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Odliczanie  
do obwodnicy Marek
Mimo początkowo optymistycznych komunikatów, nowej trasy  
nie udało się ukończyć przed terminem. W połowie października 
okazało się również, że zagrożony jest też kontraktowy termin  
zakończenia prac: 28 października. Na dziś obowiązującą 
wersją jest połowa grudnia. Złośliwi pytają: którego roku?

W ocenie Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Auto-
strad powodem, dla którego 
ukończenia obwodnicy Ma-
rek należy spodziewać się 
najwcześniej w grudniu są 
duże opady deszczu. Zresztą 
trzeba mieć na uwadze, że 
termin ten prawdopodobnie 
dotyczy tylko samej trasy. 
Część łączników z droga-
mi na terenie powiatu wo-
łomińskiego będzie wciąż 
w budowie. Wjeżdżając  
w Warszawie, obwodnicę Ma-
rek opuścimy dopiero za Ra-

dzyminem. Niestety okazało 
się też, że zanim obwodnica 
została oddana, już zdążyła 
się popsuć. Silne wiatry wy-
wróciły i pogięły ok. 80 me-
trów ekranów akustycznych. 
Prawdopodobnie nie obej-
dzie się bez ich wymiany. Na-
wet jeśli wykonawcy wyrobią 
się z tym do połowy grudnia 
to otwartym zostaje pytanie 
o termin odbioru prac. 

Mimo pesymistycznego 
początku trzeba przypo-
mnieć, że obwodnica w koń-
cu powstanie. Warta ponad 

700  milionów złotych inwe-
stycja była długo wyczeki-
wana przez mieszkańców  
i nawet jeśli poczekamy na 
nią dłużej to w końcu nią 
pojedziemy. Nadzieje wśród 
markowian są ogromne. 
Nowa trasa pozwoli odcią-
żyć al. Piłsudskiego, przede 
wszystkim z ruchu samocho-
dów ciężarowych. Dlatego 
nie dziwi, że wszyscy z nie-
cierpliwością czekamy na jej 
ukończenie. Odliczanie trwa!

Łukasz Sobczak
kandydat do Rady Miasta w wyborach  
uzupełniających w okręgu między ulicami 
Graniczną i Legionową.

Rozmowa z kandydatem – str. 3

Marecka Wspólnota Samorządowa 
i Burmistrz Miasta Marki
serdecznie zapraszają na 

Mikołajki ze Wspólnotą!
Startujemy 2 grudnia o godzinie 16.00

na terenie SP nr 2, 
ul. Szkolna 9 w Markach

Niepodległa!

Bogdan Choroś

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość. Mieszkańcy Marek  
uczcili 99. rocznicę tamtych wydarzeń  
przy Pomniku Dziesięciu Powieszonych.

Kilka minut po godzinie 18, 
w asyście pocztów sztanda-
rowych i harcerzy, przedsta-
wiciele mieszkańców, samo-
rządu i lokalnych organizacji 
złożyli tam wieńce upamięt-
niające Bohaterów 1918 roku.

Święto Niepodległości roz-
poczęły „Urodziny Niepod-
ległej” zorganizowane w bu-
dynku Mareckiego Ośrodka 
Kultury. Mieszkańcy podzie-
lili się tortem urodzinowym 
oraz wspólnie odśpiewali 
pieśni i piosenki z okresu 
międzywojennego. Kolejną 
częścią uroczystości było 
wspomniane złożenie wień-
ców pod pomnikiem. Marec-
kie obchody Święta Niepod-
ległości zakończone zostały 
pokazem laserowym.

Maciej Grabowski
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Paweł Adamczyk

Tiry wrócą szybciej niż myślimy?
Centrum logistyczne w Markach: szanse i zagrożenia

Mikołaj Szczepanowski

Kilkadziesiąt tysięcy samochodów na dobę przejeżdża przez nasze miasto, w tym tysiące samochodów ciężarowych. 
To w nich upatrywana jest główna przyczyna zatorów na al. Piłsudskiego. Wszyscy trzymamy kciuki 
za jak najszybsze otwarcie obwodnicy, która ma ten problem załagodzić. Obawy budzi jednak budowa 
ogromnego centrum logistycznego przy ul. Okólnej.

3 przestronne hale, 156 
stanowisk obsługowych  
i ok.  90  tysięcy powierzchni 
użytkowej. 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę. Budowa 
amerykańskiego inwestora, 
firmy Hillwood imponuje roz-
machem, ale też budzi niepo-
kój. W szczególności wśród 
mieszkańców najbliższej 
okolicy – rejonu ulic Okólnej  
i Słonecznej. Być może ruch 
samochodów ciężarowych 
zmaleje na al. Piłsudskiego, 
ale na drogach lokalnych  
w tym rejonie z pewnością 
wzrośnie.

Jako jeden z pierwszych na 
zagrożenie zwrócił uwagę To-
masz Paciorek, radny naszego 
miasta. Na posiedzeniu rady 
spytał o tę sprawę Jacka Ory-
cha, burmistrza Marek. Ten 
uspokajał i przywoływał anali-
zy według, których do nowego 
centrum będzie dojeżdżało do 
100 samochodów na dobę. 
Najwyraźniej zlekceważył 
powagę sytuacji, co szybko 

wytknęli mu internauci. Przy 
prawie 160 stanowiskach 
centrum miałoby obsługiwać  
w 24 godziny zaledwie sto ti-
rów? Internauci zgadywali, że 
może chodziło o tysiąc? Za-
sięgnęliśmy języka u fachow-
ców z branży transportowej. 
100 aut oczywiście wzbudziło 
u nich tylko uśmiech, realnie 
szacując można się spodzie-
wać około 600, maksymalnie 
do 800 aut w ciągu doby. 

Zagrożenia
Dojazd do nowego centrum 

jest możliwy przede wszyst-
kim od strony ulicy Słonecz-
nej. Pierwsze pytanie to: jak 
czekające w kolejce do skrę-
tu tiry wpłyną na ruch na al. 
Piłsudskiego. Te skręcające 
w prawo będą dysponowały 
ok. 80 metrami wydzielonego 
pasa. Dużo gorzej wygląda 
sytuacja jadących od strony 
Warszawy. Na lewoskręcie 
zmieści się maksymalnie jed-

na ciężarówka. A przecież po 
drodze do centrum jest jesz-
cze wiele innych firm, wspo-
minając tylko dwie piekarnie, 
betoniarnię i palarnię kawy. 
Chyba nie ma wątpliwości, że 
oczekujące na skręt auta będą 
blokowały główną drogę. Trze-
ba pamiętać, że tiry nie tylko 
będą jechać w kierunku cen-
trum, ale też wyjeżdżać z po-
wrotem na al. Piłsudskiego. To 
oznacza, że wielokrotnie wzro-
śnie ruch na ulicy Słonecznej  
i Okólnej. Mieszczą się tam 
liczne osiedla, jest to też dro-
ga do mareckich szkół i przed-
szkoli. Modernizacja tych 
ulic będzie niezbędna. Dobrą 
wiadomością jest to, że w jej 
koszta postawiła włączyć się 
firma budująca Centrum. Oby 
tylko technologia budowy 
drogi wytrzymała zwiększo-
ne natężenie ruchu ciężkich 
pojazdów. Wracając do osie-
dli – ulice Słoneczna i Okólna 
nie od dziś są przemysłowym 
obszarem. Ich mieszkańcy 

musieli się przyzwyczaić do 
licznych uciążliwości, jednak 
możliwe, że prawdziwe niedo-
godności dopiero przed nimi.

Szanse
Budowa centrum to jednak 

nie same minusy. Przede 
wszystkim szacuje się, że 
zatrudnienie na terenie hal 
znajdzie około 300 osób. 
Możemy liczyć też na spo-
ry wpływ do miejskiej kasy  
z tytułu podatku od nierucho-
mości. Najbardziej optymi-
styczne szacunki mówią na-
wet o 2 mln złotych rocznie. 
To niebagatelna suma, która 
pozwoliłaby przeprowadzić 
niezbędne modernizacje. 

Budowa Centrum jest już 
w bardzo zaawansowanym 
stadium. Zakończenie prac 
wstępnie było planowane na 
przełom 2017 i 2018 roku. Czy 
to się uda i kiedy Centrum za-
cznie działalność oficjalnie nie 
wiadomo.

fot.: Tomasz Paciorek 
Początki budowy centrum. Dziś budowa dobiega końca.

Karłowicza – Sobieskiego jeszcze poczekają
Ciąg ulic Karłowicza – Sobieskiego – Modrzewiowa to jedna z popularniejszych tras w mieście. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określany jest mianem drogi zbiorczej. 
Mimo to wciąż posiada jedynie nawierzchnię gruntową.

Dopiero kilka lat temu ulice 
Karłowicza i Sobieskiego zo-
stały połączone. Przy okazji bu-
dowy kanalizacji zostały wyku-
pione prywatne nieruchomości 
i trasa jest przejezdna od ulicy 
Grunwaldzkiej do Granicznej. 
Od tego momentu ruch na tych 
drogach stale rośnie i to pomi-
mo fatalnej nawierzchni. Doce-
lowo poprzez ulicę Modrzewio-
wą trasa ta łączyć będzie się  
z drogą wojewódzką – ul. Legio-
nową. Przypomnienia radnych 
o dużym znaczeniu tego ciągu 
owocowały jedynie utwardze-
niem frezem asfaltowym, co 
przy takiej ilości pojazdów nie 
zdawało egzaminu. 

Radni Wspólnoty Samo-
rządowej wielokrotnie wska-

zywali na potrzebę budowy 
drogi asfaltowej w tym cią-
gu ulic, składali także odpo-
wiednie wnioski budżetowe.  
W 2015  roku budowa zosta-
ła wpisana do budżetu a rok 

później rozpoczęły się prace 
projektowe. Według planu 
I  etap budowy (kosztujący 
ok. 8 mln złotych) – od ulicy 
Grunwaldzkiej do ulicy Cho-
pina, powinien już trwać. Nie-

stety kierowcy i mieszkańcy 
jeszcze poczekają na nową 
drogę. Wniosek o wydanie 
zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej (ZRiD)  
w ramach tzw. specustawy 
złożono dopiero w III kwartale 
tego roku. Z informacji prze-
kazanych przez pracowników 
wydziału inwestycji marec-
kiego magistratu wynika, że 
Starosta powinien wydać de-
cyzję najpóźniej w II kwartale 
2018 roku co pozwoli wyko-
nawcy wejść na plac budowy 
w wakacje 2018 r.

Całość inwestycji na odcin-
ku od Grunwaldzkiej do Le-
gionowej szacowana jest na 
15  mln  zł. Z tego też powodu 
postanowiono ograniczyć 

I  etap inwestycji do odcinka 
Grunwaldzka–Odrowąża na 
kwotę ok. 5  mln  zł, a w kolej-
nych latach planowane jest 
wykonanie pozostałych dwóch 
odcinków. W planie I  etapu, 
oprócz nawierzchni asfaltowej 
jest budowa chodników oraz 
odwodnienia jezdni.

Tempo prac przygotowaw-
czych do niniejszej inwestycji 
nie zachwyca. Mimo, że budo-
wa tego ciągu ulic znajdowa-
ła swoje miejsce w kolejnych 
budżetach, prace toczyły się 
zadziwiająco wolno. Być może 
odpowiedzią jest kalendarz. 
Zarówno ten, w którym zazna-
czona jest data realizacji inwe-
stycji jak i ten w którym zakre-
ślony jest dzień wyborów.



3

Reklama: 727 517 725

Mikołaj Szczepanowski

Łukasz Sobczak – kandydat ze Strugi

Panie Łukaszu, proszę po-
wiedzieć kilka słów o sobie.

– Jestem od urodzenia miesz-
kańcem Strugi, podobnie jak 
poprzednie pokolenia rodziny 
Sobczaków. Mam dobre wy-
kształcenie zdobyte w najlep-
szej polskiej uczelni ekonomicz-
nej, doświadczenie w pracy jako 
członek zarządu Samorządu 
Doktorantów SGH oraz wyso-
kie zdolności analityczne. Zde-
cydowałem się kandydować, 
ponieważ chciałbym wspierać 
swoimi pomysłami oraz pracą 
lokalny samorząd zmieniając 
nasze otoczenie na lepsze, no-
wocześniejsze i przyjemniejsze.

Jakie są Pana pomysły na 
poprawę naszego otoczenia?

– Dostrzegam wiele zanie-
dbań infrastrukturalnych w na-
szym mieście, zarówno takich 
o charakterze podstawowym 
jak i tych innowacyjnych zwią-
zanych z koncepcją smart city. 
Chcę to zmienić i jako radny 
będę zabiegać o wdrożenie 
korzystnych pomysłów dla 
mieszkańców mojego okręgu. 
Niektóre z nich przedstawię tu-
taj odnosząc się do poszczegól-
nych lokalizacji.

Zacznijmy od największej 
drogi – co z ul. Legionową?

– Rejon ulicy Legionowej jest 
dla mnie najbliższą częścią 
Strugi - to tutaj sie wychowałem 
i tutaj nadal mieszkam. Wiem, 
że wszelkie korzystne zmiany 
tej ulicy będą o tyle trudne, że 
jest to droga wojewódzka, przez 
którą przejeżdża codziennie – 
zgodnie z badaniami Krajowej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad wy-
konanymi w 2015 roku ponad 
6500 samochodów dziennie. 

Moje starania dla ulicy Legio-
nowej chcę kierować w stronę 
zainstalowania nowoczesnego 
oświetlenia chodnika, z którego 
codziennie korzysta wiele osób. 
Po zmroku na tej części ulicy 
panuje ciemność i to powinno 
zostać zmienione. Drugą spra-
wą są przejścia dla pieszych, 
które należy wyposażyć w do-

datkowe oświetlenie punktowe 
wtopione w powierzchnię uli-
cy. Kiedy nie ma pieszego na 
drodze, lampki świecą na biało  
a kiedy pieszy wchodzi na jezd-
nie lampki zmieniają kolor na 
czerwony informując jadące 
samochody o konieczności 
zatrzymania. Takie systemy 
istnieją chociażby na warszaw-
skim Żoliborzu.

Po trzecie, w kilku miejscach 
przy chodniku należy zamonto-
wać niewielkie ławeczki. Osoby 
starsze, chodzące pieszo do 
kościoła zyskają miejsca odpo-
czynku a rodzice, spacerujący 
ze swoimi dziećmi będą mieli 
gdzie się zatrzymać jak i poroz-
mawiać ze swoimi sąsiadami.

Po czwarte, przy ławeczkach, 
należy oczywiście zainstalować 
kosze na śmieci aby utrzymać 
porządek i czystość.

Kolejny obszar to okolice ulic 
Cisowej, Torfowej, Rynkowej.

– W rejonie tych ulic w moim 
odczuciu powinny zostać 
wybudowane chodniki. Ze 
względu na utrzymanie niskich 
kosztów, mogłyby być one nie-
co węższe. Należy pamiętać,  
iż niskie koszty, to także łatwiej-
sze pozyskanie finansowania  
i co za tym idzie szybsza reali-
zacja inwestycji. Niemniej jed-
nak chodniki w tym miejscu są 
potrzebne, bo istniejąca droga 
asfaltowa umożliwia kierow-
com samochodów szybszą jaz-
dę stwarzając większe ryzyko 
dla pieszych. Ponadto, na skrzy-
żowaniu ulic Cisowej i Wrzo-
sowej powstał niedawno plac 
zabaw, do którego powinno się 
stworzyć bezpieczną i kom-
fortową ścieżkę dla pieszych,  
w szczególności dzieci.

Mieszkańcy zwracają też 
uwagę na duży ruch na ulicy 
Podleśnej.

– Wzdłuż ulicy Podleśnej po-
trzebny jest chodnik. Uważam 
to za niezwykle ważną społecz-
nie inwestycję. Ponadto pilną, 
ze względu na bezpieczeń-
stwo mieszkających tam osób.  

W tym miejscu panuje stosun-
kowo duży ruch, a jezdnia jest 
bardzo wąska. Wielu kierow-
ców dojeżdża tą ulicą do drogi 
wojewódzkiej, a piesi idą do pę-
tli autobusowej. 

Wiem, że bliskie Panu są 
sprawy związane z ochroną 
środowiska?

– Jest to dla mnie bardzo 
ważny temat, szczególnie wal-
ka ze smogiem. Zanieczysz-
czenia powracają co roku  
i niestety trudno będzie temu 
zaradzić. Cierpią na nim wszy-
scy mieszkańcy. W tym roku  
w budżecie obywatelskim, po-
jawił się bardzo ciekawy projekt 
mający na celu sfinansowanie 
urządzeń pomiarowych, które 
byłyby na stałe zamontowane 
w wybranych lokalizacjach. 
Widzę zalety takiego rozwią-
zania bo po pierwsze można 
w trybie rzeczywistym przeka-
zywać mieszkańcom prawdzi-
we pomiary dotyczące jakości 
powietrza. Przykładowo matka 
małego dziecka na podstawie 
tych danych zdecyduje czy 
wyjść na spacer czy lepiej pozo-
stać z nim w domu ochraniając 
ich zdrowie. Po drugie to także 
wiarygodny sposób informowa-
nia lokalnego społeczeństwa  
o skali problemu. Wierzę, że 
podwyższanie świadomości 
ludzi na temat smogu jest do-
brym sposobem w ogranicza-
niu trujących nas pyłów, które 
wdychamy przez 4-5 miesięcy 
w ciągu roku. 

Wymienił Pan kilka pomy-
słów na poprawę naszego oto-
czenia. Wszystkie będzie Pan 
realizował?

– Zdecydowanie tak! Uwa-
żam, że są to ciekawe, dobre 
pomysły, zmieniające nasze 
otoczenie na lepsze, nowo-
cześniejsze i przyjemniejsze. 
Jestem osobą otwartą, nasta-
wioną na współpracę i dobrze 
przygotowaną merytorycznie. 
Myślę że są to zalety, które ode-
grają tu kluczową rolę.

19 listopada w niedzielę odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Marki. Swoje głosy 
można będzie oddawać w Zespole Szkół nr. 2 mieszczącym się na ulicy Wczasowej 5. Wybierać 
będziemy jednego radnego. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy z następujących ulic:
• Agrarna
• Akacjowa
• Amarantowa
• Błękitna
• Borówkowa
• Cisowa
• Dziewanny
• Fiołkowa
• Jarzębinowa
• Kolorowa

• Konwalii
• Legionowa
• Modrzewiowa
• Nowa
• Obrońców
• Pałacha
• Pastelowa
• Podleśna
• Pomarańczowa
• Poprzeczna

• Poziomkowa
• Rolna
• Rynkowa
• Sasanki
•  Spacerowa  

(nr 86-134)
• Strumykowa
• Szarotki
• Tęczowa
• Torfowa

• Wierzbowa
• Wrzosowa
• Zbożowa
• Zielona
• Ziołowa
• Żurawinowa
• Źródlana

Rozmowa z panem Łukaszem Sobczakiem – kandydatem do Rady Miasta 
w wyborach uzupełniających 19 listopada.

Sobczak Łukasz (31 lat)
– kandydat do Rady Miasta

Wykształcenie:
•  Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów.
•  Studia magisterskie oraz licencjackie w Szkole Głównej 

Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość
•  Podyplomowe Studia „Metody ilościowe w Analizie Rynków 

Finansowych”, SGH
• XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej na Żoliborzu
•  Szkoła podstawowa oraz Gimnazjum, Zespół Szkół nr. 2  

im. Prymasa Tysiąclecia w Strudze

Doświadczenie: 
• Członek zarządu Samorządu Doktorantów SGH
• Praca w dziale finansowym w Royal Bank of Scotland
•  Udział w licznych konferencjach naukowych  

i gospodarczych
• Summer Program in Stockholm University
• Praca w rodzinnej firmie w branży motoryzacyjnej

Zainteresowania:
W wolnych chwilach czyta książki o tematyce rynków finan-
sowych, jeździ na rolkach, gra na pianinie, oraz tańczy salsę.
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Bogusława Sieroszewska

Grób Rodziny Briggsów 
w Warszawie
Dzień Zaduszny to czas odwiedzania grobów bliskich nam osób, 
którym wiele zawdzięczamy, jak również osób, których losy w pewien 
sposób skrzyżowały się z naszym życiem. Taką rodziną dla Marek,  
a w szczególności dla mieszkańców naszego miasta, którzy 
żywo interesują się jego historią jest angielska rodzina Briggsów. 
Zawdzięczamy im nietuzinkową historię naszego miasta,  
której odtwarzanie i ożywianie przenosi nas w piękną  
daleką przeszłość z przełomu XIX i XX wieku.

Nie wszyscy w Markach 
wiedzą, że Grób Rodziny Brig-
gsów, fabrykantów z branży 
przędzalniczej, którzy 130 
lat temu związali swoje życie  
z Markami jest w zasięgu ręki, 
na Cmentarzu Augsbursko
-Ewangelickim przy ul.  Mły-
narskiej w Warszawie (aleja 
nr 9, grób nr 94). Napisy na 
Grobie świadczą o tym, że 
pochowane są tam tylko dwie 
osoby – Alfred Briggs, który 
zmarł 4  stycznia 1925 roku  
w Markach oraz brat jego 
żony Augusty, Rudolf Schulz, 
który zmarł niedługo potem,  
tj. 27 kwietnia 1927 roku. Gwo-
li przypomnienia, brat pani Al-
fredowej został zatrudniony 
przez braci Briggsów w fabry-
ce w Markach na stanowisku 
głównego kasjera przędzalni. 

Inną osobą, której prochy 
najprawdopodobniej zostały 
złożone w tym stosunkowo 
rozległym ziemnym grobie 
jest drugi syn siostrzeńca 
Briggsów, Charlesa Whitehe-
ada i Eleonory z d. Wedel, Je-
rzy (George) Whitehead. Nie 
ma napisu, który by to potwier-
dzał, ale wiemy, że prochy ich 
walecznego syna zostały 
sprowadzone z Anglii i złożone 

w rodzinnym grobie Briggsów 
na Cmentarzu Ewangelicko-
Augsburskim w Warszawie. 
Jerzy był absolwentem Oxfor-
du, służył w latach 1940-1943 
w 308. Krakowskim Dywizjo-
nie Myśliwskim. Następnie był 
spadochroniarzem we Francji, 
a także doradcą oddziałów 

Maquis (francuski ruch opo-
ru). Mianowany majorem RAF
-u, jako spadochroniarz, pozo-
stawał w służbie brytyjskiego 
Kierownictwa Operacji Spe-
cjalnych (Special Operations 
Executive – SOE). Odznaczo-
ny wysokimi orderami. Zmarł 
w 1986 roku w Anglii. 

Do dnia dzisiejszego nie uda-
ło się odnaleźć grobu, lub gro-
bów, Flory z d. Granzow i Joh-
na Briggsów. Ani w Bradford, 
ani w Ilkley, gdzie po długiej 
chorobie zmarł John Briggs 
w 1911 roku nie ma śladu 
ich pochówku. Notabene,  
na Cmentarzu Ewangelicko– 
Augsburskim, nieopodal Gro-
bu Rodziny Briggsów znajduje 
się okazała Kaplica Rodziny 
Granzowów, gdzie pochowani 
są m.in. rodzice Flory Briggs

Odwiedzając polskie cmen-
tarze, napotykamy czasami 
groby symboliczne. Może 
kiedyś również na Grobie Ro-
dziny Briggsów w Warszawie 
powinien pojawić się napis, 
że jest to symboliczny grób 
małżonków Johna i Flory 
Briggsów, skoro rzeczywi-
stych grobów nie jesteśmy  
w stanie odnaleźć.

Mikołaj Szczepanowski

Jan Puścian 
odznaczony
Jan Puścian, wieloletni dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Markach 
otrzymał medal Pro Masovia 
od Adama Struzika, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.

Medal wręczony został 13 
października, podczas obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej 
w Markach. Jan Puścian od 
1970 roku do 2016 roku za-
rządzał placówką oświatową. 
Młodzież w niej kształcona 
zawsze kultywowała pamięć 
o ważnych wydarzeniach  
w dziejach Polski, współorga-
nizowała miejskie uroczysto-
ści patriotyczne, a także opie-
kowała się miejscami pamięci 

narodowej w naszym mieście.  
Dyrektor Jan Puścian jest 

postacią szczególnie cenioną 
w środowisku oświatowym. 
Za swoje osiągnięcia został 
już wcześniej uhonorowany 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowe. Liczne odzna-
czenia są wyrazem uznania za 
wieloletnią działalność zawo-
dową, społeczną, publiczną  
i oświatową.

Pomnik Dziecka 
Utraconego
W niedzielę, 15 października 2017 roku,  
o godzinie 15.00, w Dniu Dziecka Utraconego, 
na cmentarzu parafii św. Izydora 
w Markach został poświęcony  
Pomnik Dziecka Utraconego.

Pomnik poświęcił ks. Bogu-
sław Jaworowski MSF. Uro-
czystość zgromadziła liczną 
rzeszę parafian z ks. Kazimie-
rzem Sztajerwaldem, probosz-
czem parafii. Przy pomniku 
modliliśmy się Koronką do 

Miłosierdzia Bożego polecając 
wszystkich zmarłych.

Jak zapewnił ks. proboszcz, 
teren wokół pomnika będzie 
miejscem pochówku nienaro-
dzonych dzieci z okolicznych 
szpitali.

Dyrektor Jan Puścian (w środku) 
fot.: Z zasobów Urzędu Miasta Marki, Cenna Chwila.

Przedszkolaki 
muszą być cierpliwe
W poprzednim numerze pisaliśmy o braku miejsca 
dla około 100 przedszkolaków. Miasto zapewniało, 
że szybko rozbuduje Przedszkole Miejskie nr 2.

Rozbudowa obiektu w tech-
nologii modułowej miała za-
kończyć się przed końcem 
tego roku kalendarzowego. 
Niestety poza planami przy 
ul. Dużej nie wydarzyło się 
zbyt wiele. Przez to praktycz-
nie przesądzone jest, że dzie-
ci tymczasowo umieszczone  
w przepełnionych szkołach 
pozostaną tam do końca roku, 
ale tego szkolnego. W ratuszu 
za to pojawił się pomysł po-

stawienia jeszcze jednego 
obiektu oświatowego w tej 
technologii (przez tego same-
go wykonawcę). Miałby on 
stanąć u zbiegu ulic Słonecz-
nej i Okólnej, w miejscu kilka 
lat temu spalonego budynku 
komunalnego. Na początku 
byłby lokalem zastępczym 
dla części dzieci z SP nr 2, 
które przejdzie w tym czasie 
remont. Potem stałby się no-
wym przedszkolem miejskim. 

Miasto planuje w tej sprawie 
przeprowadzić zapytanie 
ofertowe, co może okazać się 
problemem przy możliwym 
dużym koszcie inwestycji. 
Większą kontrowersje zbudzi 
jednak przeniesienie dzieci  
w samo serce przemysłowe-
go rejonu miasta. Przedszko-
laki spędzały by sporą część 
dnia tuż przy pobliskiej palarni 
kawy, piekarni czy betoniarni.

Marek Kroczek

redakcja
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Jerzy Kalisiak urodził się  
w Markach 22 czerwca 
1930  roku, w wielodzietnej 
rodzinie, jako drugie dziecko 
z trzynaściorga. Przez całe 
życie mieszkał w Markach. 
Zawodu cukiernika nauczył 
się w renomowanej cukier-
ni Bliklego w Warszawie, 
gdzie pracował przez wiele 
lat. Nabyte doświadczenie 
zawodowe poparte rzetelno-
ścią, solidnością i pracowi-
tością pozwoliły mu po la-
tach otworzyć własną firmę 
cukierniczą w Markach przy 
ul. Szkolnej. Dołączył tym sa-
mym do niezbyt licznej, jak 
na ówczesne czasy, grupy 
mareckich przedsiębiorców. 
Doskonałe jakość i smak 
wyrobów jego cukierni stały 
się przez dziesięciolecia wi-
zytówką jego firmy i na stałe 
wpisały się w  klimat jego ro-
dzinnych Marek.

Jerzy Kalisiak – Marecki przedsiębiorca i filantrop
Swoim życiem udowodnił, że 

można pracować dla społecz-
ności lokalnej, być jej potrzeb-
nym, nie piastując wysokich 
funkcji społecznych. W kontak-
tach międzyludzkich był nie-
przeciętnie życzliwy, wyjątko-
wo pogodny, szczery i otwarty. 
Jak sam mówił: na grzeczności 
nikt nie stracił, nigdy nie mów 
źle o drugim człowieku. Nale-
żał do grona mareckich przed-
siębiorców  i jednocześnie był 
człowiekiem skromnym. Z racji 
prowadzonej przez siebie dzia-
łalności  miał codzienny, ciepły 
kontakt z ludźmi, a jego cukier-
nia stanowiła powszechnie 
rozpoznawalny element ma-
reckiego krajobrazu.

Pana Jerzego Kalisiaka  
z pewnością należy określić 
jako lokalnego filantropa. 
Przy czym, filantropia w jego 
przypadku nie była mierzo-
na li tylko kwotami pieniędzy 

wpłacanymi na szczytne cele. 
Jerzy Kalisiak należał do dość 
wąskiej grupy przedsiębior-
ców, którzy potrafili się dzielić 
z innymi swoim czasem i swo-
im dorobkiem. Wielokrotnie 
użyczał bezpłatnie swojego 
samochodu, który w ówcze-
snych czasach był dobrem 
luksusowym. Nikt nie jest  
w stanie oszacować ilości 
chorych, którzy trafili do leka-
rza dzięki Syrence Pana Je-
rzego Kalisiaka. Dzieci z ma-
reckich kamienic zapamiętały 
Go rozdającego z życzliwością 
pączki. Pan Jerzy wiedział, że 
dla wielu z nich był to czasami 
jedyny posiłek w ciągu dnia. 
Na jego nieocenioną pomoc 
mogli liczyć Ojcowie Pallotyni, 
zakony żeńskie znajdujące się 
w naszym mieście oraz cho-
ciażby Dom Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci w Niegowie.

Jerzy Kalisiak czynnie uczest-

Danuta Stefaniak

100-lecie parafii w Markach
Kardynał Aleksander Kakowski 20 października 1917 roku erygował parafię w Markach. 
Po kilkunastu latach starań mareccy wierny otrzymali samodzielną parafię. Z okazji setnej rocznicy 
tego wydarzenia 22 października odbyła się uroczysta Msza Święta, 
celebrowana przez Arcybiskupa Henryka Hosera.

W swoim kazaniu Arcybi-
skup nawiązał do historii 
parafii, zastanawiając się jak 
silne musiało być pragnie-
nie pogłębiania swojej wiary  
w mieszkańcach Marek, że 
ci wybudowali kościół na 
kilkanaście lat przed powo-
łaniem parafii. Markowianie 
byli bardzo zaangażowani 
w budowę świątyni. Dzięki 
temu zewnętrzne ściany 12 
metrowego budynku stanęły 
zaledwie po 7 miesiącach. 

Po Mszy proboszcz świę-
tującej parafii ks. Kazimierz 
Sztajerwald wręczył pa-
miątkowe medale dla osób 
zasłużonych dla mareckie-
go kościoła. Wcześniej jed-
nak sam otrzymał medal.  
W imieniu Marszałka Sej-
miku Województwa Mazo-
wieckiego Dariusz Grajda, 
dyrektor Kolei Mazowieckich 
wręczył na ręce proboszcza 
odznaczenie Pro Masovia 
dla mareckiej parafii. Tę 
część obchodów zakończy-
ło nadanie tytułu Zasłużony 
dla miasta Marki Jerzemu 
Kalisiakowi, przedsiębior-
cy i filantropowi z naszego 
miasta. Akt nadania oraz 

pamiątkową statuetkę ode-
brały dzieci pana Kalisiaka: 
siostra Magdalena CSL, 
ks. Robert Kalisiak 
oraz Marek Kalisiak. 

Parafianie mogli 
wziąć udział w jesz-
cze dwóch jubi-
leuszowych 
w y d a r z e -
n i a c h . 
K w a -
drans po 
g o d z i n n i e 
15 stowarzyszenie 
Mark i -Puste ln ik -St ruga 

wystawiło w Domu Ka-
tolickim nowe przed-
stawienie „Kolacja dla 

darczyńcy” nawią-
zujące do roli 
rodziny Brigg-
sów w budo-
wie kościoła. 

Obchody za-
kończył koncert 

chóru Gospel Joy.

niczył w życiu mareckiej parafii 
pod wezwaniem św. Izydora, 
gdzie był współorganizatorem 
i członkiem Kościelnej Służby 
Porządkowej. Stąd też aż 48 
razy wyruszał na swoją co-
roczną pielgrzymkę na Jasną 
Górę w Częstochowie.

Prywatnie Pan Jerzy Kali-
siak był mężem, pochodzącej 
z pobliskiego Grodziska Zofii 
Bartosiewicz. Z tego związku 
przyszło na świat troje dzie-
ci: Marek, Robert i Agnieszka. 
Echo tradycji patriotycznych 
i chrześcijańskich kultywo-
wanych w domu rodzinnym 
Pana Jerzego Kalisiaka wy-
warło wielki wpływ również 
na drogę życiową jego dzieci. 
Robert Kalisiak został w roku 
1998 kapłanem i obecnie jest 
proboszczem w Parafii św. 
Jana Chrzciciela i św. Woj-
ciecha Biskupa Męczennika 
w Poświętnem. Natomiast 

Agnieszka Kalisiak w roku 
1995 złożyła śluby wieczyste  
w Zgromadzeniu Sióstr Lore-
tanek i obrała imię zakonne 
Magdalena.

Jerzy Kalisiak zmarł 18 
listopada 1997 roku, po 
długiej i ciężkiej chorobie. 
Mieszkańcy Marek tłum-
nie uczestniczyli w uroczy-
stościach pogrzebowych,  
a ilość osób towarzysząca 
w ostatniej drodze Pana Je-
rzego była największą miarą 
wielkości jego serca.

Tekst stanowi uzasadnienie do uchwały o nadaniu tytułu Zasłużony dla miasta Marki, podjętej na wniosek wszystkich klubów radnych oraz Jacka Orycha.  
Uchwała stanowi zwieńczenie blisko dwuletnich starań śp. Marii Przybysz-Piwko oraz radnej Danuty Stefaniak.

Arcybiskup Henryk Hoser  
podczas kazania w mareckim kościele. Przedstawienie „Kolacja dla darczyńcy”.

Tort urodzinowy Parafii 
pw. św. Izydora w Markach
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Teraz STRUGA!
19 listopada 2017 r. odbędą się wybory uzupełniające 
do Rady Miasta Marki. Rozmawiamy z Ewą Michalak, 
kandydatką na radną z ramienia Stowarzyszenia 
„MARKI-PUSTELNIK-STRUGA”.

Startuje Pani w wyborach 
uzupełniających do Rady 
Miasta Marki. Co Panią 
skłoniło do wzięcia udziału  
w wyborach?

Nasze miasto rośnie, rozwija 
się, staje się domem dla coraz 
większej liczby mieszkańców. 
I podobnie jak w domu, który 
nieustanie wymaga dbałości 
tak i w naszym mieście trzeba 
zawsze coś poprawiać, ulep-
szać, odnawiać, inwestować. 
Dla mnie ważniejsze od spraw 
wielkiej polityki są inne proble-
my – właśnie te „domowe”. To 
przecież one kształtują naszą 
codzienność. Znają je wszy-
scy mieszkańcy Marek. Znają 
je również mieszkańcy Strugi 
– moi Sąsiedzi. Dlatego za-
miast stać z boku chciałabym 
przyczynić się do polepszenia 
warunków życiowych właśnie 
mieszkańców Strugi. Zmieniać 
na lepsze to co możliwe i osią-
galne, by z tym, czego zmienić 
się nie da, łatwiej było żyć. 

Właśnie, dziś nie jest łatwo 
żyć. Ma Pani jakąś receptę 
na życie?

Oczywiście, jest ona bar-
dzo prosta, gdyż opiera się 
na podstawowych zasadach 
solidarnego współżycia spo-
łecznego oraz na Dekalogu. 

Dodatkowo moją dewizą jest 
skuteczne działanie na rzecz 
mieszkańców.

Może nam Pani opowiedzieć 
o sobie i swojej aktywności?

Zaraz po ukończeniu stu-
diów na Uniwersytecie War-
szawskim rozpoczęłam pracę 
w szkołach jako nauczycielka 
języka francuskiego i lektor-
ka na wyższych uczelniach. 
Od początku mojej pracy za-
wodowej doskonaliłam swój 
warsztat pracy. Zostałam pilo-
tem wycieczek zagranicznych, 
potem pilotem wycieczek  
w zakresie obsługi grup my-
śliwych dewizowych. Współ-
organizuję również konkursy  
i olimpiady z języka francu-
skiego. Jako opiekunka Sa-
morządu Uczniowskiego pro-
wadzę akcje charytatywne. 
Wspólnie z mężem, pomaga-
my w odnawianiu mieszkań, 
kupujemy meble, szukamy 
firm, sponsorów, aby ludzie 
potrzebujący mogli jak najwię-
cej otrzymać.

 
Jest Pani również inicjator-

ką wielu akcji społecznych  
w Markach?

Tak. W ramach przygoto-
wania do Międzynarodowe-
go Motocyklowego Rajdu 
Monte Cassino uczestniczę 
w organizacji zbiórek darów 
dla Polaków na kresach. Co 
roku jestem współorganiza-
torką terenowego rajdu „Off 
Road Marki” czy zawodów 
w siłowaniu na rękę – „Marki 
Armwrestling Cup”. Jestem 
jedną z głównych organiza-
torek „Balu Markowiaka”. Lu-
bię występować w sztukach 
teatralnych organizowanych 
przez Stowarzyszenie Marki
-Pustelnik-Struga. Niedawno, 
z okazji 100-lecia parafii św. 

Izydora w Markach, wystawi-
liśmy sztukę opartą na fak-
tach historycznych nawiązu-
jącą do budowy najstarszej 
mareckiej świątyni, pt. „Ko-
lacja dla darczyńcy”. Byłam 
główną koordynatorką orga-
nizacji obchodów Jubileuszu 
100-lecia Parafii św. Izydora, 
mojej poprzedniej parafii. 

Jeśli zostanie Pani wybrana 
na radną to jakie ma Pani cele 
do zrealizowania?

Uważam, że szczególne 
znaczenie dla mieszkańców 
naszego okręgu ma popra-
wa bezpieczeństwa. Może to 
być zrealizowane poprzez in-
stalację monitoringu, tak jak 
zostało to zrobione w sąsied-
nim Radzyminie i doskonale 
spełnia swoje zadanie. Wszy-
scy chcemy spokojnie wyjeż-
dżać do pracy i nie bać się  
o nasze posiadłości. Będę 
walczyła o inwestycje w in-
frastrukturę drogową. Zarów-
no odnowienie zniszczonych 
nawierzchni ulic, budowę 
chodników i uzupełnienie 
oświetlenia jak i o nowe dro-
gi. Moim priorytetem będzie 
zadbanie o estetykę okręgu 
11, aby zdecydowanie wy-
różniał się wśród innych ob-
szarów Marek. Zamieszka-
łam tu, bo Struga to zielone 
płuca Marek i będę dbać o jej  
czystość. 

Jest Pani jedyną kobietą 
spośród innych kandydatów?

Tak. Startuję z Komite-
tu Wyborczego Wyborców 
Stowarzyszenia „MARKI– 
PUSTELNIK–STRUGA”. Wszy-
scy zapewne znamy prężną 
i skuteczną działalność tego 
Stowarzyszenia. W naszym 
stowarzyszeniu kobiety dzia-
łają bardzo operatywnie i jest 
nas spora grupa. Wszyscy, 
którzy mnie znają wiedzą, że 
potrafię wejść przez „zamknię-
te drzwi” i załatwić to o czym 
inni boją się nawet pomyśleć. 
Moją otwartość wykorzystam 
w pełni dla celów lokalnej  
społeczności. 

Zatem życzymy Pani suk-
cesu wyborczego i dalszych 
skutecznych działań na rzecz 
Marek.

Dziękuję.

Ewa Michalak miejsce nr 3 na 
karcie do głosowania.

Maciej Grabowski

Zmiana 
ordynacji
O zmianie ordynacji wyborczej do samorządu 
terytorialnego mówiło się już od kilkunastu 
miesięcy. Jednak dopiero 10 listopada  
Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy 
w tej sprawie. Zmiany w ordynacji będą 
prawdopodobnie mniejsze niż przewidywano. 
Niepokój budzi jednak reforma 
Państwowej Komisji Wyborczej.

Projekt nie został jeszcze 
opublikowany na sejmowych 
stronach. Jego zapisy znamy 
z wypowiedzi Beaty Mazurek, 
rzecznik partii udzielonych 
podczas konferencji prasowej. 
Zgodnie z jej słowami zmiany 
zmierzają do tego, aby prze-
pisy były bardziej przejrzyste  
i uczciwe, mają przy tym zwięk-
szyć możliwość kontrolowa-
nia władz samorządowych 
przez obywateli oraz dawać 
możliwość opozycji kontrolo-
wania władzy samorządowej. 
Rzetelną ocenę umożliwi nam 
jednak poznanie konkretnych 
mechanizmów, które mają do 
tego doprowadzić.

W projekcie zmian znalazła 
się m.in. likwidacja jedno-
mandatowych okręgów wy-
borczych; maksymalnie dwie 
kadencje dla wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast 
oraz zniesienie 
głosowania kore-
spondencyjnego. 
Jak zaznaczył po-
seł Łukasz Schre-
iber „liczenie 
odbytych kaden-
cji burmistrzów  
i prezydentów 
rozpocznie się od 
wyborów w 2018 
roku”. Poseł poin-
formował również 
o idei przekazania 

organizacji wyborów Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. 
„Nie może być tak, że gmina, 
wójt, burmistrz, czy prezydent, 
który zazwyczaj jednocześnie 
ubiega się o kolejną kaden-
cję, jednocześnie organizuje 
wybory” – powiedział poseł 
PiS. Wybranych zostanie też 9 
nowych przedstawicieli PKW. 
Jak podkreślił, zmiany te we-
szłyby by w życie dopiero po 
2019 roku, tak aby nie doty-
czyły następnych wyborów 
parlamentarnych. PiS ponad-
to chce, żeby w obwodach 
wyborczych pracowały dwie 
komisje, a w lokalach wybor-
czych obecne były kamery. 

Projekt Prawa i Sprawiedli-
wości umożliwi także zmianę 
terminu wyborów samorządo-
wych. Te zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami musiałyby 
zostać zarządzone dokładnie 

na 11 listopa-
da 2018 roku. 
To niefortunna 
data ze względu 
na 100. roczni-
cę odzyskania 
niepodległości. 
Nowe rozwią-
zania wprowa-
dzałyby „widełki” 
umożl iwiające 
swobodniejszy 
wybór terminu.

Anna Grochowska

Bokserski talent z Marek
Artur Pietrzak, zawodnik mareckiego klubu Box Garda 
zdobył podczas październikowych 
Mistrzostw Polski Młodzików srebrny medal.

Zawody rozegrane zostały w 
dniach 10-15 października w 
Tarnowie Podgórnym. Młody 
bokser walczył w kategorii +76 
kg. Lepszy od naszego pię-
ściarza okazał się tylko Mate-

usz Bielicki ze Startu Wrocław. 
To nie pierwszy sukces Artura, 
który we wrześniu wywalczył 
Mistrzostwo Mazowsza. Zdol-
nego 14-latka trenuje na co 
dzień Daniel Jaros, również 

mieszkaniec naszego miasta. 
Pozostaje życzyć, aby był to 
początek pięknej sportowej  
i historii i liczyć na odrodze-
nie tego szlachetnego sportu  
w Markach!

Mikołaj Szczepanowski

Artur Pietrzak z trenerem 
Danielem Jarosem.
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Akcja „Góral”
Andrzej Górski niedawno skończył 48 lat. Do 
4 sierpnia 2015 r. prowadził niezwyczajne 
życie. Niespodziewanie, miesiąc przed 
swoimi 46-tymi urodzinami doznał rozległego 
udaru mózgu. Cudem go przeżył, ale został 
całkowicie lewostronnie sparaliżowany.

Organizował setki uroczysto-
ści patriotycznych, dziesiątki 
inscenizacji i rekonstrukcji 
historycznych, prowadził pro-
jekty edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży, jako wolontariusz 
IPN brał czynny w poszukiwa-
niu szczątków polskich Boha-
terów na Łączce i Cmentarzu 
Służewieckim. 

W imieniu organizatorów za-
chęcamy do włączenia się do 
akcji i pomocy Andrzejowi aby 
nadal mógł pomagać komba-
tantom, bohaterom narodo-
wym, obecnym i przyszłym 
pokoleniom patriotów. Uru-
chomiona została strona ht-
tps://www.facebook.com/soli-
darnizgoralem, tam dostępne 
są informacje o bieżących ak-
cjach w tym o aukcjach chary-
tatywnych oraz koncercie Nor-
berta Smolińskiego, wokalisty 
zespołu „Contra Mundum”, 
który odbył się 7 listopada. 

Organizatorzy akcji otworzyli 
też konto „Solidarni z Andrze-
jem Górskim Akcja Góral”: 88 
1240 1082 1111 0010 7560 
6805 gdzie można dokonywać 
wpłat na rehabilitację i lecze-
nie Andrzeja Górskiego.

Prawie 15,5 tysiąca osób ukończyło 29. Bieg Niepodległości w Warszawie. 
Na największym biegu w Polsce nie mogło zabraknąć licznej grupy markowian. 

Nazwisko Imię Czas
1 AUGUSTYNIAK Mariusz 00:38:28
2 ŁĘPICKI Artur 00:40:14
3 KRAJEWSKI Konrad 00:42:53
4 KIRILENKO Marcin 00:42:54
5 MILLER Daniel 00:43:49
6 BOSIŃSKI Jarosław 00:44:06
7 REWERSKA Magdalena 00:44:33
8 ZAREMBA Maciej 00:45:48
9 MALINOWSKI Artur 00:46:09

10 ŁUCZYK Artur 00:46:15
11 SZCZEPANOWSKI Mikołaj 00:46:16
12 HUNKIEWICZ Wojciech 00:46:34
13 SZYSZKO Ewa 00:47:23
14 KUBISIAK Kacper 00:47:35
15 DOBRZAŃSKI Maciej 00:48:11
16 WASILEWSKI Robert 00:48:12
17 MASŁOWSKI Jerzy 00:48:21
18 JEZIORSKI Mirosław 00:49:21
19 WRONIEWSKI Mariusz 00:49:29
20 BORDZIO Arkadiusz 00:50:03
21 PACIOREK Ewa 00:50:06
22 BARTOSIAK Violetta 00:52:07
23 MICHALEWSKI Maciej 00:52:40
24 KRUSZEWSKI Jacek 00:52:40
25 BŁAWDZIEWICZ Krzysztof 00:52:40
26 JAWORSKI Sylwester 00:52:45
27 BUDZIKOWSKA Katarzyna 00:53:10
28 EWERTOWSKI Piotr 00:53:16
29 LIPIŃSKI Robert 00:53:19
30 LIPIŃSKA Katarzyna 00:53:20
31 WANIELISTA Hubert 00:54:19
32 SOBIECKI Artur 00:54:22
33 GŁUCH Marcin 00:54:48
34 ZAREMBA Joanna 00:55:14
35 IWAŃCZYK Grzegorz 00:55:27

36 MILLER Joanna 00:55:33
37 ROMANOWSKI Paweł 00:55:35
38 ABRAMCZYK Beata 00:55:40
39 KALEŃCZUK Hubert 00:55:42
40 WAWRZYSZKO Dariusz 00:55:48
41 MILLER Marcin 00:56:49
42 STEMPKOWSKA Katarzyna 00:56:56
43 EDWINS Agnieszka 00:57:12
44 MAREK Anna 00:57:39
45 STEMPKOWSKI Ryszard 00:57:58
46 SOBCZYK Monika 00:58:06
47 KOZIK Aleksandra 00:58:21
48 JAKUBCZYK Malgorzata 00:58:22
49 MOTYCZYŃSKI Marcin 00:59:13
50 TARCZYŃSKI Marcin 00:59:30
51 PACIOREK Paweł 00:59:35
52 SAWA jacek tytus 01:00:58
53 SWISTAK-SAWA Sylwia 01:01:01
54 SIWEK Magdalena 01:02:34
55 AUGUSTYNIAK Mariola 01:02:43
56 HUNKIEWICZ Ewelina 01:02:44
57 SZCZĘSNA Katarzyna 01:02:47
58 SZCZĘSNY Marcin 01:02:49
59 KWIECIEŃ Jacek 01:04:26
60 DOMASZCZYŃSKA Joanna 01:05:00
61 DEMBIŃSKA Anna 01:05:09
62 GASIUK Monika 01:06:37
63 MIĘKUS Sylwia 01:07:06
64 WILGOSIEWICZ Paulina 01:07:46
65 BRZEZIŃSKI Bartosz 01:08:47
66 ORYCH Jacek 01:09:50
67 BARAN Dorota 01:10:41
68 DOMAŃSKI Marek 01:11:05
69 FIDO Jerzy 01:14:19
70 JAKUBOWSKI Paweł 01:16:06

Przetarg obejmuje ulice 
Główną, Wesołą, Strzelec-
ką, Zachodnią, Wiśniową, 
Wschodnią i Przyleśną.  
W zakresie prac znajduję się 
remont nawierzchni, budo-
wa kanalizacji deszczowej  
i oczyszczalni wód opado-
wych, budowa sieci elektro-
energetycznej oświetlenia 
ulic, budowa sieci i przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyj-
nych, przebudowa rowu, bu-
dowa drogi rowerowej wzdłuż  
ul. Głównej, Wesołej, Przyle-
śnej oraz budowa drogi ro-
werowej od ul. Przyleśnej do 
węzła drogi ekspresowej S-8 
„Zielonka 2”. Miasto liczy na 
dofinansowanie z rządowego 

Zenon Skibiński

Przebudowa zielenieckich ulic
Na początku listopada Urząd Miasta ogłosił przetarg 
na przebudowę ulic na Zieleńcu. W planie jest remont 7 dróg.  
Oferty zostaną otwarte 18 grudnia. 

ul. Główna na Zieleńcu

Programy Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019. Budowa 
ścieżki rowerowej już ma 
zapewnione finansowanie  
zewnętrzne – z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Wykonawcę powinniśmy po-
znać w drugiej połowie grud-
nia. O jego wyborze zdecyduje 
cena oraz okres gwarancji i rę-
kojmi. Ratusz planuje zakoń-
czyć roboty do 30 września 
2018 roku.

Biało-czerwona moc markowian!

10 kilometrową trasę pokonało 70 mieszkańców naszego miasta. Najszybszy wśród nich był Ma-
riusz Augustyniak z czasem 38:28, a wśród pań Magdalena Rewerska (44:33). Poniżej prezentuje-
my wyniki wszystkich markowian.

opr. red.
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Memoriał Bożeny Markiewicz

Mikołaj Szczepanowski

W czerwcu Bożena Markiewicz otrzymała tytuł Zasłużonej 
dla Miasta Marki. Wtedy też imię wybitnej szczypiornistki 
nadano hali sportowej przy ulicy Dużej. 
Być może jednak najtrwalszą i najlepszą pamiątką 
po Bożenie Markiewicz będzie turniej 
w jej ukochaną dyscyplinę – piłkę ręczną.

fot. Z zasobów portalu Tuba Marek.

Pierwsza edycja Memoriału 
im. Bożeny Markiewicz odbyła 
się 21 października tego roku. 
W szkole od rana panowała 
sportowa atmosfera. W tur-
niejowych zmaganiach wzięło 
udział sześć drużyn z kategorii 
juniorek młodszych. Po dwóch 
dniach gry najlepsze okaza-
ły się szczypiornistki z UKS 
Roksa Lublin. Drugie miejsce 
zajęły gospodynie z AP Mar-
covia Marki. Najniższy stopień 
podium przypadł UKPR Agry-
kola Warszawa. Najlepszą 
zawodniczką rozgrywek wy-
brano Zuzannę Reimann z AP 
Marcovia Marki. Między słup-
kami najlepiej sprawowała się 
Zuzanna Telus z AZS EUST 
Radom. Królową strzelców 
została Aleksandra Kaczor  
z KPR ROKiS Radzymin. Tre-
nerzy wybrali też najlepszą 
siódemkę turnieju: Klara Ci-

chocka, Julia Pacholczyk, 
Martyna Szymanik, Barbara 
Sibelska, Weronika Mazur, 
Oliwia Śliwińska, Małgorzata 
Michalska.

W sobotnie popołudnie na 
terenie hali odsłonięto również 
pamiątkową tablicę poświę-
coną Bożenie Markiewicz.  
W uroczystości wzięła udział 
rodzina zmarłej szczypior-

Mamy Mistrza Świata!
W rozgrywanych w nadmorskich Dąbkach 
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata 
w warcabach nasze miasto reprezentowało 
siedmioro zawodników UKS Struga. 
Mistrzowski tytuł w warcabach 
tureckich zdobył Bogdan Bańkowski!

W zawodach w Dąbkach wzięło udział 300 zawodników z 18 
krajów w tym nawet z dalekiego Surinamu. W reprezentacji na-
szego kraju wystąpili zawodnicy UKS Struga: Adrianna Koszew-
ska, Klaudia Adamczyk, Marta Bańkowska, Kacper Waś, Jakub 
Broma oraz Bogdan Bańkowski. Największy sukces odniósł Bog-
dan Bańkowski – nowy Mistrz Świata do lat 19 w warcabach tu-
reckich. Podziw budzi postawa całej reprezentacji, która niejed-
nokrotnie toczyła wielogodzinne partie ze swoimi przeciwnikami.

II Mikołajkowy Turniej Halowy
Zbliżająca się zima sprawia, że zmagania 
piłkarskie powoli będą przenosić się na halę. 
W Markach od lat odbywają się turnieje, które 
przyciągają fanów „futsalu”. Pierwszą okazją 
do gry na hali będzie II Mikołajkowy Turniej 
Halowy pod honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta Marki Jacka Orycha. W ubiegłym roku 
zwyciężył zespół Kopacze Team, który w wielkim 
finale pokonał po rzutach karnych marecką 
Niespodziankę.

redakcja

II Mikołajkowy Turniej Halowy odbędzie się w weekend 16-17 grudnia 
w hali widowiskowo-sportowej im. Bożeny Markiewicz przy ul. Dużej 
3. Dotychczasowe turnieje, które mieliśmy przyjemność organizować 
wspólnie z Marcinem Nowakiem i Mateuszem Grochowskim cieszyły 
się dużym zainteresowaniem – mówi Marcin Boczoń, jeden z orga-
nizatorów turnieju. Liczymy, że tym razem będzie podobnie. Naszym 
celem jest przyjęcie 40 drużyn. Na taką ilość jesteśmy przygotowani 
i mocno wierzymy, że udam nam się powtórzyć wyczyn ze zmagań 
noworocznych. Już wkrótce ruszą zapisy a więcej szczegółów będzie 
można znaleźć tradycyjnie w Internecie. Na pewno nikomu nie umkną 
nasze plakaty.

nistki, koleżanki z drużyny  
i kadry, nauczyciele z ZS nr 1 
w Markach, gdzie uczyła po 
zakończeniu kariery sportowej 
oraz działacze sportowi i sa-
morządowcy. Tablica wisi vis 
a vis wejścia na halę. Każdy 
korzystający z obiektu dowie 
się o karierze oraz osiągnię-
ciach wybitnej markowianki.

Marcin Boczoń

Marcovia tuż za podium 
na półmetku
Występująca w lidze okręgowej pierwsza drużyna seniorów 
Marcovii zakończyła zmagania rundy jesiennej. 
Na półmetku sezonu podopieczni Macieja Wesołowskiego 
zajmują 4 miejsce w tabeli.

Na ich koncie znajduje się 
28 punktów a strata do pro-
wadzącego Hutnika War-
szawa wynosi 11 oczek. Po 
bardzo dobrym rozpoczęciu 
jesiennej rywalizacji Marco-
vię dopadł wyraźny kryzys, 
którego skutkiem była zmia-
na trenera. Po porażce ze 
wspomnianym Hutnikiem do 
dymisji podał się Konrad Ku-
charczyk, którego obowiązki 
przejął Bartłomiej Salak. Była 
to jednak tylko tymczasowa 
opcja ponieważ przy Wspólnej 
12 rozpoczęto poszukiwania 
nowego szkoleniowca. Po 
burzliwych rozmowach zdecy-
dowano się zatrudnić Macieja 
Wesołowskiego, który w prze-
szłości prowadził m.in. Bug 
Wyszków oraz KS Konstancin, 
z którym awansował do 4 ligi. 
Pracę w Markach rozpoczął 
od domowego zwycięstwa  
z Promnikiem Łaskarzew (2:0). 
Tydzień później Marcovii nie 
sprostał z kolei Bóbr Tłuszcz. 

Dwa kolejne ligowe spotkania 
z Dębem Wieliszew oraz So-
kołem Serock zakończyły się 
remisami 2:2. Zawodnicy Ma-
cieja Wesołowskiego powróci-
li na zwycięski szlak 4 listopa-
da gdy pokonali na wyjeździe 
4:1 AGAPE Białołęka. Rundę 
jesienną zakończyło wysokie 
zwycięstwo nad Wisłą Ma-
ciejowice (5:0). Najlepszym 
strzelcem naszego zespołu 
jest w chwili obecnej Przemy-

sław Sieczko, który do siatki 
rywali trafiał 7 razy. Wśród 
najlepiej asystujących króluje 
natomiast Mariusz Rogalski, 
kapitan Marcovii. Teraz przed 
zawodnikami z Marek przerwa 
zimowa, po której rozpoczną 
się przygotowania do rundy 
rewanżowej. Wśród sparing-
partnerów wymienia się m.in. 
Dolcan Ząbki, Grom Warsza-
wa, KS Konstancin i Huragan 
Wołomin.

Mecz Marcovia – Wisła Maciejowice 5:0. 
W żółtej koszulce Adrian Rowicki.

fot. organizatorzy

Urszula Paszkiewicz


