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Zawodnik UKS Struga Młodzieżowym Mistrzem Świata!
Bogdan Bańkowski, podczas rozgrywanego na przełomie października i listopada turnieju w Dąb-
kach, został Młodzieżowym Mistrzem Świata w warcabach tureckich. Poza Bogdanem, w polskiej 
kadrze na mistrzostwach wystąpiło także sześciu zawodników UKS Struga: Adrianna Koszewska, 
Klaudia Adamczyk, Marta Bańkowska, Kacper Waś, Jakub Broma, Martin Banaszek. W Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Świata w warcabach rywalizowało ponad 300 zawodników z 18 krajów świata.

Wszystkim reprezentantom redakcja Ekspresu Mareckiego składa ogromne gratulacje!

Wywiad z kandydatem na str. 3



Moc atrakcji dla seniorów
Porady dietetyków, fizjoterapeutów, zajęcia fitness, koncert 
operowy i zabawa taneczna – to tylko część niespodzianek, jakie 
czekały na seniorów podczas dwudniowej Mareckiej Seniorady.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora w Markach po raz pierwszy 
zorganizowano ogólnomiejską imprezę dedykowaną osobom 
starszym. Logistyką tego przedsięwzięcia zajęło się Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze wraz z wieloma partnerami, którzy 
ochoczo włączali się do pomocy przy organizacji święta seniora.

Goście imprezy mogli skorzystać z porad ekspertów, którzy 
ochoczo odpowiadali na dociekliwe pytania seniorów: porad o wła-
ściwym żywieniu udzielała dietetyk Olga Bandura, fizjoterapeutka 
Dominika Gruszczyńska prezentowała techniki masażu, Beata i Ilo-
na z firmy Mary Kay prowadziły dla nas pokazy makijażu, a Dorota 
Święćkowska prowadziła zajęcia fitness. Na stoisku Dermo Amica 
mogliśmy zmierzyć ciśnienie i uzyskać porady w sprawie leków 
i suplementów diety dla seniorów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane wykłady: nad-
kom. Marek Mudant, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, opowiedział o formach wsparcia dla rodzin na terenie Ma-
rek, dr. socjologii Mariola Bieńko opowiedziała o seksualności seniorów 
na co dzień, a fizjoterapeutka Klaudia Dudkiewicz podpowiadała jak 
zostać swoim domowym fizjoterapeutą. Natomiast podróżnik Mariusz 
Magoń zabrał nas na wyprawę morską na Antarktydę. 

Oczywiście, podczas naszego spotkania nie mogło zabraknąć 
wydarzeń kulturalnych. Pierwszego dnia bawiliśmy się doskonale 
z zespołem PaWaRo, a na zakończenie naszego święta wystąpiła 
wybitna mezzosopranistka Teatru Wielkiego Opery Narodowej 
w Warszawie Anna Lubańska z przyjaciółmi: Marcelą Wierzbicką-
-Opalińską, Dominikiem Opalińskim i Rafałem Tworkiem.

Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, bez których to 
wydarzenie nie wyglądałoby tak okazale: burmistrzowi Jackowi 
Orychowi, pracownikom Wydziału Promocji, Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miasta Marki, Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. 

Tadeusza Lużyńskiego, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Markach, 
Fundacji Zaczyn, Mareckiemu Klubowi Kobiet z Pasją, Wodociągowi 
Mareckiemu, Hotelowi Mistral, Toyocie Marki, Kancelarii Podatkowej 
Skłodowscy, Egmont Polska, Piekarni Szwajcarskiej, Zakładowi Usług 
Kominiarskich „Dobry Kominiarz”, Exo Fitness, Drogerii Dermo 
Amica, Mary Kay, „Perfecter” Adamowi Michalskiemu,  
Be Active Group, Centrum Tańca  Wasilewski-Felska.

Wydarzenie było współfinansowane z budżetu miasta 
Marki w ramach realizacji zadania publicznego. 

Rok temu byliśmy na 463 miejscu, obecnie jesteśmy na 332. 
W przyszłorocznej edycji będziemy jeszcze wyżej. 

Co roku prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego 
przygotowuje dla pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
ranking gmin, powiatów i województw, które najwięcej inwestują. 
Zasady przygotowania tego zestawienia są stosunkowo proste. 
Badający obliczają średnią wartość inwestycji w samorządzie 
w ostatnich trzech latach (obecna edycja obejmuje 2014-2016), 
a następnie uzyskany wynik dzielą przez liczbę mieszkańców. W ten 
sposób obliczają, ile jednostka samorządu terytorialnego inwestuje 
w przeliczeniu na jednego obywatela. 

W tegorocznym rankingu Marki znajdują się na 332 miejscu 
w kategorii „miasta inne” (obejmuje one 582 samorządy).  Średnia 
inwestycyjna na jednego markowianina to ponad 412 zł. Z takim 
wynikiem awansowaliśmy w rankingu o ponad 130 miejsc. W po-
przedniej edycji znajdowaliśmy się na 463 pozycji. 

- Nasze inwestycje z roku na rok rosną. Gdy w grudniu 2014 r. 
obejmowałem funkcję burmistrza, sięgnęły 8,8 mln zł. Rok później 
wyniosły niemal 10,4 mln zł, a w ubiegłym ponad 19 mln zł. W tym 

2

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Redaktor Naczelny: Maria Borysewicz; Redaguje: Zespół; 
e-mail: ekspresmarecki@msg.net.pl ;  REKLAMY: 607 281 720 
Redakcja Ekspresu Mareckiego nie ponosi odpowiedzielności za treść reklam, ogłoszeń 
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

Pniemy się w rankingu inwestycji samorządów
roku planujemy, że nasze inwestycje przekroczą 50 mln zł – dekla-
ruje Jacek Orych, burmistrz Marek. 

A to oznaczać może tylko jedno – za rok znów awansujemy w ran-
kingu „Wspólnoty”. Marki znajdują się w gronie tych samorządów, 
które – sięgając po zewnętrzne dofinansowania (Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne, współpraca z powiatem wołomińskim) – 
zwiększają inwestycje. 

Niestety, wyniki całego sektora komunalnego nie są optymi-
styczne 

„Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od 
oczekiwanego. Jeśli spojrzeć na budżety wszystkich jednostek sa-
morządu terytorialnego, to rekordowy pod tym względem był rok 
2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem 
w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, wielkość budże-
towych wydatków majątkowych spadła do najniższego 
poziomu od 2005 r.” – czytamy w raporcie. 

Cały ranking dostępny jest na stronie internetowej 
Pisma Samorządu Terytorialne Wspólnota www.wspol-
nota.org Jolanta Bobel

Orkiestra zagra po raz 26!
Już 14 stycznia 2018 roku odbędzie się 

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Tak jak w ostatnich latach, zagramy 
w SP 4 przy ul. Dużej 3. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Marek - bądźmy razem. 

Do 30 listopada 2017 roku trwa rekrutacja wolonta-
riuszy, liczba puszek ograniczona. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres: wolontariatmarki@wp.pl 

Marecki Sztab WOŚP

Maria Borysewicz
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Troje laureatów konkursu wiedzy o Unii Europejskiej wybierze 
się wiosną na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego.

Mateusz Lewiński, Oliwia Szcześniak i Wojciech Ptaszyński to 
laureaci czwartej już edycji konkursu „Markowianin, Polak Euro-
pejczyk, czyli nie taka Unia straszna…”. Cała trójka to uczniowie 
Gimnazjum Nr 1. Na zaproszenie patrona honorowego konkursu 
europosła Michała Boniego wyjadą do Brukseli, gdzie z bliska przyj-
rzą się funkcjonowaniu instytucji europejskich. Organizatorami 
konkursu były stowarzyszenia Grupa Marki 2020 i Projekt Marki.

Marcin Dąbrowski

Mareccy uczniowie 
wyjadą do Brukseli

Wasz sąsiad ze Strugi
Na co dzień prowadzi sklep, w wolnym czasie 
udziela się społecznie, 19 listopada wystartuje 
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta. 
Przemysław Lis, kandydat Mareckiego Stowa-
rzyszenia Gospodarczego, opowiada o pomy-
słach dla Strugi, których część w przyszłym 
roku wejdzie do realizacji. 

Michał Jaroch: Kim jest Przemysław Lis? 
Przemysław Lis: Waszym sąsiadem, mieszkańcem Strugi, mę-

żem i ojcem. Jestem także mareckim przedsiębiorcą – prowadzę 
sklep spożywczo-przemysłowy, w którym na co dzień spotykam się 
z mieszkańcami i dyskutuję o ich problemach, ale także i o sukcesach. 

MJ: I te rozmowy skłoniły Cię do startu w wyborach do rady miasta? 
PL: W działalność społeczną na rzecz mieszkańców Marek 

włączam się od kilkunastu lat. Wspieram Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze w organizacji wielu imprez takich jak Spartakiada 
Rodzinna oraz bieg Nocny Marek. Dzięki temu poznałem wielu 
wspaniałych ludzi, którzy zarażają swoją pasją do działania. Dlatego 
już w 2014 roku postanowiłem po raz pierwszy kandydować do 
rady miasta. Oczywiście bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami 
są bardzo pomocne, ponieważ dzięki temu z pierwszej ręki znam 
ich bolączki, które często w łatwy sposób można rozwiązać, ale 
trzeba mieć do tego odpowiednie narzędzia. 

MJ: Takim narzędziem może być właśnie mandat radnego.
PL: Oczywiście. Start w wyborach i bycie radnym to ogromne 

zobowiązanie wobec wyborców. Nie jestem w stanie zrozumieć 
motywacji ludzi, którzy ubiegają się o funkcje publiczne dla realizacji 
własnych interesów. Bycie radnym to przede wszystkim służba na 
rzecz mieszkańców. W momencie wyboru na tę funkcję  podejmu-
jemy zobowiązanie pracy na rzecz naszej mareckiej społeczności. 
To nie tylko dbanie o własną okolicę i sąsiadów, ale również praca 
na rzecz kompleksowego rozwoju miasta i zabezpieczenie intere-
sów wszystkich mieszkańców.

MJ: Czym w radzie chciałbyś się zająć w pierwszej kolejności?
PL: Chyba wszyscy obserwujemy zmiany, jakie zachodzą 

w Markach i w naszej okolicy. Pierwsza strefa biletowa, moder-
nizacja Przedszkola Miejskiego nr 3, nowy kompleks sportowy na 
Turystycznej czy też modernizacja ulic, w tym najważniejszego 
ciągu w tym rejonie, czyli ulicy Legionowej to tylko kilka najważ-
niejszych przedsięwzięć. Wiele projektów znajduje się jeszcze 
na deskach projektantów i należy dołożyć wszelkich starań, aby 
otrzymały finansowanie i zostały jak najszybciej zrealizowane. 
Mowa tu przede wszystkim o bezpiecznym dojeździe do Zespołu 
Szkół Nr 2 nowym ciągiem komunikacyjnym, przebudowie ulicy 
Granicznej, która pozwoli na modernizację kolejnych ulic z kana-
lizacją deszczową. Wiem jak wyglądają ulice, Akacjowa, Tęczowa 
czy Amarantowa oraz pozostałe gruntówki w tej okolicy. Na 
ukończeniu projektowania jest ul. Graniczna oraz ciąg ulic Karło-
wicza, Sobieskiego Modrzewiowa.  To na przecięciu tych dwóch 
ulic będzie usytuowana przepompownia wód oraz wykonanie 
odwodnienia ul. Modrzewiowej sprawi, że cały nasz teren będzie 
mógł być modernizowany. Na czas obecny obiecuję, że będę na 
bieżąco dbał o stan naszych ulic gruntowych i pilnował, aby były na 
bieżąco równane.  Bardzo mi zależy na zwiększeniu atrakcyjności 
miejsc do zabawy dla dzieci. 

MJ: W tej kwestii masz się czym pochwalić, bo to twój pomysł zwy-
ciężył w budżecie obywatelskim i będzie realizowany w przyszłym roku.

PL: Modernizacja placu zabaw przy Wrzosowej i budowa 
nowego na skwerze ks. Markiewicza to nie był tylko mój pomysł. 
Powstał on w gronie przyjaciół właśnie po rozmowach z mieszkań-
cami, którzy żalili się, że nie mają gdzie spędzać aktywnie czasu 
ze swoimi pociechami. Plac zabaw na skwerze ks. Markiewicza 
spowoduje, że to miejsce ożyje, a na ul. Wrzosowej to już „skan-
sen”, dlatego remont tego placu to konieczność. W tym miejscu 
pragnę podziękować wszystkim sąsiadom i mieszkańcom z tego 

terenu za zaangażowanie w ten projekt i wygraną. Bo co prawda 
pomysł nasz, ale tak naprawdę bez zaangażowania mieszkańców 
nic z tego by nie było. Jednak „dopóki piłka w grze, wszystko jest 
możliwe” – jak mawiał legendarny trener Kazimierz Górski. Ten 
pomysł musi jeszcze zyskać akceptację rady miasta. A pamiętajmy, 
że w Markach różnie z tym bywa. Zdarzały się sytuacje, kiedy 
to radni głosowali przeciwko inwestycjom zaplanowanym w ich 
rejonie w myśl zasady „bo burmistrz nie jest nasz”. Ze swej strony 
mogę zagwarantować, że zawsze będę popierał mądre inicjatywy 
służące rozwojowi naszego miasta, jak i naszej okolicy. 

MJ: Dziękuję za rozmowę.

Vademecum wyborcze
Wybory zostaną przeprowadzone 19 listopada w godz. 7.00-21.00. 

Można głosować tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do 
głosowania znak „x” w obrębie kratki. Głosowanie odbywa się w szkole 
przy Wczasowej 5. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy ulic: Piłsud-
skiego (od Granicznej do Legionowej, strona nieparzysta), Agrarna, 
Akacjowa, Amarantowa, Błękitna, Borówkowa, Cisowa, Dziewanny, 
Fiołkowa, Jarzębinowa, Kolorowa, Konwalii, Legionowa, Modrzewio-
wa, Nowa, Obrońców, Pałacha, Pastelowa, Podleśna, Pomarańczowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Rolna, Rynkowa, Sasanki. Spacerowa (nr 86-
134, od Granicznej do Długiej), Strumykowa, Szarotki, Tęczowa, Torfo-
wa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, Ziołowa, Żurawinowa, 
Źródlana. Przemysław Lis znajduje się na pierwszym miejscu na karcie. 
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Zasłużony dla Miasta Marki dla zasłużonego
Marecki przedsiębiorca Jerzy Kalisiak swoim życiem udowodnił, 
że można pracować dla społeczności lokalnej, być jej potrzeb-
nym, nie piastując wysokich funkcji społecznych.

W tym roku, 18 listopada, minie dokładnie 20 lat od śmierci 
Jerzego Kalisiaka. Już sam fakt, że w jego pogrzebie uczestniczyły 
tłumy mieszkańców Marek, świadczy o tym, iż był on osobą 
wyróżniającą się w mareckiej społeczności, że cieszył się za życia 
szacunkiem i uznaniem oraz zjednywał sobie wszystkich. Co 
stanowiło o jego nieprzeciętności, którą uznali i docenili wszyscy 
radni Marek, przyznając jednogłośnie Panu Jerzemu w dniu 18 
października tego roku pośmiertny tytuł Zasłużony dla Miasta 
Marki?

Tak się złożyło, że byłem dość mocno „zamieszany” w sam pro-
ces przygotowywania gruntu pod drugie podejście uhonorowania 
Pana Jerzego i miałem okazję rozmawiać z jego synem Robertem, 
który jest obecnie proboszczem parafii w Poświętnem. 

- Dewizą Ojca była myśl: wartość człowieka określa to, jak 
potrafi się on dzielić z innymi tym co ma, niezależnie od tego ile 
ma;  mottem życiowym natomiast: jeśli to co robisz, robisz z mi-
łością, a kochasz to, co robisz, to jesteś człowiekiem szczęśliwym 
i uszczęśliwiasz innych – opowiadał mi ks. Robert.

 I takimi zasadami kierował się w istocie Pan Jerzy Kalisiak. 
Swoim życiem udowodnił, że można pracować dla społeczności 
lokalnej, być jej potrzebnym, nie piastując wysokich funkcji spo-
łecznych. Można nieść dobro, kochać drugiego człowieka nie licząc 
na zaszczyty i apanaże. Pan Jerzy był  społecznikiem, który bezin-
teresownie pomagał innym. Bez wątpienia można go określić jako 
mareckiego filantropa, przy czym filantropia w jego przypadku nie 
była mierzona li tylko  kwotami pieniędzy wpłacanymi na szczytne 
cele. Był on, jak to się kiedyś mówiło: „prywaciarzem”. Cukiernia 
Pana Jerzego stała się przez dziesięciolecia jego wizytówką i na 
stałe wpisała się w klimat jego rodzinnych Marek. 

On sam wielokrotnie użyczał bezpłatnie swojego samochodu, 
który w siermiężnych czasach socjalizmu był dobrem luksusowym. 
Nikt nie jest w stanie oszacować liczby chorych, którzy trafili do 
lekarza dzięki Syrence Pana Jerzego. Dzieci z mareckich kamienic 
zapamiętały go rozdającego z  życzliwością darmowe pączki. Pan 
Jerzy wiedział, że dla wielu z nich był to czasami jedyny posiłek 
w ciągu dnia. Na jego nieocenioną pomoc mogli liczyć Ojcowie 

Robert Szafrański
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Honorujemy karty : Benefit, FitProfit, FitSport, Ok System
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Pallotyni,  zakony żeńskie znajdujące się w naszym mieście oraz 
chociażby Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie. Słu-
żąca mieszkańcom Marek Parafia św. Izydora również zawdzięcza 
wiele Panu Jerzemu. Jego charytatywna działalność  w Kościelnej 
Służbie Porządkowej oraz dowóz księży do chorych w potrzebie 
to także praca na rzecz mareckiej społeczności lokalnej.

Nie znałem Pana Jerzego osobiście, ale pamiętam go z pielgrzy-
mek na Jasną Górę. Postać z wyglądu skromna, ale sympatyczna 
i ciepła. Pamiętam jego wypaloną słońcem czapkę i chlebak prze-
wieszony na skos przez ramię. O ile dla wielu każda pielgrzymka 
zaczynała się w Sękocinie, o tyle dla niego – zawsze w jego 
rodzinnym domu w Markach. Aż 48 razy. Było tak, że całe życie 
Pana Jerzego, wobec jego szczerej wiary, upływało z kościołem 
w pierwszoplanowym tle. Dlatego nie wyobrażam sobie lepszego 
czasu na przyznanie tej nietuzinkowej osobie tytułu Zasłużony dla 
Miasta Marki, jak październik tego roku. Bowiem w tym czasie 
marecka parafia św. Izydora Oracza, z którą Pan Jerzy związany 
był przez całe swoje życie, obchodziła 22 października stulecie 
swojego istnienia. Było odświętnie, uroczyście i podniośle. Na-
tomiast sam fakt wręczenia rodzinie Pana Jerzego przyznanego 
mu tytułu w czasie obchodów tego stulecia, po uroczystej mszy 
z udziałem Arcybiskupa Henryka Hosera, eksponuje rangę nada-
nego Panu Jerzemu Kalisiakowi wyróżnienia.

Na koniec refleksja, która nasunęła mi się, kiedy słuchałem 
wspomnień dzieci Pana Jerzego – księdza Roberta i siostry za-
konnej Magdaleny. Jakże dużo jest w nich głębokiego, 
dojrzałego i szczerego szacunku dla swojego ojca. Wy-
dało mi się, że było tego szacunku tak dużo, iż można 
by taką ilością obdzielić niejedną rodzinę. Dzisiejszą 
rodzinę…



Autorami i współautorami trzech z czte-
rech zwycięskich projektów są członko-
wie i sympatycy naszego stowarzyszenia.

Warto pisać wnioski i starać się o Wasze 
głosy. Tak właśnie było z tegoroczną edy-
cją mareckiego budżetu obywatelskiego. 

W październiku zostały ogłoszone wyniki głosowania. I mamy się 
czym pochwalić. 

W kategorii „Kultura, edukacja, ekologia” wygrał wniosek 
pod nazwą „Kulturalna Struga i Pustelnik”. Chodzi o organizację 
w okresie letnim cyklu koncertów plenerowych, spektakli teatru 
ulicznego i projekcji kina letniego na terenie Zespołu Szkół Nr 2, 
Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4. Ten wniosek, 
złożony przez Urszulę Paszkiewicz, Przemysława Lisa i Dariusza 
Pietruchę, uzyskał najwięcej, bo 250 głosów poparcia. W kategorii 
„Sport, rekreacja” zwyciężył projekt dedykowany dzieciom. Chodzi 
o modernizację placu zabaw przy Wrzosowej oraz budowę integra-
cyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza. Warto pod-
kreślić, że przed głosowaniem autorzy dwóch wniosków – Urszula 
Paszkiewicz, Honorata Grześkiewicz-Godlewska, Przemysław Lis 
i Dariusz Pietrucha – połączyli siły i złożyli jedną propozycję. Był to 
strzał w dziesiątkę – wniosek zebrał 343 głosy poparcia. W trzeciej 
kategorii (pod nazwą inne) najwięcej głosów zebrał pomysł budowy 
źródełek markowej wody (znanych w mareckich podstawówkach) w 
przestrzeni miejskiej. Zebrał on aż 441 głosów poparcia. Gratulacje 
dla autorki – Ady Gajek. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazła 
się moja propozycja. Chodzi o zakup wyposażenia na miejskie wyda-
rzenia i imprezy sportowe (stoły, ławki, namioty, bariery ochronne). 

Zebraliśmy 417 głosów poparcia. I ta liczba pozwoliła projektowi 
wejść do zwycięskiej czwórki – na sportowej zasadzie lucky loser.

Na koniec odrobina statystyk. Głosowanie trwało 15 dni. Miesz-
kańcy Marek wypełnili prawie 1300 kart do głosowania. 
Coraz więcej korzysta z formy elektronicznej (na stronie 
zdecyduj.marki.pl) – w ten sposób zagłosowało już 548 
markowian. Kolejne głosowanie – w 2018 r.
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Pod koniec września do Marek sprowadziła 
się pięcioosobowa rodzina o polskich korze-
niach.

 W grudniu 2016 roku Rada Miasta Marki 
na wniosek burmistrza Jacka Orycha podjęła 
uchwałę w sprawie zaproszenia do Marek ro-
dziny repatriantów. Szczęśliwie się złożyło, że 
miasto otrzymało w spadku budynek miesz-
kalny zlokalizowany przy ulicy gen. Pułaskiego, 
który mógł zostać udostępniony potomkom 
Polaków, którzy w trakcie II wojny światowej 
zostali zesłani na kazachski step.

 Po kilkumiesięcznej procedurze związanej 
z przygotowaniem niezbędnych dokumen-
tów do przyjazdu do Polski pięcioosobowa 
rodzina mogła stanąć wreszcie na polskiej 
ziemi. W Markach chlebem i solą nowych 

mieszkańców 
witał burmistrz Jacek Orych wraz 
z marszałkiem Senatu Stanisławem 
Karczewskim.

 - Bardzo chcieliśmy uczestniczyć 
w procesie zadośćuczynienia za 
krzywdy, jakie wyrządzono naszym 
rodakom podczas II wojny światowej 
zsyłając ich na nieludzką ziemię, a na-
stępnie pozostawiając samych sobie 
bez żadnego wsparcia w okresie tzw. 
władzy ludowej. Witajcie w Markach, 
witajcie w Ojczyźnie – mówił pod-
czas powitania włodarz Marek.

W gościnne przyjęcie państwa Włodzimierza, Bronisławy, 
Oksany, Ludmiły i Marysi zaangażowało się także Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze. Ze środków zebranych wśród 
członków naszego stowarzyszenia wyposażyliśmy kuchnię 
w produkty spożywcze, aby nowi mieszkańcy Marek mogli 
poczuć się jak we własnym domu. Natomiast członkowie 
stowarzyszenia Grupa Marki 2020 przygotowali wyprawkę 
szkolną dla Marysi, która rozpoczęła naukę w Szkole Podsta-
wowej Nr 3.

Świeżo upieczonym markowianom życzymy powo-
dzenia na nowej drodze życia na polskiej ziemi i trzyma-
my kciuki za realizację wszystkich zamierzeń. 

Repatrianci z Kazachstanu zamieszkali w Markach

Dziękujemy za poparcie w budżecie obywatelskim

Jarosław Jaździk

Tomasz Błędowski 

Symboliczna zmiana podatków
Rada Miasta podjęła w październiku uchwałę w sprawie nowych 

stawek podatku od nieruchomości. 
Zmiany są praktycznie kosmetyczne. Stawki wzrosły zaledwie 

o niecałe 2% (wzrost niektórych stawek to jedynie 0,4%), a wy-
sokość podatku od gruntów i budynków przeznaczonych pod dzia-
łalność gospodarczą nie uległa zmianie. To pierwsza zmiana stawek 
podatkowych w tej kadencji. Dotychczas wysokość podatku od 
nieruchomości pozostawała na niezmienionym poziomie, a wydatki 
na inwestycje wzrosły w tym czasie kilkukrotnie. 

Warto zauważyć, że bez zmian pozostała opłata śmieciowa, 
mimo, że w sąsiednich gminach obserwujemy wzrost tej opłaty. 
A wszystko za sprawą przetargów na wybór firmy, która odbiera 
odpady komunalne. Dzięki konkurencyjnym ofertom władze miasta 
podpisały umowę z nowym odbiorcom śmieci na bardzo dobrych 
warunkach finansowych.                                                             Red.



Spędził dzieciństwo w Markach, przetrwał burzliwe dni Po-
wstania Warszawskiego, potem wyemigrował – mowa o Jerzym 
Edmundzie Buliku, którego niedawno gościliśmy na Strudze. 

Gdy tylko nadarzyła się możliwości zaproszenia Pana Jerzego  
Edmunda Bulika, autora książki „Kolejką Marecką do …? 
Wspomnienia i przeżycia 1930-1945” mieszkającego na co dzień 
w Kanadzie, natychmiast skorzystaliśmy z tej okazji. Spotkanie 
zostało zorganizowane błyskawicznie przez burmistrza, Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze i Stowarzyszenie Struga Wczoraj, 
Dziś, Jutro w filii Biblioteki Publicznej w Strudze.

Naszego gościa powitał zastępca burmistrza Dariusz Pietrucha 
i przewodniczący rady miasta Michał Jaroch, a następnie Antoni 
Widomski, pasjonat historii naszego miasta, poprowadził niezwy-
kle interesującą podróż przez wspomnienia autora książki. Pan 
Jerzy - felietonista, podróżnik, wykładowca uniwersytecki, a z za-
miłowania żeglarz - w bardzo barwny i ciekawy sposób opowiadał 
o swoim życiu, Powstaniu Warszawskim, którego był uczestnikiem, 
wyprawach żeglarskich, płetwonurkowych, doświadczeniach życia 
w Nigerii i o latach spędzonych w naszym Pustelniku - miejscu, 
w którym się urodził. Szczegółowo opisywał, miejsca, zdarzenia 
i sytuacje z życia. Pamięta wiele faktów, które przytaczał bardzo 
plastycznie i szczegółowo. Z sali padało szereg pytań, dotyczących 
konkretnych miejsc: sklepu u Sendkowej, czerwonej drogi, „elek-
trowni”, tymczasowej szkoły na Zieleńcu i wielu innych.

Pan Jerzy to bardzo otwarta, bezpośrednia i barwna postać. 
Słuchało się go doskonale. Odniosłam wrażenie, że ta wizyta dla 
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Spotkanie z niezwykłym markowianinem

Wielu z Was już wie, co się kroi, gdy pojawia się taka zimowa 
czapeczka. Tak, tak, znowu zaczynamy akcję  „Święty Mikołaj 
mieszka w Markach”. I to już po raz dziewiąty.

Dzięki tej inicjatywie każdej zimy sprawiamy radość ponad setce 
przedstawicieli najmłodszego pokolenia. I tak też – dzięki Waszej 
hojności – będzie w tym roku. Szukamy ludzi o wielkim sercu, 
którzy chcą pomóc dzieciom z ubogich rodzin mareckich. Tym 
dzieciom, których rodziców nie stać na spełnianie ich wigilijnych 
marzeń. 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. Często ich treść chwyta za serce – dzieci 
piszą m.in. o ciepłych butach, kurtce czy pampersach dla siostry.

Nasi darczyńcy kontaktują się z koordynatorem i wybierają list(y). 
Potem jest czas na realizację i zapakowanie tych marzeń. Gdy 
prezent jest gotowy (maksymalna wartość to 100 zł), odbiera go 

koordynator. Ostatni etap to dostarczenie 
prezentów – prawdopodobnie w ostatnim 
przedświątecznym tygodniu. Za logistykę 
przedsięwzięcia odpowiada organizator – Grupa Marki 2020, 
a przede wszystkim Kasia i Marcin Dąbrowscy. 

Nasi koordynatorzy proszą chętnych o kontakt esemesowy  
(509 191 488) – obiecują, że oddzwonią do każdego zainteresowa-
nego (od 8 do 16 pracują na paliwo do sań św. Mikołaja). 

Swój akces można też zgłaszać za pośrednictwem Facebooka 
na stronie akcji Św. Mikołaj mieszka w Markach lub e-mailowo  
(marcin-dabrowski@tlen.pl).

- Składam gorące podziękowania wszystkim darczyńcom, koor-
dynatorom oraz pracownicom Ośrodka Pomocy Społecznej, bez 
których sprawienie gwiazdkowej radości dzieciom byłoby niemoż-
liwe – mówi Jacek Orych, burmistrz i jeden z ojców mareckiego Św. 
Mikołaja, który objął tegoroczną edycję honorowym patronatem.

Grupa Marki 2020

Święty Mikołaj już szykuje sanie

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA

Niego też  była ekscytująca, po tylu latach w Markach, które cały 
czas nosi w sercu.

Bardzo dziękuję panu Jerzemu Edmundowi Bulikowi za przy-
jęcie zaproszenia i możliwość poznania tak wyjątkowej osoby. 
Dziękuję radnej Urszuli Paszkiewicz i pani dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2  Elżbiecie Piszcz za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania. Wszystkim uczestnikom - za przybycie. Mam 
nadzieję, że tak jak ja, wynieśliście Państwo ze spotkania 
z panem Jerzy wiele pozytywnych wrażeń.
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Drogowa ofensywa
Marki stały się wielkim placem budowy. W tym roku nowy asfalt 
pojawił się na 11 ulicach, a przy kolejnych sześciu trwają roboty 
budowlane. Dodatkowo przy Sportowej i Dużej rozpoczęła się 
budowa parkingów „Parkuj i Jedź” obficie dofinansowanych 
przez Brukselę.

Marecki ratusz ostatnio co chwila informuje o kolejnych prze-
targach na wybór wykonawcy robót drogowych. W pierwszej 
kolejności poznamy firmę, która zmodernizuje ulicę Lisią. Na 
rozstrzygnięcie przetargu czeka także ulica Główna i sześć kolej-
nych ulic Zieleńca. Lada dzień ogłoszony zostanie także przetarg 
na budowę ciągu ulic powiatowych Sosnowa-Kościuszki. To naj-
większa inwestycja powiatowa w Markach w historii samorządu. 
Zadanie to będzie finansowane z trzech źródeł: budżetu powiatu 
wołomińskiego, budżetu miasta Marki oraz funduszy europejskich.

Starosta wołomiński wydał już pozwolenia na budowę dla 
kolejnych projektów, które czekają na realizację. Chodzi o ulice: 
Okólną (nazywaną małą obwodnicą Marek) pomiędzy Bielówkiem 
a ulicą Słoneczną, Turystyczną i nowy dojazd do Zespołu Szkół Nr 
2 w Strudze, Klonową oraz Hoovera. Rozpoczęły się konsultacje 
w sprawie zaprojektowania ulic: Weneckiej, Wczasowej, Weresz-
czakówny i Krakowskiej, które dołączą do kilkunastu projekto-

Wybitna piłkarka ręczna Bożena Markiewicz (zd. Gniedziuk) 
została upamiętniona dwudniowym turniejem. Memoriał był 
okazją do oficjalnego nadania imienia hali sportowo-widowisko-
wej przy ulicy Dużej.

W zmaganiach sportowych udział wzięło 6 drużyn: AP Marcovia 
Marki, KPR ROKiS Radzymin, CHKS Łódź, UKPR Agrykola Warsza-
wa, AZS EUST Radom i UKS Roxa Lublin. Poziom drużyn biorących 
udział w rozgrywkach był bardzo wyrównany. Każde spotkanie pełne 
było sportowej rywalizacji i stało na wysokim poziomie. Ostatecznie 
zwyciężczyniami dwudniowych rozgrywek zostały szczypiornistki 
UKS Roxa Lublin, drugie miejsce wywalczyły zawodniczki AP Mar-
covia Marki, a na najniższym stopniu podium stanęły piłkarki repre-
zentujące warszawską Agrykolę. Najlepszą zawodniczką rozgrywek 
została Zuzanna Reimann reprezentująca barwy Marcovii.

- Sekcja piłki ręcznej w Markach działa prężnie już od kilku lat. 
Staramy się promować ten sport wśród młodzieży. Rezultatem tego 
jest pierwszy Memoriał Bożeny Markiewicz-Gniedziuk, znakomitej 
piłkarki ręcznej. W ten sposób staramy się rozwijać tą piękną dys-
cyplinę sportu – mówi Małgorzata Buksakowska, koordynatorka 
sekcji piłki ręcznej Marcovii.

Na zakończenie pierwszego dnia rozgrywek odbyła się wzru-
szająca uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Bożenę 

Markiewicz, która została 
patronem hali sportowo-wi-
dowiskowej przy ulicy Dużej. 
Tablicę odsłonili wspólnie mąż 
sportsmenki Wojciech, syn 
Aleksander, burmistrz Jacek 
Orych i zawodniczka Marcovii 
Zuzanna Reimann. Wydarzenie 
to zgromadziło wielu gości. 
Obecni byli wiceprezes Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce Zygfryd 
Kuchta, koleżanki Bożeny Mar-
kiewicz z reprezentacji Polski, 
trenerzy, współpracownicy, 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II Sławomira Kozak 

Wielkie święto szczypiorniaka

Paweł Pniewski

wanych właśnie ciągów komunikacyjnych, takich jak Mickiewicza, 
Graniczna, czy Lisa-Kuli.

Kończą się już prace na ulicach: Równej, Staszica i Kołłątaja, 
a w tej samej okolicy trwa budowa chodnika przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. To zadanie, 
które w ubiegłym roku zwyciężyło w głosowaniu w ramach Marec-
kiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystko wskazuje na to, że wiosna na mareckich 
drogach będzie obfitowała w wiele czasowych utrud-
nień, a wszystko po to, abyśmy już wkrótce cieszyli się 
równymi, bezpiecznymi i odwodnionymi ulicami.

wraz z nauczycielami i byłymi uczniami oraz radni miasta Marki. 
Wiele osób nie kryło łez, gdy zaproszeni goście wspominali wielką 
zawodniczkę, trenerkę i pedagoga. Uroczystość zakończyły wielkie 
brawa, które zgromadzeni zadedykowali Bożenie Markiewicz.

- Razem z tatą mamy nadzieję, że to wydarzenie zwiększy 
popularność piłki ręcznej w Markach oraz zmotywuje młode za-
wodniczki. Tak liczna państwa obecność jest świadectwem pamięci 
o życiu mojej mamy – mówił tego dnia Aleksander Markiewicz.

Bożena Markiewicz (zd. Gniedziuk) – wybitna szczypiornistka, 
trenerka i nauczycielka uważana jest za jedną z najlepszych pol-
skich piłkarek ręcznych. W reprezentacji Polski wystąpiła 243 razy, 
co do dziś pozostaje rekordem wszech czasów. W swojej karierze 
sportowej broniła barw AZS AWF Warszawa, Skry Warszawa, 
Via Weny Warszawa, Oslo Haugerud (Norwegia) i Rumelange 
(Luksemburg). Po zakończeniu kariery sportowej została trenerką 
UKS Varsovia, a następnie była współzałożycielką sekcji piłki ręcz-
nej dziewcząt w Markach. W latach 2000-2014 była nauczycielką 
wychowania fizycznego i wychowawcą w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Markach.

Miałem przyjemność znać osobiście panią Bożenę Markiewicz 
i uczestniczyć w prowadzonych przez nią zajęciach WF-u. Pa-
miętam, że kochała to, co robiła. Do każdych zajęć podchodziła 
z zaangażowaniem. Nigdy nie dzieliła uczniów na zdolniejszych 
i słabszych, ale potrafiła każdego zarazić swoją pasją do sportu. To 
pewnie dzięki takiemu podejściu darzyliśmy panią Bożenę ogromną 
sympatią. Wielokrotnie obserwowałem jak byli wychowankowie 
odwiedzali panią Bożenę w szkole, ponieważ chcieli pochwalić 
się swoimi osiągnięciami lub też zwierzyć ze swoich 
problemów. Bardzo się cieszę, że pani Bożena już na 
zawsze wpisała się w historię naszego miasta, a tablica 
pamiątkowa i coroczny memoriał będzie każdemu przy-
pominał o tej wielkiej postaci.

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc



Życzenia, piękne słowa, gratulacje – tak przebiegało tegoroczne 
Święto Komisji Edukacji Narodowej. Momentem szczególnym 
było uhonorowanie ikony mareckiej oświaty – dyrektora Jana 
Puściana.

Tegoroczne Święto Komisji Edukacji Narodowej miało w naszym 
mieście charakter szczególny. Po raz pierwszy nauczyciele pracu-
jący w mareckich placówkach oświatowych wspólnie uczestniczyli 
w specjalnie zorganizowanej dla nich uroczystości. Licznie zebra-
nych w sali przy ul. Dużej gości powitał burmistrz Jacek Orych, 
który w okolicznościowym przemówieniu podkreślił wielką rolę 
pedagogów w kształtowaniu postaw młodego pokolenia i podzię-
kował nauczycielom za wykonywaną pracę 

- Wkładacie wysiłek, by ci młodzi ludzie, którzy wkraczają we 
współczesny świat – niełatwy świat, byli przygotowani do tego, by 
radzić sobie w nim i z nim. Dziękuję Wam, że przekazujecie tę wie-
dzę, która przyda się młodym markowianom w przyszłości – i to 
w niełatwych okolicznościach i otoczeniu, przy ciągłych zmianach. 
Życzę Wam, abyście już teraz byli docenieni – i przez uczniów, 
i przez ich rodziców – mówił burmistrz.

W wystąpieniu burmistrz nie zapomniał również o załodze 
Centrum Usług Wspólnych i pozostałych pracownikach mareckich 
szkół i przedszkoli.

- Życzenia składam również wszystkim tym, dzięki którym praca 
nauczyciela i nauka uczniów jest możliwa. Dziękuję pracownikom 
Centrum Usług Wspólnych, dziękuje wszystkim osobom, które 
zajmują się administracją i utrzymaniem szkół. Doceniamy Wasz 
wkład w to, by w odpowiednich warunkach wychowywać kolejne 
pokolenia młodych markowian – mówił burmistrz. 

Uroczystość rozpoczęto przyznaniem pamiątkowych medali 
z okazji 50-lecia nadania praw miejskich  miastu Marki. Wręczono 
również nominacje stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli 
dyplomowanych oraz mianowanych. Osiemnastu nauczycieli 
otrzymało tego dnia nominacje z rąk dyrektora CUW Andrzeja 
Motyki.  

Wydarzenie obfitowało w piękne chwile pełne wzruszeń. Mo-
mentem szczególnym było uhonorowanie wieloletniego nauczycie-
la i dyrektora, ikony oświaty w Markach, Jana Puściana medalem 
za wybitne zasługi dla Mazowsza „Pro Masovia”,  przyznanym 
przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika 
na wniosek burmistrza Marek. Brawami na stojąco zebrani goście 
podziękowali Janowi Puścianowi, doceniając jego wielki wkład 
w wychowanie kilku pokoleń markowian. Kolejnym sympatycznym 

akcentem było wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół i placó-
wek oświatowych oraz mareckich nauczycieli.

W części mniej oficjalnej  bawił zebranych gości swoimi żartami 
i skeczami kabaret „Formacja Chatelet”. Po udanym występie 
wszyscy  w świetnych humorach udali się na mały poczęstunek, 
który był zwieńczeniem tej bardzo sympatycznej i  radosnej uro-
czystości.

Dzień Nauczyciela  2017 przeszedł do historii, otwierając nowy 
rozdział w relacji władz samorządowych ze środo-
wiskiem nauczycieli. Mam nadzieję, że odmienny styl 
obchodów tego święta spodobał się wszystkim osobom 
związanym z oświatą  i na stałe wejdzie do kalendarza 
miejskich wydarzeń.

Niezwykłe święto mareckiej edukacji
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Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci 
na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowy-
wać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?

Deanna Beisser

Agnieszka Lużyńska

Dokumentacja projektowa kompleksu oświatowo-rekreacyj-
nego przy Wspólnej jest już gotowa. Miejska spółka Mareckie 
Inwestycje Miejskie odpowiedzialna za tę inwestycję rozpoczyna 
wybór wykonawcy.

Szkoła podstawowa, basen, hala sportowa, sala widowiskowa, ze-
wnętrzna infrastruktura sportowa i miasteczko ruchu drogowego. 
Taki jest zakres największej inwestycji oświatowej w historii Marek. 
Reforma oświaty zmusiła marecki samorząd do przeprojektowania 
budynku, gdyż pierwotnie w tym miejscu miało powstać gimnazjum, 
które jak wiadomo od września jest wygaszane. Budynek został 
dostosowany teraz do młodszych uczniów, aby w komfortowych 
warunkach zdobywali wiedzę od pierwszej do ósmej klasy. Planując 
tę inwestycję wydzielono także powierzchnię pod przyszłą szkołę 
średnią, którą wybudować ma w tym miejscu powiat wołomiński.

W związku z dużą wartością tej inwestycji, konieczne było opu-
blikowanie wstępnego ogłoszenia w unijnym biuletynie zamówień 
publicznych o zamiarze wyboru wykonawcy, a na początku grudnia 

Rusza przetarg na nową szkołę

ogłoszony zostanie właściwy przetarg na budowę. Obecnie na 
działce przy Wspólnej trwają prace związane z przebudową linii 
średniego napięcia, która kolidowała z planowaną inwestycją.   

Projektując kompleks oświatowo-rekreacyjny zaplanowano 
nowoczesne rozwiązania w zakresie efektywności 
energetycznej. Pozwoli to na maksymalne zmniejszenie 
zużycia energii, dzięki czemu eksploatacja obiektu 
będzie znacznie tańsza niż w przypadku tradycyjnych 
budynków.
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Michał Jaroch


