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Marek Szczepanowski

Tańsze bilety  
dla markowian
23 lipca byliśmy świadkami finału walki mareckich samorządowców o tań-
sze bilety komunikacyjne. Janusz Werczyński, burmistrz Marek oraz Wiesław  
Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie podpisali poro-
zumienie, na mocy którego nasze miasto objęte zostało taryfą „Warszawa+”. 
Po wyrobieniu specjalnego dokumentu (Karty Markowianina) mieszkańcy 
Marek będą mogli kupować bilety komunikacji miejskiej ze zniżką. 

Starania o „Warszawę+” roz-
poczęły się w 2012 roku. Wtedy 
planowano, że będzie to strefa 
pośrednia pomiędzy I a II. Po dro-
dze ZTM wprowadził duże pod-
wyżki cen biletów, a w warszaw-
skim ratuszu narodził się pomysł 
„Karty Warszawiaka”. Dokument 
był przeznaczony dla osób, które 
wskazały w rozliczeniu podatku 
Warszawę jako miejsce zamiesz-
kania. Miał uprawniać do tańszych 
biletów komunikacji miejskiej. 
Różnica w cenie biletu pokrywana 
byłaby bezpośrednio z budżetu 
miasta. W konsekwencji zmieniła 
się też koncepcja „Warszawy+”. 
W nowej wersji ta taryfa miałaby 
umożliwić podwarszawskim miej-
scowościom wprowadzenie zniżek 
na zasadach podobnych do „Karty 
Warszawiaka”.

Karta Markowianina
Mieszkańcy Marek mogą uzy-

skać kartę wypełniając formularz 
dostępny na stronie marki.pl/kar-
tamarkowianina. Następnie zo-
stanie im zrobione zdjęcie, a po 
kilku minutach będzie możliwy 
odbiór karty. Wcześniej należy 
jednak okazać dowód tożsamo-
ści oraz potwierdzenie rozlicze-
nia podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Wołominie. 
Zarząd Transportu Miejskiego ze 

względów technicznych ograni-
czył możliwość zakupu tańszego 
biletu tylko do Punktów Obsługi 
Pasażera. Pierwsze tygodnie  
z nową taryfą będą mieszkań-
com dostarczały dodatkowych 
trudności, dlatego marecki Urząd 
doprowadził do powstania tym-
czasowego punktu sprzedaży 
w swojej siedzibę. Szczegóły na 
www.marki.pl oraz pod numerem 
infolinii 0 507 766 888.

Warszawiacy ze swojej karty 
korzystają od stycznia 2014 roku. 
Niestety, pracę nad „Warszawą+” 
się przeciągały. Do jej wejścia 
w życie potrzebna była uchwała 
Rady Warszawy. Przygotowany 
przez ZTM projekt długo nie trafiał 
pod obrady. Przegłosowany został 

dopiero 26 czerwca. 
Oficjalnie od pierwszego sierp-

nia Markowianie mogą kupo-
wać tańsze bilety. Zniżki sięgają  
54 zł za bilet 90-dniowy (normalny). 
Dla czteroosobowej rodziny Karta 
Markowianina to nawet kilkaset 
złotych oszczędności rocznie. 

Janusz Werczyński, burmistrz Marek podpisuje porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego
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Urszula Paszkiewicz

Szóstoklasiści coraz lepsi
Zdaniem wielu pedagogów wyniki osiągane przez uczniów podczas egzami-
nów nie powinny stanowić podstawy do oceny jakości nauczania w szkole. 
Zwłaszcza nie powinny być jedyną podstawą do tworzenia rankingów i kla-
syfikacji szkół. Zapewne jest wiele słuszności w takim poglądzie. Jakość na-
uczania to zjawisko bardzo złożone i sam wynik egzaminu może prowadzić 
do mylnych wniosków. Z drugiej jednak strony egzamin, to jedyna sytuacja, 
gdy uczniowie rozwiązują identyczne zadania i odpowiadają na te same py-
tania. 

Dlatego co roku z niecierpli-
wością czekamy nie tylko na wy-
niki egzaminów maturalnych, ale 
także na oceny osiągnięte przez 
szóstoklasistów i gimnazjalistów. 
Emocje udzielają się nie tylko 
egzaminowanym i ich rodzicom. 
Wyniki egzaminów wnikliwie ana-
lizowane są przez nauczycieli  
i dyrektorów szkół, którzy porów-
nują wyniki swoich placówek. Ana-
liz takich dokonują także utrzy-
mujące szkoły samorządy, które 
poszukują zobiektywizowanych 
kryteriów oceny ich pracy.

W tym roku nasi szóstoklasiści 
osiągnęli znakomity wynik. Śred-
nia wyniosła 28,66 pkt na 40 moż-
liwych do osiągnięcia. Wyższą 
średnią zanotowano w naszym 
mieście tylko jeden raz. Miało to 
miejsce w 2005 roku. Wyniosła 
ona wówczas 31,06 pkt. Jednak 
egzaminu z 2005 roku nie można 
uznać za miarodajny. Powszech-
nie uznaje się, że zadania i pyta-
nia postawione egzaminowanym 
były wówczas zbyt łatwe.

Wyniki naszych szóstoklasistów 
były w tym roku znacznie lepsze 

od średniej osiągniętej w całym po-
wiecie. Średnia ta wyniosła 26,12 
pkt. Średni wynik miasta Marki jest 
wyższy o 2,54 pkt. Różnica na ko-
rzyść naszego miasta była w tym 
roku rekordowo wysoka w całej 
historii tego sprawdzianu, który or-
ganizowany jest od 2003 roku.

Wyniki egzaminów osiągane 
przez naszych gimnazjalistów od 
lat stanowią powód do troski. Śred-
nia osiągnięta przez mareckie gim-
nazja jest wciąż niższa od średniej 

wojewódzkiej, choć w tym roku sy-
tuacja nieco się poprawiła. Średni 
wynik wyniósł 58,1 pkt i był lepszy 
od średniej powiatowej. Nasi gim-
nazjaliści dobrze wypadli na tle 
gimnazjów powiatowych. Lepsze 
wyniki egzaminacyjne osiągnęli 
tylko gimnazjaliści z Kobyłki, Zą-
bek i Klembowa. Trudno jednak 
orzec czy ta nieznaczna poprawa 
oznacza początek wychodzenia  
z kryzysu, w jakim od lat są mare-
ckie gimnazja.

Marecki Klub Seniora
Działający przy Mareckim Ośrodku Kultury Klub Seniora skupia ponad 120 członków. Zarządzana przez Teresę Strzelczyk organi-
zacja już od 28 lat organizuję czas wolny mareckim emerytom.

Prezes Strzelczyk wspólnie  
z Krystyną Klimecką, Dyrektor MOK 
starają się zapewnić członkom klu-
bu jak najciekawszy program zajęć. 
Oprócz cyklicznych czwartkowych 
spotkań mareccy emeryci mogą 
korzystać z dodatkowych atrakcji. 
W budynku MOK odbywają się 
prelekcje, imprezy artystyczne czy 
projekcje filmowe. Regularnie or-
ganizowane są również wyjazdy do 
kin, teatrów i muzeów.

Działalność klubu oczywiście 
wiąże się z kosztami. Gros z nich 
pokrywana jest ze środków Mare-
ckiego Ośrodka Kultury. Władzom 
MOK-u zależy na dostępności za-
jęć, a dla wielu osób finanse mogą 
być przeszkodą. Z tego powodu se-
niorzy płacą tylko niewielką roczną 
składkę (30 zł) oraz uczestniczą 
w kosztach imprez wyjazdowych. 
Zwykle MOK pokrywa koszty prze-
jazdu, a bilety wstępu kupują sami 
zainteresowani.

Warto wspomnieć o chociaż kilku 
z licznych wydarzeń jakie zorgani-
zowane zostały dla klubowiczów  
w ostatnim roku. Dużą popularnoś-
cią cieszą się przede wszystkim 
koncerty m.in. „Rytmy Afryki” czy 
występ chóru „Starówka”. 

Zainteresowanie wzbudzają 
również wieczory kulinarne „Spe-

cjalność domu”. Seniorzy przygo-
towują smakołyki i wymieniają się 
przepisami, przy okazji słuchając 
wykładu o zdrowym, dostosowa-
nym do wieku odżywianiu.

Z kolei w ramach „Uniwersytetu 
Seniora” organizowane są cykle 
wykładów pod takimi hasłami jak 
„Szlachetne Zdrowie czy „Podróże 
bez biletu”. Zaproszeni prelegenci 
to doświadczeni wykładowcy, czę-
sto profesorowie, ale też praktycy 
– podróżnicy, lekarze, dietetycy.

MOK i Klub Seniora nie ograni-
czają się do jednodniowych wy-
darzeń. W ciągu roku organizo-
wanych jest wiele kilkudniowych 
wycieczek. Tylko w ostatnich 
miesiącach klubowicze odwiedzili 
m.in. Warmię i Mazury podczas 
majówki, a także Częstochowę czy 
Kazimierz Dolny. Oczywiście nie 
są to tylko wyjazdy - seniorom naj-
częściej towarzyszy profesjonalny 
przewodnik.

Ważnym nurtem w działalności 
Klubu Seniora są imprezy o cha-
rakterze patriotycznym i chrześci-
jańskim. Wspomnieć należy m.in.  
o Dniu Żołnierza Wyklętego, 
uczczeniu Rocznicy 10. Powieszo-
nych podczas II Wojny Światowej  
w Markach, „W Ojczyznę Zakorze-
niony” – Jan Paweł II pro memoria.

Działalność mareckiego Klubu 
Seniora wykracza poza nasze mia-
sto. Klub współpracuje z podobny-
mi instytucjami działającymi przy 
innych ośrodkach kultury powiatu 
wołomińskiego. Wzajemna wymia-
na kulturalna wzbogaca program 
w poszczególnych klubach.

Niejeden klubowicz podczas za-
jęć zawiązał wspaniałe przyjaźnie 
i poznał nowe wartościowe osoby. 
Dzięki czwartkowym spotkaniom 
wielu seniorom przestała doku-
czać samotność, a dla innych są 
one sposobem oderwania się od 
domowych spraw. Przyjaźnie za-

warte podczas zajęć mają wielkie 
znaczenie w życiu codziennym. 
Klub to nie tylko miłe, wspólne spę-
dzenie czasu, lecz także wzajemna 
pomoc w chwilach trudnych.

Informacje o klubie dostępne 
są w siedzibie MOK przy  

ul. Fabrycznej 2 tel. (22) 781-14-06

red.

Jedna z imprez Klubu Seniora – koncert zespołu „Pruszkowianka”

Chwała Bohaterom 
Warszawy
Mieszkańcy Marek uczcili pamięć bohaterów Po-
wstania Warszawskiego. Kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej w imie-
niu mieszkańców złożył burmistrz Janusz Werczyń-
ski. Wieńce złożyli także przedstawiciele mareckich 
organizacji m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głównym punktem mareckich ob-
chodów 70. rocznicy wybuchu Powstania 
był koncert zespołu Spirituals Singers 
Band w kościele Św. Izydora. Koncert 
zatytułowany „Chwała Bohaterom War-
szawy” rozpoczęty został minutą ciszy. 
Zespół na pierwszą piosenkę, którą 
wykona wybrał „Bogurodzicę”. Koncert 
był patriotyczną podróżą po historii 
Polski. Najwięcej uwagi poświęcono 
oczywiście okresowi II wojny światowej 
i samemu Powstaniu. Piosenki w wyko-
naniu zespołu niosły niesamowitą moc 
i bez wątpienia na długo pozostały w 
pamięci publiczności. Spirituals Singers 
Band był wielokrotnie nagradzany na 
polskich i międzynarodowych konkur-

sach. Obecnie występuje w składzie: 
Piotr Hajduk, Alicja Wiłkowska, Marta 
Raczak-Idczak, Aleksandra Sozańska, 
Marek Dygdała, Artur Stężała oraz od 
niedawna gościnie Olga Szomańska 
(szerokiej publiczności znana przede 
wszystkim z występów w oratorium 
Piotra Rubika – Tu Es Petrus). W reper-
tuarze pojawiły się oczywiście takie 
utwory jak „Pałacyk Michla” czy „Marsz 
powstańców”. Koncert zakończył jeden 
z najważniejszych europejskich pro-
testsongów antywojennych – „Gdzie są 
kwiaty z tamtych lat”.

Wydarzenie odbyło się dzięki 
gościnności ks. prałata Zygmunta  
Wirkowskiego.

Elżbieta Brzozowska
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Za nami największa inwestycja 
w historii miasta

Marek Szczepanowski

Wodociąg Marecki, podczas obchodów związanych z XV rocznicą powstania 
firmy, mógł pochwalić się zakończeniem największego przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego w historii miasta. 

Efektem trwającego trzy lata pro-
gramu budowy kanalizacji jest po-
nad 150 kilometrów ulicznej sieci 
kanalizacyjnej oraz 36 pompowni 
sieciowych. Tak wielkie przedsię-
wzięcie wiązało się z ogromnymi 
nakładami finansowymi, które zbli-
żyły się do łącznej kwoty 120 mi-
lionów złotych. Realizacja przed-
sięwzięcia, wspieranego środkami 
pochodzącymi z budżetu miasta, 
nie byłaby możliwa bez pomocy z 
zewnątrz. Wodociąg Marecki sku-
teczne wykorzystał pomoc unijną, 
która wyniosła ponad 73 miliony 
złotych.

Burmistrz Janusz Werczyński 
nie szczędzi słów uznania dla pra-
cowników Wodociągu Mareckie-
go. Podziwiam ich profesjonalizm 
i skuteczność działania – mówi 

burmistrz. Bez tego wspaniałego 
zespołu ten sukces nie byłby moż-
liwy. To dzięki nim nasze zabiegi o 
unijną pomoc przyniosły spodzie-
wany efekt. Do Marek trafiło ponad 
70 milionów złotych.

Trzy lata intensywnych robót 
budowlanych było wielkim wyzwa-
niem organizacyjnym nie tylko dla 
Wodociągu Mareckiego, ale także 
dla wszystkich służb miejskich. 
Roboty było prowadzone jedno-
cześnie w blisko 100 miejscach. 
Mieszkańcy Marek nie spotkali się 
dotąd z robotami prowadzonymi 
na taką skalę i w tak krótkim cza-
sie. Każdego dnia dawały nam się 
we znaki wykopy, objazdy i inne 
uciążliwości. Wyrazy najwyższego 
uznania należą się mieszkańcom 
naszego miasta – podkreśla bur-

mistrz Werczyński. To prawdziwi 
bohaterowie budowy, którzy wy-
rozumiale i cierpliwie znosili co-
dzienne trudności. Mam nadzieję, 
że możliwość korzystania z sieci 
kanalizacyjnej będzie satysfak-
cjonującą rekompensatą dla nas 
wszystkich.

Przed nami kolejne wyzwanie. 
Jeszcze w trakcie trwania robót 
budowlanych podjęto skuteczne 
starania o pomoc finansową przy 
budowie kolejnych odcinków ka-
nalizacji. Jeszcze w styczniu tego 
roku Wodociąg Marecki podpisał 
umowę, na mocy której uzyskał do-
finansowanie w wysokości ponad 
15 milionów złotych na budowę 
30 kilometrów sieci kanalizacyjnej. 
Prace powinny zostać zakończone 
do połowy 2015 roku.

Urząd Miasta Marki zaprasza na Sierpniowe Kino Letnie. W momencie, w któ-
rym czytają Państwo ten numer odbył się już pierwszy seans – została wy-
świetlona komedia „Kołysanka”. Tytułów kolejnych filmów ratusz jeszcze nie 
zdradza, ale zapewnia, że będzie wesoło.

Sierpniowe Kino Letnie

Kolejne seanse:

12 sierpnia (ze względu na 
uroczystości związane z ob-
chodami 94. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej seans obędzie 
się we wtorek)
21 sierpnia (czwartek)
28 sierpnia (czwartek)

Seanse będą odbywać się w Par-
ku Briggsów. Zgodnie z planem emi-
sja ma startować o 21.00, a tytułów 
kolejnych filmów należy szukać na 
miejskich stronach. Nowością w te-
gorocznej edycji Kina Letniego jest 
zapewnienie przez organizatora 
leżaków dla widzów. Letni kinoma-
niacy mogą też liczyć na darmową 
kawę od Tchibo, jednego z partnerów 
Kina Letniego. 

Wstęp wolny

•

•
•

Danuta Stefaniak

Konferencja prasowa Wodociągu Mareckiego w Polskiej Agencji Prasowej
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Tomasz Paciorek

Renowacja krzyża
W czerwcu br. odnowiono krzyż, który niegdyś 
wieńczył wieżę kościelną parafii św. Izydora  
w Markach. Obecnie  krzyż znajduje się na placu 
tej parafii. 

„Krzyż ma ok. 110 lat. To so-
lidna, ręczna, kowalska robota. 
Z upływem czasu w wielu miej-
scach farba odpadła, a krzyż 
zardzewiał” – mówi Zbigniew 
Paciorek, organizator akcji.  
W 1944 r Niemcy zburzyli wie-
żę kościelną. Informujący o tym, 
wykuty w kamieniu napis, na 
skutek upływu czasu i działania 
warunków atmosferycznych, stał 
się nieczytelny. 

Za zgodą i błogosławień-
stwem ks. proboszcza Zygmun-
ta Wirkowskiego członkowie 
Stowarzyszenia MARKI-PU-
STELNIK - STRUGA przystą-
pili do prac konserwacyjnych. 
Odnowili krzyż a także napis 
umieszczony na kamieniu. 

Uporządkowali również otocze-
nie krzyża.  

Po zakończeniu prac dokona-
no dokumentacji fotograficznej 
oraz pomiarów zarówno krzyża 
jak i głazu narzutowego, na któ-
rym się znajduje. I tak wysokość 
krzyża wynosi 315 cm, zaś roz-
piętość ramion to 145 cm. Ob-
wód kamienia, na którym jest 
zakotwiczony krzyż (mierzony 
w najszerszym miejscu) wynosi 
560 cm, natomiast jego wyso-
kość (mierzona od gruntu do naj-
wyższego punktu) ma 140 cm. 

W pracy udział wzięli: Ma-
rek Mańk, Zbigniew Paciorek,  
Paweł Gendek, Tomasz Paciorek, 
Dariusz Chmielewski, Łukasz 
Krzemiński.

Zabytkowy krzyż z wieży kościelnej w trakcie malowania. Na zdjęciu 
Dariusz Chmielewski.

Komisarz wzywa, Zarząd proponuje, Rada odrzuca
W Powiecie robi się gorąco i ciasno. Przed jesiennymi wyborami powiatowi radni muszą zatwierdzić geografię wyborczą. Wiado-
mo, że w związku ze zmianami demograficznymi podział mandatów będzie inny niż dotychczas. Przedstawiamy skrócony opis 
wydarzeń z  sesji 24 lipca 2014, podczas, której próbowano dokonać zmian numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych  
w poszczególnych okręgach. 

W związku z postanowieniem 
Komisarza Wyborczego z 17 lip-
ca wzywającym Radę Powiatu do 
podjęcia uchwały w sprawie po-
działu powiatu wołomińskiego na 
okręgi wyborcze, Zarząd Powiatu 
zawnioskował o zwołanie sesji.

O planowanych zamianach 
słychać już od kilku miesięcy.  
W kwietniu Zarząd Powiatu 
przygotował propozycję zamian  
i przesłał do konsultacji do gmin. 
Proponowana zmiana polegała 
na zwiększeniu ilości mandatów 

Adam Kopczyński

Nr 
okrę-

gu
Gminy w okręgu Ilość mieszkańców  

w okręgu
Mandaty wg normy 
przedstawicielskiej

Ilość mandatów 
w okręgu

1 Ząbki 29701 3,89 4

2 Marki 27534 3,61 4

3 Radzymin 23705 3,10 3

4 Kobyłka ,Zielonka 37015 4,85 5

5 Wołomin 50229 6,58 6

6 Dąbrówka ,Klembów, 
Poświętne 23114 3,02 3

7 Jadów, Tłuszcz, Stra-
chówka 30154 3,95 4

29,00 29

w Ząbkach z 3 do 4 i zmniej-
szeniu ilości mandatów z 5 do 4  
w tzw. okręgu wiejskim (Dąbrów-
ka, Klembów, Poświętne, Jadów  
i Strachówka).

Propozycja ta została przez 
zdecydowaną większość gmin 
zaopiniowana negatywnie. Wspól-
nota Samorządowa zapowiedzia-
ła, że nie poprze takiej propozycji 
uznając ją za krzywdzącą dla wie-
lu gmin – także dla Marek zmiana 

nie była szczególnie korzystna.
Na sesji, projekt uchwały przed-

stawiony przez Zarząd Powiatu, 
nie uzyskał poparcia radnych.

Za przyjęciem projektu głoso-
wało 6 osób, przeciw 18 oraz trzy 
osoby wstrzymały się od głosu. 
Wszyscy radni z Marek głosowali 
za odrzuceniem projektu uchwały.

Jeżeli do 21 sierpnia Rada  
Powiatu nie podejmie uchwały 
w tej sprawie podział powiatu na 

okręgi wyborcze w dokona Komi-
sarz Wyborczy. Jeden z warian-
tów, o których mówi się w kulua-
rach dotyczy także Marek.

Czy Marki zyskają jeden 
mandat?

Poniżej jeden z możliwych wa-
riantów podziału powiatu na okrę-
gi wyborcze. Zakłada m.in. jeden 
mandat więcej dla Marek, kosztem 
Wołomina.

Hołd dla ofiar
30 lipca 2014 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę zamor-
dowania mieszkańców Marek, Pustelnika, Strugi oraz Zielonki przez Niemców 
w 1944 roku.

Według relacji świadków Niem-
cy tego dnia mogli zamordować 
blisko 150 osób. Do dziś uda-
ło się ustalić nazwiska zaledwie  
48 nazwisk. Egzekucja, która od-
była się przy Jeziorze Kruczek była 
odwetem za akcje przygotowaw-
cze przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego.

Obchody rozpoczął Janusz Wer-
czyński, burmistrz Marek, który 
przywitał zgromadzonych gości, 
również w imieniu Piotra Uściń-
skiego, starosty powiatu wołomiń-
skiego oraz Grzegorza Dudzika, 
burmistrza Zielonki.

Historyczne tło tych tragicz-
nych wydarzeń sprzed 70 laty na-
kreślił Zbigniew Paciorek, lokalny 

Maria Przybysz-Piwko

historyk. Następnie rozpoczęła 
się polowa Msza Św., której prze-
wodniczył ks. Zygmunt Wirkow-

ski, proboszcz parafii Św. Izydora  
w Markach. Po Mszy Św. przedsta-
wiciele organizacji społecznych, 
wojska, straży pożarnych, samo-
rządów oraz mieszkańcy Zielonki  
i Marek, złożyli w hołdzie pomor-
dowanym kwiaty i wiązanki.

Podczas uroczystości obecna 
była także Pani Wanda Jędrysiak 
z domu Kostrzewa, jeden z nie-
licznych już naocznych świadków 
tamtych wstrząsających wyda-
rzeń. Tego dnia Pani Wanda straciła 
trzech członków rodziny. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej, w zaciszu 
brzozowego lasu, Pani Wanda 
opowiadała zgromadzonym wokół 
niej słuchaczom przebieg tragedii 
sprzed 70 lat.
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„CEGŁEX”s.c.
ZAKŁAD CERAMICZNY

OFERUJEMY:

oraz inne materiały budowlane

Producent Cegieł Ceramicznych

05-270 Marki
ul. Lisa Kuli 69

cegła pełna
cegła dziurawka
cegła kratówka k1
cegła kratówka k2
cegła kratówka k3

tel./fax 22 781 10 77
tel. kom. 501 271 691

pustak szczelinowy u220
cegła max
cegła dz
pustak wentylacyjny
porotherm 25,11/5

W tym roku bez podwyżek
W dniu 28 maja 2014 roku Rada Miasta Marki podjęła uchwałę zatwierdzającą 
nowe taryfy za dostarczanie wodę i odbiór ścieków przez Wodociąg Marecki.

Paweł Adamczyk
Zazwyczaj problematyka ta bu-

dziła duże emocje, a niektórzy 
radni wykorzystywali tę znakomitą 
okazję do płomiennych wypowie-
dzi w obronie interesów mieszkań-
ców. Argumentów w takiej dyskusji 
nigdy nie brakowało. Cena wody  
z naszego wodociągu nie bulwer-
sowała. W poprzednim roku wy-
nosiła 4,53 zł za 1 m3 i była nie-
co niższa niż w Ząbkach a nieco 
wyższa niż w Wołominie, Zielonce 
i Kobyłce. Inaczej rzecz się miała  
z ceną ścieków. Od 2013 roku za  
1 m3 płacimy 10,68 zł. W najbliższej 
okolicy wyższa cena obowiązuje 
tylko w Zielonce, gdzie mieszkań-
cy płacą prawie złotówkę więcej.

Przedstawiciele Wodociągu Ma-
reckiego tak wysokie opłaty uza-
sadniali tym, że mareckie ścieki 
trafiają do oczyszczalni „Czajka”  
i w związku z tym zachodzi ko-
nieczność ponoszenia wysokich 
opłat na rzecz warszawskiego 
MPWiK. Jeśli do tego dodamy 
koszty utrzymania sieci kanaliza-
cyjnej na terenie Marek, amortyza-
cję i koszty administracyjnej obsłu-
gi, cena obowiązująca w Markach 
staje się stosunkowo wysoka.  
I tylko niewielkim pocieszeniem 

jest fakt, że inni płacą jeszcze 
więcej. Rekordowo wysoka cena 
obowiązuje w gminie Białogard  
i wynosi 33,66 zł za 1 m3.

W tym roku Wodociąg Mare-
cki zwrócił się do władz miasta 
o utrzymanie ceny na poziomie 
z roku 2013. Zdarzyło się to po 
raz pierwszy od wielu lat. Prezes 
Kajetan Specjalski wyjaśniał, że 
propozycja ta nie ma nic wspólne-

go ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi. Uzasadniał swój 
wniosek znaczącym wzrostem ob-
rotów firmy. W 2012 roku wyniosły 
one zaledwie 7 milionów, a w roku 
2013 wzrosły aż do 11 milionów 
złotych. W związku z szybkim 
uruchamianiem nowych przyłączy 
kanalizacyjnych, w roku 2014 spo-
dziewany jest kolejny znaczący 
wzrost obrotów. 

Powiat przekazuje pieniądze
Starostwo przekazało naszemu miastu prawie 400 000 zł. Jest to efekt po-
rozumienia w sprawie podjęcia współpracy obu samorządów przy budowie 
nowej siedziby Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wspólnej.

red.
Przekazane przez powiat pienią-

dze pokryły koszty sporządzenia 
dokumentacji inwestycji. Miasto 
uzyskało pozwolenie również pozwo-
lenia na budowę zarówno części po-
nadgimnazjalnej jak i gimnazjum. To 
bardzo dobra wiadomość dla miesz-
kańców Marek. Szczególnie, że do 
dziś wśród miejskich radnych jest 
spore grono osób niewierzących we 
współpracę z powiatem. Niejedno-
znaczna jest nawet postawa radnych 
powiatowych z naszego miasta. Roz-
mowy z powiatem nie są oczywiście 
łatwe, ale klub radnych Wspólnoty 
Samorządowej pilnuje tego tema-
tu. Dla mnie odpowiedź na pytanie 
o współpracę z powiatem przy bu-

dowie tej szkoły jest prosta – mówi 
Adam Kopczyński, przewodniczący 
Wspólnoty Samorządowej. Edukacja 
ponadgimnazjalna to zadanie własne 

powiatu i z tego budżetu idą pienią-
dze. Udało nam się przekonać władze 
powiatu, by teraz te pieniądze trafiły 
do Marek – wyjaśnia.

Komentarz 
Adam Kopczyński
Obecna kadencja zaczęła się od dyskusji o kierunkach 

rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie. Położyli-
śmy duży nacisk na kształcenie w kierunkach technicznych 
i współpracę z Politechniką Warszawską. Był to bardzo 
dobry wybór i już widać pierwsze efekty tamtych decyzji. 
W trakcie kadencji były wątpliwości i obawy czy decyzja 
o budowie Technikum w Markach jest słuszna. Dziś jest 

tylko pytanie jak szybko i z wykorzystaniem jakich środków zewnętrznych 
wybudować Technikum w Markach. 

Rekrutacja zakończona
21 maja b.r. zakończyła się rekrutacja dzieci 5 i 6 letnich do przedszkoli na 
rok przedszkolny 2014/15. Rekrutacja o tyle wyjątkowa, że nie dość że część 
6-latków pójdzie od września do I klasy szkoły podstawowej, to jeszcze po raz 
pierwszy rodzice mogli zapisać dziecko do „0” w przedszkolu niepublicznym 
na zasadach obowiązujących dotąd w przedszkolach publicznych (czyli „za 
złotówkę”).

W ostatnim numerze Kuriera Ma-
reckiego informowaliśmy o nowej 
formule rekrutacji do zerówek. Nie 
wiadomo było jeszcze ile placówek 
niepublicznych przystąpi do współ-
pracy z miastem. System ten nie do 
końca satysfakcjonował przedsiębior-
ców prowadzących te placówki. Jak 
się jednak okazało, pomimo niechęci, 
aż 11 z 14 placówek zdecydowało się 
przystąpić do konkursu oferując 5 i 6 
latkom przeszło 300 miejsc „za zło-
tówkę”. 

To pokazuje jaki potencjał mają 
placówki niepubliczne, podczas gdy 
placówki publiczne borykają się  

z problemami lokalowymi – komen-
tuje burmistrz Werczyński. Myślę 
że trzeba korzystać z możliwości 
współpracy z lokalnymi przedsiębior-
cami. Oni również stanowią zasób 
gminny z którego żal nie korzystać. 
Dodatkowo niejednokrotnie placówki 
niepubliczne oferują jednakowy lub 
nawet wyższy standard niż placówki 
publiczne – dodaje. Mimo to rodzice 
wykazali się dużą powściągliwością  
w stosunku do nowego. I tak 135 dzie-
ci zostało zgłoszonych do przedszkoli 
niepublicznych, ale prawie 200 do od-
działów przedszkolnych w szkołach. 
Dziwi fakt, że pomimo możliwości 

uczęszczania dziecka do przedszko-
la, rodzice w większości przypadków 
zdecydowali się posłać dziecko do 
szkoły, gdzie będzie musiało przeby-
wać nawet z 12-latkami. Ale może na 
zmianę tej tendencji potrzeba po pro-
stu czasu, aż kolejni rodzice przeko-
nają się o zaletach nowego systemu.

W sierpniu nabór uzupełniający dla 
zapominalskich. Zważywszy na liczbę 
dzieci które wzięły udział w rekruta-
cji oraz dzieci które kontynuują na-
ukę w dotychczasowych placówkach 
wszystko wskazuje na to że po raz 
pierwszy władze miasta mogą spać 
spokojnie a szkoły trochę odetchną.

red.
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Już po raz ósmy upamiętniliśmy Bercika
W połowie lipca 2006 roku byłem na wakacjach nad morzem. W niezapomniane piątkowe przedpołudnie odebrałem telefon od 
Marka Pietrzaka, właściciela sklepu rowerowego i usłyszałem: „Hubert nie żyje… zginął na rowerze pod TIR-em”. Zamarłem ja  
i wszystko wkoło.

Jak to? Przecież dopiero co 
pokazywał mi swój nowo zło-
żony, miejski rower. Już na nim 
odjechał? Tak raz na zawsze? 
Nawet trochę się zdziwiłem, że 
Marek, szef Huberta, tak szybko 
mnie o tym poinformował. Zna-
łem Huberta jak setki innych ro-
werzystów i klientów sklepu Pie-
trzaków. Chyba wywołał mnie do 
tablicy. Od tego momentu zaczę-
liśmy się z Hubertem zbliżać …

Mijały miesiące. Co się wtedy 
działo z Panią Grażyną, matką 
Huberta, nie wiedziałem, ale mu-
siało być bardzo źle. Znaliśmy 
się z Urzędu Miasta, w którym 
razem pracowaliśmy. Po smutnej 
jesieni i zimie w końcu nadeszło 
przedwiośnie. W drzwiach Wy-
działu Planowania Przestrzen-
nego, którego byłem pracow-
nikiem, stanęła mama Huberta 
z delikatną nadzieją na twarzy 
i jakimś dość „swobodnym” fa-
cetem – Robertem Gromkiem, 
przyjacielem Huberta.

Memoriał Bercika
Przyszli do mnie, żebym im 

wydrukował mapkę lasu, bo chcą 
zrobić w Markach maraton kolar-
stwa górskiego. No i się zaczęło. 
No to jak maraton to porozma-
wiajmy z Burmistrzem, może by 
to do obchodów 40-ecia Marek 
podłączyć? W gabinecie Pana 
Janusza Werczyńskiego zostali-
śmy przyjęci tak, jak by maraton 
MTB był od dawana zaplanowa-
ną imprezą. Ale na tym pierw-
szym spotkaniu, oprócz całko-
witego zrozumienia dla pomysłu  
i deklaracji pomocy, stało się 
jeszcze jedno - Pan Burmistrz 
Janusz Werczyński zapropono-
wał, by wyścig nazwać „Memo-
riałem Bercika”, a my dodaliśmy 
„O puchar Burmistrza Miasta 
Marki”.

Najpierw mapka, potem poszu-
kiwanie, planowanie, przecina-
nie, znakowanie i zabezpieczanie 

Dziękujemy z całego serca, Wspaniałym Darczyńcom, Firmom 
i Indywidualnym Osobom, które nie odmówiły nam pomocy, 

 aby ta impreza udała się także ten już ósmy raz. 
Memoriał Bercika, czyli jak relacjonują nam zawodnicy najlep-

szy wyścig MTB na Mazowszu to wspólne dzieło Grażyny i jej 
syna Huberta - chłopaka który, jak nikt inny, zapraszał i nadal 

zaprasza do jazdy na rowerze po mareckich lasach.
Organizatorzy

Robert Danielak

trasy. Tak pojechaliśmy z „Berci-
kiem”, a w tym roku już po raz ósmy  
i zatrzymać się nie możemy. Głów-
nym organizatorem jest Burmistrz 
Miasta Marki. Grażyna ze Smer-
fami (Mariola i Marek Opalińscy) 
i Towarzystwem Przyjaciół Marek 
ogarnia wszystko co najgorsze, 
czyli: sponsorów (poza pieniędzmi  
z budżetu miasta), darczyńców, 
sędziów, ratowników, owoce, na-
poje …, jednym słowem wszyst-
ko to, co się dzieje na starcie  
i mecie zawodów. Zważywszy, 
że start w imprezie jest darmowy,  
a ilość i jakość nagród przewyż-
sza standardem tego typu impre-
zy, to ich pracę należy określić 
jako heroiczną.

Robert Gromek prowadzi stro-
nę internetową wyścigu i reje-

strację elektroniczną zawodni-
ków. Poza tym pomagają nam 
dziesiątki wolontariuszy, którym 
bardzo serdecznie dziękujemy. 
Mi i mojej drużynie pozostaje to, 
co najprzyjemniejsze czyli zor-
ganizowanie trasy. Staram się by 
była jak najciekawsza, co roku 
lepsza (trudniejsza) i uzasad-
niająca istnienie rowerów gór-
skich. Nie jest to maraton MTB, 
jak było w pierwotnym zamyśle. 
Trasa jest trudna technicznie  
i można ją określić jako długie 
MTB -XC (Cross-country). Prze-
biega w lesie we wschodniej 
części Marek, pomiędzy drogą 
krajową nr 8, drogą wojewódzką 
nr 631, ul. Wiewiórki (Struga),  
a jeziorem Kruczek. Obfituje we 
wzniesienia, karkołomne zjaz-

dy, piach, błoto, korzenie i inne 
niespodzianki. Przebieg trasy 
zainspirował powstanie szlaku 
rowerowego „CROSS”, z którym 
częściowo pokrywała się tego-
roczna edycja. Pętla dla dystan-
su Standard miała długość ok.  
18 km, a w dystansie Sport nale-
żało ją pokonać trzykrotnie. Przy 
aktualnych upałach nie było to 
proste, ale bufety na trasie dbały 
o nawodnienie zawodników.

Tegoroczny wyścig
Start i meta w tym roku po raz 

kolejny zlokalizowane były przy 
ul. Krętej w pobliżu restauracji 
Sepia. Na terenie restauracji od-
była się dekoracja zawodników,  
a oczekiwanie na nią umilał wy-

stęp zespołu muzycznego Blues 
Drivers oraz darmowy poczęstu-
nek. W międzyczasie zawodnicy 
którzy ukończyli wyścig, w zorga-
nizowanym peletonie, pojechali 
na cmentarz przy ul. Bandurskie-
go by razem pomodlić się nad 
grobem Huberta.

Tu by wypadało napisać kto 
wygrał VIII edycję. W mojej opi-
nii znowu wygraliśmy wszyscy, 
a jednym z sukcesów jest to, że 
miejsca na podium zostały licz-
nie zajęte przez markowian. To 
sukces, zważywszy, że na star-
cie pierwszej edycji trudno było 
znaleźć mieszkańców naszego 
miasta. Dla porządku podajemy 
zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach.

Wyniki
Na dystansie Sport 
- 54 km

Kobiety
K1 - I miejsce Klimczak Alek-
sandra - Wołomin
K2 - I miejsce Wrona Monika -
Warszawa
K3 - I miejsce Lubońska Urszula 
- Marki
 
Męzczyżni
M1 - I miejsce Danielewski Kac-
per - Nowe Miasto Lubawskie
M2 - I miejsce Abramczyk Piotr 
- Józefów
M3 - I miejsce Duda Robert - 
Marki

Na dystansie Standard 
- 18 km

Kobiety
K1 - I miejsce Chojecka Karoli-
na - Zielonka
K2 - I miejsce Świątek Aleksan-
dra - Marki
K3 - I miejsce Tomczak Karolina 
- Warszawa
 
Mężczyźni
M1 - I miejsce Karolonek Albert 
- Warszawa
M2 - I miejsce Roszkowski Jaro-
sław - Marki
M3 - I miejsce Przesław Artur - 
W-wa Wesoła

Marek Szczepanowski
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Marcovia wychodzi 
na prostą
Po burzliwej wiośnie, gdy należało brać pod uwagę nawet upadek mareckiego 
klubu, Marcovia zaczyna stawać na nogi. Zmieniona została nazwa, działacze, 
część trenerów i piłkarzy, ale tradycja trwa.

Ujawnione wiosną tego roku 
nieprawidłowości organizacyjno-
finansowe w Mareckim Towarzy-
stwie Sportowym „Marcovia 2000” 
wstrząsnęły środowiskiem piłkar-
skim w Markach. Klub z ponad 
90-letnią historią stanął na skraju 
przepaści. Dość wspomnieć, że 
aby dokończyć sezon kibice mu-
sieli zorganizować zbiórkę na do-
konanie kilkuset złotowej opłaty  
w Mazowieckim Związku Piłki Noż-
nej. Sprawą zajmuję się obecnie 
Prokuratura Rejonowa w Wołomi-
nie oraz Urząd Kontroli Skarbowej.

Reakcja Urzędu Miasta, czyli 
de facto głównego sponsora klubu 
była natychmiastowa. Ratusz zde-
cydował o wstrzymaniu dotacji dla 
stowarzyszenia na rok 2014. Nie 
pozwolono jednak, aby na sytua-
cji ucierpieli zawodnicy, a przede 
wszystkim grupy młodzieżowe.  
W tym celu w Mareckich Inwesty-
cjach Miejskich, spółce należącej do 
miasta utworzony został oddział pod 
nazwą „Akademia Piłkarska Marco-
via Marki”. Obecnie to ten podmiot 
jest organizatorem treningów piłki 
nożnej i ręcznej. AP Marcovia Marki 
zgłosiła również drużyny do rozgry-

wek w nowym sezonie.
Niestety jako nowemu podmio-

towi, Akademii zaproponowano 
start w najniższych klasach roz-
grywkowych. Łukasz Zalewski, 
dyrektor sportowy AP Marcovii 
Marki włożył wiele trudu w to, aby 
przekonać władze MZPN, organi-
zującego rozgrywki piłki nożnej na 
Mazowszu, że Akademia jest kon-
tynuatorem sportowych tradycji po-
przedniego podmiotu. Ostatecznie 
Zarząd Związku zgodził się na start 
nowej Marcovii w A-klasie. Z kolei 
drużyny młodzieżowe będą mogły 
skorzystać z wprowadzonej w tym 
sezonie formuły, pozwalającej na 
awans nawet o dwie klasy rozgryw-
kowe w ciągu jednego roku.

Osoby blisko związane z Mar-
covią zdecydowały się powołać 
stowarzyszenie Miejski Klub Spor-
towy „Marcovia Marki”, które bę-
dzie współpracować z Akademią, 
przede wszystkim w budowaniu 
piłki seniorskiej. Prezesem sto-
warzyszenia został Wojciech Mo-
gielnicki. W zarządzie znaleźli się 
również Mariusz Boczoń, Bogdan 
Wilczyński oraz Konrad Król. Być 
może zaangażowanie tych osób 

było powodem, dla którego wielu 
piłkarzy, mimo przeniesienia do 
niższej ligi zdecydowało się pozo-
stać przy Wspólnej 12. Na trenin-
gach pojawiają się również zawod-
nicy, którzy mieli przerwę w grze  
w klubie, ale mogą wiele wnieść do 
gry zespołu m.in. Piotr Jaros czy 
Adam Stromecki.

Pożegnano się jednak z Adamem 
Warszawskim, trenerem pierwszej 
drużyny. Według naszych infor-
macji strony nie porozumiały się  
w sprawie finansów. Nowego tre-
nera nie szukano długo, został nim 
Piotr Redel. Starsi kibice zapewne 
pamiętają nowego szkoleniowca  
z czasów, gdy Marcovia występo-
wała w III lidze – grał wtedy w na-
szym klubie jako obrońca.

W ostatnich dniach dyrektor 
Zalewski przekazał jeszcze jedną 
dobrą wiadomość. Reaktywowana 
zostanie drużyna rezerw, której tre-
nerem zostanie od wielu lat związa-
ny z klubem Sławomir Kozłowski. 

Bieżące informację o klubie moż-
na znaleźć na stronie prowadzonej 
przez sympatyków klubu na portalu 
facebook (profil „Marcovia Marki”).

Marek Szczepanowski

05-220 Zielonka
ul. Krótka 2
róg ul. Wolności
www.mirbud-bis.waw.pl

tel./fax: 22 781 05 13
tel. 604 962 981
tel. 602 128 623

biuro@mirbud-bis.waw.pl

Prezentacja nowego trenera. Od lewej: Łukasz Zalewski, Mariusz Boczoń, Wojciech Mogielnicki oraz Piotr Redel

Przedsezonowe spotkanie towarzyskie Marcovii 
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Henryk Raczkowski - zasłużonym dla miasta Marki
W dniu 25 czerwca 2014 r. uchwałą rady miasta Marki nadano honorowy tytuł „Zasłużonego dla miasta Marki” Panu Henrykowi 
Raczkowskiemu. Z wnioskiem wystąpiły: radna Danuta Stefaniak oraz radna Elżbieta Brzozowska.

„Osoba świętej pamięci dok-
tora Henryka Raczkowskiego 
jest związana z naszym mia-
stem i nie należy po posta-
ci tuzinkowych. Pracowitość, 
bezinteresowna pomoc, troska 
o innych, a zwłaszcza najbied-
niejszych, pozostanie na za-
wsze w pamięci tych, którzy 
go znali” – mówi Danuta Ste-
faniak.

„Doktor Raczkowski – bo tak 
nazywali go mieszkańcy Ma-
rek i okolicznych miejscowo-
ści, był otwarty na problemy 
innych. Nigdy nie odmawiał 
pomocy. Bez względu na porę 
dnia czy godzinę zawsze był 
gotów nieść swoim pacjentom 
pomoc. Nigdy też nie przeszedł 
obojętnie obok ludzi biednych 
czy niezaradnych życiowo”  
– dodaje Elżbieta Brzozowska.

Doktor Henryk Raczkowski, 
lekarz medycyny i podpułkow-
nik wojska polskiego, urodził 
się 4.01.1933 r. w Małochwie-

ju w województwie lubelskim. 
Studia ukończył na Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi. 
W 1964 r. z Warszawy prze-
prowadził się do Marek, gdzie 
rozpoczął pracę w przychodni 
rejonowej w Markach – Pu-
stelniku. W Markach również 
pracowała jego żona dr Irena 
Raczkowska, świetna pedia-
tra. Doktor Raczkowski przez 
25 lat był radnym miasta Mar-
ki. Wielokrotnie odznaczany 
medalami państwowymi. Zmarł 
15.07.2010 r. w wieku 77 lat.

Honorowy tytuł „Zasłużone-
go dla miasta Marki” w uzna-
niu zasług dla miasta i jego 
mieszkańców przyznaje rada 
miasta.

Na zdjęciu od lewej: radna 
Elżbieta Brzozowska – jedna 
z inicjatorek wniosku, Michał 
Moszczeński -zięć dr H. Racz-
kowskiego, Agnieszka Racz-
kowska-Moszczeńska – córka, 
Marek i Filip – wnukowie.

Tomasz Paciorek


