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XV Spartakiada Rodzinna CZAT 2019 to 
doskonała okazja na rodzinne spędzenie 
aktywnego popołudnia. Tym razem widzi-
my się 29 września od godz. 12:00 na tere-
nie stadionu miejskiego przy ul. Wspólnej 
12. Jak zwykle na uczestników czeka pełna 

gama wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
artystycznych, jak również kulinarnych.

Motywem przewodnim tegorocznej im-
prezy będzie kosmos. Na siedmiu stano-
wiskach, nawiązujących do planet Układu 
Słonecznego, mareckie organizacje społecz-
ne przygotują konkurencje rodzinne, a ich 
uczestnicy rywalizować będą o tytuł Najlep-
szej Rodziny Roku.

Dla wszystkich odwiedzających stadion 
miejski tego dnia przygotowaliśmy szereg 
atrakcji. Na scenie usłyszymy zespół Wali-

my w Kocioł, który przeprowadzi warsztaty 
perkusyjne. Wystąpi także dobrze znany 
mareckiej publiczności Kwazzy Mango Pro-
ject. Odwiedzą nas: mobilne planetarium, 
iluzjonista oraz chemicy, którzy przygotują 
warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży. 

Podczas Spartakiady duży nacisk kła-
dziemy na promocję zdrowego żywienia. 
Jak co roku czeka na Was mnóstwo kon-
kursów i kulinarnych warsztatów eduka-
cyjnych, a wszystko pod okiem kilkunastu 
zawodowych szefów kuchni ze znanych 
warszawskich hoteli i restauracji. Tradycją 
stał się już konkurs Grill & BBQ organizo-
wany na zasadach telewizyjnego show ku-
linarnego.

Te i wiele, wiele innych atrakcji czekają 
na Was już 29 września na imprezie orga-
nizowanej przez Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze we współpracy z miastem 
Marki i wieloma partnerami.

Do zobaczenia w niedzielę, 29 września, 
na Spartakiadzie Rodzinnej! 

Już od 15 lat spotykamy się na Spartakiadzie Rodzinnej 
organizowanej przez Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze i Burmistrza Miasta Marki.  
Zawsze jest czadowo, aktywnie i twórczo, a w tym roku 
będzie także kosmicznie, bo jubileuszowa Spartakiada 
odbywa się pod hasłem: Kosmiczna Podróż.

Jeszcze nie ukończony, a już znalazł 
się w centrum uwagi mediów 
ogólnopolskich. Mowa o budynku 
Mareckiego Centrum Edukacyjno- 
-Rekreacyjnego przy ulicy Wspólnej.

Choć MCER oddycha jeszcze tylko jednym płu-
cem (2 września udostępniono część edukacyjną 
i zewnętrzną infrastrukturę sportową), to już zdą-
żył gościć u siebie program śniadaniowy jednej ze 
stacji telewizyjnych. Na pierwszym w Polsce dachu 
bagiennym na żywo zapowiadano prognozę pogody, 
a o nowatorskich rozwiązaniach technicznych roz-
pisywały się m.in. Puls Biznesu, Polska the Times 
i Gazeta Wyborcza.

Nasza inwestycja jest pierwszym w Polsce bu-
dynkiem użyteczności publicznej, który otrzymał 
prestiżowy certyfikat BREEAM. Co to takiego? 
Jest to jedna z najbardziej popularnych w Europie 
metod oceny budynków pod kątem ekologii i kom-
fortu użytkowania. Budynki oznaczone tym certy-
fikatem wyznaczają nowe standardy w budownic-
twie. Dzięki innowacyjnym technologiom Mareckie 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne będzie mogło 
produkować własny prąd, a jego nadwyżkę sprze-
dawać do sieci energetycznej, system zarządzania 
budynkiem na bieżąco będzie optymalizował zu-
życie energii i ciepła w każdym pomieszczeniu, 
a woda deszczowa pozyskiwana dzięki dachom 
bagiennym będzie mogła być magazynowana i wy-
korzystywana do nawadniania terenu. Marki za 
budowę MCERu otrzymały już pierwszą nagrodę 
– to Zielony Laur przyznawany przez Polską Izbę 
Gospodarczą „Ekorozwój”.

W części edukacyjnej budynku znajdują się 
34 sale lekcyjne, świetlice, stołówka oraz bibliote-
ka szkolna. W tej części swoje przestronne nowe 
miejsce znalazła filia Biblioteki Publicznej prze-
niesiona ze szkoły przy Pomnikowej. W budynku 
sportowo-rekreacyjnym, który zostanie oddany do 
użytku za około 2 miesiące, swoje miejsce znaj-
dzie miejska pływalnia z kompleksem SPA, hala 
sportowa z trybunami, ściana wspinaczkowa i sala 
widowiskowo-koncertowa. Fot. UM Marki

Nowa wizytówka Marek

Marcin 
Dąbrowski

Paweł 
Pniewski

XV Spartakiada Rodzinna „CZAT” Marki 2019
29 września 2019, godz. 12-18, stadion miejski przy ul. Wspólnej

czyli Spartakiada Rodzinna po raz 15!
Ale kosmos…



2 Marki MSGmarkiObwodnica Marek

GDDKiA, dlaczego nas 
nie słuchałaś…

A nie mówiliśmy? Gorzka to satysfakcja. 
W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeprowa-
dziła badania akustyczne wzdłuż mareckiego 
odcinka obwodnicy. Jej wyniki potwierdziły 
to, o czym mówiliśmy jeszcze w 2013 r. – na 
długo przed wyborem wykonawcy, wykona-
niem projektu i realizacją prac budowlanych. 
Wówczas byliśmy przerażeni pomysłem re-
dukcji ekranów akustycznych oraz zmniej-

szenia wysokości tych, które się ostały. 
Biliśmy na alarm, że będziemy żyć w hałasie. 
Proponowaliśmy uzupełnienie i podwyższe-
nie ekranów. I tak chodzili z taką propozycją 
mieszkańcy i burmistrz Orych, apelowała też 
(zgodnie) Rada Miasta Marki. Druga strona 
powtarzała – otworzymy obwodnicę, zbada-
my hałas. Przynajmniej pod tym względem 
była konsekwentna. Ale najpierw światło 
dzienne ujrzały wyniki badań zrealizowa-
nych przez miasto. Już wtedy okazało się, 
że w dwóch z pięciu miejsc badania normy 
są przekroczone (Szpitalna, Skłodowskiej). 
Teraz – dzięki staraniom prawnika Radosława 
Pośnika i radnego Jarosława Jaździka – po-

znaliśmy wyniki badań zrealizowanych na 
zlecenie GDDKiA. Gdyby użyć języka współ-
czesnej polityki, padłyby słowa: szokujące, po-
rażające, dramatyczne. Nie będę wartościował 
tych wyników, podam za to konkrety. Badania 
były realizowane w 30 punktach na terenie 
Marek i Zielonki. Normy hałasu (bardzo ko-
rzystne i liberalne dla drogowców, bardzo nie-
korzystne dla mieszkańców) zostały przekro-
czone w wielu punktach! W przypadku tego 
rejonu Marek dopuszczalny hałas to 65 de-
cybeli w dzień oraz 56 decybeli w nocy (dla 
porównania – około 60 decybeli wytwarza 
odkurzacz). W dzień przekroczenia zanoto-
wało w czterech punktach, w nocy – w aż 22. 

Oto przykłady:
ulica Pałacowa – przekroczenie o 3,5 decy-
bela w nocy
ulica Kosynierów – przekroczenie o 5,3 de-
cybela w nocy
ulica Szpitalna – przekroczenie o 3,3 decybe-
la w dzień oraz 9,6 decybela w nocy
ulica Ząbkowska – przekroczenie w nocy 
o 5 decybeli
ulica Pomorska – przekroczenie w nocy 
o 3,3 decybela
ulica Skłodowskiej - przekroczenie o 0,7 de-
cybela w dzień oraz 8,3 decybela w nocy
ulica Szkolna - przekroczenie w nocy o 6,5 de-
cybela w nocy.

Co z tego wynika? Wykonawca analizy 
porealizacyjnej przedstawił propozycje za-
bezpieczeń. Wniosek mógł być tylko jeden 
– potrzebne są dłuższe i wyższe ekrany. Gdy 
zagłębimy się w dokument okaże się, że 
potrzebne jest podniesienie i tak wysokich 
ekranów w sąsiedztwie osiedla Kosynierów. 
Po drugiej stronie – tak, gdzie są bloki przy 
Szpitalnej, ekrany mają dopiero powstać. 

Ich proponowana wysokość to 5 m. Ponadto 
pomiędzy obiema jezdniami mają zostać wy-
dłużone ekrany w tzw. pasie rozdzielenia (do 
mniej więcej wiaduktu przy Ząbkowskiej). 
Ekrany, które sąsiadują z ulicami Ząbkowską, 
Pomorską, Warmińską i Kujawską, mają zo-
stać podwyższone do 5 i 6 metrów. Na wy-
sokości ulicy Skłodowskiej zostaną wybudo-
wane i przedłużone o ponad 200 metrów. 
Tu ich wysokość ma sięgnąć również 6 me-
trów. Ekrany mają zostać także ustawione 
na zielonkowskim wiadukcie. To wszystko, 
jeśli zostanie zrealizowane, cieszy. Ale jest 
jedna rzecz, która martwi. Otóż zostaje ponad 
400-metrowa dziura bez ekranów na wysoko-
ści ulicy Szkolnej. A przecież tu również wy-
szły przekroczenia hałasu. Co więcej, w tym 
miejscu za kilka lat będzie włączać się do ru-
chu Wschodnia Obwodnica Warszawy. I znów 
możemy spodziewać się zwielokrotnienia 
hałasu. Dlaczego więc pozostała taka pusta 
przestrzeń? Najdroższa Generalna Dyrekcjo! 
Już przekonałaś się, że mieszkańcy Marek są 
uparci. Najpierw wydreptaliśmy u polityków 
budowę obwodnicy, teraz nie odpuścimy te-
matu ekranów. Dlatego nie bój się prokurato-
ra i dobuduj brakujące ekrany. Przykład z ob-
wodnicy Marek pokazuje, że taniej byłoby je 
wybudować od razu (czyli jednak wysłuchać 
mieszkańców) niż potem uzupełniać. Mamy 
jeszcze chwilę czasu. Ostatnio w TVP przed-
stawiciel GDDKiA oznajmił, że przetarg na 
poprawę ochrony akustycznej zostanie prze-
prowadzony w przyszłym roku. Niech słowa 
Jana Kochanowskiego tym razem nie będą 
mieć zastosowania:

Cieszy mię ten rym: 
„Polak mądr po szkodzie”;
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

REKLAMA

Tadeusz 
Markiewicz

Analiza porealizacyjna potwierdziła, że obwodnica Marek jest zbyt głośna. Mieszkańcy Marek mówili,  
że tak będzie, dokładnie 6 lat temu. Dyrekcjo, wyciągnij wnioski i nie popełnij kolejnego błędu!
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Po raz pierwszy w historii rada 
miasta dyskutowała nad raportem 
o stanie miasta. Udzieliła też 
burmistrzowi votum zaufania 
i absolutorium.

Pod koniec czerwca odbyła się jedna 
z najważniejszych tegorocznych sesji Rady 
Miasta Marki, podczas której nastąpiło 
podsumowanie działań burmistrza Jacka 
Orycha prowadzonych w naszym mieście 
w roku 2018 w oparciu o budżet gminy. 
Ubiegłoroczna nowela ustawy o samorzą-
dzie gminnym nałożyła na burmistrza obo-
wiązek sporządzenia raportu o stanie gminy 
zawierającego opis jego działań w roku 2018, 
w szczególności realizację polityk, progra-
mów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Dokument taki został przed-
stawiony przez burmistrza 31 maja i opu-
blikowany na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Marki (http://bip.marki.
pl/pl/bip/raport_gmina). 

Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją 
Rada Miasta Marki rozpatrzyła otrzymany 
raport i przeprowadziła debatę nad rapor-
tem na tej samej sesji, na której podejmowa-
na jest uchwała o udzieleniu burmistrzowi 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 

ubiegły. Rangę raportu podkreśla fakt, iż 
ustawodawca przewidział możliwość wzię-
cia udziału w debacie przez mieszkańców.  

Na kilkudziesięciu stronach raportu Ja-
cek Orych opisał niemal każdą dziedzinę 
funkcjonowania naszego miasta: gospodar-
kę nieruchomościami, ochronę środowiska, 
transport i drogi gminne, ochronę zabyt-
ków, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, 
oświatę i wychowanie, kulturę i sport, pro-
mocję gminy, Marecki Budżet Obywatelski, 
współpracę z organizacjami pozarządowy-
mi i in. W raporcie opisane zostało również 
kilkanaście strategii i programów realizo-
wanych w naszym mieście w powyższych 
obszarach, m.in. Strategia Rozwoju Miasta 
Marki na lata 2016-2021, Strategia Miesz-
kaniowa Miasta Marki na lata 2016-2025, 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miasto Marki na lata 2018- 2021 i wiele 
innych. 

W debacie nad raportem udział wzięli 
niemalże tylko radni Klubu Radnych „Tak, 
zmieniamy Marki”. Następnie Rada Miasta 
podjęła uchwałę o udzieleniu Jackowi Ory-
chowi wotum zaufania za rok 2018. Zasta-
nawiające są powody, dla których czterech 
radnych Wspólnoty Samorządowej było 
przeciw udzieleniu burmistrzowi wotum 
zaufania. Niestety w debacie nad raportem 
nie poznaliśmy uzasadnienia ich decyzji, nie 
usłyszeliśmy również żadnych zarzutów wo-
bec burmistrza w dyskusji nad samą uchwałą 
o udzieleniu wotum zaufania.  

Na tej samej sesji 
jako przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Marki 
przedstawiałem pozy-
tywną opinię Komisji 
o Sprawozdaniu bur-
mistrza z wykonania Bu-
dżetu Gminy Miasto Marki 
w 2018 roku i wniosek Ko-
misji o udzielenie burmistrzowi 
absolutorium za ubiegły rok. Opinia 
ta sformułowana została przez Komisję 
po analizie szeregu dokumentów opisują-
cych uzyskane dochody i poniesione wydatki 
w 2018 roku. Za wydaniem pozytywnej opinii 
o wykonaniu budżetu gminy przemawiały 
choćby następujące fakty i liczby: 
•  dochody gminy zostały osiągnięte na po-

ziomie 94,23% planu, w tym dochody ma-
jątkowe w wys. 99,86% planu, 

•  wydatki gminy wykonano w 91,81% planu, 
w tym wydatki majątkowe (inwestycje) na 
rekordową kwotę ponad 42 mln zł, 

•  deficyt budżetu zamknął się kwotą o około 
6 mln zł niższą od zaplanowanego pozio-
mu.  
Rok 2018 obfitował w szereg inwesty-

cji infrastrukturalnych w naszym mieście, 
wśród których wymienić można: obiekty 
oświatowe (MCER, SP2, przedszkole na 
ul. Dużej i na ul. Okólnej, modernizacja 
kuchni w przedszkolu nr 3), budowę dróg 
(Sosnowa – Kościuszki, Główna, Hoovera, 

Zygmuntowska, Wereszczakówny, Lisia 
i in.), budowę dróg rowerowych (wzdłuż 
rzeki Długiej, Główna-Wesoła-Przyleśna), 
powstanie systemu roweru miejskiego „Ko-
łoMarek”, remont kamienic, CAF-3, MOK 
(remont instalacji elektrycznej), budowę 
pumptracka itp.   

To właśnie dzięki tym środkom zmieniamy 
Marki na lepsze miejsce do życia, mieszkania, 
uczenia się, odpoczynku. 

Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej 
i pozytywnych opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej Rada Miasta Marki udzieliła 
burmistrzowi absolutorium za rok 2018. Jed-
nakże i tym razem czterech radnych Wspól-
noty Samorządowej było przeciw udzieleniu 
absolutorium. Niestety nie poznaliśmy ich 
argumentów, gdyż również i w dyskusji nad 
wnioskiem w sprawie absolutorium nie za-
brali oni głosu. 

Takiej sesji jeszcze nie byłoGDDKiA, dlaczego nas 
nie słuchałaś…

Zbliżamy się do osiągnięcia 
wielkiego sukcesu! Sześć lat po 
reaktywacji jednostki udało się nam 
pozyskać środki na zakup nowego 
wozu ratowniczo-gaśniczego. 
W telegraficznym skrócie, w naszej jed-
nostce w różnych latach służyły Iveco 
Magirus (rocznik 1981), Mercedes 
LF 409 (1979), Ford Focus 
(2001), Mercedes 814 DHL 
(1995) oraz Renault Midlum 
(2003) pozyskane z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP) w Warszawie 
w 2016 roku. Wszystkie do-
tychczasowe pojazdy były już 
wcześniej używane i trafiały 
do nas na zasadzie zakupu lub 
przekazania ze środków PSP. 
Tym razem będziemy pierwszy-
mi użytkownikami samochodu, 
który ma się u nas pojawić do koń-
ca października.

Nowe auto to nie tylko nowoczesne 
rozwiązania i konstrukcje. Pojazd przede 
wszystkim będzie posiadał pojemniejszy 
zbiornik wody. Mercedes 814 DHL miał 
niecałe 1000l, Magirus i Midlum mają po 
2500l, a najnowszy nabytek na swoim pokła-
dzie będzie dźwigał 4500l. Jest to znaczne 
wsparcie naszych działań gaśniczych, w cza-
sie których największą bolączką jest dostęp 
do źródła wody. 

Proces pozyskiwania nowego samochodu 
jest długi. Należało go zacząć od zabezpie-
czenia środków w budżecie gminy, następ-
nie z uchwałą rady miasta udaliśmy się do 
Komendy Powiatowej PSP, która zaopinio-
wała pozytywnie nasze starania i przesła-
ła wniosek do Komendy Głównej PSP. Po 
akceptacji ze strony KG PSP mogliśmy się 
ubiegać o kolejne źródła, m.in. z Narodo-
w e g o i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z bu-
dżetu województwa mazowieckiego i fundu-
szu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. 

Ze wsparciem przyszły również firmy 
działające na terenie naszego miasta: Sun-
Chemical oraz Inter Europol, a także wielu 
mieszkańców i sympatyków naszej jednost-
ki, którzy dokonali ponad 150 wpłat na kon-
to oraz internetową zrzutkę. Chęć wsparcia 
wyraziła też Cicha 23 w czasie swojego wy-

darzenia charytatywnego. Już teraz 
bardzo serdecznie dziękujemy 

za każde wsparcie i każ-
dą wpłatę.

W sierpniowym prze-
targu wyłoniliśmy wy-
konawcę – kielecką 
firmę Stolarczyk, 
z którą na poczatku 
września podpisali-
śmy umowę. Obec-
nie finalizujemy 
umowy z dotują-
cymi podmiotami, 
żeby wykonawca 
mógł wystawić fak-

turę za pojazd. Koszt 
nowego Renault D16 to 

842.550,00 zł.

Nowy wóz dla mareckich strażaków
Marcin 
Brzeziński

Grzegorz 
Chwiłoc-Fiłoc
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Architektura jest jednym z niewielu na-
macalnych świadectw minionych epok, 
wydarzeń, zmieniających się zwyczajów. 
Taką rolę pełni w Markach budynek 
szkoły elementarnej, zaprojektowany 
przez Edwarda Lilpopa i wzniesiony 
w 1895 roku. To centralny punkt osie-
dla robotniczego wybudowanego przez 
braci Briggsów. Warto zauważyć, że 
obiekt nieprzerwanie pełni w ciągu całej 
swej historii funkcje edukacyjne, obec-
nie jako siedziba Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Jest 
cennym elementem układu przestrzen-
nego miasta. Zachował ceglaną elewa-
cję.  Do dziś zachwyca bryła budynku, 
detale architektoniczne. Ale wymaga 
remontów i renowacji. 

Prace remontowe prowadzone są 
systematycznie w różnych przestrze-
niach obiektu dzięki dotacjom Urzędu 
Miasta Marki. W ostatnich dwóch latach 
przeprowadziliśmy m.in. modernizację 
instalacji elektrycznej, montaż instalacji 
odgromowej, remont pracowni artystycz-
nych i innych pomieszczeń. W jednym 
z nich pozostawiliśmy nieotynkowaną 
ścianę ze względu na świetny stan sta-
rych cegieł i to stworzyło wyjątkowy kli-
mat. Szkoda, że to nie jest pracownia, 
ale można oglądać. Można też oglądać 
Pokój van Gogha, który powstał pod-
czas Nocy Muzeów 2018. Zapraszamy.  
Szczególnej modernizacji poddano salę 
widowiskową: mamy scenę, prawdziwe, 

choć wąskie kulisy, nowe oświetlenie 
i nagłośnienie. Teraz zmieniamy kolory-
stykę i wyposażenie nieco smutnej klatki 
schodowej, na której wieczorami coś stu-
ka i słychać kroki niewidzialnych gości…

Z tajemnicą wiąże się też przestrzeń 
zamurowanego szczytu wieży. Kiedy 
i dlaczego zlikwidowano wejście? Może 
z wieży odmierzał czas miejski zegar? 
Do pomieszczenia w szczycie dostaliśmy 
się przez okno. Zostało wyczyszczone, 
pozbawione dzikich lokatorów – gołę-
bi. Nie znaleźliśmy śladów zegara. Była 
tylko stara drabina, po której pewnie 
wchodzono na szczyt. Chcemy tu stwo-
rzyć wieżę widokową, bo widok z okien 
jest zachwycający. Wieża zamykać bę-
dzie małe muzeum, które powstanie na 
niższej kondygnacji (obecnie pracownia 
muzyczna) i w części klatki schodowej 
z drewnianymi schodami. Prawdziwy 

potencjał stanowi też strych. Może to 
przestrzeń na kolejne sale muzealne, 
a może kameralną scenę? Na razie to 
wielki magazyn.

Wpisanie obiektu do rejestru zabyt-
ków otworzyło drogę do pozyskiwania 
dotacji na prace konserwacyjne i re-
nowacyjne. W roku 2019 MOK otrzy-
mał grant Urzędu Marszałkowskiego 
na przeprowadzenie hydroizolacji 
zewnętrznych ścian budynku. A przy 
okazji tytuł „cenny zabytek Mazowsza”. 
Hydroizolacja zabezpieczy stare cegły. 
To także wstęp do ich czyszczenia. Przy-
wrócenie pierwotnego wyglądu orygi-
nalnej elewacji to największe wyzwanie, 
bo są to ogromne koszty. Po wykona-
niu tych prac zobaczymy, jak pięknym 
obiektem jest stara szkoła elementarna. 
I może wtedy przestanie stukać? Ale 
najpierw musimy zdobyć kolejny grant. 

Kultura

Coś stuka, czyli tajemnice
starej szkoły elementarnej

Aleksandra 
Jankowska
dyrektor MOK

Instalacja Pokój Vincenta Van Gogha 2018, Luiza Wojciechowska-Konopka

KUPON KONKURSOWY
Szczęściu warto pomóc. Potrzeba niedużo  
– wystarczy wypełnić ten kupon i wziąć udział 
w Spartakiadzie już 29 września na stadionie  
miejskim przy ul. Wspólnej 12.
Podczas wydarzenia kilkukrotnie na scenie będziemy 
losować fantastyczne nagrody. Główną nagrodą jest 
rower górski. Jego właściciela poznamy podczas 
wieczornej tury losowania na zakończenie imprezy.

...............................................................................................................................................
Imię i Nazwisko

Uwaga! Właściciel kuponu musi być obecny na losowaniu, które odbędzie się podczas finału Spartakiady 
Rodzinnej. Można wypełnić tylko jeden kupon. Jeśli ta sama osoba zostanie wylosowana 2 razy, nastąpi 
losowanie kolejnego kuponu. Wszystkie kupony (również te zwycięskie w poprzednich turach losowania) 
wezmą udział w losowaniu nagrody głównej – roweru górskiego.

✁ REKLAMA

Korzystając z możliwości na-
pisania artykułu do Ekspresu 
Mareckiego na temat związany 
ze środowiskiem seniorskim, 
uznałam, że jest to dobry mo-
ment do zaproszenia Państwa  
do uczestnictwa w nadchodzą-
cym roku kulturalno-oświa- 
towym w Klubie Seniora przy  
MOK.

Marecki Ośrodek Kultury 
funkcjonujący w Markach już 
od 35 lat, jak sama nazwa 
wskazuje, zajmuje się szeroko 
pojętą kulturą. Klub Seniora 
czerpie z tej możliwości peł-
nymi garściami. W ramach 
naszego klubu organizowane 
są wycieczki krajoznawcze, 
spotkania z artystami i histo-
rykami, recitale, warsztaty 
rękodzieła, wyjazdy do war-
szawskich teatrów oraz za-
bawy taneczne. Przy Klubie 
Seniora działa zespół wokalny, 
jak również organizowane są 
warsztaty teatralne. To tylko 
przykłady wielu ciekawych za-
jęć, z których mogą korzystać 
mareccy seniorzy.

Spotkania klubowe odbywa-
ją się zawsze w czwartki o go- 
dzinie 16:00. Jesteśmy w MOK-u 
mile widzianymi gośćmi. Za-
wsze po części kulturalnej, 
czeka na nas dobra herbata 
i słodki poczęstunek.

Spotkania te są doskonałą in-
tegracją dla naszego środowis- 
ka. Stworzono nam, seniorom, 
świetną atmosferę. Mamy oka-
zję nawzajem bliżej się poznać. 
Wytworzyły się wieloletnie przy- 
jaźnie. Jednym słowem, czu-
jemy się jedną wielką rodziną.

Liczba osób należących do 
Klubu Seniora świadczy o tym, 
że jesteśmy pełni uznania dla 
wszelkich działań, proponowa-
nych nam przez zespół pracow-
ników MOK pod dyrekcją Pani 
Aleksandry Jankowskiej. Bez-
pośrednim opiekunem Klubu 
Seniora z ramienia MOK jest 
Pani Kinga Jakubowska. 

Wszystkich Państwa ser-
decznie zapraszam do uczest-
niczenia w spotkaniach Klubu 
Seniora. Roczny koszt człon-
kostwa w klubie to zaledwie 
30 złotych. Szczegółowy pro-
gram naszych spotkań znaj-
dziecie Państwo w sekretariacie 
MOK oraz na stronie interneto-
wej www.mokmarki.pl. 

Klub Seniora zaprasza  
w swoje szeregi

XV Spartakiada Rodzinna „CZAT” Marki 2019
CZadowo · Aktywnie · Twórczo

Jadwiga Bieniek
Przewodnicząca 
Klubu Seniora 
przy MOK
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Jak co roku Marki wzięły 
udział w ogólnopolskiej akcji 
organizowanej pod patronatem 
pary prezydenckiej. Tym razem 
czytaliśmy osiem nowel polskich  
na ósme Narodowe Czytanie.
W sobotę, 7 września, sala widowiskowa 
Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego zamieniła się w wielką czytelnię. 
A wszystko za sprawą Narodowego Czytania, 
które Biblioteka Publiczna Miasta Marki posta-
nowiła w tym roku zorganizować we współ-
pracy z MOKiem przy Fabrycznej 2. Czytaliśmy 
nowele Reymonta, Prusa, Żeromskiego, 
Schultza, Orzeszkowej, Konopnickiej, 
Sienkiewicza oraz Rzewuskiego. 

Do wspólnego czytania zaproszeni zostali 
samorządowcy, seniorzy oraz przedstawiciele 
organizacji społecznych. Fragment wybranej 
noweli mógł przeczytać każdy mieszkaniec 
Marek, który zjawił się na tym wydarzeniu. 
Przy mikrofonie mogliśmy usłyszeć m.in. wice-
burmistrza Dariusza Pietruchę, dyrektor MOK 
Aleksandrę Jankowską czy przewodniczącą 
Mareckiej Rady Seniorów Marię Borysewicz. 

Nie zapomniano również o najmłodszych, 
na których czekały warsztaty literacko-pla-

styczne. Dzieci mogły własnoręcznie przygo-
tować m.in. przypinki z postaciami z bajek 
oraz obejrzeć teatrzyk obrazkowy w japoń-
skiej konwencji kamishibai.    

Ostatnim punktem programu było spotka-
nie z Michałem Zawadką, twórcą  książek 
motywacyjnych i społecznych. Autor udzielił 
odpowiedzi na pytanie, czy dorośli mogą wy-
pozycjonować się na przyjaciela dziecka i na-
stolatka w czasach social mediów. Poruszono 
także bardzo aktualną kwestie wszechobec-
nego hejtu w mediach społecznościowych. 
Spotkanie było bardzo owocne. Każdy z ro-
dziców otrzymał dużo informacji o tym, jak 
ma ustrzec swoje dziecko przed zagrożeniem 
płynącym z wirtualnego świata.

Tego samego dnia w Mareckim Ośrodku 
Kultury odbywał się dzień otwarty. Miesz-
kańcy mogli zapoznać się z ofertą kierowaną 
do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poroz-
mawiać z instruktorami zajęć.

Narodowe Czytanie po marecku
Anna 
Chojecka

Centrum Integracji Społecznej 
w Markach prowadzone przez 
Fundację Otwarte Serce zostało 
wyróżnione Mazowiecką Marką 
Ekonomii Społecznej 2019.
13 września w Centrum Handlowym Blue 
City odbyły się V Mazowieckie Spotkania 
z Ekonomią Społeczną, podczas których 
kulminacyjnym punktem programu było 
wręczenie najlepszym podmiotom ekono-
mii społecznej na Mazowszu wyróżnień 
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 
2019. Jednym z laureatów wspomnianej 
nagrody w kategorii „Odpowiedzialność” 
została Fundacja Otwarte Serce. Prezes 
Fundacji s. Urszula Głowacka odebrała wy-
różnienie z rąk Elżbiety Lanc, członka Zarządu 
Województwa Mazowieckiego.

– Łatwo pomagać jest tym, którzy są silni, 
którzy są aktywni. Trudniej pochylić się nad 
człowiekiem, który wymaga szczególnego 
wsparcia. Za to wasze serce, takim skromny 
akcentem, jak Mazowiecka Marka Ekonomii 

Społecznej pragniemy was uhonorować – mó-
wiła podczas gali wręczenia nagród Elżbie-
ta Lanc.

Centrum Integracji Społecznej prowa-
dzone przez Fundację Otwarte Serce oferu-
je kursy, warsztaty oraz różnorodne formy 
wsparcia. Podopieczni Centrum wzmacnia-
ją kompetencje osobiste i społeczne ważne 
w życiu prywatnym i zawodowym. Podej-
mowana działalność CIS prowadzi do rein-
tegracji społecznej, czyli przezwyciężenia 
trudności w samodzielnym funkcjonowa-
niu w codziennym życiu rodzinnym oraz 
w prawidłowym pełnieniu ról społecznych. 
Dzięki udziałowi w kursach organizowa-
nych przez CIS bezrobotni zdobywają nowe 
umiejętności zawodowe, które skutecznie 
pozwalają im powrócić na rynek pracy.

Fundacja Otwarte Serce 
znów nagrodzona

Agnieszka 
Lużyńska

W niedzielę, 15 września, słonko 
uśmiechało się z nieba do 
uczestników IX Dnia Rodziny. Tym 
razem wyjątkowo piknik parafialny 
odbył się we wrześniu. 

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania 
przygotowując wiele atrakcji dla małych 
i dużych. Na pikniku spotkać można było 
mieszkańców ościennych miast, co dobrze 
świadczy o wydarzeniu. 

Przybyłych przywitali prowadzący oraz ks. 
proboszcz Dariusz Gugała i Przewodniczący 
Rady Miasta Paweł Pniewski, którzy życzyli 
uczestnikom wydarzenia niezapomnianych 
wrażeń. Wydarzenie zostało objęte honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta Mar-
ki.  W namiotach ustawionych wokół placu 
prowadzone były wspaniałe warsztaty pla-
styczne. Dzieci były wniebowzięte. Malowa-
nie dmuchanych plecaków i tworzenie prac 
na deskach z gwoździków i włóczki dawało 
możliwość realizacji pomysłów artystycznych. 
Można było zaobserwować rodziców, którzy 
chętnie, razem ze swoimi pociechami, wbijali 
gwoździki tworząc piękne obrazy. W kolej-
nym namiocie rozgrywki w warcaby i szachy, 
a na placu nauka puszczania olbrzymich my-
dlanych baniek. Z każdej strony widać było 
uśmiechnięte buzie, radość dzieci była nie 
do opisania, to trzeba było przeżyć osobiście. 

Jak zawsze malowanie buziek przyciągało 
wielu chętnych i trzeba przyznać, że nie tylko 
najmłodszych. 

Przez cały dzień na scenie prowadzone 
były konkursy z elementami profilaktyki w ra-
mach kampanii Postaw na Rodzinę realizowa-
nej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Można 
było sprawdzić jak wygląda świat w alkogo-
glach, które imitują stan po nadużyciu alko-
holu. Strażnicy miejscy z Warszawy prowa-
dzili naukę resuscytacji, a mareccy strażacy 
przedstawili pokaz ratownictwa drogowego, 
wydobywając z samochodu księdza Roberta. 
Dzieci mogły trenować technikę jazdy na to-
rze rowerowym. Dmuchane zjeżdżalnie jak 
zawsze cieszyły się zainteresowaniem milu-
sińskich, tak jak stanowisko z różnorodnymi 
drobiazgami i gadżetami. Na odwiedzających 
piknik czekały grillowane przysmaki, kiełba-
ski oraz pyszna karkówka i zupa pomido-
rowa, a obok na stole czekały różnorodne 
napoje i pyszne domowe wypieki.

Scena tętniła życiem, a wysoka jakość 
prezentacji sportowych i tanecznych oraz 
koncerty muzyczne wzbudzały duże zainte-
resowanie publiczności, która nagradzała ar-
tystów brawami. Prezentacje i koncerty oraz 
konkursy z nagrodami trwały nieprzerwanie 
przez cały dzień. Scena wrzała: ruch, taniec 
i muzyka oraz słowo niosące pytania prowa-
dzących i odpowiedzi mieszkańców. Radość, 
uśmiech i zabawa. Już dziś zapraszamy na X 
Dzień Rodziny przy ulicy Kościelnej w Mar-
kach… Tak, przy ulicy Kościelnej, bo właśnie 
tak od 28 sierpnia nazywa się sięgacz od ulicy 
Ząbkowskiej, przy którym znajduje się parafia 
NMP Matki Kościoła.

Muzyka radość i zabawa 
na dawnej Ząbkowskiej

Jarosław  
Jaździk
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Czas na wspomnienia
Wrześniowy numer Ekspresu Mareckiego  
jest ostatnim przed Dniem Zadusznym, 
w którym to wspominamy osoby,  
które bezpowrotnie odeszły, ale pozostają  
w naszej pamięci. Dlatego też w tym  
numerze naszej gazety przypominamy 
sylwetki osób zasłużonych dla Mareckiego  
Stowarzyszenia Gospodarczego i aktywnie 
działających społecznie na rzecz Marek,  
które pożegnaliśmy w 2019 roku.

Jerzy Wojdyna 

W kwietniu pożegnaliśmy jednego z twórców Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego. Przegrał walkę z chorobą, ale całym swoim życiem 
udowodnił, że był osobą niezłomną pełną zaangażowania w działalność 
zawodową i społeczną. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał rodzinę, 
którą traktował jako bazę i oparcie do wszelkiej innej działalności. W naszej 
pamięci pozostanie jako przedsiębiorca o znakomitych kompetencjach, który 
wprawdzie nie był mieszkańcem Marek, ale był markowianinem z serca, 
działalności zawodowej i społecznej. To tu w Markach wybudował swój 
zakład pracy BUDO-Market. To nasze mareckie środowisko reprezentował 
w Wołomińskiej Izbie Gospodarczej będąc członkiem jej zarządu, a następnie 
widząc nieporadność tej organizacji był inicjatorem powstania Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego. Przez jedną kadencję był przewodniczym 
zarządu MSG. Mając wieloletnie doświadczenie w działalności biznesowej 
służył radą i pomocą wielu przedsiębiorcom z naszego miasta organizując 
szkolenia o różnorodnej tematyce. Był nie tylko działającym społecznie 
przedsiębiorcą, ale i głównym sponsorem wielu imprez organizowanych 
przez MSG. Jego działalność w naszym stowarzyszeniu przyczyniła 
się do rozwoju i popularności tej organizacji w świadomości mareckiej 
społeczności, co owocuje dziś obecnością 13 radnych związanych z MSG 
w radzie miasta i wywodzącego się z naszego środowiska burmistrza.

Ryszard Korotko  
Był członkiem MSG niemal od początku istnienia naszej organizacji. Przez 
kilka lat pełnił funkcję członka zarządu. Z ramienia naszej organizacji wybrany 
został radnym miasta Marki. W działalności zawodowej jego pasją, zgodną 
zresztą ze zdobytym wykształceniem, były sprawy techniczne w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Angażował się w działalność społeczną i samorządową, 
bo nie było mu obojętne, w jakim kierunku rozwijać się będzie nasze miasto. 
Nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi. Wspierał organizację 
Spartakiady Rodzinnej i wielu innych wydarzeń organizowanych w Markach. 
Przez wiele lat był redaktorem Gazety MSG (obecnie Ekspres Marecki). 
Wspierał również działalność Rady Rodziców przy SP1 oraz naszego klubu 
sportowego Marcovia. Odszedł nagle w lutym 2019 roku.

Tadeusz Pasternak 
Został członkiem MSG po założeniu własnej działalności gospodarczej 
w zakresie projektowania budownictwa mieszkaniowego. Był znanym 
architektem pracującym niemal przez całe swoje życie w urzędzie miasta 
jako Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury. Jest autorem wielu 
projektów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych obszarów 
naszego miasta. Jako projektant jest zapisany w krajobrazie Marek pięknymi 
budynkami i osiedlami. Pełnił także funkcję radnego miasta Marki. Przez 
wiele lat angażował się w działalność społeczną. Jego ostatnią aktywnością 
było wsparcie Komitetu Budowy Pomnika Rozstrzelanych Mieszkańców 
Zieleńca, który odsłonięto w lipcu 2017 roku przy ul. Głównej. Niestety, 
w tym roku przegrał walkę z ciężką chorobą.

Kazimierz Wiater
Ryszard Węsierski

Jan Waldemar Orłowski  
Wieloletni członek naszego stowarzyszenia, od zawsze oddany sprawom 
naszego miasta. Pracę zawodową związał ze Spółdzielnią Inwalidów 
w Markach oraz fabryką okładzin ciernych – Polmo, a po pożarze Teatru 
Narodowego w marcu 1985 roku uczestniczył w jego odbudowie i związał 
się z teatrem na długie lata, pracując ponad 30 lat przy technicznej obsłudze 
sceny. Był radnym miasta Marki w latach 2006-2010. Nie wyobrażał sobie 
życia bez zaangażowania w sprawy społeczne. Był współzałożycielem 
i pierwszym dowódcą Kościelnej Służby Porządkowej przy parafii św. 
Izydora, członkiem władz Polskiego Związku Wędkarskiego (okręgu 
mazowieckiego), działaczem NSZZ Solidarność (członkiem zarządu 
Krajowej Sekcji Pracowników Instytucji Artystycznych). Działał także 
w Ogólnopolskim Ruchu Ochrony Interesów Lokatorów. Odznaczony 
medalem 30-lecia powstania Solidarności Regionu Mazowsze oraz złotą 
odznaką Polskiego Związku Wędkarskiego. Zmarł po ciężkiej kilkuletniej 
chorobie 22 marca 2019 roku.
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Rewolucja komunikacyjna  
ma swoje blaski i cienie. 
Do plusów trzeba zaliczyć 
zwiększenie częstotliwości 
autobusów w Markach, 
do minusów – skrócenie 
wszystkich tras do metra.

15 września, na trzy miesiące przed termi-
nem, Warszawa oddała do użytku kolejny 
odcinek drugiej linii metra, zlokalizowane-
go na Targówku. Dzięki temu mieszkańcy 
Marek dojeżdżający do centrum Warszawy 
zyskali kilkanaście minut cennego czasu. To 
wydarzenie ma duże znaczenie dla tras au-
tobusów ZTM jadących z Marek. Zgodnie 
z decyzją Zarządu Transportu Miejskiego 
(ZTM), wszystkie autobusy, które obec-
nie dojeżdżają do Dworca Wschodniego, 
już wkrótce bieg skończą przy niedawno 
otwartej stacji metra Trocka. 

Niewątpliwą korzyścią będzie zwięk-
szenie częstotliwości ich kursowania. 
I tak:
•  autobusy linii 140 kursować będą co 

10 minut w godzinach szczytu, co 
30 minut poza szczytem i co 30 minut 
w święto,

•  autobusy linii 340 kursować będą 
w dni powszednie co 10 minut 
w godzinach szczytu oraz co 30 minut 
poza szczytem,

•  autobusy linii 738 kursować będą co 
20 minut w godzinach szczytu, co 
30 minut poza szczytem i co 30 minut 
w święto.
Powyższe oznacza, że autobusy na 

wspólnym odcinku trasy PUSTELNIK – 
METRO TROCKA będą pojawiać się na 
przystankach co 5 minut w godzinach 

szczytu, co 10 minut poza szczytem i co 
15 minut w święto.

W tej beczce miodu jest i łyżka dzieg-
ciu. Liczna grupa mieszkańców Marek, 
którzy 21 maja wzięli udział w zorgani-
zowanych przez ZTM konsultacjach spo-
łecznych, może poczuć się dziś mocno 
rozczarowana. Nasi mieszkańcy akceptują 
plan zwiększenie częstotliwości. Mają jed-
nak uwagi co do propozycji nowych tras. 
Przede wszystkim postulowali za:
• pozostawieniem chociaż jednej linii na 
niezmienionej trasie tak, aby bez prze-
siadek dojechać do Dworca Wileńskiego, 
skąd można skorzystać z rozbudowanej 
komunikacji tramwajowej, a także do 
Dworca Wschodniego, gdzie można prze-
siąść się do wagonów Kolei Mazowieckich 
oraz Szybkiej Kolei Miejskiej, a także
• przyśpieszeniem autobusów linii 
140 oraz 340 – tak, aby wyjeżdżając poza 
granice Marek, stawały się liniami przy-
śpieszonymi.

Także Radni Miasta Marki mocno 
zaangażowali się w obronę postulatów 
zgłoszonych przez mieszkańców. Na 
sesjach Rady Miasta w dniach 31 maja 
i 28 sierpnia, jednogłośnie opowiedzieli 
się za utrzymaniem linii 140 do Dworca 

Wschodniego oraz za przekształceniem 
linii 340 w linię przyspieszoną, która 
w granicach Warszawy zatrzymywałaby 
się tylko na wybranych stacjach. Radni 
z klubu „TAK zmieniamy Marki”, którzy 
byli autorami projektów obu uchwał, pod-
kreślali również, że zmiany proponowane 
przez ZTM mogą mieć negatywne skutki 
dla osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami, dla których przesiadki są bardzo 
trudne, a czasami prawie niemożliwe, 
dlatego bezpośredni autobus do Dworca 
Wschodniego ich zdaniem jest niezbędny.

Niestety, wszystko wskazuje na to, 
że ZTM pozostanie nieczuły na sugestie 
i propozycje mieszkańców Marek, którzy 
bezpośrednim autobusem dojadą co naj-
wyżej do stacji metra Trocka.

Być może jedyną receptą na szybkie 
dotarcie do Dworca Wileńskiego pozo-
stanie przesiadka w ciągu ul. Radzymiń-
skiej do autobusów 412 i 512, które po 
wprowadzeniu docelowego rozkładu 
jazdy zmienią trasy i będą dojeżdżały aż 
do Dworca Wschodniego. Do 512 będzie-
my mogli wsiąść tuż za skrzyżowaniem 
z Młodzieńczą, natomiast do 412, jeżeli 
ZTM przychyli się do postulatów marec-
kich radnych, już na przystanku przy OBI.

4 zwycięstwo z rzędu dało piłkarzom Marcovii 
awans na pozycję lidera Ligi Okręgowej.

W meczu szóstej kolejki ligi okręgowej Marcovia pokonała 
przed własną publicznością Bug Wyszków 3:0. Początek 
meczu należał zdecydowanie do Marcovii, ale zawodni-
kom z Marek brakowało zimnej krwi w kluczowych mo-
mentach. Najbliższy wpisania się na listę strzelców był 
Bartłomiej Gołasiewicz. Piłka po jego strzale zatrzymała się 
na poprzeczce. Wcześniej do siatki trafił Dawid Duda, ale 
sędzia liniowy podniósł do góry chorągiewkę i bramka nie 
została uznana. Po upływie 15 minut spotkanie nieco się 
wyrównało, choć poza jedną sytuacją goście nie zagrozili 
bramce Łukasza Bestrego.

W drugiej połowie Marcovia całkowicie zdominowa-
ła gości z Wyszkowa. Przewaga została udokumentowa-
na bramką, którą w 68 minucie zdobył Kacper Piekarz. 
W 77 minucie wynik podwyższył powracający po kontuzji 
Marcin Rojek. Ten sam zawodnik został w 89 minucie sfau-
lowany w polu karnym i sędzia wskazał na "wapno". Do 
ustawionej na jedenastym metrze piłki podszedł Bartłomiej 
Gołasiewicz. Napastnik pozyskany z Hutnika Warszawa 
pewnym strzałem pokonał golkipera Bugu i ustalił tym 
samym wynik meczu na 3:0.

W siódmej kolejce piłkarze z Marek mierzyli się na 
wyjeździe z Wisłą Jabłonna. Mimo, że już od 17 minuty 
Marcovia prowadziła 1:0 po golu Bartłomieja Gołasiewicza 
z rzutu karnego, to o pierwszej połowie tego spotkania 
drużyna Konrada Kucharczyka chciałaby jak najszybciej 
zapomnieć. Po fatalnej grze w pierwszych 45 minutach 
Marcovia przegrywała z Wisłą Jabłonna 1:3, tracąc więcej 
bramek niż w poprzednich sześciu meczach.

Jednak w 51 minucie spotkania nastąpił przełom. Sę-
dzia po raz kolejny wskazał na 11 metr przed bramką 
Wisły Jabłonna, a rzut karny wykorzystał Dawid Duda. 
Wisła grała od tego momentu w dziesiątkę. W 77 minucie 
Grzegorz Brzeziński doprowadził do remisu, a 9 minut 
później Michał Grykałowski oddał strzał z dystansu, który 
dał nam prowadzenie. Grzegorz Brzeziński w doliczonym 
czasie gry popisał się kapitalnym strzałem i ustalił wynik 
spotkania na 5:3.

Po 7 spotkaniach Ligi Okręgowej Marcovia z 18 punkta-
mi zajmuje pierwsze miejsce. Z taką samą liczbą punktów, 
ale z gorszym bilansem bramkowym drugą lokatę okupuje 
Legionovia II Legionowo. Już 28 września (sobota) o godz. 
13:00 dojdzie do meczu na szczycie pomiędzy tymi druży-
nami na stadionie przy Wspólnej 12.

Marcin Boczoń, Paweł Pniewski

Metro dojechało do stacji TrockaMarcovia 
liderem!

REKLAMA

Andrzej  
Nadolski
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Ustawa śmieciowa 
znów do poprawki

Chwilowy zastój w budowie dróg w północnej 
części Marek uzależniony jest od trybów 
urzędniczej machiny, ale wszystko jest na 
dobrej drodze.

Co chwila w rozmowach z mieszkańcami Strugi przewija się 
temat budowy ulicy Granicznej. Konsultacje społecznej na 
temat przebiegu tej ulicy w nowym kształcie odbyły się już 
dawno, a robót budowlanych na ulicy jak nie było, tak nie ma. 
Co jest tego przyczyną? Niektórzy mieszkańcy nie zgadzając 
się z projektem ulicy złożyli odwołanie od pozwolenia na 
budowę wydanego przez starostę wołomińskiego. Oczywiście 
mieli możliwość skorzystania ze swoich uprawnień, jakie 
daje im prawo i tak też uczynili. Sprawa trafiła do wojewody 
mazowieckiego, który rozstrzygnie, czy uznać argumenty 
mieszkańców w tym sporze. Decyzja w tej sprawie powinna 
zapaść w ciągu najbliższych dni.

Podobną sytuację mieliśmy w przypadku nowego dojazdu 
do Zespołu Szkół Nr 2. Tu również budowa drogi została 
zaskarżona. Marecki ratusz zdążył już rozstrzygnąć przetarg 
na wybór wykonawcy i dosłownie chwilę przed podpisaniem 

umowy do urzędników dotarło pismo z Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, które wstrzymało całą procedurę budo-
wy drogi. Na szczęście w połowie września skarga została 
oddalona, co umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą 
i rozpoczęcie prac budowlanych. 

Wielu mieszkańców z utęsknieniem czeka na budowę cią-
gu Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa. Tu prace projek-
towe dobiegły już końca. W starostwie powiatowym złożono 
dokumentację o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej. Teraz urzędnicy podlegli Staroście Wołomińskiemu 
skrupulatnie muszą przejrzeć całą dokumentację projektową 
liczącą setki stron. Jeśli nie dopatrzą się żadnych uchybień 
pozwolenie na budowę tego ciągu będzie wydane jesienią 
i jeśli nie zostanie zaskarżone przez mieszkańców będzie 
można ogłaszać przetarg na budowę pierwszego fragmentu 
tej ważnej dla miasta arterii.

Zdecydowanie łatwiej będzie wybudować fragment ulicy 
Cmentarnej, który połączy cmentarz z drogą wojewódzką 
631 (trasa Warszawa – Nieporęt). Na tę inwestycję otrzyma-
liśmy niedawno środki z rządowego Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Na oferty potencjalnych wykonawców tej inwestycji 
ratusz czeka do 24 września. 

Niedawno zakończyła się natomiast budowa łącznika po-
między ulicami Klonową i Łączną. To ważny odcinek, który 
usprawni komunikację w tym rejonie. Ta inwestycja również 
uzyskała wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Struga czeka na nowe drogi

Wiadomości z miasta

A takich skutków jest wiele. Najboleśniejsze dla nas są dwa 
z nich: nadal palące się i trafiające do naszych płuc megatony 
barachła na setkach wysypisk śmieci oraz ostre ograniczenie 
konkurencji na rynku firm odbierających odpady. Efektem 
tego rzeczone przedsiębiorstwa zawinszowały sobie za swoje 
usługi takie pieniądze, że aż nam się kolana ugięły w marcu 
tego roku. Statystyczny mieszkaniec Marek musi od tamtego 
czasu odprowadzać śmieciowy haracz, no bo jak inaczej na-
zwać czterokrotny wzrost cen za odbiór śmieci?

Próbowaliśmy wtedy, jako rada miasta, wybrać najmniej-
sze zło w postaci powiązania opłat „śmieciowych” ze zuży-
ciem wody. Niestety RIO swoją negatywną opinią uśmierciło 

tą inicjatywę. Zresztą nie tylko nam. Prawie wszystkie gminy, 
które chciały pójść tą drogą, zostały również z niej zawrócone. 
Czytając uzasadnienie RIO miałem wrażenie o mocnej nad-
interpretacji ustawy śmieciowej przez ten szacowny organ.

Zrobił się niemały szum w kraju i dlatego z nadzieją prze-
czytałem najświeższą nowelizację. Powiem tak – wielkiej 
spodziewanej rewolucji raczej tu nie ma. Z pewnością nie ta-
kiej, która wygasiłaby toksyczne pożary hałd lub pozwoliłaby 
zmniejszyć ceny za usługi firm z branży „śmieciowej”. Nowela 
ukierunkowana jest ewidentnie na nakłanianie do segregacji 
śmieci. Mamy w niej wręcz obligatoryjny dla gmin terminarz 
osiągania konkretnych pułapów segregacji. Są też większe 
stawki dla mieszkańców, którzy nie będą segregować śmieci, 
czyli przelicznik od dwóch do czterech razy w stosunku do 
cen za śmieci segregowane. 

Warto zauważyć też inne nowości. Zniesiona została regio-
nalizacja, czyli nasze śmieci mogą być przetwarzane w insta-

lacjach na terenie całej Polski. Ktoś, kto ma kompostownik, 
może liczyć na niższe opłaty „śmieciowe”, ale i na kontrole. 
Gminy będą się rozliczać z firmami odbierającymi odpady nie 
ryczałtem, ale na podstawie masy śmieci.

Jest też wymuszona wiosennym zamieszaniem „perełka”. 
Rady gminy otrzymały dużo większą swobodę w sposobie 
(nie mylić z wysokością opłat) konstruowania stawek „śmie-
ciowych”. Możemy więc bezpiecznie wrócić do prac nad tymi 
stawkami i reaktywować pomysł powiązania ich ze zużyciem 
wody. Bo nie tylko my, ale też inne gminy, uważamy tę metodę 
za najbardziej sprawiedliwą. Co do wielkości samych stawek 
– cóż, nie jestem wielkim optymistą. Nowela nie zmniejszyła 
ich maksymalnych pułapów, choć nie jest to najistotniejsze 
w tej grze. Wszystko zależy od cen dyktowanych przez firmy 
odbierające spod naszych posesji śmieci. Jesteśmy jako miesz-
kańcy na musiku, a z niego na chwilę obecną nowelizacja 
ustawy śmieciowej nas nie wyswobodzi. 

Przemysław 
Lis

Robert  
Szafrański

We wrześniu i ja postanowiłem się dokształcić. Zabrałem się 
za nowelizację (weszła w życie 6 września)  tzw. ustawy 
śmieciowej z 2013 roku. Jest to już kolejna w tym roku nowela 
tejże ustawy, co świadczy wprost o jej kiepskiej jakości 
i źle świadczy o jej autorach, bo nie potrafili przewidzieć 
negatywnych skutków wprowadzanego przez siebie prawa. 
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O energii słonecznej słów kilka

Fotowoltaika i panele fotowoltaiczne 
(PV) - obydwie te nazwy znalazły 
się w użyciu od niedawna, ale żeby 
zrozumieć o czym mowa, musimy 
zdać sobie sprawę z pewnych 
historycznych już zaszłości, które 
wpłynęły na dzisiejszy stan wiedzy 
ludzkości o pewnych występujących 
w przyrodzie zjawiskach – takim jak 
choćby prąd. 

Człowiek obcował z nim przez wiele stuleci 
nie wiedząc o nim nic, ale przede wszystkim 
rywalizacja pomiędzy Edisonem – uważanym 
za ojca prądu stałego i Teslą – odkrywcą prą-
du przemiennego, spowodowały lawinę od-
kryć idących wprost do tego, co dzisiaj mamy 
na wyciągnięcie ręki, a co do niedawna wy-
dawało się czymś niemożliwym. /…/ Dzisiaj 
w dobie czystego życia, ekologii, mody na 
zielone wczasy, odnawialną energię wyna-
lazki Tesli doczekały się wykorzystania ich 
i powszechnego użycia. /…/

Nie mielibyśmy telefonów komórkowych, 
dronów, satelit, radio, RTG, i wielu innych 
rzeczy opartych na geniuszu Tesli. Wszystkie 
one jednak potrzebują dużo prądu i żeby dzi-
siaj mogły działać problemem staje się już nie 
tylko wyprodukowanie energii elektrycznej, 
ale zrobienie tego tak, aby nie niszczyć środo-
wiska, w którym człowiek żyje. Chyba wszyst-
kie wojny nie przyniosły tyle zniszczenia, co 

konsumpcyjny styl życia człowiek lansowany 
od lat 50 minionego stulecia. /…/ 

Genialnym wynalazkiem stały się naśla-
dujące wprost naturę panele fotowoltaicz-
ne, które pobierają energię z naszej wielkiej 
lampy świecącej nam niemal cały rok – Słoń-
ca. /…/ Światło – podobnie jak prąd – jest 
falą i tę dało się okiełznać „chwytając” w coś 
co nazywa się panelem a stąd przez odpo-
wiednie przetworniki zwane inwerterami, 
falownikami prąd jest przesyłany do każ-
dego urządzenia w domu lub w zakładzie 
produkcyjnym lub użyteczności publicznej 
(piekarnia, zakład ślusarski, szkoła, szpital, 
itp.). /…/ PV pokazują nam nowy sposób 
pozyskiwani prądu i życia w pokoju ze stwo-
rzonym światem naturalnym, ale i ludźmi 
bez obaw, że nagle czegoś zabraknie. Polska 
znajduje się w obszarze, gdzie ok 2/3 po-
wierzchni ma znakomite nasłonecznienie 
a jakość promieni słonecznych daje większy 
efekt niż w Hiszpanii, Portugalii lub Gre-
cji./…/ 

Coraz więcej osób świadomych ceny jaką 
płacimy i dosłownie wysokości rachunków 
za prąd, nie chce rezygnować z urządzeń, 
ale szuka rozwiązań, które mogą zmini-
malizować ich wydatki lub ograniczyć do 
minimum tak, że nie muszą mieć świeczek 
w zapasie w domu. Instalacja fotowoltaiczna 
może być dostosowana do małego gospodar-
stwa domowego, które zużywa i potrzebuje 
3-6 kWh mocy jak i dla firm, które zużywają 
50 – 100 kW i więcej prądu. Można dokład-
nie dobrać zestaw do potrzeb konkretnej 
firmy lub rodziny i jest kilka firm o dobrej re-
nomie na rynku polskim dających gwarancję 
na instalację PV od 15 do 25 lat. /…/ Jeśli 

ktoś już wie, że chce być częścią tego, co na-
zywamy źródłami energii odnawialnej, może 
się z nami skontaktować za pośrednictwem 
redakcji. Staniecie się absolutnymi pioniera-
mi i podobnie jak Tesla stajecie w pierwszym 
szeregu ludzi otwartych na nowe. /…/ Ma-
wia się, że nie zawsze nowe jest przyjacie-
lem starego, ale jak wspomnieliśmy rzecz 
jest stara jak świat – słońce świeci od zawsze 
nad ziemią, a prąd oswojony przez Edisona 
i Teslę jest na usługach ludzkości, a pierwsza 
żarówka wciąż nieprzerwanie świeci. 

PV to bardzo szerokie zagadnienie i rzu-
camy tylko tym artykułem odrobinę światła 
na to co się pod tym kryje. Powszechność 
i świadomość ogółu zawsze wpływała na cenę 

produktu, który był luksusowy pierwotnie i  
dostępny dla elit. /…/ Podobnie będzie z PV 
i problem prądu, jego niedobory, ceny mogą 
nagle zniknąć, a w naszych portfelach zosta-
nie sporo środków, które na pewno każdy 
z nas będzie dobrze wiedział na co przezna-
czyć. Dzisiaj PV są dostępne już dla wszyst-
kich w różnej jakości. Im więcej nas będzie 
zainteresowanych ich posiadaniem u siebie, 
cena będzie spadać. Warto wiedzieć i warto 
mieć już teraz je u siebie, bo to jest coś więcej 
jak tylko oszczędność. To troska o nasze jutro 
Ziemi i człowieka na tej planecie! O nas sa-
mych!

Zapraszamy do zapoznania się z całym 
artykułem na stronie www.msg.net.pl.

Krzysztof 
Wójcik

KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO 
ZAKUPU PANELI SŁONECZNYCH? 
Z dopłat skorzystać będą mogły jedynie osoby fizyczne. 

• NA CO BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ PRZEZNACZONE  
pieniądze? 
Dotacjami będą objęte wyłącznie instalacje fotowoltaiczne 
(przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, 
urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW  
do 10 kW. Program skierowany jest do gospodarstw domo-
wych. 

• ILE PIENIĘDZY BĘDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ? 
Dotacja z programu Mój Prąd będzie mogła pokryć  
do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji  
fotowoltaicznej, ale nie będzie mogła przekroczyć 5000 zł.  
W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem  
maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł,  
bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle  
ponad 10 tys. zł. 

• KIEDY MUSI BYĆ UKOŃCZONA INSTALACJA PV? 
Dopłaty będą przyznawane na inwestycje w panele  
słoneczne, które zostaną zakończone po 23 lipca 2019 roku. 
Dotacji nie otrzymają zatem osoby, które  
zamontowały instalację i za nią zapłaciły przed tą datą. 

• GDZIE ZNALEŹĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  
Z PROGRAMU MÓJ PRĄD? 
Wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej  
można pobrać ze strony: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad. 
Pod tym adresem znajdują się wzory dokumentów  
oraz regulamin programu.

• CO TRZEBA BĘDZIE DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU  
O DOFINANSOWANIE INSTALACJI PV? 
Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury (i najprawdopo-
dobniej potwierdzenie ich opłacenia) za zakup i instalację 
systemu fotowoltaicznego oraz dokument potwierdzający 
wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego licznika 
na dwukierunkowy. 

• 

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOPŁATĘ Z PROGRAMU? 
Po uruchomieniu programu wnioski o dofinansowanie będą 
przyjmowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW nie należy 
mylić z wojewódzkimi funduszami, które dziś zajmują się 
m.in. programem Czyste Powietrze). Wniosek trzeba będzie 
złożyć po zakończeniu inwestycji. Nabór trwa do 20 grudnia 
2019 roku. 

• CZY DOPŁATY Z PROGRAMU MÓJ PRĄD BĘDZIE MOŻNA 
ŁĄCZYĆ Z ULGĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ I PREFEREN-
CYJNĄ POŻYCZKĄ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE? 
Dotację z programu Mój Prąd będzie można łączyć z ulgą 
termomodernizacyjną, w ramach której można obecnie 
odpisywać od podatku dochodowego instalacje  
fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Natomiast osoby, 
które skorzystały już z programu Czyste Powietrze  
nie mogą liczyć na wsparcie z programu Mój Prąd.

Opracowanie: redakcja na podstawie materiału MÓJ PRĄD 
– informator Axpo Polska sp. z o.o.

RUSZYŁ RZĄDOWY PROGRAM MÓJ PRĄD
Kluczowym założeniem programu Mój Prąd jest dofinansowanie gospodarstw domowych do zakupu  
i montażu instalacji fotowoltaicznych. Rząd przeznaczył na ten program 1 mld złotych.  
Sprawdź, ile dofinansowania możesz otrzymać i na jakich warunkach.
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Jakie ubezpieczenie dla ucznia?
Wiadomości z miasta

REKLAMA

Szkolne NNW – co to jest?
Ubezpieczenie NNW szkolne to ubezpiecze-
nie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Oznacza to, że prawo do świadczeń uzależ-
nione jest od nieszczęśliwego wypadku jakie-
mu może ulec dziecko. Ubezpieczenie szkolne 
NNW powinno zatem obejmować zakresem 
ochrony wypadki, które mogą wystąpić pod-
czas przebywania w szkole, jak i w drodze 
do szkoły. Ochrona ubezpieczyciela gwaran-
towana jest przez całą dobę.
 
Ubezpieczenie szkolne  
– indywidualne czy grupowe?
Ubezpieczenia szkolne NNW najczęściej wy-
stępują w formie ubezpieczenia grupowego. 
Przez kilka ostatnich lat ubezpieczenie nabyte 
w szkole dawało raczej iluzoryczna ochronę. 
Szkoły z racji tego, iż zazwyczaj posiadają 
dużą ilość uczniów – mogły negocjować stawki 
z ubezpieczycielem. Dużą wadą takiej formy 
była możliwość skorzystania tylko z jednego 
wariantu wybranego przez Radę Rodziców 

lub dyrekcje szkoły. Trudno jest dopasować 
jeden wariant do kilkuset uczniów w jednej 
szkole. W ostatnich latach zauważa się trend 
oferowania wielu wariantów. Propozycje 
ubezpieczenia zaszywa się w linkach, gdzie 
po otwarciu można wybrać i dostosować 
odpowiedni wariant stosownie do potrzeb. 
Ubezpieczenie indywidualne są droższe ale 
cechuje je zazwyczaj wyższa suma ubezpie-
czenia i większe możliwości doboru zakresu 
ubezpieczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest 
skorzystanie z oferty szkoły oraz zakup polisy 
indywidualnej. W razie wystąpienia wypadku 
świadczenie należy się z obu polis.

Warunki ubezpieczenia nie są takie same
Wykupując ubezpieczenie warto zwrócić uwagę 
na listę ryzyk od jakich ubezpieczyciel bierze 
odpowiedzialność oraz na listę wyłączeń – czyli 
sytuacji za które zakład ubezpieczeń odpowie-
dzialności finansowej nie podejmie. W przypad-
ku ubezpieczeń grupowych zakres ochrony za-
zwyczaj jest węższy od tego jakie Towarzystwa 
oferują w przypadku polis indywidualnych.

Wiele ofert, różne sumy ubezpieczeń
Od sumy na jaką ubezpieczymy nasze dzieci za-
leżeć będzie wysokość wypłaconego odszkodo-

wania. Jeśli dziecko ulegnie wypadkowi, przez 
które dozna uszczerbku na zdrowiu w wyso-
kości 10%, to w przypadku polisy zawartej na 
sumę ubezpieczenia 10 tys. zł, świadczenie 
wyniesie 1000 zł, a dla polisy opiewającej na 
kwotę 50 tys. zł – już 5000 zł. Wykupując NNW 
należy zatem wziąć pod uwagę wysokość ewen-
tualnego odszkodowania.

Nie każde ubezpieczenie NNW  
ma taki sam zakres ochrony
Podobnie jak w przypadku sumy ubezpie-
czenia, zakres ochrony również może się od 
siebie różnić. Decydując się na ubezpieczenie 
grupowe, należy liczyć się z tym, iż zakres ten 
będzie dość wąski. W pakiecie podstawowym 
najczęściej bowiem objęte są świadczenia takie 
jak trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpie-
czonego i śmierć ubezpieczonego spowodo-
wany NNW. Rodzic może jednak zdecydować 
się na ofertę indywidualną, która w znacznie 
szerszym zakresie chronić będzie nasze dzieci. 
Ubezpieczyciele dopasowują oferty do indywi-
dulanych potrzeb dziecka mając na uwadze 
ich zainteresowania i sposób spędzania wol-
nego czasu. Oznacza to, że dzieci uprawiające 
różnego rodzaju sporty są objęte ochroną od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
wydarzyć się mogą na zajęciach.

Ochrona 24 h na całym świecie
Ubezpieczenie NNW chroni nasze pociechy 
nie tylko podczas zajęć w szkole. Polisa chro-
ni je również podczas zajęć pozalekcyjnych, 
wycieczek, podczas pobytu na podwórku 
i w wielu innych miejscach w których prze-
bywa nasze dziecko.

Szkolnego NNW  
nie musisz kupować w szkole
Wielu rodziców myśli, że ubezpieczenia 
NNW może kupić tylko w szkole. Nic bardziej 
mylnego. Placówki preferują formy ubez-
pieczenia grupowego i jedynie pośredniczą 
w grupowych ubezpieczaniu uczniów. Jeśli 
preferujemy szeroki zakres ochrony i wyższe 
sumy, warto porównać oferty zakładów ubez-
pieczeń i ubezpieczyć dziecko uwzględniając 
jego indywidualne potrzeby.
Zwróć uwagę na definicje

Pamiętaj! Każdy ubezpieczyciel posiada 
„swoje” warunki umowy. Definicje mogą się 
od siebie różnic, nawet jeśli brzmią niemal 
identycznie. Warto więc zwrócić uwagę na 
definicje „wypadków”, „następstw nieszczę-
śliwych wypadków”, czy „nagłego zachoro-
wania” zawarte w warunkach umowy.

71 tysięcy wypadków rocznie. Tyle odnotowuje się 
nieszczęśliwych zdarzeń w polskich szkołach.  
Po kontrolach NIK w placówkach, urzędnicy stwierdzili,  
iż w żadnej z kontrolowanych szkół nie jest bezpiecznie.  
Czy szkolne NNW ochroni nasze dzieci przed wypadkami?

Dariusz 
Wawrzyszko
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Geodezyjny środek Mazowsza 
wyznaczony. Gdzie? W Markach!

Pod koniec lipca został wyznaczony środek 
Mazowsza. Dla wielu zaskoczeniem było 
i pewnie jest do dziś, że punkt ten znajduje 
się na terenie Marek, jak również powiatu 
wołomińskiego. Jeszcze większym zasko-
czeniem może być fakt, że wspomniany 
punkt o współrzędnych 52°20’28,575”N 
i 21°05’59,386”E wypada dokładnie na 
wzgórzu potocznie zwanym „zwałką”, czyli 

tam, gdzie swego czasu funkcjonowało wy-
sypisko śmieci (zamknięte w 1992 r.). Dziś 
teren ten podlega rekultywacji.

Zadania wyznaczenia środka Mazow-
sza podjęła się akcja edukacyjna Hono-
rowy Południk Krakowski, na czele której 
stoi Mariusz Meus. W przedsięwzięciu 
wzięli udział również przedstawiciele 
z Towarzystwa Krajoznawczego Krajo-
braz oraz media. Osobiście bardzo się od 
strony logistycznej i organizacyjnej na 
miejscu akcję wspierali: radny powiato-
wy Arkadiusz Werelich oraz moja skrom-
na osoba.

WIEŚCI Z RADY POWIATU 
WOŁOMIŃSKIEGO 

Arkadiusz Werelich
Radny Powiatu 
Wołomińskiego

Jarosław 
Ratajczyk

30 lipca rozpoczął się remont ul. Fabrycznej, który zakła-
da m.in.: korekcyjne frezowanie i wymianę konstrukcji 
nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieral-
nej, a także prace związane z poprawą kanalizacji desz-
czowej, wymianą krawężników, czy wymianę i budowę 
nowych ścieków, itp. Prace prowadzone są na odcinku 
1220 mb, a ich wykonawcą jest konsorcjum dwóch firm 
Towemo z Otwocka. Wartość umowy to niemal 1,1 mln 
zł. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji. Co waż-
ne, prace mimo napotkania nieprzewidzianych trudności 
związanych z istniejącą podbudową drogi – zakończą się 

po dokładnie dwóch miesiącach od ich rozpoczęcia, czyli 
30 września. Nic nie zakłada, aby termin ten nie został do-
trzymany.
Inwestycja znalazła się w tegorocznym budżecie Powiatu 
Wołomińskiego po wcześniejszym wniosku, który złoży-
łem wspólnie z radnym powiatowym z Zielonki – Adamem 
Łossanem. Jestem przekonany, że po wykonanym remon-
cie Mieszkańcy odczują zauważalną poprawę w komforcie 
poruszania się ul. Fabryczną, która jest drogą powiatową. 
Wszyscy przecież pamiętamy zapadnięte studzienki kana-
lizacyjne, które kierowcy każdego dnia omijali slalomem. 

Już niebawem zostanie przeprowadzony remont drogi powia-
towej – odcinka ul. Szpitalnej w Ząbkach od ul. Narutowicza 
do skrzyżowania z ul. Ząbkowską w Markach. Remont obejmie 

również skrzyżowanie z ulicą Ząbkowską i Szpitalną, co będzie 
z korzyścią dla Mieszkańców naszego miasta. Obecnie wspo-
mniany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie, dodatkowo 
sprawę komplikują wciąż niezakończone prace budowlane przy 
obwodnicy Marek w tym rejonie. Po wyborze wykonawcy przez 
GDDKiA, który dokończy brakujące elementy obwodnicy, okolice 
skrzyżowania Ząbkowskiej i Szpitalnej będą znów placem budo-
wy. A jest to ciąg komunikacyjny, z którego korzysta wielu miesz-
kańców Marek podróżujących w kierunku Ząbek i Warszawy.
Samorząd powiatowy ogłosił właśnie przetarg na wykonanie 

prac polegających m. in. na: rozbiórce istniejącej nawierzchni 
i położenie nowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej, 
czy wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Termin 
składania ofert mija 1 października. 

W pierwszym kwartale tego roku skierowałem do Starosty 
Wołomińskiego interpelację w sprawie podjęcia ostatecznej 
decyzji w kwestii budowy szkoły ponadpodstawowej na te-
renie Marek lub Ząbek.
Temat budowy szkoły ponadpodstawowej, a wcześniej gim-
nazjalnej rozpoczął się w 2012 roku, gdy ówczesne władze 
Marek i Powiatu Wołomińskiego podpisały porozumie-
nie o budowie szkoły na terenie naszego miasta, przy ul. 
Wspólnej. Jak się później okazało, od samego początku in-
westycja ta nie miała zapewnionego finansowania ze strony 
samorządu powiatowego i taka sytuacja niezmiennie trwała 
przez kolejne lata. Nie zmienia to faktu, że proces budowy 
szkoły oficjalnie się rozpoczął, ponieważ inwestycja uzyskała 
pozwolenie na budowę. Poniesiono również pewne koszty 
związane np. z projektem, który zakładał powstanie placówki 
tuż obok oddanej właśnie do użytkowania szkoły podsta-
wowej w ramach MCER, przy ul. Wspólnej. /…/ Z uwagi na 
fakt, że nie było jednomyślności w temacie budowy nowej 

szkoły powiatowej, pod koniec zeszłej kadencji, podczas 
posiedzenia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, której byłem 
przewodniczącym – wnioskowaliśmy do Zarządu o przepro-
wadzenie rzetelnej analizy, która ostatecznie wskaże potrze-
bę budowy szkoły na terenie jednej z dwóch gmin. Z uwagi 
na okres przejściowy związany z nową kadencją analizę na 
mój wniosek (interpelacja) przeprowadził obecny Zarząd.
Po wnikliwej analizie, w oparciu o dane przekazane z mareckiego 

oraz ząbkowskiego samorządu Zarząd Powiatu Wołomińskiego, 
w odpowiedzi na moją interpelację informuje: 
„Koncepcja budowy nowego obiektu szkolnego na terenie 
powiatu wołomińskiego, w oparciu o powyższe dane i ana-
lizy rekrutacji nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.”
Czy jest to dobra decyzja? /…/
Więcej na powyższy temat przeczytacie Państwo na stronie: 
www.werelich.net.

NIE BĘDZIE NOWEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W MARKACH

FABRYCZNA W REMONCIE

Komentarz Redakcji:
To, że powiat rezygnuje z budowy nowej szkoły 
ponadpodstawowej przy ulicy Wspólnej nie oznacza,  
że zagrożone jest funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1  
im. Jana Pawła II. Plany przeniesienia tej placówki do 
budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Dużej 
są nadal aktualne. Konieczny jest jednak najpierw remont 
obiektu, dzięki któremu sale lekcyjne i infrastruktura 
szkolna przystosowane zostaną do nauczania licealistów. 

Ewa Rosa
Radna Powiatu 
Wołomińskiego

POWIAT WYREMONTUJE DROGĘ 
ŁĄCZĄCĄ ZĄBKI Z MARKAMI
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By było 
bezpieczniej

We wrześniu po raz 
kolejny na terenie 
naszego miasta 
organizowany jest 
program edukacyjny 
Bezpieczny Rowerzysta.
To wspólna akcja funkcjona-
riuszy Policji oraz Koordy-
natora Mobilnego Miasteczka 
Ruchu Drogowego w Markach 
poświęcona bezpieczeństwu 
w ruchu drogowym, w szcze-
gólności młodszych rowerzy-
stów poruszających się po 
mareckich drogach.

W ramach wspólnych dzia-
łań przy każdej mareckiej szko-
le podstawowej sprawdzane 
jest prawidłowe wyposażenie 
rowerów, sposób poruszania 
się rowerzystów oraz zasady 
zachowania bezpieczeństwa. 
Każdy rowerzysta zachęcany 
jest do noszenia elementów 
odblaskowych oraz jazdy 
w kasku. Jak zapewnia Paweł 
Paczek, realizator programów 
edukacyjnych na temat bez-
pieczeństwa komunikacyj-
nego z ramienia mareckiego 
samorządu, taka inwestycja 
w poprawę bezpieczeństwa 
młodych rowerzystów zapro-
centuje w przyszłości zmniej-
szeniem liczby zdarzeń drogo-
wych z udziałem rowerzystów.
Jesienią ruszy kolejna edy-
cja programu edukacyjnego 
Odblaskowy Przedszkolak. 
Poprzez zabawę dzieci uczyć 
się będą zasad bezpiecznego 
poruszania się na drodze.

Marlena 
Stosio
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