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Świąteczne cuda, 
czyli Św. Mikołaj mieszka w Markach

Smutek dzielony jest tylko połową smutku, 
radość dzielona jest radością podwójną. Zna-
cie takie powiedzenie? Przyszło nam na myśl, 
gdy przygotowywaliśmy się do napisania tego 
tekstu, poświęconego czwartej edycji akcji 
„Święty Mikołaj mieszka w Markach”. 

Ponownie zachęcamy mieszkańców Marek 
i okolic, naszych stałych darczyńców i tych, którzy 
chcieliby dołączyć do tego zaszczytnego grona – do 
uczynienia raz w roku gestu dobrej woli dla dzieci 
z najuboższych mareckich rodzin. Macie okazję speł-
niać wtedy życzenia, których od własnych dzieci lub 
wnuków prawdopodobnie nigdy nie usłyszycie. To 
często prośby o buty, czapkę, spodnie czy pieluchy 
lub słoiczki z jedzeniem dla młodszego rodzeństwa.

Gdy przed poprzednimi świętami wchodziliśmy 
do domów autorów listów do Św. Mikołaja, było 
przeraźliwie biednie, czasem przeraźliwie zimno. 
Chcieliśmy zabrać trochę tego smutku, a tym-
czasem udało się zrobić dużo, dużo więcej. To 
Wy zamienialiście go w radość. To dzięki Waszej 
hojności, na twarzach najmłodszych obywateli 
Marek pojawiało się niesamowite zdziwienie (że 
oto marzenia się spełniają) oraz nieodmiennie 
wdzięczny uśmiech. Część z nich do końca nie 
wierzyła, że może zdarzyć się taki cud. A to Wy 
byliście jego autorem.

Zasady czwartej edycji akcji są takie same jak 
poprzednio. Dzięki pomocy pracowników Marec-
kiego Ośrodka Pomocy Społecznej zbieramy listy 
od dzieci z ubogich rodzin. Trafiają one następnie 
do darczyńców, którzy spełniają całość bądź część 
dziecięcych, świątecznych marzeń. Logistyką przed-
sięwzięcia tradycyjnie zajmuje się Grupa Marki 2020, 
którą znacie z działań na rzecz budowy obwodnicy.

Zwracamy się do tych wszystkich, którzy chcą 
tworzyć następne małe cudy, zmniejszać smutki 
i rozsiewać radość. Jeśli jesteście gotowi stać 
się Świętym Mikołajem, skontaktujcie się z nami 
(e-mail, telefon w ramce). Przekażemy na Wasze 

ręce list/listy z dziecięcymi pragnieniami (jest moż-
liwość wyboru). Prosimy o przekazanie gotowych 
paczek do 10 grudnia. Tuż przed świętami zostaną 
one wręczone najmłodszym obywatelom Marek.

Po raz pierwszy w historii uruchamiamy specjal-
ne konto na Facebooku (www.fb.com/M ikolajMar-

ki). Przy jego pomocy, a także za pośrednictwem 
naszej strony www.marki 2020.pl, będziemy na 
bieżąco informować o przebiegu naszej akcji. 
Z góry dziękujemy za Wasz udział

Wioletta, Aleksandra, Jacek, Tadeusz, Szczepan
Grupa Marki 2020

Święty Mikołaj znów zamieszka w Markach
Drodzy Czytelnicy! 

Już po raz czwarty macie szansę zostać mareckimi Mikołajami i dać świąteczną 
radość dzieciom z ubogich rodzin. Osoby, które siê z nami skontaktują i zadeklarują

chęć udziału w akcji, otrzymają dziecięcy list ze świątecznymi marzeniami. 

Prosimy o wysłanie e-maila ze zgłoszeniem na adres:
mikolaj@marki2020.pl 

bądź o telefon pod numer: 601-861-021. 

Szczegóły akcji na:

www.marki2020.pl,  www.marki.net.pl
   www.fb.com/MikolajMarki

XIII Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Przewodniczącego MSG pod patronatem Burmistrza Miasta Marki

Turniej odbędzie się w dniu 08.12.2012 r. w Zespole Szkół nr 2, 
Marki, ul. Wczasowa 5

Rozpoczęcie rozgrywek – godzina 9.00

Zgłoszenia drużyn, reprezentacje zakładów pracy, instytucji, szkół oraz 
RODZIN przyjmowane są do dnia 07.12.2012 r.

Zapisy i informacje:

Dariusz Pietrucha - tel. 601-218-598  e-mail biuro@msg.net.pl
Jacek Orych - tel. 601-861-861 e-mail biuro@msg.net.pl

Zapraszamy
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Dzięki przychylności i wielkiej życzliwości Pani Dyrektor  
Mareckiego Ośrodka Kultury od listopada tego roku ruszyła 
Dziecięca Akademia Filmowo Estradowa. Utalentowane dzieci 
i te najmłodsze, i te starsze w wieku gimnazjalno-licealnym, będą 
mogły rozwijać swoje talenty aktorskie, wokalne i taneczne. 

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach popołudnio-
wych. Sceny aktorskie, dykcję i emisję głosu prowadzi 
zawodowa aktorka teatralna Małgorzata Puzio-Miękus, 
znana z licznych ról serialowych ,a pod okiem profesjonalnej 
tancerki rewiowej i choreografa Agnieszki Krysińskiej dzieci 
mogą uczyć się ruchu scenicznego, tańca i estrady. Zależy 
nam na ogólnym, wszechstronnym rozwoju artystycznym 
naszych, markowskich dzieci i młodzieży. Jak poinformowały 
naszą gazetę artystki, już w grudniu przewidujemy pierwsze 

Dzieciêca

A kademia

Filmowo

Estradowa

Jasełka

W ciągu ostatnich miesięcy MTS Marcovia jest jednym z gorętszych tematów w  
naszym mieście. Jak skomentuje Pan całe zamieszanie wobec klubu?

Grzegorz Miechowicz: Jestem zaskoczony tym, że sprawa Marcovii wzbu-
dza tyle emocji. My jako zarząd klubu  mamy na uwadze przede wszystkim 
kwestie związane z prawidłowym funkcjonowaniem naszych drużyn i zawodni-
ków, tj. codzienna praca trenerów i zawodników, cotygodniowe mecze, udział 
w turniejach, letnie i zimowe obozy kondycyjne. Oczywiście w codziennej 
pracy zdarzają się również drobne problemy, które staramy się na bieżąco roz-
wiązywać. Bez wątpienia nas także niepokoi obecna sytuacja związana z KSP 
Polonią, tym niemniej klub funkcjonuje, odbywają się systematyczne treningi, 
wręcz prowadzimy nabór do nowej drużyny. Z naszej strony wszystkie punkty 
umowy wiążącej Marcovię i Polonię były realizowane. 

Co skłoniło zarząd do podpisania umowy z Polonią?
GM: Głównym problemem w naszym klubie był brak odpowiedniej bazy 

treningowej. Od 2008 roku po zmianie zarządu Towarzystwa w klubie liczbę 
drużyn młodzieżowych piłki nożnej wzrosła dwukrotnie (obecnie mamy ich 
osiem). Spowodowało to trudności w możliwości przeprowadzania treningów. 
Już przed nawiązaniem współpracy z Polonią zmuszeni byliśmy wynajmować 
boiska poza naszym obiektem. Nie widząc szans na zainwestowanie środków 
przez miasto rozpoczęliśmy rozmowy z Polonią w celu nawiązania współpracy.

Na czym ona polegała?
GM: Po długich negocjacjach, w których uczestniczył również burmistrz, 

pod koniec 2009 roku podpisaliśmy umowę między klubami. Na mocy tej 
umowy KSP Polonia mogła korzystać z naszego obiektu w zamian natomiast 
zobowiązała się do wybudowania 3 boisk trawiastych z pełną infrastrukturą 
(odwodnienie i automatyczne nawodnienie), a także nową trybunę i moni-
toring całego obiektu. Oprócz tego zobowiązała się do pokrywania kosztów 
za media (prąd, gaz). Na początku 2010 roku zawarta została druga umowa, 
która dotyczyła współpracy drużyn młodzieżowych Marcovii z Polonią. Nasi 
trenerzy mieli także możliwość współpracy ze sztabem szkoleniowym Polonii.  
Klub warszawski zobowiązał się także do zaopatrzenia wszystkich roczników 
w kompletny sprzęt sportowy. Objęcie patronatem naszych młodzieżowych 
roczników pomogło Polonii w uzyskaniu licencji na grę w ekstraklasie.

Czy uważa Pan że podczas negocjacji został popełniony jakiś błąd ze strony 
miasta bądź władz klubu?

GM: Nie sądzę. W chwili podpisania umowy nie było możliwości uzyskania 
niczego więcej dla klubu i miasta. Inwestycje Polonii przewidziane w umowie 
był szacowane na kwotę  około 2 mln złotych. Zarząd wynegocjowanie na 
wskazanych warunkach i podpisanie umowy uważa za sukces. Niestety Polonia 
nie dotrzymała terminów realizacji poszczególnych inwestycji, które był zawar-
te w umowie. Znając doskonale potrzeby klubu chcieliśmy wynegocjować z 
prezesem Wojciechowskim wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią o 
wartości ok. półtora mln zł. zamiast trzeciego boiska z nawierzchnią trawiastą. 
W trakcie negocjacji reprezentantom Zarządu towarzyszył przewodniczący 
rady miasta Marcin Piotrowski. Uzyskaliśmy wstępną aprobatę od prezesa 
Józefa Wojciechowskiego, jednakże warunkiem była spłata części kosztów 
budowy przez miasto (tj. kwota 800 tys. zł) w przeciągu 4 lat po 200 tys. zł 
rocznie. Pan burmistrz również wyraził wstępną zgodę na taką formę realizacji 
umowy. Niestety słabe osiągnięcia drużyny Polonia Warszawa w rozgrywkach 
ligowych doprowadziły do sprzedaży klubu Ireneuszowi Królowi a zatem 
wcześniejsze uzgodnienia z prezesem Wojciechowskim stały się nieaktualne.

Jaka jest obecnie sytuacja związana z Polonią?
GM: Naszym zdaniem umowa nadal obowiązuje. Posiadamy odpowiednie 

dokumenty, które mówią o kontynuacji umowy między klubami. Nie istnieją 
żadne podstawy, aby  Marcovia była zobowiązana do jakichkolwiek odszkodo-
wań na rzecz Polonii. Kwestie warunków dalszej współpracy będą przedmiotem 
rozmów zarządów obu klubów.                             Rozmawiała Katarzyna Glińska

Dziś zdobyliśmy kolejny, ważny punkt w meczu o superważną dla miasta 
i kierowców inwestycję.

„Droga wylotowa przez Marki w kierunku Białegostoku jest najbardziej 
obciążoną trasą nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce” – takie zdanie można 
przeczytać w niedawnym komunikacie po posiedzeniu rządu. Co cieszy – 
politycy potrafią z tego lakonicznego opisu wyciągnąć właściwe wnioski. Rada 
Ministrów zmieniła „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”. 
Modyfikacja dotyczy dwóch inwestycji – tak się składa, że obie wchodzą w 
skład obwodnicy Marek. Chodzi o: 
•  budowę drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach do węzła Drewnica; 
•  budowę drogi S-8 Radzymin-Marki, która stanowi właściwą obwodnicę Marek; 

Zostały one przesunięte z załącznika 2 do załącznika 1a. O co chodzi? Tłumaczy 
to Szczepan Ostasz, członek Grupy Marki 2020 lobbującej za budową obwodnicy. 

„To jest trochę jak gra na punkty. Dziś zdobyliśmy kolejny. Oczywiście mecz jesz-
cze się nie skończył, ale każdy punkt jest na wagę złota i przybliża nas do budowy 
upragnionej obwodnicy. Tak czy owak przejście do załącznika 1a jest bardzo ważne, 
ponieważ przejście z 2 do 1a wymaga uchwały Rady Ministrów. Do tego właśnie 
doszło we wtorek. Przeniesienie pomiędzy załącznikami 1a a 1 może załatwić 
samodzielnie resort transportu. Należy zwrócić uwagę, że ministerstwo chciało 
aktualizować cały program, a teraz wcześniej awansuje Obwodnicę Marek” – tłu-
maczy Szczepan Ostasz.

Przypomnijmy, że w tzw. II exposé premier Donald Tusk zapowiedział, że 
w 2013 r. ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy Marek w trybie 
„zaprojektuj i zbuduj”.

„Nowa droga usprawni ruch i zwiększy jego efektywność, a oddzielając 
ruch tranzytowy od ruchu lokalnego ułatwi komunikację przez Marki, Ząbki, 
Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i Radzymin. Obwodnica poprawi spójność sieci 
drogowej, powstanie bowiem jednolity ciąg komunikacyjny – północna ob-
wodnica Warszawy od węzła A2/S8 w Konotopie do wybudowanej wcześniej 
obwodnicy Radzymina” – czytamy w komunikacie rządu. 

Grupa Marki 2020

Awans Obwodnicy MarekKrótko o Marcovii

przedstawienie w wykonaniu naszych milusińskich z Marek. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia „Jasełka” połączone z odwiedzinami Św. Mikołaja! 

Więcej informacji ukaże się w grudniowym wydaniu a na razie - Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do MOK-u szczegóły w sekretaria-
cie lub bezpośrednio na zajęciach.
Małgorzata Puzio - tel.: 602 49 28 59, Agnieszka Krysińska - tel.:602 62 31 78
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OSP Marki prowadzi nabór na członków Stowarzyszenia Pożarniczego.Osoby zainteresowane współpracą i wstąpieniem w szeregi powstającego stowarzyszenia,prosimy o kontakt pod adresem:
ospmarki@o2.pl



działalność gospodarcza, wtedy wpisujemy część nieruchomości podlegającą 
gospodarstwu domowemu – opowiada Marcin Piotrowski. 

Kto (nie) zapłaci
Marki na szczęście nie muszą borykać się z problemem, które będą mieć na 

głowie większe samorządy. Te ostatnie są właścicielami spółek zajmujących się 
wywozem śmieci. Muszą one stawać do przetargów i rywalizować z prywatnymi, 
zwykle silniejszymi firmami. Nie trzeba mówić, jaki będzie los komunalnych firm, 
jeśli nie uda im się wygrać pierwszych przetargów. Marki mogą się natomiast 
borykać z innym problemem. To windykacja opłat za wywóz śmieci. Zaniepoko-
jenie może wynikać z lektury projektu budżetu na 2013 r. Miasto skarży się w nim 
na kłopoty z windykacją czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych. Oby 
nie doszło do odzwierciedlenie tej sytuacji w przypadku śmieci. W przyszłości 
oznaczałoby to konieczność subsydiowania nieuczciwych mieszkańców przez 
tych, którzy będą sumiennie wywiązywać się z uiszczania opłat.

Z finansami wiąże się jeszcze jedna sprawa.
- Należy pamiętać, iż wprowadzenie systemu odbioru śmieci spowoduje, iż 

umowy bezpośrednie z firmami wywożącymi śmieci staną się niepotrzebne - 
może się nawet zdarzyć, iż zapłacimy podwójnie, jeżeli odpowiednio wcześniej 
nie wypowiemy w/w umowy – proponuję zapoznać się z treściami tychże umów. 
Zgodnie art. 11 znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości posiadający 
podpisaną umowę z firmą wywozową w momencie wejścia w życie nowych 
przepisów (1 stycznia 2012 r.) może jeszcze przez 18 miesięcy nie płacić opłat 
gminie - co oznacza, iż obowiązkową opłatę będzie wnosił od połowy 2013 r. 
- o ile nie podejmie sam decyzji o wcześniejszej chęci wpłaty, która może być 
spowodowana niższymi opłatami za wywóz – mówi Marcin Piotrowski.

Dwa razy w miesiącu
Kiedy będziemy wnosić opłaty do miejskiej kasy?
 - Mieszkańcy będą zobowiązani do wpłacania  opłat w okresie kwartalnym 

w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, począw-
szy od trzeciego kwartału 2013 r. – czyli zaczynamy płacić do 15 października 
2013 roku. Częstotliwość odbioru śmieci ustalono na dwa razy w miesiącu. 
Równocześnie dotychczasowy dobrowolny system odbioru segregowanych 
śmieci zostanie zastąpiony zgodnie z ustawą przez opisywany system obejmu-
jący wszystkich mieszkańców – podsumowuje szef Rady Miasta.

Obserwator Marecki
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Dosłownie i w przenośni. Organizacją odbioru śmieci zajmie się miasto. 
Wiemy ile za to zapłacimy.

 
Dziś wielu z nas ma podpisaną umowę na wywóz śmieci. Naszym kontra-

hentem są firmy, które zabierają z mareckich posesji odpady. One też wysta-
wiają nam rachunki. Już niedługo. Sytuacja zmieni się diametralnie w połowie 
przyszłego roku. Parlament zdecydował, że zarządzaniem śmieciami zajmą się 
samorządy. A to oznacza duże zmiany – zarówno dla nas, jak i gminy. Od 1 lipca 
opłaty za wywóz śmieci będziemy uiszczać w urzędzie miasta. Samorząd 
natomiast zorganizuje przetargi, na podstawie których wybierze firmy, które 
zajmą się fizycznym odbiorem odpadów. 

- Zbliżająca się reforma oznacza dla mieszkańców przede wszystkim 
niskie koszty oraz czyste reguły gospodarowania odpadami. Wprowadzenie 
nowego systemu zarządzania śmieciami w naszym mieście to  również szansa 
na koniec dzikich wysypisk w lasach, rowach melioracyjnych  i przy drogach. 
Wprowadzenie powszechnych stawek za wywóz spowoduje, że nikomu nie 
będzie „opłacał się” taki proceder. Każdy z naszych mieszkańców będzie miał 
pewność, iż przy stałej stawce za wywóz firma odbierze od niego wszystkie 
śmieci – mówi Marcin Piotrowski, przewodniczący Rady Miasta. 

Reguły gry
Znamy odpowiedź na podstawowe pytanie – ile i jak zapłacimy za odbiór śmieci. 

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów miesięczny koszt na gospodarstwo 
domowe (nie mieszkańca) wynosi 33 zł. Przy zbiórce bez selekcji odpadów opłata 
wzrośnie do 60 zł. Przychody miasta wyniosą z tego tytułu 1,9 mln zł. Podkreślamy 
– to są przychody, a nie zysk. Z tej kwoty trzeba będzie pokryć koszty wynagro-
dzenia firm śmieciarskich i kilku osób pracujących przy obsłudze systemu.

- Miasto zostanie podzielone  na trzy sektory, dzięki czemu system będzie 
sprawniejszy w odbiorze śmieci od mieszkańców. Każdy właściciel, dzierżawca, 
najemca, zarządca lub osoba posiadająca tytuł wieczystego użytkowania będzie 
zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji o liczbie osób zamieszkujących 
lub też liczbie gospodarstw domowych na terenie nieruchomości. Powyższy 
obowiązek również dotyczy osób będących właścicielami nieruchomości nie-
zabudowanych lub niezamieszkałych wpisując brak osób czy też gospodarstw. 
Jeśli mamy do czynienia z nieruchomością, na której jest prowadzona również 

Rewolucja u bram

Czy budowa kanalizacji w Markach jest inwestycją, którą można określać 
mianem – wielkiego dzieła? Czy jest to inwestycja, która powinna powstać 
znacznie wcześniej, a stan obecny jest tylko dopełnieniem zobowiązań 
wobec Unii Europejskiej? Poznajmy całą prawdę o „wielkim dziele”.

Moją ciekawość wzbudziła pewna tabela, którą zamieścił Jerzy Regulski 
w książce „Samorząd III Rzeczypospolitej. Okazuje się, że już w roku 1998 
mieliśmy w Polsce sieć kanalizacyjną o łącznej długości 42,9 tys. km. Siecią 
kanalizacyjną objętych było 946 tyś budynków mieszkalnych w 745 miastach.

Te dane pokazują, że co prawda nie byliśmy potęgą w tej dziedzinie, ale był 
to dobry zaczątek do dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Polsce. W tej 
sytuacji nie możemy nazywać mareckiej kanalizacji – wielkim dziełem, chyba 
że spojrzymy na to od strony przeprowadzonych ostatnio inwestycji w mieście.

Przejdźmy zatem do faktów, które ukażą, co skłoniło burmistrza do roz-
poczęcia budowy kanalizacji w Markach, a które większości mieszkańców są 
pewnie nieznane.

Chodzi o dyrektywę Rady Unii Europejskiej – 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Nasz kraj przystępując do Unii Europejskiej zobowiązał się do wypełnienia 
wymogów wspomnianej dyrektywy. Zgodnie z określonymi podczas negocjacji 
terminami oraz okresami przejściowymi, które następnie zostały zapisane 
w Traktacie Akcesyjnym - Polska ma czas do końca 2015 roku na wprowadzenie 
w życie przepisów ww. dyrektywy.

Oznacza to, że jeśli 1 stycznia 2016 r. nie będzie w Markach kanalizacji, to 
będziemy zmuszeni płacić kary naliczane za każde gospodarstwo domowe, 
które nie jest podłączone do sieci. Już dziś wiadomo, że mówimy o kwotach, 
które mogłyby załamać niejeden budżet miasta.

Kary są jedną z konsekwencji niezastosowania się do dyrektywy, która może 
spotkać Marki. Kolejną kwestią jest zwrot pozyskanych na budowę kanalizacji 
środków unijnych, które w przypadku niedotrzymania terminów muszą zostać 
zwrócone wraz z odsetkami.

Wymienione informacje wskazują jednoznacznie, że budowa kanalizacji 
w Markach jest inwestycją, która musi powstać i nie jest jakimś „wielkim dzie-
łem”. Jest częścią zobowiązań, które musimy, jako kraj wypełnić do końca 2015 
roku. Gdyby nie przymus, to zapewne do dziś nie byłoby tematu 
kanalizacji w Markach.

Niezależnie od tego, czy burmistrzem jest Janusz Werczyński, 
czy byłby ktoś zupełnie inny, to i tak kanalizacja w Markach musia-
łaby i musi powstać. Zasadnicze pytanie brzmi: Czy wyrobimy się 
w czasie, bo czas nagli?

Cała prawda o kanalizacji
w Markach

 Arkadiusz Werelich





VIII Spartakiada Rodzinna pomału przechodzi do historii. Organizato-
rzy myślą już o kolejnej edycji rodzinnej imprezy: zastanawiają się, co 
zmienić, co udoskonalić i w jaki sposób ją jeszcze uatrakcyjnić. Zanim 
jednak wybierzemy się na IX Spartakiadę Rodzinną w 2013 roku warto 
podzielić się wrażeniami z imprezy, która odbyła się 30 września 2012 
roku i była zorganizowana przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodar-
cze, pod patronatem burmistrza Marek.
 

Po raz kolejny okazało się, że jesteśmy urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, 
ponieważ dopisała pogoda (była cudna, ostatni taki ciepły weekend), dopisali 
ludzie dobrej woli, czyli sponsorzy, oraz przede wszystkim dopisaliście Wy, 
drodzy Markowianie, którzy tłumnie przybyliście ze swoimi pociechami miło 
spędzić niedzielne popołudnie biorąc udział w konkurencjach sportowych lub 
artystycznych.

Tym razem ponownie swe podwoje przed organizatorami otworzyła 
Marcovia i dzięki uprzejmości i gościnności zarządu stowarzyszenia mogliśmy 
ponownie wrócić na ulicę Wspólną. Było po raz kolejny naprawdę CZADOWO, 
ARTYSTYCZNIE i TWÓRCZO

 Tradycyjnie już poza konkurencjami lekkoatletycznymi, nasi milusińscy 
mogli wziąć udział w happeningu plastycznym oraz w warsztatach pod 
intrygującą nazwą „Chemia na wesoło” i „Robotyka na wesoło”. Pod pilnym 
okiem instruktorów można było przeprowadzać doświadczenia chemiczne, jak 
również własnoręcznie zbudować robota i samodzielnie go zaprogramować. 
Stoisko było bardzo oblegane. Miłośnicy warcab mogli spróbować swych sił 
w symultanie z utytułowanym zawodnikiem UKS Struga Pawłem Suchockim, 
a UKS STRUGA miał stoisko z grami logicznymi, które cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Gościliśmy również UKS SANCHIN, który zaprezentował 
pokaz tego co potrafią robić najlepiej, czyli mogliśmy podziwiać kunszt walki 
karate Do według szkoły Seiwa Kai.

Można było z całą rodziną spróbować swych sił w wybijaniu rytmów na 
najprawdziwszych afrykańskich bębnach. Gościliśmy grupę polsko-afrykańską 
muzyków, którzy chętnych uczyli gry, a na koniec dali koncert na oryginalnym 
afrykańskim instrumencie zwanym kora. Jest to rodzaj harfy używanej w Afry-
ce Zachodniej.

Po raz drugi z wielką przyjemnością gościliśmy grupę teatralną „Teatr na 
walizkach” z Wrocławia. Ich spektakl pt. „Błazenologia” to kunszt aktorski 
na wysokim poziomie. Sposób sprzedawania sztuki z bezpośrednim udziałem 
widza, jaki nam zaprezentowała dolnośląska grupa, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Gromkie oklaski, jakie otrzymali aktorzy, świadczył o tym, 
że taki sposób prezentowania sztuki to strzał w dziesiątkę.

Gościliśmy mistrzów gry w tzw. „zośkę”. Zaprezentowany pokaz umiejętno-
ści w odbijaniu zośki wprawił publiczność w podziw.

Po raz pierwszy na naszej spartakiadzie gościliśmy Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą z Grodziska Mazowieckiego. Muzycy w przepięknych uniformach prze-
maszerowali po placu dając niezapomniany koncert. Ech, a może by tak naszych 
Markach coś takiego stworzyć?????????

W konkurencjach rodzinnych rozgrywanych o tytuł Sportowej Rodziny 
Roku triumfowała tym razem rodzina Pietrucha i nie byli oni w żaden sposób 
spokrewnieni z autorem tego artykułu - prezesem MSG. Wraz z tytułem Spor-
towej Rodziny Roku otrzymali nagrodę w postaci 40” telewizora. Serdeczne 
gratulujemy i zachęcamy wszystkie rodziny, aby w przyszłym roku odważyli się 
i wzięli udział w zawodach o tytuł Sportowej Rodziny Roku. Naprawdę warto.

Na scenie mogliśmy podziwiać zespół Szok Dance oraz prezentację arty-
styczną Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Oprawa 
muzyczna należała do firmy Sylmag, świetnie nas bawił również DJ Buli.

Po raz kolejny i myślę, że nie ostatni gościliśmy ekipę motocyklistów. Ryk 
Chopperów i Cruiserów, ich piękno oraz niepowtarzalne stroje kierujących 
tymi maszynami, były nie lada atrakcją. Niesłabnącą popularnością cieszyły się 
przejażdżki konne.

Po raz trzeci gościliśmy wędkarzy z naszego mareckiego koła, którzy 
w ramach popularyzacji tego pięknego hobby i sportu zorganizowali wiele 
konkursów i mnóstwo nagród dla zwycięzców.

Tuż obok wędkarzy gościliśmy już po raz drugi Straż Zwierząt. To organi-
zacja, która na terenie naszego miasta stoi na straży naszych czworonogów. 
Popularyzuje wolontariat oraz propaguje akcję „zamiast kupować adoptuj”, 
próbując znaleźć właściciela dla małych i dużych zwierzaków.

Gościliśmy również miłe panie z Urzędu Miasta Marki, które w ramach 
akcji „Zamelduj się w Markach” miały stoisko, w którym mieszkańcy mogli 
zapoznać się z regulaminem konkursu. Jeśli są już zameldowanymi w Markach 
mogli wypełnić kupon, aby wziąć udział w loterii. Można było z bliska przyjrzeć 
się nagrodzie głównej, która będzie losowana na początku stycznia 2013 roku. 
Nagrodą tą jest samochód TOYOTA YARIS. 

Tradycyjnie już po raz kolejny byli z nami mistrzowie sztuki kulinarnej, którzy 
poza tym, że mieli w ofercie fantastycznie przyrządzone potrawy, to według zasady 
„nie należy jeść, ale się odżywiać” przeprowadzili konkursy edukacyjne mające na 
celu propagowanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Były również konkursy 
m.in. na zrobienie najsmaczniejszej kanapki oraz przyrządzenie napoju mlecznego 
Pomysł jak najbardziej trafiony i wart kontynuowania w przyszłości.

Nie zapomnieliśmy i tym razem o edukacji. 
Na stanowisku medycznym zorganizowanym przez przychodnię Esculap 

można było zmierzyć sobie ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi oraz zasięgnąć 
informacji na temat szczepień ochronnych. Tradycyjnie na naszej Spartakiadzie 
gościliśmy ambulans do poboru krwi. Istniała możliwość oddania krwi lub 
zapoznania się z ideą krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zespół ratownictwa 
medycznego przeprowadzał pokazy z zakresu pierwszej pomocy. 

Dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik zawodów sportowych mógł 
otrzymać drobny upominek, a dla tych, którzy zajęli miejsca na podium, zostały 
ufundowane nagrody. Wśród wszystkich uczestników Spartakiady, którzy zło-
żyli kupony konkursowe odbyły się cztery losowania atrakcyjnych upominków. 

Na zakończenie pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu VIII 
Spartakiady Rodzinnej.

Muszę w tym miejscu szczególnie podziękować dwóm paniom. Beacie 
Miechowicz - naszemu koordynatorowi wydarzeń kulturalnych. To dzięki 
Jej pomysłowości możemy tak ciekawych ludzi gościć wśród nas oraz Basi 
Miechowicz, na której barkach spoczywa czuwanie nad stroną techniczną 
przedsięwzięcia( przygotowanie nagród , medali, prowadzenie rankingów 
uczestników zawodów) oraz prowadzenie imprezy, czyli konferansjerka Robi 
to po prostu to fenomenalnie. Jeszcze raz dziękuję.

Do wszystkich kierujemy indywidualne podziękowania. 
Szczególnie dziękujemy władzom Marek za patronat i wsparcie 
finansowe naszej imprezy. To dzięki ludziom dobrej woli możemy 
krzewić ideę rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego 
wśród naszych mieszkańców.

Cudowni ludzie, cudowna pogoda, czyli 
VIII Spartakiada Rodzinna Marki Czat 2012!
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- Panie Wojewodo, w II 
expose premier Donald Tusk 
zapowiedział, że w 2013 r. 
ogłoszony zostanie przetarg 
na obwodnicę Marek w 
systemie „Projektuj i buduj”. 
Następnie Rada Ministrów 
zmodyfikowała „Program 
budowy dróg krajowych na 
lata 2011-2015” tj. budowę 
drogi S8 na odcinku ul 
Piłsudskiego w Markach do 
węzła Drewnica i budowę 

drogi S8 Radzymin- Marki (obwodnica Marek) przesunięto z 
załącznika 2 do załącznika 1a.

Przesunięcie z załącznika 1a do 1 może dokonać samo-
dzielnie resort transportu. 

Mieszkańcy Marek chcieliby wobec tego znać bliżej terminy 
i kiedy prawdopodobnie obwodnicą powinny pojechać pierw-
sze samochody?

- Po pierwsze ja się bardzo cieszę z zapowiedzi Pre-
miera, potwierdzonej później decyzją Rady Ministrów. 
To jest to, na co wspólnie czekaliśmy od wielu miesięcy. 
Samochody muszą pojechać obwodnicą przed końcem 
2015 roku, bo do tego czasu inwestycję tę trzeba rozli-
czyć. A to dlatego, że będzie ona finansowana po części 
z obecnej unijnej perspektywy finansowej. Termin jest 
bardzo ambitny, ale możliwy do dotrzymania. Zgodnie z 
harmonogramem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA), do końca trzeciego kwartału 
2015 roku droga ta powinna zostać dopuszczona do 
ruchu.

- Ustawa o drogach publicznych mówi art.20  i art.21 co 
należy do zarządcy drogi i do czego ma prawo. Co z odszko-
dowaniem? Jakie są procedury? Co z wykupem działek? Jaka 
jest rola wojewody w tym temacie?

- Wydana jest już decyzja środowiskowa oraz go-
towa wstępna koncepcja projektowa. Wkrótce ruszy 
przetarg na wykonawcę, który przygotuje projekt bu-
dowlany. Jak projekt będzie gotowy, GDDKiA wystąpi 
do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID 
czyli zgody na realizację inwestycji drogowej. ZRID jest 
takim pozwoleniem na budowę i decyzją lokalizacyjną 
równocześnie. Na jej podstawie wszystkie tereny, któ-
re są niezbędne do zbudowania drogi, wszystkie działki, 
zostają podzielone i automatycznie przechodzą na 
własność Skarbu Państwa. Wówczas można rozpocząć 
procedurę ustalania odszkodowań ale też można już 
przejmować działki pod budowę. Dzisiaj prawo polskie 
rozdziela samo przejęcie nieruchomości od wypłaty 
odszkodowania. Chodzi o to, by ewentualne odwoły-
wanie się od wysokości odszkodowania nie blokowało 
budowy drogi. 

Podstawą do wypłaty odszkodowań są decyzje 
wojewody wydane w oparciu o wyceny. Wyceny wyko-
nywane są przez wyłonionych w przetargu niezależnych 
rzeczoznawców majątkowych, którzy są certyfikowani 
przez Izbę Rzeczoznawców Majątkowych. Wyceny 
nie mogą być bowiem dyktowane przez którąkolwiek 
ze stron, sprzedającego albo kupującego. Z praktyki 
wiem, że większość właścicieli przejmowanych działek 
przyjmuje odszkodowania ustalone w powyższy sposób 
przez wojewodę, ale zawsze jest jakaś niewielka grupa 
takich, którzy się z nimi nie zgadzają. Mają takie prawo. 
Wówczas to sąd rozstrzyga, czy nieruchomości zostały 
wycenione właściwie. 

Myślę, że po wydaniu zgody na realizację inwestycji 
drogowej w ciągu mniej więcej roku zakończymy proces 
ustalania i wypłaty tych wszystkich odszkodowań, od 
których nie będzie odwołań. Tam, gdzie będą sprawy 
sporne, czas wypłaty będzie zależał od tempa rozpatry-
wania spraw przez sąd.

- Czy droga ekspresowa będzie płatna? Czy tiry nie 
uciekną przed opłatami przez Marki? 

- Droga ekspresowa nie będzie płatna dla samocho-
dów osobowych, ale, tak jak wszystkie drogi ekspre-
sowe, będzie płatna dla samochodów ciężarowych. 
Na drodze zainstalowane będą bramownice. A czy 
tiry nie uciekną przed opłatami zjeżdżając na boczne 
drogi? W dużym stopniu zależy to od właściwego 

oznakowania tych dróg, od postawienia ograniczeń 
tonażowych – czyli zależeć będzie od burmistrzów, 
wójtów i starostów powiatowych – gospodarzy tere-
nów przyległych do S8. Po otwarciu obwodnicy Marek 
będziemy we wzmożony sposób kontrolowali, czy nie 
następuje uciekanie ciężkiego transportu bocznymi dro-
gami. Najbardziej zagrożone miejsca będą patrolowane 
przez policjantów i przede wszystkim przez inspekcję 
transportu drogowego. Myślę, że nie ma wielkiego za-
grożenia, aczkolwiek mamy jeszcze dużo czasu. Dobrze 
się do tego przygotujemy.

- Jaki wpływ będzie miała dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram udraż-
niania inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
w obszarze transportu drogowego na obwodnicę Marek 
i czy wykorzystanie ITS przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawi 
efektywność systemu transportowego oraz ochroni śro-
dowisko naturalne?

- Z odpowiedzią poczekać musimy do momentu, 
kiedy powstanie konkretny projekt budowlany. On 
jest przygotowywany z uwzględnieniem wymogów tej 
dyrektywy i pewnie za niecały rok trafi do mnie, jako 
wojewody mazowieckiego.

- Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, droga wylotowa 
przez Marki w kierunku Białegostoku , która jest jedną z  
najbardziej obciążonych tras w Polsce, będzie odciążona. A 
w związku z budową obwodnicy Marek  będziemy mieć ła-
twe dotarcie z Marek, Wołomina, Ząbek, Kobyłki i Zielonki 
poprzez S8  do A2 i dalej do europejskiej sieci autostrad 
pozwalające na szybką podróż aż do Lizbony. Miejmy 
nadzieję, że wszystko przebiegnie prawidłowo.

- Miejmy nadzieję, że tak. Są trzy wylotówki z 
Warszawy o bardzo dużym obciążeniu. Najbardziej ob-
ciążony jest chyba wyjazd przez Janki, ale niewątpliwie 
Marki i Łomianki także. To są trzy wielkie wyzwania. 
Obwodnica Janek już jest w budowie, obwodnica Marek 
- lada moment, natomiast na wylotówkę przez Łomianki 
jeszcze będziemy musieli poczekać.

Zyskujemy coraz lepsze połączenie z europejską 
siecią autostrad i coraz lepsze warunki dla tranzytu 
z Polski na wschód. Jeśli chodzi o drogę S8, to warto 
powiedzieć o tym, że równolegle z budową obwodnicy 
Marek trwają prace przygotowawcze do budowy Via 
Baltica. Obwodnica Marek ma bardzo istotną rolę w 
tym systemie – pozwoli w pełni wykorzy-
stać funkcjonalność północnej obwodnicy 
Warszawy, którą modernizujemy. Jest to 
przedsięwzięcie ogromnie ważne.

-Dziękuję za rozmowę.

Co dalej z obwodnicą Marek?

Joanna Sokołowska-Żuk

Wojewoda podczas spotkania z mieszkańcami Marek w sprawie obwodnicy.
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Jednym z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się rodzice ma-
reckich dzieci jest zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom w wieku 
przedszkolnym jak i tym młodszym. 

Tylko w co dziesiątej gminie w Polsce jest żłobek, w całym kraju jest to 
646 zarejestrowanych placówek – niestety nasza gmina jest tej większej części 
nie posiadając takiej placówki. Blisko 70 proc. dzieci w żłobkach ma powyżej 
2. roku życia (w żłobku można umieścić dziecko począwszy od 20. tygodnia 
życia). 46 proc. dzieci ma od dwóch do trzech lat; 23 proc. ma więcej niż 
trzy lata. Zgodnie z pozyskanymi danymi w Markach jest to znacząco ponad 
800 dzieci. Niestety nie wszystkie matki ze względu na charakter swojej pracy 
mogą pozwolić sobie na tak długą przerwę w stażu pracy, a z drugiej strony nie 
wiadomo, czy uzyskane przychody będą  wystarczające na opłacenie innych 
form opieki niż żłobek. Poza tym podzielę opinię wielu naszych mieszkańców, 
iż powstanie żłobka to zadanie, z którego gmina powinna się wywiązać. Po-
winniśmy jako gmina zapewnić miejsce jak największej ilości dzieci, które tego 
potrzebują, a jeśli nie jest to możliwe, zapewnić inne formy opieki. Dla dzieci 
do lat 3 opieka może być bowiem organizowana nie tylko w formie żłobka, ale 
także w formie klubu dziecięcego, a sprawowana przez dziennego opiekuna 
lub nianię. Oczywiście można jeszcze wiele pisać o zaletach żłobków tylko 
pada zawsze najważniejsze pytanie dotyczące miejskiego budżetu - z jakich 
środków finansować budowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie skoro nasza 
gmina boryka się z wieloma problemami i wydatkami. 

Zgodnie z analizami Ministerstwa Polityki Społecznej przeciętny, miesięczny 
koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku wyniósł 1033 zł, z czego 888 zł 
to przeciętny koszt pobytu dziecka, a 122 zł - wyżywienia. 23 zł to pozostałe 

koszty związane z remontem i doposażeniem placówki. Średnio rodzice za 
miejsce w żłobku płacili 328 zł miesięcznie, czyli ponosili ok. 30 proc. kosztów. 
Zatem gdybyśmy pokusili się o stworzenie żłobków na przykład w dwóch pla-
cówkach przedszkolnych po 15 dzieci każde (sześć oddziałów), roczne koszty 
utrzymania ich wynosiłyby zgodnie z obliczeniami Ministerstwa około 760 000 
zł. Pytanie skąd wziąć środki na budowę, wyposażenie i funkcjownanie. 
I tutaj pojawia się odpowiedź, zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa 
Polityki Społecznej prawdopodobnie na wiosnę 2013 roku odbędzie się nabór 
wniosków na finansowanie działań gminy właśnie w tym zakresie w ramach 
programu MALUCH 2012. Co możemy zyskać ?

Nowa formuła programu MALUCH 2012 to :
 -  bezzwrotne dofinansowanie budowy/zakupu budynku - (maximum – 50 % 

wielkości inwestycji, 11 300 zł za każde miejsce w żłobku)
 -  wyposażenie placówki – (1 800 zł – za każde miejsce w żłobku )
 -  funkcjonowanie placówki (czekamy na ostateczne ustalenia Ministerstwa)

Zatem przy rozbudowie dwóch z trzech przedszkoli o trzy oddziały żłobkowe 
w każdym (jeden odział liczy 15 dzieci) moglibyśmy otrzymać bezwrotne środki:
 - na budowę w wysokości – 1 017 000 zł
 - na wyposażenie – 162 000 zł
 -  na fukcjonowanie ( jeszcze czekamy na informację – zgodnie z materiałami 

prezentowanymi przez Ministerstwo wsparcie może wynieść 
80 %). Informacją wartą wspomienia jest kwestia możliwości 
łączenia form wsparcia finansowego inwestycji co powoduje, iż 
można pokusić się o stworzenie placówek za przysłowiową zło-
tówkę korzystając z innych źródeł finansowania poza budżetem 
miasta - ale o tym w kolejnym numerze. 

Jeszcze nie powstała
a już zbiera nagrody

Projekt nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1 w Markach jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy otrzymał prestiżową nagrodę w kategorii 
„Najlepszy ekologiczny projekt”.

Nagroda została przyznana podczas IV Green Building Sympozjum przez 
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, które odbyło się 9 paź-
dziernika 2012 roku w Warszawie. Zgodnie z informacją zawartą na stronie 
stowarzyszenia, celem wyróżnienia przez PLGBC takich inwestycji jak nasza 
jest wskazanie najlepszych rozwiązań i trendów we współczesnej architekturze 
oraz świadectwem nowych wymogów stawianych budynkom i ich wnętrzom 
przez ich użytkowników. Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC 
Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budow-
nictwa zielonego w Polsce oraz wsparciem ich działań marketingowych. Mamy 
nadzieję, że nie jest to ostatnia nagroda.                   red.

Czy pomożemy wrócić mareckim Mamom?

Bezpłatne
Porady Prawne

Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie 

w każdy wtorek  godzinach 9.00 - 11.00 
oraz czwartek w godzinach 17.00 - 19.00

przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie redakcji Ekspresu Mareckiego, 

Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I

Marcin Piotrowski


