
Podziękowania
Serdecznie dziękuję partnerom 

za pomoc w organizacji Mikołajek.  
W szczególności pragnę podziękować:

Burmistrzowi oraz Urzędowi Mia-
sta Marki, Panu Adamowi Kopczyń-
skiemu z firmy KAMPOL, Panu 
Mariuszowi Sobolewskiemu – DJ 
Siupie, Wodociągowi Mareckie-
mu, Panu Krzysztofowi Warabidzie  
z firmy REKWAR, Panu Przemysła-
wowi Dominiakowi, Sklepowi Węd-
karskiemu “SIUPEX”, Pani Elżbiecie 
Brzozowskiej oraz firmy MIR-BUD 

BIS, a także Pani Jadwidze Kraiń-
skiej z firmy Produkcja Materiałów 
Budowlanych Cegielnie “Łosie”.

Podziękowania kieruję również 
do Mareckiego Ośrodka Zdrowia 
przy ul. Sportowej, za opiekę me-
dyczną nad uczestnikami imprezy 
oraz mareckiej Policji i strażakom  
z OSP Marki.

Danuta Stefaniak,
Przewodnicząca Klubu Ranych 

MWS

6 grudnia to jedna z tych magicznych dat dla dzieci na całym świecie. Jest to 
szczególny dzień również dla młodych markowian. Już od paru lat w mikołaj-
kowy wieczór nasze miasto odwiedza Święty Mikołaj! 

Dostojny gość zawitał do nas już 
po raz czwarty. Dotąd musiał się 
czuć w Markach jak ojczystej Lapo-
nii – gdy tylko zbliżały się mikołaj-
ki, pojawiał się również w naszym 
mieście mróz. Za to atmosfera pod-
czas spotkania ze Świętym zawsze 
była gorąca. Nie inaczej było w tym 
roku. Markowianie już tradycyjnie 
wyczekiwali Mikołaja przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Dzięki licznym 
atrakcjom oraz wspaniałej zabawie 
przy świątecznych konkursach mile 
mijał czas oczekiwania na gościa  
z Laponii. A konkursy do najłatwiej-
szych nie należały! Dzieci miały za 
zadanie zrobić najdłuższy choinko-
wy łańcuch czy przenieść bombki 
przez całą scenę bez używania 
rąk. Był również konkurs artystycz-
ny – mały markowianin wraz z ro-
dzicem, mając związane ze sobą 
dłonie musieli zapakować prezen-
ty. Wszyscy uczestnicy zebrali od 
publiczności gromkie brawa i pro-
wadzący zawody Elf – Pomocnik 
Świętego Mikołaja zarządził remis.

Zanim mogliśmy przyjąć Mikoła-
ja w naszym mieście, trzeba było 
je odpowiednio udekorować! Przez 
cały tydzień po kolei rozświetlały 
się mareckie budynki, park oraz 
ciuchcia. Trzeba było odpowiednio 
udekorować także scenę. Danu-

Wieczór ze Św. Mikołajem
MSz

Mikołaj Szczepanowski

ta Stefanik, na której zaproszenie 
miał przybyć Święty Mikołaj oraz 
Jacek Orych, burmistrz miasta uro-
czyście zapalili światełka na choin-
ce. Teraz trzeba już było tylko cze-
kać, aż Mikołaj do nas dotrze. Czas 
ten umilały występy Przemysława 
Dominiaka, młodego markowiani-
na, absolwenta SP nr 2.

W końcu nadszedł ten moment! 
W eskorcie naszych strażaków  
z OSP na teren szkoły wjechał 
Święty Mikołaj! Gość każdemu 
dziecku poświęcił chwilę, wręcza-
jąc przy okazji słodki upominek. 
Gdy Mikołaj i jego pomocnicy mu-
sieli wyjechać w dalszą podróż 
na scenie pojawiła się Zimowa 

Dług wzrośnie o ponad 13 milionów?! 

KURIER
Marecki

Gazeta   Wspólnoty   Samorządowej

GAZETA BEZPŁATNA     Nr 5 (29) grudzień 2015Nakład: 10 000 egz.
IS

S
N

 
2

0
8

4
-2

7
1

6

www.wspolnota-marki.pl

Księżniczka, ze swoim „zimowym” 
repertuarem. Ostatnią atrakcją wie-
czoru był występ grupy JUMPFIRE! 
Ogniowo-ledowe widowisko zrobiło 
duże wrażenie na publiczności. 

Na koniec Jacek Orych, bur-

mistrz miasta, Katarzyna Łempicka, 
dyrektor SP nr 2 oraz Maria Przy-
bysz-Piwko ze Wspólnoty Samorzą-
dowej złożyli mieszkańcom świą-
teczne życzenia oraz podziękowali 
za tak liczny udział w imprezie.

Burmistrz Jacek Orych przedstawił Radzie Miasta projekt budżetu na 2016 
rok. Zgodnie z nim w przyszłym roku marecki samorząd wyda ponad 112 mi-
lionów złotych przy dochodach na poziomie 98,9 miliona złotych. Oznacza 
to, że miasto będzie musiało w przyszłym roku pożyczyć ponad 13 milionów 
złotych. W takim tempie zadłużenie Marek jeszcze nie rosło.

Sesja, na której radni będą pra-
cować nad budżetem zaplanowa-
na została na 30 grudnia. Przed 
nimi trudne posiedzenie. Ciężko 
rezygnować z zaproponowanych 
inwestycji, ale taki wzrost zadłuże-
nia będzie miał konsekwencje. To 
banał, ale pożyczone pieniądze 
trzeba kiedyś oddać.

Ze wzrostem zadłużenia w naj-
bliższych latach trzeba było się 
liczyć. Miasto stoi przed wyzwa-
niem związanym z budową nowej 
szkoły. Z tego powodu ostatnie 
lata to z jednej strony stabilizo-
wanie budżetu po zainwestowa-
niu miejską sieć kanalizacyjną, 
z drugiej przygotowanie pod bu-
dowę gimnazjum. Dlatego przez-
kilka ostatnich lat budżety były 
zachowawcze, uwzględniające 
spore wydatki na przyszłe cele.  
Z tej perspektywy, zastanawia to, 
że w projekcie przyszłorocznego 
budżetu zapisane zostało zaled-
wie milion złotych (objęcie akcji 

spółki Mareckie Inwestycje Miej-
skie). Miejmy nadzieję, że przy-
szłoroczne inwestycje, a przede 
wszystkim ich kredytowe konse-
kwencje zostały dobrze skalku-
lowane i nie wpłyną na budowę 
gimnazjum. 

Należy zwrócić uwagę, że  
w dokumencie znalazło się 7 milio-
nów złotych na rozbudowę Szkoły 

Podstawowej nr 1. To inwestycja, 
którą ciężko odłożyć na później. 
Wstępne analizy rozpoczęto już 
w ubiegłej kadencji, teraz czas na 
konkretne działania. Do miasta 
sprowadza się coraz więcej mło-
dych rodzin z dziećmi, które już 
teraz są w wieku szkolnym.

Projekt wymaga jeszcze dopra-
cowania w dziale dotyczącym infra-

struktury drogowej. W zadaniach 
inwestycyjnych pełno jest ogólni-
ków typu „budowa chodników” czy 
„modernizacja ulic”. W ubiegłych 
latach było to niedopuszczalne  
i w dokumencie wyraźnie wska-
zane były nazwy dróg przezna-
czonych do remontu. Co ciekawe, 
część inwestycji została jednak 
dokładnie sprecyzowana. Wydaje 
się, że radni będą chcieli usłyszeć 
od burmistrza uzasadnienie do 
niektórych propozycji. Szczegól-
nie, że ulice miały być budowane  
z myślą o stworzeniu sieci miej-
skich dróg, czyli w pierwszej ko-
lejności  do modernizacji powin-
ny być wskazane drogi zbiorcze. 
Tymczasem część ze wskazanych 
zadań nie spełnia tych kryteriów.

Propozycja burmistrza w dłuż-
szej perspektywie wydaje się być 
ryzykowna. Z Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej wynika, że 
tylko przyszły rok będzie obfity  
w inwestycje. Zaplanowany wzrost 
wydatków jest skokowy i już  
w 2017 roku wraca do normalnego 
poziomu. 

Z dokumentu można też wycią-
gnąć wniosek, iż należności za-
równo za przyszłoroczne zobowią-
zania jak i te związane ze szkołą 
będą rozterminowane na długie 
lata. To spotęguje koszty obsługi 
długu w przyszłości, z czym będą 
musieli się zmierzyć zarówno bur-
mistrz jak i radni w kolejnych ka-
dencji. I nie oszukujmy się - miesz-
kańcy także.
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Pomnikowa bez dofinansowania
Na wstępnej liście „Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” (tzw. schetynówki) zabrakło projektu budowy  
ul. Pomnikowej w Markach. To już drugi raz jak  nasz samorząd nieskutecznie 
ubiega się o dofinansowanie budowy tej ulicy ze środków rządowych. 

Budowa ul. Pomnikowej mia-
ła zostać przeprowadzona  
w tym roku. Władze miasta jednak  
z niej zrezygnowały. Burmistrz Ja-
cek Orych zapytany o przyczyny 
tłumaczył się, że jego poprzednik 
sporządził go „na kolanie” i ten rok 
poświęcił na jego poprawienie. 
Można zażartować, że najwidocz-
niej sam pracował nad nim na dru-
gim kolanie, bo zmieniony wniosek 
został oceniony na zbliżonym po-
ziomie.  Jak udało nam się ustalić, 
wbrew zapowiedziom burmistrza 
w projekcie nie było rewolucji. Do-
malowano została m.in. zatoczka 
autobusowa. Sam pomysł należy 
jednak pochwalić, bo za taki obiekt 
można dostać dodatkowe punk-
ty przy ocenie wniosków. To jed-
nak było dużo za mało, aby Marki 
otrzymały pieniądze z programu. 

Program jest niestety tak skon-

struowany, że większe szanse na 
otrzymanie środków zewnętrznych 
mają obszary wiejskie. Obiektyw-
nie patrząc – w Markach brakuje 
dróg, które miałyby szansę dofi-
nansowanie z tego programu. War-

to pochwalić zarówno obecnego 
jak i poprzedniego burmistrza za 
podjęcie próby, ale dopóki regu-
ły nie ulegną zmianie będzie nam 
trudno skorzystać ze „schetynów-
ki”.

MSz

red.

Podróżnik Roku  
w mareckiej bibliotece
Aleksander Doba to zdobywca tytułu Podróżni-
ka Roku 2015. Jako pierwszy człowiek w historii 
samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki  
z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki 
Południowej). We wtorek, 9 grudnia był gościem 
Biblioteki Publicznej w Markach.

Okazją do spotkania z odważnym 
kajakarzem była promocja książki 
Domnikia Szczepańskiego „Na oce-
anie nie ma ciszy – biografia Alek-
sandra Doby”. Jak  mogli przekonać 
się markowianie podróżnik, mimo 

ponad 69 lat jest wulkanem energii. 
W miejskiej bibliotece dostępna jest 
zarówno biografia Aleksandra Doby 
jak i jego autorska książka, w której 
opowiada o swojej pierwszej tran-
satlantyckiej wyprawie kajakowej.  

Uwaga! Świąteczna amnestia!
Robisz porządki? Znalazłeś zaległą książkę z Biblioteki Miejskiej 

w Markach? Biblioteka ogłosiła ”Świąteczną amnestię”. W dniach 
10.12.2015 – 31.12.2015 r. możesz zwrócić książkę bez kary!

Paweł Adamczyk

Gdy opadły już emocje po nadzwyczajnej sesji Rady Miasta związanej z para-
liżem komunikacyjnym na al. Piłsudskiego przyszedł czas na chłodne analizy 
w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkania, które 
odbyły się w listopadzie miały przynieść rychłe rozwiązanie. Niestety ich re-
zultaty nie napawają optymizmem.

Problem tirów trwa

W spotkaniach wzięli udział 
przedstawiciele GDDKiA, Policji, 
Inspekcji Transportu Drogowe-
go oraz mareccy samorządow-
cy. Dodatkowe badania natęże-
nia ruchu TIR-ów w Markach, 
zlecone po nadzwyczajnej sesji  
w opinii Dyrekcji nie dały argumen-
tów dla postulatów władz miasta.  
W związku z tym nie dojdzie ani do 
zmiany godzin obowiązywania za-
kazu wjazdu ciężarówek na trasę 
toruńską, ani do jego rozszerzenia 
o terytorium Marek. Jak podkreślili 
decydenci z GDDKiA jakiekolwiek 
zmiany w tym zakresie będą miały 
negatywny wpływ na inne podwar-
szawskie ciągi drogowe. 

W zamian za to GDDKiA wpro-
wadziło kontrowersyjną zmianę  
w organizacji ruchu. Czas zielo-
nego światła na głównej drodze 
został wydłużony o 10 sekund. 

Dyrekcja uważa, że pozwoli to na 
szybszy przejazd TIR-ów przez 
Marki. Dla markowian oznacza 
to, że będą musieli dłużej cze-
kać na włączenie się do ruchu  
w al. Piłsudskiego. Dyrekcja za-
proponowała również montaż ka-
mer na wjeździe na trasę toruńską, 
za pomocą których można byłoby 
karać kierowców łamiących zakaz. 
Z tym, że zapłacić za to miałby ma-
recki samorząd – łącznie z kosz-
tem obsługi systemu. 

W pełni satysfakcjonujące nie 
było również stanowisko ITD i Po-
licji. Obie instytucje zadeklarowały 
wzmożone kontrole TIR-ów, ale 
ze względu na natłok zadań wy-
kluczyły powstanie stałego punktu 
kontroli. Prawdopodobnie ratusz 
nie przystannie na tę propozy-
cję. Wysokie koszty i wątpliwa 
skuteczność nie przemawiają za 

tym. Z naszych ustaleń wynika, 
że władze miasta chętniej opła-
ciłyby ponadnormatywną służbę 
policjantów, którzy w zwiększonym 
wymiarze godzin mieliby pilnować 
przestrzegania zakazów i ograni-
czeń. 

Z korespondencji przesłanej 
przez GDDKiA do mareckiego 
urzędu wynika, że do momentu 
zakończenia kampanii pomia-
rowej Generalny Pomiar Ruchu 
(GPR2015) przeprowadzanej na 
terenie całego kraju niewiele się 
zmieni. Warto dodać, że opraco-
wanie wyników pomiarów na pew-
no potrwa co najmniej do połowy 
2016r. I choć GDDKiA nie wyklu-
cza w następstwie zmiany godzin 
obowiązywania zakazu, to w świe-
tle dotychczasowych wydarzeń, 
takie zapewnienia zdają się być 
pustym sloganem.
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Ogłoszono przetarg na rozbudowę 
Jedynki 
Urząd Miasta ogłosił przetarg na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej. Wy-
konawca będzie musiał zaprojektować i wybu-
dować w 16 miesięcy.

Zgodnie z założeniami do ist-
niejącego obiektu zostanie do-
budowana część dydaktyczna 
dla 500 uczniów, w której zlokali-
zowane zostaną klasy nauczania 
początkowego. Wybudowana 
zostanie również nowa sala gim-
nastyczna. W starym budynku 
wymieniona zostanie instalacja 
elektryczna oraz wyremontowa-
na zostanie część pomieszczeń. 

Na ten cel zaplanowano w przy-
szłorocznym budżecie 7 000 000 
milionów złotych. Rozbudowa 
jest niezbędna. Liczba dzieci  
w wieku szkolnym w rejonie 
szkoły w ostatnich latach znacz-
nie wzrosła i placówka już teraz 
dosłownie pęka w szwach. We-
dług szacunków należy się spo-
dziewać dalszego wzrostu liczby 
uczniów.  
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Komin fabryki przędzalniczej 
zostanie uratowany!
Rozpoczęły się prace remontowe zabytkowego komina fabryki przędzalniczej 
Braci Brggsów. Na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Markach rozpo-
częto wymianę starego pokrycia dachowego i naprawę podstawy zabytkowe-
go komina przy ul. Bracii Briggsów w Markach.

Prace obejmą:
-rozebranie pokrycia dachowego 
i zniszczonej konstrukcji więźby 
dachowej;
-odtworzenie muru i gzymsów; 
-wymianę elementów konstrukcyj-
nych dachu podstawy komina; 
-pokrycie dachu nową blachą.

Renowacja została zlecona 
przedsiębiorstwu Tomex z Drohi-
czyna. Wartość prac nie przekro-
czy 29 000 zł.

Komin fabryczny. Najwyższa 
budowla Markach. Wysokość 
55m. Obwód u podstawy wyno-
si ok.16 m. Wzniesiony w latach 
1883-1885 r. wraz zabudowaniami 
fabryki przędzalniczej. Zbudowa-
ny na planie ośmiokąta jest jedną 
z niewielu zachowanych w pier-
wotnym stanie tego typu budowli 
w Polsce i w Europie. Bliźniaczy 
komin znajduję się w rodzimej 
fabryce Briggsów Brigella Mils  
w Bradford (Anglia). Widoczna 
od strony południowej komina ok.  
2 metrowa wyrwa – to ślad po pró-
bie jego zniszczenia przez strzał 
oddany z armaty lub czołgu przez 

wycofujące się wojska niemieckie 
na przełomie sierpnia i września 
1944 r.

Należy podkreślić, że w trak-
cie prac remontowych uzupełnia-
ne elementy np. cegła pochodzą  
z rozbiórek mareckich kamienic 

zbudowanych w końcu XIX w., pie-
czołowicie odnawianych i przecho-
wywanych przez pracowników ZUK.

Miejmy nadzieję, że już niedługo 
uda się znaleźć środki na renowa-
cję pozostałej części fabryki Brig-
gsów.
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Marecka komunikacja – nadszedł czas?
Marki to typowa ulicówka. Miasto zbudowane wzdłuż głównej drogi. To jednak dynamicznie się zmienia. Dziś linia zabudowań się-
ga dużo dalej niż jeszcze kilka lat temu. Coraz wyraźniej widać, że komunikacja publiczna zorganizowana wokół al. Piłsudskiego 
przestaje spełniać potrzeby mieszkańców.

Wielu markowian codziennie podró-
żuję z i do Warszawy. W tym celu mu-
szą dostać się na jeden z przystanków 
zlokalizowanych przy al. Piłsudskiego. 
Przykładowo, dotarcie z Zieleńca na 
przystanek „Rejtana” trwa ponad 20 
minut. Byłoby to nie tylko ułatwienie dla 
mieszkańców, ale też rozwiązanie kilku 
innych problemów. Ten temat wraca 
również podczas rozmów samorzą-
dowców. Podczas spotkań Wspólnoty 
Samorządowej również poruszana jest 
ta kwestia. Zapraszam do lektury mate-
riału z rozmowy na ten temat.

Mikołaj Szczepanowski (MSz): Co 
dałoby wprowadzenie komunikacji 
wewnętrznej?

Zenon Skibiński (ZS): Przede wszyst-
kim wygodę i szybkość podróżowania. 
Życie miasta toczy się wzdłuż al. Pił-
sudskiego, żeby tam dotrzeć z Zieleńca 
trzeba ponad dwudziestu minut. 

Elżbieta Brzozowska (EB): Zwróci-
łabym również uwagę na bezpieczeń-
stwo. Mieszkańcy zamiast poruszać się 
pieszo ulicami, nierzadko bez chodni-
ków jeździliby busem. W szczególności 
mam na myśli dzieci i młodzież idące do 
szkoły.

Maciej Grabowski (MG): Komunika-
cja wewnętrzna rozładowałaby korki na 

bocznych ulicach. Także przy szkołach, 
do których rodzice dowożą dzieci. 

MSz: W ubiegłorocznych wybo-
rach samorządowych komunikacja 
wewnętrzna była jednym z częściej 
poruszanych tematów. W jednym  
z Kurierów ukazał się nawet artykuł 
krytykujący ten pomysł.

EB: To był mój tekst, ale nie krytyko-
wałam w nim idei. W kampanii wybor-
czej padały hasła „darmowej komuni-
kacji”, a takie coś nie istnieje. Jeśli nie 
trzeba byłoby kupować biletu, to sa-
morząd musiałby sfinansować całość  
z budżetu miasta.

MSz: To jak ten system miałby być 
finansowany?

ZS: Dla mieszkańców Zieleńca, dla 
nich nawet odpłatny autobus byłby 

rozmawiał Mikołaj Szczepanowski
MSz: Właśnie – autobusów, czy 

autobusu? Jak to Państwo widzą, 
lepsza byłaby jedna ogólnomiejska 
linia czy więcej krótkich?

ZS: Komunikacji wewnętrznej nie 
można zorganizować z dnia na dzień. 
Najpierw urząd musiałby zlecić anali-
zę potrzeb mieszkańców i możliwości 
technicznych jazdy autobusów po da-
nych drogach. Dopiero po takiej analizie 
można opracować propozycje trasy.

EB: Taka analiza pozwoliłaby również 
na określenie szacunkowych kosztów. 

MSz: Wynika z tego, że rozmawia-
my o dalszej, niż bliższej perspekty-
wie?

MG: Dziś rozmawiamy w wąskim 
gronie, trudno, żebyśmy składali jakieś 
deklarację. Krokiem do przodu było-

by wykonanie wspomnianej analizy, 
uwzględniającej zmiany po oddaniu do 
użytku Obwodnicy Marek. Wtedy zo-
baczymy czy nas stać na wewnętrzną 
komunikację. 

ZS: Podczas ostatniej Komisji Rewi-
zyjnej poruszyłem ten temat. Na posie-
dzeniu powstała koncepcja aby zwrócić 
się do operatora linii autobusowej J, 
przejeżdżającej przez Wołomin, Kobył-
kę, Zielonkę oraz Warszawę o zmianę 
trasy. Pojazdy mogłyby jeździć przez 
ul. Główną, zabierając dzieci do Szko-
ły przy ul. Dużej. To rozwiązanie dało-
by radę wprowadzić dużo szybciej, ale 
oczywiście satysfakcjonowałoby tylko 
część mieszkańców.

MSz: Bardzo dziękuję za spotka-
nie.

Tomasz Błędowski, radny miasta

W Markach 
konieczny jest 
rozwój komunika-
cji wewnętrznej. 
Zagadnienie roz-
patruję na dwóch 
płaszczyznach. 
Pierwsza to po-

wstanie dodatkowych linii autobuso-
wych kursujących w obrębie miasta. 
Można wzorem Zielonki czy Nadmy 
nawiązać współpracę z warszawskim 
ZTM-em i uruchomić linie „L” lub sko-
rzystać z usług prywatnych firm czy 
nawet utworzyć własny zakład trans-
portowy. Druga to stworzenie „gimbu-
sów”, dowożących dzieci i młodzież do 
szkół. W mojej ocenie to szczególnie 

ciekawe rozwiązanie. Wprowadze-
nie szkolnych autobusów rozładuje 
korki w rejonie takich ulic jak Szkolna 
czy Okólna, tym samym poprawiając 
bezpieczeństwo pieszych. Ułatwi to 
też wielu rodzinom poranki, ponieważ 
rodzic nie będzie musiał przed pracą 
zdążyć odwieźć dziecko na lekcje. 
Autobusy, szczególnie te szkolne, 
nawet jeśli wiązałyby się dla rodziców  
z poniesieniem kosztów, cieszyłyby 
się dużą popularnością. W koszt od-
wiezienia dziecka samochodem do 
szkoły należy wliczyć przecież zarów-
no zużyte paliwo jak i czas, który mu-
szą na to poświęcić. A wszyscy wiemy, 
że z rana każda minuta jest cenna.

Maria Przybysz-Piwko

Wręczenie nagród - Jestem uczniem JP II 
Uroczystość wręczenia nagród uczestnikom oraz laureatom V edycji Marec-
kiego Konkursu Międzyszkolnego Jestem uczniem Jana Pawła II odbyła się 
29 listopada przed Sesją Rady Miasta z udziałem Burmistrzów oraz radnych 
naszego miasta. 

Dyplomy otrzymali nie tylko 
uczniowie biorący udział w kon-
kursie na szczeblu szkolnym i fi-
nałowym, ale także zaangażowani  
w przygotowanie dzieci nauczycie-
le oraz katecheci. 
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia 
ufundowane z budżetu miasta 
Marki otrzymali: 
Kategoria klasy I-III (szkoły pod-
stawowe)
I miejsce - Filip Goławski z kl. II 

SP 4 
II miejsce - Lena Kochanowska  
z kl. III SP 5
II miejsce - Agnieszka Szcześnik 
z Zespołu Szkół Specjalnych
III miejsce - Alicja Boguś z kl. II SP 2 
III miejsce - Igor Turos kl. III SP 5. 
Wyróżnienia przyznano Nikoli Ma-
jewskiej kl. II SP2, Kacprowi Iwan 
kl. II SP 2, Arturowi Woźniakowi kl. 
II SP 1 oraz Natalii i Kamilowi Wal-
czak z Zespołu Szkół Specjalnych. 

Kategoria klasy IV – VI (szkoły 
podstawowe) 
I miejsce - Zuzanna Piechocka kl. 
VI SP 5
II miejsce - Natalia Poreda kl. V 
SP 5
III miejsce - Magdalena Lenarto-
wicz kl. V SP 3 
III miejsce - Dawid Kubański kl. 
VI SP 2
Wyróżnienie przypadło Adrianowi 
Boguszewskiemu kl. V SP 1
Kategoria gimnazja i liceum 
I miejsce - Ewelina Piórkowska  
z Gimnazjum Nr 2 
II miejsce - Ewa Kosińska z Li-
ceum ZS Nr 1
III miejsce - Aleksanda Wy-
szyńska z Gimnazjum Nr 1. 
Ludwika Moczulska z Gimna-
zjum Katolickiego otrzymała 
wyróżnienie. 

Na koniec uroczystości orga-
nizatorzy konkursu podzięko-
wali wszystkim, którzy w kon-
kursie uczestniczyli i przyczynili 
się do jego sprawnego przebie-
gu oraz wyrazili gotowość do 
przygotowania kolejnej edycji 
konkursu w 2016 r. 

atrakcyjnym rozwiązaniem.

MG: Pieniądze z budżetu miejskiego 
musiałby tworzyć podstawę finansowa-
nia autobusów, tak jak to ma miejsce 
przy współpracy z warszawskim Zarzą-
dem Transportu Miejskiego. Uzupełnie-
niem powinny być środki pozyskane ze 
sprzedaży biletów. To wydaje się być 
najzdrowszym rozwiązaniem.

MSz: Jak Państwo wyobrażają so-
bie trasę przejazdu autobusów?

EB: Wybrana trasa to wypadkowa 
wielu czynników. Trzeba wziąć pod 
uwagę potrzeby mieszkańców, ale też 
np.  stan dróg. Należy to ponadto tak 
zorganizować, aby dziecko wchodzą-
ce do autobusu nie objeżdżało połowy 
Marek zanim wysiądzie pod szkołą.

ZS: Naturalnymi punktami wokół, 
których należałoby budować sieć ko-
munikacyjną są właśnie szkoły, w tym 
ta, którą dopiero wybudujemy przy ul. 
Wspólnej. Punktem docelowym powi-
nien być oczywiście jeden z przystan-
ków na Al. Piłsudskiego. 

MG: Mamy dwie duże, równoległe 
ulice do głównej drogi – Ząbkowską  
i Okólną. To chyba naturalna trasa dla 
autobusów.


