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Witamy!!! 
Pierwsze słowa, 

pierwszego numeru ... no 
właśnie? Pierwszego numeru 
czego? „Zin” jak określili śmy 
wraz z kolegami „to” w naszym 
logo, bardziej kojarzy mi się z 
jakąś subkulturą czy fanami 
jakiej ś gry, moŜe filmu - jakiegoś 
elementu kultury masowej 
przeznaczonego dla młodzieŜy.  

A tutaj o grach czy 
filmach będzie praktycznie tylko 
wspomniane. Skupimy się na tym 
co w Markach się dzieje, kto  
w Markach co robi, i jak to ktoś  
w Markach robi. W sumie – 
skupimy się na Markach. Szczerze 
mówiąc nigdy nie spotkałem się z 
zinem o mieście. Ale jednocześnie 
nie spotkałem się z gazetką  
o mieście tworzoną w taki sposób  
i przez młodzieŜ. Sam nie wiem co 
z tego wyjdzie i jak to będzie 
wyglądało w przyszłości, jeśli 
jakąkolwiek będzie posiadało – a 
to w równej mierze zaleŜy i od nas 
i od Was. Być moŜe będzie tylko 
powieleniem „Wieści z Ratusza”, 
moŜe nikt nawet nie zauwaŜy, Ŝe 
ten zin się pojawił, albo wrzucimy 

go w internet, „pociągniemy” 
przez kilka numerów  
i niedoceniony zginie śmiercią 
naturalną? Nie chciałbym teŜ z 
góry wykluczać, Ŝe za kilka 
miesięcy będę mógł zobaczyć 
naszą gazetkę na papierze. 
  
 Na początku 
powiedziałem, Ŝe skupimy się na 
Markach, teraz chciałbym trochę 
uściślić – w kaŜdym numerze 
będziemy starali się zamieścić 
skrót bieŜących wydarzeń, 
opiszemy co się dzieje w naszej 
„małej polityce”, postaramy się 
takŜe być na meczach Marcovii  
i na pewno będziemy zamieszczać 
jej wyniki, będziemy teŜ 
interesowali się meczami 
„Mareckiej Ligi Szóstek”. W 
miarę potrzeby i moŜliwości 
będziemy starali się o wywiady –  
z przedstawicielami RM czy np.  
z zawodnikami wspomnianej 
Marcovii. Zamieścimy kawałek 
historii Marek i odnajdziemy nasze 
miasto w gazetach ogólnopolskich. 
Nie zapomnimy takŜe o rozrywce 
– zamieścimy krótkie recenzje 

płyt, filmów czy gier, znajdziemy 
równieŜ miejsce na kawały, 
zabawne opowiadania i zdjęcia.  

To teoria, a jak to 
wyjdzie w praktyce, nie wiadomo, 
wiele zaleŜy od Was, jeśli 
będziemy mieć dla kogo pisać, to 
będziemy to robić.  

Pozdrawiam 
Szybki
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 Od Redakcji... 
„Redakcji” jak to dumnie brzmi ☺☺☺☺, ale przede 

wszystkim brzmi trochę na wyrost i my doskonale zdajemy 
sobie z tego sprawę. Jest to pierwszy, czy nawet zerowy 
numer czegoś, co chcielibyśmy aby wpisało się w internetowe 
„ Ŝycie” Naszego miasta.  

Widzimy pewne niedociągnięcia, wiemy teŜ, Ŝe na pewno nie uda nam 
się uniknąć błędów, literówek czy źle poskładanej strony. Jednak wierzymy w 
Waszą wyrozumiałość – wszyscy jesteśmy młodzi i dopiero się uczymy, wraz 
z kaŜdym kolejnym numerem będziemy nabierać doświadczenia. Nasza gazetka 
będzie ciągle się zmieniać a my będziemy zawsze otwarci na propozycje zmian. 
Chętnie stworzymy np. jedną stronę na Wasze teksty, albo dział gdzie byśmy się 
starali wzajemnie sobie pomagać, moŜliwości i pomysłów jest wiele, czekamy 
tylko na Waszą opinie i ocenę naszych działań, abyśmy wiedzieli w którą stronę 
naleŜy iść.  

Pozdrawiamy 
Redakcja 

Ps. Kontakt z redakcją poprzez: szybki89@vp.pl 

ZIN REDAGOWANY PRZEZ I DLA MŁODZIE śY MARECKIEJ  
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...MAŁA „POLITYKA”...  
 
 CięŜko pisząc w tym okresie o polityce, nie 
napisać o wyborach – więc cóŜ zrobić, trzeba się 
dostosować.  

Przede wszystkim chciałbym przedstawić tabelkę  
z wynikami trochę z innej strony, niŜ się ją zwykle pokazuje  
– nie wg ilości uzyskanych głosów a wg poparcia jakim 
danego kandydata obdarzył jego okręg. Sama liczba głosów, 
przy zróŜnicowaniu frekwencji i liczby osób uprawnionych do 
głosowania w danym okręgu, moŜe być myląca  
więc uwaŜam, Ŝe moja tabelka będzie pod tym względem 
lepsza. 
 

• 12 mandatów (4 w okręgu nr 1, 4 w okręgu nr 2 i 4 
w okręgu nr 3) wziął KW Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej (zielony kolor) 

• 5 mandatów (1 w okręgu nr 1, 2 okręgu nr 2 i 2 w 
okręgu nr 3) wziął KW Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego (czerwony kolor) 

• 4 mandaty (1 w okręgu nr 1, 1 okręgu nr 2 i 2 w 
okręgu nr 3) wziął KW Prawo i Sprawiedliwość 
(niebieski kolor) 

 
Frekwencja: 
Liczba wyborców: 16 857 
Okręg nr 1 - 37,9 % 
Okręg nr 2 - 37,53 % 
Okręg nr 3 - 39,54 % 
 
Wybory Burmistrza Miasta Marki: 
Werczyński Janusz -  uzyskał 4540 głosów, co stanowi 72,65% 
Chojnowski Paweł – uzyskał 1709 głosów co stanowi 27,35% 
 

Odbyła się juŜ takŜe I sesja Rady Miasta. 
Była ona oczywiście czysto organizacyjna – radni złoŜyli 
ślubowanie, podjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
Janusza Werczyńskiego (który został wybrany na 
Burmistrza Miasta Marki), wybrano Przewodniczącego 
Rady Miasta (została nim Maria Przybysz-Piwko 
stosunkiem głosów 11:9), vice przewodniczącego RM 
(Tadeusz Skłodowski 11 za  
– 3 przeciw – 6 niewaŜnych) oraz przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej (Izabela Brzezińska, jednogłośnie). 
 Po uchwaleniu wygaśnięcia mandatu Janusza 
Werczyńskiego, RM wystosuje list z zapytaniem do 
kolejnego na liście KW MWS kandydata do RM z okręgu 

nr 3 Bogusława Dąbkowskiego (lat 59, uzyskał 112 
głosów co stanowi 6,35% głosów w okręgu) o chęć 
„odziedziczenia” mandatu. W przypadku zgody  
– wiadomo ślubowanie na następnej sesji, jeśli 
odpowiedź będzie negatywna zapytanie zostaje wysłane 
do następnego kandydata.  

Jest to kiepskie rozwiązanie - mandat 
burmistrza powinien wygasać np. z zapisu w ordynacji co 
by znacznie przyspieszyło wybór nowego radnego,  
a przez to, Ŝe potrzeba do tego uchwały RM miastem 
rządzi przez nieokreślony czas jedna osoba mniej. 

 
Szybki

 
...WYDARZENIA W MARKACH... 

 
21 listopada -Miasto Marki zostało objęte internetową bazą danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu 
wołomińskiego. 
 

22 listopada - z powodu tragedii w kopalni „Halemba” Burmistrz Miasta Marki odwołał wszystkie imprezy artystyczne i rozrywkowe. 
 

24 listopada  - odbyła się I sesja RM.  
 

25 listopada - w ZS nr 2 w Markach odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych 64 - polowych klasycznych. 
Mistrzem Polski został Andrzej Słapiński (GOSiR Darłowo). Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Marek (Marcin Grzesiak 14pkt  
i Paweł Suchecki 13pkt). 
 

2 grudnia – na ten dzień zapowiedziano VII Grand Prix Powiatu Wołomińskiego w szachach o Puchar Starosty Powiatu, który rozpocznie 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki. Turniej odbędzie się w ZS nr 2 w Markach o godz. 15.00. 

Hania 

 

 RADNY GŁOSY % 
1 Przybysz-Piwko Maria 215 12,18% 

2 Werczyński Janusz 204 11,56% 

3 Chojnowski Paweł 211 10,57% 

4 Adamczyk Paweł 219 8,85% 

5 Kalisiak Marek 153 8,67% 

6 Kroczek Marek 144 8,16% 

7 Młodzianowski Grzegorz 144 8,16% 

8 Kędzierski Kazimierz 141 7,06% 

9 Skłodowki Tadeusz 166 6,78% 

10 Sowińska Jolanta 135 6,76% 

11 Orłowski Jan Waldemar 116 6,57% 

12 Brzozowska El Ŝbieta 131 6,56% 

13 Grabowski Maciej 130 6,51% 

14 Wolski Tadeusz 153 6,25% 

15 Paszkiewicz Urszula 152 6,21% 

16 RŜewski Filip 136 5,56% 

17 Szczepanowski Marek 132 5,39% 

18 Pasternak Tadeusz Zenon  102 5,11% 

19 Korotko Ryszard Zenon 97 4,86% 

20 Orych Jacek 100 4,08% 

21 Brzezińska Izabela 97 3,96% 
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miejsce w tabeli, nazwa klubu, mecze, punkty, zwycięstwa, poraŜki, remisy, bilans  

...SPORT W MARKACH... 
 

Jeśli chodzi o sport to źle trafili śmy  
z momentem wydania naszej gazetki. Największy 
klub w naszym mieście Marcovia 2000 Marki, ma 
właśnie zimową przerwę w rozgrywkach. 
 Jedyne co nam pozostało względem Marcovii to 
przytoczenie i krótkie omówienie tabeli  Ligi Okręgowej  
2 grupy Warszawskiej gdzie gra pierwszy zespół Marcovii. Jak 
widać nasz klub znajduję się w czołówce, od miejsca 
gwarantującego baraŜe do wyŜszej klasy dzieli Marcovie 
zaledwie 2 pkt, nie wolno jednak zapomnieć, Ŝe Wicher 
Kobyłka ma względem naszego klubu tylko jeden punkt straty. 
 Runda jesienna była dla naszych zawodników bardzo 
udana – doznali tylko dwóch poraŜek w tym jednej z liderem 
tabeli Mazurem Radzymin (0:1), potrafili takŜe wysoko wygrać 
tak jak w meczu z Wesołą (0:6).  
 W naszym mieście bardzo aktywny jest takŜe UKS 
„Struga”. Aktualnie zajmuję się on organizacją I turnieju  
(o Puchar Burmistrza Miasta Marki) z cyklu Grand Prix 
Powiatu Wołomińskiego w szachach o Puchar Starosty Powiatu. 
Turniej odbędzie się 02.10.2006r w ZS nr 2 przy ul. Wczasowej 
5 o godz. 15. 
 

 
 Ślepy 

 

...MARKI W MEDIACH... 
  

Nasze miasto w ostatnim okresie pojawiało się tylko na stronach Echa Podwarszawskiego. 
Gazeta ta zamieściła:  

• wywiad z „nowym” Burmistrzem Marek Januszem Werczyńskim  
(„Dwa boiska i monitoring” http://www.echo.3w.pl/cgi-bin/echo/echo/echo/Z-2006-11_24-4 )  
• Informacje o umorzeniu sprawy przeciwko Burmistrzowi Miasta Marki  
( „Burmistrz nie posiedzi” http://www.echo.3w.pl/cgi-bin/echo/echo/echo/Z-2006-11_24-2 ) 
• Artykuł o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło na terenia Marek 
(„Pobili, zabili” http://www.echo.3w.pl/cgi-bin/echo/echo/echo/Z-2006-11_24-1 ) 

 
 

...HISTORIA MAREK... 
 

Nie ma się chyba co oszukiwać, historia 
naszego miasta nie jest zbyt obfita w ciekawe 
zdarzenia, mimo to wypada ją znać,  
a przynajmniej trochę w niej orientować.  

Więc naleŜy chyba zacząć od samego 
początku. 
 Jak zapewne się domyślacie w prehistorii 
Marek po prostu nie było – jednak jak pokazują 
badania archeologiczne na ich dzisiejszym terenie 
toczyło się Ŝycie. Najstarsze znalezisko  
– krzemienne narzędzia znalezione w Pustelniku w 
okolicach ul. Hallera datuje się na ok. 5 tysięcy lat 
p.n.e. czyli pochodzą z okresu tzw. kultury 
komornickiej. W Markach odkryto takŜe 
pozostałości osady z I – II n.e. i studnie dębową 
datowaną na dziesiąte stulecie naszej ery. 
 Początek istnienia Marek wiąŜe się  
z rokiem 1601 i nadaniem przez króla Zygmunta III 

Waze ok. 34 ha ziemi Tomaszowi Mankowi. Na 
obszarze, który został mu ofiarowany przez króla 
znajdowały się dwa młyny (istniały tam od co 
najmniej 1596 roku) z czego jeden naleŜał do braci 
Jana i Wojciecha Markowiczów bądź 
Markiewiczów. I to prawdopodobnie ich nazwisku 
zawdzięczamy nazwę naszej miejscowości. 
 W następnych numerach „MW” będę 
przedstawiał dalszą historie naszego miasta. Jak juŜ 
wspomniałem moŜe nie była ona burzliwa, nie 
obfitowała w wielkie postacie czy wydarzenia, na 
terenie Marek nie toczyły się teŜ Ŝadne wielkie 
bitwy – mimo to uwaŜam, Ŝe warto ją poznać,  
a przynajmniej pobieŜnie przejrzeć. 
 

Ślepy

1.  Mazur Radzymin 15 42 14 0 1 36 7 

2.  GKP Targówek (Warszawa) 15 31 10 1 4 35-19 

3.  Marcovia 2000 Marki 15 29 8 5 2 21 11 

4.  Wicher Kobyłka 15 28 9 1 5 32-22 

5.  NTP Wyszków 15 27 8 3 4 36-19 

6.  Białołęka Warszawa 15 24 6 6 3 37-21 

7.  Bóbr Tłuszcz 15 24 7 3 5 21-23 

8.  Sokół Serock 15 21 7 0 8 34-35 

9.  Marymont Warszawa 15 20 6 2 7 31-19 

10.  Dolcan II Ząbki 15 19 6 1 8 35-42 

11.  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 15 18 6 0 9 25-39 

12.  PUG Bielany (Warszawa) 15 18 5 3 7 25-35 

13.  KS Falenica (Warszawa) 15 18 5 3 7 22-32 

14.  Legionovia II Legionowo 14 14 4 2 8 21-28 

15.  Wkra Pomiechówek 15 7 2 1 12 21-37 

16.  KS Wesoła (Warszawa) 14 1 0 1 13 11-58 
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...ROZRYWKA... 
 

 
 

Witam w pierwszym 
numerze naszej nowopowstałej 
gazety(nie na temat ale musiałem 
się przywitać).W sumie dział ten 
ma się zajmować muzyką na 
wszystkie sposoby, najczęściej 
jednak będą po prostu 
zamieszczane recenzje płyt, ale 

postaramy się równieŜ o przemyślenia na jej temat czy 
informacje o róŜnych wydarzeniach muzycznych. 

Długo się zastanawiałem jaką recenzje umieścić w 
„pierwszym numerze”(jak to dumnie brzmi nie 
uwaŜacie☺)chciałbym, Ŝeby ona dotarła do waszych serc i Ŝeby 
to was uderzyło tak abyście wracali tu częściej...tak wiec co 
moŜe was zainteresować... Hip-Hop? Nowości z Muzyki Pop? 
Kolejna nowa Rockowa płytka? Myślę, Ŝe wszystko naraz☺ Tak 

wiec pierwsze co zacząłem przeszukiwać w moich myślach to 
Hip-Hop, który jak myślę ma szerokie grono odbiorców naszym 
mieście. 
  I tak wpadła mi w ręce nowa płyta składu Slums 
Attack „Szacunek Ludzi Ulicy” - zapewne znają ich nie tylko 
zagorzali fajni Hip-Hopu ale i cała reszta...no bo któŜ nie zna 
Peji i jego przyjaciół z mniej lub bardziej chlubnych 
osiągnięć...Tak wiec patrzę na okładkę...całkiem przyjemna 
grafika(typowo w klimacie rap) coś co mnie jeszcze bardziej 
zachęciło do przesłuchania płytki to cytat z „Boskiej Komedii” 
Dantego który widnieje na grzbiecie płyty...”Ty który wchodzisz 
Ŝegnaj się z nadzieją(...)” pomyślałem „mhh zaczyna się robić 
ciekawie”...tak wiec wrzuciłem jego zawartość na głośniki  
i pierwsze co usłyszałem to...starego dobrego Rycha [imię Peji 
przypomnienie red.], rymującego jak zwykle, z  tym 
temperamentem, który posiada tylko on☺...mimo to doznałem 
rozczarowania...Po takiej promocji płyty spodziewałem się 
czegoś co pozytywnie mnie zaskoczy...a tu usłyszałem po prostu 
materiał jaki zwykle robiło SLU, dobry ale nic ponad normę 
SLU, a szum wokół tego krąŜka sugeruje coś innego...na 
szczególny „szacunek” i podziw zasługuje tak naprawdę tylko 
jeden kawałek który jest zrobiony cudownie i dla niego moŜna 
kupić całą płytę - jest to tytułowy kawałek „Szacunek Ludzi 
Ulicy”. 

Na koniec powiem jeszcze, Ŝe cała płyta trzyma 
dobry poziom i jest duŜo ponad cały hiphopowy światek, ale nie 
jest tym czego mogli spodziewać się fani SLU...

 
 

Zagrzej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdj ęcia i kawały zostały znalezione w internecie. 

Peja SLUMS ATTACK 
„Szacunek Ludzi Ulicy” 
1. Szacunek ludzi ulicy 
2. Kłopotliwy zero pyta  

3. Styl Ŝycia gnoja 
4. Slu 3 litery  

5. Duchowo mocny  
6. Temat za tematem  
7. Prawda zwycięŜy  

8. Seks dragi rap 
9. No i co  

10. Tak się bawi Slu  
11. IV RP (bo to Polska)  

12. Hip Hop Honeys  
13. Potrzebuję go  

14. Inflagranti  
15. Odpał  
16. Panie  

17. Uliczna sława 
18. JuŜ do końca tak musi być 

Narzeczony do swojej wybranki: 
- Zarabiam 5 tysięcy miesięcznie, będziesz umiała za to 
wyŜyć? 
- Ja tak, a ty z czego będziesz Ŝył? 
 
Do biblioteki wchodzi facet, podchodzi do pani 
bibliotekarki: 
- Dzień dobry czy są jakieś ksiąŜki o samobójstwach? 
- Tak , trzeci regał środkowa półka.. 
- Ale tam nic nie ma... 
- A wie pan, bo te ksiąŜki to poŜyczają i nigdy nie 
oddają.. 
 
Ostatnie słowa przed śmiercią: 
- Zobacz, jaki fajny grzybek na niebie! 
- Och, przepraszam! Chyba pobrudziłem panu dres. 
- Oczywiście mam nadzieje, ze mimo wszystko 
zostaniemy przyjaciółmi. 
- PrzecieŜ ci mówię, głupia babo, ze to nie jest pod 
prądem. 
- PrzecieŜ nie zastrzelisz człowieka patrząc mu prosto w 
oczy. 
- Spójrz kochanie, nauczyłem się prowadzić jedna ręka. 
- Nie wiedziałem, Ŝe to pańska Ŝona. 
- Lekarz mówi, ze najgorsze juŜ minęło. 

A My na 718 narzekamy... 


