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Przede wszystkim chcieliby-
śmy Panu pogratulować zwycię-
stwa w Maroku (Merzouga Rally), 
można je uważać za dobry znak 
przed Dakarem?

– Dziękuje. Za dobry znak trze-
ba uważać cały sezon. Był on 
wyjątkowo ciężki, odbyłem dużo 
treningów i wystartowałem w wie-
lu rajdach. Udało się to zakoń-
czyć wicemistrzostwem świata 
i właśnie zwycięstwem w ostatnim 
wyścigu przed Dakarem. Wyścig 
przez Amerykę Południową to jed-
nak zupełnie inne zawody – jest 
bardzo długi rajd i trzeba mieć 

Z Marek do Dakaru
Jeden z najlepszych polskich motocyklistów – Jakub 
Przygoński od wielu lat mieszka w Markach. Kiedy 
czytacie Państwo te słowa trwa kolejny Rajd Dakar, 
w którym ściga się już po raz trzeci. Z aktualnym wi-
cemistrzem świata (Cross-Country Rallies +450 ccm) 
udało nam się porozmawiać na kilka dni przed odlo-
tem do Ameryki Południowej.

przede wszystkim bardzo dobrze 
przygotowany sprzęt. Ciężko co-
kolwiek przewidywać przy takim 
wyzwaniu.

To już niecałe dwa tygodnie do 
Dakaru – jak idą przygotowania? 

Etap sportowych przygotowań 
już właściwie został zamknięty. Mo-
tocykle od trzech tygodni są w po-
dróży do Argentyny. Teraz wróciłem 
do Marek, chcę odpocząć w rodzin-
nym gronie i drugiego dnia świąt 
wyjeżdżam na zawody [rozmowa 
była przeprowadzona przed Bożym 
Narodzeniem – red.].
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Dakar to najważniejsze i naj-
cięższe zawody dla motocykli-
stów rajdowych. Co czyni je ta-
kimi trudnymi?

– Rzeczywiście to dla nas 
taka olimpiada. Tutaj trudne jest 
wszystko. Przede wszystkim jest 
to czternaście długich dni ścigania 
się. W tym czasie trzeba pokonać 
dziewięć tysięcy kilometrów. Jaz-
da po asfalcie w wygodnym sa-
mochodzie można byłoby wyczer-
pująca. Zmęczenie nawarstwia 
się i po 5-6 dniach boli dosłownie 
wszystko. Nawet paznokcie, które 
nieustannie wibrują na kierownicy. 
A w międzyczasie trzeba jeszcze 
dbać o motocykl – jak on zawie-
dzie to i ja nie dojadę do mety.

Wspominał Pan o chęci spę-
dzenia Świąt w Markach. Jak 
długo Pan tutaj mieszka? 

– Moja rodzina pochodzi z Ma-
rek, ja sam mieszkam tutaj od ma-
łego chłopca – jakieś osiemnaście 
lat. Tutaj się wychowałem, często 
też trenowałem w okolicach mia-
sta – dobrze znam tutejsze lasy 
i pola. Zresztą do dziś jak jestem 
w Markach to trenuje na pobliskich 
terenach. Obecnie trzeba przy-
znać, że więcej czasu spędzam 
na zawodach i treningach niż 
w domu – są to niecałe cztery mie-
siące w roku. 

Pana rodzinne fi rmy – Auto-
Test w Strudze oraz Toyota Mar-
ki to cenione przedsiębiorstwa 
w naszym mieście. Jaka jest hi-
storia tych fi rm?

– Władysław Cygan, mój dzia-
dek był wielkim fanem motoryza-
cji – zaszczepił to też we mnie. 
Trzydzieści lat temu założył mały 
warsztat w Strudze. Handlował 
też samochodami, to była jedna 
z pierwszych tego typu działalno-
ści w Polsce. W pewnym momen-
cie udało się nawiązać współprace 
z Mitsubishi i Toyotą, która trwa do 
dziś z bardzo dobrymi efektami.  
Bardzo szanuję dziadka, był on 
dla mnie autorytetem. Potrafi ł ma-
lutki warsztat rozwinąć do potęż-
nej fi rmy. Teraz kontynuowana jest 
praca dziadka – w ubiegłym roku 
został otworzony salon Lexusa na 
warszawskim Żeraniu.

Na początku grudnia dołą-
czył Pan do drużyny Red Bulla, 
z którą wcześniej związany był 
już Adam Małysz. Korzystając 
z okazji chciałbym spytać do-
świadczonego rajdowca o szan-
sę naszego najlepszego skoczka 
w Dakarze Jak wiadomo Małysz 
będzie próbował swoich sił 
w klasyfi kacji samochodowej.

– Na pewno będą to dla Adama 
bardzo ciężkie dni. Dla doświad-
czonych zawodników ten rajd jest 

dużym wyzwaniem, tym bardziej 
dla debiutantów. Będzie miał spo-
ro ciężkich przygód na trasie, ale 
będzie to też dla Niego przygoda 
życia. Jak każdy ze startujących 
będzie miał duży problem z doje-
chaniem do mety. Ja będę trzymał 
kciuki, żeby jak najłagodniej przez 
to przeszedł i szczęśliwie dojechał 
do mety.

Zarówno we wspomnianej 
drużynie Red Bulla jak i w Orlen 
Teamie Marki mają bardzo silną 
reprezentację.

– Tak, rzeczywiście – Marek Dą-
browski również pochodzi z nasze-
go miasta. Czasem rozmawiamy 
o Markach. Przede wszystkim 
o tym jak miasto się rozrosło 
w ostatnich latach. Tam gdzie kie-
dyś mogliśmy nikomu nie prze-
szkadzając pojeździć na motocy-
klach, dziś zamiast trawy i polnej 
drogi są domy i asfalt. Marek jest 
trochę starszy ode mnie i czasem 
wspomina, że jeździł po mieście 
jeszcze motorynką. Potrafi ł zro-
bić tysiące kilometrów rocznie po 
okolicy.

Dziękuje bardzo za rozmowę 
i trzymamy kciuki za udany start 
w Dakarze!

Rozmawiał Mikołaj Szczepanowski

Z Marek do Dakaru
Dokończenie ze str. 1Dokończenie ze str. 1

Potrafi my korzystać ze środków unijnych!
Nasze miasto znalazło się na 7. miejscu w Polsce w rankingu korzystania ze środków unijnych. W związku z tym osiągnięciem rozmawiamy 
z Januszem Werczyńskim, burmistrzem Marek.

Marki mogą pochwalić się 
dobrym wynikiem, jeśli chodzi 
o pozyskiwanie środków unij-
nych.

– W grudniowym numerze pisma 
samorządu terytorialnego „Wspól-
nota”, opublikowany został ran-
king gmin uwzględniający wartość 
projektów unijnych oraz wartość 
dotacji unijnych. W kategorii miast 
mniejszych Marki znalazły się na 
7 miejscu w Polsce i 1 miejscu 
wśród gmin mazowieckich. War-
tość projektów unijnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
wynosi prawie 9,5 tys. zł. Sama 
dotacja unijna także w przelicze-
niu na jednego mieszkańca wy-
nosi prawie 4,5 tys. zł. Te wartości 
budzą uznanie. Dla mnie to powód 
do wielkiej satysfakcji i potwier-
dzenie, że jeżeli chodzi o pozyski-
wanie środków unijnych Marki nie 
mają sobie wiele do zarzucenia, 
ale także należą do gmin, które 
w tej dziedzinie zdecydowanie się 
wyróżniają.

Chyba nie wszyscy podzielają 
to samo zdanie?

– Podczas ostatniej kampa-

nii wyborczej moi przeciwnicy 
zarzucali mi brak skuteczności 
w pozyskiwaniu środków unijnych. 
W ciągu ostatniego roku zarzut 
ten kilkakrotnie podnosili w sto-
sunku do mnie radni Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego. 
Ten ranking zadaje jednoznacznie 
kłam tym zarzutom i pokazuje, jak 
są niesprawiedliwe i nie mają pod-
staw. 

Przed kilkoma miesiącami zo-
stał opublikowany inny ranking 
– dotyczący spółek publicznych. 
W pierwszej dziesiątce w Polsce 
znajduje się Wodociąg Marecki. 
Wzięto pod uwagę wysokość po-
zyskanych środków unijnych. 

Czy tak wysoka pozycja zo-
stała okupiona kosztem zwięk-
szenia zadłużenia miasta?

– Każdy program unijny wy-
maga zaangażowania także 
środków własnych. W przypad-
ku budowy sieci kanalizacyjnej w 
Markach unijna dotacja wyniesie 
60 procent. Resztę musimy pokryć 
z własnej kasy. Całkowity koszt 
realizacji programu oszacowano 
na kwotę 202 milionów zł. Łatwo 

policzyć, że udział własny powi-
nien wynieść ponad 80 milionów. 
To potężne środki. Na szczęście 
przeprowadzone przetargi dały 
znaczne oszczędności i pozwoliły 
na ograniczenie kosztów budo-
wy do 2/3 pierwotnie szacowanej 
wielkości.

Nie stać nas na to, aby wkład 
własny pokryć wyłącznie z bie-
żących dochodów budżetu. Mu-
sieliśmy zaciągnąć kredyty, a to 
spowodowało wzrost naszego za-
dłużenia.

Korzystanie z dotacji unijnych 
uznaje się powszechnie za prze-
jaw działania we właściwym kie-
runku.

– I bardzo słusznie, ale także 
ze środków unijnych należy korzy-
stać roztropnie. Nie do każdego 
programu trzeba przystępować. 
Swego czasu niemałe zdumienie 
wywołała informacja o dofi nanso-
waniu, w jakiejś prowincjonalnej 
miejscowości w Polsce, programu 
nauki artystycznego tatuażu. To 
oczywiście skrajny przypadek, ale 
należy z takich doświadczeń wy-
ciągać wnioski.

W przypadku Marek sięgamy po 
unijne pieniądze w ramach pro-
gramów dotyczących infrastruk-
tury, edukacji czy informatyzacji. 
Co do innych programów miałbym 
poważne wątpliwości.

W przeszłości zdarzało mi się 

słyszeć zarzut, że pozbawiliśmy 
się szansy zdobycia pieniędzy 
nie przystępując do jakiegoś pro-
gramu. Naszym zamiarem nie 
powinno być zdobywanie unijnych 
środków na jakikolwiek cel. Mają 
one znaczenie tylko wtedy, gdy 
zaspokajają ważna potrzebę na-
szej wspólnoty.

Angażowanie się w unijne pro-
gramy dla zasady może doprowa-
dzić do sytuacji, że nad naszym 
zadłużeniem przestaniemy pano-
wać.

Zadłużenie stało się proble-
mem wielu gmin.

– Znam gminy, które obecnie 
przeżywają ogromne kłopoty. 
Ostatnie lata bardzo intensywne-
go zaangażowania w wiele przed-
sięwzięć doprowadziły do sytuacji, 
w której dług tych gmin zwiększył 
się do poziomu nawet przekracza-
jącego dopuszczalne 60 proc. 

W poprzedniej kadencji niektó-
rzy radni stawiali mi za przykład 
Zielonkę, jako gminę wspania-
le zarządzaną. Dzisiaj wiemy, 
że nazbyt intensywne inwestowa-
nie doprowadziło naszych sąsia-
dów na skraj bankructwa. Obecny 
burmistrz Zielonki musi mozolnie 
wyprowadzać gminę z kłopotów.

Rok 2012 zapowiadany jest jako 
bardzo trudny. Kryzys przełożył 
się na fi nanse publiczne. Może 
się okazać, że najważniejsze źró-

dło dochodu, jakim jest podatek 
dochodowy od osób fi zycznych 
nie wpłynie do nas w pełnym za-
kresie. Tę lukę będziemy musieli 
wypełnić.

Niefrasobliwe sięganie po środki 
unijne doprowadziło niejedną gmi-
nę do kłopotów. Czytałem o kilku 
małych gminach, które porwały się 
na budowę aquaparków, a póź-
niej nie starczyło pieniędzy na ich 
utrzymanie. Ja do takiej sytuacji 
w naszym mieście nie chciałbym 
doprowadzić.

Co wynika dla mieszkańca 
Marek z tego, że miasto znalazło 
się na 7 miejscu w rankingu?

– W roku 2013 znakomita więk-
szość mieszkańców będzie miała 
możliwość odprowadzenia ście-
ków do systemu kanalizacyjnego. 
Ja wiem, że być może niektórzy 
powiedzą, że w XXI wieku to nor-
ma. Jednak większość miasteczek 
takich jak Marki pozbawiona jest 
kanalizacji. Należymy do czołówki 
gmin miejskich w Polsce. Ranking 
pokazuje, że nasze miasto jest ak-
tywne i zaangażowane w budowę 
infrastruktury technicznej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Maciej Grabowski

Obwodnica 
– przetarg już w 2012?
Na korzystnych rozstrzygnięciach przetargów 
w zeszłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad zaoszczędziła co najmniej 2,7 
mld zł. Ta nieofi cjalna informacja to dobra wiado-
mość dla Marek.

W poprzednich latach inwestycja 
została wykreślona z rządowych 
planów ze względu na brak środ-
ków. Teraz, gdy udało się znaleźć 
dodatkowe fundusze, obwodnica 
Marek jak i trasa w kierunku Kra-
kowa i Katowic mają potraktowa-
ne być priorytetowo. Szacuje się, 
że w sytuacji, gdy uda się ogłosić 
przetarg jeszcze w tym roku, to 
pojechać nową drogą będziemy 
mogli w 2015 r. 

Rada Miasta już zareagowała 
na plany rządu dotyczące aktuali-
zacji Programu Dróg Krajowych 
w latach 2011-2015. Na wniosek 
radnych ze wszystkich klubów, 
11 stycznia odbędzie się Nadzwy-
czajna Sesja Rady Miasta. W jej 

programie jest przyjęcie stanowi-
ska mającego promować uwzględ-
nienie budowy obwodnicy Marek 
w zaktualizowanym Programie 
Dróg Krajowych.

Jeszcze na grudniowym posie-
dzeniu Sejmu Poseł Jacek Sasin, 
tak jak zapowiadał w poprzednim 
numerze KM, zadał pytanie mi-
nistrowi infrastruktur y w sprawie 
stanu budowy dróg na Euro 2012. 
W zakresie dotyczącym naszego 
miasta otrzymał wtedy odpowiedź 
o braku pieniędzy. W związku ze 
zmianą sytuacji Poseł Sasin pla-
nuje w najbliższych dniach złożyć 
interpelację dotyczącą obwodnicy 
Marek.

opr. red.
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Jednak w tym roku spotkanie to miało wyjatkowy 
charakter. Uczniowie szkoły pod kierunkiem pani 
Ewy Gębskiej i pana Jana Rosłona przygotowali 
„Powieść Wigilijną” Karola Dickensa. Trwające pra-
wie godzinę przedstawienie zachwyciło wszystkich 
wspaniałą grą aktorów, strojami, muzyką, dekora-
cjami i wspaniałymi kolędami w wykonaniu chó-
ru powstałego specjalnie na tę okazję. Uczniowie 
wprowadzili wszytkich we wspaniały świąteczny na-

Jasełka w „Trójce”
Od kilku już lat, przed świętamia Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej Od kilku już lat, przed świętamia Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Markach odbywa się wieczór wigilijny. nr 3 w Markach odbywa się wieczór wigilijny. 

strój, o który w dzisiejszych, zabieganych czasach 
jest coraz trudniej. Dziękujemy wszystkim, którzy 
znaleźli czas by ten wieczór spędzić razem z nami 
i już dzisiaj zapraszamy na następne wigilijne spo-
tkanie.

Sp nr 3

Fotorelacja na www.kurier-marecki.pl

Paweł Specjalski, prezes Wo-
dociągu Mareckiego przypomniał 
o sposobie fi nansowania budowy 
kanalizacji: wkład własny to 40% 
pozostałe 60% kosztów pokrywa-
ne jest ze środków unijnych. Po-
czątkowo liczono się z wydaniem 
ok. ćwierć miliarda złotych. Prezes 
zwrócił uwagę na to, że spadek 
cen materiałów, pracy oraz kon-
kurencja pomiędzy wykonawcami 
doprowadziły do obniżenia kosz-
tów do poziomu ok. stu pięćdzie-
sięciu mln złotych. 

Przed mieszkańcami najcięższy 
okres – przez cały rok 2012 toczyć 
się będą najintensywniejsze pracę, 
które zakończą się w 2013 roku. 
Jedyne sygnalizowane opóźnienia 
dotyczą obszaru pomiędzy ulicami 
Stawową i Cichą, czyli kontraktu 
nr 4. Wykonawcy zgodnie podkre-
ślali o trudnościach związanych 
z robotami w naszym rejonie. Dłu-
ga i mroźna zima, następnie letnie 
ulewy doprowadziły do niezwykle 
wysokiego poziomu wód grunto-
wych. Są miejsca gdzie wciąż nie 
można pracować, nie wszędzie 
też udało się nadgonić zaległo-
ści. Przepraszam mieszkańców 

Postępy w kanalizacji
Spółka Wodociąg Marecki zorganizowała 8 grudnia konferencje prasową do-
tyczącą postępów w budowie. Inwestycja, mimo ciężkich warunków jakie sta-
wia przyroda idzie do przodu.

za sytuacje, która przy tak dużych 
i intensywnych pracach mogła się 
zdarzyć, szczególnie wydarzeń 
trudnych do przewidzenia - mówił 
prezes spółki. Proszę mieszkań-
ców o zrozumienie i cierpliwość. 
Taka duża inwestycja to szczęście 
dla miasta, ale też nieszczęście, 
ponieważ powoduje niedogodno-
ści – kontynuował.

Celem inwestycji jest osiągnię-
cia tzw. efektu ekologicznego 
– czyli wykonania 5,5 tysiąca przy-
łączy. Spółka już przyjęła 4 tysiące 

deklaracji od mieszkańców.
Na konferencji pojawił się te-

mat przyszłości Wodociągów Ma-
reckich. Już wiadomo, że trzeba 
będzie wybudować drugą stacje 
uzdatniania wody w północnej 
części miasta. Spółka chciałaby 
także zaangażować się w budo-
wę systemu odprowadzania wody 
deszczowej – cały czas brakuje 
jednak odpowiednich rozwiązań 
prawnych.

opr. red.

Prelegent klarownie przedstawił 
powody gospodarczej zapaści, 
upatrując ich m.in. w tanim, po-
chodzącym z kredytów pieniądzu 
oraz złym zarządzaniu środkami 
publicznymi. Posłużył się przy tym 
słowami Miltona Friedmana, ame-
rykańskiego noblisty z dziedziny 
ekonomii o czterech sposobach 
wydawania pieniędzy. Możemy 
wydawać swoje pieniądze na swo-
je zapotrzebowanie– wtedy jest to 
gospodarne i uzasadnione. Jeśli 
wydajemy swoje pieniądze na cu-
dze potrzeby – jest to cały czas 
gospodarne, ale już nie konieczne 
celowe. Problemy zaczynają się 
w sytuacji gdy wydajemy cudze 
pieniądze. Gdy robimy to na swoje 
potrzeby, nie liczymy się z koszta-

W Pałacyku Briggsów o kryzysie
5 grudnia w Pałacyku Briggsów odbyło się spotkanie z redaktorem Stanisła-
wem Michalkiewiczem. Tematem przewodnim wykładu były przyczyny i źródła 
kryzysu ekonomicznego, mieszkańcy poruszali również  inne zagadnienia .

mi. Najmniej efektywny jest jednak 
czwarty sposób. Wydajemy cu-
dze pieniądze na cudze potrzeby. 
Nie liczymy się wtedy z kosztami 
i nie potrafi my celnie wskazać po-
trzeb. Rządy państw zdecydowa-
ną większość pieniędzy wydatkują 
w ostatni sposób – i tutaj redaktor 
upatruje konieczności najwięk-
szych zmian. 

 Michalkiewicz za praprzyczynę 
kryzysu uważa odejście państw 
od standardu złota. Zgodnie 
z jego regułami każdy wydrukowa-
ny banknot ma pokrycie w złocie 
i możliwa jest jego wymiana na 
złoto w banku centralnym. Od mo-
mentu, w którym prezydent Nixon 
całkowicie zrezygnował z parytetu 
złota dolar systematycznie tracił 

na wartości. 
Nie można było uniknąć te-

matu Unii Europejskiej. Kryzys 
jest poważnym zagrożeniem dla 
Wspólnej Europy. Redaktor zgła-
szał poważne wątpliwości co do 
przyszłości zarówno strefy Euro 
jak i samej Unii. Zwracał też uwa-
gę, na obecny brak przejrzystości 
w wydawaniu decyzji w UE. Obec-
nie większość decyzji podejmuje 
Merkozy, jak część publicystów 
z sarkazmem określa duet jaki 
tworzą kanclerz Niemiec – An-
gela Merkel i prezydent Francji 
Nicholas Sarkozy.

M.Sz.

fot. archiwum Wodociągu
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PROGRAM IMPREZ, SPOTKAŃ, WYSTAW I WYCIECZEK ORAZ ZAJĘĆ KLUBOWO-OŚWIATOWYCH
planowanych na styczeń 2012

5. I. 2012
czwartek

godz. 16.00

KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY. Wystąpią: DOROTA CZAJKOWSKA – śpiew, 
WALDEMAR WĄSIK – akompaniament oraz dzieci ze STUDIA PIOSENKI Mareckiego 
Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.

8. I. 2012
niedziela

godz. 17.30

DOROCZNY KONCERT ZIMOWY w wykonaniu UCZNIÓW OGNISKA MUZYCZNEGO 
Mareckiego Ośrodka Kultury. Pedagodzy: KRZYSZTOF ZAJKOWSKI i RYSZARD 
MULARCZYK. Zapraszamy rodziców i opiekunów. Wstęp wolny.

11. I. 2012
środa 

godz. 11.00 I gr
godz. 13.00 II gr

Warsztaty żywieniowe dla dzieci z PRZEDSZKOLANDII: „DLACZEGO MUSZĘ JEŚĆ” 
– podczas warsztatów dzieci dowiedzą się co to są witaminy, dlaczego muszą jeść, myć 
ręce, dlaczego trzeba jeść owoce i warzywa.

15. I. 2012
niedziela

godz. 15.00

NIEDZIELA Z MAMĄ, NIEDZIELA Z TATĄ – DOROCZNY BAL KARNAWAŁOWY 
oraz SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM. ZAPRASZAMY DZIECI 4-6 LAT. Stroje 
karnawałowe mile widziane! Zapisy i wpłaty 15 zł w sekretariacie MOK pon.-pt. w godz. 
14-19. Prezenty zakupione przez rodziców lub opiekunów, do wręczenia dzieciom na balu, 
prosimy dostarczyć do 11. I. 2012. Ilość miejsc ograniczona.

17. I. 2012
wtorek

godz. 11.00-12.00

FERIE ZIMOWE: TEATR „BAJLANDIA” z Warszawy zaprasza na spektakl pt. „BAJKA O 
SMOKU I KRÓLU LENIUCHU”. Historia króla Histeriusza, któremu nic nie chce się robić. 
Na zamku pojawia się tajemniczy gość, przed którym cała królewska świta umyka. Jest to 
wspaniała zabawa i lekcja szlachetnych zasad, w której bogactwo walorów plastycznych 
i muzycznych sprawia, że bajka zapada na długo w pamięci małego widza. Zapraszamy 
dzieci w wieku 7-10 lat.

17. I. 2012
wtorek

godz. 12.00-13.00

WARSZTATY TANECZNE – tańce latynoamerykańskie: salsa, samba, cha-cha itp. 
Prowadzenie: trener mistrzów Polski – KINGA JAKUBOWSKA Zapraszamy dzieci w wieku 
7-10 lat.

18. I. 2012
środa

godz. 10.00-12.00

FERIE ZIMOWE: „PLASTYKA NA WESOŁO” – ZAJĘCIA PLASTYCZNE w pracowni 
Mareckiego Ośrodka Kultury. Prowadzenie – art. plastyk LUIZA WOJCIECHOWSKA 
KONOPKA. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat.

18. I. 2012
środa

godz. 12.00-13.00

FERIE ZIMOWE: WARSZTATY TANECZNE – tańce latynoamerykańskie: salsa, samba, 
cha-cha itp. Prowadzenie: trener mistrzów Polski – KINGA JAKUBOWSKA. Zapraszamy 
dzieci w wieku 7-10 lat.

19. I. 2012
czwartek

godz. 9.00-15.00
Wyjazd 

wyjazd z ul. Malinowej

FERIE ZIMOWE: AUTOKAROWA WYCIECZKA do „MAZOWIECKIEGO ZAŚCIANKA” 
w GRABOWIE k/TŁUSZCZA. W programie: zapoznanie dzieci z obróbką drewna, 
malowanie, ozdabianie ptaszków i zwierzątek, które zabieramy po zajęciach na pamiątkę, 
ognisko i pieczenie kiełbasek, kulig lub przejażdżka wozem traperskim, zabawa przy 
muzyce. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat. Koszt 15 zł. 

22. I. 2012
niedziela

godz. 16.00
W KAWIARENCE ARTYSTYCZNEJ MOK: KONCERT W KARNAWAŁOWYM 
NASTROJU w wykonaniu artystów Agencji „IMPRESJA”. Wstęp wolny.

24. I. 2012
wtorek

godz. 10.00-13.00

FERIE ZIMOWE: WARSZTATY KOSZYKARSTWA – pokaz obróbki wikliny połączony 
z zapoznaniem dzieci z podstawową techniką wyplatania koszy. Podczas zajęć uczestnicy 
będą mogli samodzielnie wyplatać przedmioty użytkowe z wikliny. Prowadzenie: mistrz 
koszykarstwa – WOJCIECH SOLKA. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat.

25. I. 2012
środa

godz. 11.00-13.00

FERIE ZIMOWE: WARSZTATY PLASTYCZNE – nieznane techniki plastyczne – prezentacja 
oraz samodzielne wykonywanie prac w wybranej, nowej oryginalnej technice. Instruktor: 
art. plastyk LUIZA WOJCIECHOWSKA-KONOPKA. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat.

25. I. 2012
środa

godz. 18.15
wyjazd z ul. Malinowej

Autokarowy wyjazd do TEATRU „RAMPA”, na musical p.t.: „I DO! I DO!” oparty na 
„THE FOURPOSTER” JANA DE HARTOGA. . Bilety ulgowe w cenie 25 zł.

26. I. 2012
czwartek

godz. 9.00-13.00
wyjazd z ul. Malinowej

FERIE ZIMOWE: Autokarowa wycieczka do ZAMKU KRÓLEWSKIEGO: „MAŁE I WIELKIE 
TAJEMNICE ZAMKU” – podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki poznają przedmioty 
o dziwnym zastosowaniu, tajemnicze przejścia, dawne techniki zdobnicze itp. Na 
zakończenie wycieczki spacer po Starówce i na ul. Miodową gdzie obejrzymy „Ruchomą 
Szopkę”. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat. Koszt 10 zł.

Na wszystkie zajęcia prowadzone w naszym ośrodku w ramach FERII ZIMOWYCH 2012 obowiązują zapi-
sy oraz wpisowe 2 zł. Koszt wycieczek 10 i 15 zł. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! W budynku ośrodka 
obowiązuje zmiana obuwia. Program „ZIMY W MIEŚCIE – 2012” jest dofi nansowany ze środków Urzędu 

Miasta Marki.

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

Wystawa czynna do 5 lutego 2012
 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.

ABC przedsiębiorcy
Wybór formy opodatkowania
Przedsiębiorcy mają czas do 20 stycznia 2012 roku 

na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru formy opodat-
kowania w roku 2012. Nie jest to prosta sprawa, gdyż 
podjęcie trafnej decyzji może przynieść przedsiębior-
stwu spore oszczędności. Zależy to przede wszystkim 
od specyfi ki fi rmy i rodzaju działalności. W przypadku 
osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie 
bądź będących wspólnikiem spółki osobowej (tj. cywilna, jawna, partner-
ska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna) mają do wyboru nastę-
pujące formy opodatkowania:

Zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej, przed-
siębiorca płaci podatek w wysokości 18% (do kwoty 85 528zł) lub 32% 
od dochodu (powyżej 85 528zł). Jest to forma, która obowiązuje tych 
wszystkich podatników, którzy nie zdążyli bądź nie mogli wybrać innej 
formy opodatkowania. 

Podatek liniowy – podatek wynosi 19% od dochodu. Jest to forma 
opłacalna dla tych podatników, którzy przewidują, iż w 2012 roku osią-
gną wysoki dochód tj. powyżej 85 528 zł oraz dla tych, którzy nie chcą 
bądź nie mogą rozliczać się ze współmałżonkiem i stosować ulg podat-
kowych.

Ryczałt ewidencjonowany – stawka podatku jest uzależniona od 
rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 
8,5%, 5,5% oraz 3%.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, jednak nie-
liczni mogą z niej skorzystać. Wysokość podatku przede wszystkim za-
leży od rodzaju usług, ilości pracowników oraz wielkości miejscowości, 
w której działalność jest wykonywana.

Jeżeli wybór formy wiąże się ze zmianą poprzedniego sposobu opodat-
kowania przedsiębiorca jest zobowiązany do dnia 20 stycznia 2012 r. 
złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Jeżeli przedsiębior-
ca zdecyduje się kontynuować dotychczasową formę opodatkowania, o ile 
określone przepisy na to pozwolą, to wtedy nie ma obowiązku składania 
pisemnego oświadczenia w urzędzie skarbowym.

Podstawa obliczenia podatku w zł
Podatek wynosi

Ponad do

85.528 18 % minus kwota zmniejszająca 
podatek 556 zł 02 gr.

85.528 14.839 zł 02 gr. + 32% nadwyżki 
ponad 85.258 zł

Roczny dochód nie powodujący zapłaty podatku: 3 091 zł
Roczna kwota zmniejszająca podatek: 556 zł 02 gr

Jeśli mają Państwo wątpliwości w podjęciu odpowiedniej decyzji, 
serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Aneta Kądziela

Biuro Finansowo-Księgowe s.c.
03-914 Warszawa, ul. Saska 100/5, tel./fax: +48 22 617 77 47

bfk@rachunkowebiuro.pl

Dokarmianie można zaczynać 
późną jesienią, wykładając niewiel-
kie ilości pokarmu. Zanim spadnie 
śnieg,  większość gatunków dobrze 
radzi sobie ze znalezieniem wystar-
czającej porcji naturalnego poży-
wienia. Np. w tym roku obrodził buk, 
którego owoce są przysmakiem 
m.in. grubodziobów, zięb i dzwoń-
ców. Dlatego przy karmnikach 
kręci się ich niewiele, co czasem 
budzi nieuzasadnione obawy kar-
miących. Z dokarmianiem ptaków 
wodnych (kaczek, łabędzi) należy 
się wstrzymać do nastania ciężkich 
mrozów, kiedy przeważającą część 
cieków i zbiorników wodnych sku-
je lód. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku łabędzi – jesienią wę-
drują na zimowiska w zachodniej 
i południowej Europie. Dostarcza-
nie w tym czasie pokarmu przez lu-
dzi może stłumić instynkt wędrówki, 
a pozostając u nas na zimę ptaki 
sporo ryzykują. 

Czym dokarmiać? 
Warto dokarmiać przede wszyst-

kim drobne ptaki, takie jak wróble, 
sikory (w Polsce występuje 6 ga-
tunków, wszystkie można spotkać 
w Markach), dzwońce, zięby, gru-
bodzioby i czyże. Bardzo lubią na-
siona słonecznika – wysokoener-
getyczne, pomagające uzupełniać 
straty energii powstające m.in. 
podczas długich nocy. Słoninę 
dla sikor można powiesić w cza-
sie silnych mrozów, ale podczas 
odwilży trzeba ją szybko usunąć, 
gdyż wtedy jełczeje i po pewnym 
czasie staje się dla ptaków tok-
syczna. Nie należy się dziwić, jeśli 
stałym gościem przy wywieszonej 

Skala podatkowa obowiązująca w 2012 r.

Dokarmiać czy nie dokarmiać 
Dokarmianie ptaków jest okazją do pomocy skrzy-
dlatym sąsiadom, a także do ich lepszego pozna-
nia. Jeśli chcemy  się podjąć tego zadania, musimy 
pamiętać o podstawowych zasadach. Ich narusze-
nie może sprawić, że bardziej zaszkodzimy niż po-
możemy.

słoninie stanie się dzięcioł duży.  
Dla kosów i kwiczołów dobrze 
wykładać rodzynki lub pokrojone 
jabłka. Właściciele drzew owo-
cowych jesienią mogą pomyśleć 
o pozostawieniu części owoców 
na gałęziach lub na ziemi, gdzie 
na pewno znajdą swoich amato-
rów.

O czym pamiętać 
i czego unikać?

Decydując się na dokarmianie, 
trzeba robić to systematycznie 
mniej więcej do połowy marca. 
Ptaki zapamiętują, gdzie znaleźć 
pokarm, dlatego stałe miejsca od-
wiedzają bezzwłocznie po prze-
budzeniu. Jeśli nie znajdą tam 
jedzenia, mogą nie mieć siły na 
dalsze poszukiwania. Właściciele 
karmników z drewnianą podłogą 
muszą dbać o jej czystość, bo po-
zostawione tam resztki pokarmu 
i odchodów sprzyjają rozwojowi 
chorobotwórczych drobnoustro-
jów. Dobrze jest zadbać o płaskie 
naczynie z wodą, której zimą pta-
ki potrzebują do picia i do dbania 
o higienę piór. 

Z dokarmianiem wiąże się duża 
odpowiedzialność. Absolutnie 
niedopuszczalne jest traktowanie 
ptaków jako „latających koszy na 
śmieci” i wykładanie im niedo-
jedzonych kanapek czy resztek 
z obiadu. Zawierają substancje 
(spulchniacze, konserwanty, róż-
nego rodzaje ulepszacze smaku), 
które dla ptaków mogą okazać się 
bardzo szkodliwe.

Antoni Marczewski
Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków



5Nr 1 (3) styczeń 2012KURIER
Marecki

REKLAMA tel. 727 517 725     NAKŁAD 10 000 EGZ.     PARTNER RADIOWY 103 FM 

Prezentacje Plastyki Mareckiej
11 grudnia w Galerii MOK po raz dziesiąty otwarta została wystawa „Prezen-
tacje Plastyki Mareckiej”

Pomysłodawczynią poprzed-
nich edycji była Hanna Klimecka 
Formuła warsztatów, wyczucie 
plastyczne oraz zaangażowanie 
zaowocowały dobrymi kontaktami 
z artystami i realizacją wystaw na 
wysokim poziomie.

Dziesiątą edycję zorganizowała 
artysta plastyk Luiza Wojciechow-
ska-Konopka, która jest aktualnie 
komisarzem wystaw Galerii MOK. 
W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta oraz 
artyści z rodzinami i przyjaciółmi 
a także sympatycy MOK. 

Prowadząca uroczystość Dy-
rektor MOK ciepło wspomniała 
poprzednie wystawy, ich początki 
i rozwój. Wyraziła swoją radość  
że do biorącej udział grupy licznie 
dołączają nowi mareccy artyści. 
Następnie gościom zadedykowa-
no koncert fortepianowy Pawła 
Listwona. W swoim programie 
zaprezentował pogodne kompo-
zycje z różnych epok zaskakując 
własnymi aranżacjami znanych 
utworów jak „Cztery pory roku” 
Vivaldiego czy też kolędy „Lulajże 
Jezuniu” w nowoczesnej interpre-
tacji. 

Po koncercie każdy z artystów 
otrzymał gorące gratulacje, dyplom 
z podziękowaniem oraz specjalnie 
wydany na tę okazję pamiątkowy 
znaczek okolicznościowy. 

Komisarz zaprezentowała 

obecnym wystawę i jej twórców. 
W dużej sali zgromadzone zosta-
ły głównie obrazy olejne, batiki, 
obrazy o tematyce sakralnej oraz 
zbiór prac wpisujących się w nurt 
sztuki nowoczesnej. W mniejszej 
sali swoje miejsce znalazły prace 
rysunkowe, akwarele, tusze, i nie-
typowe techniki takie jak kaligrafi a, 
wycinanka, tkactwo czy malowa-
nie na tkaninie.

Komisarz podziękowała pomy-
słodawczyni Prezentacji. Podkre-
ślając współpracę podczas reali-
zacji projektu z zespołem ośrodka 
kultury i artystami

Burmistrz zwrócił uwagę słucha-
czy na wspaniałą tradycję i ogrom-
ną wartość „Prezentacji Plastyki 
Mareckiej”.

Hanna Klimecka wypowiedziała 
swoją główną zasadę działania: 
„Praca twórcza oznacza – chcieć 

bardzo dużo, tak dużo, aby Stwór-
ca, który rozdał niezliczone talenty 
twórcom, nie dziwił się, że za mało 
pragną... nie pytał, czemu tak mało 
pragniecie? Bez ścisłej współpracy 
i opieki Dyrektor Krystyny Klimec-
kiej i całego Zespołu Mareckiego 
Ośrodka Kultury oraz bez udziału 
artystów a także opieki Opatrzno-
ści Bożej nie byłoby w galerii ma-
reckiej tak wielu wspaniałych wy-
staw i spotkań. Pragnęłam bardzo 
wiele. – Tak pracowałam.” 

Warto dodać, że 5 lutego odbę-
dzie się spotkanie autorów prac 
z krytykiem sztuki Jarosławem 
Daszkiewiczem.

Z okazji wystawy został opubli-
kowany katalog w opracowaniu 
Luizy Wojciechowskiej-Konopki. 
Wystawę można oglądać w Galerii 
MOK do 5 lutego 2012 roku.

WOŚP Marki 2012
8 stycznia 2012 odbędzie się już XX fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej po-
mocy. Od wielu lat WOŚP gra także w Markach! Marecki fi nał odbędzie się 
w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Dużej 3.

W tym roku wszystkie zebrane 
pieniądze przeznaczymy na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.  

Sztab Marki przygotował dla 
mieszkańców miasta szereg 
atrakcji. W programie przewidzia-
no m.in. występy dzieci ze szkół 
podstawowych oraz Mareckiego 
Ośrodka Kultury, pokazy sztuk 

walki w wykonaniu lokalnych klu-
bów sportowych (UKS Sanchin, 
UKS HAC HO Wietnamskie Sztu-
ki Walki), koncerty zaproszonych 
zespołów. Będzie też gwiazda ze-
społu, ale tą informacje sztabowcy 
trzymają w tajemnicy!

Całej imprezie będą towarzy-
szyły również dodatkowe atrakcje 
dla najmłodszych takie jak stoisko 
rękodzielnictwa, gdzie każdy bę-
dzie mógł spróbować swoich moż-

liwości, dmuchana zjeżdżalnia, 
malowanie twarzy i inne ciekawe 
zabawy!

Opr. red

Zgodnie z przyjętymi zasadami funkcjonowania 
„Orlika” w dni powszednie w porannych godzinach 
(10-14) będzie on dostępny dla szkół i przedszko-
li. Już wiadomo o sporym zainteresowaniu placó-
wek oświatowych. W pozostałym czasie zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez koordynatora 
obiektu (którym został Filip Góral), korzystać z boisk 
będą mogli pozostali mieszkańcy. 

Do celów obsługi Orlika zatrudniono już 2 osoby, 
wspomnianego koordynatora oraz animatora (Da-
mian Pacuszka) obiektu. Będą oni odpowiedzialni 
za organizacje zajęć grupom zorganizowanym oraz 
nadzór nad kompleksem. Stworzony zostanie sys-
tem rezerwacji Orlika. Już działa mail orlik@marki.
pl. Wkrótce zostanie też uruchomiony specjalny nu-
mer telefonu, pod którym będzie można dokonywać 
rezerwacji boiska. Orlik będzie dostępny dla osób 
prywatnych od 14 do 20 w dni powszednie oraz 
w godzinach 10-20 w weekendy. W zależności od 

5 stycznia został otwarty kompleks boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. 
Stawowej.  Będzie na nim dostępne boisko do gry w piłkę nożną ze sztucz-
ną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Na tym 
drugim w okresie zimowym otwarty będzie „Biały Orlik” czyli lodowisko 
wraz z bezpłatną wypożyczalnią łyżew.

zapotrzebowania mieszkańców będą dokonywane 
korekty w tym systemie. 

Obiekt wymaga jeszcze dalszych inwestycji. 
W związku z lokalizacją przy ul. Stawowej wydaje 
się niezbędnym wybudowanie chodnika oraz więk-
szego parkingu. Własne miejsca postojowe unieza-
leżnią kompleks od MTS Marcovii 2000. W budże-
cie już zaplanowano pieniądze na włączenie boiska 
w sieć monitoringu miejskiego. 

Lokalizacja boiska stanowi pewien kłopot dla 
szkół chcących korzystać z kompleksu. Najbliż-
szy przystanek jak na możliwości przedszkolaków 
i młodszych uczniów podstawówek jest stosunkowo 
daleko.

Orlik już działa!

W poprzednim numerze błędnie wspomnieliśmy w jednym z arty-
kułów o już funckjonującym Orliku. Wbrew pierwotnym planom nie 
udało się uzyskać zgody na użytkowanie obiektu jeszcze w grudniu. 
Niedopatrzenie wynikło z terminu druku. Wszystkich zainteresowa-
nych przepraszamy.
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Ku mojemu zaskoczeniu arty-
kuł spotkał się z dosyć  nerwową 
reakcją ugrupowania rządzące-
go w Radzie Miasta. W obronie 
przeforsowanej wcześniej lokali-
zacji Orlika wystąpił radny Dariusz 
Pietrucha czytając oświadczenie 
podpisane przez przedstawicieli 
3 klubów (MSG, Marki 2020, PO). 
Radny, domagał się w nim spro-
stowania podanych przeze mnie 
informacji o kosztach i możliwości 
budowy boiska przy Zespole Szkół 
nr 2. Zaznaczę również, że nawet 
w znikomym stopniu nie odnosiło 
się ono do innych istotnych kwe-
stii, na które zwracałem uwagę.

Koszty orlika
Szacowałem, że przy całko-

witym koszcie na poziomie nie-
całych miliona czterystu tysięcy 
złotych, Urząd jednorazowo wyda 
siedemset tysięcy złotych zł. Po-
nadto, w ciągu najbliższych dwóch 
lat przeznaczy na utrzymanie bo-
iska dodatkowe dwieście tysięcy 
złotych. Radny Pietrucha uznał 
to za „wprowadzenie mieszkań-
ców w błąd”, domagając się ode 
mnie sprostowania i przeprosze-
nia mieszkańców. Jak możemy 
przeczytać w oświadczeniu, jego 
sygnatariusze „przypuszczali, 
że wkład miasta będzie na pozio-
mie 550 000 zł”. 

Nigdy nie uciekałem od odpowie-
dzi na powyższe pismo, chciałem 
jedynie zaczekać, do momentu 
aż znany będzie całkowity i osta-
teczny koszt inwestycji. Jako, 
że rzeczonego końca nie widać, 
pozwolę sobie na odpowiedź te-
raz. Na dzień dzisiejszy miasto 
wydało już łącznie z wyposaże-
niem obiektu i przyłączem ener-
getycznym ponad siedemset 
czterdzieści tysięcy złotych. Wia-
domo również, że nie są to ostat-
nie wydane na Orlika pieniądze: 
niezbędne będzie wybudowanie 
prowadzącego do obiektu chodni-
ka, potrzebna jest też rozbudowa 
parkingu (istnieją wątpliwości czy 
dotychczasowy wystarczy). W bu-
dżecie na następny rok zaplano-
wano pięćdziesiąt tysięcy złotych 
na włączenie boisk do sieci mo-
nitoringu. Udało się za to uniknąć 
dużych kosztów związanych z wy-
cinką drzew – po skutecznych sta-
raniach Urzędu opłata za wycinkę 
została umorzona.

Część ze zwiększonych wydat-

Orlik. Dlaczego nie w Strudze? – ad vocem
W marcu 2011 na łamach gazety „Fakty.wwl” poruszyłem problem położenia 
kompleksu boisk „Orlik” przy obiektach Marcovii. Podkreślając potrzebę bu-
dowy takiego boiska wskazałem na dwie nader istotne kwestie. Po pierwsze 
na rzeczywiste koszty budowy i utrzymania obiektu oraz właśnie na nieprze-
myślaną lokalizację. 

ków wynika z mało korzystnego 
położenia obiektu. Inne, to wydat-
ki konieczne, które i tak musieliby-
śmy ponieść. Zależało mi jedynie 
na uzmysłowieniu mieszkańcom 
rzeczywistych kosztów. Dlaczego 
spotkało się to z alergiczną reak-
cja kolegów z Rady Miasta? Skąd 
rozbieżność w szacunkach na bli-
sko dwieście tysięcy złotych?

Dlaczego 
zmieniono lokalizację?

Pod koniec kadencji 2006-2010 
pracowaliśmy nad budową Orlika 
w Parku Briggsów. Pomysł spo-
tykał się z oporem radnych MSG. 
Podniesione zostały m.in. kwestie 
braku tytułu prawnego do działki, 
czy konieczność wycięcia kilku 
drzew na niej rosnących. Kwestia 
pierwsza była już w toku i nie była 
to żadna przeszkoda w staraniu 
się o dotację. Co do drzew – przy-
pomnę tylko, że na potrzeby obec-
nej lokalizacji wycięto hektar lasu. 
Wtedy troska o drzewa wystar-
czyła do skutecznego odracza-
nia budowy Orlika z posiedzenia 
na posiedzenie. Aż do momentu 
w którym zmienił się skład Rady 
– po tym błyskawicznie podjęto 
decyzję o wzniesieniu kompleksu 
tuż przy obiektach Marcovii.

Uważałem, że poprzednia lo-
kalizacja była przyzwoita. Za naj-
lepszą z szeregu powodów wska-
załem teren przy ZS nr 2 przy 
Wczasowej. To również nie spodo-
bało się radnym MSG, PO i Mar-
ki 2020. Została mi wypomniana 
pomyłka przy sporządzaniu planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go z kadencji 1998-2002, która 
uniemożliwiała budowę obiektu 
w ramach obecnego dofi nansowa-
nia.
Życie pisze jednak ciekawe 

i zaskakujące scenariusze: przy 
planowaniu budowy kolejnego 
kompleksu poważnie brano pod 
uwagę plac za ZS nr 2 oraz teren 
przy SP nr 1. Wstępna ocena po-
kazała, że jest to możliwe! W tym 
miejscu warto podkreślić, że ta 
lokalizacja również wiązałaby się 
z wycinką drzew – ale nie były one 
problemem przy Stawowej, a tutaj 
jest ich mniej. Jak widać, skoro 
„nowa rada” chciała koniecznie 
odróżnić się od „starej” zmieniając 
lokalizację Orlika to można było 
zrobić to w dużo rozsądniejszy 
sposób. Ostatecznie drugi kom-

pleks powstanie przy SP nr 1. 
Dlaczego zrezygnowano ze Stru-
gi? Proszę spytać radnych z tego 
obszaru. Ja do dziś nie mogę tego 
zrozumieć… 

Problemy z lokalizacją
Dlaczego zdecydowano się na 

budowę kolejnych boisk na obiek-
tach Marcovii? Przypominam, 
że zgodnie z umową pomiędzy 
mareckim klubem a KS Polonia 
Warszawa od września 2010 po-
winniśmy mieć przy ul. Wspólnej 
w sumie 4 boiska różnej wielkości? 
(To jest ciekawy temat na kolejny 
artykuł. Do dziś Zarząd Marcovii 
nie podał informacji, dlaczego rok 
po terminie Polonia wybudowała 
zaledwie jedno boisko?) Tuż obok 
Orlika budowana też będzie nowa 
siedziba ZS nr 1 wraz z własnym 
kompleksem boisk. Jak widać 
w tym miejscu, chociaż nieste-
ty cały czas w planach, boisk nie 
brakuje. Przypomnę również, 
że niedaleko jest też świetna hala 
w SP nr 4.

Dlaczego nie zważano na hek-
tar drzew? Być może niezbędnym 
będzie wycięcie kolejnych (aby 
powiększyć parking). Nie wiado-
mo jaki będzie wpływ spadających 
i gnijących liści na właściwości 
i stan sztucznej trawy. Co wtedy 
zrobimy? Wytniemy kolejne drze-
wa?

Nie zwrócono również uwagi na 
problem z komunikacją – najbliż-
szy przystanek jest dosyć daleko 
(ok. 700 m) a z boiska programo-
wo ma korzystać młodzież i dzie-
ci.

Gdyby pomyślano w perspek-
tywie dwóch lat to mogliśmy mieć 
jeden Orlik w Strudze (ZS nr 2 – 
ok. 300 m od przystanku), a drugi 
w Markach (przy SP nr 1 jak obec-
nie planujemy, czy też zgodnie 
z pierwotnym zamysłem w Parku 
Briggsów). A teraz, jakby to powie-
dzieć – na południu bez zmian.

Boiska i inne obiekty rekreacyj-
ne są w Markach potrzebne – tego 
nikt nie podważa. Nie oznacza to 
jednak, że można je budować nie 
zastanawiając się gdzie zostaną 
umiejscowione i ile na nie wyda-
my

Marek Szczepanowski

Treść artykułu z gazety fakty.wwl 
oraz oświadczenia dostępne są na 
stronie www.kurier-marecki.pl

Zainteresowani mogli zapoznać 
się z wieloma rodzajami układa-
nek i łamigłówek – drewnianych, 
drucianych, z papieru czy plastiku, 
a także zagrać w szachy, warcaby, 
othello i przeróżne gry planszowe.

Uczniowski Klub Sportowy Stru-
ga przy wielu okazjach propaguje 
gry umysłowe jako pożyteczną 
formę spędzania wolnego cza-
su. Liczne badania potwierdzi-
ły, że ćwiczenie umysłu poprzez 
rozwiązywanie łamigłówek prze-
strzennych, planszowych, zręcz-
nościowych, strategicznych to nie 

Warsztaty gier logicznych
W piątek 16 grudnia instruktorzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Struga 
przeprowadzili po raz trzeci warsztaty gier logicznych – tym razem w gościn-
nym Mareckim Ośrodku Kultury.

tylko zabawa, ale także rozwój 
wyobraźni, kreatywnej intuicji, tak-
tycznego myślenia, zdolności do 
podejmowania natychmiastowych 
decyzj. Instruktorzy UKS Struga 
sami są wielkimi amatorami gier 
umysłowych, toteż swoją wiedzę 
i umiejętności przekazują z pasją 
i osobistym zaangażowniaem.

Pomysł przeprowadzenia kil-
kakrotnych tego typu warsztatów 
w naszym mieście był możliwy 
dzięki dotacji Urzędu Miasta Mar-
ki, z której zostały zakupione po-
trzebne gry i eksponaty, a także 

symboliczne nagrody dla uczest-
ników.

Organizatorzy mają nadzieję, 
że osoby, które już skorzystały 
z oferty UKS Struga, zaraziły się 
pasją do układanek i gier. Kto 
jeszcze nie skorzystał – będzie 
miał okazję podczas kolejnych 
warsztatów. Już dziś zapraszamy 
i gorąco zachęcamy do rozwiązy-
wania łamigłówek.

Elżbieta Suchecka

XV Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Miasta Marki

W sobotę 14.01.2012 zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa stoło-
wego do Zespołu Szkół nr 2 w Markach. Początek imprezy godz. 9.00.

Więcej informacji na www.marki.net.pl/uks
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Towarzystwo Przyjaciół Marek wraz z Urzędem 
Miasta już po raz piąty zorganizowały turniej. Zgło-
siło się osiemnaście drużyn co daje prawie 170 za-
wodników. Program rozgrywek zakładał rozegranie 
blisko 60 meczy w ciągu dwóch dni, co było nie lada 
wyzwaniem dla organizatorów. Pod kierownictwem 
Marcina Brzezińskiego (koordynatora rozgrywek od 
2010 roku) wszystko wyszło bardzo dobrze, sprawnie 
i bez opóźnień.

Grupa A
Pierwsze na parkiecie pojawiły się drużyny Bar 7 

i Rynia. Już w tym meczu Bar 7 pokazał, że jest jed-
nym z faworytów – wygrywając 5 do 1. W kolejnym 
meczu Fomar bezbramkowo zremisował z Marcovią 
II. Nastęnie Niespodzianka pewnie pokonała Cana-
rinhos 5:1. Pierwsza kolejka nie zwiastowała świetnej 
postawy Fomaru, – wywalczył sobie wejście do dal-
szego etapu rozgrywek z pierwszego miejsca, przed 
Bar 7 i Niespodzianką, która do samego końca wal-
czyła o awans z Marcovią II.

Grupa B
Grupę B nie bez problemów wygrał IN Plus, pier-

wotnie jeden z faworytów. Na drugim miejscu znalazła 
się ekipa Titans. Przed turniejem, słusznie typowano 
ją na czarnego konia imprezy. Drużyny Marcovi i Li-
sek Team walczyły o trzecią dającą awans do baraży 
pozycję. Ostatecznie, zaledwie o jeden punkt lepsza 
okazała sie Marcovia. Z czołówką nie udało się na-
wiązać walki ekipom KTM i Marcovii ‘96.

Grupa C
Wielu kibiców czekało na mecze ostatniej grupy, 

w szczególności Loża Szyderców vs. Team 4 Fun. To 
spotkanie również nie zawiodło – padło aż sześć goli. 
T4F strzelał, a Loża goniła wynik. Ostatecznie na-
stąpił podział punktów – 3:3, ale na pierwszym miej-
scu w tej grupie znalazła się LSz, wyprzedzając T4F 

Zwycięstwo Baru 7!
W pierwszy weekend grudnia zostały rozegrane Mistrzostwa w Piłkę Halową 
TPM CUP ’11. Na początku osiemnaście drużyn toczyło zaciekłe boje w trzech 
grupach. Faworyci nie zawiedli, ale było też kilka niespodzianek. Nowym 
Mistrzem został zespół Bar 7 pod wodzą Mariusza Wojdy.

o 2 punkty. O wejście do baraży walczyły aż trzy dru-
żyny – The Beerdrinkers, Marcovia’95 i Fast Food. 
Sztuka ta udało się Beerdrinkersom, stawkę uzupeł-
niała ekipa Zieleniec Squad.

Ćwierćfi nały
 Z baraży zwycięsko wyszły zespoły Marcovii i Nie-

spodzianki. Drugi w ćwierćfi nale po ciekawym, wy-
równanym meczu poległ z Lożą szyderców 2:1. Mar-
covia, złożona z młodych zawodników związanych 
z mareckim klubem zwyciężyła w rzutach karnych 
z In Plusem, co było sporym zaskoczeniem – „księ-
gowi” byli przecież jednym z faworytów mistrzostw! 
W starciu dwóch faworytów czyli Bar 7 z T4F lepsi 
okazali się gracze ze Słupna. Trzeba jednak przy-
znać, że Bar 7 gole zdobywał ze sporym trudem i to 
dopiero pod koniec spotkania. W kolejnym meczu 
Fomar niespodziewanie uległ zespołowi Titans.

Półfi nały 
Młodzi gracze Marcovii nie wytrzymali presji w pół-

fi nale. Pomimo świetnej gry w pierwszej połowie i dłu-
giego prowadzenia nad Barem 7 i tak skończyło się 
na rzutach karnych. Trzeba przyznać, że w pewnym 
momencie sędzia potraktował zespół Marcovii suro-
wo, dając kary minutowe aż dwóm graczom naraz. 
Obydwu zespołom nie szło strzelanie z 7 metra, jed-
nak ostatecznie lepsi okazali piłkarze Bar 7. 

W drugim półfi nale rozgrywanym pomiędzy Lożą 
Szyderców a Titansami, lepsi okazali się zawodnicy 
Loży. W ten sposób fi nał turnieju rozegrany został po-
między zawodnikami ze Słupna i Ząbek. Za to „mały 
fi nał” zapowiadał się ciekawiej – dwa zespoły z Ma-
rek. Niestety drużyna Marcovii nie pozbierała się po 
porażce w półfi nale i gładko poddała się Titansom.

Finał
Pierwsza połowa fi nału nie była porywająca. 

Wprawdzie oglądaliśmy dwie dobrze grające druży-
ny, jednak zabrakło emocji. Dopiero druga odsłona 
meczu ożywiła trybuny. Po ostatnim gwizdku sędzie-
go, puchar TPM-u z rąk burmistrza Marek mógł ode-
brać kapitan zespołu Bar 7, który to pokonał LSz 2 
do 0. Do trzech razy sztuka: przypomnę, że był to już 
trzeci start Baru w naszym turnieju: dwa razy byli na 
podium, ale to ich pierwsze złoto!

Najlepszy gracz: Pacuszka (Titans)
Najwięcej goli: Mierzwiński (Loża Szyderców
Najlepszy bramkarz: Rosiński (Team 4 Fun)

M.Sz.

Do turnieju zgłosiło ponad 30 zawodników – uczniów 
mareckich szkół podstawowych. Było dużo zabawy, 
sportowej rywalizacji oraz edukacji w ramach akcji 
Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na koniec nagrody, słody-
cze i zdjęcia zdjęcia zdjęcia… Do zobaczenia za rok, 
na kolejnym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej! 

UKS „TRÓJKA”

Dziękujemy Urzędowi Miasta Marki, który fi nan-
suje działalność naszego klubu.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
3 XII sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3, gościła uczestników 
I Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej, zorganizowanego przez Uczniowski 
Klub Sportowy TRÓJKA.
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Księże dyrektorze, skąd wzię-
ła się idea powstania gimna-
zjum?

– Wszystko zaczęło się w 1927 
r. kiedy ks. Antoni Poławski założył 
placówkę szkolną dla chłopców 
z ubogich rodzin i sierot wojen-
nych. Później, widząc, że wy-
chowanie jest sprawą niezwykle 
trudną dla osób bez odpowied-
niego przygotowania przekazał 
placówkę Michalitom, którzy mieli 
dobrą renomę jako wychowawcy. 
W 1938 r. założyli Męskie Gimna-
zjum oraz prowadzili inne szkoły. 
Tak było do 1956 r. kiedy to wła-
dze komunistyczne bezprawnie 
odebrały nam prowadzenie szkół 
i stworzyły w ich miejsce Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
Osoby świeckie prowadziły szko-
łę, a zgromadzenie Michalitów 
miało nadzór nad internatem. 

Dlaczego to księdzu powie-
rzono misję stworzenia nowej 
placówki?

– Pamiętam, że była wczesna 
wiosna 2010 r. Pełniłem wów-
czas posługę duszpasterską 
w Kanadzie w Toronto w parafi i 
św. Teresy. Pewnego dnia zadzwo-
nił przełożony generalny ks. Kazi-
mierz Radzik i powiedział, że mam 
wracać do kraju, bo z początkiem 
roku szkolnego będę dyrektorem 
nowego michalickiego gimnazjum. 
Inicjatorem powrotu do nauczania 
młodzieży w ramach gimnazjum 
był ks. Sylwester Szwajca, który 
włożył dużo energii i serca w po-
wstające dzieło. Do dziś jest dla 
nas niezwykle życzliwy. 

Jak wówczas ksiądz zareago-
wał?

– Z jednej strony bardzo się 
ucieszyłem. Pomyślałem – wra-
cam do domu… do moich ukocha-
nych Marek. Zawsze chciałem coś 
zrobić dla mojego miasta. Z dru-
giej strony – wielka obawa… Jak 
otrzymałem dekret pomyślałem 
– co robić? Do tej pory zajmowa-
łem się nauką, historią. Modliłem 
się w tej intencji, aż w końcu przy-
szło olśnienie: „to proste jak włos 
Mongoła”. Trzeba wracać i ciężko 
pracować. Miałem zaledwie kilka 
miesięcy na realizację pomysłu. 
Jak zawsze zaufałem Bogu i uda-
ło się. Od września rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny. 

Jak obecnie działa gimna-
zjum?

– Mamy łącznie 37 uczniów 
i uczennic. Szkoła jest dobrze wy-
posażona. Są nowoczesne pra-
cownie: chemiczna, biologiczna 
i komputerowa. Dysponujemy też  
aulą i małą salą gimnastyczną. 
Duży nacisk kładziemy na naukę 
języków: angielskiego, francuskie-
go i włoskiego oraz przedmioty 
przyrodnicze. Języki nauczane są 
w 6-7-osobowych grupach. Rów-
nie ważny jest sport. Zajęcia 
z wychowania fi zycznego są obo-
wiązkowe. Nie ma możliwości 
przyniesienia zwolnienia od leka-
rza i nic nierobienia podczas wf. 
Oprócz tego odbywają się zaję-
cia dodatkowe z czego uczniowie 
chętnie korzystają. 

Czy jest coś, księdza zda-
niem, co wyróżnia Was spośród 
innych gimnazjów?

– Przed rozpoczęciem lekcji, tuż 
przed ósmą, odmawiamy wspólnie 
modlitwę. Później rozpoczynamy 

Od 2 lat w Markach-Strudze działa katolickie gimnazjum im. bł. Bronisława 
Markiewicza. Dyrektorem tej placówki jest ks. dr Marcin Aleksander Różański 
(CSMA). Rodowity markowianin. Z wykształcenia historyk, autor wielu publi-
kacji naukowych. Całym sercem oddany Bogu. 

zajęcia. Wszyscy nauczyciele to 
wykształceni i doświadczeni pe-
dagodzy. Prowadzimy także tzw. 
szkołę sobotnią, gdzie uczniowie 
mogą „nadrabiać” zaległości lub 
poszerzać wiedzę. Raz w miesią-
cu jeździmy do kina, teatru lub do 
fi lharmonii. Mamy również zajęcia 
artystyczne np. teatr w języku fran-
cuskim czy zajęcia z fotografi i. 

Trzeba pamiętać, że to katolic-
kie gimnazjum. Idziemy z duchem 
charyzmatu błogosławionego Bro-
nisława Markiewicza „Powścią-
gliwość i praca” oraz jesteśmy 
czcicielami św. Michała Archanioła 
i jego zawołania „Któż jak Bóg”. 
Są to dwa nieodłączne fi lary zgro-
madzenia. 

Oprócz kształcenia ustawowego 
chcemy także wychowywać mło-
dych ludzi. Uczniowie nie mogą 
u nas ściągać. Takie zachowanie 
jest karane. W skrajnych przypad-
kach – łącznie z wydaleniem ze 
szkoły.

Dlaczego?
– Naszym zdaniem taka posta-

wa jest nieuczciwa wobec nauczy-
cieli, kolegów i samego siebie. To 
rodzaj cwaniactwa. Nie zgadza-
my się na to. Proszę zauważyć, 
że w szkolnictwie na zachodzie 
nie ma przyzwolenia na takie za-
chowanie. W Polsce niestety jest 
inaczej. Chcemy nauczać prawdy 
zgodnie z zawołaniem św. Jana, 
które również jest widoczne na na-
szym logo szkoły,  veritas liberabit 
vos- czyli prawda was wyzwoli. 
To nasz kolejny kanon. Zamierza-
my nauczyć młodzież rzetelności 
w nauce. Później zapewne prze-
łoży się to na owocną i uczciwą 
pracę w ich dorosłym życiu. Chce-
my również poprzez stworzenie 
poczucia bezpieczeństwa i braku 
anonimowości wzmacniać zalety 
uczniów a eliminować i zmniej-
szać wady. 

Czy po 2 latach można powie-
dzieć, że osiągnęliście sukces?

– Przede wszystkim chciałbym 
wyrazić wielki szacunek dla dy-
rektorów placówek oświatowych 
na terenie Marek, szczególnie dla 
dyrektorów gimnazjów. Wykonu-
ją trudną i odpowiedzialną pracę. 
Teraz dopiero wiem,  jak wielka 
jest to misja. Na sukcesy trzeba 
będzie jeszcze trochę zapracować 
i nieco poczekać. Dla mnie jed-
nak najważniejsze są małe suk-
cesy moich uczniów w nauce czy 
w sporcie. A moim osobistym suk-
cesem jest to, że z pomocą Boga 
znalazłem odpowiedzialnych i od-
danych współpracowników, któ-
rym można zaufać i  powierzyć tak 

ważne sprawy jakim jest edukacja 
młodego pokolenia. 

Jakie ma ksiądz plany na 
przyszłość?

– Pragniemy w Markach odbu-
dować szkolnictwo katolickie. To 
w wymiarze duchowym. W wymia-
rze materialnym planujemy grun-
towną modernizację istniejących 
obiektów sportowych i budowę 
nowych. Rozpoczynamy również 
przygotowania do rekrutacji na 
kolejny rok szkolny 2012/2013. 
Od 30 stycznia do połowy kwietnia 
2012 r. przyjmujemy zgłoszenia 
kandydatów. Planujemy, że do-
celowo gimnazjum będzie liczyło 
6 klas po 17-20 uczniów, ale 
wszystko w rękach Boga.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Tomasz Paciorek

Nauczać i wychowywać

Od prawej: ks. Marcin A. Różański, Karolina Gąska, Aleksandra Wysocka, 
Weronika Sobolewska.

Nowe radiowozy
W grudniu do mareckiej Policji trafi ły dwa nowe radiowozy. Bezpieczeństwo 
mieszkańców Marek zapewne wzrośnie.

W budżecie na 2011 roku Radni 
Miasta Marki przeznaczyli na do-
fi nansowanie zakupu radiowozów 
kwotę 65 tys. zł. 

Jestem wdzięczny i chciałbym 
bardzo podziękować mareckim 
samorządowcom za wsparcie. 
To była słuszna decyzja – taka 
inwestycja zawsze służy przede 

wszystkim mieszkańcom. Jed-
nocześnie, mając właśnie dobro 
mieszkańców na względzie, chciał-
bym prosić o zarezerwowanie na 
doposażenie Policji odpowiednich 
środków fi nansowych w budżecie 
miasta na 2012 rok – mówi Ko-
mendant Andrzej Oleksiak.

Budżet miasta nie został jesz-

cze uchwalony. Nadal trwają pra-
ce w komisjach nad racjonalnym 
zagospodarowaniem środków. 
Miejmy nadzieję, że i w tym roku 
radni podejmą słuszne decyzje 
i Policja marecka, jak zawsze, bę-
dzie mogła liczyć na samorządo-
we wsparcie.

Tomasz Paciorek


