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Rocznika już do-
stępny

Od trzech lat uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych w naszym mieście 
uczestniczą w Mareckim Kon-
kursie Międzyszkolnym „Jestem 
uczniem Jana Pawła II”.
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Do Urzędu Miasta Marki wpły-
nęły złe informacje od Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Turniej piłki  
halowej o Puchar 
Wspólnoty

Burmistrz Miasta Marki oraz 
Marecka Wspólnota Samorzą-
dowa zapraszają do wzięcia 
udziału w turnieju w piłkę halową  
o Puchar Wspólnoty.
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Karta Markowianina 
– niestety z opóź-
nieniem

Przy mareckiej ciuchci, gdzie 
odbywała się impreza zgroma-
dziło się kilkuset mieszkańców 
naszego miasta wraz ze swoimi 
pociechami. 
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Mikołajki z Marecką Wspólnotą
Gdy rok temu odbyły się I-wsze Mikołajki ze Wspólnotą panował siarczysty mróz. Mimo to przy mareckiej ciuchci, gdzie odbywa-
ła się impreza zgromadziło się kilkuset mieszkańców naszego miasta wraz ze swoimi pociechami. Wszystko wskazywało na to,  
że w tym roku pogoda będzie łaskawsza dla organizatorów.

Dzień przed imprezą okazało 
się, że wieczór 6 grudnia będzie 
zimny i wietrzny. Nie wystraszy-
ło to jednak najmłodszych mar-
kowian, którzy wraz z rodzicami 
licznie przybyli powitać Świętego 
Mikołaja w SP nr 2, gdzie w tym 
roku odbywała się impreza. 

Dzieci powitane zostały przez 
klauna Bąbla, który starał się 
umilić im czas oczekiwania na 
gościa z Laponii. Kraina ta jest 
dosyć daleko, pogoda niesprzy-
jająca, więc i podróż Św. Miko-
łaja się wydłużała. Na szczęście  
z pomocą przyszła marecka po-
licja! A dokładnie  Komendant 
Andrzej Oleksiak wraz ze swoim 
zastępcą Mariuszem Pawlakiem, 
którzy odeskortowali  bohatera 
wieczoru pod samą scenę. 

Zanim to się jednak stało Ja-
nusz Werczyński, burmistrz Ma-
rek, przygotowaną specjalnie na 
tę okazję wielką zapałką podpalił 
choinkę. Czas najmłodszym sta-
rali się też umilić Ewelina Michal-

ska oraz Jan Rosłon. Mimo mrozu  
i wiatru zdecydowali się zaśpiewać 
dla mareckich dzieci.  

Mikołajki ze Wspólnotą Samorzą-
dową chyba już na trwale wpiszą 
się w kalendarz mareckich imprez. 
Cieszymy się, że mimo niesprzy-
jającej pogody do SP nr 2 przyby-
ło aż tylu mieszkańców - mówi 
Danuta Stefaniak , koordynator-

Podziękowania
W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować partnerom i sponso-

rom Mikołajek ze Wspólnotą: 

ka imprezy. Na pewno chcieli-
byśmy za rok ponownie spotkać 
się z najmłodszymi markowiana-
mi podczas Mikołajek. Dla nas 
zresztą nie skończyły się jeszcze 
tegoroczne. Od kilku dni wraz 	
z Elą Brzozowską przygotowuje-
my paczki dla dzieci z mareckich 
szkół ze słodyczami, które zostały 
z Mikołajek.

Burmistrzowi Miasta Mar-
ki; Panu Adamowi Kopczyń-
skiemu z firmy Kampol; Panu 
Klemensowi Majkowskiemu 
z Piekarni Klementynka; Wo-
dociągowi Mareckiemu Sp.  
z o.o.; Sklepowi Wędkarskiemu 
SIUPEX; MIR-BUD BIS Michal-

ski-Brzozowski; Pani Ewelinie 
Michalskiej – wokalistce; Panu 
Janowi Rosłonowi wokaliście 
i gitarzyście Warszawskiej Ka-
peli z Targówka; Panu Krzysz-
tofowi Warabidzie z firmy Re-
kwar; Przedszkolu Artedoo. 

Danuta Stefaniak, Elżbieta Brzozowska, Maria Przybysz-Piwko, Urszula 
Paszkiewicz, Marek Szczepanowski, Paweł Adamczyk, Tomasz Paciorek

Marecka Karta Dużej Rodziny wkrótce skończy rok!
Od stycznia 2013 roku w Markach funkcjonuje Karta Dużej Rodziny. Z programu przygotowanego przez Wspólnotę Samorządową 
korzysta już 175 rodzin.

Idea programu jest prosta. Chce-
my docenić znaczenie rodziny 	
w życiu państwa. Poprzez system 
zniżek i udogodnień chcielibyśmy 
pomóc rodzinom wielodzietnym 
w wychowaniu swoich pociech 
– mówi Adam Kopczyński, prze-
wodniczący Wspólnoty Samorzą-
dowej Powiatu Wołomińskiego. 
Marecki samorząd zaproponował 
dwa modele Karty Dużej Rodziny 
– “3+” dla rodzin z trójką dzieci 
oraz “4+” dla rodzin z większą iloś-
cią dzieci. Rodzice mogą liczyć na 
zniżki m.in. W Mareckim Ośrodku 
Kultury czy kilkunastu placówkach 
handlowych i usługowych na tere-
nie Marek. Lista tych drugich jest 
stale rozszerzana, czym obecnie 
zajmuję się Sylwia Matusiakm, za-
stępca burmistrza Marek. Chyba 

Lista podmiotów oferujących zniżki

AD ASTRA
Prywatna Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum, al. Piłsudskiego 93

AKCENDO
- Sklep “Gepcio”- Marki ul. Piłsud-
skiego 143
- Sklep “Gepcio”- Zielonka ul.  
Kolejowa 9

ARTEDOO 
Przedszkole Niepubliczne  
- Marki, ul. Rydza Śmigłego 71

EDEN
Jaskinia Solna, Marki ul. Ks. 
Bandurskiego 22A lok. 2

FUNDACJA NASZA BAJKA
 Marki, ul. Turystyczna 10

GRZEŚ
Sklep spożywczo - przemysłowy, 
Marki ul. Pomnikowa 2a

KLEMENTYNKA 
Piekarnia Klemens Majkowski, 
Marki ul. Kościuszki 26

KRIS
Studio Urody, Salon Fryzjersko - 
Kosmetyczny, Marki ul. Mieszka I 4

KRĘCIOŁEK 
Strefa Kreatywnej Zabawy, Marki 
ul. Moniuszki 1

KUP CIUSZEK  
- sklep z odzieżą używaną,  
Marki ul. Legionowa 1B
 

OLEŃKA 
Hurtownia bielizny i rajstop Iwo-
na i Stanisław Pietruk sp. j.,  
Al. Józefa Piłsudskiego 132

POLDEKOR  
Marki, Ząbkowska 40

SPIŻARNIA U GRETY 
Marki ul. Legionowa 52

UCZNIOWSKI KLUB  
SPORTOWY MARKI
ul. Szkolna 9

Już kilkanaście prywatnych instytucji zdecydowało się przystąpić 
do programu Karty Dużej Rodziny. Oferują one posiadaczom karty 
zniżki na korzystanie ze swoich usług oraz rabaty przy zakupach. 
Każde z tych miejsc otrzymuje certyfikat „Miejsca Przyjaznego Ro-
dzinie”. Nad tym aby grupa instytucji przyjaznych rodzinie stale się 
powiększał pracuje Sylwia Matusiak, zastępca burmistrza Marek.

Paweł Adamczyk

Rozpoczęcie projektu “Karty Dużej Rodziny” w Powiecie 
Wołomińskim podczas prezentacji Zielonkowskiej Karty. Od 
lewej: Rafał Pazio, Adam Kopczyński oraz Grzegorz Dudzik.

Sylwia Matusiak - zastępca Burmistrza Marek wręcza 
certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinie” Klemensowi 
Majkowskiemu z piekarni Klementynka.

największe udogodnienie wiążą 
się z kartą “4+”. Środki, które je-
steśmy w stanie wygospodarować 
na program Karty Dużej Rodziny 
pozwalają sfinansować bilety ko-
munikacji miejskiej dla dzieci z ro-
dzin 4+ – mówi Janusz Werczyń-
ski, burmistrz Marek. 

Karta Dużej Rodziny po raz 
pierwszy pojawiła się w Grodzi-
sku Mazowieckim. W Powiecie 
Wołomińskim program ten został 
wdrożony najpierw przez miasto 
Zielonka. Dzięki zaangażowaniu 
Wspólnoty Samorządowej oraz 
Prawa i Sprawiedliwości urucho-
miono powiatowy program “takro-
dzina.pl”. Wnioski o przystąpienie 
do tego programu oraz Mareckiej 
Karty Dużej rodziny nalży składać 
w Urzędzie Miasta Marki, ul. Pił-
sudskiego 95 w pok. 29 (I piętro). 
Przypominamy także, że rodziny 
objęte już programem powinny 
co roku aktualizować swoje dane  
w Urzędzie Miasta. 

Wręczenie pierwszych Mareckich Kart Dużej Rodziny 
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• montaż instalacji elektrycznych
• modernizacja, konserwacja 
  i wymiana starych instalacji elektrycznych
• realizacja przyłączy energetycznych
• montaż instalacji odgromowych 
  i przeciwpożarowych
• montaż instalacji alarmowych, teletechnicznych,• montaż instalacji alarmowych, teletechnicznych,
  RTV-SAT głośnikowych, telewizji przemysłowej
• montaż osprzętu elektrycznego 
  i opraw oświetleniowych
• automatyka i sterowanie
• montaż systemów bezprzewodowego 
  sterowania domem Xcomfort

ul. Szczęśliwa 23, 05-270 Marki
tel./fax. 22 781 25 09, tel. kom. 695 105 694

e-mail: biuro@elektro-bud.net.pl

Pomnikowa – już czas na remont
Ulica Pomnikowa już od wczesnych godzin porannych tętni życiem. Co rano 
setki dzieci przechodzą nią w drodze do Szkoły Podstawowej nr 3. Jest na 
niej kilka placówek handlowych, szkoła językowa, a nawet lecznica weteryna-
ryjna. Mieszkańcy tutaj są w ciągłym ruchu.

red.

Nic dziwnego, że chodnik przy 
Pomnikowej wygląda coraz go-
rzej, szczególnie, że miejsc par-
kingowych, chociaż z pozoru 
dużo, to przy takiej ilości instytucji 
nie starcza i kierowcy muszą par-
kować na chodniku.

 Dużym problemem jest dla nas 
stan barierki stojącej wzdłuż szko-
ły – mówi Ewa Dziwulska, dyrek-
tor SP nr 3. W zasadzie jest już 
całkowicie skorodowana. Bieżące 
remonty, które wykonujemy we 
własnym zakresie już nie wystar-

czają. Rzeczywiście barierka wy-
gląda jakby miała się wkrótce roz-
sypać. W takim stanie na pewno 
nie spełnia swojej funkcji.   
Panie Burmistrzu, Panie i Pano-
wie Radni, chyba zbliża się czas 
remontu.

Zmiana terminu uiszczania 
opłaty śmieciowej! 
Od stycznia przyszłego roku warunki uiszczenia opłaty śmieciowej zmieniają 
się na korzystniejsze dla mieszkańców. Zniknie konieczność zapłaty z góry 
za cały kwartał.

Marek Szczepanowski
Dotychczasowe rozwiązania 

zakładały, że mieszkańcy powinni 
dokonać opłaty do 15 dnia pierw-
szego miesiąca każdego kwarta-
łu. Od stycznia opłatę śmieciową 
będzie należało uiść do ostatnie-
go dnia, ostatniego miesiąca da-
nego kwartału (czyli np. do końca 
marca). Wprowadzone zmiany 
wychodzą naprzeciw potrze-
bom przede wszystkim wspólnot 	
i spółdzielni mieszkaniowych, ale 
dla innych mieszkańców zmiana 
też będzie ułatwieniem – mówi 

Janusz Werczyński, burmistrz 
Marek. Dla tych instytucji zgroma-
dzenie środków w takim terminie 
było bardzo trudne, ponieważ ze 
swoimi mieszkańcami rozliczają 
się w systemie miesięcznym. 

Zmiany wiążą się jeszcze  
z jednym udogodnieniem. Każdy 
mieszkaniec ma indywidualny ra-
chunek bankowy, na który powi-
nien uiszczać opłatę śmieciową. 
Od stycznia markowianie będą 
mogli dokonywać opłat w mniej-
szych ratach np. miesięcznych, 

tak żeby do ostatniego dnia, 
ostatniego miesiąca konkretnego 
kwartału na konto wpłynęła cała 
suma. 

Pomysł na miejsca w przedszkolach
W Ustawie o systemie oświaty wprowadzono kilka istotnych zmian. Najwięk-
sza rewolucja czeka nas w związku z sześciolatkami, którzy według nowych 
przepisów będą objęci obowiązkiem szkolnym. W konsekwencji w mareckich 
szkołach będzie musiało znaleźć się miejsce dla dodatkowego rocznika. 

Problem zacznie się jednak 
już na poziomie przedszkoli. Te  
z kolei będą musiały zmierzyć się  
z pięciolatkami. Obecnie oddziały 
przedszkolne znajdują się również 
w szkołach, przez co Szkoły Pod-
stawowy nr 1, 2 oraz 3 już teraz 
są przepełnione. Rząd postawił 
przed samorządami duże wy-

red.
zwanie logistyczne, chyba nie do 
końca zastanawiając się nad jego 
wykonalnością.

Marki, jak wiele innych gmin 
muszą znaleźć rozwiązanie.  
Z analiz Urzędu Miasta wynika, że 
przeniesienie pięciolatków z tzw. 
„oddziałów zerowych” w podsta-
wówkach do przedszkoli, pozwo-
liłoby na przyjęcie „podwójnych” 
klas pierwszych w przyszłym roku. 
Pojawiły się różne propozycje, 
m.in. ta o wybudowaniu nowego, 
dużego przedszkola publicznego. 
Być może byłoby to najlepsze roz-
wiązanie, jednak m. in. decyzja  
o budowie nowej siedziby ZS nr 1 
z aquaparkiem i salą widowisko-
wą sprawia, że miasto ma bardzo 
ograniczone możliwości finanso-
we. Ponadto należy pamiętać, że

Władze miasta proponują inne 
rozwiązanie. Według nowych 
przepisów gminy będą mogły 
nawiązywać bliższą współpracę  
z przedszkolami prywatnymi. 
Urząd Miasta chciałby ogłosić 
konkurs dla prywatnych placówek, 
oferując im za opiekę nad dziećmi 
te same pieniądze, które miasto 
wydaje na ten cel w publicznych 
przedszkolach. Przy czym prowa-
dzący placówki niepubliczne mu-
sieliby pobierać od rodziców opła-
ty nie większe niż w przedszkolach 
prowadzących przez gminę. Wy-
daje się być to korzystnym roz-
wiązaniem dla mieszkańców. Nie 
wiadomo jednak, czy taki konkurs 
spotkałby się z zainteresowaniem 
niepublicznych placówek? 
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Bł. Jan Paweł II w naszym mieście
Od trzech lat uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w na-
szym mieście uczestniczą w Mareckim Konkursie Międzyszkolnym „Jestem 
uczniem Jana Pawła II”.

Pomysł konkursu wyszedł od 
członków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej przy parafii św. 
Izydora, który jest również współ-
organizatorem konkursu. Pozosta-
li współorganizatorzy to: Burmistrz 
i Rada Miasta Marki oraz Zespół 
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. Każ-
dego roku patronat Honorowy nad 
Mareckim Konkursem Między-
szkolnym obejmuje abp Henryk 
Hoser, Biskup Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. Głównym celem kon-
kursu jest uwrażliwienie młodego 
pokolenia mieszkańców Marek na 
wartości, o których mówił do nas 
nasz rodak, Ojciec Święty Jan Pa-
weł II, dziś błogosławiony, a już 
za kilka miesięcy kanonizowany. 
Może warto przypomnieć myśli 
przewodnie trzech kolejnych kon-
kursów, w których uczniowie ma-
reckich szkół licznie uczestniczą. 
I Marecki Konkurs Międzyszkolny 
(rok 2011) dotyczył treści homilii 
oraz przemówień wygłoszonych 
przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II podczas VII pielgrzymki do Oj-
czyzny w 1999 r. Wtedy Ojciec 
Święty przejeżdżał przez Marki. 
Tematami dominującymi II edy-
cji Konkursu (w roku 2012) było 
świętowanie niedzieli, a więc  
i lektura Listu Apostolskiego Dies 
Domini (o świętowaniu niedzieli) 
oraz refleksja nad słowami W nas 
młodych jest nadzieja w świetle 
orędzi kierowanych przez bł. Jana 
Pawła II do młodych na Światowe 
Dni Młodzieży, które zainicjował 
w 1985 roku. W tym roku (2013) 
hasłami III już konkursu byli Apo-
stołowie Słowian – Święci Cyryl  
i Metody oraz Europa chrześcijań-
ska wczoraj i dziś. Uczniowie klas 

I-III przygotowująca konkurs prace 
plastyczne, starsi różne formy wy-
powiedzi i prezentacje oraz biorą 
udział w turnieju wiedzy o życiu 
bł. Jana Pawła II, a w tym roku  
i o życiu Świętych Cyryla i Meto-
dego. Organizatorzy przygotowują 
dla szkół materiały konkursowe,  
a Urząd Miasta finansuje nagrody 
dla zwycięzców. Wszyscy uczest-
nicy konkursu, także nauczyciele 
przygotowujący dzieci i młodzież 
do wystąpienia w konkursie otrzy-
mują dyplomy. Finał odbywa się 22 
października, w dzień wspomnie-
nia bł. Jana Pawła II, a uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród 
podczas sesji Rady Miasta. Mamy 

Maria Przybysz-Piwko

nadzieję, że uczniowie mareckich 
szkół będą zgłębiać spuściznę bł. 
Jana Pawła II i uczestniczyć w ko-
lejnych edycjach mareckiego kon-
kursu. Arcybiskup Henryk Hoser 
w roku 2012 w liście skierowanym 
do nas napisał: „podjęta w roku 
ubiegłym inicjatywa zakorzenia 
się w Waszym środowisku, konso-
liduje je wokół osoby i nauczania 
Ojca Świętego, przynosi trwałe 
owoce. (…) Wszystkim, którzy 
podejmują już dziś ten duchowy, 
merytoryczny, logistyczny wysiłek, 
by osiągnięte rezultaty były trwałe, 
dały wiele radości i przyniosły głę-
bokie owoce wewnętrzne z serca 
błogosławię.”

Uroczystość rozdania nagród. 

Tom Mareckiego Rocznika już dostępny
Dzieje lokalnych społeczności trwale wpisują się w wydarzenia o wielkim znaczeniu historycznym nie tylko dla nich, ale też dla 
szerszych tworów administracyjnych np. województwa, państwa czy nawet kontynentu.

W dniu 14 grudnia br. odbyła 
się w gościnnych salach Ma-
reckiego Ośrodka Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego prezen-
tacja I tomu Mareckiego Rocz-
nika. Na spotkanie w sali MOK 
– udekorowanej licznym praca-
mi mareckich plastyków przyby-
ło ok. 80 osób. 

Ten uroczysty wieczór rozpo-
czął się występem fortepiano-
wym młodego i utalentowanego 
studenta Fryderyka Daniluka, 
który wykonał kilka utworów Fry-
deryka Chopina. 

Po okolicznościowych, krót-
kich wystąpieniach dyrektor 
MOK Krystyny Klimeckiej i bur-

mistrza Marek Janusza Wer-
czyńskiego głos zabrali autorzy: 
Marek Kroczek, Marek Henryk 
Mańk, Tomasz Sławomir Pacio-
rek, Zbigniew Paciorek, Maria 
Przybysz – Piwko, Marian Ry-
szard Sawicki, Mikołaj Szczepa-
nowski, Antoni Widomski, którzy 
pokrótce w korelacji z pokazem 
multimedialnym, prezentowali 
swoje artykuły i zachęcali do ich 
lektury.

Warto zaznaczyć, że autorzy 
wydanej publikacji nie są pro-
fesjonalnymi historykami, ale  
w swoich opracowaniach jak 
najbardziej starają się korzystać 
z warsztatu i metodyki pracy 
zawodowego badacza dziejów  
i regionalisty.

Projekt okładki, szaty graficz-
nej, układ tekstu i rozmieszcze-
nie zdjęć to efekt pracy naszego 
kolegi z zespołu Marka Henryka 
Mańka.

Na zakończenie spotkania 
autorzy odpowiadali na pytania 
licznie zgromadzonego audy-

KONKURS!

Wśród osób, które do 15 stycznia wyślą maila na nowy adres  

e-mailowy Kuriera Mareckiego: kurier.marecki@gmail.com  

z odpowiedzią na pytanie:

Jaka jest dokładna data (dzień, miesiąc, rok)  
nadania praw miejskich Markom. 

Rozlosujemy 3 egzemplarze I Tomu Rocznika Mareckiego

Zbigniew Paciorek Red. Naczelny I Tomu Mareckiego Rocznika

torium i podpisywali pachnące 
jeszcze drukarska farbą egzem-
plarze rocznika.

Zespół redakcyjny jeszcze raz 
wyraża podziękowanie dla Rady 
Miasta Marki oraz burmistrza Ja-
nusza Werczyńskiego za przy-
chylność i finansowe wsparcie 

wydanego opracowania. 
Książka jest do nabycia (za 

21 zł) w Urzędzie Miasta Mar-
ki, Mareckim Ośrodku Kultury  
w księgarni przy ul. Braci Brig-
gsów oraz u jednego ze współ-
autorów Tomasza Paciorka  
(tel. 501 550 416).

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei 
Świąt Bożego Narodzeniaoraz wszelkiej pomyślności  
i osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości  
w realizacji planów w nadchodzącym 2014 Roku!

Wszystkim czytelnikom Kuriera 
Mareckiego życzy Zespół Biura 

Finansowo-Księgowego 
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„CEGŁEX”s.c.
ZAKŁAD CERAMICZNY

OFERUJEMY:

oraz inne materiały budowlane

Producent Cegieł Ceramicznych

05-270 Marki
ul. Lisa Kuli 69

cegła pełna
cegła dziurawka
cegła kratówka k1
cegła kratówka k2
cegła kratówka k3

tel./fax 22 781 10 77
tel. kom. 501 271 691

pustak szczelinowy u220
cegła max
cegła dz
pustak wentylacyjny
porotherm 25,11/5

Duże zainteresowanie budżetem 
partycypacyjnym!
Wprowadzony przez Janusza Werczyńskiego, burmistrza Marek pilotażowy 
program “Budżet Partycypacyjny” cieszy się dużą popularnością. Mieszkań-
cy miasta zgłosili kilkadziesiąt wniosków, z czego po weryfikacji przedstawio-
nych do głosowania zostało 55 projektów.

Budżet partycypacyjny, często 
nazywany obywatelskim polega 
na odddaniu do dyspozycji miesz-
kańców części środków z budżetu 
miejskiego. W Markach wydzielo-
no na ten cel pół miliona złotych. 
Mieszkańcy do 15 listopada mogli 
zgłaszać projekty, które w ich opinii 
powinny zostać zrealizowane ze 
środków pochodzących z budżetu 

miasta. Koszt jednego zadania nie 
powinien przekroczyć 100 000 zł. 

Od 9 grudnia trwa kolejny etap 
programu. Mieszkańcy wypełnia-
jąc specjalnie przygotowaną an-
kietę (dostępna na www.marki.pl 
lub w Urzędzie Miasta) głosują na 
zgłoszone projekty. Każdy może 
oddać głos na trzy zadania. Do 
realizacji zostaną zarekomendo-

wane projekty z największą liczbą 
głosów aż do wyczerpania limitu 
500 000 zł.

Cieszy nas, że program spotkał 
się z dużym zainteresowaniem. 
Dziś nawet początkowo nieprze-
konani stają się rzecznikami tego 
programu – mówi burmistrz Wer-
czyński. Dzięki wdrożeniu budżetu 
obywatelskiego objawiło się wielu 
lokalnych liderów, którzy orędują za 
pewnymi rozwiązaniami. Burmistrz 
zwraca uwage na jeszcze jedną 
ważną sprawę. Chcielibyśmy za-
apelować do wszystkich o rozwagę 
przy udostępnianiu swoich danych 
osobowych. Do zweryfikowania 
ważności ankiety potrzebujemy 
m.in. numeru PESEL, jednocześnie 
nie jest wymagane osobiste odda-
nie głosu. Docierają do nas informa-
cję o próbach wyłudzenia danych 
osobowych, dlatego zachęcamy do 
samodzielnego głosowania. 	

Elżbieta Brzozowska

Spotkanie z mieszkańcami
W dniu 8 grudnia 2013 r. 

w domu katolickim w Mar-
kach odbyło się spotkanie  
w sprawie budżetu partycy-
pacyjnego na 2014 r. Spot-
kanie zorganizował radny 
Tomasz Paciorek (Wspólnota 
Samorządowa). Na zebraniu 
radny szczegółowo omówił 
zasady głosowania na wnio-
sek w sprawie budowy nowe-
go chodnika na ul. Bandur-
skiego wraz z wjazdami do 
posesji od Piłsudskiego do 
Biedronki (wniosek nr 3). 

Oprócz spraw związanych 
z głosowaniem omówiono 

również bieżące zagadnie-
nia związane z funkcjonowa-
niem miasta. Radny wszyst-
kie postulaty mieszkańców 
przekazał do rozpatrzenia 
właściwym urzędnikom.

Karta Markowianina – niestety 
z opóźnieniem
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował Urząd Miasta Marki, że ze wzglę-
du na złożony proces przygotowania i zatwierdzenia projektu nie pozwoli na 
uchwalenie przepisów dotyczących Karty Markowianina w grudniu. 

Danuta Stefaniak

Na podstawie Karty Markowia-
nina, mieszkańcy Marek będą 
mogli skorzystać m. in. ze zniżki 
na zakup biletów długookreso-
wych na komunikację miejską. Nie	
ukrywamy, że staramy się w ten 
sposób złagodzić skutki podwyżki 
cen biletów, które władze Warsza-
wy zdecydował się wprowadzić 
od stycznia 2014 r. – informuje 
Janusz Werczyński, burmistrz 
Marek. Według wstępnych zało-
żeń dwustrefowy, 90-dniowy bilet 	
z Kartą Markowianina będzie tań-
szy o 72 zł.

W sprawie wprowadzenia Karty 
Markowianina uzależnieni jeste-
śmy od Rady Warszawy – tłuma-
czy burmistrz. Musimy poczekać, 
aż uchwali ona nową taryfę dla 
ZTM, przygotowaną specjalnie dla 

naszego miasta. Głosowanie nad 
tą sprawą odbędzie się prawdo-
podobnie 16 stycznia 2014 r. To 
oznacza, że ze zniżek skorzysta-
my najwcześniej od pierwszego 
marca przyszłego roku. 

Urząd Miasta już przygotowuje 
do wydawania Karty Markowiani-
na. ZTM stawia określone wyma-
gania wobec nośników dla swoich 
biletów. Musi to być magnetyczna 
karta z naniesionymi podstawo-
wymi danymi osobowymi oraz 
zdjęciem. Według naszych analiz 
taniej i sprawniej będzie jeśli to 
Urząd Miasta będzie wykonywał 
zdjęcia w formie elektronicznej 
mieszkańcom Marek – mówi bur-
mistrz Werczyński. Taki system 
stosuje zresztą sam ZTM przy 
wydawaniu Kart Miejskich. Osoba 

zainteresowana wyrobieniem Kar-
ty Markowianina będzie musiała 
zgłosić się do Urzędu Miasta z wy-
pełnionym formularzem, na miej-
scu zostanie jej zrobione zdjęcia, 
a po kilku minutach karta będzie 
już gotowa do obioru. 

Janusz Werczyński burmistrz Marek podczas spotkania 	
z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.
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Tomasz Paciorek

Turniej piłki halowej o Puchar Wspólnoty
Burmistrz Miasta Marki oraz Marecka Wspólnota Samorządowa zapraszają do wzięcia udziału w turnieju w piłkę halową o Pu-
char Wspólnoty. Impreza rozegrana zostanie w dniach 28-29 grudnia na nowoczesnej hali sportowej przy SP nr 4 w Markach. 

Gdy dowiedziałem się, że To-
warzystwo Przyjaciół Marek zre-
zygnowało z organizacji siódmej 
edycji TPM CUP pomyślałem, że 
szkoda, żeby skończyć z tradycją 
mareckiego turnieju – mówi Mi-
kołaj Szczepanowski, organizator 
Pucharu Wspólnoty. Było już mało 
czasu, ale dzięki temu, że Pan Ja-

nusz Werczyński, burmistrz Marek 
oraz Pan Adam Kopczyński ze 
Wspólnoty Samorządowej pomogli 
udało nam się dograć wszystkie 
sprawy. Chciałbym podziękować 
też Pani Magdalenie Osińskiej, 
dyrektor SP nr 4 oraz Pani Ewie 
Stefankowskiej, kierownik hali za 
udostępnienie obiektu. Mimo mię-

dzyświątecznego terminu, turniej 
cieszy się dużą popularnością.	
Sportowo turniej zapowiada się 
bardzo ciekawie. Już teraz zgłosiło 
się ponad 20 drużyn – informuje 
Marcin Boczoń, z grupy MLF, która 
współorganizuje turniej. Są wśród 
nich bardzo mocne ekipy, w walkę 
o najwyższe cele powinno się włą-

czyć aż kilkanaście ekip - dodaje.
Grupa MLF już myśli o kolej-

nej imprezie. 18 stycznia star-
tuje IV sezon Mareckiej Ligi 
Futsalu. Przewidujemy udział 
12 drużyn - mówi Mateusz Gro-
chowski, organizator MLF-u. 
Liga to ciekawy sposób na ak-
tywne spędzenie weekendu. Po 

szczegółowe informacje zapra-
szamy na marki.net.pl.

Organizatorzy przyjmują zgło-
szenia do 23 grudnia. Tego dnia  
o godz. 17.30 w Karczmie u Bo-
ciana odbędzie się losowanie 
grup Pucharu Wspólnoty. 

Salon w Warszawie
ul. Łukowska 60

28 - 29 grudnia 2013
HALA SPORTOWA

ul. Duża 3 w Markach
WPISOWE:
150 PLN

ZGŁOSZENIA:
727 517 725 

lub 798 794 574

red.

Niecodzienny dar
W koleżeńskich rozmowach o historii naszego miasta p. Piotr Jędrzejewski 
mieszkaniec Marek,  wspomniał o strażackiej pompie wodnej, która kiedyś 
służyła mareckim ochotnikom. Sprawą pompy zainteresował się jeden z zało-
życieli reaktywowanej mareckiej OSP - p. Dariusz Chmielewski. 

- Dowiedziałem się od mo-
jego kolegi Piotra Jędrzejew-
skiego, że jego ojciec  p. Bog-
dan służył dawniej w mareckiej 
OSP. Dużo o niej wspominał. 
Opowiadał także, że gdzieś ma 
schowaną starą pompę wod-
ną, którą jeszcze w latach 70-
tych minionego wieku strażacy 	
w Markach gasili pożary. Nie-
stety, powiedział, że jest znisz-
czona i zardzewiała. Chciał na-
wet oddać ją na złom, jednak 
sentyment na to nie pozwolił. 

Ponieważ p. Darek również 
jest strażakiem postanowił 
przywrócić starej pompie blask 
dawnej świetności.

- Kiedy zobaczyłem pom-
pę pierwszy raz wydawało mi 
się, że nie da jej się uratować. 
Czas zrobił swoje. Była mocno 
zardzewiała. Jednak zabrałem 
ją do siebie, by spróbować. 
Rozebrałem. Części oddałem 
do piaskowania. Pomalowa-
łem. Złożyłem z powrotem. 
Sam byłem zdziwiony efektem 
rekonstrukcji. Urządzenie wy-
glądało jak nowe!

Kiedyś ta pompa służyła stra-
żakom do tłoczenia wody bez-
pośrednio z hydrantu lub po 
podłączeniu specjalnych węży 
zaciągała wodę wprost z gli-
nianek. Mogła być też używa-
na do osuszania terenów, czy 
wypompowywania wody z piw-
nic. Dziś, odnowiona, będzie 
eksponatem w nowej strażnicy 
przy ul. Dużej w Markach.

Pan Bogdan Jędrzejewski 
jest zadowolony - nieoczekiwa-

nie znalazł się ktoś, dla kogo 
pompa była na tyle ważna, że 
chciał ją odrestaurować, ratu-
jąc tym samym przed całko-
witym zniszczeniem. My też 
dziękujemy p. Darkowi Chmie-
lewskiemu za społeczne zaan-
gażowanie. Taki eksponat to 
przecież część naszej mare-
ckiej historii. 

Redakcja Kuriera Mareckiego 
apeluje do mieszkańców Marek 
o zgłaszanie informacji o po-
siadanym sprzęcie po dawnej 
mareckiej OSP. Być może jest 
jeszcze coś, co ocalone od za-
pomnienia, nowym pokoleniom 
będzie przypominać o dawnej 
chwale mareckiej OSP.

Aktorski debiut 
markowianina
W grudniu 2013 r. alumni III roku Wyższego  
Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-
Praskiej wielokrotnie wystawiali sztukę teatralną  
pt. „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”.

Tomasz Paciorek

Sztuka,  wyreżyserowana 
przez Jerzego Zelnika, opowia-
da historię nawrócenia młodego 
chłopaka - Jacquesa Fescha, 
który 25 lutego 1954 r. postana-
wia obrabować kantor. Napad nie 
udaje się. Pojawia się policjant, 
którego Jacques nieumyślnie 
zabija. Policjant umiera. Chłopak 
zostaje zatrzymany i skazany na 
karę śmierci - ścięcie gilotyną. 
Egzekucja zostaje wykonana  
1 października 1957 r. Jacques 
ma wówczas 27 lat. Ponad trzy  
i pół roku spędzone w więzien-

nej celi stają się czasem jego 
głębokiego nawrócenia. Obec-
nie kończy się etap diecezjalny 
jego procesu beatyfikacyjnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, 
że w przedstawieniu brał udział 
nasz mieszkaniec – kleryk Szy-
mon Berger. W sztuce wcielił 
się w rolę adwokata – Baudet’a. 
Sztukę obejrzało wielu miesz-
kańców Marek. Redakcja Ku-
riera Mareckiego gratuluje  
kl. Szymonowi udanego debiutu 
aktorskiego. 

Marki, ul. Duża 5d
(22) 211 31 32, 793 920 920 

Logo Pucharu Wspólnoty wykonał Krzysztof Bychowski, z Towarzystwa Przyjaciół Marek
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Marcovia w połowie stawki
Na półmetku ligi okręgowej Marcovia zajmuje dopiero 8 miejsce. Patrząc na 
grę naszego zespołu można z czystym sumieniem stwierdzić, że podopiecz-
nych Adama Warszawskiego stać na znacznie wyższą pozycję. 

Największym wydarzeniem run-
dy jesiennej było otwarcie nowego 
boiska, a co za tym idzie- powrót 
na obiekty przy ul. Wspólnej, który 
nasi zawodnicy uczcili wysoką wy-
graną z Mazurem Radzymin aż 6:0 .  
Niestety Marcovia kolejne dobre 
mecze przeplatała bardzo słabymi. 
Euforie związane ze zwycięstwami 
m.in. nad Mazurem (6:0), AON-em 
Rembertów (3:0), Dębem Wieli-
szew (5:3) i Wichrem Kobyłka (4:3) 
skutecznie gasiły wstydliwe poraż-
ki m.in. z Olimpią Warszawa (1:5), 
Rząśnikiem (1:2) i przede wszyst-
kim z Legionem Warszawa (0:2).  
Niemniej jednak tych lepszych 
spotkań było nieco więcej i stąd 
teza, że marecką drużynę stać 
na znacznie więcej. I z całą pew-
nością wszyscy, którzy bacznie 
obserwowali poczynania Marcovii 
mogą to potwierdzić. W naszym 

zespole wciąż tkwią duże możli-
wości, które miejmy nadzieję na 
wiosnę wydostaną się z ukrycia.  
Jedyną drużyną, która wydaje się 
w chwili obecnej poza zasięgiem 
zawodników Warszawskiego jest 
Hutnik Warszawa. Mecz z liderem 
(porażka 0:1) dał jednak sygnał, 
że “Huta” nie jest tak straszna jak 
ją afiszowano. Aby jednak wios-
na była dla Marcovii zdecydo-
wanie bardziej udana potrzebne 
będą drobne wzmocnienia. Kartki 
oraz liczne kontuzje sprawiały, że  
z konieczności grać musiał Adam 
Warszawski a na ławce rezer-
wowych miał do dyspozycji cza-
sami tylko dwóch zawodników.  
Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje nasz nowy nabytek- Tomasz 
Bylak, który zdobył w rundzie je-
siennej aż 19 bramek i jest niekwe-
stionowanym liderem strzelców 

całej ligi. To głównie dzięki niemu 
mogliśmy być świadkami kilku po-
rywających zwycięstw mareckiej 
drużyny. Pozytywnym zaskocze-
niem był powrót do wysokiej formy 
Rafała Piwko, który nawet w prze-
granych spotkaniach imponował 
niesamowitym zaangażowaniem. 
Bardzo dobrą rundę mają za sobą 
także Rafał Jeż oraz Damian Pa-
cuszka, którzy nigdy nie schodzą 
poniżej swojego poziomu. Duży 
plus można także postawić przy 
Tomaszu Buczku. Z młodych za-
wodników na wyróżnienie zasługu-
je Maks Górski, który radził sobie 
całkiem dobrze na prawej obronie.  
Jeżeli wspomniani zawodnicy 
zostaną w Markach i utrzymają 
swoją wysoką formę to przy kilku 
wzmocnieniach mogą na wiosnę 
poprowadzić Marcovię w górę ta-
beli.

Marcin Boczoń

Mistrzyni w Pałacyku Briggsów
4 grudnia w ZS nr 1 w Markach odbyło się spotkanie z niezwykłą mieszkanką 
naszego miasta – Agnieszką Renc. W 2012 roku podczas wioślarskich Mi-
strzostwach Świata zdobyła złoty medal na czwórce podwójnej wagi lekkiej.

Obecnie Agnieszka Renc, któ-
ra prywatnie mieszka niedaleko 
Pałacyku Briggsów, prowadzi na-
bór do Warszawskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego. Zachęcenie 
mareckiej młodzieży do sportu 
było jednym z celów spotkania.  
Z tego powodu podczas spotka-
nia obecna była również Mag-
dalena Kwaśniewska, trenerka 
WTW Warszawa. 

Na początku spotkania ma-
recka Mistrzyni opowiedziała  
o swojej karierze sportowej. Jak 
podkreśliła, sport to nie tylko wy-
siłek, który rzeźbi ciało i charak-
ter, ale też poznawanie nowych 
miejsc i ludzi. Na potwierdzenie 
swoich słów włączyła prezentację 
ze zdjęciami ze swoich startów.

Trenerki WTW Warszawa 
przywiozły ze sobą tajemnicze 
maszyny – ergometry wioślar-
skie. Nie jest to popularny sprzęt 
do ćwiczeń, jednak wioślarze,  
w okresach gdy pogoda nie sprzy-

red.

ja treningom na wodzie spędzają 
na nich mnóstwo czasu. Ucznio-
wie mogli spróbować swoich sił 

na ergometrach, niektórym udało 
się nawet namówić do rywalizacji 
samą Agnieszkę Renc. 

Kiedy na łyżwy?
Przed nami już trzeci sezon, w którym będziemy 
mogli skorzystać z miejskiego lodowiska przy ul. 
Stawowej. Pytanie kiedy ten sezon się rozpocznie?

Podstawowym warunkiem, że-
byśmy mogli uruchomić lodowisko 
jest kilkustopniowy mróz – mówi 
Damian Pacuszka, koordynator 
obiektów sportowych w Markach. 
Zamrożenie tafli wymaga zużycia 
mnóstwa energii. Bez pomocy 
sił przyrody koszty tego procesu 
sięgną kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. Jeszcze w grudniu chcemy 
rozłożyć taflę, tak abyśmy byli go-
towi na nadejście mrozów – doda-
je Pacuszka. Z lodowiska bardzo 

zadowolone są władze miasta.  
W każdym sezonie z lodowiska 
korzysta kilka tysięcy osób – mówi 
Janusz Werczyński. Stanowi ono 
świetne uzupełnienie dla kom-
pleksu boisk. Dzięki tej inwesty-
cji mieszkańcy mogą korzystać 	
z obiektu przy Stawowej cały rok.

Informacja o otwarciu lodowi-
ska zamieszczona zostanie na 
portalu marki.pl. W tym sezonie 
również zostanie uruchomiona 
bezpłatna wypożyczalnie łyżew.

red.

Agnieszka Renc
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W zamierzeniach organizatorów 
mareckie mistrzostwa od początku 
były przeznaczone dla szachistów-
amatorów i miały za zadanie propa-
gowanie szachów wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz integrację 
szachistów z Marek i okolic. Przez 
kilkanaście lat marecki turniej wcho-
dził w skład cyklu GP Powiatu Wo-
łomińskiego w szachach (organizo-
wanego przez UKS Struga), w tym 
roku była to samodzielna impreza.

Zawody rozegrane zostały  
w dwóch kategoriach wiekowych: 
do lat 16 i powyżej. W starszej 
kategorii,  co podkreślali z satys-
fakcją organizatorzy, obok nowych 
zawodników znaleźli się szachi-
ści, którzy brali udział w I Mistrzo-
stwach dwadzieścia lat temu. Nie-
którzy z nich wówczas należeli do 
najmłodszych zawodników, a dziś 
to już dorośli panowie!  

Zwycięzcą wśród młodzieży oka-
zał się Tomasz Wiśniewski z Woło-
mina, drugie i trzecie miejsce zdo-
było rodzeństwo z Marek – Agata 
i Kacper Słoniewscy. Na czwartej 
pozycji zakończył zawody Bogdan 

Bańkowski ze Słupna, piąty był To-
masz Przybyłko z Marek.

W kategorii dorosłych Mistrzo-
stwo Marek zdobył Ryszard Ru-
sin (Warszawa), drugie miejsce 
wywalczył Sebastian Sentowski 
(Zielonka), trzeci był wielokrotny 
zdobywca pucharów na zawo-
dach organizowanych przez UKS 
„Struga” Witold Rogulski (Zielon-
ka). Czwartą i piątą lokatę uzyskali 
doskonale znani organizatorom 
uczestnicy poprzednich zawodów 
– Marek Kośny (Zielonka) i Leszek 
Wilczyński (Ząbki).

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com. Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom, zwłaszcza tym najwytrwal-
szym - za całe dwadzieścia lat! 

Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za objęcie Patronatem tej pięknej 
imprezy, Władzom Miasta Marki za 
ufundowanie pucharów i nagród.

Impreza została dofinansowa-
na ze środków pochodzących 	
z budżetu Miasta Marki w ra-
mach realizacji projektu.

Uczniowski Klub Sportowy „Struga”
Od dwudziestu lat w pierwszą sobotę grudnia Uczniowski Klub Sportowy „Struga” organizuje w Zespole Szkół Nr 2 w Markach mi-
strzostwa szachowe. W minioną sobotę 7 grudnia odbyły się jubileuszowe XX Mistrzostwa Marek w Szachach o Puchar Burmistrza 
Miasta Marki.

Złote Gody w Markach – Gratulujemy!
Tradycją w Urzędzie Miasta jest organizowanie uroczystości dla uczczenia jublieuszu pięćdziesięciolecia  zawarcia związku  mał-
żeńskiego. Podczas ceremonii, o długoletniego pożycia małżeńskiego. W ostatnich miesiącach  swoje „Złote Gody” świętowały 
następujące pary: 

Państwo Tomasz  
i Leokadia Matuszewscy

Państwo Jerzy  
i Irena Andrzejczak

Państwo Bernard  
i Marianna Iwińscy

•

•

•

Państwo Zygmunt  
i Lucyna Pietrucha

Państwo Czesław  
i Cecylia Pawelec

Gratulujemy! 

•

•

Redakcja

Ponadto chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia 
Pani Mariannie Butt, mieszkance naszego miasta, 
która w tym roku skończyła 100 lat!

Elżbieta Suchecka UKS Struga


