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Spółka Kardio-med prowadzi 
swoją działalność w Markach od 
2000 r., na mocy umowy z 2006 
roku wynajmując budynek od mia-
sta. Takie rozwiązanie było coraz 
bardziej niewygodne dla obu stron. 
Władzom miasta zależało na tym, 
aby w Markach funkcjonował wię-
cej niż jeden zakład opieki zdro-
wotnej, ale też widziało potrzebę 
sprzedaży nieruchomości, z której 
i tak nie mogło bezpośrednio ko-
rzystać. 

Ważnym dla negocjacji był rów-
nież stan budynku zajmowanego 
przez Kardio-med, który wymagał 
remontu za kwotę pomiędzy dwo-
ma a trzeba mln złotych.

5 czy 25 lat
Burmistrz przedłożył Radzie 

uchwałę zgodną z wnioskiem 
spółki. Już w Komisji Gospodar-
czo-Budżetowej zasugerowano 
skrócenie okresu dzierżawy do 
5 lat z prawem pierwokupu. Część 
radnych sceptycznie podeszło do 
tego pomysłu. Tak krótki okres 
może nie zachęcić Kardio-medu 
do wyłożenia pieniędzy niezbęd-
nych do remontu. Z drugiej stro-
ny władze spółki obawiały się, 
że krótka umowa uzależni spółkę 
od politycznej decyzji przyszłej 

Korzystna decyzja 
dla przychodni

Rady Miasta. To dodatkowo znie-
chęciłoby spółkę do inwestycji 
w budynek. Szczególnie, że bar-
dzo zaangażowany w dyskusję 
Dariusz Pietrucha, mówił o Radzie 
przyszłej kadencji tak, że można  
było odnieść wrażenie, że m.in. on 
będzie o tym decydował. A optował 
za niekorzystną z punktu widzenia 
spółki pięcioletnią opcją. Wraże-
nie było na tyle silne, że radny 
w późniejszej wypowiedzi tłumaczył 
iż nic takiego nie powiedział.

Istniało, więc zagrożenie, że po 
pięciu latach użytkowania miasto 
zostanie z niewyremontowanym 
budynkiem lub też spółka zainwe-
stuje pieniądze w nieruchomość 
a przyszła Rada Miasta nie będzie 
chciała jej w ogóle sprzedawać. 
Krótki okres niekoniecznie jest 
więc w interesie miasta.

Zmiana kwoty 
czynszu

Elżbieta Terlikowska, dyrektor 
Kardio-Medu podczas Sesji po-
twierdziła, że okres 10-15 letni 
uważa, za minimum, przy którym 
spółka jest w stanie zaangażo-
wać się w remont. Przy okazji 
wynikła też sprawa czynszu jaki 
pobiera miasto. Zarówno dy-
rektor jak i burmistrz przyznali, 

że powinien on zostać podwyż-
szony, jednak trzeba pamiętać 
o szczególnym charakterze 
świadczonych przez spółkę usług. 
Z punktu widzenia mieszkań-
ców nie ocenione jest, aby funk-
cjonowały dwa ośrodki zdrowia, 
a preferencyjna stawka czynszu 
dla tego rodzaju działalności jest 
standardem w innych miastach. 
Niestety dane z poszczególnych 
miast są nie porównywalne po-
nieważ udostępnienie obiektów 
przebiega na zróżnicowanych za-
sadach. 

Ostatecznie zdecydowano 
o dziesięcioletnim okresie wy-
dzierżawienia. Głównie dzięki gło-
som  Wspólnoty i PiS-u, ale udało 
się też do tej propozycji przekonać 
chociażby Marcina Piotrowskiego 
z MSG. Decyzja to stwarza moż-
liwości zarówno remontu budynku 
przez spółkę jak i późniejszej wza-
jemnie korzystnej odsprzedaży 
nieruchomości. Dla mieszkańców 
najważniejsze jest to, że w dobie 
coraz większych problemów ze 
służbą zdrowia władzom miasta 
udało się na kolejne lata zapewnić 
stabilizacje w tym zakresie.

Mikołaj Szczepanowski

Dyskusja na sesji...Dyskusja na sesji...

Podczas Sesji Rady Miasta, która odbyła się 14 marca obradowano nad wnio-
skiem NZOZ Kardio-med o wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Sporto-
wej. Zaproponowany przez przychodnię okres dwudziestu pięciu lat radni 
zgodnie uznali za zbyt długi. Duże emocje wzbudziła jednak dyskusja o do-
kładnym okresie dzierżawy.

Elżbieta Brzozowska, Wspólnota Samorządowa
Sprzeciwiam się tak krótkiemu okresowi jak 5 lat. Ani mia-

stu ani najemcy nie opłaca się w  tym czasie wyremontować 
budynku, który jest w złym stanie. To jest działalność dla ludzi. 
Chcemy pomóc mieszkańcom tańszymi biletami, staramy się 
o kolejnego Orlika dla młodzieży. Tutaj też powinniśmy my-
śleć o mieszkańcach.  Dla ludzi sytuacja, w której pozostanie 
jeden ośrodek to problem, a krótki okres stwarza takie ryzyko.

Dariusz Pietrucha, Mareckie Stowarzyszenie Gospodarczej
Nasi mieszkańcy nie poczują żadnej różnicy z tytułu tego, 

że wynajmiemy budynek na 5 czy na 15 lat. Pięć lat przy 
obecnej stawce wystarczy do wyremontowania budynku 
przez najemcę. Stworzony sposób dzierżawy daje korzyści  
spółce Kardiomed. Jestem zażenowany tym, że Pani dyrek-
tor nie złożyła dziś deklaracji o chęci kupna budynku.

Paweł Adamczyk, Wspólnota Samorządowa
Radny Pietrucha próbuje łapać za słówka, ja nic żenujące-

go nie usłyszałem w wypowiedzi pani dyrektor. My dziś mo-
żemy tylko rozmawiać o sprzedaży, to kolejne rady zdecydu-
ją. Na jakiej podstawie dyrektor ma dziś stanowczo określić 
stanowisko? Teraz nic z takich wypowiedzi nie wynika. Dy-
rektor dziś powiedziała, że Kardio-med chce kupić, ale wy-
powiadać się stanowczo można dopiero kiedy przyszła Rada 
określi stanowisko.

Tomasz Paciorek, Wspólnota Samorządowa
Dyrekcja i załoga Kardio-medu udowodnili, że radzą so-

bie ze swoimi zadaniami. Nie przeszkadzajmy im. Uważam, 
że okres dziesięciu a nawet piętnastu lat jest odpowiedni. 

Jacek Orych, Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
Koszty remontu są zawyżone. Popatrzyłem szczegółowo 

i wymienione w specyfi kacji piece są warte obecnie 14 tys. 
zł, nie 29 tys. Grzejnik kosztuje 500-600 zł brutto, a nie 1400 
netto. To są mniej lub bardziej potrzebne rzeczy, ale koszt 
remontu powinien być mniejszy. Podstawowe pytanie to czy 
spółka mając w perspektywie pięciu lat wykup nieruchomo-
ści, nie jest w stanie wykonać podstawowych remontów?

Opracowano na podstawie wypowiedzi z Sesji RM 13 marca 2012 r.
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Na posiedzenie Rady Miasta 
zaproszony został przedstawiciel 
ZTM. Miał on zaprezentować ar-
gumenty za tak znaczącą zmianą 
wysokości dofi nansowania kosz-
tów funkcjonowania linii autobu-
sowych w Markach. Niestety ma-
reccy radni jak i przybyli na Sesję 
mieszkańcy nie doczekali się go-
ścia. Na chwilę przed Sesją Urząd 
Miasta Marki został poinformowa-
ny, że nikt z Zarządu się nie pojawi. 
Radnym nie pozostało wobec tego 
nic innego jak tylko przejść do roz-
patrzenia uchwały – „Stanowiska 
w sprawie objęcia miasta Marki 
pierwszą strefą biletową”. W przy-
jętym stanowisku radni powołując 
się na długoletnią i układającą się 
bez zarzutów współpracę wyrazili 
swoje rozczarowanie jak i wątpli-
wości co do analiz z których wy-
nikała podwyżka dofi nansowania. 
Oczekując zmiany podejścia ZTM, 
radni wyrazili chęć prowadzenia 
rozmów zmierzających do kon-
sensusu, żądając jednocześnie 
przedstawienia wyników przepro-
wadzonych analiz. Uchwała zo-
stała przekazana władzom War-
szawy i ZTM.

„Cudowne” głosowanie?
Spore zaskoczenie wzbudziło 

głosowanie. Poza jednym wstrzy-
mującym się od głosu radnym, 
Rada pozytywnie przyjęła stano-
wisko w sprawie pierwszej strefy 
biletowej. Zaskoczenie było o tyle 
większe, że „za” zagłosowali nie-
chętni do tej pory radni Platformy, 
którzy niejednokrotnie dawali wy-
raz swej niechęci do I strefy na 

I Strefa – jeszcze poczekamy
15 lutego b.r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Marki. W całości poświęcona była trudnej sytuacji na jaką natrafi ła idea 
wprowadzenia w Markach pierwszej strefy biletowej. Przypomnijmy. Na krótko przed uchwaleniem budżetu Zarząd transportu Miej-
skiego poinformował marecki samorząd, iż wskazywana wcześniej kwota jaką miasto musi zabezpieczyć na organizację I strefy 
biletowej ulega niemal potrojeniu, by sięgnąć poziomu przeszło 2,1 mln zł. Radni zareagowali natychmiast, czego efektem była 
wspomniana sesja.

blogach czy forach internetowych. 
Być może głosowanie „za”, w sy-
tuacji gdy stawiane przez ZTM 
warunki zdają się przesądzać 
sprawę, jest głosowaniem nie tyle 
bezpiecznym, co mogącym pod-
reperować mocno nadszarpnięty 
wizerunek lokalnych struktur ugru-
powania.

W ZTM-ie bez zmian
Dialog w sprawie pierwszej strefy 

biletowej podjął również burmistrz 
Janusz Werczyński, który jeszcze 
w lutym spotkał się z dyrektorem 
Zarządu Transportu Miejskiego 
Leszkiem Rutą oraz dyrektorem 
Pionu Handlowego ZTM Grzego-
rzem Dziemieszczykiem. Na spo-
tkaniu poinformowano burmistrza, 
że w dniach 30 listopada oraz 1 
grudnia warszawski przewoźnik 

przeprowadził wzmożone kontro-
le na mareckich liniach autobu-
sowych, sprawdzając strukturę 
biletów jak i skalę zjawiska jazdy 
„na gapę”. To właśnie z tych kon-
troli - według ZTM - wynika 18% 
pokrycie biletami kosztów funk-
cjonowania linii autobusowych 
prowadzących do Marek. Rów-
nocześnie przedstawiciele ZTM 
zapewnili raz jeszcze, że nie mają 
wpływu na cenę przejazdów, która 
to kształtowana jest przez władze 
Warszawy. Podniesiono również 
argument, który nie był do tej pory 
prezentowany. Obniżenie cen bile-
tów wynikające z I strefy biletowej 
mogłoby paradoksalnie zwiększyć 
obecnie wyliczoną kwotę dofi nan-
sowania. Tańsze bilety wzmo-
głyby zainteresowanie tą formą 
transportu, co doprowadziłoby do 

zwiększenia ilości kursów do Ma-
rek, a w fi nale do oczekiwań jesz-
cze większej partycypacji fi nan-
sowej. Argument ten dziwi o tyle, 
że władze Warszawy na każdym 
kroku podkreślają swe dążenie do 
zminimalizowania ilości aut oso-
bowych w stolicy i zastąpienia ich 
transportem publicznym.

Powrót do rzeczywistości 
Spotkanie zakończyło się dekla-

racjami o chęci dalszej współpracy 
i ciągłym dążeniu do wprowadze-

nia w Markach I strefy biletowej, 
jednak oczywistym jest, że bez 
zmiany stanowiska władz War-
szawy, niewiele będzie mogło się 
zmienić. Trudno bowiem ocze-
kiwać, że akcja zorganizowana 
przez PiS zostanie poparta przez 
PO. Więcej na temat pierwszej 
strefy biletowej w obecnych re-
aliach politycznych do przeczyta-
nia w rozmowie z Sylwią Matusiak 
- radną powiatu wołomińskiego.

Paweł Adamczyk

Czy to już koniec walki o I strefę biletową? Nie udało 
się?

– Inicjując akcję „Marki w pierwszej strefi e” staraliśmy 
się zasygnalizować problem społeczny jakim jest dra-
styczne zwiększenie się wydatków przeciętnej rodziny na 
transport publiczny. Nie sądziliśmy jednak, że spotka się 
ona z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców. W krót-
kim czasie zebraliśmy ponad dwa tysiące podpisów. A pierwsza strefa to 
też szereg innych korzyści, przede wszystkim wzrasta atrakcyjność mia-
sta – dla mieszkańców i inwestorów. 

Czyli, rozumiem, że to nie koniec walki?
– Nie poddajemy się, będziemy dalej zabiegać o to co dla mieszkańców 

jest ważne. Najwyższy czas dostrzec Ich realne  potrzeby. Dziś czekamy 
na wyliczenia  na które  powołuje się ZTM. Liczę również na negocjacje 
w tej sprawie, że będziemy mogli usiąść do stołu i znaleźć takie rozwiąza-
nie fi nansowe, z którego każda ze stron będzie zadowolona. 

Co do wyliczeń, to jak Pani ocenia nagły wzrost żądanego przez 
ZTM dofi nansowania? Najpierw było to 780 tys. zł, a gdy już Marki 
zorganizowały fundusze to warszawska fi rma zażądała ponad dwóch 
milionów złotych?

– To drastyczne podniesienie kosztów jest dla mnie niezrozumiałe 
i oczywiście czekamy na wyjaśnienia od ZTM w tej sprawie. Faktycznie po 
złożeniu przez Prawo i Sprawiedliwość petycji  do Władz naszego Miasta, 
a także do Dyrektora ZTM p. Leszka Ruty wszystko wskazywało na to, 
że tańsze bilety są w zasięgu ręki. Burmistrz Janusz Werczyński w pro-
jekcie budżetu na rok 2012 zabezpieczył środki na ten cel. Potem jednak 
zgaszono nasz entuzjazm, bo ZTM nie wiadomo z jakich powodów zmienił 
zdanie i ocenił, że wejście Marek do pierwszej strefy wzrośnie trzykrotnie 
od tego co podawał jeszcze w lipcu zeszłego roku.

Mówi się o tym, że pierwsza strefa może i jest potrzebna, ale nie 
zaproponowała jej właściwa organizacja. Spytamy wprost - czy pro-
blemem mogło być to, że Warszawą, a tym samym ZTM-em rządzi 
Platforma Obywatelska, a wprowadzenie Marek do I strefy biletowej 
to sztandarowe hasło lokalnego PiS-u?

– Nie jest chyba tajemnicą, że Platforma Obywatelska w Markach od 
samego początku krytykowała naszą akcję zarzucając nam populizm 
i działanie pod kampanię wyborczą. PO też kwestionowała ilość podpisów 
pod petycją. ZTM wydawał sprzeczne komunikaty, a w jednym z nich moż-
na było dostrzec niepokojące aluzje polityczne. Brak przedstawiciela tej 
fi rmy na nadzwyczajnej sesji w tej sprawie też był wymowny. Najbardziej 
niepokoi jednak obieg korespondencji pomiędzy ZTM a Burmistrzem. 

Dlaczego niepokojący jest obieg korespondencji Burmistrza 
z ZTM-em?

– Niezrozumiałe jest dla mnie, że członek mareckiej Platformy Obywatel-
skiej wchodzi w posiadanie listu adresowanego do Burmistrza przed jego 
adresatem. Te wszystkie działania faktycznie budzą u mnie podejrzenie, 
że nie chodzi tutaj o ekonomię i merytoryczne argumenty, a o zwyczajną 
walkę polityczną. Dziś nie chcę tego rozwijać. Najważniejsze, żebyśmy w 
tym przypadku, tak jak w sprawie obwodnicy  Marek potrafi li działać razem 
i w interesie naszych mieszkańców. Cieszy mnie to, że wszyscy Radni 
(jeden się wstrzymał) poparli stanowisko ws. objęcia Marek I strefą.

Rozmowa z Sylwią Matusiak, PiSRozmowa z Sylwią Matusiak, PiS

Dlaczego zmie-
niła się kwota 
dotycząca par-
tycypacji Marek 
w fi nansowaniu 
pierwszej strefy 
(z około 800 000 

zł, na ponad 2 000 000 zł)?
– Tutaj muszę zaoponować. Do-

kładną kwotę podaliśmy dopiero 
w tym roku. W lipcu 2011 roku 
na naszej stronie internetowej 
w odpowiedzi na akcję zbierania 
podpisów pod petycją dotyczą-
cą włączenia Marek do pierwszej 
strefy biletowej przedstawiliśmy 
jedynie wstępne wyliczenia i ogól-
ne warunki, jakie musi spełnić 
gmina, żeby przejść z drugiej do 
pierwszej strefy. Uczyniliśmy to 
z własnej inicjatywy, ponieważ or-
ganizatorzy tego przedsięwzięcia 
nie podjęli z nami żadnych rozmów 
i uczynili to dopiero po tej publika-
cji. 

Ofi cjalne pismo ZTM zostało 
przesłane przewodniczącemu rady 
miasta Marki 11 stycznia br. i za-
wierało już szczegółowe wylicze-
nia uwzględniające m.in. przepro-
wadzoną w międzyczasie zmianę 
taryfy biletowej i konieczność więk-
szej rekompensaty z tytułu mniej-
szych wpływów m.st. Warszawy ze 
sprzedaży biletów obowiązujących 
w pierwszej strefi e. 

Jeżeli defi cyt w skali systemu 
komunikacyjnego w Warszawie 
i poza nią wynosi 60 proc., dlacze-
go w Markach wynosi 82 proc?

– Wskaźnik dofi nansowania 
w tej wysokości (82 proc. ) wynikał 
z uproszczonego przeliczenia ko-
niecznego poziomu dotacji do kosz-
tów funkcjonowania linii mareckich 
poza terenem Warszawy i zakładał 
równoczesny wzrost wydatków rów-
nież dla pozostałych gmin obsługi-
wanych tymi liniami, czyli Radzy-
mina i Ząbek. Ponieważ pierwszą 
strefą obecnie są zainteresowane 
tylko Marki, skorygowaliśmy nieco 
wyliczenia żeby wydatki Radzymina 
oraz Ząbek pozostały na dotych-
czasowym poziomie. W ten sposób 
ogólny poziom dofi nansowania linii 
mareckich poza Warszawą osiąga 
65 proc. kosztów eksploatacji linii 
na tamtym terenie, co odpowiada 
w przybliżeniu skali dotowania funk-
cjonowania komunikacji zbiorowej 
przez Warszawę.

Wprowadzenie pierwszej stre-
fy w Markach spowodowałoby, 
że łączne, roczne dofi nansowanie 
gminy wyniosłoby 4,379 mln złotych.  
Obecnie miasto Marki płaci za ko-
munikację 2,2 mln zł. Ta różnica, wy-
nosząca 2,179 mln zł to kwota, którą 
na tej operacji straciłby budżet m.st. 
Warszawy, ponieważ wpływałoby 
do niego mniej środków, z powodu 

sprzedaży biletów na pierwszą 
a nie obie strefy. Przeprowadzili-
śmy bardzo szczegółową analizę 
pomiarów „napełnień” w liniach 
718, 732, 738, 740 i 805 kursują-
cych przez Marki oraz kontroli bile-
towych przeprowadzanych na tym 
terenie. Na tej podstawie określili-
śmy strukturę biletową pasażerów 
z terenu Marek. 

Czy widzi Pan szansę, żeby 
w wyniku negocjacji został pod-
jęty kompromis dla Marek, po-
nieważ oczekiwania są bardzo 
duże? Jakie są warunki kompro-
misu?

– Obszar miasta Marki może 
być włączony do pierwszej strefy 
w 2012 roku, ale z uwzględnieniem 
powyższych warunków. Kompro-
mis oczywiście jest możliwy, ale 
druga strona powinna przynajm-
niej postarać się zrozumieć nasze 
stanowisko. ZTM jest jednostką 
budżetową miasta i musi uwzględ-
niać interes ekonomiczny stolicy. 

Oczywiście rozumiemy ograni-
czenia budżetowe Marek, dlatego 
deklarujemy chęć dalszych roz-
mów. Mam nadzieję, że niebawem 
wypracujemy rozwiązanie, które 
zostanie zaakceptowane przez 
obie strony i przyniesie korzyść 
pasażerom z terenu Marek. 

Ostateczna decyzja należy do 

Rady m.st. Warszawy – musimy 
przekonać radnych, że takie działa-
nia są korzystne dla miasta.

W Markach pojawiają się ko-
mentarze, że sprawa jest upoli-
tyczniona, gdyż stała się inicjaty-
wą Prawa i Sprawiedliwości. Czy 
mógłby się Pan odnieść do takich 
komentarzy? Co można odpowie-
dzieć mieszkańcom, którzy mają 
takie obawy.

– Rozmawiamy z każdymi wła-
dzami samorządowymi, bez wzglę-

du na opcje polityczne. O tym, 
że jesteśmy „apolityczni” i potrafi -
my dogadywać się ponad podzia-
łami świadczy zawarte ostatnio 
porozumienie w sprawie dalszego 
funkcjonowania Wspólnego Biletu 
na linii wołomińskiej, czy rozwój 
komunikacji podmiejskiej w innych 
rejonach metropolii i powiększanie 
systemu „eLek”, czyli linii dowozo-
wych.

Notował Arkadiusz Węgrzyn

Rozmowa z Leszkiem Rutą, dyr. ZTMRozmowa z Leszkiem Rutą, dyr. ZTM
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– Jest to nowoczesna, dyna-
miczna i wielofunkcyjna koncepcja 
zagospodarowania tego terenu 
– mówi Janusz Werczyński, bur-
mistrz miasta Marki. 

Teren przed szkołą będzie cał-
kowicie zmieniony. Znikną dotych-
czasowe zbiorniki asenizacyjne 
i boiska asfaltowe. Cała powierzch-
nia aż do schodów wejściowych 
szkoły zostanie podniesiona i wy-
równana. 

Koncepcja przewiduje wybudo-
wanie nowoczesnego boiska usy-
tułowanego wzdłuż ul. 11-go Listo-
pada. Kolejne, dwa wielofunkcyjne 
boiska powstaną w centralnym 
miejscu nowo zagospodarowane-
go terenu. Na boisku będzie moż-
na rozgrywać mecze siatkówki, ko-
szykówki oraz piłki ręcznej. Radni 
zadbali, by na nowym obiekcie 
znalazła się również 60 metrowa 
bieżnia, przebieralnia, parking na 
2 autokary, odnowiony skate park. 
Po zakończeniu inwestycji pojawi 
się również możliwość ulokowania 
na nowych obiektach lodowiska. 
(Obecnie takie lodowisko przy ul. 
Stawowej cieszy się ogromną po-

Czas na „Jedynkę”!
Na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2012 r. komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała koncepcję zagospodarowania terenu 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach. Członkowie komisji 
jednogłośnie wybrali najbardziej optymalny projekt.

pularnością). 
 – Nowy teren powinien być dodat-

kowo wyposażony we wiaty na ro-
wery. Dzieci będą mogły zostawić je 
w bezpiecznym miejscu – mówi 
Anna Jusińska, dyrektor szko-
ły podstawowej nr 1 w Markach. 
Radni przychylili się do tej kon-
cepcji oraz zaproponowali rozsze-
rzenie parkingu dla aut o kolejne 
miejsca wzdłuż ulicy Okólnej jak 
i ul. 11-go Listopada. 

Zagospodarowanie terenu nie 
będzie jednak tanie. – Przewiduje 
się, że koszty tego przedsięwzię-
cia będą oscylować między 1,7 

a 2 mln zł – mówi Anna Sekuła, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w Mar-
kach. Środki na ten cel są jednak 
przewidziane w budżecie. Przetarg 
powinien zostać rozstrzygnięty do 
30 maja br. Jeśli projekt nie natrafi  
na nieprzewidziane komplikacje 
wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego dzieci będą cieszyły się 
wspaniałym i nowoczesnym obiek-
tem sportowym. 

Tomasz Paciorek
Na www.kuriermarecki.pl 

dostępny jest projekt 
zagospodarowania SP nr 1

Klub radnych Wspólnoty deklaruje, że jak najszyb-
ciej zgłosi projekt pod obrady Rady Miasta. Celem 
uchwały jest umacnianie rodziny oraz wspieranie jej 
funkcji, poprawa dla rodzin wielodzietnych dostępu 
do usług kultury, edukacji i sportu, poprawa warunków 
materialnych, wzmocnienie kondycji tych rodzin oraz 
docenienie wkładu jaki takie rodziny wnoszą w na-
sze społeczeństwo. Wspólnota jest już po wstępnych 
rozmowach z przedstawicielami Zarządu Transportu 
Miejskiego dotyczących sprzedaży Markom biletów 
z ulgą dla członków rodzin wielodzietnych zameldo-
wanych w Markach. Radni Wspólnoty chcą też za-
chęcić prywatne fi rmy i różne instytucje działające na 
terenie Marek, aby na zasadzie dobrowolności, przy-
stąpiły do akcji wzmacniania rodzin wielodzietnych. 
Takim przedsiębiorcom występującym z konkretną 
propozycją zniżek i rabatów na swoje usługi dla ro-
dzin wielodzietnych, Miasto Marki wystawiać będzie 
certyfi kat. Poparcie dla idei Wspólnoty Samorządo-
wej wspierania dużych rodzin obiecał również Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, 
że Marecka Karta Dużej Rodziny, efekt realizacji ni-

Marki przyjazne rodzinie
Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej z myślą o promocji wielodzietne-
go modelu rodziny przygotował projekt uchwały w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie miasta Marki. 

niejszej uchwały, znajdzie sojuszników wśród kole-
gów z pozostałych klubów radnych, dzięki czemu już 
wkrótce będą z niej mogły korzystać wszystkie zain-
teresowane osoby w naszym mieście.

Maria Przybysz-Piwko

Władze miasta chcą wybudować drugi „Orlik” na terenie SP nr 1.

fo
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ABC przedsiębiorcy
ULGA NA ZWROT VAT
Szanowni czytelnicy, dzisiejszym artykułem chcemy 

zainteresować osoby fi zyczne nie prowadzące działal-
ności gospodarczej, tj. jakie są możliwości odzyskania 
części zapłaconego VAT tytułem wykonanych prac 
remontowo-budowlanych w swoich mieszkaniach lub 
domach. 

Możliwość taką polscy podatnicy mają już od momentu wejścia do Unii 
Europejskiej i w związku z tym zwrot wydatków przysługuje jedynie na 
zakup tych materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. 
były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a z dniem 
1 maja 2004 r. są opodatkowane według stawki VAT 22% (obecnie stawka 
obowiązująca VAT wynosi 23%).

W jaki sposób odzyskać VAT od zakupu materiałów budowlanych 
Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o zwrocie osobom fi zycznym niektórych 

wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, 
poz.1468, z późn.zm.), uprawnionymi do zwrotu części wydatków ponie-
sionych na zakup materiałów budowlanych dotyczy wyłącznie osób fi zycz-
nych, które dokonują zakupu materiałów budowlanych na następujące 
przedsięwzięcia:

• budowa budynku mieszkalnego,
• przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego,
• nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
• remont budynku/lokalu mieszkalnego.

Prawo do odliczenia ma osoba fi zyczna, która posiada:
• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego w przypadku remontu 

tej nieruchomości,
• pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie 

z Prawem Budowlanym wymagane jest takie pozwolenie.
Wniosek składa się  na określonym wzorze VZM-1 i jego załącznikach 

VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C – wszystkie druki są dostępne do pobra-
nia ze strony Ministerstwa Finansów lub w wersji papierowej w Urzędach 
Skarbowych. Jeśli chodzi o termin złożenia – w ciągu roku podatnik może 
złożyć jeden taki wniosek. Prawidłowo wypełnione formularze składa się 
w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania 
osoby fi zycznej.

Kwotę zwrotu zawsze określa urząd skarbowy w drodze decyzji. 
W przypadku gdy prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwo-
ści, urząd skarbowy ma prawo dokonać zwrotu bez wydawania decyzji. 
Wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 4 miesięcy licząc od daty 
złożenia wniosku.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w broszurze informacyjnej Izby 
Skarbowej.

http://www.is.waw.pl/Download/broszura_zwrot%20VZM_2011.pdf
Dla tych którzy chcieliby skorzystać z profesjonalnej obsługi informu-

jemy, iż Biuro Finansowo-Księgowe przyjmuje również takie zlecenia 
i z chęcią przygotujemy wniosek lub odpowiemy na zadane pytanie skie-
rowane na adres: bfk@rachunkwoebiuro.pl.

Serdecznie zapraszamy!

***********************************************************************************

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
CZYTELNIKOM KURIERA MARECKIEGO 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, SPĘDZENA TEGO 
PIĘKNEGO CZASU W GRONIE NAJBLIŻSZYCH CIESZĄC 

SIĘ NAWET Z NAJMNIEJSZYCH RZECZY – ŻYCZY 

Elżbieta Roguska /bfk@rachunkowebiuro.pl
Biuro Finansowo-Księgowe s.c.

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

Spotkanie z ks. Isakowiczem-
Zaleskim miało charakter autor-
ski, wprowadzało w treść książek. 
Cały dochód ze sprzedaży ksią-
żek ks. Tadeusz przeznacza na 
potrzeby Fundacji im. Brata Alber-
ta w Radwanowicach, której jest 
współzałożycielem i prezesem, 

Ks. Isakowicz-Zaleski 
w Markach
Mieszkańcy naszego miasta mieli okazję spotkania się z niezwykłym kapłanem, 
duszpasterzem Ormian, organizatorem pomocy osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie oraz ich opiekunem, publicystą, poetą i autorem książek, m. in. 
„Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej”, „Przemil-
czane ludobójstwo na Kresach” oraz „Nie zapomnij o Kresach”, które doku-
mentują ważne historycznie fakty.

a która prowadzi 30 ośrodków na 
terenie całego kraju. Ks. Isako-
wicz-Zaleski zachęca, zwłaszcza 
młodzież, do poznawania historii 
Kresów Wschodnich, gdyż – jak 
przekonywał podczas prelekcji 
– bez tej znajomości nie będziemy 
mogli określić naszej tożsamości. 

W swoich książkach w sposób 
przystępny, rzetelny warsztatowo 
dąży do ukazania prawdy o czy-
nach i słabościach ludzi. Sam jest 
wierny ewangelicznej zasadzie, 
że tylko prawda może człowieka 
wyzwolić. W dyskusji, odbywają-
cej się w wypełnionej sali Pałacyku 
Briggsów, nie było emocji. Domi-
nowały  głosy, wyrażające potrze-
bę  usłyszenia oceny działań ludzi 
i wydarzeń przez osobę szanowa-
ną i której można ufać, do jakich 
niewątpliwie należy ks. Isakowicz-
Zaleski. Dobrze się więc stało, że 
dzięki staraniom Klubu „Gazety 
Polskiej” w Markach, spędziliśmy 
czwartkowy wieczór ze wspania-
łym człowiekiem i kapłanem.

Maria Przybysz-Piwko

70. rocznica powstania 
Armii Krajowej 1942-2012
18 lutego 2012 roku w Mareckim Ośrodku Kultury otwarto wystawę pt: „Armia 
Krajowa w Markach”. Autorzy wystawy: Zbigniew Paciorek, por. Jerzy Zybert 
oraz Hanna Klimecka przenieśli nas w świat, gdzie najważniejszymi warto-
ściami dla ówczesnych żołnierzy były Bóg, Honor i Ojczyzna. Na wystawę 
licznie przybyli kombatanci, markowianie oraz przedstawiciele władz miasta 
z burmistrzem Januszem Werczyńskim na czele.

„Armia Krajowa to największa 
organizacja zbrojnego podziemia, 
która skupiała w swoich szere-
gach w latach 1942-1945 prawie 
400 tys. żołnierzy. Przemianowa-
na ze Służby Zwycięstwu Polski 
(SZP) i Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ) w lutym 1942 r. na Armię 
Krajową (AK). Pierwszym komen-
dantem AK został gen. Stefan Ro-
wecki „Grot”. Głównym zadaniem 
AK była walka z niemieckim oku-
pantem w celu odbudowy niepod-
ległego państwa polskiego w gra-
nicach II Rzeczpospolitej. AK jako 
ponadpartyjna i ponad polityczna 
organizacja konspiracyjna skupia-
ła w swych szeregach organiza-
cje znacznie zróżnicowane pod 
względem zapatrywań na kwestie 
społeczne i polityczne.

Wystawa „Armia Krajowa 

w Markach” kierowana jest do jak 
najszerszego kręgu odbiorców do-
rosłych, młodzieży i dzieci. Jej au-
torzy mają nadzieję, że wśród naj-
młodszych mieszkańców naszego 
miasta – dzieci ze szkół podsta-
wowych, młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej prezentacja przyczyni 
się do rozbudzenia zainteresowa-
nia dziejami Marek i kształtowania 
postaw patriotycznych.

Wystawa składa się z dwudzie-
stu kilku plansz. Między innymi na 
trzech z nich przedstawione są 
notki biografi czne komendantów 
AK, na jedenastu biografi e żołnie-
rzy AK VII Rejonu „Obroża” II Ob-
wodu „Celków” Marki. Na osobnej 
biogramy żołnierzy AK z Okręgu 
Mazowsze, którzy niejednokrotnie 
gościli na spotkaniach komba-
tanckich w MOK-u, a w ostatnim 

czasie odeszli „na wieczną war-
tę”. Niniejszą wystawę ubogacają 
również plakaty artystyczne zwią-
zane z prezentowaną tematyką, 
pochodzące ze zbiorów kolekcjo-
nera Sylwestra Marzocha (1954-
2007)”.

Wystawę wzbogaciła prezenta-
cja zabytkowych eksponatów po-
chodzących  z pierwszego prywat-
nego Muzeum Techniki Wojskowej 
i Cywilnej w Markach, którego wła-
ściciele Krzysztof i Paweł Gendek 
ochoczo opowiadali zebranym 
o rekwizytach.

W trakcie uroczystości miała 
również miejsce ceremonia wrę-
czenia odznak honorowych Zarzą-
du Głównego Związku Żołnierzy 
AK. Za zasługi w upowszechnia-
niu wiedzy o AK odznaczenia 
otrzymali: Zofi a Klimecka, Antoni 
Widomski, Marian. R. Sawicki, Te-
resa Szymczyk, Celina Prywata, 
Irena Wiśniewska i Zbigniew Pa-
ciorek.

Spotkanie zakończyło się ak-
centem muzycznym: zgromadzeni 
zaśpiewali przy akompaniamencie 
fortepianu i mandoliny patriotycz-
ne pieśni powstańcze, mi.in: „Sa-
nitariuszka Małgorzatka”, „Marsz 
Mokotowa” i „Pałacyk Michla”.

Tomasz Paciorek

Fotorelacja dostępna na www.kuriermarecki.pl

Uroczystość rozpoczęła Mag-
dalena Osińska, dyrektor SP nr 4.  
Następnie uczniowie przedstawili 
historię szkoły, od momentu pod-
jęcia decyzji o budowie po dzień 
dzisiejszy.

Jubileusz uświetniło przedsta-
wienie „Kwiat paproci”. Ogrom 

To już 50 lat!
15 marca w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się Ju-
bileusz 50-lecia Szkoły. Publiczność szczelnie wy-
pełniła Halę Widowiskową, co najlepiej świadczy 
o tym jak ważne jest to wydarzenie dla uczniów 
i pracowników „Czwórki”.

pracy jaki uczniowie i ich opiekuni 
wykonali został doceniony przez 
publiczność, która wielokrotnie 
podczas spektaklu biła brawo mło-
dym aktorom.

M.Sz.

Fotorelacja dostępna na www.kuriermarecki.pl
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Rysopis sprawców:
– mężczyzna w wieku ok. 45-50 lat 

ubrany w kurtkę kol. szarego, ok. 
185 cm wzrostu, 100 kg wagi, syl-
wetka tęga, na głowie miał czap-
kę materiałową kol. czarnego, 
dłuższe włosy, krzywe zęby.

– drugi ze sprawców był wzrostu 
ok. 185cm, sylwetka muskularna, 
ubrany w kurtkę skórzaną kol. 
czarnego, na głowie miał czap-
kę materiałową kol. czarnego, 
charakterystyczna śniada cera 
twarzy, duży garbaty nos, duże 
wargi, twarz pulchna – owalna, 
spodnie kol. ciemnego,

– trzeci ze sprawców wzrost. Ok. 
185 cm. dobrze zbudowany, ubrany w kurtkę skórzaną kol. czarnego, na 
głowie czapka, krótka broda kol. ciemnobrązowego.

Policjanci wołomińskiej Komen-
dy zbierają informacje, które po-
zwolą na ustalenie i zatrzymanie 
sprawców oszustwa metodą „Na 
Policjanta”.

28 lutego 2012r. w godz. 7:50-
8:30 w Markach, trzech mężczyzn 
zadzwoniło domofonem do furtki 
jednej z posesji i przedstawili się 
jako funkcjonariusze Policji. Je-
den z mężczyzn okazał odznakę 
policyjną, po czym wszyscy we-
szli do domu jednorodzinnego 
należącego do pokrzywdzonej. 
Po oznajmieniu jej, że jest podej-
rzewana o posiadanie fałszywych 
banknotów i kradzionej biżuterii, 
zażądali wydania biżuterii znajdu-
jącej się w mieszkaniu oraz pienię-
dzy, jakie posiada. Pokrzywdzona 
wydała sprawcom pieniądze oraz 
biżuterię i 18 markowych zegar-
ków. Straty oszacowała na łącz-
ną kwotę blisko 130 tys. złotych. 

Oszustwa metodą 
„Na Policjanta”
Policjanci wołomińskiej Komendy poszukują sprawców oszustwa metodą 
„Na Policjanta” do jakiego doszło 28 lutego 2012r w Markach. Osoby, które 
mogą pomóc w ustaleniu sprawców tego przestępstwa lub świadkowie, pro-
szeni są o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzn, oraz świadków zdarzenia 
prosimy o kontakt z Komendą Powiatowa Policji w Wołominie tel. 22 604-72-39 ,22-776-20-21 – czynny 
całą dobę, telefonem zaufania 22 787 20 00 lub z najbliższą jednostką Policji lub na telefon alarmowy 
997 i 112.

Osobom udzielającym informacji Policja gwarantuje pełną anonimowość.
ts

Po wydaniu mężczyznom warto-
ściowych przedmiotów, ci wyszli 
z domu. Pokrzywdzona zoriento-
wała się, że nie dostała pokwito-
wania na powyższe przedmioty, 

wybiegła z domu, jednak nie za-
uważyła już żadnych osób w za-
sięgu wzroku.

Rekrutacja w cieniu 
fi nansowych kłopotów
Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli. Zawsze towa-
rzyszyły jej emocje związane z dużym zainteresowaniem niewielką liczbą ofe-
rowanych przez miasto miejsc. W tym roku będą obowiązywały nowe zasady 
rekrutacji. Zmiany ściśle wiążą się z niedobrymi doświadczeniami w stosowa-
niu nowego systemu opłat za przedszkola.

Do 2011 roku opłata za przed-
szkole miała charakter ryczałtowy 
i była niezależna od czasu, w ja-
kim dziecko przebywało w placów-
ce. Od 2008 roku opłata obowią-
zująca w Markach wynosiła 130 zł 
miesięcznie.

Bezpłatnie tylko 5 godzin
Znowelizowana w 2010 roku 

ustawa o systemie oświaty naka-
zała samorządom zmianę od daw-
na obowiązującego i powszechnie 
akceptowanego systemu. Narzu-
ciła obowiązek zapewnienia bez-
płatnego nauczania, wychowania 
i opieki w czasie nie krótszym niż 
5 godzin dziennie. Rady gmin zo-
bowiązane zostały do ustalenia 
opłaty za każdą kolejną godzinę 
pobytu dziecka w przedszkolu.

Wprowadzone zmiany spotkały 
się z powszechną krytyką. Zwra-
cano uwagę, że ich skutkiem bę-
dzie wzrost biurokracji związany 
z koniecznością mierzenia cza-
su obecności każdego dziecka 

w przedszkolu. Obawiano się tak-
że zmniejszenia wpływów z opłat, 
które stanowią ważny element 
utrzymania placówek. Oznacza-
łoby to konieczność pokrycia 
różnicy ze skromnych gminnych 
budżetów. Dlatego wiele samorzą-
dów wprowadzając nowe opłaty, 
starało się niczego nie zmienić. 
Wiele samorządów nadawało im 
charakter miesięcznego ryczałtu.

Taką próbę podjęto także 
w Markach. Wojewoda Mazowiec-
ki wykazał się jednak czujnością. 
Pierwszej uchwale regulującej 
kwestię opłat, przyjętej jeszcze 
w czerwcu ubiegłego roku, zarzu-
cił niezgodność prawem i stwier-
dził jej nieważność.

Dopiero 24 sierpnia 2011 roku 
Rada Miasta Marki przyjęła 
uchwałę ustalającą stawkę godzi-
nową w wysokości 0,18% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. 
Od początku 2012 roku opłata 
za jedną godzinę pobytu dziecka 
w przedszkolu wynosi 2,70 zł.

Kolejna niespodzianka
W czasie, gdy samorządy 

próbowały uporać się z fatalny-
mi skutkami nowego systemu 
opłat za przedszkola, przygoto-
wywano kolejną niespodziankę. 
W październiku poprzedniego 
roku ponownie zmieniono ustawę 
o systemie oświaty. Ustawodawca 
przypomniał, że „zerówkowicz” to 
także przedszkolak i wprowadził 
obowiązek ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia udziela-
ne przez odziały przedszkolne 
w szkole podstawowej.

Nowe opłaty będą obowiązywać 
w Markach dopiero od września 
tego roku. Już dzisiaj jednak wia-
domo, że trudno będzie wyjaśnić 
rodzicom powody wprowadzonych 
zmian. Intencje ustawodawcy były 
zapewne jak najlepsze. Wyszło 
jak zawsze.

Elżbieta Brzozowska

Pełna wersja tekstu dostępna 
na www.kuriermarecki.pl
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Chciałbym tu odnieść się do 
jednej z mogił znajdującej się 
w lesie niedaleko ul. Michalickiej 
w Markach (dawniej Gwardii Lu-
dowej) bezpośrednio przyległej 
do obiektu łączności w Strudze. 
Niestety, wiedza na temat tego 
miejsca kończy się na jego lokali-
zacji. Podam dwie hipotezy, z któ-
rymi spotkałem się podczas próby 
ustalenia w jakich okolicznościach 
powstała owa mogiła.

Jedna jest taka, że pochowany 
jest w tym miejscu żołnierz Armii 
Czerwonej poległy w 1944 roku. 
Pasowałoby to do miejsca ponie-
waż w niedalekiej odległości znaj-
duję się rów melioracyjny z dobrze 
widocznymi stanowiskami piecho-
ty, których budowa wskazuje na 
działania frontowe żołnierzy zza 
naszej wschodniej granicy. Pozo-
staje tylko pytanie kto by stawiał 
pomnik, krzyż…?

 Drugą być może bardziej praw-
dopodobną jest to, że w miejscu 
tym znajdują się szczątki jednej 
lub więcej osób dowiezionych, do-

(Nie) zapomniana mogiła…
W naszej  pięknej okolicy jest wiele miejsc nasączonych krwią, bohaterstwem, 
oddaniem w słusznej sprawie, o których wiemy i pamiętamy honorując je pod-
czas świąt i rocznic. Są też i takie, o których pomimo upływu wielu lat wiemy 
na prawdę niewiele. 

prowadzonych, spędzonych w las 
i straconych w latach 1943-1944 
przez niemieckiego okupanta. Tu-
taj odniesieniem może być bliska 
odległość od drogi nr 631 rela-
cji Warszawa – Nieporęt (mogiła 
znajduje się około 300 m od osi 
jezdni). 

Obydwie hipotezy są niestety 
bardzo mocno niepewne.

Chciałbym się zwrócić z ape-
lem do ludzi, mieszkańców Marek 

i okolic. Być może ktoś wie coś na 
temat tego miejsca? Być może po-
został jakiś ustny przekaz, o któ-
rym jeszcze nie wiemy?

Bardzo proszę o jakąkolwiek in-
formację. 

Kontakt pod numerem 511-132-
945 lub mailowo: mtwic@op.pl

Paweł Gendek 
Muzeum Techniki Wojskowej 

i Cywilnej w Markach.
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Do walki o złoty medal będzie 
próbował włączyć się również 
zespół Titans. Będzie to jednak 
bardzo ciężkie z uwagi na to, że 
dopiero w 3. kolejce odpowied-

MLF nabiera tempa!
Za nami już 4. kolejki Mareckiej Ligi Futsalu. Od 18 lutego w sobotnie wieczo-
ry kilkadziesiąt osób spotyka się na sali sportowej ZS nr 2, aby rozegrać me-
cze amatorskiej ligi. Faworyci nie zawodzą – In Plus z Niespodzianką zgodnie 
z planem wygrywają wszystkie mecze. Z kompletem punktów zajmują pierw-
sze dwa miejsca. 

nio wzmocnili skład. Przespanie 
dwóch pierwszych meczy może 
być kluczowe w dalszej rywali-
zacji. Trzeba pamiętać, że ani Li-
sek ani Fomar nie składają broni 

– oba składy mają potencjał aby 
namieszać w stawce rundzie re-
wanżowej. Outsiderem rozgrywek 
jest budowany po poprzednim se-
zonie od nowa zespół TB, którego 
gracze w tej edycji zbierają cenne 
doświadczenie.

Mniejsza hala (poprzedni se-
zon był rozgrywany w SP nr 4) 
i wydłużenie czasu gry o 10 minut 
sprawiło, że strzelenie dwudzie-
stu bramek w meczu nie dziwi. 
Z drugiej strony należy przyznać, 
że ostatnie minuty gry bywają jed-
nostronne – lepiej przygotowana 
fi zycznie drużyna wyraźnie wtedy 
dominuje.

Nad przebiegiem rozgrywek 
czuwają Marcin Boczoń i Mikołaj 
Szczepanowski. Po każdej kolejce 
można zapoznać się z wynikami, 
najnowszymi statystykami i zdję-
ciami na witrynach Kuriera Marec-
kiego i marki.net.pl.

W imieniu organizatorów MLF dziękujemy p. Januszowi Werczyńskie-
mu burmistrzowi Miasta Marki i pracownikom Urzędu Miasta za pomoc, 
p. Elżbiecie Piszcz, dyrektor ZS nr 2 w Markach, za udostępnienie hali 
oraz p. Jackowi Ochmanowi i p.Krzysztofowi Ratajczykowi z fi rmy ZINA 
za wsparcie techniczne rozgrywek.

Towarzystwo Przyjaciół Marek, Wspólnota Samorządowa

W turnieju wzięli udział zawodni-
cy z Marek, Warszawy oraz Biało-
brzeg. Organizatorem Mistrzostw 
był Klub Sportowy Acro Dance 
przy wsparciu licznych sponso-
rów: Urząd Miasta Marki, Warsaw 
City Tour, Firma Bulik, Wodociąg 
Marecki. 

Mistrzostwa podzielone były na 
dwie części. W pierwszej mogliśmy 
podziwiać występy grupowe, nato-
miast w drugiej popisy taneczne 
w solówkach oraz duetach 
w dwóch stylach tanecznych: Di-
sco Dance oraz Jazz. 

Impreza udała się znakomicie, 
Dobre, sportowe nastroje udzieliły 
się każdemua uśmiechy dzieci wy-
nagrodziły wszystkie trudy zwią-
zane z jej organizacją. I pomimo 
iż Klub działa dopiero niewiele po-
nad rok to zawodnicy udowodnili,  
że dzięki intensywnej pracy, chęci, 
wytrwałości oraz postawie i zaan-
gażowaniu trenerów w tak krót-

Roztańczone Marki
19 lutego w Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Dużej 3 w Markach odbyły 
się III Mistrzostwa Klubu Sportowego ACRO DANCE. 

kim czasie jest możliwe przejście 
z początkującego tancerza do wy-
kwalifi kowanego zawodnika. 

Gratulujemy zawodnikom ich ro-
dzicom oraz trenerom bo to wielki 

sukces i powód do dumy.
Zdjęcia oraz szczegóły z imprezy 

zostały przedstawione na stronie 
internetowej: www.acrodance.pl

Burmistrz 
Miasta Marki

ZS nr 2
im. Prymasa Tysiąclecia

PodziękowaniaPodziękowania

W zawodach wzięły udział młode tan-
cerki trenujące pod okiem doświadczonej 
trenerki i choreografa, Kingi Jakubowskiej, 
w ramach Zespołu Tańca Nowoczesnego 
„ATUT” działającego w Mareckim Ośrodku 
Kultury. Dziewczęta z Marek po raz kolejny 
udowodniły swoje talenty i doskonałe ta-
neczne przygotowanie zdobywając liczne 
tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie. 

Więcej informacji na stronie www.kurier-
marecki.pl

MOK w Markach

Mareckie Mistrzynie
W dniach 25-26 lutego odbyły się 
Mistrzostwa Ekstraklasy Związ-
ku Nowoczesnego Tańca Spor-
towego w dyscyplinach: Disco 
Dance, Disco Freestyle, Dance 
Show, Free Show i Fantazy. 
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W przeszłości grał Pan w wie-
lu znanych klubach piłkarskich. 
Jak wspomina Pan tamte cza-
sy? Czy gra, w którymś klubie 
szczególnie utkwiła w Pańskiej 
pamięci?

– Tak, zgadza się. Miałem oka-
zję grać m.in. w Wiśle Kraków, Ja-
giellonii Białystok, Zagłębiu Lubin 
i Ruchu Chorzów. Największym 
klubem, w którym dane mi było 
występować była jednak warszaw-
ska Legia. Gdy miałem osiemna-
ście lat sprowadził mnie do niej 
trener Jerzy Engel. Spędziłem 
w Legii dwa lata, ale zbyt dużej 
liczby spotkań niestety nie roze-
grałem. Byłem bardzo młodym za-
wodnikiem, musiałem rywalizować 
o miejsce w składzie z kilkunasto-
ma reprezentantami Polski. Jako 
napastnik występowałem wtedy 
u boku Dariusza Dziewanowskie-
go lub Ryszarda Robakiewicza. Na 
treningach natomiast ćwiczyłem 
wówczas w jednej parze z koń-
czącym karierę Pawłem Janasem. 
Ponadto moimi kolegami z druży-
ny byli m.in. Marek Jóźwiak, Jan 
Karaś, Kazimierz Buda, Leszek 
Pisz oraz Dariuszowie: Kubicki 
i Wdowczyk. Tak jak już wspo-
minałem rywalizacja była bardzo 
duża i ciężko było się przebić. Ro-
zegrałem jednak 35 spotkań z elką 
na piersi i z tego zadowolony.

Najwięcej jednak spotkań ro-
zegrał Pan bodajże w Wiśle Kra-
ków.

– Dokładnie. To był chyba naj-
lepszy okres w mojej karierze. 
Grając w Wiśle rozegrałem ponad 
sto spotkań, zdobywając kilkana-
ście bramek. W jej barwach wystę-
powałem zarówno w ekstraklasie, 
jak i w pierwszej lidze. 

Po zakończeniu pięknej przy-
gody na najwyższych szcze-
blach rozgrywkowych grywał 
Pan także w niższych ligach. 
Od kilku lat jest Pan również 
trenerem. Marcovie przejął Pan 
w połowie rudny, w trudny dla 
niej momencie. Nie bał się Pan 
podjęcia takiego ryzyka?

– Zanim zostałem trenerem 
Marcovii pracowałem w Dolcanie 
Ząbki jako asystent Radosława 
Mroczkowskiego, a następnie Ro-
berta Moskala i Dariusza Kubickie-
go. Zatem posiadam już jakieś do-
świadczenie na ławce trenerskiej. 
Jako zawodnik miałem możliwość 
trenowania pod okiem wybitnych 
trenerów: Oresta Lenczyka, An-
drzeja Strejlaua oraz Jerzego 
Engela. Już wtedy wiedziałem, 
że w przyszłości będę trenerem. 
Podpatrywałem swoich szkole-
niowców, robiłem także notatki, 
które mam do dnia dzisiejsze-
go. Można powiedzieć zatem, 
że do pracy trenerskiej przygoto-
wywałem się całe życie. 

Wracając jednak do pytania 
to nie bałem się ryzyka. Nie boję 
się również nowych wyzwań, 
choć zdawałem sobie sprawę, 
że łatwo nie będzie. Zespół był 

Będziemy walczyć
Od połowy rundy jesiennej pierwszą drużyną Marcovii opiekuje się Grzegorz Szeliga. Wychowany na warszawskiej Pradze, od dzie-
sięciu lat związany z Markami, na krótko przed wznowieniem ligowych rozgrywek zgodził się opowiedzieć nam o swojej karierze 
i pracy w Marcovii.

rozbity, przegrywaliśmy mecz za 
meczem ale miałem nadzieję, 
że wyciągnę więcej z tej drużyny. 
Zespół nie był najlepiej przygoto-
wany do sezonu. Na chwilę obec-
ną nie ma się czym chwalić. Sześć 
zdobytych punktów na pewno 
można uznać jako moją porażkę.

Po Pana przyjściu Marcovia 
zaczęła grać lepiej. W jej grze 
można było zauważyć znaczną 
poprawę. 

– Poprawa w grze być może na-
stąpiła, ale nie oszukujmy się nam 
potrzeba było wyniku. W każdym 
meczu stwarzaliśmy sobie okazje, 
ale niestety nie było komu zamie-
nić ich na bramki. Starałem się 
przede wszystkim dobrze ustawić 
zespół pod względem taktycznym. 
Myślę, że momentami wyglądało 
naprawdę nieźle, ale czegoś nam 
brakowało. Najbardziej właśnie 
skutecznego wykańczania akcji. 

Tak naprawdę dopiero na wiosnę 
będzie można stwierdzić, czy na-
stąpiła poprawa w naszej grze. 
Zespół przepracował cały okres 
przygotowawczy pod moją wodzą 
i pierwsze mecze pokażą jak to 
wszystko będzie funkcjonowało 
w praktyce.

Ponieważ tereny Marcovii to 
obecnie plac budowy druży-
na zmuszona jest rozgrywać 
wszystkie mecze na obcych bo-
iskach. Czy taka sytuacja miała 
wpływ na wyniki?

– Na pewno. Baza na Marco-
vii jest obecnie w przebudowie 
i praktycznie wszystkie treningi od-
bywamy na boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią. Natomiast w lidze 
większość meczy rozgrywać bę-
dziemy na boiskach trawiastych. 
Właśnie w tym widzę największe 
niebezpieczeństwo ponieważ zu-
pełnie inaczej piłka odbija się na 

sztucznej nawierzchni, a inaczej 
na trawie.

W przerwie zimowej doszło do 
sporych zmian w składzie Mar-
covii. Odeszli przede wszystkim 
doświadczeni Ratajczyk i Milew-
ski. Jak duże są to osłabienia?

– Na pewno największą stratą 
jest odejście Krzyśka Ratajczyka. 
Będzie nam go bardzo brakowało 
w rundzie wiosennej. Mam jed-
nak do dyspozycji dwóch młodych 
bramkarzy, Jakuba Chrostowskie-
go oraz Konrada Maciątka. Nie 
zdecydowałem jednak jeszcze, 
który z nich będzie pierwszym 
bramkarzem. Natomiast Krzysiek 
nadal będzie nam bardzo poma-
gał ponieważ został trenerem 
bramkarzy.

Pana rola w Marcovii nie bę-
dzie się ograniczać tylko do 
sprawowania funkcji trenera 

pierwszej drużyny.
– Zgadza się. Od niedawna je-

stem także trenerem koordynato-
rem w klubie. Wszystkie sprawy 
sportowe i treningowe są przeze 
mnie omawiane z pozostałymi tre-
nerami pracującymi w Marcovii. 
Jako koordynator sprawuję nad 
tym wszystkim kontrolę. Wszyst-
kie nasze starsze roczniki oraz 
drużyna rezerw mają stosować 
taką samą taktykę jaką stosuje 
pierwszy zespół. Tak jest robione 
na całym świecie i chcę to wpro-
wadzić także u nas. Chcemy rów-
nież stawiać na młodzież. Chłopcy 
z rocznika 1995 są zawodnikami 
z perspektywą do grania na dzień 
dzisiejszy w czwartej lidze. 
W przyszłości dzięki ciężkiej pracy 
stać ich będzie na grę w wyższych 
ligach. 

Jakie cele stawia Pan sobie 
przed nadchodzącą rundą?

– Naszym podstawowym celem 
jest oczywiście utrzymanie Marco-
vii w czwartej lidze. Każdy kolejny 
mecz będzie dla nas najważniej-
szy. W każdym z nich będziemy 
walczyć o zwycięstwo. W naszej 
obecnej sytuacji myślimy tylko 
o wygranych, nawet remisy nas 
w tej chwili nie zadowolą. Żeby się 
utrzymać musimy wygrać przy-
namniej 8-9 spotkań. 

Dziękujemy bardzo za rozmo-
wę. Życzymy zatem, aby udało 
się zrealizować ten cel oraz dal-
szych sukcesów z Marcovią.

– Ja również bardzo dziękuję. 

Rozmawiali
Marcin Boczoń

Mateusz Grochowski

Na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 stawiło się osiem, czte-
roosobowych zespołów. W pierwszej fazie drużyny grały mecze w gru-
pach, w celu wyłonienia półfi nalistów. Ostatecznie 3.miejsce zajął zespół 
MS Radzymin, drugie Kwiatek Team a triumfowali Adam Kowalczyk, 
Jarosław Choińcki, Leszek Szostak z zespołu BEST. Zwycięzcom gra-
tulujemy!

red.

GP Marek 
w Piłce Siatkowej
UKS „Trójka” zorganizował w ostatni weekend lu-
tego Grand Prix Marek Amatorów w Piłce Siatko-
wej. To już kolejna impreza organizowana przez 
Ewę Gębską i Jana Rosłona – założycieli klubu.

Skład Marcovii Marki:Skład Marcovii Marki:

Bramkarze:
– Chrostowski Jakub
– Maciątek Konrad

Obrońcy:
– Salak Bartosz
– Piwowarek Dariusz 
– Warszawski Adam
– Wajdzik Marcin
– Lachowicz Kacper
– Serowik Damian 
– Markowski Karol
– Król Kamil
– Kostka Michał
– Zaniewski Kacper

Pomocnicy:
– Pacuszka Damian
– Kuźmińczuk Krzysztof
– Wajda Piotr
– Piórkowski Tomasz

– Ochman Michał
– Lament Maciej
– Adamczyk Adrian
– Janiuk Michał
– Struś Patryk
– Motyczyński Mateusz
– Ryczkowski Krystian
– Ajdys Karol
– Buczek Tomasz 

Napastnicy:
– Rowicki Adrian
– Bugaj Hubert
– Klimek Filip
– Kostka Mateusz
– Zalewski Łukasz 

Trener: Szeliga Grzegorz 

Przybyli:
Salak (Dolcan II Ząbki), Chrostow-
ski (Legionovia vel Legia ME), 
Maciątek, Lachowicz, Ochman, 
Serowik, Struś, Motyczyński (ju-
niorzy), Piwowarek, Warszawski, 
Kuźmińczuk (GKP Targówek), 
Wajda (ostatnio Wicher Kobyłka), 
Wajdzik, Piórkowski, Ryczkowski, 
Rowicki (Bug Wyszków), Lament 
(Victoria Zerzeń), Adamczyk (Polo-
nia ME), Janiuk (OKS Otwock)

Odeszli:
Ratajczyk, Milewski (Huragan Wo-
łomin), Chmielewski, Gumienny, 
Stęszewski, Molęda


