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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

i PO wyborach
Tak jak w całym kraju, i w Markach wybory do Parlamentu Eu-

ropejskiego wygrała Platforma Obywatelska. Statystyki wyborcze 
pokazują, że w naszym mieście partia Donalda Tuska miała 8 pkt. 
proc. przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością. I pewnie nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na mareckich ulicach widać 
było intensywną kampanię wyborczą tylko jednej partii – braci Ka-
czyńskich. Ale rzeczywistość dla zwolenników PiS okazała się bez-
względna. W Markach wygrała PO – i to praktycznie bez zewnętrznej 
kampanii. Wyborczy kurz opadł, czas podsumować wyniki. 

Po pierwsze - frekwencja. 7 czerwca, trzy dni po 20. rocznicy 
wolnych wyborów, można było po cichu liczyć na większy zryw 
obywatelski. Uprawnienie do głosowania w Markach miało 18 443 
mieszkańców. Z prawa, jakie daje demokracja, skorzystało 5131, 
czyli 27,81 proc. Czy to dużo? Na tle całego powiatu można powie-
dzieć, że nieźle. Liderem okazała się Zielonka (38,54 proc.), na 
następnych miejscach uplasowały się Ząbki (32,28 proc.), Kobyłka 
(32,16 proc.) i Wołomin (29,06 proc.). 

Po drugie – wyniki. Jak już wspomniałem, większym zaufaniem 
wyborców cieszy się Platforma Obywatelska. Głosowało na nią 
44,56 proc. uprawnionych. Za  Prawem i Sprawiedliwością (36,28 
proc. głosów) uplasowały się Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia 
Pracy (6,62 proc.) i - co ciekawe - Prawica Rzeczpospolitej (5,32 
proc). Reszta ugrupowań w Markach nie przekroczyła nawet 3 proc. 
Ba, niektórym było daleko nawet do 1 proc. 

Po trzecie – personalia. Kto się cieszy naszym największym 
zaufaniem? Bezkonkurencyjna okazała się Danuta HÜBNER (PO). 
W Markach zebrała 1631 głosów (311 018 wszystkich głosów). 
Drugie miejsce – daleko za nią – zajął Michał KAMIŃSKI (PiS) z 846 
głosami (w sumie dostał 88 791). Na mareckie podium wskoczył 
jeszcze Wojciech OLEJNICZAK (SLD-UP), który cieszy się zaufaniem 
309 wyborców (72 854). Ponieważ stare porzekadło mówi, że zwy-
cięzca bierze wszystko, posłami z naszego okręgu wyborczego zostali 
jeszcze kandydaci PO: Paweł ZALEWSKI – 253 głosy w Markach (51 
529) oraz Rafał TRZASKOWSKI – 107 głosów w Markach (25 178).

Należy również wspomnieć o Ryszardzie WĘSIERSKIM, kandy-
dacie z Marek, który w Markach uzyskał 206 głosów (600 głosów 
w powiecie oraz 923 głosy w całym okręgu wyborczym).

Jacek Orych

We wszystkich szkołach 19 czerwca po raz ostatni zabrzmiał 
dzwonek szkolny. Wakacje stały się faktem. Mareckie Stowarzysze-
nie Gospodarcze już po raz trzeci miało przyjemność uczestniczyć 
w naszych szkołach w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. 
Stało się już tradycją, że jesteśmy fundatorem nagród pieniężnych 
dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, oraz tych, 
którzy odnieśli największe sukcesy w sporcie.

Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków przekazanych nasze-
mu stowarzyszeniu w ramach tzw. jednego procenta. Tym samym 
bardzo chcieliśmy podziękować tym wszystkim, którzy obdarzyli nas 
zaufaniem. 

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych osób we wszystkich 
placówkach szkolnych.

 Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Rozpoczęły się wakacje

NAUKA SPORT
Szkoła Podstawowa nr 1

Kwota 700 zł na nagrody rzeczowe do dyspozycji dyrekcji

Szkoła Podstawowa nr 2

Łukasz Wnuk Aleksandra Gutowska
Wojciech Szczyglak

Szkoła Podstawowa nr 3

Jarosław Litwin Aleksandra Kozik

Szkoła Podstawowa nr 4
Klaudia Kurnikowska Mateusz Pawlina

Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2)
Małgorzata Godlewska Krzysztof Banaszek

Gimnazjum nr 1 (ZS nr 1)
Marcin Bryk

Emilia Baranowska
Piotr Fabrykiewicz

Katarzyna Borowiec

Marta Budziszewska
Mateusz Mosielski

Gimnazjum nr 2 (ZS nr 2)

Ilona Kozieł Katarzyna Choińska
Natalia Pasymowska

Zespół Szkół Specjalnych
Kamil Błaszczak

Tomasz Gołębiewski Sylwia Grabowska

Ośrodek szkolno-wychowawczy
Kwota 700 zł na nagrody rzeczowe do dyspozycji dyrekcji


