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zwyczaić się do czegoś, czego przez wiele 
lat nie było? Te wszystkie budowlane utra-
pienia mają jednak niezaprzeczalną zaletę 
– są przejściowe. To szczególny rodzaj 
bolesnej transformacji, po której skończą 
się walki o miejsca parkingowe, chlapania 
błotem przechodniów i zrywania zawie-
szenia samochodów. Za to miasto zyska 
na wartości, a ludziom w nim będzie się 
żyło „deczko” lżej.                    cd str. 7 

xxxZawsze ilekroć się uśmiechasz do swego brata 
I wyciągasz do niego rękę, 
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 
Zawsze ilekroć milkniesz by innych wysłuchać 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
Które jak żelazna obręcz 
Uciskają ludzi w ich samotności, 
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
Jak bardzo znikome są twoje możliwości 
I jak wielka jest twoja słabość 
Zawsze ilekroć pozwolisz 
By Bóg pokochał innych przez ciebie  
ZAWSZE WTEDY JEST BOŻE NARODZENIE 
/Matka Teresa z Kalkuty/

Najcieplejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składają

 redakcja Ekspresu Mareckiego

oraz zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Po sennej fazie rozruchu zamachowe koło inwestycyjne w Markach 
zaczyna się obracać. Zawór dopuszczający parę do silnika został właści-
wie odkręcony na „full”. Właśnie został pozytywnie zaopiniowany przez 
wszystkie komisje stałe Rady Miasta Marki projekt budżetu  na rok 2017, 
a jego uchwalenie przez Radę Miasta  21 grudnia tego roku wydaje się być 
już tylko formalnością. Jedną czwartą wydatków pochłoną zaplanowane 
inwestycje. Oprócz inwestycji budowlanych, jak rozbudowa „Jedynki” 
przy ul. Okólnej, dokona się wiele wyczekiwanych od dawna nakładów 
w infrastrukturę drogową. W kontekście rosnącej liczby mieszkańców, 
inwestycje tego typu są wręcz konieczne. Bez nich miasto w niedalekiej 
przyszłości zadławi się komunikacyjnie. Istotnym elementem są tutaj 
istniejące (np. „Królewskie” przy Jagiełły) oraz powstające (np. przy 
ul. Wilczej)  duże osiedla mieszkaniowe. Nieuregulowana kwestia 
infrastruktury drogowej w ich sąsiedztwie spotęguje korki i frustrację 
mieszkańców. Część z zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych już się 
urzeczywistnia.  Ot, chociażby remont ciągu drogowego Sowińskiego – 
Sportowa, który zostanie „dopełniony” stumiejscowym parkingiem obok 

biblioteki. Niegdysiejsze „dzikie” parkowanie na trawnikach czy wąskich 
uliczkach,  pójdzie w zapomnienie, a dojeżdżający do pracy ludzie będą 
mogli zostawić swoje auta w cywilizowanych warunkach. 

Ktoś napisał, że w przyszłym roku Marki zmienią się w jeden wielki plac 
budowy. Coś w tym jest, jeśli spojrzeć na zakres i rozlokowanie zadań 
inwestycyjnych. No, ale jak to na budowie - jest błoto i brud, jest sprzęt 
budowlany tamujący przejazd, są doły, jest zakaz parkowania. U wielu 
z nas wyczuwa się irytację  (pomijam tutaj „zawodowych” gderaczy na 
tzw. nie, których niezawodną twórczość można zgłębiać szczególnie na 
pewnych portalach) oraz niezadowolenie. I nie ma się co dziwić. Jak tu nie 
kląć, kiedy trzeba nadłożyć kilka kilometrów objazdem? Jak być wyluzo-
wanym, kiedy ktoś z musu (a może z głupoty) zaparkował akurat w naszej 
bramie? Jak być „cool”, kiedy korek na zwężonym, liftingowanym kawałku 
drogi? Te utrudnienia, co by nie mówić, wprowadzają zamęt i dodatkowy 
stres w nasze, i tak niełatwe życie. Poza tym są nowym elementem 
codzienności, do którego jeszcze nie przywykliśmy i nie nauczyliśmy się 
podchodzić ze zrozumieniem. No bo jak w trybie ekspresowym przy-

Uciążliwa wartość doda(wa)na
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Wspaniali ludzie, wielkie serca i muzyka!
Przez 11 lat mieszkańcy Marek zebrali na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy aż 727 973,50 zł. Zbliżamy się do miliona!

Coraz większymi krokami zbliżamy się do XXV Finału WOŚP. Marecki 
sztab pracuje od kilku miesięcy przygotowując szczegóły styczniowego gra-
nia. Jest to wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz mareckich im-
prez. Trzon sztabu to kilkuosobowa grupka społeczników, oddanych całym 
sercem innym i naszemu miastu, a wieloletnie doświadczenie pozwala na 
granie pozbawione fałszywych dźwięków. Finałowy koncert jest kulminacją 
wcześniejszych działań i wielu, wielu prób, gramy razem z wolontariuszami 
i wszystkimi mieszkańcami najpiękniejszą muzykę dobrej woli i przyjaźni. 
Wielkim zaangażowaniem wykazują się mareccy wolontariusze, pomocą 
i sercem darczyńcy oraz wszyscy mieszkańcy, ludzie dobrej woli.

W dniu finałowym naszą wspaniałą marecką orkiestrę tworzy kilkaset 
osób. Każdy finał, to koncerty muzyczne, imprezy towarzyszące, atrakcje 
dla dzieci oraz warsztaty, gry, zabawy i pokazy. Na scenie przez pierwszą 
część dnia występują dzieci i marecka młodzież, wieczorem koncertują 
zespoły muzyczne. 

W trakcie najbliższego finału będziemy na scenie gościć prawdziwą 
gwiazdę, od niedawna mieszkankę Marek. Przez cały dzień odwiedzają 
nas artyści, sportowcy i inni znani ludzi, którzy są, lub będą naszymi 
przyjaciółmi. Łączy nas empatia, otwartość i chęć czynienia dobra.

Wszystkie miejsca, w których kwestują mareccy wolontariusze, są 
wcześniej uzgadniane z właścicielami obiektów, a sama zbiórka odbywa 
się pod czujnym okiem dorosłych opiekunów. Wolontariusze po powro-
cie do sztabu otrzymują pyszne ciepłe posiłki oraz ciasta, napoje i owoce. 
Ten róg obfitości zawdzięczamy mareckim firmom, choć mamy też wspa-
niałych przyjaciół poza naszym miastem. Z wieloma współpracujemy od 
bardzo dawna i chwała im za to, otrzymujemy też wsparcie z Urzędu 
Miasta. Bez wspaniałych sponsorów, darczyńców oraz organizacji nas 
wspierających, niewiele moglibyśmy zrobić, to jeden wielki wspólnie 
działający organizm, pełen pozytywnej energii, dobroci i miłość. Tego 
dnia wszyscy jesteśmy razem.

Marki dołączyły do wielkiego grania w 2006 roku, był to XIV Finał 
WOŚP. Od pierwszego do szóstego finału gościliśmy w Szkole Podsta-
wowej Nr 1. Z powodu remontu sali gimnastycznej musieliśmy zmienić 
lokalizację i od tego czasu jesteśmy w Sali Widowiskowo Sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 4. Wielkość hali pozwoliła na wprowadzenie 
większej liczby atrakcji, które można było usytuować niedaleko sceny 
oraz w korytarzach i salach szkolnych. Przez jedenaście lat, mieszkańcy 
Marek przy pomocy wolontariuszy zebrali 727 973,50 zł. Ta wielka góra 
pieniędzy została przeznaczona przez fundację WOŚP na zakup sprzętu 
i inne działania ratujące zdrowie i życie dzieci, a od XXI finału również 
seniorów - to była bardzo dobra decyzja.  

W imieniu wspaniałych koleżanek i kolegów, członków sztabu Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Markach, dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
wolontariuszom i ludziom dobrej woli za pomoc i wsparcie tej szlachetniej 
inicjatywy. Mogę chyba powiedzieć, że jest to akcja, która integruje całe 
społeczeństwo i jest znana oraz wspierana w bardzo wielu krajach świata. 
Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Marek, przyczynili się do zebrania tej 
niebagatelnej kwoty, która zaczęła szybko zbliżać się do miliona. Chyba jeszcze 
nie tym razem, ale możemy być pewni, że siedmiocyfrową liczbę osiągniemy 
przed piętnastym mareckim finałem. Mieliśmy szczęście i zaszczyt współpra-
cować z wieloma wspaniałymi ludźmi, szkołami, firmami i stowarzyszeniami, 
to Wy wszyscy jesteście muzykami największej na świecie Orkiestry. 

Kolejny finał już 15 stycznia 2017 roku, zapraszamy do Hali Widowisko-
wo-Sportowej przy ulicy Dużej 3.

Proszę, tego dnia wyciągajcie Państwo ręce w stronę kolorowych pu-
szek. Tak niewiele trzeba żeby przyłączyć się i czynić dobro oraz gestem 
tym integrować naszą lokalną społeczność. 

Zapraszam do odwiedzenia i polubienia oficjalnej strony 
Sztabu WOŚP w Markach 

https://www.facebook.com/WOSPSztabMarki 
Wszystkie relacje z mareckich finałów na stronie:

http://www.marki.net.pl/wosp
Z orkiestrowym pozdrowieniem - Siema!    Jarosław Jaździk

Św. Mikołaj ze znanymi aktorami
Glinka, Żmuda-Trzebiatowska, Wons – kto z nas tych nazwisk nie 
zna! Znani i lubiani wsparli nasz projekt realizowany dla dzieci 
z ubogich rodzin.

Wielu z Was zna już akcję  „Święty Mikołaj mieszka w Markach”. Po raz ósmy 
realizujemy ten projekt. Ponieważ przybywa i mieszkańców, i sympatyków na-
szego przedsięwzięcia, pozwólcie, że pokrótce przypomnimy zasady dobroczyn-
nego projektu. Ludzie o wielkich sercach, którzy chcą pomóc dzieciom z ubogich 
rodzin mareckich, stają się Świętymi Mikołajami. Pomaga nam w tym Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który jak mało kto zna mapę mareckiego ubóstwa. Dzieci 
piszą listy, my je otrzymujemy, a następnie szukamy osób, które chcą sprawiać 
radość najmłodszym i realizują życzenia z listów. Wierzcie, wiele z tych listów 
chwytało za serce. W ubiegłym roku dzięki Wam rozwieźliśmy aż 140 paczek, 
w których znajdowały się ubrania, zabawki czy produkty żywnościowe. W tym 
roku podobna liczba paczek właśnie jest pakowana na sanie Świętego Mikołaja 
i wkrótce trafi do dzieciaków wypatrujących pierwszej gwiazdki. Tegoroczna 
edycja akcji została uświetniona udziałem aktorów z Teatru Kwadrat: Katarzyny 
Glinki, Marty Żmudy Trzebiatowskiej, Pawła Domagały, Jacka Łuczaka, Grze-
gorza Wonsa, Andrzeja Andrzejewskiego, Michała Lewandowskiego i Szymona 
Kusarka. Nagrali film, który mogliście Państwo obejrzeć na naszej stronie na 
facebook’u, ale także włączyli się w pomoc przy realizacji listów.

Zaglądajcie na naszą stronę www.marki2020.pl, www.marki.net.pl oraz 
na facebook’owy profil Św. Mikołaj mieszka w Markach

Koordynatorzy „Św. Mikołaj mieszka w Markach”
Kasia i Marcin Dąbrowscy, Grupa Marki 2020 

Ps. Honorowym patronatem projekt objął burmistrz Jacek Orych, 
który był jednym z ojców mareckiego Św. Mikołaja.

Marecki networking 
naszego stowarzyszenia

Networking to ostatnio bardzo modne słowo. Ale cóż to oznacza? 
Według definicji z Wikipedii to proces wymiany informacji, zasobów, 
wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci 
wzajemnych kontaktów. Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze (MSG) 
prowadzi networking od początków istnienia – buduje sieć wzajemnych 
kontaktów wśród mareckich przedsiębiorców na bardzo silnej podsta-
wie: społecznej i charytatywnej. 

Mapa przedsiębiorców mareckich jest jednak bardzo dynamiczna, 
pojawiają się nowe punkty usługowe, nowe firmy, nowi inwestorzy. Ma-
reckie Stowarzyszenie Gospodarcze, chcąc bardziej zintegrować naszych 
biznesmenów, planuje zainaugurować w styczniu 2017 roku cykl spotkań 
networkingowych w formie śniadań.

Celem spotkań ma być stworzenie platformy do zawiązywania relacji, 
sojuszy, partnerstw biznesowych, a także zapoznanie nowych przedsię-
biorców z działalnością naszego stowarzyszenia. 

Chcemy, żeby spotkania networkingowe MSG były okazją do wymiany 
doświadczeń, wzajemnej pomocy oraz zalążkiem 
nowych inicjatyw.

Chętnych na uczestnictwo w spotkaniach ne-
tworkingowych MSG zapraszamy do obserwowania 
naszej strony na facebooku:

https://www.facebook.com/MSGmarki
Marlena Stosio,

prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
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i artykułów sponsorowanych. Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstu. 
Artykuły zamówione prosimy przesyłać w formie elektronicznej. 
Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

Wydawca:

            Mareckie
     Stowarzyszenie
Gospodarczew

w
w

.m
sg

.n
et

.p
l



3

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

 Na parkiecie w hali przy ul. Dużej 3 pojawiło się ponad 300 za-
wodników!

Dwudniowa rywalizacja w ramach Mikołajkowego Turnieju Halowego za-
kończyła się zwycięstwem drużyny z Przasnysza. Dowodzeni przez Kamila 
Majkowskiego  (byłego zawodnika m.in. Legii Warszawa, Pogoni Szczecin 
i Wisły Płock) Kopacze Team pokonali w wielkim finale reprezentującą nasze 
miasto Niespodziankę Marki. Drużyna Mariusza Rogalskiego prowadziła 
wprawdzie 2:0, ale rywale zdołali doprowadzić do remisu, a następnie lepiej 
wykonywali rzuty karne i to oni wyjechali ostatecznie z Marek ze złotymi 
medalami. Podium uzupełnił Tanatos, który okazał się lepszy od FC Siewce. 
Statuetkę króla strzelców wystrzelał sobie Kamil Majkowski, który do siatki 
przeciwników trafiał aż 15 razy. Najlepszym bramkarzem mikołajkowych 
zmagań uznano Dariusza Nowaka z Tanatos. MVP całego turnieju został 
natomiast Paweł Gołaszewski, przedstawiciel mareckiej Niespodzianki. 

Pierwsza edycja Mikołajkowego Turnieju Halowego okazała się strza-
łem w «10». Nikt nie przypuszczał bowiem, że do zmagań zgłoszą się aż 
34 zespoły. Na parkiecie w hali przy ul. Dużej 3 pojawiło się ponad 300 
zawodników. Zdaniem wielu z nich organizowane w Markach zmagania 
stoją na bardzo wysokim poziomie piłkarskim. Nie jest również tajem-
nicą, że mareckie turnieje przyciągają bardzo dużą liczbę drużyn, co au-

tomatycznie przekłada się na jakość rywalizacji. W grudniowy weekend 
do Marek zawitało także kilka znanych osób. Kamil Majkowski zdobył 
m.in. Puchar Polski z Legią Warszawa. Oprócz gry w warszawskim klubie 
król strzelców Mikołajkowego Turnieju Halowego ma za sobą występy 
także w takich zespołach jak Pogoń Szczecin, Wisła Płock czy Zawisza 
Bydgoszcz. W drużynie Weteranów znalazł się z kolei Sebastian Gontarz, 
wokalista zespołu z nurtu Disco Polo o nazwie «Gonti». Jednym z sę-
dziów był natomiast Artur Radziszewski, który w przeszłości prowadził 
spotkania Ekstraklasy oraz 1 ligi. 

Rozegrane 10/11 grudnia zawody można uznać za wyjątkowo udane. 
Obyło się przede wszystkim bez kontuzji, co w sporcie jest zawsze 
najważniejsze. Poziom sportowy zaskoczył nie tylko organizatorów i ki-
biców, ale także przede wszystkim samych aktorów halowego spektaklu. 
Ci, którzy czują niedosyt gry, nie będą musieli długo czekać na kolejne 
wielkie granie na hali. Już w styczniu odbędzie się bowiem III edycja 
Noworocznego Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Marki. Organiza-
torzy przewidują, że do walki o złoto stanie 40 zespołów. Na pewno 
o starcie zapisów będzie na tyle głośno, że każdy chętny zespół dowie się 
o możliwości zgłoszeń na tyle wcześnie, żeby móc zebrać skład i pojawić 
się ponownie lub po raz pierwszy w Markach.

Marcin Nowak

Tak dużo, tak mało
„Czy miasto Marki jest miastem przyjaznym dla mieszkańców” – 
druga część felietonu Michała Jarocha. Dziś o drogach. 

Drodzy Mieszkańcy, witam Was serdecznie, kontynuując rozpoczęty w po-
przednim numerze „Ekspresu Mareckiego” cykl felietonów. W tym artykule 
chcę podzielić się z Państwem obserwacjami i przemyśleniami związanymi 
z infrastrukturą drogową Marek. Jak wygląda infrastruktura drogowa?

Odpowiedź  na to pytanie nie jest jednoznaczna. Po zakończeniu 
największej inwestycji w mieście, tj. budowy systemu kanalizacji, niestety 
widać jaki jest stan dróg i chodników. W ciągu ostatnich dwóch lat ratusz 
wykonał dużo pracy związanej z poprawą stanu infrastruktury drogowej, 
m.in: wybudowano 6,3 km dróg, zmodernizowano i wybudowano 2,7 km 
chodników, zaprojektowano 12,7 km dróg rowerowych. W projekcie bu-
dżetu na 2017 rok zaplanowano kolejne środki na infrastrukturę drogową 
w wysokości ponad 21 mln (głównie wydatki inwestycyjne) największe 
w historii Marek. W świetle potrzeb mieszkańców to dużo, a zarazem 
mało, żeby je zaspokoić. Ale widać, światełko w tunelu……

Jak poprawić stan dróg gruntowych?
Nasze miasto posiada około 150 km dróg, z czego ok. 60% to drogi 

gruntowe, których stan według mnie najbardziej wymaga poprawy. 
W budżecie każdego roku planowane są środki na utrzymanie dróg 

gruntowych, tj. 2 lub 3 krotne równanie. Niestety, te prace są tylko 
działaniami chwilowymi, bo już po kilku dniach przy niesprzyjającej 
aurze pogodowej „wyrównane” drogi gruntowe wracają do stanu sprzed 
zabiegów utrzymujących, ale chociaż przez chwilę jest nieco lepiej. Moim 
zdaniem należy podejść do tego problemu systemowo, opracować plan 
zmiany tego stanu, tj. zaplanować, które drogi ze względu na ich ważność 
należy modernizować, np. poprzez zmianę nawierzchni na asfaltową, 
z kostki lub betonową (jeśli są w drodze instalacje wymagające zakrycia, 
odwodnienie i uregulowany jest stan prawny). A cześć tych „gruntówek” 
można poprawić poprzez zastosowanie technologii łączenia warstwy 
wierzchniej z odpowiednim „lepiszczem”, co zapewni poprawę ich 
właściwości na kilka lat i według mnie tym samym ograniczy koszty bieżą-
cego utrzymania. Dla mnie to jest najważniejsza kwestia do rozwiązania 
w mieście.

Reasumując mogę stwierdzić, że należy stopniowo poprawiać stan 
infrastruktury drogowej miasta, poprzez realizację działań inwestycyj-
nych, poprawę stanu dróg gruntowych, pozyskiwanie funduszy z UE, 
rozbudowę dróg rowerowych itp.

Kontynuując temat, który wg mnie jest bardzo ważny, czekam na Pań-
stwa sugestie, przemyślenia, propozycje, byśmy mogli wspólnie rozwijać 
nasze MARKI.

Do zobaczenia w kolejnym numerze.
Michał Jaroch

Kopacze Team zwycięzcami Mikołajkowego Turnieju Halowego

Sportowa – bijące serce
Ziarno, zasiane w pilotażu budżetu obywatelskiego, przynosi owoc.

Pamiętacie, jak wyglądała ulica, przy której znajdują się dziś m.in. 
przychodnia lekarska i komisariat policji? Jej smutny krajobraz ożywiał 
jedynie od czasu do czasu cyrk, który przyjeżdżał do Marek i rozkładał 
się na placu naprzeciwko urzędu. Czy tak powinien wyglądać centralny 
punkt miasta? Odpowiedź jest oczywista: oczywiście, że nie.

Pierwszy sygnał wysłali mieszkańcy. W pilotażu budżetu obywatel-
skiego, jeszcze w poprzedniej kadencji, projekt pod nazwą „Bijące serce 
miasta” zyskał najwięcej głosów. Ludzie, którzy mieszkają w Markach, 
pokazali, że zależy im na miejscu, które stanie się zwornikiem rozcię-
tego drogą krajową nr 8 miasta. Potem, już w tej kadencji, zrobili drugi 
krok. Gremialnie głosowali w internetowym konkursie Nivea, w którym 
można było wygrać budowę placu zabaw. I to się udało! Przy Sportowej 
powstało miejsce, gdzie bez obaw dzieci mogą się pohuśtać i pozjeżdżać 
na zjeżdżalniach.

Ale można powiedzieć, że to było preludium do tego, co się dzieje 
w tym i co się będzie działo w przyszłym roku. Już dzisiaj możemy 
zobaczyć jak wzdłuż Sportowej powstają ścieżka rowerowa i chodnik 
z prawdziwego zdarzenia. To pierwszy krok. Drugim będzie zagospo-
darowanie terenu wokół placu zabaw. Znajdą się tam: zestaw wodnych 
atrakcji dla dzieci, park linowy i siłownia plenerowa (projekty z budżetu 
obywatelskiego) oraz trasy dla tych, co lubią jeździć na rolkach. Oczyma 

duszy widzę, jak latem to miejsce tętni życiem – zarówno w dni powsze-
dnie jak i weekendy.

Ktoś zapyta – no dobrze, mogę tu przyjechać, ale gdzie zaparkuję? 
Nieśmiało zaproponuję – może na parkingu, który powstanie między bu-
dynkiem biblioteki a komisariatem? Na początku grudnia przyszły dobre 
wieści. Okazało się, że Marki otrzymają dofinansowanie z unijnej puli 
i mogą budować parkingi Parkuj i Jedź w dwóch lokalizacjach. Jedną z nich 
jest właśnie ulica Sportowa. Będą tam miejsca dla aut i rowerów, miejski 
monitoring, toaleta, ba, nawet punkt ładowania aut elektrycznych, które 
są przyszłością świata motoryzacji.

Na razie mamy w okolicy budowlany nieład. I tak pewnie będzie jesz-
cze przez część 2017 r. Ale nie martwię się tym, bo mieszkańcy dostaną 
to, na co głosowali – bijące serce miasta…

Katarzyna Dąbrowska
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Maria Borysewicz: Kto to powiedział trzy lata temu „Zaprzedałem 
duszę Markom”?

Jacek Orych: Ja. Na łamach Expresu. Pamiętam
- Warto było?
- Oczywiście. Mam tę satysfakcję, że efekty naszych dwuletnich prac za-

czynają być widoczne i mówią mi to w osobistych rozmowach mieszkańcy. 
Choć oczywiście mam świadomość, że jeszcze długa droga przed nami…

- Na czym polega zaprzedawanie duszy Markom?
- Zabrzmi jak banał, ale po stokroć prawdziwy – nielimitowanej pracy 

na rzecz mieszańców.
- Połowa kadencji to czas podsumowań. Na początek – co uważa 

Pan za największą porażkę tych dwóch lat?
- Dwie rzeczy. Opóźnienia w realizacji zwycięskich projektów budżetu 

obywatelskiego z 2015 roku i trudna współpraca z Radą Miasta.
- To co z tym budżetem obywatelskim?
- Głosowanie dało do zrozumienia, że mieszkańcom brakuje miejsc do 

rekreacji. Dlatego przy Sportowej powstaną nie tylko siłownia plenerowa 
i parki linowy dla dzieci, ale również zespół wodnych atrakcji i tor dla 
rolkarzy. Słowem – duży skwer z prawdziwego zdarzenia, będący rekre-
acyjną wizytówką Marek. Czekamy na pozwolenie na budowę. Co do 
pozostałych siłowni, które wygrały ubiegłoroczny budżet obywatelski: 
ogłosiliśmy postępowanie konkursowe, do którego nie zgłosiła się żadna 
firma, dlatego nie zdążyliśmy ich wybudować w tym roku. Na wiosnę 
powtórzymy wybór wykonawcy. 

- A Rada Miasta?
- Prosty przykład. Radni, którzy nie widzą potrzeby zmian, zarzucają 

mi nadmierne zadłużanie miasta. Tymczasem przez dwa lata zredukowa-
liśmy je o 4 mln zł, jednocześnie zwiększając inwestycje. W przyszłym 
roku zwiększymy wydatki majątkowe do 37 mln zł. I to nie wliczając 
pieniędzy unijnych oraz od wojewody i powiatu na budowę dróg i ścieżek 
rowerowych, które mamy na wyciągnięcie ręki. Zewnętrzne dofinanso-
wania to ponad 10 mln zł.

- Co uważa Pan za największy sukces?
- Może to Pana zdziwi, ale rosnące zaangażowanie mieszkańców 

w sprawy miasta – chęć współpracy, otwartość na dialog, podpowiadanie 
i realizowanie ciekawych projektów wspólnie z miastem. To pokazuje, że 
nasze hasło „Marki. Włącz się” nie jest pustosłowiem. 

- A byłam przed wywiadem skłonna się założyć, że powie Pan 
o pierwszej strefie, czyli sprawie, której nie udało się pana po-

przednikowi doprowadzić do 
szczęśliwego końca.

- Jeśli chodzi o komunikację, 
patrzę dalej. Na początku 
grudnia dostaliśmy informację, 
że otrzymaliśmy dofinansowanie 
do parkingów „Parkuj i Jedź”, 
które zachęcą do korzystania z 
komunikacji miejskiej. Kilka dni 
temu rozmawiałem z władzami 
Warszawy na temat możliwości 
przedłużenia projektowanego 
tramwaju z Grodziska do Marek. 
To oczywiście nie jest perspek-
tywa tej kadencji, ale wciąż tego 
rozdania unijnych pieniędzy. 
A przypominam – to ostatnia 
taka hojna perspektywa. 

- A drogi? Mieszkańcy się 
skarżą, że jeżdżą po wybo-
jach.

- W ciągu dwóch lat zbudo-
waliśmy więcej kilometrów 
niż w czasie całej poprzedniej 
kadencji. W 2017 r. – będzie 
jeszcze więcej. Wiem, że ludzie 
się niecierpliwią. Gdy przysze-
dłem do urzędu, w szufladach 
znalazłem jeden-dwa projekty. 
Bez przemyślanego scenariusza 
nie ma dobrego filmu, bez 

przemyślanego projektu nie będzie budowy drogi. Na szczęście 
przez te dwa lata odrabialiśmy stracony czas i z desek projektantów 
zaczęły schodzić plany, które wdrażamy regularnie w życie. Proszę 
zobaczyć – większość inwestycji w przyszłym roku to pieniądze na 
drogi.

- Największe wyzwanie na kolejne dwa lata?
- Zdecydowanie edukacja. Reforma oświatowa stawia przed nami 

nowe wyzwania. Zaczęliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
Okólnej. Powstaną tam sale dla 500 uczniów i sala sportowa. Zleciłem 
przygotowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Szkolnej. 

- A gimnazjum przy Wspólnej?
- To już na 99,9 proc. nie będzie gimnazjum. Projekt, który wydawał 

się kompletny w 2014 roku, wymagał jeszcze bardzo wielu uzgodnień. 
Zrobiliśmy to, przygotowaliśmy teren pod budowę, przeprowadziliśmy 
też z bankami rozmowy na temat finansowania. Gdy szykowaliśmy się 
do ogłoszenia przetargu, na horyzoncie pojawiła się reforma. To nie jest 
tak, że do sal, dedykowanych gimnazjalistom, wpuścimy pierwszaków. 
Teraz trzeba projekt zmieniać, a powiem tylko tyle, że moi poprzednicy 
nie zabezpieczyli należycie interesów miasta w umowie z projektantami 
kompleksu oświatowego. Z danych demograficznych jasno wynika, 
że nowa szkoła podstawowa w tym rejonie jest niezbędna. O zmianie 
lokalizacji, czego chcieliby moi oponenci, nie może być mowy. 

- Ma Pan satysfakcję z postępu prac przy obwodnicy Marek?
- Jasne. W drugiej połowie przyszłego roku Marki staną się miastem, 

które nie jest rozjeżdżane przez tysiące tirów. Cukierkowa akcja z 2009 r., 
wsparta przez mieszkańców i kierowców, wydała piękne owoce. Mar-
twię się tylko o tereny przylegające do obwodnicy. Wycięcie ekranów 
akustycznych przez inwestora w terenie zurbanizowanym to gigantyczne 
nieporozumienie.  

- Marki za dwa lata to…
- Sami zobaczycie (uśmiech). A tak poważnie – miasto z obwodnicą, 

rozbudowanymi dwiema szkołami i rozpoczętą budową nowej placówki. 
Z odremontowaną częścią kamienic, z dwucyfrową liczbą kilometrów 
nowych i zmodernizowanych dróg oraz rzeszą rowerzystów poruszają-
cych się po bezpiecznych ścieżkach rowerowych. 

- Czy tak sobie Pan wyobrażał bycie burmistrzem?
- Sądziłem, że sprawy w Markach są lepiej poukładane i nie będę musiał 

wychodzić z pracy po 22. Ale jestem optymistą. Damy radę.

4

Samorządowiec dobrej zmiany
„Jacku, daj Markom długą, dobrą zmianę” – apelował podczas zaprzysiężenia Jacka Orycha Janusz Werczyński, ustępujący włodarz 
Marek. Na półmetku kadencji o zmianach w mieście oraz o blaskach i cieniach mareckiego samorządu z obecnym burmistrzem 
rozmawia Maria Borysewicz.
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PODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI BURMISTRZA JACKA ORYCHA

❖  Włączenie OSP do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego

❖ Nowe radiowozy i sprzęt dla Policji
❖ 11 nowych kamer monitoringu
❖  18 zmodernizowanych punktów 

kamerowych
❖ 4,5 km położonego światłowodu
❖  Program Poprawy Bezpieczeństwa 

na Drodze
❖  Defibrylatory w instytucjach publicznych

BEZPIECZEŃSTWO

❖  Remont podstawy zabytkowego 
komina Fabryki Briggsów

❖ Modernizacja kamienic
❖  Film dokumentalny o historii Marek 

„Regiony z historią”
❖  Przygotowanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji
❖  Wspólne obchody rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego

HISTORIA I OCHRONA ZABYTKÓW

❖  Nowe hasło i logotyp miasta
❖  Maskotka miasta „Pan 

Cegiełka Superbohater”
❖  Iluminacje świąteczne
❖  Profile miasta na portalach 

społecznościowych
❖  Kampania „Tu mieszkam, tu płacę 

podatki, tu zyskam nowe inwestycje”

WIZERUNEK MIASTA

❖  6,3 km wybudowanych dróg
❖  1,6 km dróg w budowie
❖  2,1 km dróg rowerowych w budowie
❖  12,7 km zaprojektowanych dróg 

rowerowych
❖  2,7 km zmodernizowanych 

i wybudowanych chodników
❖  11,6 km zaprojektowanych linii 

oświetleniowych
❖  296 nowych latarni

DROGI

❖  Obniżenie o połowę podatku 
transportowego

❖  Zniesienie opłaty handlowej
❖  Żadnych podwyżek podatków i opłat

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

❖  Punkt potwierdzania profili ePUAP
❖  Możliwość płatności kartą płatniczą 

w ratuszu
❖  Internetowe Biuro Obsługi Klienta 

Wodociągu Mareckiego
❖  Uruchomienie hot spotów  

w przestrzeni publicznej (w realizacji)
❖  Przygotowanie Punktu Obsługi 

Mieszkańca (w realizacji)

NFORMATYZACJA

❖  7 mln zł na modernizację placówek 
oświatowych

❖  Utworzenie Przedszkola Miejskiego Nr 5
❖  Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły 

Podstawowej Nr 1
❖  Dostęp do wody pitnej w szkołach 

(źródełka Markowej Wody)
❖   Wydłużenie godzin pracy świetlic 

szkolnych
❖  Dziennik elektroniczny w każdej szkole

OŚWIATA

❖  1 strefa na terenie całych Marek
❖  Nowa linia autobusowa do Wołomina
❖  Biletomat przy ratuszu
❖  Środki zewnętrzne na budowę 

parkingów Park&Ride

KOMUNIKACJA

❖  Zmniejszenie długu miasta o 4 mln zł
❖  Zwiększenie nakładów na inwestycje 

o 27,7 mln zł

BUDŻET

❖  Utworzenie punktu konsultacyjnego 
Programu „Rodzina 500+”

❖  Projekt „Q umacnianiu rodzin”
❖  Środki zewnętrzne na zatrudnienie 

asystentów rodzin
❖  Cykl zajęć dla seniorów (gimnastyka, 

nordic walking, taniec, informatyka)
❖  Program odpracowywania długów
❖  Wspólne spotkanie wigilijne środowiska 

mareckich seniorów

POLITYKA SPOŁECZNA

❖ Plac zabaw „Podwórko Nivea”
❖ Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego
❖ Kreatywne Strefy Gier Chodnikowych
❖ Siłownia Plenerowa Nestle
❖ Marecki Budżet Obywatelski
❖ Aktywne Przejście PZU
❖  Budowa Mareckiego Centrum 

Aktywności – Fabryczna 3
❖  Kwartalnik informacyjny Marki.pl

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

❖  Remont wnętrza biblioteki publicznej
❖  Zainstalowanie klimatyzacji w MOKu 
❖  Nowe imprezy miejskie: np. Jarmark 

Świąteczny, „Na weekend zostaję 
z Rodziną w Markach”

❖  Modernizacja sali gimnastycznej  
na Marcovii

❖  Zakończenie budowy kompleksu 
sportowego przy ZS2

❖  Zaprojektowanie centralnego placu  
przy ul. Sportowej

❖  Nowe alejki w parku miejskim

KULTURA, SPORT I REKREACJA

❖  247 projektów uchwał przekazanych 
radzie miasta

❖  378 wydanych zarządzeń
❖  52.112 podpisanych decyzji 

administracyjnych
❖  ponad 750 indywidualnych spotkań 

z mieszkańcami na dyżurach
❖  1.392 podpisane umowy
❖  98 ogłoszonych przetargów

ADMINISTRACJA

OCHRONA ŚRODOWISKA

❖  1,8 mln zł pozyskanych środków 
z WFOŚiGW i NFOŚiGW

❖  1,8 km zmodernizowanych rowów 
komunalnych

❖  Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór 
odpadów na korzystnych warunkach  
dla mieszkańców (brak podwyżek opłat)

❖  Projekt EkoMarki – realizacja 
obywatelskich projektów na rzecz 
środowiska

❖  2017 wybudowanych przyłączy 
kanalizacji sanitarnej

❖  8 wizyt ministrów w Markach
❖  Dobre stosunki z:  

– władzami województwa  
(remont ul. Legionowej, koncepcja 
modernizacji DW 631 przez Marki), 
– władzami powiatu (projekt budowy ulic 
Kościuszki i Sosnowej, dofinansowanie 
budowy ulic Zagłoby, Zygmuntowska, 
punkt bezpłatnych porad prawnych) 
– władzami Warszawy (1 strefa biletowa, 
projekt drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Radzymińskiej do Marek)

❖  Współpraca w dziedzinie oświaty 
z Wilnem

❖  Współpraca w dziedzinie polityki 
społecznej z Odessą

WSPÓŁPRACA  
Z INNYMI INSTYTUCJAMI
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Dojrzali wspaniali w Markach
W Markach, jak w całej Polsce, jest coraz więcej osób starszych, 

bo społeczeństwo się starzeje. Przyrost naturalny się zmniejsza, 
żyjemy coraz dłużej. Według danych GUS (strona www.polskaw-
liczbach.pl/Marki) obecnie Marki zamieszkuje  31 182 osób, z tego 
w wieku 60+ jest 4800 osób, to 15 % mieszkańców. Seniorzy muszą 
więc zbudować wspólnotę prawdziwą, zaangażowaną, wzajemnie 
się wspierającą - żeby starość nie była tylko samotnym siedzeniem 
przed telewizorem. 

Przed seniorami wyzwania dotyczące usług opiekuńczych, systemów 
zdrowotnych, musimy zapobiegać dyskryminacji ze względu na wiek. 
Warto włączyć do dyskusji dotyczącej polityki senioralnej  w naszym 
mieście. Kto lepiej niż my przedstawi nasze oczekiwania. Są w Markach 
zorganizowane grupy seniorów - w wielkim skrócie chcę je przedstawić.

 Grupę 75 osób  zrzesza Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Markach. Jest to koło terenowe  Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów z Warszawy Targówek. 

Związek w Markach pod przywództwem Zofii Krupy i Henryki 
Kruszewskiej stara się pomagać seniorom mareckim organizując im 
potańcówki, wczasy z rehabilitacją, wycieczki. Organizują  w miarę 
swoich możliwości wsparcie dla osób niepełnosprawnych  i w wieku 
emerytalnym. Czynnie też włączają się w rozeznanie potrzeb mareckich 
seniorów (obecnie prowadzą ankietyzację osób 60+). 

Zapraszają wszystkich chętnych do uczestniczenia w spotkaniach, są 
otwarci na innych, ich hasłem jest - podobnie jak całych Marek - “włącz 
się” w nasze wspólne działania dla społeczności gminy, na pewno masz 
świetne pomysły, które da się wykorzystać dla dobra seniorów. 

Marecki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od marca 2014 roku. 
Według dokumentów rejestrowych do zadań UTW m.in. należy  akty-
wizacja społeczna osób starszych oraz uczestnictwo w różnych formach 
życia społecznego, dążenie do zacieśniania więzi międzypokoleniowych, 
popieranie form aktywności intelektualnej, zgodnie ze statutem  (https://
mojepanstwo.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-w-markach).       

Uniwersytet zrzesza około 40 osób i tak jak Związek Emerytów two-
rzy bazę budowania lokalnej  wspólnoty. 

UTW ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Marki - Pustelnik - Stru-
ga, które organizuje słuchaczom UTW ciekawe zajęcia: pokaz makijażu 
poprowadziła pani Anna Grochowska, lekcje języka francuskiego prowa-
dzi pani Ewa Michalak. Również Stowarzyszenie Marki - Pustelnik - Struga 
zorganizowało i sfinansowało  dla słuchaczy kurs komputerowy. Poza tym 
panie z UTW robią piękne wyroby hand made - piękne czapki na zimę 
i ozdoby choinkowe. Uniwersytet posiada swoją stronę na portalu Fb:

www.facebook.com/ 
Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Markach-609282412486329/

Obie te organizacje użytkują obecnie jedno pomieszczenie, przy Alei 
Piłsudskiego 37, dyżury mają na zmianę - UTW od poniedziałku do środy, 
Związek w czwartki, piątki i soboty. Lokal ten jest użyczony z zasobów 
gminnych.

Wiele dobrego dla seniorów robi Klub Seniora w MOK, który działa już 
od 30 lat. Klub powstał z inicjatywy Krystyny Klimeckiej. Seniorzy spo-
tykają się tam w każde czwartkowe popołudnie. Uczestniczą w warszta-
tach, wydarzeniach kulturalnych i imprezach okolicznościowych. 

Podsumowując - senior marecki ma liczne możliwości spotykania się 
z innymi osobami, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, aktywi-
zujących -  trzeba tylko chcieć wyjść z domu.

Maria Borysewicz, seniorka

Okrągły jubileusz 
najstarszego UKS

Były podziękowania, wspomnienia, prezentacje, podsumowania, 
wzruszenia, tort. Uczniowski Klub Sportowy Struga ma już 20 lat. 

Na przestrzeni dwóch dekad najstarszy UKS w mieście, działający 
nieprzerwanie od 1996 roku przy Szkole Podstawowej nr 5 (obecnie przy 
Zespole Szkół nr 2 – SP 5 i Gimnazjum nr 2), wykształcił i wypromował 
dziesiątki uzdolnionych warcabistów, rozsławiających Marki na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Działalność klubu to także organi-
zacja licznych turniejów warcabowych, szachowych, tenisa stołowego 
oraz symultan i warsztatów gier logicznych na różnego rodzaju festynach 
i imprezach otwartych.

O aktywności UKS Struga, sukcesach zawodników, imprezach, 
różnych formach działalności na bieżąco można śledzić informacje na 
stronach internetowych, w lokalnej prasie, w relacjach filmowych Tuby 
Marek, na nowo powstałej z okazji Jubileuszu stronie https://20latuks-
struga.wordpress.com … a czerwone koszulki zawodników z dumnie 
wyeksponowanym herbem Marek widoczne są na licznych imprezach 
miejskich.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie, życzliwość, 
pomoc, ofiarność, wsparcie wielu, wielu ludzi. To z jednej strony spo-
łeczna, bezinteresowna praca działaczy UKS Struga, rodziców i samych 
zawodników, a z drugiej – wielka życzliwość ze strony współpracujących 
z klubem wielu urzędów i instytucji, na czele z Urzędem Miasta Marki 
(od początku działalności aż do dziś). Na przestrzeni dwóch dekad 
spotykaliśmy się ze zrozumieniem i potrzebnym wsparciem. Za wszelką 
pomoc Wszystkim Przyjaciołom UKS Struga serdecznie dziękujemy!

Chcąc uczcić  XX-lecie działalności UKS Struga, obecni działacze klubu 
przygotowali 2-dniowe jubileuszowe obchody.

W sobotę 26 listopada odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 w ramach 
Jubileuszu XIV Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych 64-polowych 
– impreza, której pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem wszystkich 
dotychczasowych edycji przy współpracy PZWarc i UM Marki był UKS 
Struga. Wielogodzinne zmagania przy warcabnicach zakończyły się 
bardzo pomyślnie dla mareckiego klubu: wśród zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach znaleźli się nasi reprezentanci.

Wieczorem 26 listopada odbyły się centralne uroczystości jubile-
uszowe, na które licznie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele 
władz Miasta Marki, Powiatu Wołomińskiego, Polskiego Związku War-
cabowego, zaprzyjaźnionych klubów warcabowych, dyrektorzy szkół 
współpracujących z UKS Struga, wszyscy prezesi klubu, dawni działacze 
i zawodnicy, sympatycy...po prostu Przyjaciele UKS Struga.

Były podziękowania, wspomnienia, prezentacje, podsumowania, 
wzruszenia, tort – jak przystało na okrągły jubileusz. Atmosfera była 
uroczysta, podniosła, a jednocześnie serdeczna, pełna ciepła i uśmiechu. 
Gala trwała do późnych godzin, a następnego dnia – kolejne zawody 
warcabowe.

W niedzielę 27 listopada w ramach obchodów jubileuszu, rozegrany 
został VI turniej z cyklu IV Grand Prix Mazowsza w warcabach. Był to 
ostatni turniej GP 2016, a zarazem podsumowanie całego cyklu tego-
rocznego GP (poprzednie turnieje odbyły się w Słupnie, Radzyminie, 
Mińsku Mazowieckim, Wiązownie i Mławie). Nie mogło być inaczej: 
marecki turniej zakończył się sukcesami naszych zawodników, którzy 
odbierali nagrody niemal we wszystkich kategoriach. A podsumowanie 
całego cyklu tegorocznego GP zaowocowało kolejnymi pucharami, które 
znalazły się w rękach zawodników UKS Struga. To dodatkowy prezent 
na jubileusz!

Wszystkim, którzy byli obecni na obchodach i tym, których nie było 
z nami, ale są naszymi sympatykami, kibicami, a może dawnymi zawod-
nikami, wszystkim sponsorom, darczyńcom i Przyjaciołom – jeszcze 
raz dziękujemy za te dwadzieścia lat! Na nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia życzymy zdrowia,  radości i rodzinnego ciepła oraz pogody 
ducha na wszystkie dni Nowego Roku 2017.

P.S. Minęło zaledwie kilkanaście dni od naszego jubileuszu, a UKS 
Struga wzbogacił się o kolejne cenne medale. Na Mistrzostwach Polski 
Kobiet  w Karpaczu Marta Bańkowska zdobyła tytuł Wicemistrza Polski, 
a nasza żeńska drużyna uplasowała się na III miejscu. Z kolei w Sempólnie 
Krajeńskim na Mistrzostwach Polski LZS-ów nasi zawodnicy w swoich 
kategoriach wiekowych wywalczyli 3 złote medale (kat. do lat 10, 13 
i 16), drużynowo zajęliśmy II miejsce! Oby tak dalej!

Jarosław Suchecki
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Skrzyżowanie ul. Małachowskiego z al. Piłsudskiego to punkt znany 
z bardzo dużego natężenia ruchu i korków, które powstają przy wyjeź-
dzie na główną marecką ulicę. Zmotoryzowani klienci dyskontów, punk-
tów handlowo-usługowych oraz mieszkańcy pobliskich osiedli oczekują 
w długiej kolejce, aby wyjechać na Piłsudskiego. Rozwiązaniem, które 
rozładowałoby tę sytuację i ułatwiło życie uczestnikom ruchu drogowe-
go, byłby dodatkowy pas umożliwiający skręt w prawo na terenie przed 
budynkiem Piłsudskiego 115D. Teren ten należy do miasta Marki, jednak 
jest w użytkowaniu wieczystym przez Spółdzielnię SAM-81.

Idealnym sposobem do realizacji kosztownej, ale jakże potrzebnej 
mieszkańcom Marek, inwestycji był budżet obywatelski. Zgłosiłem 
projekt  zakupu przez miasto Marki działki pod budowę prawoskrętu. 
Niestety, z przyczyn formalnych projekt nie mógł zostać dopuszczony do 
głosowania. Działka jest obciążona hipoteką, miasto nie może jej kupić 
bez wcześniejszej spłaty hipoteki przez Spółdzielnię SAM-81.

W ten sposób przepadła szansa na realizację tej inwestycji. Dodam – 
nie po raz pierwszy.

Pierwsze próby zapobiegnięcia paraliżu komunikacyjnego podej-
mowałem jeszcze jako członek rady nadzorczej Sam-81, zanim został 
wybudowany Lidl. Już w marcu 2015 roku, kiedy było wiadomo że 
otwarcie nowego sklepu znacznie zwiększy obciążenie komunikacyjne 
ul. Małachowskiego, zgłaszałem zarządowi SAM-81 potencjalny problem. 
W tamtym czasie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni SAM-81 z 2010 roku działka miała zostać przekazana 
nieodpłatnie na rzecz miasta pod budowę prawoskrętu. Gdyby zarząd 
zrealizował tę uchwałę, prawdopodobieństwo oddania inwestycji wraz 
z otwarciem sklepu pod koniec 2015 roku było bardzo wysokie.

Z niezrozumiałych powodów zarząd spółdzielni nie zrobił nic w tej 
sprawie do listopada 2015 r. Wówczas na walnym zgromadzeniu poddał 
głosowaniu uchwałę zmieniającą warunki przekazania miastu owej 
działki. Zamiast nieodpłatnego przekazania działki zdecydowano o jej 
sprzedaży. Wiadomo było, że taki ruch przedłuży realizację inwestycji 
oraz dodatkowo znacznie podwyższy koszty jej realizacji dla miasta.

Nowy sklep został otwarty przez Świętami Bożego Narodzenia w 2015 
r. Niewielka ulica Małachowskiego poznała smak korków niczym główna 
arteria miasta. Kolejka aut często uniemożliwia wyjazd z bramy osiedla, 
czy parkingów przed sklepami.

Sprawa inwestycji prawoskrętu pojawiła się na sesji Rady Miasta 
w kwietniu 2016 roku. Burmistrz Jacek Orych przedstawił projekt 
uchwały o odpłatnym nabyciu przez miasto prawa użytkowania wieczy-
stego działki. Jednak okazało się, że działka nadal obciążona jest hipoteką 
w kwocie ponad 1 400 000 zł, czego od 2011 r. zarząd spółdzielni nie zdo-
łał zmienić. Rada Miasta odrzuciła uchwałę, uznając  że wysokie koszty 
tej inwestycji nie powinny w całości obciążać budżetu miasta, zwłaszcza 
w sytuacji zmiany stanowiska Spółdzielni. Radni zdecydowali, że miasto 
nie przeznaczy funduszy na działkę, która miała zostać przekazana nie-
odpłatnie przez spółdzielnię, a przede wszystkim nie zdecydują o zakupie 
działki obciążonej hipoteką.

Inwestycja prawoskrętu oddaliła się. Pół roku później mój projekt do 
budżetu obywatelskiego został odrzucony z tego samego powodu - mia-
sto nie może zakupić działki obciążonej hipoteką.

Marcin Dąbrowski

Historia prawoskrętu,
którego nie ma

Niestety, jesteśmy coraz bardziej roszczeniowi i jednocześnie wciąż 
jeszcze mało „obywatelscy”.  Odnoszę wrażenie, że wielu z nas, ale 
z pewnością nie wszyscy, postrzega i ocenia rozpoczynające się przemiany 
inwestycyjne w Markach przez pryzmat własnego „ja”. Ubrudzone buty, 
czy utytłane  błotem opony świeżo umytego auta, stanowią nierzadko 
osobisty wyznacznik bezcelowości remontu drogi. Trzeba spojrzeć na 
sprawę szerzej, cytując klasyka – z lotu ptaka, a już z pewnością dalej 
niż przysłowiowy czubek własnego nosa. Potrzeba z naszej strony cier-
pliwości i tolerancji dla zmian w Markach. Wszak nie tylko o prywatne 
dobro tu chodzi. 

Nie bądźmy też bierni. Przyglądajmy się pracom wokół nas, reagujmy 
na nieprawidłowości i zgłaszajmy je odpowiednim jednostkom. Tylko 
niech one będą konstruktywne i rzeczowe. Tak już jest, że zmiany 
włączają u nas funkcję wielopłaszczyznowej fachowości. Zobaczymy 
brygady demontujące stary chodnik i stajemy się najlepszymi fachurami 
od robót drogowych, odwodnienia i oświetlenia ulic, że o projektowaniu 
nie wspomnę, którzy ponadto traktują „Forum Mieszkańców Marek” 
jako ostateczną instancję załatwienia wszelkich spraw. Nie przeczę, sam 
bym poprawił „po swojemu” kilka rzeczy w tymże projektowaniu, ale 
stoję na stanowisku, że są lepsi ode mnie w tej dziedzinie i należy im 
zaufać.  Poza tym mogę mieć pretensję tylko do siebie, że wcześniej 
nie przewertowałem istniejącej dokumentacji i nie zaproponowałem 
do niej swoich uwag. Ciężko jest modyfikować oddolnie inwestycję 
w fazie wykonawczej. Wzorem w tej kwestii są dla mnie mieszkańcy  
ul. Dzikiej. Kiedy remontowano ich ulicę zatrudnili zawodowego in-
spektora nadzoru, który w ich imieniu dopilnował zgodności wykonania 
inwestycji z projektem. Z przyjemnością popatrzyłem niedawno na 
pewną starszą panią na ul. Sowińskiego, która robiła za majstra w czasie, 
gdy  kładziono kostkę brukową przy jej posesji. Tak na wszelki wypadek, 
żeby nic nie sknocono. Podejście dużo praktyczniejsze niż biadolenie 
i zrzędzenie. Bo choć „per aspera…” to jednak „…ad astra”. 

Robert Szafrański

cd ze str. 1

Uciążliwa wartość doda(wa)na
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9 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który powi-
nien zainteresować wielu mareckich przedsiębiorców. 

Jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższym czasie ?
1. W zakresie prawa pracy:
•  pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie informacji w zakresie skazania 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

•  obowiązek wydawania regulaminu pracy i wynagradzania będą mieli 
pracodawcy którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników;

•  u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i nie więcej niż 50 pra-
cowników regulaminy będą wprowadzane, jeśli zakładowa organizacja 
związkowa wystąpi z takim wnioskiem;

•  nastąpi wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy; 
wydłuży się z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika 
odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę;

•  wydłuży się z 14 do 21 dni termin na złożenie odwołania od rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania 
umowy o pracę;

•  pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku wystawiania cząst-
kowego świadectwa pracy po każdym zakończonym 2 letnim 
okresie pracy; cząstkowe świadectwo pracy będą wystawiać 
tylko na pisemny wniosek pracownika, w ciągu 7 dni od daty jego 
otrzymania;

•  obowiązek tworzenia funduszu socjalnego w zakładzie pracy lub wy-
płacania świadczenia socjalnego będą mieli pracodawcy zatrudniający 

co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy.

2. W zakresie ubezpieczeń społecznych:
•  będą złagodzone rygory przewidziane na wypadek zgłoszenia nie-

prawidłowych danych, od których uzależniona jest wysokość składki 
ubezpieczeniowej. Jako generalną zasadę przyjmuje się, że sankcja 
w postaci podwyższonej składki zostanie nałożona dopiero po bezsku-
tecznym wezwaniu płatnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

•  dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego o których mowa w art. 
40 ustawy o SUS (informacje o zwaloryzowanej wysokości składek 
na ubezpieczenie emerytalne, składek podlegających odprowadzeniu 
do OFE lub na subkonto ZUS) oraz koncie płatnika składek art. 45 
ustawy o SUS (informacje o liczbie pracowników za których opłacana 
jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczeniach na-
leżnych składek, wypłaconych przez płatnika zasiłków oraz zasiłków 
rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet 
składek oraz innych składek pobieranych przez ZUS) będą udostęp-
niane sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom 
podatkowym, PIP, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 
egzekucyjnym, ośrodkom pomocy społecznej oraz innym instytucjom 
publicznym.

Stan na dzień 14.11.2016 r.
Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa  Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

http://www.sklodowscy.pl/aktualnosci/warto-wiedziec/zmiany-w-
zakresie-prawa-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych-wynikajace-z-ustawy-
o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-otoczenia-prawnego-
przedsiebiorcow

Kwestionariusz marecki
Przy tablicy do odpowiedzi staje tym razem 

Magdalena Rogalska-Kusarek. Mieszkanka 
Marek z krótkim stażem, ale owocnymi 
działaniami w dziedzinie pomocy społecznej. 
Z zawodu pedagog resocjalizacyjny i pra-
cownik socjalny. Z zamiłowania prawnik. 
Od 9 miesięcy zarządza Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. W wolnych chwilach śpiewa…i to 
nie pod prysznicem. 

Kiedy myślę o Markach ...
... myślę o moim domu, który wybraliśmy 

wspólnie z mężem 4 lata temu na swoją 
oazę, rezygnując ze zgiełku i szybkiego 
tempa życia w stolicy, i wyboru swojego 

nie żałujemy. Nigdy wcześniej nie przyszło nam do głowy, że północno-
-wschodnia strona nas do siebie przyciągnie. Marki kojarzyły nam się 
wyłącznie z gigantycznym korkiem i okropnym wizerunkiem, czytaj 
straszące kamienice, które przecież są historią, a jednak były mocno 
zapomnianą historią, co dziś na szczęście się zmienia. Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, że na ulicach prostopadłych do głównej alei można znaleźć 
zielone spokojne miejsce do życia. Nigdy też w najśmielszych marzeniach 
nie spodziewałam się, że znajdę tu miejsce aktywności zawodowej i spo-
łecznej. Dziś nieustannie zachęcam znajomych, którzy podobnie jak my 
szukają swojego portu, do zamieszkania w Markach.

Cenię to miasto ...
... za potencjał, który w nim drzemie, za rozpoczęte inwestycje, szansę 

na rozwój oraz za otwartych ludzi o otwartych sercach chętnych do 
pomagania innym.

Wstyd mi, że w Markach ...
... okoliczne lasy przepełnione są śmieciami, że ludzie nie sprzątają 

odchodów po swoich pupilach zwłaszcza na ścieżkach wału rzeki Długiej. 
Można tam spotkać wiele spacerujących matek z wózkami, które wracają 
do domów z nieprzyjemnie umazanymi kołami.  

Moim ulubionym miejscem jest ...
... mój dom i OPS (serio!) oraz…ścieżki wału rzeki Długiej (mój raj na 

ziemi)
Najbardziej brakuje mi ...
... akceptacji dla nowych mieszkańców ze strony rodowitych marko-

wian. Nie lubię określenia słoik…i nie czuję się słoikiem. Przetwory robię 
sama, chociaż nie odmawiam mamie i teściowej (robią raczej lepsze). 

Wciąż jednak szukam swojej  tożsamości jako mieszkaniec Marek, ciężko 
ją budować, gdy słyszy się z ust rdzennych markowian, że nie ma tu 
miejsca dla słoików, że to być może inni wyznaczają tu pewnego rodzaju 
hierarchię, odczuwam to, pomimo tego że w większości spotykam się 
z życzliwością ze strony markowian.

Gdybym mogła coś zmienić zaczęłabym od ...
... w dziedzinie, za którą odpowiadam, chyba już zaczęłam…, ale 

zmieniłabym też w sposób rewolucyjny ofertę ośrodka kultury, więcej 
imprez i koncertów plenerowych adresowanych do osób dorosłych, 
więcej kabaretów i rozrywki współczesnej, recitale sławnych osób, spek-
takle muzyczne, więcej zajęć dla małych dzieci (np. gordonki) i młodych 
matek typu chustonoszenie, warsztaty z nowych typów rodzicielstwa np. 
w nurcie rodzicielstwa bliskości.

Gdyby Marki dostały 100 mln zł wydałabym je na …
... remont, rozbudowę lub budowę budynku OPS, budowę lokali 

komunalnych, darmobusa, który trasą odległych bocznych ulic mareckich 
dowoziłby mieszkańców do najbliższych przystanków przy al. Piłsudskie-
go, utworzenie jadłodajni, w której serwowana byłyby tradycyjna polska 
kuchnia, z zapleczem cateringowym, prowadzona przez spółdzielnię 
socjalną, co dałoby nam niskie ceny przy wysokiej jakości produktów, 
wybudowanie Centrum Usług Społecznych, w którym prowadzilibyśmy 
WTZty (terapię zajęciową) dla osób niepełnosprawnych, dom dziennego 
pobytu seniora, klub integracji społecznej, punkt pomocy dziecku i ro-
dzinie, w którym m.in. stale świadczylibyśmy poradnictwo, konsultacje 
i terapie w obszarach zgodnych z zapotrzebowaniem mieszkańców np. 
prawnik, psycholog, terapeuta neurorozwoju, doradca osób niepełno-
sprawnych, psychoterapeuta.

Burmistrzowi i radnym chciałabym powiedzieć prosto w oczy …
... życzę wszystkim spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

oraz krótkiej i konkretnej ostatniej sesji w roku z uchwałą z konkretnym 
budżetem i pamiętajcie, budżet dla OPS na 2017 rok zajmuje drugą po-
zycję w skali wszystkich wydatków miasta, a to oznacza że……jesteśmy 
ważni i potrzebni, by służyć naszym mieszkańcom.

Marki za 10 lat to ...
... miasto powyżej 80 tys. mieszkańców, atrakcyjne pod względem 

szybkiego połączenia ze stolicą, bez stania w korkach, wizualnie miłe 
dla oka, z bogatą ofertą mieszkaniową, dostępem do konkurencyjnych 
placówek medycznych, dostępnymi pod względem dojazdu punktami 
usług wzdłuż al. Piłsudskiego, z ogromną salą widowiskową, centrum 
usług społecznych, z rozbudowaną bazą oświatową, filią poradni lub po-
radnią psychologiczno-pedagogiczną, co najmniej czterema podmiotami 
ekonomii społecznej i ...XVIII edycją lokalnej akcji Św. Mikołaj mieszka w 
Markach.

Zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
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Kwestionariusz

Akapit cenię to miasto – po słowie potencjał przecinek

W akapicie Najbardziej brakuje mi – poprawmy słowo makowian na mar-
kowian

W akapicie Burmistrzowi i radnym po słowie potrzebni przecinek

W ostatnim akapicie w ostatniej linijce dwa razy słowo Markach – jedno 
trzeba wyciąć


