
Komentuje Jacek Orych
Pamiętam, jak podczas prac na studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
wielokrotnie poruszałem ten temat. Wtedy wiele osób 
(radni i  burmistrz) pukało się w głowę mówiąc że to fanta-
smagorie i nierealne pomysły. Jednak myśląc nad rozwojem 
miasta trzeba myśleć dalej niż na 5-10 lat do przodu. Wiele 

decyzji, które podejmujemy teraz, trzeba przekładać na kolejne pokolenia. 
Oczywiście ogłoszony przez Warszawę przetarg zakłada przygotowanie 
koncepcji rozbudowy siatki tramwajowej. Jeśli jednak nie zabezpieczymy 
już teraz odpowiedniej rezerwy, nawet te odległe plany mogą się nie ziścić. 
Naturalna bliskość powoduje to, że Marki i stolica muszą  żyć w symbio-
zie, a komunikacja jest jednym z głównych elementów tego połączenia. 
Pomijam aspekty finansowe inwestycji, ale jakość i liczba połączeń ko-
munikacyjnych na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój naszego miasta. 
Trzymam kciuki, by za 
lat 15-20 do Marek moż-
na było dojechać tram-
wajem - czy to z Pragi 
(jak historyczna kolejka 
marecka) czy od strony 
Mostu Północnego. Oba 
te połączenia są Markom 
potrzebne.
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Widząc ten nagłówek niejeden z Was popuka się w głowę. Wiadomo – 
brzmi jak tytuł filmu science fiction. Ale zanim, drogi Czytelniku, to zro-
bisz, wiedz, że na horyzoncie pojawiła się możliwość powrotu torów do 
Marek. Świadczy o tym niedawne zamówienie warszawskiego ratusza. 

Wsiadasz do tramwaju na Bródnie, przy stacji metra Kondratowicza, jedziesz 
Bystrą, Radzymińską i dojeżdżasz do CH Marki. Inny wariant? Wskakujesz przy 
Stalowej obok Tesco, potem jedziesz Radzymińską i dojeżdżasz do początku 
ul. Piłsudskiego. A może jeszcze inaczej. Śpieszysz się do metra na lewym 
brzegu, więc wsiadasz w tramwaj w Markach, który pędzi na Most Północny. 
Tych tras nie podpowiada autorowi niniejszego tekstu wyobraźnia. To zapisy ze 
specyfikacji przetargu, który niedawno ogłosił warszawski ratusz. Warszawa 
chce mieć „Ogólną koncepcję perspektywicznego układu sieci tramwajowej 
w Warszawie”. Tytuł nie do końca oddaje treść zamówienia. Opracowa- 
niem mają być objęte podwarszawskie miejscowości w tym także Marki.

Tu ważne zastrzeżenie. Po pierwsze, sprawa pewnie dotyczyć będzie naszych 
dzieci i/lub wnuków, po drugie, nie ma pewności, że którakolwiek z tych linii 
rzeczywiście pojawi się na mareckich gruntach. Ale cóż – jak w dowcipie – trzeba 
kupić los (w tym wypadku zrobić taką analizę), by zgarnąć nagrodę (czyli dojazd 
szynowy do Marek). Warszawski ratusz chce dostać od doradcy rekomendo-
waną listę tras tramwajowych, które powinny się znaleźć w perspektywicznym 
układzie sieci. Perspektywicznym, czyli… do 2040 r. Zamawiający zastrzega też, 
że „część analizowanych tras tramwajowych, ze względu na ich dużą liczbę (zna-
leźliśmy w załączniku przetargowym listę ponad 100 propozycji – przyp. red.), 
może nie zostać zrealizowana do tego czasu”. Ale to nie znaczy, że Marki, z uwagi 
na szybki przyrost mieszkańców, nie mają szans. Dlaczego? Po lekturze specyfika-
cji przetargowej wydaje się, że duże znaczenie przy wyborze rekomendowanych 
linii będą mieć prognozy wielkości przewozów pasażerów. Zwycięzca przetargu 
będzie musiał przeprowadzić analizy dla szczytów porannych i południowych. 
Jak są zapchane autobusy jadące Radzymińską, nie trzeba nikomu opowiadać. 
Ważne też będą zapisy planów miejscowych – czy uwzględniają miejsce pod 
transport szynowy. I tu może być problem.
Mimo tego warto być optymistą i pomarzyć. Szynowe doświadczenia w końcu 
już mamy. Ba, jedna z tras pokrywałaby się częściowo z torami mareckiej 
wąskotorówki. Powrócimy do przeszłości w nowoczesnym wymiarze? 

MONC

Tramwajem do Marek

Kolejka do obwodnicy
Hiszpanie, Niemcy, Polacy, Czesi, Portugalczycy, Włosi, a nawet Turcy. 
Aż 25 firm i konsorcjów zgłosiło chęć budowy obwodnicy Marek. Ko-
lejka po zamówienie jest długa jak korek w godzinach szczytu w Alei 
Piłsudskiego.

Cieszyć się czy też nie? Z jednej strony – na pewno tak. Kolejny etap, któ-
rego ukoronowaniem będzie otwarcie obwodnicy, mamy za sobą. W ostatnim 
numerze „Ekspresu Mareckiego” pisaliśmy, że lada dzień spodziewamy się 
ogłoszenia przetargu na wykonawcę największej w dziejach miasta inwestycji. 
Kiedy poprzedni numer był jeszcze w dystrybucji, zapowiedzi się spełniły 
(twittował m.in. na ten temat minister Nowak).                               cd str. 3 



ulicy Ząbkowskiej pod zarząd powiatu. Od stycznia 2014 roku do ulicy Fabrycz-
nej, jako drogi powiatowej w Markach, dołączą jedynie ulice Kościuszki oraz 
Sosnowa.

- Wybudowanie spowalniaczy na ul. Ząbkowskiej przyniosło nieocenione ko-
rzyści nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również wymierne korzyści 
materialne w postaci mniejszych nakładów finansowych na naprawy po okresie 
zimowym. Mniejsza częstotliwość poruszania się po Ząbkowskiej samocho-
dów ciężarowych jak również motocykli pędzących z nadmierną prędkością  
pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po Ząbkowskiej nie 
tylko dzieci, ale również osób starszych - podkreśla Alina Jańczuk, mieszkanka 
ul. Ząbkowskiej.

Podkreśla fakt, że walkę o spowalniacze podjęli napływowi mieszkańcy. 
Tadeusz Markiewicz, jej sąsiad,  dodaje, że pod wymyśloną przez nich petycją 
podpisywali się zarówno nowi jak i rodowici mieszkańcy Ząbkowskiej.

red.
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Próba przekazania ulicy Ząbkowskiej pod zarząd starostwa powiatowe-
go i co za tym idzie likwidacja nowo wybudowanych progów zwalniają-
cych spełzła na niczym. Burmistrz i Wspólnota Samorządowa wycofali 
się z tego pomysłu po interwencji kilku radnych. 

Spór o ulicę Ząbkowską sięga wakacji ubiegłego roku. Wówczas w mareckim 
ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 
Wołomińskiego. Powiatowi rajcy debatowali o przejęciu przez powiat kilku 
mareckich ulic: Ząbkowskiej, Kościuszki oraz Sosnowej, a także o budowie 
szkoły ponadgimnazjalnej w Markach w ramach kompleksu oświatowo-rekre-
acyjnego, jaki powstać ma przy ul. Wspólnej.

Podczas komisji Paweł Pniewski, marecki radny PO, podniósł kwestię ist-
nienia progów zwalniających na drogach powiatowych. Jak słusznie zauważył 
na ulicy Ząbkowskiej w 2012 roku wybudowano długo oczekiwane przez 
mieszkańców progi, co poprzedzone było kilkuletnimi staraniami oraz zbiórką 
podpisów. Inicjatorami wybudowania śpiących policjantów na tej ulicy było 
małżeństwo Jarochów.

Na wątpliwości radnego Pniewskiego nie byli w stanie jednoznacznie 
odpowiedzieć zarówno wicestarosta Konrad Rytel, jak i zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. 
Padły wówczas słowa o likwidacji dopiero co wybudowanych progów, gdy ulica 
Ząbkowska znajdzie się pod skrzydłami powiatu.

Sprawa powróciła podczas październikowej sesji Rady Miasta Marki. Radny 
Michał Jaroch apelował wówczas do radnych  o przekazanie ulicy Ząbkowskiej 
tylko wówczas, gdy miasto zyska gwarancję, że progi zwalniające pozostaną na 
tej ulicy. Swoją prośbę motywował licznymi głosami markowian mieszkających 
przy tej ulicy, którzy skarżyli się na zawrotną prędkość pojazdów jeżdżących 
przed zainstalowaniem progów. Przypomniał również, że przy Ząbkowskiej 
funkcjonuje jedno z przedszkoli niepublicznych, a ulica ta jest drogą do Szkoły 
Podstawowej Nr 2 dla dziesiątek dzieci, które poruszają się po wąskim, nie-
równym chodniku. 

Podczas sesji zobligowano burmistrza do wystąpienia do starosty, aby 
otrzymać jasny sygnał, czy progi będą mogły pozostać, czy starostwo planuje 
ich likwidację. Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi ze starostwa, na kwiet-
niowej sesji Rady Miasta burmistrz oraz radni odstąpili od pomysłu przekazania 

Progi na Ząbkowskiej uratowane

Mimo że większość radnych się nie zgodziła, weszły w życie wyższe 
taryfy Wodociągu Mareckiego.

To był jeden z najgorętszych tematów tego półrocza. Do radnych trafiła propozy-
cja podwyżek stawek za wodę i ścieki. Ich wysokość może przyprawić niejednego 
mieszkańca o zawrót głowy. Do końca maja metr sześcienny wody kosztował 3,61 zł 
netto, od Dnia Dziecka już 4,19 zł. Podobnie jest ze ściekami: było 7,98 zł netto, od 
1 czerwca jest 9,89 zł. A do tego doszło jeszcze comiesięczne opłaty abonamentowe. 
Skala podwyżek zaskoczyła radnych. Wszyscy wiedzą, że przy takich inwestycjach 
kanalizacyjnych woda i ścieki muszą zdrożeć. Ale nie w dwucyfrowym tempie, gdy 
inflacja nie przekracza 2 proc., a mieszkańcy mają się przyłączać do sieci! Tytułowy 
zapis 8-9-3 to wynik głosowań. Ośmiu radnych (przede wszystkim z ugrupowania 
burmistrza) było za, dziewięciu się sprzeciwiło, a trójka się wstrzymała. Niestety, 
prawo jest tak skonstruowane, że nawet przy sprzeciwie rady podwyżki wchodzą 
w życie. Poniżej publikujemy wyniki imiennego głosowania. 

Paweł Adamczyk Za
Paweł Boryczko Przeciw
Izabela Brzezińska Wstrzymała się
Elżbieta Brzozowska Za
Bogdan Choroś Za
Radosław Dec Przeciw
Michał Jaroch Przeciw
Agnieszka Lużyńska Przeciw
Grzegorz Miechowicz Za
Jacek Orych Przeciw
Tomasz Paciorek Za
Urszula Paszkiewicz Wstrzymała się
Dariusz Pietrucha Przeciw
Marcin Piotrowski Przeciw
Paweł Pniewski Przeciw
Maria Przybysz-Piwko Za
Tadeusz Skłodowski Wstrzymał się

8-9-3, czyli drożej za wodę i ścieki

Komentuje Jacek Orych
Nie kwestionowałem samej konieczności podwyżki. Dro-
żeje niestety prawie wszystko, a stawki za wodę i ścieki 
regularnie są podnoszone raz w roku. Do tego przywykli-
śmy. W tym roku dyskusje i wątpliwości wzbudziła przede 
wszystkim wysokość podwyżki za ścieki. 

Radni, mam nadzieje że wszyscy, zapewne pamiętali wcześniejsze wylicze-
nia i prognozy, które wskazywały, że docelowa kwota za metr sześcienny 
ścieków przekraczać będzie 13,50 zł. Ostatnia weryfikacja pokazała że 
docelowa kwota powinna przekraczać 10 zł. W naszej ocenie, ważna jest 
przemyślana polityka i strategia wprowadzania takich podwyżek. Można 
było zacząć wcześniej wprowadzać trochę wyższe stawki lub rozciągnąć to 
na kolejne lata. Tymczasem nadal nad nami wisi konieczność zrealizowania 
5500 przyłączy do 2015 r. (obecnie jest ponad 800). Jeśli tego nie osiągniemy, 
UE może nakazać zwrot części lub nawet, co jest też często podnoszone, 
całości dofinansowania. Tak wysoki skok ceny może negatywnie wpłynąć na 
decyzje osób, które planowały podłączyć się do kanalizacji - mam nadzieję, 
że się mylę. Te obawy przedstawiałem na sesji.  Przy każdej możliwości 
namawiałem i będę namawiał mieszkańców, by do kanalizacji się podłączali 
- teraz są dogodne warunki finansowe i proceduralne.Rada jest również od 
oceniania - w tym przypadku radni (nie tylko opozycja wobec obecnego 
burmistrza, ale też kilku radnych z jego ugrupowani) wystawili negatywną 
ocenę. Może przyniesie to weryfikację polityki cenowej na kolejne lata. 
Mimo wszystko stawki weszły na mocy przepisów ustawowych. Decyzja 
rady, nawet negatywna, nie zatrzymuje zaplanowanych podwyżek.  

Danuta Stefaniak Za
Marek Szczepanowski Za
Arkadiusz Werelich Przeciw

Mniej umorzeń
Z dużej chmury mały deszcz – tak komentowano wizytę kontrolerów 

NIK w Markach.
Jej powodem były kontrowersyjne umorzenia podatkowe. O wynikach 

pracy można przeczytać na stronie
http://www.marki2020.pl/nik-w-markach/

Wygląda na to, że kontrola jednak przyniosła owoce. Otóż umorzenia 
podatków nie są już rozdawane przez ratusz tak hojną ręką. 

W 2011 r. z takiej możliwości skorzystało 49 podatników, którym umo-
rzono około 140 tys zł. 

W 2012 r. odpuszczenie dostało 26 podatników, którym umorzono ponad 
33 tys. zł. Zmieniają się także maksymalne kwoty umorzeń. 

W 2011 r. podatnikowi umorzono 67,8 tys. zł, rok później 7,7 tys. zł.
Sprawę umorzeń można prześledzić na:

http://bip.marki.pl/pl/bip/pomoc_publiczna



Po raz siódmy bawiliśmy sie w parku mareckim przy muzyce nie tylko 
szantowej. Nie był to łatwy dzień dla obsługi imprezy i organizatorów. 

W ostatnich godzinach przygotowań burza i ogromny deszcz próbowały 
zamienić park w wielkie jezioro. Spowodowało to ponad godzinne opóźnienie,  
jednak wyrozumiałość mareckiej młodzieży i publiczności, dopingowały do 
wydajnej pracy, która pozwoliła na rozpoczęcie oczekiwanego wydarzenia. 
Od początku imprezy trwały konkursy i zabawy dla dzieci: klauni zapraszali 
do wspólnej zabawy, malowali buziaki, było wiele nagród. Kolejki do stano-
wiska Wodociągu Mareckiego i Szkoły Języka Angielskiego  były długie, a za-
ciekawione i uśmiechnięte buzie dzieciaczków potwierdzały sukces.  Można 
było zobaczyć wiele ciekawych występów dzieci i młodzieży naszych szkół.  
Acrodance pokazał, że blisko im do You can dance. Kapela Zespołu Szkół nr 
1 zgromadziła najwięcej młodzieżowej publiczności, natomiast  Open Heart 
oraz Moczul Group po raz pierwszy występowali na szantowych deskach... 
Mareckie koncerty uwieńczył znany już nam z WOŚP i Memoriału Bercika - 
Blues Fighters!

W atmosferę szant wprowadził nas Grom - Tomasz Paciorek, choć nazwisko 
nam znane, Grom zawitał   u nas po raz pierwszy! Ostatni koncert tego wieczo-
ru Mietek Folk, nie obyło sie bez tańców i pląsów. Wieńczący ten dzień pokaz  
fajerwerków ucieszył nie tylko dzieci.

Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia Urzędu Miasta Marki i szeregu 
instytucji, firm oraz osób o ogromnym sercu. 

W tym miejscu chciałybyśmy podziękować wszystkim szkołom i dzieciom 
oraz rodzicom za przygotowanie  cudnych występów!

 Dziękujemy naszym mareckim kapelom: Open Heart, Moczul Group i Blues 
Fighters. 

Dziękujemy Piekarni Szwajcarskiej za wszelkie słodkości darowane wystę-
pującym dzieciom i młodzieży. 

Dziękujemy firmom: Toyota Marki, Niepubliczne Przedszkole SMERFY,  
Leśne Ranczo, PHU Iwaniuk, Alior Bank, 36Studio, Profesjonalny Gabinet 
Kosmetyki, Sushi Sam,  za wsparcie finansowe, otwarte serca i chęci wspierania 
naszej inicjatywy. Bez Państwa nie mielibyśmy możliwości zorganizowania tak 
wspaniałego festynu.

Dziękujemy Wodociągowi Mareckiemu oraz Szkole Językowej SUKCES za 
zorganizowanie stanowisk z zabawami,  konkursami i nagrodami dla dzieci.

Dziękujemy patronom medialnym „Marki.net.pl”, Ekspress Marecki, Kurier 
Marecki.

Dziękujemy nowopowstałej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach za  
zorganizowanie wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych, między innymi  komory 
dymowej, strzelanie z armatek wodnych, ale przede wszystkim  pomoc, która 
trwała  do późnych godzin nocnych. Bez waszego wsparcia samochody obsługi 
zostałyby w mareckim parku na długo. 

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki  i OSP z Marek za wspól-
ne zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy.

Dziękujemy firmie MEDITRANS oraz Szkole Ratownictwa za zabezpiecze-
nie medyczne imprezy. Ogromne dzięki szczególnie, że to nie pierwszy raz 
Marki mogły na Was liczyć.

Szczególne podziękowania dla Policji!! Miła ekipa, na której można było 
polegać. Z Wami jak zawsze było bezpiecznie!

Dziękujemy Urzędowi Miasta Marki, a w szczególności Panu Henrykowi 
Szczurowskiemu i jego ekipie za pomoc w parku, ale także za pomoc w roz-
wiązaniu największych trudności. Pani Ewie Motyczyńskiej za gotowość współ-

działania, Emilii Sandomierz, Agnieszce 
Torsz oraz Piotrowi Matusiakowi - za 
współpracę.

Dziękujemy Burmistrzowi Januszowi 
Werczyńskiemu, który zawsze nas 
wspiera. 

Dziękuję sztabowi organizatorów: 
Izie Brzezińskiej, Beacie Sawoń, Danucie 
Świeczkowskiej, Wiolecie Tomala, 
Krzyśkowi Bychowskiemu, Jarkowi Jaź-
dzik, Marcinowi Brzezińskiemu za Wasz 
poświęcony czas i, że z Wami zawsze 
wszystko wychodzi!

Dziękujemy wszystkim nie wymienio-
nym osobom, którym uściskamy dłoń 
osobiście. 

W imieniu TPM, Maria Krzyżanowska 
p.o. Prezesa 
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Przystań Marki

Kolejka do obwodnicy
Teraz już wiemy, że walka o prestiżowe zamówienie będzie bardzo zacięta i 

pewnie bezwzględna. Świadczy o tym liczba zgłoszeń – aż 25. I to nie musi być 
dobra wiadomość. 

Możemy spodziewać się protestów i odwołań (każda firma może to złożyć), 
co może spowolnić wykonanie inwestycji. Tak było w przypadku remontu Trasy 
Toruńskiej. Najpierw firmy narzekały na dokumentację projektową, potem ostro 
walczyły o zamówienie. Pierwotnie wygrało włoskie Astaldi, ale Czesi z Me-
trostavu skutecznie odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostatecznie 
to nasi południowi sąsiedzi będą modernizować Most Grota i Trasę Toruńską. 
Warto dodać, że obie firmy chcą rywalizować o mareckie zamówienie – zarówno 
o odcinek Marki-Kobyłka, jak Kobyłka-Radzymin. Oby nie było powtórki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest nastawiona 
optymistycznie. GDDKiA zakłada, że prace rozpoczną się w przy-
szłym roku i zakończą w 2016 r. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie 
zgłoszenia firm drogowych są weryfikowane przez drogowców. 
„Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i uzyskają 
najwyższą liczbę punktów – przyznawanych zgodnie z procedurą opisaną w 
ogłoszeniu o zamówieniu, zostaną zaproszeni do składania ofert w kolejnym 
etapie postępowania. Tylko wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez 
zamawiającego będą mogli złożyć oferty, spośród których zostanie wybrana ta 
najkorzystniejsza” – informują drogowcy

Oby sprawnie i dobrze.. Acha. Nie ma firm z Chin. 
Szczepan Ostasz

cd ze str. 1
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Czytelniku, sam udziel burmistrzowi absolutorium 
W budżecie zabrakło prawie 6 mln zł. Zawyżone dochody, niesprzedane 
nieruchomości, niewykonane inwestycje. Brak zabezpieczonych środ-
ków na tzw. niewygasły. 
 

Przychodzi taki czas, kiedy burmistrzowie, wójtowie oraz prezydenci miast 
przedkładają radom miast i gmin sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
poprzedni, czyli 2012. Następnie komisje rewizyjne analizują przedłożony do-
kument, wydają opinię, sprawozdanie oceniają Regionalne Izby Obrachunkowe 
i wydają swoją opinię, oraz analizują i opiniują opinie komisji rewizyjnych. Na 
podstawie tych wszystkich dokumentów rady miast i gmin podejmują uchwały 
w sprawie udzielenia (bądź nie) absolutorium.

Tak samo dzieje się u nas w Markach. Burmistrz do końca marca miał 
obowiązek przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu za 
rok ubiegły. Takie sprawozdanie zostało złożone. Następnie Komisja Rewizyjna 
analizowała na swych posiedzeniach przedłożony dokument. W międzyczasie 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do przedłożonego 
sprawozdania zastrzegając jednocześnie, że skład orzekający dokonując oceny 
przedłożonego sprawozdania uwzględnił  kryterium jego zgodności z prawem, na-
tomiast ocena działań Burmistrza Miasta Marki w zakresie prawidłowości realizacji 
budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości należy do Rady Miasta Marki.

Komisja Rewizyjna po siedmiu posiedzeniach i analizie sprawozdania, 
wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza, skarbnika oraz naczelników wydziałów 
postanowiła wydać negatywną opinię o realizacji budżetu Miasta Marki za 
2012 rok i wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium 
burmistrzowi.

Główne zarzuty 
1. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych odbiega od zaplanowa-

nych, co jest wynikiem błędnych założeń przy planowaniu budżetu. Było to 
spowodowane głównie zawyżeniem dochodów.
• podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych zaplanowano 

na kwotę 600 000 zł, wykonanie na poziomie 2,3 proc.
• podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych zaplanowano 

w kwocie 4 450 268 zł, wykonanie na poziomie 36,1 proc.
Burmistrz nie zaproponował Radzie Miasta zmian do uchwały budżetowej, 

które urealniłyby dochody miasta.
2. Znaczący wzrost zaległości

• Z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wzrosły w 2012 roku 
o 34,37 proc.

• Z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wzrosły w 2012 roku 
o 22,38 proc.

• Wzrost zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w 2012 roku  
o 33,55 proc.

• Wzrost zaległości z tytułu czynszu za mieszkania w 2012 roku o  31,85 
proc.

3. Nie sprzedano ani jednej nieruchomości przeznaczonej uchwałą Rady 
Miasta do sprzedaży. Środki ze sprzedaży miały pokryć część deficytu 
budżetowego.

4. W trakcie roku budżetowego nie wykonano jedenastu zadań na łączną 
kwotę 3 142 500 złotych. Były to głównie budowy chodników i kanalizacji 
deszczowej.

5. Stwierdzono również, że burmistrz nie zabezpieczył  środków finansowych 
na realizację uchwały Rady Miasta Marki w sprawie wydatków budżetu Mia-
sta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Łączna 
kwota, jaka powinna być zabezpieczona, to 864 000 złotych.

6. Budżet Miasta zamknął się za rok 2012 wynikiem ujemnym
    w wysokości 5 963 802 zł.

To oznacza, że takie środki należało zabezpieczyć w budżecie roku 2013, aby 
pokryć zaciągnięte a niezrealizowane zobowiązania z 2012 roku

Tak przygotowaną opinię przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która to negatywnie zaopiniowała złożony wniosek. W uzasadnieniu podając, 
że negatywna opinia spowodowana nie jest oceną merytoryczną opinii Komisji Rewi-
zyjnej, lecz istotnym naruszeniem Statutu Miasta Marki skutkującego nieważnością 
uchwały Komisji Rewizyjnej.

O co chodzi i czyja to wina? Otóż jeden z członków Komisji Rewizyjnej 
od ponad roku nie powinien pełnić mandatu radnego, ale używał wszelkich 
prawem dozwolonych możliwości pozwalających mu na pełnienie tej funk-
cji. Wreszcie wyrokiem NSA z 25 kwietnia 2013 roku stracił wspomniany 
mandat. Niestety do momentu otrzymania przez Radę Miasta pisemnego 
wyroku nie można było powołać nowego radnego. Komisja Rewizyjna 
przesłała opinię do RIO w dniu 11 czerwca 2013 roku, wyrok z NSA do 
Urzędu wpłynął 10czerwca 2013 roku a w dniu 12 czerwca 2013 Rada Miasta 
została poinformowana o tym i podjęła uchwałę powołując nowego radnego. 
Niestety interpretacja RIO nie uwzględniła tego faktu. Natomiast Komisja 
Rewizyjna chcąc dotrzymać terminu nie mogła dłużej czekać z wysłaniem 
opinii. 

Co dalej z absolutorium?
26 czerwca 2013 roku został zaprzysiężony nowy radny, którym jest 

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc z listy Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. 
Następnie Rada Miasta uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej, aby zgodnie ze 
statutem było w niej pięć osób. Na członka Komisji rewizyjnej został powo-
łany radny Dariusz Pietrucha,  który jednocześnie zrezygnował z zasiadania 
w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna 
w regulaminowym składzie przeanalizuje ponownie sprawozdanie z wy-
konania budżetu za 2012 rok, wyda opinię i przedłoży ją w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej, ta natomiast zaopiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej 
i dopiero wtedy zgodnie ze wszelkimi wymogami Rada Miasta Marki Będzie 
mogła podjąć uchwałę udzielającą absolutorium bądź nie. 

Oceniamy czas miniony. Tu już nic się nie może zmienić. Fakty są faktami, 
ale decyzję w tej sprawie Rada Miasta podejmie pewnie pod 
koniec wakacji (tak jak w tamtym roku), natomiast Ty szanowny 
Czytelniku możesz już dziś na podstawie przedstawionych uwag 
Komisji Rewizyjnej Miasta Marki zrobić to od ręki.

Wszelkie podane dane pochodzą z opinii Komisji Rewizyjnej i 
uchwał RIO.

Dużo pieniędzy na pomoc dla potrzebujących oraz uczniów, absoluto-
rium, nowy zarząd, plany na 2013/2014 r. – słowem walne Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego za nami.

Tradycyjnie, jak co roku, każde stowarzyszenie jest zobligowane do zwołania 
zebrania ogólnego członków  w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
i sprawozdania z działalności w 2012 r. Takie zgromadzenie ogólne członków 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego odbyło się 4 czerwca. To była 
dobra okazja do omówienia ubiegłego roku i planów na najbliższe miesiące. 

Aktywność Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego można przedstawić 
z dwóch perspektyw. Pierwsza to działalność w ramach organizacji pożytku 
publicznego, gdzie pozyskujemy darowizny w ramach tzw. jednego procenta 
i w ten sposób pozyskane pieniądze przekazujemy potrzebującym z terenu 
Marek. W 2012 r. MSG zdobyło w ten sposób 34 621 złotych, co według nas 
jest ogromnym sukcesem. Przy tej okazji chcę wszystkim darczyńcom bardzo 
serdecznie podziękować. Z tych środków m.in. ufundowaliśmy:
• nagrody dla uczniów mareckich szkół publicznych w dwóch kategoriach: za 

najlepsze wyniki w nauce i za najlepsze osiągnięcia w sporcie - kwota 4 200,00
• pomoc dla dzieci niepełnosprawnych - począwszy od remontu wózka 

inwalidzkiego poprzez zakupy leków, turnusy rehabilitacyjne, zabiegi reha-
bilitacyjne - kwota 17 650,00

• ufundowaliśmy pakiety odblaskowe dla pieszego i rowerzysty uczniom szkół 
podstawowych w ramach prowadzonej wraz ze stowarzyszeniem Marki 
2020 akcji „Świetlik Mój Przyjaciel” - kwota 6 426,75

• sponsorowaliśmy transport dzieci z Litwy, które gościły w mareckich rodzi-
nach - kwota 6 426,75

• dofinansowaliśmy konkurs „Mam talent” w Szkole Podstawowej nr 4 - kwota 
500,00
Ogółem ze środków zgromadzonych w ramach jednego procenta wydaliśmy 

34 198,14 zł.

Dobre wieści z MSG Drugi aspekt działalności naszego Stowarzyszenia to aktywność w życiu 
społecznym naszego miasta. W różnych formach. Należy do niej zaliczyć wy-
dawanie i redagowanie gazety Ekspres Marecki. Na stałe wpisała się w marecki 
krajobraz. To wielka wartość i zapewniamy mieszkańców, że tytuł będzie się 
ukazywać nadal. 

Należy tu wspomnieć również o jednym z największych wydarzeń w Mar-
kach, jakim jest wrześniowa Spartakiada Rodzinna CZAT. Już po raz ósmy uda-
ło nam się zorganizować, przy dużym zaangażowaniu sponsorów z Urzędem 
Miasta Marki na czele, ogromną imprezę rekreacyjno-sportowo-kulturalną. 
Patrząc po liczbie gości należy uznać, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego 
typu przedsięwzięcia.

Tradycyjnie zorganizowaliśmy już po raz XII Turniej Tenisa Stołowego.
W tym roku będziemy wszystkie te imprezy również organizować.
Reasumując Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię z działalności 

zarządu MSG, a zgromadzenie ogólne członków zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe za rok 2012 i udzieliło zarządowi absolutorium. 

Warto zaznaczyć, że w szeregi stowarzyszenia wstąpiło czterech nowych 
członków.

W związku z tym, że kadencja obecnego zarządu MSG dobiegła końca, prze-
prowadziliśmy wybory. Z satysfakcją pragnę poinformować, że został wybrany 
zarząd w takim samym składzie osobowym, czyli:

• Dariusz Pietrucha – Prezes
• Maria Borysewicz – Wiceprezes
• Jacek Orych – Wiceprezes
• Grzegorz Miechowicz – Wiceprezes
• Ryszard Korotko – Wiceprezes
Chcę bardzo serdecznie podziękować za obdarzenie nas tak dużym zaufa-

niem przez członków stowarzyszenia. Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim firmom i osobom prywatnym, które angażują się 
w   wwprzedsięwzięcia organizowane przez Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze. Jestem pełen uznania i wiem, że gdyby nie ich pomoc i dobre 
serce wielu projektów nie udałoby się zorganizować. Dziękuję raz jeszcze.

Dariusz Pietrucha

Dariusz Pietrucha
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Niepubliczne Przedszkole Nr4 Chatka Puchatka w swoim pa-
kiecie edukacyjnym oferuje  przedszkolakom autorski program 
zorganizowanych wycieczek, zaplanowanych stosownie do pory 
roku, bieżących planów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. Pepe-
land, Centrum Nauki Kopernik, Multikino, Jaskinia Solna czy Muzeum 
Techniki - oto przykłady naszych tegorocznych podróży. 

Jakie znaczenie mają dla dziecka spacery i wycieczki? - Przede wszystkim 
poznawcze. Dzieci zapoznają najbliższą okolicą, osiedle, dzielnicę, miasto 
w którym mieszkają. Podczas spacerów i wycieczek można poznać różne 
obiekty i instytucje – np. Poczta, Policja, Straż. Warto zabrać dziecko do 
różnych punktów usługowych – np. do fryzjera, szewca, zegarmistrza. Dzięki 
tym wizytom dziecko pozna różne zawody, sposób wykonania danej pracy, 
narzędzia  oraz przydatność danego zawodu dla ludzi.

Warto pokazywać dziecku wszystko to, co cenne w najbliższej okolicy, 
mieście - kulturę, tradycję, piękno środowiska przyrodniczego, cechy charak-
terystyczne danego regionu.

Każdy spacer czy wycieczka wyzwala pozytywne emocje – radość, zado-
wolenie, ciekawość. Dziecko cieszy się z kontaktu z kolegami, mamą, tatą czy 
starszym rodzeństwem. W ten sposób dzieci integrują się w grupie przedszkol-
nej, wzmacnia się więź emocjonalna z rodziną. 

Dziecko na wycieczkach i spacerach poznaje właściwe wzorce zachowań. 
Uczy się jak należy zachować się np. w środkach lokomocji (autobusie, tramwaju), 
w muzeum (jesteśmy cicho, nie dotykamy eksponatów), w parku (nie niszczymy 
przyrody - nie depczemy trawników, nie zrywamy kwiatów, na placach zabaw 
(pożyczamy sobie zabawki, ustępujemy miejsca na zjeżdżalni czy huśtawce).

Podczas wycieczek dziecko nie tylko wzbogaca swoje doświadczenia, ale 
także rozwija wyobraźnię, przyswaja wiedzę na temat historii, obyczajów itp. 
Przede wszystkim jednak, podróże dają dziecku niesamowicie dużo radości 
w odkrywaniu i poznawaniu tajemnic. Tym większej radości, że odkrywa 
nieznany świat w towarzystwie rówieśników, dzieląc się z nimi na bieżąco 
doznaniami i emocjami, co uatrakcyjnia wyprawę.

Anna Golińska, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola CHATKA PUCHATKA

Podróże małe i duże

Piknik Rodzinny to majowa tradycja Chatki Puchatka. Kolorowe dmu-
chane zjeżdżalnie, wata cukrowa, Lizakowe pole, karuzela, grill, stoisko 
z kulinarnymi wypiekami, loteria z nagrodami, malowanie twarzy,  gry 
i konkursy i mnóstwo innych atrakcji czekało na najmłodszych 29 maja 
na III Pikniku Rodzinnym Niepublicznego Przedszkola Nr4 Chatka 
Puchatka z Marek.

W tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas Policja i Ochotnicza Straż 
Pożarna z Marek. Każdy przedszkolak choć przez chwilę mógł poczuć się jak 

III Piknik Rodzinny Chatki Puchatka
prawdziwy Policjant czy Strażak. Pragniemy Podziękować Wszystkim Rodzi-
com i Gościom Przedszkola Chatka Puchatka za pomoc w organizacji Pikniku, 
za wspaniałą rodzinną atmosferę … oraz za zamówioną przez dzieci pogodę.

Bardzo Serdecznie Dziękujemy Panu Komendantowi Komisariatu w Markach 
– Podinspektorowi Andrzejowi Oleksiakowi, za zaszczycenie nas Swoją obec-
nością, za pomoc w organizacji pikniku i za ogromną cierpliwość i życzliwość 
w pozowaniu do zdjęć z najmłodszymi. Serdeczne Podziękowania składamy 
również Komisarz Wioletcie Zychnowskiej z Komisariatu Policji w Wołominie 
i mł.asp. Robertowi Monarcho z Komisariatu Policji w Markach. Bardzo 
Serdecznie Pragniemy  podziękować Panu Marcinowi Piotrowskiemu i całej 
reprezentacji  Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach – Panu Patrykowi Rud-
nikowi,  Panu Sławomirowi Szczepaniakowi, Panu Stanisławowi Zwolskiemu, 
Panu Maciejowi Krajewskiemu. Dziękujemy za gościnność jaką okazał nam Pan 
Damian Pacuszka administrator Orlika przy ul. Stawowej. Dziękujemy Panu 
Konradowi, który przygotował dla najmłodszych moc sportowych atrakcji.
Bardzo Dziękujemy za Wspaniałą Zabawę i Pozdrawiamy Serdecznie ! 

Już zaczynamy odliczać dni do kolejnego pikniku!
Anna Golińska,

Dyrektor Niepublicznego PrzedszkolaNr 4 CHATKA PUCHATKA



Jednorodzinne z Sektora 1 - Marki Północne
3. Środa każdego miesiąca

Jednorodzinne z Sektora 2 - Marki Centralne
4. Środa każdego miesiąca

Jednorodzinne z Sektora 3P - Marki Południowe
1. Środa każdego miesiąca

Jednorodzinne z Sektora 3L - Marki Południowe
2. Środa każdego miesiąca

Jednorodzinne z Sektora 1 - Marki Północne
oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów

Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  05.07, 19.07
SIERPIEŃ  02.08, 16.08, 30.08
WRZESIEŃ  13.09, 27.09
PAŹDZIERNIK  11.10, 25.10
LISTOPAD  08.11, 22.11
GRUDZIEŃ  06.12, 20.12
STYCZEŃ  03.01, 17.01, 31.01

ODPADY BIODEGRADOWALNE (organiczne)
(worek brązowy) (WYWOZY W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI)

Jednorodzinne z Sektora 2 - Marki Centralne
oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów

Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  12.07, 26.07
SIERPIEŃ  09.08, 23.08
WRZESIEŃ  06.09, 20.09
PAŹDZIERNIK  04.10, 18.10, 31.10
LISTOPAD  15.11, 29.11
GRUDZIEŃ  13.12, 27.12
STYCZEŃ  10.01, 24.01

Jednorodzinne z Sektora 3P - Marki Południowe
(ulice po prawej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)

oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów
Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  01.07, 15.07, 29.07
SIERPIEŃ  12.08, 26.08
WRZESIEŃ  09.09, 23.09
PAŹDZIERNIK  07.10, 21.10
LISTOPAD  04.11, 18.11
GRUDZIEŃ  02.12, 16.12, 30.12
STYCZEŃ  13.01, 27.01

Jednorodzinne z Sektora 3L - Marki Południowe
(ulice po lewej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina

oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów
Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  08.07, 22.07
SIERPIEŃ  05.08, 19.08
WRZESIEŃ  02.09, 16.09, 30.09
PAŹDZIERNIK  14.10, 28.10
LISTOPAD  12.11, 25.11
GRUDZIEŃ  09.12, 23.12
STYCZEŃ  07.01, 20.01

Jednorodzinne z Sektora 1 - Marki Północne 
+ Wielorodzinne ze wszystkich sektorów

4. Czwartek każdego miesiąca
Jednorodzinne z Sektora 2 - Marki Centralne 

+ Wielorodzinne ze wszystkich sektorów
1. Czwartek każdego miesiąca

Jednorodzinne z Sektora 3P 
+ Wielorodzinne ze wszystkich sektorów

2. Czwartek każdego miesiąca
Jednorodzinne z Sektora 3L 

+ Wielorodzinne ze wszystkich sektorów
3. Czwartek każdego miesiąca

ODPADY ZIELONE - LIŚCIE TRAWA
(worek własny - bezbarwny) (WYWOZY W ŚRODY)

ODPADY SEGREGOWANE
(worek żółty, zielony, niebieski) (WYWOZY W CZWARTKI)

Jednorodzinne z Sektora 1 - Marki Północne
oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów

Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  06.07, 20.07
SIERPIEŃ  03.08, 17.08, 31.08
WRZESIEŃ  14.09, 28.09
PAŹDZIERNIK  12.10, 26.10
LISTOPAD  09.11, 23.11
GRUDZIEŃ  07.12, 21.12
STYCZEŃ  04.01, 18.01

ODPADY ZMIESZANE
(WYWOZY WE WTORKI I SOBOTY)

Jednorodzinne z Sektora 2 - Marki Centralne
oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów

Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  13.07, 27.07
SIERPIEŃ  10.08, 24.08
WRZESIEŃ 07.09, 21.09
PAŹDZIERNIK  05.10, 19.10
LISTOPAD  02.11, 16.11, 30.11
GRUDZIEŃ  14.12, 28.12
STYCZEŃ  11.01, 25.01

Jednorodzinne z Sektora 3P - Marki Południowe
(ulice po prawej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)

oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów
Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  02.07, 16.07, 30.07
SIERPIEŃ  13.08, 27.08
WRZESIEŃ  10.09, 24.09
PAŹDZIERNIK  08.10, 22.10
LISTOPAD  05.11, 19.11
GRUDZIEŃ  03.12, 17.12, 31.12
STYCZEŃ  14.01, 28.01

Jednorodzinne z Sektora 3L - Marki Południowe
(ulice po lewej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina

oraz Wielorodzinne ze wszystkich sektorów
Miesiące odbioru  Dni odbioru odpadów
LIPIEC  09.07, 23.07
SIERPIEŃ 06.08, 20.08
WRZESIEŃ  03.09, 17.09
PAŹDZIERNIK  01.10, 15.10, 29.10
LISTOPAD  12.11, 26.11
GRUDZIEŃ  10.12, 23.12
STYCZEŃ  08.01, 21.01

Więcej informacji na  www.czyste.marki.pl

Wykaz ulic w poszczególnych Sektorach 
Sektor 1 - Marki Północne

Agrarna, Akacjowa, Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od ul. Słonecznej do ul. 
Długiej), Amarantowa, Andersa, Asnyka, Balladyny, Batalionów Chłop-
skich, Bielówek, Błękitna, Borówkowa, Brzechwy, Bukowa, Ceramiczna, 

Chocimska, Chopina, Cisowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dębowa, 
Długa, Długosza, Dmowskiego, Dolna, Dziewanny, Fiołkowa, Fredry, 
Gałczyńskiego, Graniczna, Grażyny, Grunwaldzka, Hallera, Harcerska, 
Jutrzenki, Kamienna, Karłowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kmitówek, Kolo-
rowa, Kolorowa, Konwalii, Kossaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Królowej 
Marysieńki, Kruczkowskiego, Kurpińskiego, Kusocińskiego, Kwiatowa, 
Legionowa, Legionów Polskich, Leśmiana, Letnia, Lisi Jar (osiedle domków 



jednorodzinnych), Łączna, Magnolii, Makuszyńskiego, Mała, Małachowskie-
go, Maratońska, Marmurowa, Modrzewiowa, Nałkowskiej, Napoleona, 
Niecała, Niemcewicza, Norwida, Nowa, Obrońców, Odrowąża, Okrzei, 
Olimpijska, Parkowa, Pastelowa, Piaskowa, Pieniążka, Piotrówka, Podleśna, 
Pogodna, Pogonowskiego (dawniej Sawickiej), Pomnikowa, Poniatowskiego, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Przesmyk, Pułaskiego, Radna, Reja, Rolna, Rolna, 
Ruczaj, Rydza-Śmigłego, Rynkowa, Sienkiewicza, Skorupki, Słowików, So-
bieskiego, Spacerowa, Staffa, Stokrotki, Strumykowa, Szarotki, Szczepowa, 
Szczygla, Szymanowskiego, Środkowa, Tęczowa, Torfowa, Turystyczna, 
Walewskiej, Wąska, Wczasowa, Wenecka, Wierzbowa, Wiewiórki, Wiosen-
na, Wrzosowa, Wybickiego, Zakole, Zbieżna, Zbożowa, Zielona, Ziołowa, 
Zofii Kukier, Żurawinowa, Żwirowa, Żytnia

Sektor 2 - Marki Centralne
Bagienna, Baśniowa, Batorego, Bociania, Broniewskiego, Brzozowa, 
Ceglana, Cicha, Dobra, Dobra, Duża, Dzika, Gliniecka, Główna, Gołębia, 
Górska, Jagiełły, Jana Pawła II, Jaracza, Jasińskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, 
Jowisza, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krucza, Księżycowa, Lipo-
wa, Lisa Kuli, Lisia, Łąkówek, Łosia, Maj. Billa, Marsa, Matejki, Miedziana, 
Modrzejewskiej, Mokra, Moniuszki, Morska, Orla, Partyzantów, Piłsud-
skiego (od Lisa Kuli do Weneckiej), Platynowa, Podgórska, Popiełuszki, 
Prosta, Prusa, Przyleśna, Rybna, Saturna, Skowronia, Sokola, Solskiego, 
Sowia, Sowińskiego, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Starzyńskiego, 
Stawowa, Strzelecka, Szczęśliwa, Szeroka, Teligi, Topolowa, Tuwima, 
Wesoła, Wilcza, Wiśniowa, Wronia, Wschodnia, Wspólna, Wyspiańskie-
go, Wyszyńskiego, Zabawna, Zachodnia, Zajączka, Zimna, Złota, Żabia, 
Żeglarska, Żurawia

Sektor 3P - Marki Południowe
(ulice po prawej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)

Al. Piłsudskiego (od Nr 2 do rzeki Długiej),Braci Briggsów, Dojazdowa, Fabryczna, 
Gerwazego, Gorzowska, Jana Kazimierza, Jasna, Kaszubska, Katowicka, Kluczni-
kowska, Kołobrzeska, Konopnickiej, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Kujaw-
ska, Leśna , Lotników, Lubelska, Malinowa, Mazowiecka, Mazurska, Olsztyńska, 
Opolska, Orzeszkowej, Paderewskiego, Płocka, Płońska, Podkomorzego, Pomor-
ska, Poznańska, Protazego, Rodziewiczówny, Romantyczna, Różana, Sadowa, Sie-
dlecka, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Słupecka, Soplicy, Szczecińska, Szkolna, 
Szpitalna, Szwoleżerów, Szydłowiecka, Tadeusza, Telimeny, Traugutta, Urocza, 
Warmińska, Warszawska, Wereszczakówny, Wiejska, Wojskiego, Wrocławska, 
Zakopiańska, Zamkowa, Ząbkowska, Zieleniecka, Zielna, Zosi

Sektor 3L - Marki Południowe
(ulice po lewej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)

11-go Listopada, Al. Piłsudskiego (od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rejtana), 
Architektów, Bandurskiego, Bankowa, Barbary, Barska, Bema, Bilewiczów, 
Butrymów, Chemików, Czackiego, Czarnieckiego, Elektryków, Geodetów, 
Głowackiego, Handlowa, Heleny, Hetmańska, Hoovera, Husarii, Inżynierów, 
Janczarów, Jasnogórska, Kamieniecka, Kartografów, Ketlinga, Kilińskiego, 
Kmicica, Kołłątaja, Kościuszki, Kresowa, Krótka, Krzywa, Ks. Kordeckiego, Ks. 
Wiśniowieckiego, Kurcewiczów, Longinusa, Mickiewicza, Mieszka I, Nauczy-
cielska, Okólna, Oleńki, Piotra Skargi, Pocztowa, Podolska, Polna, Promienna, 
Rejtana, Rocha Kowalskiego, Równa, Rzemieślnicza, Skrzetuskiego, Słoneczna, 
Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Tatarska, Ustronie, Wołodyjowskiego, Wołyń-
ska, Zagłoby, Zygmuntowska, Żeromskiego, Żółkiewskiego,



21 czerwca odbyła się gala finałowa konkursu, podczas której ogłoszono wyniki 
oraz wręczono nagrody. Europosłankę Danutę Hübner, która nie mogła przyjechać do 
Marek z racji toczących się negocjacji w sprawie kształtu unijnego budżetu na lata 2014-
2020, reprezentował asystent Michał Skrzek, który zapowiedział wizytę prof. Hübner 
jesienią, kiedy to podczas spotkania z młodzieżą poprowadzi lekcję europejską. Gośćmi 
specjalnymi gali finałowej była delegacja parlamentarno-samorządowa z Kosowa, na 
czele z posłanką Vesną Mikić.

Zwycięzcami konkursu zo-
stali Aleksandra Wysocka 
(Katolickie Gimnazjum im. bł. 
ks. B. Markiewicza) oraz Eryk 
Roguski (Gimnazjum Nr 1). 
Drugie miejsce zajęła Karolina 
Gąska (Katolickie Gimnazjum 
im. bł. ks. B. Markiewicza). 
Cała trójka w październiku 
wyjedzie do Brukseli.

Dwunastka finalistów otrzy- 
mała nagrody ufundowane 
przez europosłankę Danutę 
Hübner, Wodociąg Marecki 
oraz mareckich radnych. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali unijne upominki 
od europosłanki oraz Przed-
stawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej w Polsce.

Konkurs organizowany przez
Radę Miasta Marki oraz Ma-
recki Ośrodek Kultury im. T. 
Lużyńskiego pod honorowym 
patronatem europosłanki prof.
Danuty Hübner, przewodniczą-
cej Komisji Rozwoju Regional-
nego Parlamentu Europejskiego.

Paweł Pniewski

Komentuje Katarzyna Dwornikiewicz 
To niezmiernie pokrzepiające, że wszystkie mareckie szko-
ły doczekają się pięknych i bezpiecznych placów zabaw. 
Oby pojawiło się więcej takich programów jak Radosna 
Szkoła, bo jak się wydaje, to jedyna szansa na zapewnienie 
dzieciom odpowiedniej dla ich rozwoju infrastruktury. 

Ja jednak ciągle będę sobie po cichu marzyć o jakimś przyjaznym dla dzieci 
i rodziców miejscu wspólnego spędzania czasu, które nie byłoby związane 
z placówkami oświatowymi. 
W Markach praktycznie nie istnieje wspólna przestrzeń publiczna, nie ma 
miejsc, gdzie można by się spotkać i zrobić coś razem z innymi mieszkańcami. 
Wierzę, że duży plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, być może połączony 
z atrakcjami dla rodziców (np. siłownią na świeżym powietrzu) mógłby choć 
trochę zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Obawiam się jednak, 
że jeżeli będziemy z takimi inicjatywami zwlekać, to niedługo  wszelkie poten-
cjalnie odpowiednie do tego celu grunty zostaną sprzedane deweloperom.

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t aw i a d o m o ś c i  z  m i a s t a
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Wszystkie mareckie szkoły 
będą radosne

Radni przyjęli zmiany do budżetu na 2013 rok środki na budowę trzech 
nowoczesnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna 
Szkoła”.

Nowe, bezpieczne place zabaw powstały do tej pory przy dwóch mareckich 
podstawówkach: SP1 i SP2. W tym roku o nowe place zabaw wzbogacą się po-
zostałe szkoły podstawowe. W marcu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski 
przyznał Markom na ten cel blisko 350 tys. złotych. Na budowę każdego z placu 
zabaw miasto dołoży po 115 tys. złotych.

Rządowy program „Radosna Szkoła” funkcjonujący od 2009 roku jest 
wspaniałą okazją dla każdej szkoły podstawowej na zbudowanie pięknego 
placu zabaw, który dostarczy jej uczniom zabawy dla długie lata. 50% kosztów 
budowy placu zabaw pokrywana jest z budżetu państwa.

O przystąpienie do tegorocznej edycji programu „Radosna Szkoła” wniosko-
wał jesienią ubiegłego roku radny PO i członek stowarzyszenia Grupa Marki 
2020 Paweł Pniewski. Wszystkie trzy mareckie zgłoszenia przeszły pozytywną 
weryfikację przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i znalazły się 
na liście beneficjentów.

red.

Nowy radny
Zmiana w radzie miasta. Na ostatniej sesji został powołany nowy radny 
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Zastąpi  Bogdana Chorosia, któremu rada wy-
gasiła mandat  w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie należącym do miasta.

Przypomnijmy, 26 października 2011 r. Rada Miasta Marki wygasiła radnemu 
Chorosiowi mandat. Od decyzji tej radny, korzystając z  prawa, odwołał się do 
Wojewódzkiego, a następnie do Naczelnego Sadu Administracyjnego. W obu 
przypadkach sąd nie pozostawił wątpliwości co do słuszności decyzji rady. 
Ostatecznie rozstrzygnięcie NSA z 25 kwietnia  2013 roku wygasiło mandat.

Nowy radny Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc w wyborach z 2010 r. startował z listy 
wyborczej Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego z okręgu numer jeden.

Jest absolwentem studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończył studia podyplomowe na kierun-
ku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, jest 
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo od kilkunastu lat związany jest z sektorem finansowym. Pracował 
w kilku bankach, obecnie jest wiceprezesem zarządu spółki zajmującej się re-
strukturyzacją, windykacją i obrotem wierzytelnościami trudnymi. Społecznik 
działający na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, były 
komendant Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, od 2008 r. Prezes Mareckiego 
Towarzystwa Sportowego „Marcovia 2000”.

Trójka mareckich gimnazjalistów w październiku wyjedzie do Brukseli 
na zaproszenie europosłanki prof. Danuty Hübner. 21 czerwca w mu-
rach Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego odbyła się 
gala finałowa II Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla Gimnazjali-
stów „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna...”, 
podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

Udział w konkursie wzięło udział 52 gimnazjalistów z czterech mareckich 
gimnazjów. Pierwszy etap, przeprowadzony 20 maja, składał się z pytań testo-
wych i otwartych. Każda szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne przekazane 
przez Punkt Informacyjny UE w Warszawie. Uczestnicy konkursu musieli zmie-
rzyć się m.in. z osią czasu przyporządkowując każdy z krajów członkowskich 
do roku, w którym wstąpił do Unii Europejskiej. Nie zabrakło również pytań 
o unijne symbole: hymn, flagę, czy też miejsca obrad Parlamentu Europejskiego.

12 najlepszych uczestników zaproszonych zostało do finału, podczas którego 
musieli opisać, jak zmieniła się zjednoczona Europa dzięki otwarciu granic. Jakie 
płyną z tego korzyści dla Markowianina, Polaka, Europejczyka, ale też z jakimi 
zagrożeniami musimy się zmierzyć.

Drugi unijny konkurs dla gimnazjalistów rozstrzygnięty

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA
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Jest już tradycją, że Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze na koniec roku 
szkolnego przyznaje uczniom mareckich szkół publicznych nagrody pieniężne, 
w dwóch kategoriach:

• Za najlepsze wyniki w nauce
• Za największe osiągnięcia sportowe.
Pieniądze, które przekazujemy uczniom pochodzą z darowizn jakie 

można dokonywać na rzecz naszego Stowarzyszenia w ramach tzw jednego 
procenta (1% ). Przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy podzielili się swoim jednym procenten z Mareckim 
Stowarzyszeniem Gospodarczym. 

Poniżej lista nagrodzonych uczniów, którym serdecznie gratulujemy.
MSG

Nagrody dla uczniów
zostały rozdane

W kwietniu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Pomnik Zwycię-
stwa 1920 r. skorzystali z zaproszenia posłanki Jadwigi Zakrzewskiej i 
wybrali się na zwiedzanie gmachu parlamentu. 

Wycieczka była nagrodą dla uczniów klasy szóstej za bardzo dobre 
wyniki w nauce. Mareckim uczniom towarzyszyli również: wychowaw-
czyni klasy Joanna Wiśniewska, dyrektor szkoły Ewa Dziwulska oraz
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki Arkadiusz 
Werelich, który był organizatorem wycieczki.

Specjalnie dla mareckich gości przygotowany wydłużony program zwiedza-
nia. Oprowadzenie wycieczki po kompleksie gmachów sejmowych zapewniła
Pani Wioletta, która swoją wiedzą przybliżyła uczniom działalność instytucji 
państwowych. Uczniowie wzięli również udział w dyskusji z posłanką Jadwigą 
Zakrzewską, która opowiedziała o pracy posłów.

Na zakończenie wizyty w Sejmie pani poseł przekazała na rzecz szkoły histo-
ryczne dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego związane z udziałem 
jej wuja, pułkownika Józefa Gronowskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 
1920 roku. Podczas wojny dowodził on pociągiem pancernym „Mściciel” w 
walkach m.in. pod Wołominem, Grodnem, Wilnem, czy Białymstokiem, za co 
odznaczony został orderem wojennym Virtuti Militari. Uczniowie natomiast, 
zostali obdarowani słodyczami i sejmowymi gadżetami, które posłużą do 
dalszej edukacji. na ręce pani dyrektor 

Kolejną atrakcją, którą tego dnia zorganizowano dla uczniów było zwiedze-
nie Muzeum Wojska Polskiego. Należy wspomnieć, że za sprawą pani poseł 

było to możliwe, choć muzeum w tym dniu było zamknięte dla zwiedzających. 
Sympatię uczniów zaskarbił sobie kustosz muzeum, który swoją wiedzą i pasją 
pokazał uczniom, że historia może być niesamowicie ciekawa, a zwiedzanie nie 
musi być czymś nudnym.

Joanna Sokołowska-Żuk
Jacek Łukasiak

Uczniowie SP nr 3 z wycieczką w parlamencie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa w Sejmie RP.

Szkoła Specjalna ul. Kasztanowa

Nauka Sport

Żaneta Krzyżanowska –

Emil Dąbrowski –

Kamil Szeląg –

Elżbieta Zbrzeźniak –

Szkoła Podstawowa Nr 1

Nauka Sport

Mateusz Rafał Smoliński Mateusz Waszczyszyn 

Marki na giełdzie?
Ty być może będziesz mógł zarobić na gminnym długu. Obligacje Marek 
mogą trafić na rynek Catalyst – wynika z uchwały, którą przegłosowali 
radni. Piłeczka po stronie burmistrza.

Gdy w samorządowej kasie jest dziura, trzeba pożyczać, żeby pokryć zobo-
wiązania. Nie inaczej jest w przypadku Marek. Niedawno radni przegłosowali 
uchwałę o emisji obligacji. To rodzaj pożyczki, którą zaciąga gmina. Otrzymuje 
od instytucji finansowych bądź inwestorów pieniądze, zobowiązując się do 
ich zwrotu wraz z należnymi odsetkami. Wpływy z obligacji – jak na gminę 
wielkości Marek – są znaczące. To prawie 22 mln zł, które mają być przezna-
czone na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na miejskie inwestycje. Co 
najciekawsze, jeden z punktów uchwały przewiduje, że obligacje mogą trafić 
do obrotu zorganizowanego. Co się za tym kryje? Ano możliwość wejścia na 
specjalny rynek giełdowy Catalyst. Żeby było jasne – nie będziemy pierwszą 
gminą w powiecie, która to może uczynić. Wyprzedziły nas o dwie długości 
Ząbki. Odsetki od mareckich obligacji mają być wypłacane co pół roku. Opro-
centowanie będzie oparte o międzybankowy wskaźnik, czyli sześciomiesięczny 

WIBOR, powiększony o marżę. Jaką? Dla miasta najlepiej by było, żeby była jak 
najniższa, dla obligatariuszy (czyli właścicieli papierów dłużnych) – jak najwyż-
sza. Gdzieś te dwie strony będą musiały się spotkać… W każdym razie, gdy 
już obligacje znajdą się na Catalyst, markowianin będzie mógł ulokować w nich 
oszczędności. Czy warto? Zapraszamy do sondy na stronie www.marki2020.pl

red.

Komentarz redakcji
Wydaje się, że wejście na Catalyst – z punktu widzenia gminy – jest 

sensownym rozwiązaniem. Banki, które do te pory zdominowały rynek 
obligacji (organizowały emisje i je obejmowały), z uwagi na nowe regulacje 
będą odchodzić od pożyczania tzw. długiego pieniądza (czyli pożyczanego 
na długi termin). Dlatego samorządy powinny szukać inwestorów także 
poza rynkiem bankowym. Takie możliwości daje Catalyst, choć jeszcze 
tym razem marecka emisja trafi prawdopodobnie do banku i miejskie 
papiery będzie można dopiero kupić na giełdzie. Takie przetarcie może 
być pozytywne z jeszcze jednego powodu. Jeśli pozostaje aktualny plan 
wypuszczenia obligacji przez spółkę Mareckie Inwestycje Miejskie (na 
budowę gimnazjum), warto pokazać się na Catalyst z papierami samorządu 
i zbudować pozytywną aurę.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nauka Sport

Hubert Pugacz Katarzyna Sztandera 

Konrad Rybasow

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nauka Sport

Zofia Wasążnik Aleksandra Duda

Szkoła Podstawowa Nr 4
Nauka Sport

Natalia Sęktas Natalia Kowalewska

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nauka Sport

Jakub Godlewski Kinga Baczewska

Gimnazjum Nr 1
Nauka Sport

Eryk Roguski Julia Chojecka

Patryk Kur

Gimnazjum Nr 2
Nauka Sport

Klaudia Godlewska Paweł Bereda

Liceum
Nauka Sport

Michał Sobolewski –
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r e k l a m ar e k l a m a

Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie 

w każdy wtorek  godz. 9.00 - 11.00, czwartek w godz. 17.00 - 19.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie redakcji Ekspresu Mareckiego, 
Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t aw i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Zbliżamy się do 500 alertów
Dobry znajomy zapytał mnie, gdzie zgłaszać dziury w mareckich dro-
gach. A co się stało – zapytałem z ciekawości. Po wiosennych roztopach, 
poprzedzonych pracami kanalizacyjnymi, nasza droga dojazdowa przy-
pomina ser szwajcarski – odpowiedział znajomy. 

Poleciłem mu ukochane dziecko Grupy Marki 2020, czyli serwis marki.
naprawmyto.pl, który służy do zgłaszania usterek w miejskiej infrastrukturze. 
Znajomy zrobił najpierw zdjęcia, zalogował się i wiadomość o uszkodzeniach 
poszła w świat. Liczył, że sprawy pójdą bardzo szybko (czyli w tempie korpo-
racyjnym), ale w końcu doczekał się chwili, gdy mógł mi powiedzieć: zrobili. 
I dobrze, bo temu ten serwis ma służyć. 

W chwili, gdy Drogi Czytelniku, będziesz czytać te słowa, prawdopodobnie 
przekroczymy próg 480 zgłoszeń. Co nas cieszy większość z nich została 
załatwiona pozytywnie. Są to m.in. połatane dziury w drodze (choć niestety 
nie wszystkie), ponownie ustawione zniszczone znaki drogowe, odmalowane 
oznakowanie poziome jezdni. 

Byliśmy też ciekawi, co się dzieje z alertami, które zostały oznakowane jako 
„nie od naprawienia”. Naszych zdaniem, w niektórych przypadkach nie należy 
tracić nadziei, że w tych wypadkach da się jeszcze coś zrobić. Tak jest np. 
z kompromitującą sprawą ul. Zygmuntowskiej, która nie ma wjazdu na drogę 
techniczną przy Piłsudskiego. W sprawę zaangażowała się nawet senator Anna 
Aksamit. Jest szansa, że wjazd zostanie zrobiony, choć stawiamy, że dopiero 
w przyszłym roku. Część alertów z kategorii „nie do naprawienia” dotyczy 
innych samorządów np. Ząbek i Warszawy. Mamy tylko nadzieję, że marecki 
ratusz przekazał je do odpowiedników naszych sąsiadów. W niektórych 
przypadkach urzędnicy proszą o zrobienie zdjęć i dołączenie ich do serwisu. 
Przychylamy się do tego wniosku – na szczęście serwis jest przyjazny dla 
użytkowników i dołączenie fotografii nie powinno być problemem. Wreszcie 
niektóre sprawy z kategorii „nie do zrobienia” trafiają do innych służb np. policji. 
Choć w tym dostrzegliśmy niekonsekwencję ze strony ratusza. W przypadku 
słynnych trabantów z Piłsudskiego urząd radzi poinformować komendę policji, 
w przypadku innego samochodu sam wykonuje tę czynność. 

„Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” – mówi stare porzekadło. Zachęcamy 
do wykorzystywania Marki.Naprawmyto.pl Zabrzmi to jak oklepane hasło, ale 
razem możemy sprawić, żeby życie w Markach było lepsze.  

Koszty po naszej stronie
Finansowanie utrzymania serwisu wzięła na siebie Grupa Marki 2020. 

Roczne koszty w 2013 roku to ponad 4500 zł. 
 Przyjęliśmy założenie, że nie będzie wnioskować do ratusza o pienią-

dze, biorąc po uwagę sytuację budżetu miasta. Gdyby znalazły się osoby 
chętnie do materialnego wsparcia tego projektu, prosimy o sygnał (e-mail/
Tel) lub wpłatę na nasze konto (nr). W zamian chętnie poinformujemy na 
naszych stronach internetowych o wsparciu dobroczyńców.

Gdyby znalazły się osoby chętne do materialnego wsparcia tego pro-
jektu, prosimy o sygnał: 

grupa@marki2020.pl   /   tel. 601-861-021
lub wpłatę na nasze konto

nr: 10 2030 0045 1110 0000 0247 0030
Z góry dziękujemy.

W  Filii Biblioteki Miejskiej przy ZS nr 2  w Markach w dniu 5 kwietnia 
2013 odbyła się debata plenarna połączona z warsztatami i panelem 
eksperckim nt Ekorozwoju przestrzeni dookoła szkoły .

Debatę przygotowali  uczniowie kl III a i nauczyciele z Gimnazjum nr 2 U.Po-
niatowska, E.Jałosińska, E.Oniszczenko-Czublun, I.Karsznia-Trusiak. W debacie 
wzięli udział  E.Piszcz dyrektor ZS nr 2 oraz zaproszeni goście H. Komorowski 
naczelnik WOŚ i GW w Markach, U.Paszkiewicz radna miasta Marki, A.Mar-
czewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy pełnili 
rolę ekspertów ds. ekologii. Sojusznikami debaty byli również B.Pamrowska 
nauczycielka jęz polskiego i uczniowie z ZS w Słupnie 

W ramach debaty młodzież wraz z ekspertami wypracowali plan  ekodzia-
łań mających na celu zagospodarowanie przestrzeni dookoła  ZS nr 2 przy 
ul. Wczasowej 5.Zaplanowano m. in. utworzenie 

ogródka ziołowego, skalniaka, oznaczenia miejsca mini rezerwatu szkolnego. 
Uczniowie chcą współpracować z Urzędem Zieleni Miejskiej, nadleśnictwem, 
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz pracować jako wolonta-
riusze pomagający ludziom starszym w okolicy.

Debata stanowiła I etap konkursu Centrum Edukacji Obywatelskiej, w 
którym uczniowie liderzy Karolina Sobota i Paweł Bereda walczą o miejsce w 
Sejmie Dzieci i Młodzieży 2013, gdzie zamierzają  pogłębiać zdolności społeczne 
i obywatelskie. Dla nauczycieli z ZS nr 2 debata stanowi formę pracy z uczniem 
zdolnym. Gimnazjum nr 2 w Markach w marcu br otrzymało prestiżowy tytuł 
Szkoły Odkrywców Talentów w ORE w Warszawie co przyczyniło się do tego, że 
nauczyciele motywują uczniów do coraz ambitniejszym przedsięwzięć. Relację 
filmową z debaty przygotował Daniel Marcinkowski z kl III a i można ją obejrzeć 
na linku http://www.youtube.com/watch?v=gU70vNE5z_Y&feature=youtu.be

Artykuł przygotowała Urszula Poniatowska – nauczyciel lider zdolności 
w ZS nr 2 w Markach

Debata plenarna nt ekorozwoju
w ZS nr 2 w Markach
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W dniu 18.05.2013 r. na stadionie Białych Orłów odbył się Turniej. 

Nasz klub wspaniale reprezentowali:
 1. Miłosz Monarcho, 7. Mateusz Fortuna, 
 2. Adam Pielasa,  8. Julian Janiszewski, 
 3. Łukasz Piątkowski,  9. Kuba Matykiewicz, 
 4. Bruno Borowy,  10. Gabriel Jaczewski, 
 5. Wiktor Kośnik,  11. Karol Jedliński
 6. Paweł Kosmalski, 

W grupie zmierzyliśmy się z zespołami takimi jak: GKP Targówek (wynik 
2:2) UKS Białem Orły (wynik 4:3 dla Marcovii) FC Bescola (wynik 5:0 dla prze-
ciwnika). Z grupy wyszliśmy z miejsca 3 i graliśmy o miejsce 5 w całym turnieju.  
Ostatecznie spotkaliśmy się z Białymi Orłami drugą grupą. Po pasjonującym 
meczu sędzia zakończył mecz gwizdkiem a wynik widniał 1:1. Odbyły się rzuty 
karne, których to chłopcy z Marcovii okazali się lepsi.

Końcowa Tabela:
1. KS Bescola 5. MTS Marcovia
2. KS Bescola II 6. UKS Białe Orły I
3. KS Płońsk 7. UKS Białe Orły II
4. GKP Targówek 8. Varsovia Warszawa
Podsumowując chłopcy do domów wrócili szczęśliwi po swoim debiucie 

i otrzymaniu pierwszego medalu za uczestnictwo w zawodach. Był to turniej po 
którym również trener był bardzo zadowolony, gdyż jego zawodnicy wykazy-
wali duże umiejętności gry 1 na 1, które są obecnie przerabiane na treningach.

Turniej rocznik 2006
W sobotę 11 maja w Markach w szkole podstawowej nr 4. odbył się 
ostatni już turniej ligowy w kategorii dzieci.

Brały w nim udział  4 drużyny. Gospodarz MTS MARCOVIA MARKI, UKS JE-
DYNKA PRZYSUCHA, ROKIS RADZYMIN, KS ZAWKRZE MŁAWA. Drużyna 
z Marek wyraźnie wygrała z zespołem z Radzymina 21:11 i po wyrównanym 
meczu z zespołem z Przysuchy przegrała 1 bramką 19:20. Pozostałe wyniki 
meczów ROKIS RADZYMIN- KS ZAWKRZE MŁAWA 22:11.KS ZAWKRZE 
MŁAWA- UKS JEDYNKA PRZYSUCHA 7:20.

Skład drużyny piłki ręcznej MTS Marcovia Marki:
 1. Grzenda Weronika 5 8. Cituk Klaudia 17
 2. Dworniczuk Julia 7 9. Gembicka Weronika 18
 3. Reimann Zuzanna 7 10. Skibowska Karolina 16
 4. Cichocka Klara 8 11. Szymańska Weronika 15
 5. szulimowska Sandra 11 12. Denkiewicz Aleksandra
 6. Kur Karolina 13 13. Tymińska Aleksandra
 7. Nietubyc Magdalena 14
Trenerka Małgorzata Buksakowska.
W niedzielę  natomiast rywalizował na turnieju w Legionowie nasz młodszy 

zespół w roczniku 2002-2003.
W turnieju wzięło udział 10 zespołów z Warszawy i okolic tym jeden zespół 

chłopców z Legionowa. Dziewczynki dzielnie wałczyły wygrywając pięć meczy, 
tylko jeden z chłopcami zakończył się 2- bramkową przegraną.

W rezultacie zajęły bardzo dobre 3 miejsce .Trenerem drużyny młodszej jest 
Stanisław Jaworski.

Skład drużyny:
 1. Bukskowska Maja 8. Marszałek Maja
 2. Czyżkowska Aleksandra 9. Okrasa Marta
 3. Dalak Andżelika 10. Olkowska Karolina
 4. Domaszczyńska Julia 11. Owczarczyk Wiktoria
 5. Golecka Zuzanna 12. Rakowska Klaudia
 6. Kozik natalia  13. Szczepanek Nikola
 7. Komorska Martyna  14. Walczuk Agnieszka.

Turniej piłki ręcznej

18 Maja 2013r. na stadionie Junaka w Warszawie odbyło kolejne starcie 
o mistrzostwo ligi okręgowej miedzy MTS Marcovia a Mazurem Ra-
dzymin. 

Spotkanie jak się można było spodziewać  przyniosło  wiele emocji. Pomimo 
osłabienia jakim jest kontuzja pierwszego bramkarza gospodarze, prowadzeni 
przez trenera Łukasza Zalewskiego walczyli do ostatniego gwizdka. Mecz 
zakończył się wynikiem 2:3 dla gości. Obecnie w tabeli Marcovia zajmuje 
6 miejsce z 39pkt (12 zwycięstw, 3 remisy, 9 porażek). 

Derby Powiatu Wołomińskiego - 
MTS Marcovia - Mazur Radzymin

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
w Markach zaprasza

w lipcu i sierpniu wszystkie dzieci z Marek i okolic
na markowe wakacje z wychowawcami świetlicy.
Szczegółowe informacje i zapisy w świetlicy szkolnej.

Koordynator Krzysztof Tez. Tel. 692 876 691


