
WSPÓLNOTWSPÓLNOTWSPÓLNOTWSPÓLNOTWSPÓLNOTAAAAA
MARKIMARKIMARKIMARKIMARKI

BANER!BANER!BANER!BANER!BANER!

REALIZACJA NASZEGO PROGRAMU STWORZY WARUNKI, W KTÓRYCH DOTYCHCZASOWI
ORAZ NOWI MIESZKAÑCY MAREK BÊD¥ AKTYWNYMI UCZESTNIKAMI ¯YCIA NASZEJ SPO£ECZNO�CI.

qqqqq DOPROWADZIMY DO OBJÊCIA MAREK MIEJSK¥ STREF¥ AUTOBUSOW¥
� ZMNIEJSZ¥ SIÊ OP£ATY ZA PRZEJAZD DO POZIOMU OP£AT WARSZAWSKICH.
DOPROWADZIMY DO URUCHOMIENIA NOWEJ LINII AUTOBUSOWEJ £¥CZ¥C¥
MARKI Z LEWOBRZE¯N¥ WARSZAW¥ (POPRZEZ UL. LEWANDÓW).

qqqqq ZDOBÊDZIEMY DOTACJE UNIJNE I WYBUDUJEMY KANALIZACJÊ.
     JEST TO MO¯LIWE!

qqqqq DOPROWADZIMY DO JAK NAJSZYBSZEGO WYKONANIA OBWODNICY MAREK.

qqqqq CZAS NAJWY¯SZY NA PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU BUDOWY
SIECI DRÓG GMINNYCH. NIE TYMCZASOWYCH, ALE DOCELOWYCH.
DRÓG Z ODWODNIENIEM.

qqqqq ZAKOÑCZYMY ROZBUDOWÊ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NR 3. WYBUDUJEMY SALÊ WIDOWISKOWO-SPORTOW¥
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4. ROZPOCZNIEMY BU-
DOWÊ NOWOCZESNYCH URZ¥DZEÑ SPORTOWYCH PRZY
KA¯DEJ ZE SZKÓ£. PRZYGOTUJEMY BUDOWÊ NOWEGO
GIMNAZJUM.

qqqqq ROZPOCZNIEMY RENOWACJÊ PRZÊDZALNI I KAMIE-
NIC. STAN¥ SIÊ ONE WIZYTÓWK¥ MAREK.
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Pa³acyk, park, stara przêdzalnia oraz kamienice, stanowi¹ce dziedzic-
two po rodzinie Briggsów, s¹ nielicznymi zachowanymi �wiadectwami
naszej przesz³o�ci. Wkrótce maj¹tek ten stanie siê w³asno�ci¹ Miasta.
Opracowali�my Program Rewitalizacji � dokument, który pozwoli nam
na siêgniêcie po �rodki unijne na przywrócenie �wietno�ci niszczej¹-
cym obiektom. W trakcie koñcz¹cej siê kadencji uporz¹dkowany zo-
sta³ Miejski Park s¹siaduj¹cy z Pa³acykiem Briggsów.
ROZPOCZNIEMY RENOWACJÊ PRZÊDZALNI I KAMIENIC,
KTÓRE STAN¥ SIÊ WIZYTÓWK¥ MAREK.
ZADBAMY O ODPOWIEDNIE WARUNKI DLA FUNKCJONO-

Polska od dnia 1 maja 2004 roku jest cz³onkiem Unii Europejskiej. Daje
to naszemu Miastu realne szanse na przyspieszenie tempa rozwoju po-
przez skorzystanie z unijnej pomocy finansowej w celu realizacji przed-
siêwziêæ istotnych dla rozwoju naszego miasta. W ostatnich latach kon-
centrowali�my siê na przygotowaniu projektów, które bêd¹ dofinansowane
ze �rodków unijnych. G³ównym celem naszego programu jest realizacja
tych projektów i optymalne wykorzystanie nadarzaj¹cej siê okazji.

TIR-om dziêkujemy

Alej¹ Pi³sudskiego (droga krajo-
wa Nr 8) przeje¿d¿a w ci¹gu doby
ponad 43 tysi¹ce pojazdów. Nale-
¿y ona do najbardziej zat³oczo-
nych tras komunikacyjnych w s¹-
siedztwie Warszawy. Zw³aszcza
uci¹¿liwy jest ruch samochodów
ciê¿arowych o du¿ym tona¿u
(tiry).
Od dawna zabiegamy o budowê
obwodnicy dla Marek (droga eks-
presowa S-8). W planie zagospo-
darowania przestrzennego zarezer-
wowali�my pas gruntu pod jej bu-
dowê. Inwestycja ma byæ rozpo-
czêta w 2010 roku. To nie jest bli-
ska perspektywa i dlatego nie mo-
¿emy pozwoliæ na przesuniêcie
terminu.
ZROBIMY WSZYSTKO, ABY
OBWODNICA MAREK ZO-
STA£A JAK NAJSZYBCIEJ
WYKONANA.

Przestêpstwa przeciwko mieniu
oraz chuligañskie wybryki wp³y-
waj¹ na brak poczucia bezpie-
czeñstwa mieszkañców. Marecka
policja pracuje w fatalnych wa-
runkach.
W minionej kadencji na pomoc
policji przeznaczyli�my kwotê
580.000 z³otych. Przez blisko dwa
lata w Markach stacjonowa³a dru-
¿yna prewencji, w istotny sposób
zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo mie-

szkañców. W bie¿¹cym roku wmu-
rowany zosta³ kamieñ wêgielny
pod budowê nowego komisariatu.

NADAL BÊDZIEMY WSPIE-
RALI POLICJÊ. DOPROWA-
DZIMY DO WYBUDOWANIA
NOWEGO KOMISARIATU.
ZBUDUJEMY SYSTEM MO-
NITOROWANIA NAJBAR-
DZIEJ ZAGRO¯ONYCH RE-
JONÓW MIASTA.

Sta³a
obecno�æ
patroli
policyjnych
na naszych
ulicach
jest konieczna
dla poprawy
bezpieczeñstwa
mieszkañców.

my kszta³cenie integracyjne w
zakresie szko³y podstawowej i
gimnazjum. Od lat konse-
kwentnie realizowany jest pro-
gram remontów budynków
szkolnych, który doprowadzi³
do zasadniczej zmiany ich wi-
zerunku. Rozpoczêli�my roz-

budowê Szko³y Podstawowej Nr
3. Zakoñczyli�my remont budyn-
ku Szko³y Podstawowej Nr 2. Go-
towy jest projekt sali sportowo-wi-
dowiskowej przy Szkole Podsta-
wowej Nr 4. Przygotowali�my te-
ren pod budowê nowego gimna-
zjum.
ZAKOÑCZYMY ROZBUDO-
WÊ SZKO£Y PODSTAWO-
WEJ NR 3. WYBUDUJEMY
SALÊ WIDOWISKOWO-SPO-
RTOW¥ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 4. ROZ-
POCZNIEMY BUDOWÊ NO-
WOCZESNYCH URZ¥DZEÑ
SPORTOWYCH PRZY KA¯-
DEJ ZE SZKÓ£. PRZYGOTU-
JEMY BUDOWÊ NOWEGO
GIMNAZJUM.

mieszcz¹ce siê w zabytkowym
pa³acyku adaptowanym na pla-
cówkê o�wiatow¹.
W ostatnich latach wyposa¿yli�my
wszystkie szko³y w nowoczesne
pracownie informatyczne i urz¹-
dzenia multimedialne. Mareckie
szko³y i przedszkola wspó³pracu-
j¹ z partnerskimi placówkami z
ró¿nych pañstw Europy. Dofinan-
sowujemy dzia³alno�æ kilku niepu-
blicznych przedszkoli. Zapewnia-

Wzrost liczby mieszkañców Mia-
sta sta³ siê przyczyn¹ deficytu
miejsc w samorz¹dowych placów-
kach o�wiatowych. Trzy przed-
szkola publiczne nie oferuj¹ wy-
starczaj¹cej ilo�ci miejsc dla chêt-
nych. Ciasno zrobi³o siê zw³aszcza
w Szkole Podstawowej Nr 3. Baza
sportowa szkó³ pozostawia tak¿e
wiele do ¿yczenia. Powa¿nymi
problemem pozostaj¹ warunki, w
których dzia³a Gimnazjum Nr 1

NASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAM

G³ówna ulica Marek
bywa zmor¹ dla mieszkañców.

Asfalt i kostka

ka kilometrów ulic o ulepszonym
standardzie dróg gruntowych. Do-
prowadzili�my do kompleksowej
modernizacji ulicy Fabrycznej
(droga powiatowa) i ulicy Legio-
nowej (droga wojewódzka). Wy-
budowali�my odwodnienie ulicy
Du¿ej i kilku innych ulic miej-
skich.
CZAS NAJWY¯SZY NA
PRZYGOTOWANIE KOM-
PLEKSOWEGO PROGRAMU
BUDOWY SIECI DRÓG
GMINNYCH. NIE TYMCZA-
SOWYCH, ALE DOCELO-
WYCH. DRÓG Z ODWO-
DNIENIEM.

Budowa wodoci¹gu i kanalizacji
wymuszaj¹ rozwa¿ne podej�cie do
inwestycji drogowych. Troska o
pieni¹dze nie pozwala na budowê
dróg, które za chwilê trzeba bêdzie
rozkopywaæ. St¹d stan mareckich
dróg jest zró¿nicowany. Wystêpuj¹
odcinki o dobrej, jak i odcinki o bar-
dzo z³ej nawierzchni. Nawet drogi
z nawierzchni¹ bitumiczn¹ najczê-
�ciej pozbawione s¹ odwodnienia.
W trakcie minionej kadencji prawie
czterokrotnie zwiêkszyli�my wydat-
ki na utrzymanie dróg. Kilkana�cie
gminnych ulic stanowi¹cych wa¿-
niejsze trakty komunikacyjne zosta-
³o wyasfaltowanych. Urz¹dzono kil-

Jeste�my gotowi
Istniej¹ca sieæ kanalizacyjna po-
zwala na zaspokojenie potrzeb
mieszkañców osiedli wieloro-
dzinnych. To oko³o 27 % mie-
szkañców naszego Miasta. Pro-
blemem pozostaje brak systemu
kanalizacji sanitarnej obejmuj¹-
cej ca³e miasto.
W zakoñczonej kadencji wybudo-
wali�my dwie przepompownie
�cieków oraz kilka kilometrów
sieci kanalizacyjnej. Sporz¹dzili-
�my pe³n¹ dokumentacjê tech-
niczn¹ sieci kanalizacyjnej.

Mamy projekty a nawet pozwo-
lenia na budowê kanalizacji dla
ca³ego miasta. Gotowe jest tak¿e
Studium Wykonalno�ci programu
budowy kanalizacji dla miasta
Marki � najwa¿niejszy dokument
w procesie starañ o dofinansowa-
nie ze �rodków unijnych. Ich uzy-
skanie pozwoli na wybudowanie
kanalizacji w b³yskawicznym
tempie.
ZDOBÊDZIEMY DOTACJE
UNIJNE I WYBUDUJEMY
KANALIZACJÊ.

Pa³ac, parki i przêdzalnia

WANIA MARECKIEGO O�RODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA MARKI

Powstanie hala sportowa

Projekt rozbudowy Szko³y Podstawowej
Nr 3 - prace ju¿ rozpoczêto.

Komisariat i kamery
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Teren Marcovii bêdzie
miejscem przyjaznym
i zapewniaj¹cym relaks.

Rynek w Markach

Miasto rozwija siê w bardzo szybkim tempie i na obszarach wczoraj
jeszcze niezamieszka³ych, dzisiaj budowane s¹ domy, w których jutro
zamieszkaj¹ nowi mieszkañcy Marek. Oni ju¿ teraz domagaj¹ siê bu-
dowy wodoci¹gu.
W ci¹gu 8 lat wybudowali�my ponad 110 kilometrów sieci wodoci¹go-
wej. Mamy wiêcej wodoci¹gu ni¿ Legionowo � miasto prawie trzy-
krotnie wiêksze od Marek. Jako�ci wody zazdroszcz¹ nam mieszkañcy
s¹siednich gmin a do stacji uzdatniania przyje¿d¿aj¹ studenci aby po-
znawaæ nowoczesne technologie. Zakoñczyli�my realizacjê zasadniczej
czê�ci programu budowy wodoci¹gu. Zadanie to zosta³o dofinansowa-
ne ze �rodków unijnych kwot¹ prawie 4.200.000 z³otych.
SIEÆ WODOCI¥GOWA BÊDZIE NADAL BUDOWANA. WSZY-
SCY MIESZKAÑCY ZAS£UGUJ¥ NA ZDROW¥ I CZYST¥
WODÊ.

Marki powsta³y w wyniku zabudowy koncentruj¹cej siê wzd³u¿ g³ów-
nej drogi. To zdecydowa³o o obecnym uk³adzie przestrzennym naszego
miasta - nie mamy rynku i brakuje placów publicznych. Jedyn¹ pu-
bliczn¹ przestrzeni¹ s¹ nasze ulice. Doskwiera nam deficyt miejsc, w
których w ciszy i spokoju a jednocze�nie atrakcyjnie mo¿emy spêdziæ
czas.
Uporz¹dkowanie Miejskiego Parku spotka³o siê z entuzjastycznym przy-
jêciem mieszkañców. Piêknie prezentuje siê zagospodarowany Plac ks.
Bronis³awa Markiewicza. Równie dobre recenzje zebra³o wytyczenie
tras rowerowych po mareckich lasach. Zbudowali�my ma³y skatepark i
kilka placów zabaw dla dzieci. Miasto uzyska³o tytu³ w³asno�ci do sze-
regu nieruchomo�ci, które pozyskali�my z zamiarem utworzenia nowej
publicznej przestrzeni.
DOPROWADZIMY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZREKULTYWOWANEJ ZWA£KI CZYNI¥C GO MIEJSCEM
REKREACJI. ATRAKCYJNYM MIEJSCEM STANIE SIÊ PLAC
ZGODY NA ZIELEÑCU. OBIEKT SPORTOWY PRZY UL.
WSPÓLNEJ NABIERZE CHARAKTERU CENTRUM SPORTO-
WO-REKREACYJNEGO. DOPROWADZIMY DO ZAGOSPO-
DAROWANIA CENTRALNEGO PLACU W POBLI¯U URZÊ-
DU MIASTA � POWIÊKSZY ON PRZESTRZEÑ PUBLICZN¥
MAREK.

Budowa
wodoci¹gów
to ju¿
w zasadzie
historia,
teraz czas
na kanalizacjê.

ne wielkopojemnymi. Zbudowali-
�my now¹ pêtlê autobusow¹ przy
ul. Du¿ej, która pozwoli³a na
przed³u¿enie do Pustelnika linii
�805�.
BÊDZIEMY ZMIERZALI DO
OBJÊCIA MAREK MIEJSK¥
STREF¥ AUTOBUSOW¥ �
ZMNIEJSZ¥ SIÊ OP£ATY ZA
PRZEJAZD DO POZIOMU
OP£AT WARSZAWSKICH.
DOPROWADZIMY DO URU-
CHOMIENIA NOWEJ LINII
AUTOBUSOWEJ £¥CZ¥C¥
MARKI Z LEWOBRZE¯N¥
WARSZAW¥ (STACJ¥ ME-
TRA NA ¯OLIBORZU).

Wielu z nas doje¿d¿a do miejsca
nauki lub pracy autobusami komu-
nikacji miejskiej. Wspó³pracuje-
my w tym zakresie z Warszaw¹.
Komfort podró¿owania do stolicy
czêsto pozostawia wiele do ¿ycze-
nia. T³ok lub nawet brak mo¿liwo-
�ci dostania siê do autobusu nie na-
le¿¹ do rzadko�ci. Irytuje tak¿e
konieczno�æ ponoszenia zwiêk-
szonej op³aty za przejazd liniami
podmiejskimi.
Doprowadzili�my do znacz¹cego
zwiêkszenia czêstotliwo�ci kurso-
wania autobusów. Na mareckie li-
nie autobusowe skierowano w go-
dzinach szczytu autobusy nazywa-

Autobusy na naszych ulicach
bêd¹ miejskie nie trylko z nazwy.

NASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAMNASZ  PROGRAM

Wojna ze �mieciami

Nie satysfakcjonuje nas stan czy-
sto�ci naszego miasta. Nie najle-
piej wygl¹daj¹ nasze ulice, skwe-
ry a tak¿e prywatne posesje. Pro-
blem stanowi¹ tak¿e �mieci zale-
gaj¹ce w lasach. Trafiaj¹ one tam
z wielu gospodarstw domowych i
placów budów.
Poprzez codzienne sprz¹tanie sta-
ramy siê utrzymywaæ czysto�æ i
porz¹dek na ulicach miasta. W
przypadku za�miecenia terenów
prywatnych, w³a�ciciele takich

dzia³ek zobowi¹zywani s¹ do usu-
wania zalegaj¹cych na nich �mie-
ci. Na naszych ulicach stanê³y po-
jemniki do selektywnej zbiórki
tworzyw sztucznych i szk³a.
Wdro¿yli�my tak¿e pilota¿owy
program selektywnej zbiórki od-
padów bezpo�rednio �u �ród³a�.
W³a�ciciele posesji zbieraj¹ odpa-
dy do worków, które nieodp³atnie
s¹ odbierane.

STWORZYMY SYSTEM
SELEKTYWNEJ ZBIÓR-
KI ODPADÓW KOMU-
NALNYCH BEZPO�RE-
DNIO Z POSESJI OBEJ-
MUJ¥CY CA£E MIASTO.
BÊDZIEMY SYSTEMA-
TYCZNIE LIKWIDOWA-
LI DZIKIE WYSYPISKA
�MIECI W MARECKICH
LASACH.

Zd¹¿yæ za rozwojem
BYLI MIESZKAÑCY NIE POZNAJ¥
SWOJEGO MIASTA.
Tak szybko, jak ci¹gu ostatnich 10
lat, Marki nie rozwija³y siê nigdy. Mar-
kowianie, którzy wracaj¹ po kilkulet-
nim pobycie poza rodzinnym mia-
stem nie mog¹ siê nadziwiæ jak
bardzo siê zmieni³o.
W ci¹gu kilkunastu lat przyby³o nam
ponad 1/3 mieszkañców. Przyby³o kil-
kadziesi¹t nowych ulic. Kilkaset do-

mów. Marki staj¹ siê miastem popu-
larnym, doskona³ym do mieszkania
w bliskim s¹siedztwie stolicy i �wiet-
nym miejscem do prowadzenia bi-
znesu.
Sporz¹dzone plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, du¿a sprawno�æ
dzia³ania urzêdu pozytywnie wyró¿-
nia nas na tle wielu podwarszawskich
gmin i sprawia, ¿e chêtnie inwestuj¹
tu firmy i ludzie.

Dynamiczny przyrost ludno�ci i za-
budowywanie terenów dotychczas
niezagospodarowanych sprawia nie
tylko rado�æ i satysfakcjê. Powoduje
tak¿e konieczno�æ zwiêkszania wy-
datków na rozwój nowych obszarów.
Od lat staramy siê nad¹¿yæ za roz-
wojem. Nadrabiamy kilkudziesiêcio-
letnie zaniedbania. Wymaga to ogro-
mu pracy i wyrzeczeñ, ale wreszcie
zaczê³y siê pojawiaæ efekty.
Mamy doskona³¹, smaczn¹ i zdrow¹
wodê, której zazdroszcz¹ nam mie-
szkañcy s¹siednich gmin. Sieæ wo-
doci¹gowa stale siê rozwija, aby tak-
¿e nowi mieszkañcy mogli korzystaæ
z dobrej wody. Ogromem pracy przy-
gotowane zosta³y szczegó³owe pla-
ny wykonania kanalizacji miejskiej.
Po pozyskaniu funduszy europej-
skich ju¿ wkrótce dynamicznie ruszy
budowa. Ju¿ za 4 lata - wiêkszo�ci
mieszkañców bêdzie mog³o odpro-
wadzaæ �cieki bezpo�rednio do sie-
ci .kanalizacyjnej.
Po zakoñczeniu budowy podziemnej
infrastruktury wreszcie bêdziemy mo-
gli znacznie zwiêkszyæ inwestycje w
drogi i chodniki. Stopniowa bêd¹ zni-
kaæ zab³ocone drogi i zalewane uli-
ce, a Marki zyskaj¹ prawdziwie miej-
ski charakter.

Dokonania i plany d³ugo mo¿na wy-
mieniaæ. Najwa¿niejsze jest jednak
to, ¿e Marki by³y przez ostatnie lata
rz¹dzone z du¿¹ odpowiedzialno�ci¹.
Finanse miasta s¹ stabilne i stano-
wi¹ podstawê do dalszego rozwoju.
Nie na wszystko bêdziemy mogli so-
bie pozwoliæ, ale najwa¿niejsze, ¿e
stopniowo bêdzie nam siê mieszka-
³o coraz lepiej.

Co trzeci mieszkaniec osiedli³ siê
w Markach w ci¹gu ostatnich 16
lat. To dowód atrakcyjno�ci nasze-
go miasta jako miejsca zamieszka-
nia. Jednak jednym ze skutków
dynamicznego przyrostu ludno�ci
i zwi¹zanego z nim intensywnego
osadnictwa jest coraz s³absze po-
czucie wiêzi lokalnych i brak in-
tegracji z lokaln¹ spo³eczno�ci¹.

pozarz¹dowymi, których coraz
wiêcej dzia³a w Markach.
REALIZACJA NASZEGO
PROGRAMU STWORZY WA-
RUNKI, W KTÓRYCH DO-
TYCHCZASOWI ORAZ
NOWI MIESZKAÑCY MA-
REK BÊD¥ AKTYWNYMI
UCZESTNIKAMI ¯YCIA NA-
SZEJ SPO£ECZNO�CI.

Dla wielu nowych mieszkañców
Marki to tylko miejsce wypoczyn-
ku po aktywnym dniu spêdzonym
w stolicy.
Organizujemy w Markach coraz
wiêcej imprez o charakterze spo-
rtowym i rekreacyjnym. Wielu
sympatyków zdoby³y wytyczone
w ostatnich latach trasy rowerowe.
Wspó³pracujemy z organizacjami

Zacie�nijmy wiêzy

Wodoci¹g Autobusem do metra
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Burmistrz miasta Marki - Janusz Werczyñski by³ inicjatorem i
realizatorem pomys³u oparcia gospodarki wodno-�ciekowej w
Markach o profesjonalne przedsiêbiorstwo bêd¹ce w stu pro-
centach w³asno�ci¹ miasta Marki. Potrafi³ swoim pomys³em
zaraziæ ówczesny Zarz¹d i Radê Miasta a tak¿e przekonaæ
nastêpne Rady, aby rozwój sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacyjnej by³ priorytetowym zadaniem inwestycyjnym
na kolejne lata.
Dzisiaj miasto Marki mo¿e poszczyciæ siê posia-
daniem systemu wodoci¹gowego opartego o sy-
stem ujêæ g³êbinowych, nowoczesn¹ stacjê
uzdatniania wody i rozbudowan¹ sieæ wodo-
ci¹gow¹ dochodz¹c¹ w tym roku do 110 km
d³ugo�ci.
W ramach przygotowañ do pozyskania
�rodków unijnych na budowê kana-
lizacji wykonane zosta³y projekty
budowlane kanalizacji sanitar-
nej oraz studium wykonalno-
�ci jako niezbêdna dokumen-
tacja przy ubieganiu siê o
�rodki unijne z Funduszu
Spójno�ci.
Marki posiadaj¹ ju¿ za-
cz¹tek kanalizacji sani-
tarnej odbieraj¹cej �cie-
ki z obszarów osiedli
mieszkaniowych i tym-
czasowego przesy³u do
kanalizacji warszawskiej.

Wodoci¹g Ma-
recki podj¹³
w y z w a n i e
utworzenia Jed-
nostki Realizu-
j¹cej Projekt ska-
nalizowania Mia-
sta Marki w ra-
mach uchwalone-
go wieloletniego
planu. Liczymy jak
dotychczas na wzor-
cow¹ dobr¹ atmo-
sferê i merytoryczn¹
wspó³pracê z Burmi-
strzem i podleg³ymi
mu s³u¿bami co by³o
silnym atutem w do-
tychczasowych dzia³a-
niach.

Wodoci¹g Marecki Sp. z o. o. jako miejska spó³ka
komunalna trwale wpisa³ siê w wizerunek mia-
sta Marki i ma ju¿ swoj¹ prawie o�mioletni¹
historiê.

Dostêp do zdrowej i czystej wody powinien mieæ ka¿dy mieszkaniec Marek.
Pamiêtamy wszyscy dobrze, z jakimi niedogodno�ciami wi¹za³o siê korzysta-
nie z w³asnych ujêæ wody. Na szczê�cie wspomnienie rudej cieczy ciekn¹cej z
kranu jest coraz odleglejsze. Dlatego te¿ bêdê popiera³ rozbudowê sieci wodo-
ci¹gowej w naszym mie�cie. W Markach powstaj¹ nowe domy i osiedla, spro-

wadzaj¹ siê nowi mieszkañcy. Gmina ma obowi¹-
zek zaopatrzenia w wodê tak¿e ich.
Koszty zwi¹zane z budow¹ sieci wodoci¹gowej
w Markach pokrywane s¹ w ca³o�ci z bud¿etu.
W s¹siednich gminach przed rozpoczêciem bu-
dowy sieci w danej ulicy oczekuje siê wp³aty
przez mieszkañców niema³ych �rodków na po-
czet jej budowy. A skorzystanie z wodoci¹gu
wymaga jeszcze budowy przy³¹cza. To ogrom-
ny wydatek. Jestem przekonany, ¿e sukces wo-

doci¹gowy Marek jest zwi¹zany tak¿e z podjê-
ciem w przesz³o�ci decyzji o nie pobiera-
niu dodatkowych op³at. Gdyby je pobie-
rano, do wodoci¹gu przy³¹czy³oby siê zde-
cydowanie mniej odbiorców. To by³a bar-
dzo m¹dra decyzja. Jako radny bêdê
zabiega³ o przyjêcie podobnej zasady przy
budowie kanalizacji.

DANUTA STEFANIAK
Kandydatka na
Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 1

Mia³em szczê�cie, ¿e w czasie, gdy pe³-
ni³em funkcjê radnego, rozpoczêli�my

budowê wodoci¹gu, a tak¿e podjêli-
�my czynno�ci wstêpne do budo-

wy kanalizacji. Mia³em �wiado-
mo�æ, ¿e wykonanie tych prac,
chocia¿ kosztownych i d³ugo-
trwa³ych, jest konieczne, aby
to zbiorowisko zabudowañ
rozci¹gniêtych na d³ugo�ci

oko³o o�miu kilometrów,
wzd³u¿ prostej drogi, mog³o

sobie ro�ciæ prawo do nazywa-
nia siê miastem. Wiedzia³em, ¿e

du¿o czasu up³ynie nim czysta,
zdrowa woda dotrze do wszyst-

kich domów. Czas ten wydawa³
siê tak odleg³y, ¿e trudno sobie

by³o wyobraziæ kiedy to nast¹pi.
Niektórzy w¹tpili, czy przy

ówczesnym stanie fi-
nansów miejskich i
mo¿liwo�ciach uzyska-
nia kredytów, jest to
wykonalne. By³em
przekonany, ¿e trzeba
to kontynuowaæ po-
mimo trudno�ci i po-
mimo okresowych
zw¹tpieñ w s³u-

szno�æ zamierzenia. Teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e s³owo cia³em siê sta³o, awan-
sowali�my w rankingu miast cywilizowanych.
Obecnie mam, ju¿ silniejsze, bo poparte �wiadomo�ci¹ sukcesu, przekonanie o
konieczno�ci kanalizowania miasta. W obecnej kadencji uczyniono pocz¹tek,
pierwsze odcinki sieci kanalizacyjnej ju¿ funkcjonuj¹. Zamierzenie jest tru-
dniejsze technicznie i bardziej kosztowne. Zmieni³y siê jednak warunki, inne
s¹ mo¿liwo�ci finansowania, inna jest �wiadomo�æ mieszkañców. Dlatego je-
stem przekonany, ¿e siê uda i pragnê, aby wiêkszo�æ mieszkañców podziela³a
moje przekonanie.

Uci¹¿liwo�ci¹ dla naszych mieszkañców s¹ szamba.
Budowane kilkana�cie i kilkadziesi¹t lat temu, naj-
czê�ciej nieszczelne, po³o¿one blisko zabudowañ nie
pozwalaj¹ na pe³ne zagospodarowanie dzia³ki. Ko-

Miasto Marki jest dzi� skanalizowane
tylko w ma³ym stopniu. Ca³y wysi³ek
w³adz miasta skierowany jest obecnie
na przygotowanie dokumentacji pod in-
westycjê kanalizacyjn¹. Znam dobrze
tê problematykê. Wysi³ek in¿ynieryjny
zwi¹zany z zaprojektowaniem optymal-

nej sieci, zapewnienie bezkolizyjno-
�ci, uzgodnienie projektów, wreszcie
zapewnienie praw do gruntu pod bu-
dowê kolektorów i przepompowni �
to bardzo trudne tematy. Ju¿ sama

szty zwi¹zane z wy-
bieraniem nieczysto-
�ci p³ynnych s¹ o
wiele wy¿sze ni¿ od-
prowadzanie ich do
kanalizacji zbior-
czej. Dlatego budo-
wa kanalizacji w na-
szym mie�cie spo-
woduje bardzo ko-
rzystne dla mie-
szkañców obni¿enie
kosztów oraz zna-
cz¹c¹ poprawê stanu
�rodowiska natural-
nego.

dokumentacja jest kosztowna. Budowa bêdzie siê wi¹za³a z
ogromnymi nak³adami. Na szczê�cie zadbano o przygotowa-
nie dokumentacji pozwalaj¹cej na skorzystanie z pomocy unij-
nej. Bez niej budowa sieci trwa³aby przez najbli¿sze dziesiê-
ciolecia. Dziêki unijnym pieni¹dzom wybudowanie zasadni-
czej czê�ci kanalizacji bêdzie mo¿liwe ju¿ w trakcie najbli¿-
szej kadencji. Jako radny chcê przy tym trudnym procesie po-
móc i chcê dopilnowaæ realizacji przyjêtych za³o¿eñ. Dziêki
tej inwestycji do³¹czymy do cywilizowanego �wiata.
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Czasy, kiedy by³am skazana na korzy-
stanie z wody z w³asnego ujêcia wspo-
minam jak z³y sen. ¯ó³ta woda, brak
mo¿liwo�ci wyprania jakichkolwiek
bia³ych rzeczy, rudy osad na wannie,
umywalce. W tej chwili korzystam z
wody z mareckiego wodoci¹gu i uwa-
¿am, ¿e jest to jedna z lepszych rze-
czy, jaka siê przydarzy³a naszemu
miastu w ci¹gu ostatnich lat.

MAREK �WIERCZYÑSKI
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

MACIEJ PACIOREK
Kandydat na RadnegoMiasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

MAREK ZASZEWSKI
Kandydat na RadnegoMiasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

WWWWWODODODODODA DLA MAREKA DLA MAREKA DLA MAREKA DLA MAREKA DLA MAREK

PAWE£ £AZICKI
Kandydatka na Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2
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Je¿eli chodzi o STUDIUM WY-
KONALNO�CI, to dokument ten
jest podstaw¹, aby zacz¹æ realiza-
cjê najpowa¿niejszego zadania na
najbli¿sze kilka lat w Gminie Mar-
ki.

Aplikuj¹c do Funduszu Spójno�ci
nale¿y wykazaæ, ¿e projekt jest go-
towy. Projekt, a nie tylko jakie� do-
kumenty. Nale¿y wykazaæ, ¿e pro-
jekt jest gotowy w ka¿dej postaci:
organizacyjnej, finansowej i ka¿dej
innej.

Mam �wiadomo�æ wagi tego doku-
mentu i innych za³¹czników do
wniosku. (...) Pañstwo jako nielicz-
ni z nowych aplikuj¹cych macie do-
kumentacjê techniczn¹. Dzisiaj jak
siê ustawia hierarchiê wniosków, to
nie pyta siê o studium wykonalno-
�ci, ale pyta siê, czy s¹ pozwolenia
na budowê i czy s¹ projekty. A je-
¿eli s¹ projekty, to kiedy bêd¹ po-
zwolenia.

Je¿eli chodzi o harmonogram, to
próbuje siê czasami udowodniæ ko-

ZADANIE NUMER JEDENZADANIE NUMER JEDENZADANIE NUMER JEDENZADANIE NUMER JEDENZADANIE NUMER JEDEN

KRZYSZTOF
BYCHOWSKI
Kandydat na
Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 1

DOMINIK WALE�KIEWICZ
Kandydat na RadnegoMiasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

Sytuacja na rynku nieruchomo�ci naj-
lepiej odzwierciedla stan zaawanso-
wania inwestycji zwi¹zanych z
infrastruktur¹ techniczn¹ w
danych obszarach miast. Bar-
dziej rozbudowana infrastruk-
tura (telefony, gaz, wodoci¹gi,
a zw³aszcza kanalizacja) przy-
ci¹ga na dany obszar inwesto-
rów, zw³aszcza du¿ych, inwe-
stuj¹cych w zabudowê zarów-
no wielorodzinn¹, jak i
indywidualn¹. Teren
wyposa¿ony we
wszelkie media staje
siê atrakcyjny, wzra-
sta warto�æ nierucho-
mo�ci. Budowa kana-
lizacji spowoduje, ¿e

wszyscy staniemy siê bogatsi � war-
to�æ naszych nieruchomo�ci jeszcze

bardziej wzro�nie.
Wa¿ny jest tak¿e aspekt

ekologiczny. Skutki prze-
nikania do gleby nieczy-
sto�ci z nieszczelnych
szamb s¹ trudne do

przewidzenia. By zapo-
biec dalszej degradacji

naszego �rodowiska mu-
simy zbudowaæ
sieæ kanalizacyjn¹
w naszym mie-
�cie. Bêd¹c rad-
nym bêdê zabiega³
o nadanie tej inwe-
stycji prioryteto-
wego znaczenia.

Opracowywanie i zatwierdzanie miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest ustawowym obo-
wi¹zkiem samorz¹du. Plany te okre-
�laj¹ sieæ dróg, sposób i warunki za-
gospodarowania danego obszaru. Za-
pewnia to rozwój miasta bez chaosu
budowlanego. Plany pozwalaj¹ tak¿e
gminom na budowê infrastruktury
miejskiej (drogi, wodoci¹gi, kanaliza-
cja, gaz.
Od kilku lat w Markach konsekwent-
nie i systematycznie przygotowywa-
ne i uchwalane s¹ plany zagospoda-
rowania dla poszczególnych czê�ci
miasta. Pola i ³¹ki od dawna stanowi¹-
ce nieu¿ytki, na których nie wolno nic
budowaæ, staj¹ siê gruntami budow-
lanymi. Uchwalone plany doprowa-
dzi³y do kilku- a nawet kilkunastokrot-
nego wzrostu warto�ci mareckich nie-
ruchomo�ci. W chwili obecnej nasze
miasto ma aktualne plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla prawie
ca³ego swojego obszaru.

Nad budow¹ kanalizacji w naszym mie�cie
pieczê bêdzie mia³ Wodoci¹g Marecki.... MAREK

MAÑK
Kandydat na
Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 1

Od wielu lat prowadzê dzia³alno�æ go-
spodarcz¹, jestem w³a�cicielem ce-
gielni dzia³aj¹cej na terenie Mazur
oraz wspó³w³a�cicielem cegielni w
Markach. Mam wiêc kontakt z w³a-
dzami samorz¹dowymi, z urzêdami
nie tylko w naszym mie�cie. Wed³ug
mnie urz¹d marecki jest urzêdem,
który z du¿¹, wyró¿niaj¹c¹ siê ¿yczli-
wo�ci¹ odnosi siê do inwestorów dzia-
³aj¹cych w Markach. Nie tylko zreszt¹
do inwestorów. Cech¹ tego urzêdu jest
¿yczliwo�æ, chêæ niesienia pomocy,
chce siê tutaj przychodziæ by za³atwiæ
jak¹kolwiek sprawê, albowiem ma siê
przekonanie, ¿e nie bêdzie siê zlek-
cewa¿onym ani potraktowanym
przedmiotowo. Je�li chodzi o trakto-
wanie mieszkañców, petentów nasz
urz¹d wyró¿nia siê pozytywnie na tle
urzêdów w kraju.

Prof. nzw.
dr hab. in¿.
ZBIGNIEW
HEIDRICH
- Politechnika
Warszawska,
Wydzia³
In¿ynierii
�rodowiska

Przed kilku laty dokona³em oceny
przygotowanej za zlecenie burmistrza
wstêpnej koncepcji sieci kanalizacyj-
nej dla Marek. St¹d wiem jak trudnym
problemem jest przygotowanie w
Markach logicznego technicznie,
optymalnego a jednocze�nie w miarê
taniego systemu. Systemu, który z za-
³o¿enia ma s³u¿yæ kilku nastêpnym po-
koleniom. Dzisiaj obserwujê postêpy
przygotowañ do budowy mareckiej
sieci kanalizacyjnej mile wspomina-
j¹c czas naszej wspó³pracy.
W trakcie naszych spotkañ zwi¹za-
nych z ocen¹ koncepcji, bardzo do-
bre wra¿enie zrobi³ wówczas na mnie
wielki entuzjazm i zaanga¿owanie w
sprawê mareckiego burmistrza. Pod-
noszone problemy i stawiane pytania
�wiadczy³y o wnikliwej znajomo�ci
omawianej problematyki. Dyskusji to-
warzyszy³o tak¿e poczucie wielkiej
odpowiedzialno�ci za efekt podejmo-
wanych dzia³añ.
Dzisiaj mogê z ca³¹ odpowiedzialno-
�ci¹ stwierdziæ, ¿e Marki maj¹ zapro-
jektowany optymalny system odpro-
wadzania �cieków. System, który nie
bêdzie w ¿aden sposób uci¹¿liwy dla
mieszkañców miasta Marki. To w du-
¿ym stopniu zas³uga klimatu, w jakim
prowadzono prace przygotowawcze,
atmosfery stworzonej przez Burmi-
strza Marek.

PLAN SIECIPLAN SIECIPLAN SIECIPLAN SIECIPLAN SIECI
KANALIZACYJNEJKANALIZACYJNEJKANALIZACYJNEJKANALIZACYJNEJKANALIZACYJNEJ

W MARKACHW MARKACHW MARKACHW MARKACHW MARKACH

O potrzebie budowy sieci kanalizacyjnej na ca³ym terenie naszego miasta nie trzeba nikogo przekonywaæ.
Obecnie z dobrodziejstwa pod³¹czenia do kanalizacji korzysta stosunkowo niewielka grupa mieszkañców, g³ównie lokatorów do-
mów wielorodzinnych. Wykonanie sieci w oparciu tylko i wy³¹cznie o �rodki pochodz¹ce z miejskiego bud¿etu zajê³oby kilkana�cie
lat.
Aby mieæ kanalizacjê szybciej i taniej nasze miasto wyst¹pi³o o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wykonano ogrom pracy przygo-
towawczej, której efekty bêd¹ procentowaæ w najbli¿szej przysz³o�ci.
Fachow¹ ocenê szans Marek na skuteczn¹ budowê sieci kanalizacyjnej w oparciu o �rodki pochodz¹ce z UE przedstawi³ Radzie
Miasta Marki podczas wrze�niowej sesji MACIEJ ADAMCZAK z firmy BBF.
Poni¿ej prezentujemy istotne fragmenty tej oceny.

Ja oceniam pracê, jak¹ Pañstwo wyko-
nali jako zespó³, jako zarz¹d, jako rada
perfekcyjnie. Za d³ugo to robiê, ¿eby
powiedzieæ, ¿e jest inaczej.

        MACIEJ ADAMCZAK
mu�, ¿e jest siê niesamowicie przygotowanym do realizacji
przedsiêwziêcia i buduje nierealny harmonogram. Ju¿ sam
proces zatwierdzania dokumentacji przetargowej trwa pó³
roku. Je¿eli siê nie ma projektów technicznych, to trud-
no przygotowaæ dokumentacjê przetargow¹, a jej
przygotowanie trwa o wiele d³u¿ej.

Pamiêtajmy!

Rozliczani jeste�my z nak³adu na mieszkañ-
ca. Co to oznacza? Otó¿ liczba przy³¹czo-
nych mieszkañców na 1 km sieci kanaliza-
cyjnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 120...
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MUSI BYÆ SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE...MUSI BYÆ SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE...MUSI BYÆ SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE...MUSI BYÆ SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE...MUSI BYÆ SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE...
Ktokolwiek by³ w mareckim komisariacie, ten wie w jakich
warunkach pracuj¹ policjanci. Ciasnota i brak podstawo-
wych warunków do pracy. Jak w takich okoliczno�ciach wy-
wi¹zywaæ siê z obowi¹zków. Nic dziwnego, ¿e w Markach
komendanci komisariatu zmieniaj¹ siê jak w kalejdo-
skopie. Tylko w tym roku funkcjê tê pe³ni³o czterech
ludzi. Nikt nie wytrzyma³ d³u¿ej ni¿ kilka miesiêcy.
Markom potrzeba bez- pieczeñstwa, ale jego zapew-
nienie bêdzie mo¿- liwe po wybudowaniu nowe-
go komisariatu. Cieszê siê, ¿e bur-
mistrz konse- kwentnie do tego
zmierza. Jest ju¿ lokalizacja, jest po-
zwolenie na bu- dowê. W 2007 roku
nowa siedziba Mareckiej policji po-
winna byæ goto- wa.
Jako radny bêdê tego pilnowa³.

WOJCIECH JEDLIÑSKI
Kandydat do
Rady Powiatu Wo³omiñskiego

KAZIMIERZ KÊDZIERSKI
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

S£AWOMIR ZYCH
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

To by³ naprawdê
bardzo dobry po-

mys³, aby do
Marek spro-
wadziæ poli-
c j a n t ó w
odbywaj¹cych
w oddzia³ach pre-
wencji s³u¿bê wojsko-

w¹. Burmistrz nawi¹za³
kontakt z Komendantem

Sto³ecznym Policji i w pro-
sty sposób na wiele miesiê-

cy zapewniono w Markach
porz¹dek. Kosztowa³o nas

to niewiele: kwatery
oraz wy¿ywienie.
Szkoda, ¿e nie

mo¿-
na by³o

kontynu-
owaæ wspó³-

pracy. Czas, w
którym stacjono-

wali u nas m³odzi
policjanci, pokaza³ jak istotn¹ potrzeb¹ jest dla
nas poczucie bezpieczeñstwa i jak niewiele po-
trzeba, aby to poczucie nam zapewniæ. To tak¿e
dowód przekonuj¹cy mnie o potrzebie powo³a-
nia w Markach Stra¿y Miejskiej. To oczywi�cie
bêdzie kosztowa³o, ale korzy�ci, które osi¹gnie-
my nie da siê przeliczyæ na pieni¹dze. Jako rad-
ny bêdê zabiega³ o powo³anie Stra¿y Miejskiej.

Zakup ka¿dego z radiowozów je¿d¿¹-
cych w Markach by³ w ca³o�ci b¹d� w
czê�ci finansowany z bud¿etu miasta.
Na zdjêciu:
Burmistrz Janusz Werczyñski przekazu-
je kluczyki do nowego policyjnego po-
jazdu.

Dla policjiDla policjiDla policjiDla policjiDla policji

Widok tak wielu w policyjnych
mundurach to rzadko�æ. Mo¿e
lepsze warunki pracy w nowym
komisariacie przyci¹gn¹ do Ma-
rek nowych funkcjonariuszy...

Uroczysto�æ wmurowania
kamienia wêgielnego pod
nowy, marecki komisariat.

Nowoczesny, przyjazny dla interesanta budynek, w którym pracowaæ bêdzie po-
nad trzydziestu policjantów, zostanie oddany do u¿ytku prawdopodobnie w przy-
sz³ym roku. Wstêpna warto�æ nowego komisariatu, który bêdzie mie�ci³ siê przy
ul. Pi³sudskiego (w centrum miasta, obok Przychodni Zdrowia, apteki i poczty)
szacowana jest na 2.400 tys. z³. Ju¿ w dniu 16 wrze�nia 2005 roku Burmistrz
Miasta Marki zawar³ z Komendantem Sto³ecznym Policji porozumienie o budowie
nowej siedziby Komisariatu Policji w Markach. W porozumieniu Miasto Marki zo-
bowi¹za³o siê do wydzielenia gruntu o powierzchni oko³o 2.130 m kw. z dzia³ek o
numerach ewidencyjnych 10/2 i 11/4 w obrêbie geodezyjnym 4-10 i przekazania
w drodze darowizny Skarbowi Pañstwa wydzielonej nieruchomo�ci. Policja zobo-
wi¹za³a siê do wybudowania nowego komisariatu w ci¹gu 2 lat od dnia uzyskania
pozwolenia na budowê, a ta formalno�æ zopsta³a w ostatnich dniach dope³niona.
- Potrzeba bezpieczeñstwa to jedna z najwa¿niejszych potrzeb ka¿dego cz³owieka
- powiedzia³ Burmistrz Janusz Werczyñski podczas uroczystego wmurowania ka-
mienia wêgielnego pod nowy komisariat 9 sierpnia 2006 r.
Akt erekcyjny podpisali: Komendant Sto³eczny Policji m³. insp. Jacek Kêdziora,
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Wo³o-
miñskiego Konrad Rytel, Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyñski i Komendant
Powiatowy Policji insp. Jerzy Pi¹tkowski.

Od pocz¹tku sprawowania mandatu radnego zabiega³em o to, aby udzielaæ
jak najdalej id¹cej pomocy mareckiej Policji. Sprawa bezpieczeñstwa to jed-
na z najwa¿niejszych potrzeb naszych mieszkañców, któr¹ trudno w chwili
obecnej uznaæ za zaspokojon¹. Wiem, w jakich warunkach pracuj¹ mareccy
policjanci, wiem, jakim sprzêtem dysponuj¹. Przed kilku laty postawi³em so-
bie za punkt honoru, aby wiêcej radiowozów je�dzi³o po ulicach naszego mia-
sta. W tej chwili mogê powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹, ¿e nie ma w
Markach takiego radiowozu, który nie by³by kupiony, lub choæby w czê�ci
finansowany przez miasto. Zabiega³em tak¿e o to, aby miasto sfinansowa³o
dodatkowe etaty dzielnicowych i przez piêæ ostatnich lat dwóch policjantów
w naszym komisariacie by³o utrzymywanych z mareckiego bud¿etu.
Cieszê siê, ¿e zaczyna siê finalizowaæ idea budowy nowego komisariatu.

Wprawdzie mamy sporo uwag do sposobu,
w jaki Komendant Sto³eczny Policji przy-
gotowuje tê inwestycjê, ale najwa¿niejsze
jest, aby komisariat powsta³ jak najszyb-
ciej. Je¿eli damy Policji w³a�ciwe wa-
runki i �rodki, wówczas bêdziemy mo-
gli wymagaæ od nich pracy na wy¿szym
poziomie. Marki to gmina szczególna,

której nie sposób porównaæ z Jadowem,
Strachówk¹, czy nawet s¹siednim Radzy-

minem lub Z¹bkami. W naszym mie�cie
problemy dotycz¹ce bezpieczeñ-

stwa maj¹ szczególny wymiar i
charakter. Pora, aby zrozumieli
to policyjni decydenci. To, ¿e
w Markach w tym roku pracuje
ju¿ czwarty z rzêdu komendant
komisariatu oznacza, ¿e pro-
blem, z jakim przysz³o im siê
zmierzyæ jest problemem
szczególnej rangi.
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Autobus linii 805
na nowej pêtli przy ul. Du¿ej

wania. W pierwszej kolejno�ci mia-
sto wy³o¿y³o �rodki na przebudowê
ul. Fabrycznej. Dzisiaj mieszkañcy
obserwuj¹ koñcz¹ce siê prace inwe-
stycyjne. Bol¹czk¹ w tym przypad-
ku jest opiesza³o�æ robót.
Miasto w ca³o�ci wy³o¿y³o �rodki
na projekt ul. Legionowej i od kil-
ku lat umieszcza³o w bud¿ecie �rod-
ki na budowê ci¹gu pieszo-jezdne-
go. W 2005 roku przebudowano
jedniê co zdecydowanie polepszy-
³o komfort ruchu. Zwiêkszony obe-
cnie ruch tirów spowodowa³ wiel-
kie uci¹¿liwo�ci oraz powstawanie
kolein, czyli dewastacjê dopiero co
wyremontowanej drogi.

JERZY KOT
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e
stan wielu dróg w naszym mie�cie
jest z³y. Tego ogólnego wra¿enia nie
zmieni¹ inwestycje poczynione w
ostatnich latach przez w³adze nasze-
go miasta. Nale¿y siê cieszyæ, ¿e ul.
Fabryczna i ul. Legionowa jako wa¿-
ne trakty w naszym mie�cie zosta³y
w sposób zasadniczy zmodernizo-
wane, ale nadal ca³e mnóstwo dróg
gruntowych czeka na swój czas. Je-
¿eli zostanê wybrany w poczet rad-
nych Rady Miasta Marki, bêdê za-
biega³ o to, aby w sposób znacz¹cy
wzrasta³y wydatki na utrzymanie na-
szych dróg, a przede wszystkim, aby
wdro¿ony zosta³ program budowy
zasadniczej sieci dróg na terenie
Marek. Dróg rozumianych w pe³ni
znaczenia tego s³owa: wyposa¿o-
nych w instalacjê odwadniaj¹c¹.

TADEUSZ SIENKIEWICZ
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

Ulica Legionowa i Fabryczna stano-
wi¹ bardzo wa¿ne ci¹gi komunikacyj-
ne, zarówno samochodowe, jak i pie-
sze. Jednocze�nie s¹ to drogi pozosta-
j¹ce w zarz¹dzie samorz¹du woje-
wódzkiego i powiatowego. Trakty te
s¹ jednak integraln¹ czê�ci¹ systemu
dróg miejskich. Niezrozumia³a dla
mieszkañców i radnych by³a sytuacja,
gdzie jako�æ tych ulic (chodników,
jezdni) by³a niejednokrotnie zdecydo-
wanie gorsza, ni¿ dróg bêd¹cych w za-
rz¹dzie miasta.
D³ugo toczyli�my w radzie spór czy
wydawaæ �rodki z mareckiego bud¿etu
na poprawê dróg znajduj¹cych siê pod
obcym zarz¹dem. Zwyciê¿yli zwolen-
nicy naszego finansowego zaanga¿o-

EL¯BIETA �WINIARSKA
Kandydatka na
Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

Du¿ym sukcesem ostatniego roku
by³o porozumienie z dyrekcj¹ Zarz¹-
du Transportu Miejskiego m. st. War-
szawy w sprawie przed³u¿enie trasy
linii autobusowej �805�. Wi¹za³o siê
to z konieczno�ci¹ poniesienia ko-
sztów budowy nowej pêtli autobuso-
wej, ale by³o warto. Od kilku lat na-
rasta³y trudno�ci mieszkañców �rod-
kowej czê�ci Marek z dojazdem do
Warszawy, zw³aszcza w godzinach
porannego szczytu. Zwi¹zane to by³o
z rosn¹c¹ liczb¹ mieszkañców Pu-
stelnika. Niedawno powsta³y tu osie-
dla przy ul. Du¿ej (Horowa Góra),
Lisi Jar i przy ul. Ma³achowskiego.
Wyd³u¿enie trasy linii autobusu
�805� zdecydowanie poprawi³o
komfort podró¿owania do Warszawy.

MA£GORZATA
PAW£OWSKA
Kandydatka na
Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

Wiêkszo�æ mieszkañców Marek pra-
cuje, uczy siê w Warszawie. Dojazd
do stolicy jest problemem, choæby z
powodu korków, jakie tworz¹ siê w
alei Pi³sudskiego, szczególnie w
pi¹tki i poniedzia³ki. Nowa linia au-
tobusowa ³¹cz¹ca nasze miasto z pl.
Wilsona w Warszawie, a przebiega-
j¹ca przez m.in. Lewandów omija-
³aby zat³oczon¹ al. Pi³sudskiego i za-
korkowan¹ ul. Radzymiñsk¹. Umo¿-
liwi³aby dostanie siê na ¯oliborz,
sk¹d metrem mo¿na szybko dotrzeæ
do centrum i dalej. Nasze miasto
szybko siê rozwija, na ka¿dym kro-
ku odczuwamy wzrost liczby mie-
szkañców, dlatego te¿ dogodne po-
³¹czenie z Warszaw¹ jest dzi� szcze-
gólnie wa¿n¹ spraw¹.

Bezpieczeñstwo w naszych autobu-
sach to prawdziwy problem. Niestety,
czêsto zdarza³y siê chuligañskie a na-
wet bandyckie wybryki. Wybijano
szyby. Dewastowano wyposa¿enie.
Zdarza³y siê pobicia kierowców.
Szczytem wszystkiego by³o rozpale-
nie ogniska wewn¹trz autobusu. By³o
ju¿ bardzo �le. Kierowcy odmawiali
jazdy do Marek. Grozi³o to zamkniê-
ciem linii. Na szczê�cie uda³o siê spra-
wê za³atwiæ. Kierowców autobusów
wyposa¿ono w telefony komórkowe,
z których w ka¿dej chwili mo¿na po-
³¹czyæ siê z komisariatem. Poza tym
skierowano na trasy patrole policji, w
tym funkcjonariuszy w cywilnych
ubraniach. Zainteresowanie spraw¹ i
zaanga¿owanie w jej za³atwienie spo-
tka³o siê z sympatycznym przyjêciem
kierowców. Musimy jednak nadal
trzymaæ rêkê na pulsie. Nie mogê so-
bie wyobraziæ sytuacji, ¿e pewnego
dnia linie autobusowe mog³yby byæ
zamkniête. To grozi³oby rewolucj¹.
Jako radny zadbam o bezpieczeñstwo
pasa¿erów i kierowców.

Objêcie Marek warszawsk¹ miejsk¹ stref¹ komunikacyjn¹ jest dla wszy-
stkich mieszkañców bardzo atrakcyjn¹ propozycj¹. Po
wdro¿eniu tego projektu nast¹pi obni¿enie cen bi-
letów o po³owê. Z pewno�ci¹ spotka siê to z bar-
dzo dobrym przyjêciem wiêkszo�ci mie-
szkañców Ma- rek. Warszawska komunikacja
miejska to przed- siêwziêcie deficytowe. Wp³ywy
z biletów tylko w 40 % pokrywaj¹ koszty jej utrzy-
mania. Marki bêd¹ tak¿e musia³y zwiêkszyæ
swój udzia³ finan- sowy w przypadku realizacji tego
projektu. Jednak warto to uczyniæ. Zw³aszcza dla
ludzi m³odych, ta- kich jak ja, którzy s¹ na
pocz¹tku swojej drogi zawodowej, wy-
datki zwi¹zane z dojazdem do pracy, do
Warszawy zajmuj¹ bardzo du¿o
miejsca w bud¿etach. Je¿eli zo-
s t a n ê radnym bêdê zabiega³ o
to, aby list intencyjny w sprawie
objêcia Marek miejsk¹ stref¹
komuni- kacji autobusowej, który
zostanie wkrótce podpisany przez Burmistrza, skutkowa³ jak najszybszym sfi-
nalizowaniem sprawy. Wówczas mieszkañcy Marek bêd¹ kasowali w autobu-
sach linii 718 i 805 takie same bilety, jak w autobusach na terenie Warszawy.
Podobnie rzecz bêdzie siê mia³a z op³atami za bilety okresowe, tzw. kartê miejsk¹.

FILIP R¯EWSKI
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

MACIEJ PACIOREK
Kandydat do
Rady
Powiatu
Wo³omiñskiego

Tego faktu zdaje siê nie zauwa¿aæ
Mazowiecki Zarz¹d Dróg.
Cieszy mnie, ¿e w najbli¿szych ty-
godniach powstanie na ul. Legiono-
wej chodnik i �cie¿ka rowerowa. W
ostatnich dniach pa�dziernika roz-
strzygniêty zostanie przetarg.
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sprawy o znaczeniu historycznym dla
naszego
Pañstwa i chcieli�my na miarê naszych
mo¿liwo�ci w nich uczestniczyæ.
Udzia³ w samorz¹dach gminy i powia-
tu potwierdzi³ jego zaanga¿owanie w
sprawy publiczne. Prawy, uczciwy o
zdrowym krêgos³upie moralnym,
wielkim przywi¹zaniu do tradycyj-
nych warto�ci.
Janusz jest szczê�liwym mê¿em i oj-
cem pi¹tki wspania³ych dzieci.
Cieszê siê ¿e taki cz³owiek jest i je-
stem przekonany ¿e bêdzie burmi-
strzem mojego miasta.

Adam Kopczyñski,
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Wo³omiñskiego

go po czterech latach wspó³pracy.
Uczciwo�æ, znajomo�æ przepisów pra-
wa i problemów miasta,  wyobra�nia,
ogromna pracowito�æ i zaanga¿owa-
nie � tego powinni�my oczekiwaæ od
burmistrza naszego miasta i na to
mo¿emy liczyæ, je�li wybierzemy Ja-
nusza Werczyñskiego
Popieram kandydaturê Janusza We-
rczyñskiego na stanowisko burmistrza
miasta Marki, bo uwa¿am go za cz³o-
wieka prawego, kompetentnego, pra-
cowitego i dbaj¹cego o interesy wszy-
stkich grup mieszkañców. Cztery lata
pracy w Komisji Rewizyjnej przeko-
na³y mnie, ¿e pan Werczyñski zas³u-
guje na zaufanie i poparcie.Janusz Werczyñski to kompetentny,

przestrzegaj¹cy prawa, sprawny i pra-
cowity, gotowy do s³uchania oponen-
tów, otwarty na nowe rozwi¹zania,
�wietnie znaj¹cy problemy miasta, dba-
j¹cy o interesy wszystkich grup mie-
szkañców � tak mogê scharakteryzo-
waæ burmistrza Janusza Werczyñskie-

Ma³gorzata Babiuch-Hall
Przewodnicz¹ca Komisji
Rewizyjnej
Rady Miasta Marki.

Dr Tadeusz Wolski

Janusza Werczyñskiego znam od 1989
roku - pocz¹tku przemian w Polsce.
Inteligentny, dynamiczny i pe³en po-
mys³ów m³ody cz³owiek wyró¿nia³ siê
w �rodowisku. Czuli�my, ¿e dziej¹ siê

Pozna³em Janusza Werczyñskiego
przed o�miu laty. Jako radny powia-
towy nie tylko wyró¿nia³ siê du¿¹ wie-
dz¹ dotycz¹c¹ funkcjonowania samo-
rz¹du, ale tak¿e zaanga¿owaniem w
obronie mareckich spraw. Czyni³ to
rzeczowo i z pasj¹. Jego niewymuszo-
ny urok osobisty i naturalna ¿yczli-
wo�æ na wszystkich robi¹ wra¿enie.
Od razu zyskuje sympatiê. Jest lojal-
ny wobec ludzi, z którymi wspó³pra-
cuje. Mo¿na liczyæ na jego pomoc pod
warunkiem, ¿e nie oczekuje siê od nie-
go zachowania niezgodnego z zasa-
dami, które wyznaje. I to jest to, co
najbardziej w Januszu ceniê - prawo�æ
i wierno�æ zasadom.

Konrad Rytel,
Starosta Powiatu Wo³omiñskiego

Mia³em bardzo powa¿ne w¹tpliwo�ci
czy wyraziæ zgodê na kandydowanie
do rady. Jest we mnie potrzeba niesie-
nia pomocy innym ludziom, ale nigdy
nie chcia³em jej realizowaæ poprzez
dzia³alno�æ publiczn¹. Do kandydowa-
nia namówi³ mnie nasz burmistrz Ja-
nusz Werczyñski. Chyba nikomu inne-
mu by siê to nie uda³o. To jeden z nie-
licznych polityków, którym ufam, choæ
sam twierdzi, ¿e politykiem nie jest.
Poza tym to porz¹dny cz³owiek, który
zachowuje siê jak mê¿czyzna. Jest
prawdomówny i odwa¿ny. Wa¿ne jest
dla niego staro�wieckie pojêcie hono-
ru. To rzadka cecha u polityków.

JANUSZ WERCZYÑSKI - BURMISTRZ MIASTA MARKI OD 1996 ROKU.
KANDYDAT STANOWISKO BURMISTRZA MIASTA MARKI KADENCJI 2006-2010.

którzy maj¹ inne pogl¹dy, ale le¿y im
na sercu wspólne dobro. Burmistrz nie
sk³ada pochopnie obietnic, ale danego
s³owa dotrzymuje. Cieszê siê ¿e mogê
wspó³pracowaæ z Januszem Werczyñ-
skim i popieram ponowny jego wybór
na stanowisko burmistrza Marek.

Dr Zofia Rojek � lekarz,
kierownik
Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej
�Kardio-Med� w Markach

Burmistrz Marek to jeden z najsym-
patyczniejszych samorz¹dowców ja-
kich znam. Pozna³em go przed o�miu
laty, gdy zosta³ radnym powiatowym.
Wyró¿nia³ siê nie tylko serdecznym
stosunkiem do innych ludzi, ale tak¿e
kompetencj¹. W ostatnich latach sta³
siê dla wielu powiatowych samorz¹-
dowców, w tym dla mnie, autorytetem.
Janusz Werczyñski jest tak¿e cz³on-
kiem rady spo³ecznej Szpitala Wo³o-
miñskiego. Zaliczam go do grona
przyjació³ naszego szpitala. Zawsze
s³u¿y rad¹ i pomoc¹. Doceniaj¹ to tak-
¿e pracownicy naszej placówki. W
bie¿¹cym roku dosz³o do sporu zbio-
rowego pomiêdzy dyrekcj¹ szpitala a
zwi¹zkiem zawodowym lekarzy. Po-

Dr Mieczys³aw Romejko
Dyrektor Szpitala Powia-
towego w Wo³ominie, Wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta i Gminy Wo³omin,
specjalista chirurg

szukuj¹c mediatora zaproponowa³em
mareckiego burmistrza. Zwi¹zkowcy
natychmiast przystali na tê propozy-
cjê. W krótkim czasie porozumieli�my
siê. Janusz Werczyñski okaza³ siê tak-
¿e bardzo sprawnym i ciesz¹cym siê
szacunkiem mediatorem. Gratulujê
Markom takiego burmistrza.

Burmistrza Marek pozna³am w bardzo
trudnym okresie reformowania Ma-
reckiej s³u¿by zdrowia. W tamtych
trudnych dniach okaza³ siê odwa¿nym
i bezkompromisowym cz³owiekiem.
Zdecydowa³ siê na wprowadzenie
obecnego modelu, w którym funkcjo-
nuj¹ dwa konkuruj¹ce ze sob¹ zak³a-
dy opieki zdrowotnej, choæ nie
podoba³o siê to czê�ci �rodowiska me-
dycznego, które straci³o pozycjê mo-
nopolisty.
Janusz Werczyñski szanuje innych lu-
dzi i okazuje to w codziennej pracy.
Potrafi wspó³pracowaæ z lud�mi,

Janusz Werczyñski jest przyjacielem
i opiekunem �rodowisk kombatanc-
kich. Jest dla nas bardzo serdeczny i
uczynny. Wielokrotnie udowodni³, ¿e
jest gotów nie�æ nam pomoc w naj-
przeró¿niejszych sprawach. Cieszy siê
autorytetem i przede wszystkim sym-
pati¹ wielu moich przyjació³ i cz³on-
ków ko³a AK oraz innych kombatan-
tów. Szczególnie sobie ceniê zaanga-
¿owanie Burmistrza w upowszechnia-
niu wiedzy o przesz³o�ci Naszej Oj-
czyzny, o przesz³o�ci Marek. Przeja-
wem tego s¹ organizowane przez
w³adze Miasta uroczysto�ci patrio-
tyczne. Staram siê braæ w nich udzia³.

Maj¹ one szczególny klimat. Widaæ
w nich dba³o�æ o kszta³towanie wiêzi
wspólnotowych. Podczas tych uroczy-
sto�ci czujê siê jakbym nigdy nie wy-
je¿d¿a³ z Marek, jakbym by³ Mako-
wianinem �od zawsze�. I pewnym sen-
sie nim jestem - honorowo. Wiem, ¿e
niema³o zrobi³ dla Naszego Miasta.
Jako bywaj¹cemu w Markach �od cza-
su do czasu� ³atwiej mi to dostrzec.
Marki bardzo rozwinê³y siê w ci¹gu
ostatniej dekady i nabra³y charakteru
Miasta dobrze zarz¹dzanego, Miasta
bêd¹cego wa¿n¹ czê�ci¹ aglomeracji
warszawskiej. To w czê�ci jego zas³u-
ga. ¯yczê mu jeszcze wielu kadencji.

Doktor medycyny Sergiusz Hornowski
Honorowy Obywatel Miasta Marki,
I Komendant Rejonu A.K. �Celków�, Kawaler Orderu Virtuti Militari
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Janusz Werczyñski to cz³owiek, któremu mo¿na zaufaæ.
Najbardziej ceniê w nim podej�cie do rodziny. Rodzina
to najwa¿niejsze wyzwanie dla spo³eczeñstwa, je�li bê-
dzie trwa³a i mocna, spo³eczno�æ te¿ bêdzie taka. Ja-
nusz Werczyñski nie jest tylko teoretykiem takiego poj-
mowania warto�ci, jest przede wszystkim praktykiem.
Tak wiêc rozwój osobisty, rodzinny, a nastêpnie praca
dla lokalnej spo³eczno�ci jest podstawowym motorem
Jego dzia³ania.

Hanna Wujkowska
Doradca ds.Rodziny w Rz¹dzie K.Marcinkiewicza

NASZ BURMISTRZ NASZ BURMISTRZ NASZ BURMISTRZ NASZ BURMISTRZ NASZ BURMISTRZ JJJJJANUSZ  WERCZYÑSKIANUSZ  WERCZYÑSKIANUSZ  WERCZYÑSKIANUSZ  WERCZYÑSKIANUSZ  WERCZYÑSKI

poznaæ jako wielki przyjaciel �Soli-
darno�ci�. Bez jego pomocy obchody
solidarno�ciowych rocznic by³yby
zdecydowanie skromniejsze. W
podziêkowaniu za zaanga¿owanie w
budowanie etosu �Solidarno�ci� w
2005 roku uhonorowali�my Burmi-
strza Marek medalem XXV-Lecia�
�Solidarno�ci�. Ceniê sobie jego wiel-
k¹ serdeczno�æ dla ludzi. Janusz We-
rczyñski z ³atwo�ci¹ nawi¹zuje kon-
takty z innymi i od razu zyskuje ich
sympatiê. Przez wiele lat pracowa³am
w Markach, ale tu nie mieszkam i za-
zdroszczê Markom tak kompetentne-
go i uroczego Burmistrza.

Janina Samsel - delegat na
Zjazd Regionu Mazowsze,
cz³onek Komisji Zak³ado-
wej NSZZ �Solidarno�æ�
�FOMAR ROULUNDS�

Dla Janusza Werczyñskiego �Solidar-
no�æ� oznacza bardzo wiele. W 1980
roku by³ bardzo m³odym cz³owiekiem,
ale ju¿ wówczas zaanga¿owa³ siê w
dzia³alno�æ wielkiego ruchu spo³ecz-
nego. W stanie wojennym ju¿ czyn-
nie wspó³pracowa³ z opozycj¹. Jako
Burmistrz Marek wielokrotnie da³ siê

TRADYCJA SOLIDARNO�CI
2 pa�dziernika 2005 roku w ko�ciele pw. �w. Izydora w Markach odprawiona
zosta³a uroczysta Msza �wiêta upamiêtniaj¹ca 25. rocznicê
powstania Solidarno�ci. Uroczysto�æ zorgani-
zowan¹ przez Burmistrza Miasta Marki oraz
Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidar-
no�æ Fomar Borg Au- tomotive SA za-
szczycili swoj¹ obe- cno�ci¹ liczni
go�cie. Kulminacyj- nym punktem
obchodów by³o ods³o- niêcie tablicy
pami¹tkowej, którego dokonali cz³o-
nek pierwszej Komi- sji Zak³adowej
NSZZ Solidarno�æ w Fabryce Ok³a-
dzin Ciernych w Mar- kach - Marek
Drzewiecki oraz Przewo- dnicz¹cy Rady Po-
wiatu Wo³omiñskiego i dzia- ³acz pierwszej Solidar-
no�ci - Adam Kopczyñski. Przed ods³oniêciem tablicy g³os
zabra³ burmistrz Janusz Werczyñski przypominaj¹c wydarzenia sprzed 25 lat.
Na zdjêciu: Medal upamiêtniaj¹cy æwieræwiecze NSZZ Solidarno�æ, który
otrzyma³ przed rokiem Burmistrz Janusz Werczyñski.
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Nagradzanie spe³nia bardzo wa¿n¹
rolê w motywowaniu do pracy. Wy-
ró¿nione dziecko czuje siê docenio-
ne, a jednocze�nie staje siê wzorem
do na�ladowania. Forma wspólnego,
atrakcyjnego wyjazdu dla najlep-
szych absolwentów ze wszystkich
szkó³ dawa³aby mo¿liwo�æ wymiany
do�wiadczeñ, czy zainteresowañ.
Nale¿y tak¿e pomy�leæ o rozbudowa-
niu systemu motywacyjnego dla ak-
tualnych uczniów. Stypendium pie-
niê¿ne by³oby zachêt¹ do wzmo¿o-
nego wysi³ku w czasie ca³ego roku
szkolnego. Taka forma motywowania
do pracy przynios³a zamierzone efek-
ty w wielu szko³ach, dlatego chcia³a-
bym j¹ wprowadziæ równie¿ w na-
szym mie�cie.

JOLANTA
£ASZCZYK
Kandydatka na
Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

HALINA KU�NIERZ
Kandydatka na Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

do wzrastaj¹cej liczby uczniów. Wre-
szcie, zostanie zagospodarowany te-
ren szko³y. Cieszy mnie tak¿e, ¿e pro-
jektuj¹c rozbudowê szko³y, z wielk¹
trosk¹ odniesiono siê do walorów ar-
chitektonicznych jednego z najpiêk-
niejszych budynków w Markach.
Nowa szko³a bêdzie nie tylko funk-
cjonalna, ale i piêkna.

Szko³a Podstawowa nr 3 boryka siê z
du¿ymi trudno�ciami lokalowymi.
W³adze miasta przyst¹pi³y w tym roku
do rozbudowy placówki. Spe³niaj¹ siê
oczekiwania rodziców, uczniów i na-
uczycieli. Rozpoczête prace zakoñcz¹
siê w 2007 roku. Powstanie nowocze-
sna sala gimnastyczna, biblioteka i
czytelnia. Powstan¹ nowe izby lekcyj-
ne, których ilo�æ bêdzie odpowiednia

BOGDAN
TRZEMECKI
Kandydat na
Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

Szko³ê nr 2 darzê wielkim sentymen-
tem, jest to moja szko³a, mojej matki,
bliskiej i dalszej rodziny, a obecnie
moich dzieci. Od lat pragnê³am aby
nasze dzieci mia³y mo¿liwo�æ nauki
w odpowiednich do obecnych czasów
warunkach. Ju¿ w 1995 r. jako przed-
stawiciel Rady Rodziców zabiega³am
o umieszczenie tego przedsiêwziêcia
w bud¿ecie miasta. W dniu 12 pa�-
dziernika 1996 r. nast¹pi³o uroczyste
nadanie naszej szkole imienia ¯o³nie-
rzy Armii Krajowej II Rejonu �Cel-
ków�. Jeste�my dumni z tego imienia,
poniewa¿ odnosi siê do historii Ma-
rek.
Od kilku lat obserwujemy jak zmie-
nia siê szko³a. Obecnie mamy nowo-
czesn¹ salê gimnastyczn¹, sto³ówkê,
szatniê, ³azienki, sale lekcyjne, itp.
Remont starej czê�ci dobiega koñca.
Na przysz³y rok przewiduje siê zago-
spodarowanie terenu przed szko³¹.
Powstan¹ nowoczesne boiska i place
zabaw. Bardzo siê cieszê, ¿e nasze
dzieci bêd¹ mia³y szko³ê godn¹ XXI
wieku. Jako radna chcia³abym dopil-
nowaæ realizacji zamierzeñ.

EL¯BIETA
BRZOZOWSKA
Kandydatka na
Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

Idea integracji od kilku lat ma sympa-
tyków w mareckich w³adzach. Pierw-
sze klasy integracyjne powsta³y w
Szkole Podstawowej Nr 2. W ramach
przebudowy dostosowano j¹ do po-

trzeb dzieci niepe³nosprawnych. Inte-
gracja w szkole polega na tym, ¿e ucz¹
siê w niej razem dzieci zdrowe wraz
ze swoimi niepe³nosprawnymi kole-
gami. W zwi¹zku z tym klasy nie s¹

liczne (ok.15 osób) i na lekcji
oprócz nauczyciela przedmiotu jest
tak¿e nauczyciel wspomagaj¹cy
uczniów, którzy tego potrzebuj¹.
Uczniowie s¹ pod sta³¹ opiek¹ psy-
chologa, pedagoga szkolnego, lo-
gopedy. Szkolnictwo integracyjne
jest wiêc bardzo kosztowne i wiêk-
szo�æ polskich gmin nie decyduje
siê na tworzenie szkó³ z klasami
integracyjnymi. Tym bardziej cie-
szy ¿yczliwo�æ w³adz Marek dla
kolejnych podobnych inicjatyw.
Ostatnio klasy integracyjne po-
wsta³y w Gimnazjum Nr 2 oraz
Szkole Podstawowej Nr 1. Jako
radna bêdê d¹¿y³a do upowszech-
nienia tej formy kszta³cenia.

Dlaczego potrzebna jest nowa sala gimna-
styczna w Szkole Podstawowej nr 4? Od-
powied� na to pytanie nie jest trudna. Od
lat borykamy siê z problemem grzyba w
obecnej salce. Usuwany � powraca. Obe-
cna sala gimnastyczna jest w z³ym sta-
nie, nie mówi¹c o jej wielko�ci, nie wy-
starcza na potrzeby szko³y. Niech nowa
bêdzie sal¹ z prawdziwego zdarzenia.
Nasze dzieci uzyskuj¹ wysokie wyniki w

sporcie, s¹ zdolne. Niech mog¹ bez-
piecznie æwiczyæ, w warunkach bez-
piecznych dla zdrowia. Cieszê siê, ¿e
zaprojektowano ju¿ nowoczesn¹ i
du¿¹ salê widowiskowo-sportow¹.
Przewidziano nawet trzysta miejsc na
widowni. Bêdzie to wiêc wielkie
przedsiêwziêcie � s³u¿¹ce ca³emu mia-
stu. Jako radna chcê zabiegaæ o jak
najszybsz¹ realizacjê tego projektu.

IZABELA
JANICKA
Kandydatka na  Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2
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BOGUS£AW
D¥BKOWSKI
Kandydat na
Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 1

Natê¿enie ruchu na ul. Pi³sudskiego
stanowi nie tylko �ród³o uci¹¿liwo�ci
zwi¹zanej z ha³asem, wibracjami i
spalinami, ale to tak¿e droga, na której
straci³o ¿ycie wielu mieszkañców na-
szego miasta. Dlatego te¿ ca³ym ser-
cem popieram wszelkie starania w³adz
miasta o to, aby wszystkie przej�cia
dla pieszych w Markach by³y nie tyl-
ko w³a�ciwie oznakowane, ale aby wy-
budowana by³a na nich sygnalizacja
�wietlna. W ostatnim roku uruchomio-
na zosta³a taka sygnalizacja przy
skrzy¿owaniu z ul. Cich¹. Zosta³a ona
przyjêta przez mieszkañców z du¿¹
rado�ci¹. Je¿eli bêdê radnym, to zro-
biê wszystko, by na istniej¹cych je-
szcze w al. Pi³sudskiego dwóch przej-
�ciach dla pieszych, gdzie brakuje sy-
gnalizacji, taka sygnalizacja �wietlna
zosta³a uruchomiona.

NA ZDROWIENA ZDROWIENA ZDROWIENA ZDROWIENA ZDROWIE

STANIS£AW MAKULEC
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

IRENA PACZUSKA
Kandydatka na Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 1

Pracujê jako pielêgniarka w Przychodni Zdrowia Kardio-Med. Przy ul. Spo-
rtowej. W trakcie swojej pracy obserwowa³am ca³y proces wdra¿ania reformy
ochrony zdrowia w naszym mie�cie. Sprawa, która by³a niezwykle trudna zo-
sta³a, wed³ug mnie, rozwi¹zana w sposób niezwykle odwa¿ny i nowatorski. W
Markach postawiono na Niepubliczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej, nie ma w
naszym mie�cie podmiotu publicznego. Bez w¹tpienia mia³o to wp³yw na pod-

niesienie jako�ci us³ug medycznych. Jestem prze-
konana, ¿e podmiot publiczny nie zaoferowa³-

by mareckim pacjentom takiego zakresu i
takiej jako�ci us³ug, jak¹ proponuj¹ Nie-

publiczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej.
Obserwowa³am tak¿e trudno�ci i kon-

flikty, które towarzyszy³y porz¹dkowaniu
siê rynku us³ug medycznych na terenie

Marek, kiedy to obok istniej¹cego od sa-
mego pocz¹tku zak³adu Eskulap powsta³

nowy Kardio-Med, który zosta³ do pewne-
go stopnia wykreowany przez Burmistrza

Werczyñskiego. Uwa¿am, ¿e bardzo dobrze
siê sta³o, ¿e powsta³ ten drugi Zak³ad, ¿e s¹

w Markach dwa Zak³ady, które ze sob¹
konkuruj¹. Taka sytuacja gwarantuje, ¿e
nikt nie bêdzie korzysta³ z pozycji mo-
nopolisty, co na pewno odbi³oby siê na
jako�ci us³ug medycznych.

Jestem lekarzem z niema³ym do�wiad-
czeniem zawodowym i sta¿em. Pracu-
jê w zawodzie od wielu lat i z du¿ym
niepokojem obserwowa³em wdra¿anie
reformy opieki zdrowotnej w Polsce.
Zapomniano wówczas o medycynie
szkolnej, zapomniano, ¿e w ka¿dej
polskiej szkole jest gabinet, w którym
powinna byæ na co dzieñ pielêgniarka
i powinien byæ w miarê potrzeby obe-
cny lekarz. Pewne procedury medycz-
ne powinny byæ wykonywane bezpo-
�rednio na terenie szko³y. Bardzo siê
cieszê, ¿e w³adze miasta Marki w tym
bardzo trudnym okresie zdecydowa³y
siê na wy³o¿enie z publicznej kasy pie-
niêdzy na sfinansowanie funkcjonowa-
nia opieki medycznej w szko³ach. Po-
zwoli³o to na jej przetrwanie w najtru-
dniejszym czasie z korzy�ci¹ dla wszy-
stkich mareckich dzieci.

TADEUSZ WOLSKI
Kandydat na Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

DZIA£AJ¥C

RAZEM

MO¯EMY

PRZYSPIE-
SZYÆ

TERMIN

BUDOWY

OBWODNICY

MAREK

Tunel
truciciel

W ci¹gu jednego roku przez miasto Marki
drog¹ krajow¹ nr 8 (Al. Pi³sudskiego)

przeje¿d¿a 15.883,340 tys. pojazdów

(tj. ok. 16 mln), w tym ok. 10 procent TIR-ów).

Jeden pojazd zu¿ywa ok. 0,64 l paliwa w czasie
przejazdu przez Marki (przy za³o¿eniu �redniego
spalania 8l/100 km). W czasie permanentnych utru-
dnieniach w ruchu to spalanie znacznie wzrasta (min
do 0,7l). Na przejechanie miasta Marki �rednie zu¿y-
cie paliwa to ok. 0,56 kg. W ci¹gu roku na miasto

spada trucizna w ilo�ci  8.960,000 kg zu¿yte-

go paliwa.
Wiedz¹c, ¿e 1000 kg paliwa wytwarza 510 kg toksycz-
nych spalin, ³atwo mo¿na obliczyæ, jakie ilo�ci trucizn do-
staj¹ siê do atmosfery w centrum miasta. Najgro�niejszymi
z tych substancji s¹ m.in.: CO, NO, wêglowodory, o³ów, sa-
dza, benzen. Warto tak¿e wiedzieæ, ¿e ka¿dy pojazd w ci¹gu
godziny zu¿ywa 6 tys. litrów cennego dla organizmów tlenu.
Badania wykazuj¹, ¿e dopiero powy¿ej 200-metrowej odleg³o-
�ci od jezdni po obydwu stronach, poziomy ska¿eñ s¹ zbli¿one
do dopuszczalnych norm (przy bezwietrznej pogodzie).
W mie�cie nie tylko Al. Pi³sudskiego jest ogromnym problemem
dla mieszkañców, podobne zagro¿enie ska¿enia powietrza istnieje
te¿ w okolicach dróg dojazdowych z terenów Wo³omina, Zielonki,
Koby³ki i Z¹bek.
Niestety, ska¿enie nie jest jedynym skutkiem du¿ego natê¿enia ruchu
w Markach. Przez ca³¹ dobê mieszkañcom miasta towarzyszy tak do-
tkliwie odczuwalny ha³as o bardzo du¿ym nasileniu.
Poza wymienionymi negatywnymi skutkami znacznego natê¿enia ru-
chu na terenie miasta Marki, mo¿na wymieniæ równie¿ inne, tak¿e bar-
dzo uci¹¿liwe nastêpstwa tego zjawiska. Na trasie S8 ci¹gn¹cej siê
przez Marki dochodzi do wielu kolizji i wypadków. Do tego marec-
kiego tunelu spalin, ska¿eñ i �mierci, szybkimi krokami zbli¿a siê uno-
wocze�nienie i wyd³u¿enie trasy AK (toruñskiej od wêz³a Konotopa)
oraz budowa wschodniej obwodnicy Warszawy do wêz³a �Drewnica i
Marki�.
Aby oddaliæ wizjê kompletnego parali¿u miasta oraz zmniejszenia de-
gradacji zdrowotnej mieszkañców, a tak¿e szkód materialnych, nale-
¿a³oby w pierwszej kolejno�ci zbudowaæ krótk¹ obwodnicê od koñca
trasy AK (Toruñskiej) poprzez wêze³ MARKI-Z¥BKI, Zielonka,
do trasy 631, która przebiega w terenie prawie ca³kowicie niezabu-
dowanym (wiêkszo�æ to tereny le�ne).Trasa ta ³¹czy³aby siê z Al.
Pi³sudskiego praktycznie poza miastem. Ta obwodnica oddana
do u¿ytku w pierwszej kolejno�ci, niezwykle usprawni³aby
ruch pojazdów w gminach s¹siednich.

Mieszkañcy powiatu wraz z w³a-
dzami miast powinni skonso-
lidowaæ si³y, aby przyspie-
szyæ powstanie tej
skróconej obwodni-
cy. Przebieg i charak-
ter tych dróg
pokrywa siê ca³kowi-
cie z zamierzeniami
GDDKiA, ale terminy
ich realizacji powin-
ny ulec korekcie.
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Nieruchomo�ci rodziny Whiteheadów s¹ nierozerwal-
nie zwi¹zane z Markami. Wszyscy znamy kamienice,
w których mieszkali rdzenni markowianie zatrudnieni
w fabryce. By³o to wówczas ogromnym dobrodziej-
stwem socjalnym. Dzisiaj kamienice i stara przêdzal-
nia niszczej¹. Trzeba je ratowaæ. To dobrze, ¿e Miasto
podjê³o kroki zmierzaj¹ce do nabycia tych obiektów.
Trzeba je tak¿e wyremontowaæ. Jestem przekonany,
¿e je�li tego nie zrobimy ulegn¹ one ca³kowitej zag³a-
dzie. Bêdziemy ju¿ tylko mogli opowiadaæ naszym
dzieciom o przesz³o�ci Marek. Pokazaæ
nie bêdzie ju¿ czego. Zapew-
ne bêdzie siê to wi¹-
za³o z ogromny-
mi nak³adami.
To zadanie nie
na rok, ale co
najmniej na kil-
ka lat bud¿eto-
wych.. Jako rad-
ny bêdê zabie-
ga³ o skierowa-
nie odpowie-
dnich �rodków
na ten cel.

MAREK
KALISIAK
Kandydat na
Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 1

Tradycj¹ sta³y siê ju¿ uroczyste obchody �wiêta Niepodleg³o�ci w Markach. Od kilku lat w dniu 11
listopada w godzinach wieczornych na zaproszenie Burmistrza Miasta Marki oraz Towarzystwa
Przyjació³ Marek pod Pomnikiem Pomordowanych w Markach przy Alei Pi³sudskiego spotyka siê
liczne grono mieszkañców naszego miasta. Zapalamy bia³e i czerwone znicze uk³adaj¹c je w naro-
dow¹ flagê, ws³uchujemy siê we wspomnienia o tych, którzy walczyli za nasz¹ wolno�æ. W progra-
mie ubieg³orocznych uroczysto�ci, obok z³o¿enia wieñca w imieniu mieszkañców Marek, obchody
narodowego �wiêta u�wietni³ wystêp Miejskiej Orkiestry z Wo³omina oraz pokaz sztucznych ogni.

Obchody �wiêta Niepodleg³o�ci w naszym mie�cie od kilku
lat maj¹ miejsce przy pomniku zamordowanych przez hitle-
rowców patriotów polskich. Uroczysto�ci organizuj¹ wspól-
nie Towarzystwo Przyjació³ Marek (TPM) wraz z w³adzami
miasta. Dot¹d by³y to wieczornice o podnios³ym charakte-
rze. Raz by³ to przekaz filmowy na telebimie, innym razem
prelekcja. Sta³o siê tradycj¹, ¿e na zakoñczenie wszyscy bio-
r¹cy udzia³ w tej patriotycznej manifestacji uk³adaj¹ pod po-
mnikiem narodow¹ flagê z bia³ych i czerwonych zniczy. Co
rok forma uroczysto�ci jest modyfikowana. W 2005 roku
wielk¹ niespodziank¹ dla kilkuset uczestników by³ pokaz
sztucznych ogni. Stanowi³ on radosne zakoñczenie podnio-
s³ej wieczornicy.
Bardzo podoba mi siê tak atrakcyjny sposób obchodzenia
Dnia Niepodleg³o�ci. Szczególnie atrakcyjny dla m³odzie-
¿y, któr¹ zobowi¹zani jeste�my nauczyæ patriotyzmu. To tak¿e
zadanie lokalnych w³adz. Chcia³bym, aby inicjatywy krze-
wi¹ce patriotyzm w�ród m³odzie¿y znalaz³y w�ród prioryte-
tów dzia³ania naszej rady. Jako radny bêdê do tego zmierza³.

Marki by³y wsi¹ królewsk¹ za³o¿o-
n¹ pod koniec XVI wieku. W XVIII
wieku wie� nale¿a³a do starostwa
warszawskiego, a pó�niej do dóbr
rz¹dowych.
By³a to osada rodowa MARKÓW,
której mieszkañcy w rejestrze z
XVII wieku nosz¹ nazwisko MAR-
KIEWICZ.
Mieszkañcy zajmowali siê g³ównie
upraw¹ roli, pó�niej równie¿ wy-
robem cegie³. Szybki rozwój Ma-
rek zapocz¹tkowa³o otwarcie w
1884 roku du¿ej przêdzalni angiel-
skiej firmy Briggs, Posselt i Spó³-
ka.

W herbie Marek zielo-
ne pole herbowe i z³o-
ta korona królewska
nawi¹zuj¹ do przesz³o-
�ci miasta, które by³o
wsi¹ królewsk¹. Mury
miejskie z ceg³y z wie-
¿¹ bramn¹ s¹ symbo-
lem miasta s³yn¹cego z
cegielni. Kaduceusz
symbolizuje obecny
handlowo-us³ugowy
charakter miasta.

Pomys³ sprowadzenia lokomotywy,
parowozu s³ynnej �ciuchci� do Marek
z Muzeum Kolejnictwa i wyekspono-
wanie go w naszym mie�cie przyszed³
mi g³owy przy okazji obchodów rocz-
nicy likwidacji Mareckiej Kolejki.
Wówczas Zbigniew Paciorek i Ry-
szard Sawicki - historycy i dzia³acze
Towarzystwa Przyjació³ Marek, przy-
gotowali piêkn¹ wystawê po³¹czon¹ z
prelekcj¹ po�wiêcone Mareckiej Ko-
lei Dojazdowej.
Pomy�la³em, ¿e by³oby piêknie, gdyby
kolejka do Marek wróci³a. Nawet w
takiej formie. Towarzystwo Przyjació³
Marek natychmiast podjê³o ten pomys³,
wystosowa³o do Urzêdu stosowne

pismo, jak równie¿ w drodze osobi-
stych kontaktów z dyrektorem Mu-
zeum Kolejnictwa w Warszawie za-
czê³o bardzo intensywnie zabiegaæ o
sfinalizowanie tego projektu. Wszy-
stko wskazuje na to, ¿e pod koniec
bie¿¹cego roku ciuchcia trafi do Ma-
rek. Ci¹gle jeszcze zastanawiamy siê
nad miejscem wyeksponowania paro-
wozu, ale mam nadziejê, ¿e stanie siê
on symbolem naszego miasta na mia-
rê choæby komina fabryki Briggsów.

MAREK HENRYK
MAÑK
Kandydat do
Rady
Powiatu Wo³omiñskiego

Rodzina Mañków - moja rodzina, jest
jedn¹ z najstarszych w Markach.
Mówiê o tym z dum¹, bo jest nas w
Markach wielu. Jako przedstawiciela
rodziny z takimi tradycjami, bardzo
ucieszy³a mnie przed kilkoma laty in-
formacja, ¿e herb Marek, który zosta³
wymy�lony w okresie PRL-u i nawi¹-
zywa³ chyba tylko do peerelowskiej
tradycji (jakie� ko³o zêbate, jakie�
wschodz¹ce s³oñce) trafi³ na �mietnik
historii. Zosta³ zast¹piony herbem no-
wym, ale nawi¹zuj¹cym do najlepszych
tradycji naszego miasta. Nowy herb nie
tylko jest w pe³ni zgodny z regu³ami
obowi¹zuj¹cymi w heraldyce, ale tak-
¿e jak równie¿ nawi¹zuje do pochodze-
nia Marek, opowiada nasz¹ historiê.

Marki by³y wsi¹ królewsk¹ nadan¹
przez króla niejakim Mankom lub
Markom i wedle mojej wiedzy to w³a-
�nie moja rodzina pochodzi od tych-
¿e Manków, którzy byli pierwszymi
w³a�cicielami naszego miasta.

JANUSZ WERCZYÑSKI
Kandydat na urz¹d
Burmistrza Miasta Marki

MAREK KROCZEK
Kandydat na Radnego Miasta Marki Okrêg Wyborczy nr 1
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Pomys³ budowy pomnika i nazwania
skweru imieniem ksiêdza Markiewi-
cza zrodzi³ siê ju¿ w poprzedniej ka-
dencji Rady Miasta Marki. Sam¹ bu-
dowê pomnika zainicjowali wycho-
wankowie zak³adu wychowawczego
prowadzonego przez michalitów.
Miasto pokry³o wiêkszo�æ kosztów
wzniesienie coko³u. Mieszkañcom
bardzo podoba siê uporz¹dkowanie
skweru i otoczenia pomnika ksiêdza
Markiewicza. Sami dbaj¹ o to miej-
sce, opiekuj¹ siê, traktuj¹ jak czê�æ
w³asnych posesji.

URSZULA PASZKIEWICZ
Kandydatka na Radn¹ Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

ADAM KOPCZYÑSKI
Kandydat do
Rady Powiatu Wo³omiñskiego

Zagospodarowanie Skweru ksiêdza
Bronis³awa Markiewicza by³o zwi¹za-
ne przede wszystkim z beatyfikacj¹ ks.
Bronis³awa Markiewicza � za³o¿ycie-
la Zgromadzenia �wiêtego Micha³a
Archanio³a maj¹cego siedzibê w Stru-
dze. Po³o¿ony w centrum Strugi teren
sta³ siê obecnie ulubionym miejscem
odpoczynku mieszkañców pó³nocnej
czê�ci miasta. Cieszê siê, ¿e mia³em
swój udzia³ nie tylko w idei upamiêt-
nienia ks. Markiewicza, ale tak¿e w
realizacji tego dzie³a. Rado�æ, jak¹
sprawili�my mieszkañcom utwierdza
mnie w przekonaniu, ¿e nale¿y d¹¿yæ
do stworzenia jak najwiêkszej �prze-
strzeni publicznej�. W Markach s¹ ni¹
prawie wy³¹cznie ulice. Jako radny
bêdê o to zabiega³.

Dziêki ¿yczliwo�ci wielu mieszkañców naszego miasta mog³a powstaæ
wystawa upamiêtniaj¹ca dzieñ 13 czerwca 1999 r., dzieñ przejazdu przez

Marki Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Wystawa by³a jednocze�nie wy-
razem wdziêczno�ci za pontyfikat Papie¿-Polaka w rok po �mierci
Jana Paw³a II. Mieszkañcy Marek odpowiedzieli na apel Pana Burmi-

strza, Janusza Werczyñskiego i zgromadzili amatorskie zdjêcie, wyko-
nane swoj¹ rêk¹ podczas pamiêtnego czerwcowego popo³udnia. To one

sta³y siê podstaw¹ niezwyk³ej wystawy
uroczy�cie otwartej 2 kwietnia tego roku w historycznym budynku Ze-

spo³u Szkó³ Nr 1 Im. Jana Paw³a II, a zatytu³owanej �By³e� blisko�. Ka¿da
wystawa, ze swej natury jest dzie³em ulotnym. ¯eby je utrwaliæ, aby

nasze dzieci mog³y te zdjêcia pokazywaæ swoim dzieciom, i mówiæ
im, co wydarzy³o siê w naszym mie�cie na prze³omie wieków,
postanowili�my wydaæ album. A w nim tak¿e zdjêcia z uroczy-
stej Sesji Rady Miasta Marki z 13 kwietnia 2005 r. dla uczcze-
nia pamiêci Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, zdjêcia z nadania Ze-
spo³owi Szkó³ Nr 1 imienia, która to uroczysto�æ mia³a miejsce
13 pa�dziernika, rok temu, w przeddzieñ Dnia Edukacji.
Pamiêæ o tych wydarzeniach, wa¿nych dla naszej wspólnoty, za-
pewne bêdzie wszystkich nas mobilizowa³a do pracy nad sob¹,
do wcielania w zwyk³¹ codzienno�æ nauki, jak¹ Jan Pawe³ II po-
zostawi³ nam i przysz³ym pokoleniom w dziedzictwie. Przecie¿
pamiêæ i mowa s¹ tym, co scala. Oby tak by³o zawsze.

DR MARIA PRZYBYSZ - PIWKO
Kandydatka na Radn¹ Miasta Marki - Okrêg Wyborczy nr 1

Wielki, niezapomniany dzieñ w historii Marek. 13 czerwca 1999 r.
Przejazd Ojca �wiêtego Jana Paw³a II przez nasze miasto.

Skwer ks. Markiewicza

Po�wiêcenie
pomnika

ks. Markiewicza
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PRZESTRZEÑ PRZESTRZEÑ PRZESTRZEÑ PRZESTRZEÑ PRZESTRZEÑ I REKREACJAI REKREACJAI REKREACJAI REKREACJAI REKREACJA
Jednym z ciekawszych dzia³añ podejmo-
wanych przez w³adze naszego miasta w ci¹-
gu ostatnich lat jest organizowanie festy-
nów rodzinnych i imprez masowych, w
których mog¹ braæ udzia³ wszyscy: i ci naj-
starsi, i ci najm³odsi. Z regu³y imprezy te
odbywaj¹ siê w czerwcu na stadionie Mar-
covii przy ul. Wspólnej. Wspominam
pierwsz¹ imprezê, która zosta³a zorganizo-
wana w 1997 roku. By³em jej uczestnikiem.
Festyn ten odby³ siê na terenie Szko³y Pod-
stawowej nr 1. By³a to jeszcze dosyæ skrom-
na impreza, ale pamiêtam wystêp zespo³u
VOX, który zrobi³ na wszystkich wielkie
wra¿enie. Impreza ta by³a zwi¹zana z 30-
leciem nadania praw miejskich naszemu

rowaæ, gdy chodniki bêd¹ zamiecio-
ne, a wokó³ bêd¹ posadzone kwiaty.
To jest nasz wspólny obowi¹zek. Je-
ste�my zobowi¹zani zatroszczyæ siê o
czysto�æ naszych rzek. Wykoszone
nadbrze¿a, przyda³yby siê te¿ trakty
piesze wzd³u¿ rzeki. Park mamy za-
dbany, ale brakuje placów zabaw z
prawdziwego zdarzenia. Marki s¹
du¿e i taki plac w jednym miejscu to
za ma³o. Brakuje te¿ kawiarenek.
Wed³ug mnie nie powinno siê w nich
podawaæ alkoholu. Powinni�my zago-
spodarowaæ czas m³odzie¿y z dala od
alkoholu i innych u¿ywek.

MARIANNA MARCHEWKA
Kandydat do Rady
Powiatu Wo³omiñskiego

Musimy zadbaæ o czysto�æ naszych lasów. Nie mamy gdzie wyj�æ na spacer.
Ka¿dy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za w³asne podwórko. Ra¿¹ mnie
zaniedbane pojemniki na kwiaty na naszych ulicach. Zadbaæ powinni�my tak-
¿e o estetykê, ka¿dy przed swoj¹ posesj¹. Na pewno bêdzie nam mi³o pospace-

DBAJMY, BO TO NASZE
MIASTO

W latach 90. uda³o nam siê w Strudze
zebraæ grupê ludzi zaanga¿owanych
w sprawy lokalnej spo³eczno�ci. A
sam Uczniowski Klub Sportowy?
Sukces nakrêca sukces, najpierw by³y
mistrzostwa Warszawy, potem by³y
mistrzostwa Polski, coraz dalej i da-
lej. Nie chcê skupiaæ siê tylko na osi¹-
gniêciach UKS-u. Marzy mi siê przy-
wrócenie tej Strugi, jaka by³a w latach
90., gdy dzia³a³a Rada Mieszkañców.
Ludzie regularnie spotykali siê, mo-
gli pomarzyæ i z tych marzeñ powsta-
³a szko³a, wodoci¹gi, gazownictwo,
telekomunikacja. A UKS? Jest dru¿y-
na, która cztery lata z rzêdu zdobywa
mistrzostwo Polski. W warcabach

ma³ych jeste�my najlepszym klubem
w Polsce. W rankingach na 3 tys. skla-
syfikowanych 2 i 3 miejsce to nasi
zawodnicy, tak¿e 9, w�ród pañ 20 lo-
kata. To kategoria starsza. Jednak naj-
wiêksz¹ satysfakcjê sprawiaj¹ dzieci.
Po roku pracy niespodziewanych suk-
cesów by³o du¿o: 3 miejsce dru¿yno-
wo na mistrzostwach Polski w Sêpól-
nie, 2 miejsce indywidualnie w M³a-
wie na mistrzostwach województwa.
Nie mogliby�my organizowaæ tak wie-
lu imprez oraz braæ udzia³u w impre-
zach nawet najwy¿szej rangi, gdyby
nie ¿yczliwo�æ i przychylno�æ w³adz
miasta. Jestem za to bardzo wdziêcz-
ny.
W wyborach startujê dlatego, ¿e nie
nale¿ê do ludzi, którzy mówi¹: to ONI.

miastu. W przysz³ym roku obcho-
dzimy kolejn¹ okr¹g³¹, 40. roczni-
cê i chcia³bym, aby okoliczno�æ ta
by³a uczczona tak¿e poprzez zor-
ganizowanie jeszcze piêkniejszej
imprezy plenerowej od dotychcza-
sowych.

MAREK SZCZEPANOWSKI
Kandydat na Radnego
Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

RADOS£AW DEC
Kandydat na Radnego
Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

Jestem wielkim mi³o�nikiem aktywne-
go spêdzania wolnego czasu. Jedn¹ z
moich ulubionych form rekreacji jest
wycieczka rowerowa. Bardzo ucieszy-
³a mnie informacja o wyznaczeniu tras
rowerowych po najpiêkniejszych za-
k¹tkach naszego miasta. Trasy te ju¿
zwiedzi³em, rzeczywi�cie wybrano
najbardziej atrakcyjne miejsca, poka-
zano najciekawsze walory przyrodni-
cze miasta i jego okolic. Cieszê siê,
¿e zorganizowano ju¿ kilka rajdów ro-
werowych, które spotka³y siê z ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkañ-
ców. W ka¿dym z tych rajdów bra-
³a udzia³ grupa licz¹ca nie mniej
ni¿ stu cyklistów i ka¿da z tych
imprez by³a mi³ym, warto�ciowym
prze¿yciem dla uczestników.

Chcia³abym, aby w samym centrum
Marek, na terenie po³o¿onym naprze-
ciw Urzêdu Miasta powsta³ z praw-
dziwego zdarzenia rynek z ratuszem.
To jeden z ostatnich placów, które
mog¹ staæ siê �przestrzeni¹ publicz-
n¹�. To miejsce powinno byæ prze-
znaczone tak¿e na potrzeby zwi¹za-
ne z kultur¹ i z rekreacj¹. W Markach
brakuje miejsc, w których mo¿na spê-
dziæ czas. Jako radna bêdê wspiera³a
ideê tworzenia publicznej przestrze-
ni � zarówno na obszarze od lat za-
gospodarowanym, jak i na terenach,
na których kwitnie osadnictwo.

DANUTA LU¯YÑSKA
Kandydatka na Radn¹
Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3

JOLANTA  SOWIÑSKA
Kandydatka na Radn¹
Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

Park Miejski � to najbardziej spektakularny suk-
ces ostatnich lat. Uporz¹dkowanie parku spotka³o
siê z prawie entuzjastycznym przyjêciem mieszkañ-
ców. W pogodny dzieñ przebywa tu mnóstwo lu-
dzi. Matki z dzieæmi, m³odzie¿ i osoby starsze.
Nawet w niepogodê nie jest tu pusto. Przypomina-
j¹ siê stare dobre czasy, czasy �wietno�ci marec-
kiego parku. Wielu ludzi pamiêta jeszcze sobotnie
potañcówki, które siê tam odbywa³y jeszcze w la-
tach sze�ædziesi¹tych. Park to miejsce, w którym
mo¿na zrealizowaæ jeszcze wiele pomys³ów. Moim
zdaniem warto wybudowaæ tu muszlê koncertow¹,
aby mo¿na siê spotkaæ, obejrzeæ jakie� widowisko.
Bêdê d¹¿y³a do kontynuowania tak dobrze rozpo-
czêtego dzie³a.

JAROS£AW  SUCHECKI
Kandydat na Radnego
Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 3
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W 2002 roku obdarzyli�cie mnie
Pañstwo zaufaniem powierzaj¹c
odpowiedzialno�æ za sprawy na-
szej wspólnoty. Swoj¹ misjê, zgo-
dnie ze z³o¿onymi deklaracjami,
traktowa³em jako odpowiedzial-
n¹ s³u¿bê spo³eczn¹ i wielki obo-
wi¹zek wobec Wyborców i nasze-
go Miasta. Zrobi³em wszystko co
w mojej mocy aby dotrzymaæ z³o-
¿onych przed czterema laty obiet-
nic. Nie obiecywa³em wówczas
rzeczy niemo¿liwych. Dlatego
sk³adaj¹c sprawozdanie z reali-
zacji swojego wyborczego pro-
gramu mam przekonanie, ¿e da-
nego s³owa dotrzyma³em.

WODOCI¥GI
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
w nowej kadencji dokoñczymy bu-
dowê sieci wodoci¹gowej. Ka¿dy
mieszkaniec Marek bêdzie mia³
dostêp do zdrowej i czystej wody.
realizacja:
W ci¹gu 8 lat wybudowali�my po-
nad 110 kilometrów sieci wodoci¹-
gowej. Mamy wiêcej wodoci¹gu ni¿
Legionowo � miasto prawie trzy-
krotnie wiêksze od Marek. Jako�ci
wody zazdroszcz¹ nam mieszkañ-
cy s¹siednich gmin a do stacji uzdat-
niania przyje¿d¿aj¹ studenci aby
poznawaæ nowoczesne technologie.
Zakoñczyli�my realizacjê zasadni-
czej czê�ci programu budowy wo-
doci¹gu. Zadanie to zosta³o dofi-
nansowane ze �rodków unijnych
kwot¹ prawie 4.200.000 z³otych.
Proces budowy sieci wodoci¹gowej
bêdzie nadal trwa³ � miasto rozwi-
ja siê w bardzo szybkim tempie i na
obszarach wczoraj jeszcze niezamie-
szka³ych, dzisiaj budowane s¹ domy,
w których jutro zamieszkaj¹ nowi
mieszkañcy Marek. Oni ju¿ teraz do-
magaj¹ siê budowy wodoci¹gu.

MACIEJ
GRABOWSKI
Kandydat na
Radnego Miasta Marki
Okrêg Wyborczy nr 2

Zagospodarowanie terenu �zwa³ki�
przy ul. Okólnej jest konieczne.
Przez ostatnich kilkana�cie lat trwa-
³a jej rekultywacja. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e przesta³a ju¿ byæ �bom-
b¹ ekologiczn¹�. Dzi� zrobi³em so-
bie i rodzinie wycieczkê na tê górê,
która z powodzeniem mog³aby staæ
siê celem spacerów okolicznych
mieszkañców. Nawet nie zdawali-
�my sobie sprawy, ¿e Marki z tej
wysoko�ci s¹ zupe³nie inne, ni¿ wi-
dzieli�my je, ¿e tak powiem z do³u.

Mo¿na spróbowaæ urz¹dziæ tam �cie¿-
kê zdrowia lub szlak pieszy z tarasem
widokowym, zagospodarowuj¹c tym
samym ul. Parkow¹, która w tym mo-
mencie jest praktycznie nie u¿ytkowa-
na. A szkoda. Zim¹ a¿ siê prosi, aby
zorganizowaæ tam trasê saneczkow¹.
Mieszkam bardzo blisko tej góry i nie-
raz ju¿ o tym my�la³em, szczególnie
w okresie ferii zimowych, gdy dzieci
z mojego osiedla nie maja gdzie i�æ
na sanki.

W 2005 roku objêli�my czê�æ Marek systemem selektywnej zbiórki
odpadów sta³ych bezpo�rednio u �ród³a, czyli z posesji. Mieszkañ-
com tego rejonu rozdane zosta³y za darmo worki w ró¿nych kolorach
i je¿eli kto� zadaje sobie trud i w tych workach zgodnie z instrukcj¹
gromadzi odpady, wówczas s¹ one odbierane od niego bez jakiejkol-
wiek op³aty. Ku mojej ogromnej rado�ci mieszkañcy w bardzo �wia-
domy i odpowiedzialny sposób odnie�li siê do tego problemu. Nie
mamy ¿adnych sygna³ów od firmy, z któr¹ nawi¹zali�my wspó³pracê
w tym zakresie, ¿e s¹ jakiekolwiek trudno�ci zwi¹zane z odbieraniem
posegregowanych odpadów. Oznacza to, ¿e mo¿emy z powodzeniem,
a sta³o siê to ju¿ w pa�dzierniku bie¿¹cego roku, rozszerzyæ akcjê na
ca³e miasto. Jest to ukoronowanie procesu edukacji ekologicznej,
który rozpoczêli�my jeszcze w 1996 roku. Rozpoczê³o go zakupienie
mieszkañcom prywatnych posesji pojemników na �mieci. To by³ pierw-
szy krok wykonany przez miasto. Potem by³y pojemniki do selektyw-
nej zbiórki odpadów wystawiane w miejscach publicznych, a¿ wre-
szcie doszli�my do momentu, kiedy mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy w
Markach system zbiórki odpadów, którego nie powstydzi³yby siê kra-
je zachodnie.

Janusz Werczyñski

KANALIZACJA
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
w nastêpnej kadencji kontynuowaæ bê-
dziemy budowê, damy mo¿liwo�æ ko-
rzystania z kanalizacji znacznej czê-
�ci mieszkañców Marek.
realizacja:
W zakoñczonej kadencji wybudowa-
li�my dwie przepompownie �cieków
oraz kilka kilometrów sieci kanaliza-
cyjnej. Sporz¹dzili�my pe³n¹ doku-
mentacjê techniczn¹ sieci kanalizacyj-
nej. Mamy projekty a nawet pozwo-
lenia na budowê kanalizacji dla ca³e-
go miasta. Gotowe jest tak¿e Studium
Wykonalno�ci programu budowy ka-
nalizacji dla miasta Marki � najwa¿-
niejszy dokument w procesie starañ o
dofinansowanie ze �rodków unijnych.
Ich uzyskanie pozwoli na wybudowa-
nie kanalizacji w b³yskawicznym tem-
pie.

MIEJSKIE DROGI
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
�wiadomi ogromu potrzeb i tego ¿e,
zrównowa¿ony rozwój miasta wy-
maga stworzenia sieci dobrych dróg,
zwiêkszymy nak³ady na miejskie
drogi.
realizacja:
W trakcie minionej kadencji prawie
czterokrotnie zwiêkszyli�my wydatki
na utrzymanie dróg. Kilkana�cie
gminnych ulic stanowi¹cych wa¿niej-
sze trakty komunikacyjne zosta³o wy-
asfaltowanych. Urz¹dzono kilka kilo-
metrów ulic o ulepszonym standardzie
dróg gruntowych. Doprowadzili�my
do kompleksowej modernizacji ulicy
Fabrycznej (droga powiatowa). Je-
szcze w tym roku rozpoczn¹ siê prace
przy budowie chodnika na ulicy Le-
gionowej (droga wojewódzka). Wy-
budowali�my odwodnienie ulicy Du-
¿ej i kilku innych ulic miejskich.

EDUKACJA
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
W nastêpnej kadencji dbaæ bêdziemy
o dalsze podnoszenie poziomu nau-
czania, podejmiemy tak¿e przygoto-
wania do budowy nowego gimnazjum
w Markach.
realizacja:
W ostatnich latach wyposa¿yli�my
wszystkie szko³y w nowoczesne pra-
cownie informatyczne i urz¹dzenia
multimedialne. Mareckie szko³y i
przedszkola wspó³pracuj¹ z partner-
skimi placówkami z ró¿nych pañstw
Europy. Dofinansowujemy dzia³al-
no�æ kilku niepublicznych przedszko-
li. Zapewniamy kszta³cenie integracyj-
ne w zakresie szko³y podstawowej i
gimnazjum. Od lat konsekwentnie re-
alizowany jest program remontów
budynków szkolnych, który doprowa-
dzi³ do zasadniczej zmiany ich wize-
runku. Rozpoczêli�my rozbudowê
Szko³y Podstawowej Nr 3. Zakoñczy-
li�my remont budynku Szko³y Podsta-
wowej Nr 2. Gotowy jest projekt sali
sportowo-widowiskowej przy Szkole
Podstawowej Nr 4. Przygotowali�my
teren pod budowê nowego gimna-
zjum.

MIESZKANIA KOMUNALNE
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
W nastêpnej kadencji kontynuowaæ
bêdziemy program budowy mieszkañ
komunalnych. W 2003 roku rozpocz-
nie siê budowa 500 mieszkañ przy ul.
Du¿ej. Mieszkañcy Marek bez wzglê-
du na stan zamo¿no�ci musz¹ ¿yæ i
mieszkaæ w godziwych warunkach.
realizacja:
W ostatnich latach wybudowali�my
dwa budynki przy ul. Lisa Kuli z 36
mieszkaniami. Jeste�my przygotowa-
ni do kompleksowego remontu budyn-
ków przy ul. Wspólnej i Grunwaldz-

kiej. Staramy siê o wsparcie finanso-
we remontu ze �rodków unijnych.
Koñczy siê budowa osiedla Horowa
Góra przy ul. Du¿ej.  Mieszkañcy
Marek mieli mo¿liwo�æ zakupu mie-
szkania na osiedlu z wynegocjowan¹
przez nas bonifikat¹.

PRAWO W£ASNO�CI
W 2002 stwierdzi³em, ¿e w wyniku
uchwalenia szeregu miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go:
Zaniedbane dot¹d dzia³ki, niejedno-
krotnie bêd¹ce terenem dzikich wysy-
pisk �mieci, zagospodarowane zosta-
n¹ zgodnie z oczekiwaniami ich w³a-
�cicieli.
realizacja:
W minionej kadencji opracowali�my
kolejne plany zagospodarowania. Po-
krywaj¹ one obecnie obszar Miasta w
96,5 procentach. W³a�ciciele setek
hektarów gruntów rolnych i le�nych
uzyskali mo¿liwo�æ ich zagospodaro-
wania na cele budowlane. Wzmóg³ siê
obrót nieruchomo�ciami powoduj¹c
wielokrotny wzrost ich warto�ci.
Kwitn¹æ zaczê³o osadnictwo.

BEZPIECZEÑSTWO
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
W nastêpnej kadencji w dalszym ci¹-
gu prowadziæ bêdziemy dzia³ania
maj¹ce na celu wzrost naszego bez-
pieczeñstwa.
realizacja:
W minionej kadencji na pomoc poli-
cji przeznaczyli�my kwotê 580.000
z³otych. Przez blisko dwa lata w Mar-
kach stacjonowa³a dru¿yna prewencji,
w istotny sposób zwiêkszaj¹c bezpie-
czeñstwo mieszkañców. W bie¿¹cym
roku wmurowany zosta³ kamieñ wê-
gielny pod budowê nowego komisa-
riatu.

S£U¯BA ZDROWIA
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
W nastêpnej kadencji rozszerzymy za-
kres opieki medycznej w szko³ach.

Rozszerzymy zakres opieki medycz-
nej nad dzieæmi i doros³ymi, a szcze-
gólnie lud�mi starszymi.
realizacja:
Na terenie szkó³ prowadzone s¹
okresowe badania lekarskie oraz
szczepienia ochronne wszystkich
uczniów. Dziêki temu szczepienia-
mi obejmujemy prawie wszystkie
Mareckie dzieci. Ka¿dego dnia w
szko³ach obecna jest pielêgniarka a
bardzo czêsto tak¿e lekarz. W szko-
³ach dzia³aj¹ gabinety stomatolo-
giczne. Nie dopu�cili�my do zmo-
nopolizowania rynku us³ug medycz-
nych. Pacjenci niezadowoleni z
us³ug jednego z zak³adów maj¹
mo¿liwo�æ skorzystania z us³ug dru-
giego zak³adu. Konkurencja miêdzy
zak³adami gwarantuje sta³e podno-
szenie jako�ci �wiadczonych przez
nie us³ug.

REKREACJA
W 2002 roku obieca³em, ¿e:
W nastêpnej kadencji zamierzamy
wzbogaciæ ofertê imprez plenero-
wych dla Markowian. S³u¿¹ one in-
tegrowaniu naszej wspólnoty. To
bardzo potrzebne.
realizacja:
W minionej kadencji wytyczyli�my
kilkadziesi¹t kilometrów tras rowe-
rowych na terenie Miasta oraz lasów
otaczaj¹cych Marki. Rajdy rowero-
we organizowane wspólnie z orga-
nizacjami spo³ecznymi wesz³y na
sta³e do kalendarza imprez plenero-
wych. Urz¹dzili�my kilka placów
zabaw oraz przygotowali�my budo-
wê wielu boisk przyszkolnych. Przy-
gotowali�my dokumentacjê, która
pozwoli na ubieganie siê o �rodki
unijne na rozbudowê obiektu spo-
rtowego przy ul. Wspólnej.

Janusz Werczyñski
Burmistrz

Czas na sprawozdanie



16 Biuletyn Wyborczy MAZOWIECKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZ¥DOWEJ

Tadeusz Wolski Urszula Paszkiewicz Ma³gorzata Paw³owska Filip R¿ewski Taderusz Sienkiewicz Marek Zaszewski Jaros³aw Suchecki Marek �wierczyñski

El¿bieta �winiarska Bogdan Trzemecki Dominik Wale�kiewicz Stanis³aw Makulec Marek Szczepanowski Danuta Lu¿yñska

Okrêg nr 2Okrêg nr 2Okrêg nr 2Okrêg nr 2Okrêg nr 2

Okrêg nr 1Okrêg nr 1Okrêg nr 1Okrêg nr 1Okrêg nr 1

Okrêg nr 3Okrêg nr 3Okrêg nr 3Okrêg nr 3Okrêg nr 3

Maria Przybysz - Piwko

Izabela JanickaMaciej GrabowskiRados³aw DecEl¿bieta Brzozowska

Kazimierz

Kêdzierski

Jolanat £aszczykHalina Ku�nierzJerzy Kot

Okrêg Wyborczy nr 2
1. El¿bieta Brzozowska
2. Rados³aw Dec
3. Maciej Grabowski
4. Izabela Janicka
5. Kazimierz Kêdzierski
6. Jerzy Kot
7. Halina Ku�nierz
8. Jolanat £aszczyk
9. Pawe³ £azicki
10. Maciej Paciorek
11. Jolanat Sowiñska
12. S³awomir Zych

Jolanat Sowiñska

S³awomir Zych

Bogus³aw D¹bkowski Marek Kalisiak Marek Kroczek Krzysztof Bychowski Marek Mañk Irena Paczuska Danuta Stefaniak

Okrêg Wyborczy nr 3
1. Tadeusz Wolski
2. Urszula Paszkiewicz
3. Ma³gorzata Paw³owska
4. Filip R¿ewski
5. Taderusz Sienkiewicz

6. Marek Zaszewski
7. Jaros³aw Suchecki
8. Marek �wierczyñski
9. El¿bieta �winiarska
10. Bogdan Trzemecki

11. Dominik Wale�kiewicz
12. Stanis³aw Makulec
13. Marek
      Szczepanowski
14. Danuta Lu¿yñska

Okrêg Wyborczy nr 1
1. Maria Przybysz - Piwko
2. Bogus³aw D¹bkowski
3. Marek Kalisiak
4. Marek Kroczek
5. Krzysztof Bychowski
6. Marek Mañk

7. Irena Paczuska
8. Danuta Stefaniak
9. Janusz Werczyñski

6. Tomasz Paciorek

1. Adam Kopczyñski

2. Marianna Marchewka

3. Wojciech Jedliñski

5. Piotr Urbaniak

4. Marek Henryk Mañk

Janusz Werczyñski

Pawe³ £azicki Maciej Paciorek

LISTLISTLISTLISTLISTA NR 24A NR 24A NR 24A NR 24A NR 24
Nasi kandydaci
do Rady Powiatu
Wo³omiñskiego

LISTLISTLISTLISTLISTA NR 21A NR 21A NR 21A NR 21A NR 21


