziach.  gazeta@msg.net.pl

Redakcja
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Przychody mające wpływ na zawieszanie
lub zmniejszanie świadczeń

1.   Wpływ osiąganych przychodów na zawieszenie  
lub zmniejszenie świadczenia
Od 01 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. kwoty maksymalnych 

zmniejszeń wynoszą:
•  467,09 ( 24% kwoty bazowej) – dla emerytury lub renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy,
• 350,34 ( 18% kwoty bazowej) -  dla renty z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy,
•  397,05 ( 20,4% kwoty bazowej) - dla renty rodzinnej, do której 

uprawniona jest jedna osoba.
Kwota bazowa ustalona w wysokości od 01 marca 2009 ma 

zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznanych:
•  na wniosek zgłoszony po dniu 28.02.2009 r.
•  na wniosek zgłoszony przed dniem 01.03.2009 jeśli prawo do 

świadczenia powstało po dniu 28.02.2009 r . 
Od 01 stycznia do 31 sierpnia 2009 kwoty przychodu mające 

wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie kształtują się następująco:

Przykład 1.1
Emeryt pobierający od 2009 r. wcześniejszą emeryturę, 1 lutego 

2009 podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z wynagro-
dzeniem brutto 2500,00 zł W lutym emeryt poinformował o tym 
fakcie ZUS, który w tym też miesiącu wydał decyzję o zmniejszeniu 
emerytury od 01 marca 2009 r. o kwotę przekroczenia, nie wyższą 
jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Przychód emeryta powoduje zmniejszenie świadczenia o różnicę 
między kwotą osiągniętego przychodu, a kwotą równą 70%  prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego tj. 332,40 zł ( 2500,00 zł 
-2167,60 zł ). Wynika to stąd, że różnica ta jest mniejsza od kwoty 
maksymalnego zmniejszenia emerytury tj. 467,00 zł.  

Przykład 1.2
Rencista pobierający rentę z tytułu częściowej niezdolności do 

pracy, od dnia 01 marca 2009 r. został zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym wynoszącym 
2900,00 zł. (wyższe od 70% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia, ale niższe niż 130% tej kwoty).

W marcu rencista poinformował ZUS o kwocie osiąganego przy-
chodu.

ZUS wydał decyzję o zmniejszeniu renty od 01 kwietnia 2009 
o kwotę maksymalnego zmniejszenia renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy, wynoszącą 350,34 zł. 

W przypadku złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku o zawie-
szenie lub zmniejszenie świadczenia za okres wsteczny, ZUS wydaje 
decyzję o zmniejszeniu bądź zawieszeniu świadczenia na bieżąco.  

2. Obowiązki emerytów, rencistów oraz pracodawców 
•  Emeryt lub rencista niezwłocznie zawiadamia ZUS o podjęciu pracy, 

służby lub innych działalności rodzących obowiązek ubezpieczeń 
społecznych W swoim oświadczeniu zawiadamia organ rentowy 
czy zamierza osiągnąć przychód niepowodujący zawieszenia lub 
zmniejszenia świadczenia, powodujący zmniejszenie świadczeń 
lub zawieszenie świadczeń ( §3 ust.1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty)

•  Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego 
każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubie-
głym roku kalendarzowym. Także wtedy, gdy nie przekroczył 70%  
kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

•  Pracodawca, zleceniodawca bądź inny płatnik składek zobowią-
zany jest do zawiadomienia organu rentowego do końca lutego 

każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez 
emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym. 

3.  Skutki osiągania przychodów przez zarobkujących 
emerytów
Łączne kwoty graniczne przychodu dla mijającego roku kalenda-

rzowego ustala się poprzez zsumowanie kwot stanowiących odpo-
wiednio 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 
12 miesiącach kalendarzowych danego roku tj. od dnia 01 stycznia 
do 31 grudnia. W taki sposób ustala się kwoty graniczne przychodu 
dla danego roku kalendarzowego dla zarobkujących emerytów 
i rencistów, którzy przez cały rok kalendarzowy mieli ustalone prawo 
do świadczenia i nie osiągnęli w trakcie roku powszechnego wieku 
emerytalnego ( kobieta – 60 lata, mężczyzna – 65 lat).

W przypadku gdy emeryt lub rencista z ustalonym prawem do 
emerytury ukończył w trakcie roku kalendarzowego 60 lat (kobieta) , 
bądź 65 lat ( mężczyzna) wówczas łączne kwoty graniczne  przycho-
du ustala się poprzez zsumowanie kwot stanowiących odpowiednio 
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązu-
jących od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc w którym świadczeniobiorca ukończył powszechny 
wiek emerytalny.  

ZUS może rozliczyć emeryta bądź rencistę w dwojaki sposób, 
w zależności od wniosku świadczeniobiorcy lub tego, który sposób 
rozliczenia jest dla niego korzystniejszy, tzn.:
•  w systemie miesięcznym, porównując osiągnięty przychód 

w poszczególnych miesiącach roku z dopuszczalnymi limitami 
przychodu obowiązującymi w tych miesiącach,

•  w systemie rocznym, porównując łączny przychód osiągnięty 
w roku kalendarzowym z dopuszczalnymi limitami obowiązującymi 
dla danego roku.

Przykład 3.1
Rencista w 2008 r. poinformował ZUS o osiąganiu przychodu 

niższego niż niższa kwota graniczna. Tym samym pobierał przez 
cały rok rentę w pełnej wysokości. W lutym 2009 r. złożył w ZUS 
zaświadczenie, z którego wynikało, że łącznie w 2008 r. osiągnął 
przychód w wys. 24 662,90 zł.

Osiągnięty przez rencistę  w 2008 r. przychód przekroczył 
o 246,00 zł niższą kwotę graniczną określoną dla 2008 r.  tj. kwotę 
wynoszącą 24 416,90 zł. 

Tym samym renta za 2008 r. podlegała zmniejszeniu o kwotę 
przekroczenia tj. o kwotę 246, 00 zł ( 24 662,90 zł – 24 416,90 zł) 
i podlega zwrotowi.

Przykład 3.2
Emeryt ( przebywający na wcześniejszej emeryturze) od 01 

kwietnia 2008 r. podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
o czym powiadomił organ rentowy. Z nadesłanego zaświadczenia 
wynikało, że osiąga przychód wyższy niż 130 %  kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. ZUS w maju 2008 wydał decyzję 
o  zawieszeniu emerytury od 01 czerwca 2008 r. 

Z przedłożonego przez emeryta w lutym 2009 r. zaświadczenia 
o kwocie przychodu za 2008 r. wynikało, że jego przychód z tyt. 
stosunku pracy wyniósł 45 866,10 zł. ( kwoty graniczne przychodów 
za 2008 r. wynosiły odpowiednio 70%  kwoty przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia – 24 416,90 zł i 130%  kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w  wysokości 45 345,60 zł).

Zatem kwota przychodu osiągniętego przez emeryta w 2008 
r. przekroczyła wyższą kwotę graniczną obowiązującą w 2008 r. 
o kwotę 520,50 zł ( 45 866,10 zł – 445 345,60 zł ). Wobec tego, że 
przychód emeryta w 2008 r. przekroczył wyższą kwotę graniczną, 
emerytura przez cały 2008 r. winna być zawieszona.

Rozwiązaniem z powyższej sytuacji jest zwrócenie nadwyżki przy-
chodu ponad 130% , w tym przypadku 520,50 na konto ZUS.

Organ rentowy pomniejszy naszą emeryturę o kwotę zmniejszenia 
( dla roku 2009 wynosi 467,09 czyli za 12 miesięcy 5605,08) a, po-
została część świadczenia zostanie wypłacona świadczeniobiorcy. 

W przypadku gdy świadczenia były zmniejszone lub zawieszone, 
organ rentowy wydaje decyzję „rozliczającą” świadczeniobiorcę za 
dany rok kalendarzowy i dokonuje zwrotu różnicy między należną 
i wypłaconą kwotą świadczeń. Wypłacone świadczeniobiorcy wyrów-
nanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
jest dla niego przychodem w dacie wypłaty.

Okres
obowiązywania

70 % kwoty 
przeciętnego 
miesięcznego 

wynagrodzenia 
(zmniejszenie)

130% kwoty 
przeciętnego 
miesięcznego 

wynagrodzenia 
(zawieszenie)

01.01 - 28.02.2009 2 078,00 zł 3 859,20 zł

01.03 - 31.05.2009 2 167,60 zł 4 025,60 zł
01.06 - 31.08.2009 2 230,00 zł 4 141,30 zł

01.09 - 30.11.2009 dane będą podane przez ZUS 
w terminie późniejszym
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Dzisiejsze opracowanie stanowi trzecią i ostatnią część poświęco-
ną świadczeniom z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli w przyszłości zechcą Państwo rozwiązać jeszcze jakiś inne 
problemy związane z wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych, 
które w naszym 3-częściowym cyklu spotkań zostały pominięte, 
odsyłam Państwa do:
1.  Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. 
nr 39, poz. 353),

2.  Aktu wykonawczego do w/w ustawy (rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty), 

w którym omówiono:
•  szczegółowe zasady zawieszania lub zmniejszania emerytury 

i renty,
•  obowiązki emerytów i rencistów oraz płatników składek i urzę-

dów skarbowych,
•  szczegółowe zasady rocznego i miesięcznego rozliczania świadczeń,
•  szczegółowe zasady zawieszania i zmniejszania świadczeń 

osobom, którym świadczenia przyznano z uwzględnieniem 
okresów ubezpieczenia za granicą.

W przypadku ewentualnych wątpliwości zapytania prosimy kiero-
wać na adres  biuro@msg.net.pl

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa – Kierownik Działu Kadr Buchalter Skłodowscy Sp.J.

31 maja 2009 nad Kanałem Żerańskim w okolicy 
miejscowości Nieporęt odbyła się kolejna edycja 
Wędkarskiego Festynu z okazji Dnia Dziecka
zorganizowana przez Koło PZW nr 14 Marki 
O/Mazowiecki pod patronatem Burmistrza Miasta 
Marki.

W imprezie uczestniczyło w sumie 74 dzieci, 
a w zawodach wzięło udział 63 młodych adeptów 
wędkarstwa. Najmłodszy zawodnik miał zaledwie 
cztery lata. 

Ci, którzy zdecydowali się na przybycie, na pewno 
nie pożałowali. Dzięki hojności sponsorów koła, każde 
dziecko biorące udział w zawodach otrzymało wiele 
atrakcyjnych nagród. Zawody wędkarskie zakończyły 
się o godzinie 12.10.

Sędziowie, którzy patrolowali brzegi łowiska, oraz 
inni członkowie Koła pomagali wiązać haczyki, mody-
fikować zestawy i udzielali porad.

Nagrody wręczał osobiście burmistrz Marek, który 
wraz z Urzędem Miasta Marki, jak co roku jest naj-
większym darczyńcą imprezy. 

Festyn miał na celu nie tylko rozrywkę, ale i edu-
kację. Każde dziecko wędkowało pod czujnym okiem 
opiekuna. 

42 zawodników zgłosiło do wagi swoje niejed-
nokrotnie pierwsze złowione w życiu ryby. Głównymi zdobyczami 
wędkarskimi były ukleje, płocie i okonie. Ryby po złowieniu zostały 
zważone przez komisję sędziowską i wypuszczane z powrotem do 
wody. 

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się jazda na kucy-
ku, rycerski turniej walki na pianki oraz inne gry i zabawy.

W trakcie trwania imprezy członkowie Koła zadbali o katering 
w postaci: domowej grochówki, bigosu i pysznych potraw z grilla. Nie 
zabrakło również słodyczy i napojów, a nawet domowych wypieków.

Uśmiechy szczęśliwych dzieci były powodem do wielu wzruszeń 
dla organizatorów.

Patronat medialny: Polski Portal Wędkarski Rybobranie.pl i Wia-
domości Wędkarskie.

Sponsorzy: Urząd Miasta Marki, Wiadomości Wędkarskie, Polski 
Portal Wędkarski Rybobranie.pl, BASF POLSKA sp. z o.o., Sklep 
Wędkarski „Dzikun”, Sklep Wędkarski SUM, Sklep Wędkarski – 
Krystyna Trąbajło, Zakład Szklarski ul. Piłsudskiego 104, Hurtownia 
Napoi - Ryszard Grześkiewicz, ZPC BULIK - Zakład cukierniczy, 
www.sylmag.com.pl, www.elpat.com.pl, Janas Robert, Orłowski Jan 
i inni

Tekts i foto: Mariusz Sosnowski, 
Rzecznik Koła PZW nr 14 Marki O/Mazowiecki

Dzień Dziecka nad wodą
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Klub Radnych „O przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowkiTadeusz Skłodowski

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

We wtorek, 9 czerwca w Mareckim Ośrodku Kultury odbyło się 
uroczyste rozstrzygnięcie ogólnomiejskiego konkursu plastycz-
nego, „Ze sztuką na ty”, zorganizowanego z okazji XXV - lecia 
działalności MOK pod patronatem Burmistrza Miasta Marki 
i Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Marki. 

Podobnie jak pierwsza edycja - zorganizowana z okazji XX-lecia 
MOK - inicjatywa spotkała się z dużym odzewem szkół mareckich. Do 
konkursu zgłoszono łącznie 122 prace z 4 szkół podstawowych: nr 
1, nr 3, nr 4 i nr 5 w Markach oraz mareckich gimnazjów: nr 1 i nr 2.
Zgłoszone prace, wyselekcjonowane wcześniej przez pedagogów, 
zostały poddane wnikliwej ocenie jury, w skład którego wchodzili 
artyści plastycy: Anna Misiurska, Tadeusz Lużyński oraz Irena 
Zawało.

Nadesłane prace zostały oprawione i wyeksponowane na pokon-
kursowej wystawie w Galerii MOK tworząc piękną, barwną scenerię 
dla uroczystości rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor Mareckiego 
Ośrodka Kultury, Krystyna Klimecka rozpoczynając wtorkowe spo-
tkanie wyraziła swoja radość z licznego w nim uczestnictwa i zwróciła 
uwagę na mnogość interpretacji tematu, która podziwiać można na 
ścianach galerii MOK: od tańca, 
przez malarstwo, rzeźbę, teatr, 
cyrk czy zajęcia tematyczne aż 
po indywidualne, wręcz osobiste 
spotkanie ze sztuką samego 
twórcy - czy to młodego, czy już-
dojrzałego. Pomysłodawca i ko-
misarz wystawy Hanna Klimecka 
dodała, że wystawa oglądana 
dopiero jako całość  pokazuje 
szerokość pojęcia „sztuka” i czy-
ni zrozumiałym i czytelnym samą 
ideę konkursu - pokazanie w jak 
wiele dziedzin ludzkiej aktywności 
zawiera w sobie nutkę artyzmu 
i jak ważne są te dziedziny w życiu 
każdego z nas. 

Anna Misiurska przewodniczą-
ca jury, przypomniała wszystkim, 
jakie były kryteria oceny prac 
konkursowych i podkreśliła, że 
szerokie zainteresowanie tema-
tem świadczy zarówno o zainte-
resowaniu młodego pokolenia 
poruszanymi zagadnieniami jak 
i o zaangażowaniu pedagogów 
w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Prac konkursowych było wiele, 
a poziom ich wykonania - bardzo 
wysoki, wiec jury postanowiło nie 
tylko przyznać pierwsze 3 lokaty, 
ale też 6 wyróżnień. Dodatkowo Burmistrz Miasta Marki, Dyrektor 
MOK, Dyrektor Biblioteki Publicznej oraz Przewodniczący Komisji 
Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miasta Marki przyznali nagrody spe-
cjalne dla prac, które były szczególnie bliskie ich sercu lub urzekły 
nietuzinkową interpretacją tematu konkursu:
•  I nagroda - Monika Nierwińska, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 3 

- praca nr 9 pt. „Na trapezie” 
•  II nagroda - Marcin Gałązka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 3 - 

praca nr 3 pt. „Lekcja w plenerze” 
•  III nagroda - Klaudia Siedlecka, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 3 

- praca nr 29 pt. „Próba przed występem” 

Wyróżnienia: 
•  Daria Woźniak, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 - praca nr 1 

pt. „Chór kościelny” 
•  Patrycja Janicka, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 4 - praca nr 56 

pt. „Cyrk” 

•  Jan Goławski, kl. V. Szkoła Podstawowa nr 4 - praca nr 31 
pt. „Pianista”

•  Zofia Kania, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 - praca nr 5 
pt. „Papuga”

• Monika Kuchnio, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 3 - praca nr 11 
pt. „Wernisaż”

•  Rafał Nierwiński, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 3 - praca nr 8 
pt. „Tresura w cyrku”

Nagrody Specjalne
Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Marki 
•  Karolina Gąska, kl. V Szkoła Podstawowa nr 5, Izabela Koc, kl. 

V Szkoła Podstawowa nr 5, Ewelina Sienkiewicz kl. VI Szkoła 
Podstawowa nr 5, Zofia Godlewska, kl. I Szkoła Podstawowa 
nr 5 - praca pt. „Ze sztuką na ty”

Nagroda Specjalna Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty 
i Sportu Rady Miasta Marki 
•  prace młodzieży Gimnazjum nr 1 wykonane pod kierunkiem 

Katarzyny Listwon

Nagroda Specjalna Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Marki 
•  Andrzej Kaczyński, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 4 - praca nr. 55 

pt. „Biblioteka”

Nagroda Specjalna Dyrektora MOK 
•  Julia Pawela, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 3 - praca nr 10 

pt. „Zajęcia w Ośrodku Kultury”
Po zakończeniu ceremonii wręczania nagród nadszedł czas na 

zwiedzanie wystawy, słodki poczęstunek oraz wymianę wrażeń 
w kuluarach. Każdy z przybyłych na uroczystość otrzymał pamiątko-
wy katalog wystawy, gdzie obok wyników i komentarza do konkursu 
znalazła się pełna lista wszystkich jego uczestników i spis prac. 
Marecki Ośrodek Kultury już teraz serdecznie zaprasza na III edycję 
konkursu „Ze sztuką na ty”- tym razem z okazji XXX-lecia MOK 
w Markach. 

Anna Dąbrowska - Pękocka
MOK w Markach

Ze sztuką na ty
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 1.  Sklep „U Gabrysi”, ul. Małachowskiego 112

 2.  Sklep SMACZEK mięsno-wędliniarski, 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 Spżywczo Monopolowy “GABRIELA”, 

Małachowskiego 12

 24. MARCPOL, Al. Piłsudskiego

 25. Sklep Spożywczt ADAM, ul. Kościuszki 64B

 26.  Sklep Spożywczy Iwona Prus, 

ul.Pułaskiego 36A

 27.  Sklep Spożywczy Ewa Szczepanowska, 

ul. Legionowa 57D

 28.  Sklep Spożywczy Maria Broma, Wanda Broma, 

ul.Legionowa 38

 29.  Sklep Promyk Gendek Hanna, Pajer Małgorzata, 

ul.Radna 2

 30. RSH sklep nr 3 Pawilon, ul.Legionowa 1

 31. Sklep Smok Andrzej Smoczyński, ul.Mała 3

 32.  Sklep Renata Wołowicz, 

ul. Ks. Ignacego Skorupki 2a

 33. Sklep Ewa Gajo, ul.Cmentarna 4

 34. Sklep Maria Bartosińska, ul.Dmowskiego

 35.  Kwiaciarnia „Kamelia” Ryszard Surmacz, 

ul. Lipowa 2

 36. Sklep Spożywczy „Wikola”, ul. Promienna 15

 37. Apteka, ul Piłsudskiego 176

 37. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36

 38.  ELPAT - księgarnia językowa, kosmetyki, 

ul. Briggsów 5

 39.  Kiosk - sklep zabawkarski, 

ul. Piłsudskiego 28

 40.  Sklep zoologiczny, ul. Piłsudskiego 74

Naszą gazetę znajdziesz
w tych miejscach:

Interior Centrum Sp.j.
ul. Ciurlionisa 3, 05-260 Marki

tel. (0 -22) 799 18 19, fax (0-22) 771 24 96 
e-mail: interior@grupapsb.com.pl www.interiorcentrum.com.pl

CENTRUM DOCIEPE¡ BUDYNKÓW

MIESZAMY TYNKI I FARBY JU  ̊OD 24 h

Firma specjalizuje sí  w handlu detalicznym i hurtowym materia∏ami budowlanymi.

Elewacje wykonane w systemei Terranova

Oferuje:
• p∏yty gipsowo-kartonowe
• profile do p∏yt g-k i sufitów podwieszanych
• sufity podwieszane mineralne ARMSTRONG
• docieplenia poddaszy - we∏na ISOVER, PAROC, URSA
• styropian TERMO ORGANIKA
• cement, ceg∏a, wapno
• kleje do glazury CERESIT, ATLAS, CEKOL
• gipsy szpachlowe i tynkarskieDOLINANIDY,
KNAUF, CEKOL

• folie budowlane, paroizolacyjne 
i wiatroizolacyjne
• tynki akrylowe, mineralne
farby wewń trzne i elewacyjne 
- w∏asne mieszalniki

• promocyjne ceny
• doradztwo techniczne
• mi∏a i fachowa obs∏uga
• transport do klienta gratis
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e-mail: godex@neostrada.pl

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

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

e-mail: biuro@audycer.pl


