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Edukacja i rekreacja 
przy Wspólnej 
za 105 mln zł
Do 19 stycznia firmy mogły składać oferty na budowę kompleksu 
edukacyjnego przy ul. Wspólnej. Znalazł się tylko jeden chętny, 
firma Budimex z Warszawy, która wyceniła roboty na ponad 105 mln 
złotych brutto. Mimo, że kwota ta przekracza o ponad 
25 mln złotych zaplanowany budżet miasto zdecydowało się 
podpisać umowę.

Kompleks w ostatnich ty-
godniach zyskał też oficjalną 
nazwę: Mareckie Centrum 
Edukacji i Rekreacji. Oprócz 
placówek oświatowych na 
jego terenie powstanie też 
hala sportowa, sala widowi-
skowa, basen, boiska sporto-
we i być może najmniej spek-

takularne, ale niewątpliwie 
pożyteczne miasteczko ru-
chu drogowego. Sama szko-
ła, która pierwotnie miała być 
gimnazjum dla 800 uczniów 
po reformie została przepro-
jektowana na podstawówkę 
dla 1200 dzieci. Obiekt ma zo-
stać ukończony w 2019 roku.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu, 

aby Zmartwychwstały Chrystus 
przyniósł ze sobą Radość, Nadzieję 

oraz Wiarę w ostateczne zwycięstwo tego, 
co dobre, szlachetne i piękne.

Niech przeżywanie Misterium 
Zmartwychwstania Pańskiego 

obudzi w nas wzajemną życzliwość, 
umiejętność cieszenia się życiem 

i da siłę w pokonywaniu 
codziennych trudności.

Noc Wielkanocna 
jest nocą nadzwyczajną, 

kiedy moc Zmartwychwstałego 
pokonuje ostatecznie siły ciemności,

a w sercach wierzących 
zapala radość i nadzieję.

Niech doświadczenie nowego życia,
jakie przynosi Wielkanocny poranek 

napełni nas miłością, 
abyśmy byli wiarygodnymi świadkami 

Dobrej Nowiny 
dla wszystkich, którzy nas spotykają, 

dla nas samych będzie 
źródłem siły i sensem życia.

Adam Kopczyński
Przewodniczący Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej

Danuta Stefaniak
Przewodnicząca 
Klubu Radnych MWS

Mikołaj Szczepanowski
Redaktor Naczelny 
Kuriera Mareckiego

Zenon Skibiński

Warto zwrócić uwagę na to 
jak bardzo urosły koszty tego 
przedsięwzięcia, początkowo 
mówiło się o kwocie około 40 
milionów złotych. Na etapie 
przygotowywania przetargu 
miasto zaplanowało dwa razy 
więcej. Na końcu się okazało, 
że i tak zabrakło.

Janusz Werczyński 
Przewodniczący Rady 

Powiatu Wołomińskiego

fot.: marki.pl
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Mikołaj Szczepanowski

Obwodnica przejezdna! I co dalej?
Na ten dzień prawdopodobnie niejeden markowianin czekał bardziej niż na Wigilię. 23 grudnia, tuż przed północą  
GDDKiA udostępniła trasę Obwodnicy Marek dla ruchu samochodowego. Inwestycja nie jest jeszcze  
zakończona, brakuje przede wszystkim węzłów łączących z lokalnymi drogami,  
ale bez wątpienia nowa trasa zmieniła życie naszego miasta.

Przetarg na budowę ponad 
15 kilometrowej trasy roz-
strzygnięty został w paździer-
niku 2014 roku. Podzieloną na 
dwie części inwestycje realizo-
wały włoskie konsorcja: Astal-
di oraz Salini. Pierwotny plan 
zakładał ukończenie budowy 
do października 2017 roku. 
Rzeczywistość to zweryfiko-
wała i zakończenia wszystkich 
prac należy się spodziewać  
w II kwartale 2018 roku. Do od-
korkowania naszego miasta 
wystarczyło jednak udostęp-
nienie głównej jezdni. Zmiany 
były tak duże, że miejskie au-
tobusy musiały robić dłuższe 
postoje na przystankach, aby 
podróż odbywała się zgodnie 
z rozkładem. Przez prawie 
miesiąc budziło to zdziwienie 
pasażerów, ponieważ Zarząd 

Transportu Miejskiego zaktu-
alizował rozkład jazdy dopiero 
pod koniec stycznia. 

Dłużej poczekamy na reakcję 
z GDDKiA. Optymalizacji wy-
maga sygnalizacja świetlna.  
W okresie największych kor-
ków, gdy przez miasto przeta-
czała się fala TIR-ów dyrekcja 
maksymalizowała przepusto-
wość alei Piłsudskiego. Cier-
pieli na tym kierowcy chcą-
cy włączyć się do ruchu  
z bocznych dróg. Teraz moż-
na ponownie zrównoważyć te 
proporcje. Dużym ułatwieniem 
byłby też powrót zielonych 
strzałek do warunkowego 
skrętu w prawo. Kilkukrotnie 
pisałem w tym temacie do 
burmistrza, dostałem infor-
mację, że sprawę będzie moż-
na załatwić po wybudowaniu 

obwodnicy Marek. Liczę, że do 
tematu uda się wrócić jak naj-
szybciej, nie oglądając się na 
planowaną przebudowę alei 
Piłsudskiego – mówi Marek 
Szczepanowski, radny miasta. 

Aleję tylko  
wyremontują 

Po zakończeniu budowy ob-
wodnicy GDDKiA będzie mu-
siała oddać marecki odcinek 
drogi krajowej nr 8 samorzą-
dowi. Wcześniej jednak go 
wyremontuje. Marecki ratusz 
zaproponował by remont nie 
ograniczył się do wymiany 
nawierzchni, ale przy finan-
sowej partycypacji miasta 
objął gruntowną przebudowę 
głównej drogi oraz jej okolicy. 
Projekt ogłoszono jako „Pił-

sudskiego 2.0”. Jak w stycz-
niu podał portal rynekinfra-
struktury.pl z planów może 
niewiele wyjść. Konsorcjum 
Astaldi, które ma realizować 
remont alei, za modernizację 
według mareckiej koncepcji 
policzyło zbyt wysoką cenę  
i nie doszło do podpisania po-
rozumienia. Według naszych 
informacji suma mogła sięgać 
nawet 80 milionów złotych, 
podczas gdy zaangażowanie 
GDDKiA przy obecnej formule 
to ok. 5 mln zł. Szkoda rozbu-
dzonych nadziei. Szczególnie, 
że po wykonaniu remontu na 
jezdnie zostanie nałożona wie-
loletnia gwarancja, wykluczają-
ca w tym czasie modernizacje.

Ulga dla jednych,  
problem dla drugich

Mieszkańcy i urząd w za-
sadzie od samego początku 
inwestycji zwracali uwagę 
na niedostateczne zabezpie-
czenie trasy przed hałasem. 
I niestety obawy nie tylko się 
potwierdziły, ale jest nawet 
gorzej niż się pierwotnie spo-
dziewano. Zarówno wysokość 
ekranów dźwiękochłonnych 
jak i jakość nawierzchni po-
woduje, że w nieustannym 
hałasie żyją nie tylko miesz-
kańcy Marek, ale też Kobył-

ki czy Zielonki. Właśnie te 
ostatnie miasto wzięło na 
siebie ciężar zorganizowania 
spotkania z GDDKiA. Podczas 
spotkania  Grzegorz Dudzik, 
burmistrz Zielonki wskazywał, 
że pomiary pokazują przekro-
czenie normy nawet o 20 dB. 
Jak podkreśla niezbędna jest 
zmiana ustawy o normach 
hałasu i ustalenie norm na 
poprzednim poziomie (55  dB  
w dzień i 50  dB w nocy). 
Obecni na spotkaniu przed-
stawiciele dyrekcji nie uspo-
koili mieszkańców. Plan, który 
nakreślili zakłada, że wyższe 
ekrany mogą pojawić się do-
piero za ok. 3 lata. W odpowie-
dzi musieli wysłuchać sporo 
gorzkich słów. Wypominano 
im obietnice sprzed rozpoczę-
cia budowy obwodnicy: cichy 
asfalt, ekrany rozstawione na 
dłuższym odcinku, remont 
uliczek dojazdowych. Jednym 
z efektów spotkania było wy-
stąpienie samorządowców 
do Inspektora Ochrony Śro-
dowiska o badanie hałasu, 
oraz zapewnienie GDDKiA, że 
na pierwszy odcinku trasy S8 
zrobi to sama w ciągu dwóch 
miesięcy. To jednak dopiero 
sam początek długiej drogi 
do odzyskania spokoju przez 
mieszkańców miast położo-
nych wzdłuż trasy.

„Dwójka” ponad dwa razy większa
Mareckie Inwestycje Miejskie 20 marca podpisały umowę na modernizację Szkoły Podstawowej nr 2. Jedyną ofertę 
w przetargu, podobnie jak przy okazji budowy szkoły przy ul. Wspólnej złożyła warszawska spółka Budimex. 
Inwestycja będzie kosztować blisko 33,5 mln złotych, o 8 więcej niż planował ratusz.

Obecnie budynek szkoły to 14 
sal lekcyjnych plus dwie małe 
pracownie językowe, z których 
korzysta prawie 600 uczniów 
w 27 klasach. To wszystko na 
3,5 tys. m2. Po zakończeniu 
budowy sal będzie 27, a bu-
dynek zyska dodatkowe 4 tys. 
m2 powierzchni. Modernizacja 
obejmie: wybudowanie nowej 
części edukacyjnej, wyburze-
nie starej hali i budowa nowej, 
budowa nowego bloku żywie-

niowego oraz remont obec-
nego budynku. Na czas robót 
najmłodsi uczniowie „dwójki” 
przeniosą się do obiektu mo-
dułowego przy ul. Okólnej. Jak 
przekonuje ratusz technologia 
modułowa zapewni wysoki 
standard edukacyjny. Budynek 
przy Okólnej po zakończeniu 
prac, a zaplanowane jest to na 
grudzień 2019 roku, służyć bę-
dzie jako miejskie przedszkole.

Danuta Stefaniak
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Marek Szczepanowski

Mikołaj Szczepanowski

W czerwcu  
zagra TOP ONE
Znamy już cześć planów miasta 
na czerwcowy festyn. W sobotę, 
9 czerwca dla Markowian zagra 
zespół TOP ONE, jedna z ikon  
disco polo.

Zespół największą popularnością cieszył się w latach 90., ich 
najbardziej znanymi przebojami były m.in. piosenki „Ciao Italia” 
i „Granica”. W 1995 roku opublikowali utwór „Ole Olek!”, będącą 
częścią kampanii wyborczej Aleksandra Kwaśniewskiego w wy-
borach prezydenckich. Muzycy deklarowali apolityczność, jed-
nak uznali, że wykonanie piosenki kandydata SLD pozwoli wypro-
mować zespół. Współpraca opłaciła się obu stronom. „Ole Olek!” 
przez wiele tygodni utrzymywał się na szczytach list przebojów, 
a Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory.

Wodociąg wybuduje 
drugi SUW
Wodociąg Marecki dostarczył w zeszłym roku blisko 1,5 mln metrów 
sześciennych wody. To pięć razy więcej niż w 2000 roku. 
Dostawy realizuje Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana 
przy ul. Żeromskiego. Latem jej możliwości wykorzystane są 
w niemal 100 procentach. Dlatego od kilku lat Wodociąg 
Marecki przymierzał się do budowy drugiej SUW.

Druga stacja powstanie przy 
ul. Spacerowej w Strudze. Jak 
podkreśla Kajetan Paweł Spe-
cjalski, dyrektor Wodociągu 
Mareckiego jest to inwestycja 
niezbędna. 9 lutego podpisa-
no umowę z przedstawicie-
lami konsorcjum Husar Bu-
downictwo inżynieryjne oraz 
Krevox Europejskie Centrum 
Ekologiczne, które wykona 
Stację. Łączny koszt budowy 
wraz z połączeniem SUW z 
miejską siecią wyniesie ponad 
16 milionów złotych. Wyko-
nawcy mają na realizację 14 

miesięcy. Druga Stacja Uzdat-
niania Wody nie tylko odciąży 
dotychczasową SUW przy ul. 

Żeromskiego, ale też zabez-
pieczy dostawy wody na wy-
padek jej awarii.

Wszystkiego najlepszego 
siostro Beato!
W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.  
Wcześniej, 18 kwietnia 1918 roku w pociągu z Kazachstanu do Polski 
na świat przyszła Regina Mizgier, obecnie siostra Beata Regina Mizgier, 
Franciszkanka ze Zgromadzenia Rodziny Maryi,  
na co dzień mieszkająca w Domu Zakonnym  
w mareckim Pustelniku.

Od dnia urodzin losy siostry 
Beaty nierozerwalnie zwią-
zały się z Bogiem i Ojczyzną. 
Szczególnie, że tym samym 
pociągiem do kraju zmierzał 
ks. Ignacy Skorupko, który 
udzielił siostrze pierwszego 
sakramentu. II Wojna Świa-
towa zastała Reginę Mizgier 
jako niespełna 17-letnią 
dziewczynę, która szybko za-
angażowała się w harcerskie 
podziemie niepodległościowe.  
Prowadziła tajne nauczanie, 
była też łączniczką. W Armii 
Krajowej doszła do stopnia 
porucznika. 

Nic dziwnego zatem, że 
Siostry Franciszkanki połą-
czyły setne urodziny s. Beaty 
i jubileusz odzyskania niepod-
ległości. W przedstawieniu 
przygotowanym przez na-

uczycieli, uczniów oraz rodzi-
ców ze szkoły prowadzonej 
przez zgromadzenie zręcznie 
przedstawiono historię sio-
stry Beaty w kontekście drogi 
naszej ojczyzny do niepodle-
głości oraz założenia zakonu. 
Uroczystość została zakoń-

czona poświęceniem przez 
biskupa Romualda Kamińskie-
go kamienia węgielnego pod 
budowę siedziby dla Szkoły 
Podstawowej prowadzonej 
przez siostry. Przy ulicy Kasz-
tanowej powstanie obiekt dla 
trzystu uczniów.

Zmiany  
w Radzie Powiatu

red.

Na początku roku z pełnienia funkcji radnej 
powiatu wołomińskiego zrezygnowała Sylwia 
Matusiak z Marek. Spowodowane to było 
objęciem przez nią funkcji dyrektora  
Centrum Informacyjnego Rządu.

Do tej pory warszawski Komisarz Wyborczy nie uzupełnił skła-
du Rady. Teoretycznie drugą najwyższą liczbę głosów na ma-
reckiej liście Prawa i Sprawiedliwości uzyskał Mariusz Paciorek. 
Okazuje się jednak, że nie figuruje on w rejestrze wyborców mia-
sta Marki, w związku z czym nie może objąć mandatu z naszego 
miasta. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. W razie negatywne-
go rozstrzygnięcia kolejny na liście jest Henryk Woźniak, który 
w poprzedniej kadencji był już radnym powiatu. Wtedy również 
wszedł do Rady jako „rezerwowy”, gdy z pełnienia funkcji zrezy-
gnowała … Sylwia Matusiak. 

Maciej Grabowski

Podpisanie umowy pomiędzy spółkami.
fot.: wodociagmarecki.pl
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O takie naklejki wzbogaciły się schody w SP nr 4.  
Fotografia pochodzi z profilu na portalu Facebook  

Rady Rodziców. Uczniowie mogą ponadto  
znaleźć na ścianach korytarza np.  
wzory na pole prostokąta czy koła.  

Gratulujemy pomysłu!

Park handlowy  
w Pustelniku rośnie
Rozpoczęły się prace przygotowawcze pod rozbudowę Prima Parku. 
Obiekt handlowy wzbogaci się o dwie hale i łącznie 
zajmie powieszenie 6 200 m2. Inwestycja ma zostać 
zakończona w 2019 roku.

Według przedstawionych 
przez operatora parku handlo-
wego grafik w nowobudowa-
nej części znajdzie się ponad 

30 lokali handlowych. Naj-
większą powierzchnię zajmie 
chiński market, drugi w kolej-
ności będzie sklep Biedronka. 

Oprócz typowo handlowych 
lokali należy się spodziewać 
małej gastronomii, a nawet 
kręgielni.

Janusz Werczyński

Powiat łączy  
Marki z Kobyłką
Prawie 3,9 miliona złotych kosztować będzie budowa ulic Głównej 
w Markach i Dworkowej w Kobyłce. Ciąg połączy oba miasta 
oraz będzie służył jako dojazd do trasy S8 i drogi wojewódzkiej 
nr 631. Kwota nie jest mała, Starostwo Powiatowe w Wołominie  
uzyskało na ten cel ponad 3,4 mln złotych dofinansowania 
od samorządu Mazowsza.

Zmodernizowana trasa bę-
dzie miała duży wpływ na 
komunikację nie tylko w Mar-
kach i Kobyłce, ale także w Zie-
lonce. Wszystkie trzy miasta 
współuczestniczą w kosztach 
budowy. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie przebudo-
wa ulic Dworkowej i Głównej 
na odcinku prawie 1100 me-
trów wraz z budową chodnika 
oraz modernizacją skrzyżowa-
nia. Droga będzie wyposażona 
w elementy ruchu zwiększają-
ce bezpieczeństwo zarówno 
pieszych jak i rowerzystów 
oraz kierowców. Starostwo 

starając się o dofinansowanie 
przez samorząd wojewódzki 
zwróciło uwagę na dynamicz-
ne zmiany w układzie komu-
nikacyjnym obszaru powiatu 
wołomińskiego: wzrost liczby 
inwestycji mieszkaniowych 
oraz dynamiczne zwiększe-
nie liczby miejsc pracy. Jak 
możemy przeczytać we wnio-
sku ciąg drogowy Dworko-
wa-Główna będzie stanowić 
bezpośredni dojazd do wia-
duktu nad  drogą  krajową  S8 
oraz będzie stanowił   dojazd 
do  drogi  wojewódzkiej  631. 
Przebudowana droga pozwoli 

mieszkańcom i przedsiębior-
com z terenu Kobyłki, Marek, 
Wołomina i Zielonki ominię-
cie zurbanizowanego rejonu  
i skrócenie czasu dojazdu po-
między tymi miejscowościami 
i Warszawą. 

Przetarg został rozstrzygnięty 
w połowie marca. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma Czy-
stość z Wołomina. Koszt budo-
wy to niespełna 3,9 mln złotych. 
Powiat zaplanował zakończe-
nie robót do końca września,  
a najpóźniej do końca paździer-
nika uzyskanie pozwoleń na 
użytkowanie trasy.

Urszula Paszkiewicz
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Reklama
Paweł Adamczyk

Łukasz Sobczak

Smog w Markach
– musimy szukać rozwiązań
W tegorocznym okresie zimowym wielokrotnie odnotowywano 
niepokojąco wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza w Markach. 
Niestety oddychamy dużym stężeniem związków 
chemicznych i pyłów będących bardzo szkodliwymi 
dla naszego zdrowia.

Zanieczyszczenia powie-
trza, które popularnie nazy-
wamy smogiem (od angiel-
skiego smoke – dym i fog 
– mgła) wywołują między 
innymi alergie, astmę, nowo-
twory. W efekcie przyczyniają 
się do zwiększonej śmiertel-
ności. Cierpimy na tym wszy-
scy, dlatego koniecznym jest 
podjęcie działań mających na 
celu poprawę jakości powie-
trza. Szczególnie, że były dni, 
w których poziom zanieczysz-
czeń w Markach był wyższy 
niż w centrum Warszawy.  
I to pomimo tego, że nasze 
miasto graniczy chociażby  
z Puszczą Słupecką. 

Otwarcie obwodnicy zmniej-
szyło liczbę samochodów co 
oczywiście doprowadziło do 
zmniejszenia wydzielanej ilo-
ści spalin na terenie Marek. To 
pozytywna strona zmian, ale 
głównym źródłem zanieczysz-
czeń są piece z których korzy-
stamy do ogrzewania naszych 
domów. Dlatego cieszy, że  

w Urzędzie Miasta rozmawia 
się na temat dofinansowań 
do wymiany starych piecy na 
piece gazowe i elektryczne. 
Miejmy nadzieję, że program 
dotacyjny będzie skuteczny  
i doprowadzi do wymiany pie-
ców w jak największy ilości 
budynków.

Warto rozważyć też insta-
lację stacji kontroli jakości 
powietrza na terenie nasze-
go miasta. W ubiegłym roku 
pomysł ten został nawet 
zgłoszony, jako propozycja 
do budżetu obywatelskiego.  
W jego ramach, miałaby zo-
stać stworzona sieć sensorów 
badających powietrze, która 
zbierałaby dane w czasie rze-
czywistym i przekazywała je 
do ogólnopolskiej sieci moni-
toringu. Mieszkańcy Marek, 
po zainstalowaniu aplikacji  
w telefonie mogliby na bieżąco 
sprawdzać jakość powietrza 
w swojej najbliższej okolicy  
i na tej podstawie decydo-
wać o pozostaniu w domu 

podczas alarmu smogowego. 
Ważniejszym efektem może 
być jednak edukacyjny aspekt 
systemu. Mając rzetelne i kon-
kretne dane wiele osób zyska-
łoby świadomość skali proble-
mu. Niestety projekt nie zebrał 
wymaganej liczby głosów.

Magazyny 
zapełniają się
Firma BevGroup ogłosiła przeniesienie 
swojego magazynu z Legionowa 
do Centrum Hillwood Marki przy ul. Okólnej. 
Spółka wynajmie ponad 3100 m2  
powierzchni magazynowej  
oraz biurowo-socjalnej.

BevGroup Sp z o.o. działa w branży spożywczej, jest importe-
rem oraz wyłącznym dystrybutorem wielu znanych w Polsce 
marek piwa (m.in. Miller, Krombacher) oraz polskich browarów 
rzemieślniczych. Współpracuje z największymi sieciami handlo-
wymi w kraju. 

Jak podano w komunikacie BevGroup rozpocznie swoja dzia-
łalność w Markach w pierwszym kwartale 2018 roku. Obecnie 
Centrum Hillwood jest jeszcze w budowie. Docelowo park ma-
gazynowy będzie składać się z trzech budynków o łącznej po-
wierzchni blisko 90 tys. m2.

Remont dróg  
na Zieleńcu
Firma Strabarg kompleksowo przebuduje ulicę 
Główną oraz sześć przyległych  
do niej dróg: Strzelecką, Zachodnią,  
Wiśniową, Wschodnią, Przyleśną  
oraz fragment Wesołej.

W celu wyłonienia wykonawcy miasto musiało zorganizować 
dwa przetargi. W pierwszym najniższa oferta opiewała na pra-
wie 15 mln złotych.  Ratusz planował wydać niewiele ponad  
9 mln. Zdecydowano o powtórzeniu postępowania. Kolejna ofer-
ta, mimo, że nadal o ponad 30% wyższa niż zakładano, została 
przyjęta. Mieszkańcy powinni móc skorzystać z nowych dróg do 
końca września 2018 roku. Oprócz nawierzchni wybudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa, oczyszczalnia wód opadowych,  
a także droga rowerowa (dofinansowana ze środków unijnych).

Śmierć, podatki i... kredyt
Powiedzenie mówi, że pewna jest tylko śmierć i podatki. Powoli  
chyba możemy dopisywać już trzeci człon: kredyt. Każdy z nas miał,  
ma lub będzie musiał pożyczyć pieniądze. Staje się to dla nas 
niestety coraz bardziej naturalne. Moment uzyskania kredytu  
to często mieszanina radości i niepokoju. Spełniamy marzenia,  
ale też bierzemy na barki spłatę rat przez wiele lat.

Dlatego z jednej strony nie 
dziwi uroczysta oprawa jaką 
ratusz nadał podpisaniu umo-
wy na emisję obligacji o war-
tości 109 milionów złotych  
z Pekao SA. Z drugiej zaskaku-
je, że w urzędowej relacji z tego 
wydarzenia brakuje informacji 
chociażby o terminach wyku-
pu i oprocentowaniu obligacji. 
Oczywiście zastrzyk gotówki 
był potrzebny, ponieważ pie-
niądze dofinansują inwestycje 
oświatowe prowadzone przez 
spółkę komunalną Mareckie 
Inwestycje Miejskie: kom-
pleks edukacyjno-rekreacyjny 
przy ul. Wspólnej, rozbudowę  
SP nr 2 i budowę jej filii przy  

ul. Okólnej oraz przedszko-
la miejskiego przy ul. Dużej. 
Warto jednak mieszkańcom 
przedstawić obie strony me-
dalu. Pojawia się też pytanie 
czy zastrzyk będzie wystar-

Urszula Paszkiewicz

Zenon Skibiński

czający. Przeprowadzony na 
przełomie stycznia i lutego 
przetarg pokazał, że tylko bu-
dowa przy ul. Wspólnej może 
pochłonąć 100 mln złotych.
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Adam Kopczyński

Obrona dobrego imienia Polaków
Przed 5 laty samorządowcy Wspólnoty Samorządowej postanowili upamiętnić tych, którzy w czasie  
II wojny światowej ukrywali i ratowali, na obecnych terenach powiatu wołomińskiego, swoich sąsiadów  
narodowości żydowskiej przed niemieckim barbarzyństwem. Dlaczego to zrobiliśmy i dlaczego dziś o tym piszę?

Relacje polsko-żydowskie są 
dziś na pierwszych stronach 
gazet i od tych informacji za-
czynają się główne serwisy 
informacyjne.

Spójrzmy  
w przeszłość

Losy Polaków i Żydów są 
ze sobą związane od stuleci. 
Na terytorium I Rzeczypo-
spolitej mieszkało ponad ¾ 
wszystkich europejskich Ży-
dów. W Polsce osiedlały się 
różne mniejszości, ponieważ 
Polska była krajem otwartym, 
krajem bez wojen religijnych. 
Do drugiej wojny światowej 
mniejszość żydowska dzieliła 
dolę i niedolę naszego narodu 
i stanowiła spory odsetek oby-
wateli naszego państwa.

Pamiętamy, że większość 
ludności żydowskiej zamiesz-
kującej na terytorium przed-
wojennej Polski, Niemcy za-
mordowali w obozach śmierci. 

W czasie II wojny światowej 
Polska była jedynym krajem, 
gdzie za pomoc Żydom grozi-
ła kara śmierci. Rozporządze-
nie generalnego gubernatora 
Hansa Franka z 15 paździer-
nika 1941 roku przewidywało 
karę śmierci dla każdego Po-
laka, który udzielał schronie-

nia Żydom lub pomagał im  
w jakikolwiek sposób.

Pomimo groźby kary śmierci 
w pomoc i ukrywanie Żydów 
zaangażowane były tysiące 
Polaków. Tysiące za taką po-
stawę zapłaciło życiem.

W powiecie  
wołomińskim

Również na terenie nasze-
go powiatu ukrywano Żydów. 
Poprzez wypisanie nazwisk 
Sprawiedliwych Wśród Na-
rodów Świata z powiatu 
wołomińskiego chcieliśmy 
uczcić i upamiętnić tych, dla 
których miłość do bliźniego, 
do sąsiada była silniejsza niż 
groźba śmierci z rąk niemiec-
kiego okupanta.

To nasz obowiązek świad-
czenia o ich odwadze i po-
święceniu dla drugiego 
człowieka, nie możemy zapo-
minać o takich postawach. 
Tacy ludzie to chluba nasze-
go narodu i całej ludzkości. 
W czasie uroczystości sprzed 
5 lat Rabin Shalom  Stambler 
powiedział – „W naszej religii 
nie ma obowiązku ryzykowa-
nia swojego życia dla ratowa-
nia innych, to dla nas wyczyn 
nadludzki. Jednocześnie trze-
ba pamiętać, że obok takich 

Podczas odsłonięcia insta-
lacji poświęconej kilkudzie-
sięciu Sprawiedliwym Wśród 
Narodów Świata z terenów 
powiatu wołomińskiego. In-
stalacja została utworzona 
z inicjatywy przedstawicieli 
stowarzyszenia Wspólno-
ta Samorządowa Powiatu 
Wołomińskiego i odsłonięta  
w 2013 roku. Mieści się przy 
budynku Powiatowego Cen-
trum Dziedzictwa i Twórczo-
ści w Wołominie przy ulicy 
Orwida 20. Obok obiektu uka-
zującego w artystycznym uję-
ciu polską rodzinę zasłaniającą 
rodzinę żydowską wypisane są 
nazwiska ratujących podczas 
II wojny światowej.

24 marca, w Narodowy 
Dzień Pamięci o Polakach 
ratujących Żydów, przedsta-
wiciele MWS – Adam Kop-
czyński, Konrad Rytel, Janusz 
Werczyński oraz Paweł Roz-
bicki złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod wołomińską insta-
lacją poświęconą Sprawiedli-
wym Wśród Narodów Świata 
z terenu naszego powiatu.

Peregrynacja ikony 
cudownego obrazu
Po czterech dekadach do Marek powróciła 
kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Pielgrzymująca od 1957 roku po całej Polsce 
ikona 11 marca trafiła do wiernych w Strudze, 
by od 21 marca rozpocząć podróż 
po kolejnych mareckich parafiach.

Idea peregrynacji obrazu narodziła się 1956 roku. Podczas 
procesji ikona Matki Boskiej Częstochowskiej niesiona była 
przez Wały Jasnej Góry, a zgromadzeni wokół nich ludzie wo-
łali „Matko, przyjdź do nas”. To zainspirowało opiekujących się 
na co dzień obrazem paulinów. Zakonnicy przedstawili ideę pry-
masowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Pielgrzymka obrazu miała 
stać się duchowym przygotowaniem Polaków do Jubileuszu 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Wykonana przez doc. Leonarda Tor-
wirta kopia poświęcona została w maju 1957 roku przez papieża 
Piusa XII. Dwa miesiące później ikona wyruszyła w pielgrzymkę 
po wszystkich polskich parafiach. Nie obyło się bez problemów. 
W 1966  roku obraz został „aresztowany” przez komunistów  
w drodze z Warszawy do Katowic. Nie zakończyło to jednak piel-
grzymki. Wierni jeszcze tłumniej gromadzili się w kościołach, 
tym razem przy pustych ramach. Kopia obrazu wróciła na trasę 
dopiero w 1972 roku, gdy – za wiedzą prymasa Wyszyńskiego – 
została potajemnie wyniesiona z Jasnej Góry. Obraz zakończył 
swoja podróż w październiku 1980. Drugi etap, który przeżywa-
my obecnie rozpoczął się w maju 1985 roku.

Jak dużym wydarzeniem dla wiernych jest peregrynacja obrazu 
mogliśmy przekonać się sami. Mareckie kościoły w dniu odwie-
dzin ikony pękały w szwach, zarówno podczas Mszy Świętych 
powitalnych i pożegnalnych jak i nabożeństw pomiędzy nimi.

ludzi, w tym samym czasie 
żyli inni, którzy mieli dużo no-
wych pomysłów na nowe war-
tości i nową moralność, którzy 
chcieli zlikwidować jeden z na-
rodów w sposób totalny”. Ra-
bin Stambler mówił również  
o naszej wspólnej przeszłości: 
– „Pewnie nie wszyscy wiedzą, 
że w języku hebrajskim Polska 
nazywa się Polin, co tłuma-
czymy jako „tu mieszkaj”. Nasi 
przodkowie uważali, że to do-
bre miejsce dla nas i mieli na-
dzieję, że będziemy tu czekać 
na nadejście Mesjasza. Mimo 
tragedii holocaustu pamięta-
my, że zostaliśmy tu dobrze 
przyjęci w czasie, gdy było to 
mało popularne na świecie  
i jesteśmy za to wdzięczni”. 

Kształtowanie  
pamięci

Polityka historyczna to waż-
ny element polityki państwa. 
Musimy o tym pamiętać, bo 
współcześni mistrzowie pro-
pagandy na nowo piszą hi-
storię. Polityka historyczna 
skierowana przeciwko nasze-
mu narodowi doprowadziła 
do tego, że niektórzy mylą 
już ofiary ze sprawcami. Je-
żeli będziemy bierni wobec 
zakłamywania historii i nie 
będziemy czynnie uczestni-

czyć w kształtowaniu opinii 
publicznej, to dzieci naszych 
dzieci będą musiały się tłu-
maczyć, dlaczego Polacy 
rozpętali II wojnę światową 
i wymordowali Żydów, bo do 
tego doprowadzi zakłamy-
wanie historii.

Każdy z nas dba o swoje 
dobre imię. Musimy dbać 
również o nasze dobre imię 
w wymiarze narodowym. 

O naszej lokalnej uroczysto-
ści sprzed 5 laty gazety pisa-
ły na pierwszych stronach. 

To była nasza POLITYKA 
HISTORYCZNA – my tacy je-
steśmy.

Autor jest Przewodniczącym 
Wspólnoty Samorządowej 

Powiatu Wołomińskiego

Jadwiga Kraińska

Obraz w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Pustelniku.
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Mikołaj Szczepanowski

Mocne uderzenie!
Kilkaset osób śledziło zmagania kickboxerów podczas rozgrywanej 
17 lutego na hali im. B. Markiewicz w Markach gali WWL Fight. 
Podczas siedmiu emocjonujących walk wyłoniono pięciu 
Mistrzów Polski w formule K1 pro-am.

Program imprezy zakładał 
walki mistrzowskie w pięciu 
kategoriach wagowych: do 67 
kg, 75 kg, 86 kg i +91 kg oraz 
56 kg kobiet. Do tego dwie wal-
ki rankingowe w formule K1 
rules oraz walka zawodowa 
w formule Full Contact. Nie-
stety ta ostatnia nie została 
rozegrana z powodu kontuzji 
Patryka Kuryłka, aktualnego 
zawodowego Mistrza Polski  
w kat. -57kg, na co dzień tre-
nującego w Wichrze Kobyłka.

Ku uciesze lokalnych kibiców 
do starcia o mistrzowski tytuł 
zakwalifikowała się Klara Klecz-
kowska, mieszkanka Marek  
i zawodniczka warszawskiej Le-
gii. Niestety mimo obiecujące-
go początku uległa Sylwii Kaliś, 
reprezentującej Tajfun Legiono-
wo. Tego wieczora Mistrzostwo 
Polski wywalczyli jeszcze Kamil 

Rościński z Samuraja Sanok, 
Daniel Kolasiński i Szczepan 
Stawiarski (obaj Palestra War-
szawa) oraz Grzegorz Ciosek 
z KO GYM Świebodzice. Swo-
je walki rankingowe wygrali 
ponadto Mateusz Chojnacki  

Komplet punktów 
na początek wiosny
Pierwsza drużyna Marcovii 17 marca zainaugurowała rundę  
wiosenną sezonu 2017/2018. W pierwszym spotkaniu  
podopieczni Macieja Wesołowskiego pokonali w Ząbkach  
Błyskawicę Warszawa 1:0. Zwycięską bramkę zdobył  
w 82 minucie Piotr Bazler.

Marcin Boczoń

Przerwa zimowa trwała 
prawie 4 miesiące. Nic więc 
dziwnego, że wszyscy zawod-
nicy byli już bardzo głodni gry 
o punkty. Przygotowania do 
wiosny przebiegały bez żad-
nych zakłóceń a skład Marco-
vii wzmocniło sześciu nowych 
graczy. Wśród nich znalazł się 
Dominik Ochman, który notuje 
tym samym kolejny powrót 
na Wspólną 12. Z Victorii Sule-
jówek przyszli Sebastian Pę-
kala i Łukasz Świadek, z Escoli 
Varsovia Mateusz Cichawa  
a z Drukarza Warszawa Mate-
usz Piwko i ukraiński napast-
nik Viacheslav Serhiienko. Po 
stronie ubytków należy odno-
tować Piotra Bieleckiego (wy-
pożyczenie do GKS-u Dąbrów-
ka), Tomasza Zakrzewskiego 
(Ożarowianka Ożarów Mazo-
wiecki), Ernesta Kozłowskiego 
(powrót do Błonianki Błonie)  

i Bartosza Rzeźnika. Do kadry 
pierwszego zespołu został 
włączony Bartosz Kierszak, 
który jesienią występował  
w roczniku 2000. W kolejnych 
ligowych pojedynkach Mar-
covia zmierzy się z Mazurem 

II Karczew, rezerwami Bugu 
Wyszków, Escolą Varsovia  
i Unią Warszawa. Informacje 
o wszystkich spotkaniach 
znaleźć można na stronie  
www.marcovia-marki.pl.

z kobyłkowskiego Wichru oraz 
Łukasz Wichowski z X-Fight 
Piaseczno.

Organizatorem wydarzenia 
by portal WWL24.info przy 
współpracy z Powiatem Woło-
mińskim oraz Miastem Marki.

Na zdjęciu Artur Szleżanowski (Marcovia – Błyskawica)

Nowe linie 
autobusowe
L33 i L45. Pierwsza połączyła nasze miasto 
z Legionowem, druga z Radzyminem. 
Nowe linie autobusowe pojawiły się 
w naszym mieście 19 marca 
i będą kursować raz na dwie godziny.

Dojazd do naszego miasta 
dla mieszkańców tych miej-
scowości stał się atrakcyjny 
ze względu na udrożnienie alei 
Piłsudskiego i wprowadze-
ni pierwszej strefy biletowej. 
Marki staną się wygodnym 
punktem przesiadkowym. To 
nie jest najlepsza informa-
cja dla markowian, ponieważ 
można się spodziewać, że 
zatłoczenie w miejskich au-
tobusach wzrośnie. Z drugiej 
strony jest niewątpliwy plus 
nowych linii. Wprawdzie po-
czątkowo będą jeździły przede 
wszystkim po al. Piłsudskiego,  

ale po zatwierdzeniu nowych 
przystanków busiki pojawia 
się na Pomnikowej, Okólnej, 
Grunwaldzkiej czy Bandur-
skiego. Szczegółowy rozkład 
jazdy dostępny jest na stronie 
www.ztm.waw.pl

Bogdan Choroś

Startują prace 
nad MBO
Znamy już zespół ds. mareckiego 
budżetu obywatelskiego, którego 
zadaniem będzie dopilnowanie 
prawidłowego przebiegu konsultacji.

Wśród członków zespołu znalazł się Jacek Domaszczyński, 
którego możecie państwo znać z łamów naszego pisma. Po-
nadto w zespole znaleźli się przedstawiciele organizacji społecz-
nych, Radny Miasta i burmistrza. Zespół będzie koordynował 
akcje informacyjno-edukacyjną, ostatecznie zatwierdzi wnioski 
mieszkańców i będzie czuwał nad prawidłowością głosowania. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba zweryfikuje też regulamin MBO i bę-
dzie uprawniony do wprowadzenia stosownych poprawek.

fo
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Trójka markowian z nagrodą
Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego wręczone 
zostały nagrody Starosty Wołomińskiego dla najlepszych 
sportowców, trenerów i drużyn z powiatu wołomińskiego. 
Wśród 22 nagrodzonych znalazły się trzy osoby z Marek.

Cała trójka związana jest  
z Uczniowskim Klubem Spor-
towym Struga. Paweł Suchec-
ki został doceniony za pracę 
trenera. Pod jego wodzą klub 
zajął I miejsce w klasyfikacji 
medalowej Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w warcabach 
100-polowych. Pod okiem tre-
nera Sucheckiego rozwija się 
dwójka nagrodzonych przez 
starostę zawodników: Marta  
i Bogdan Bańskowscy.

Marta Bańkowska jest Mi-
strzynią Polski Kobiet w war-
cabach 64-polowych, oraz 
wicemistrzynią w ich błyska-
wicznej odmianie. Srebro zdo-
była także w obu formułach  
warcabów 100-polowych.  
Z kolei Bogdan wywalczył tytuł 
Mistrza Świata w warcabach 
tureckich (piony poruszają 

się w liniach prostych, nie po 
ukosie). Do tego międzynaro-
dowego osiągnięcia dołączył 
szereg tytułów wygranych na 
arenie krajowej: mistrzostwo 

red.

Worek medali 
dla UKS Struga
Juniorzy UKS Struga zdobyli aż pięć medali 
podczas tegorocznych Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski w warcabach 
klasycznych.

Marecki klub wystawił podczas zawodów siedem drużyn. Pięć 
stanęło na podium, dwie były bardzo blisko. Poniżej prezentuje-
my skład i osiągnięcia drużyn UKS Struga:

Juniorki do lat 10: Natalia Waś i Ada Koszewska – brąz. Ju-
niorki do lat 13: Julia Chalaba i Agata Orłów – srebro. Juniorki 
do lat 16: Klaudia Adamczyk i Ludwika Moczulska – srebro.

Juniorzy do lat 8: Krystian Jóśk, Bartosz Jóśk i Krzysztof Braj-
czewski – srebro. Juniorzy do lat 10 (drużyna I): Repelowicz 
Szymon, Muzaj Michał, Muzaj Mateusz – 4 miejsce. Juniorzy 
do lat 10 (drużyna I): Kotliński Igor, Piotrowski Wojciech, Klimek 
Zuzana i Roguszewski Bartosz – 5 miejsce. Juniorzy do lat 16: 
Waś Kacper, Broma Jakub i Piotrowski Antoni – srebro.

Reklama

Z Berlina do Warszawy na pomoc dzieciom

polski w warcabach tureckich 
i błyskawicznych 64-polo-
wych, drużynowe mistrzostwo 
w 64-polowych oraz kilka tytu-
łów wicemistrzowskich.

Weronika ma 9 lat. Bartek jest pięć lat starszy. Oboje chorują na rdzeniowy zanik mięśni. 
Pomóc im może Nusinersen i rehabilitacja. Problem w tym, że państwo nie refunduje tego leku, 
a jego koszt to nawet 90 000 euro za dawkę. Szczęściem w nieszczęściu są dobrzy ludzie, 
którzy wspierają rodzeństwo.

Grupa rolkarzy, w skład której wchodzą Maria Kusztelak i Robert 
Małek z Marek postanowiła zwrócić uwagę na problem Weroniki 

i Bartka. W ciągu sześciu dni pokonają na rolkach trasę z Berlina 
do Warszawy. Trasa przejazdu powiedzie kolejno przez miasta: 
Berlin – Słubice – Świebodzin – Poznań – Konin – Łowicz – 
Warszawa.  Przejazd połączony będzie ze zbiórką pieniędzy na 
leczenie dzieci. Każdego dnia do przebycia będą mieli około sto 
kilometrów. Stąd nazwa akcji #6x100. 

Organizatorzy #6x100 proszą wszystkich o wsparcie. Można 
go udzielić na różne sposoby: udostępniając wydarzenie wśród 
znajomych https://www.facebook.com/roll4you/, przekazując 
przedmioty na aukcje na rzecz dzieci do organizatorów akcji, 
a wreszcie wpłacając 1% podatku i dokonując wpłat celowych 
na Weronikę i Bartka. Szczegółowe informacje dostępne są na 
www.roll4you.pl

Urszula Paszkiewicz


