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Nie będzie wymówek
Wchodzę niemal na palcach, jest 

już późno. Jacek Orych w znaczącym 
geście przykłada palec do ust. To 
znak, że dwumiesięczny Wiktor i trzy-
letnia Gabrysia zasnęli. Rozglądam 
się po przytulnym mieszkanku, widać, 
że jego właściciel (potężne chłopisko 
mierzące ponad 1,8 m wzrostu) 
potrafi wykorzystać niemal każdy 
centymetr niedużej powierzchni. 
Orych dwa tygodnie temu potwierdził 
na mareckim forum internetowym, 
że jest gotów ubiegać się o funkcję 
burmistrza naszego miasta. 

- Dlaczego jeden z głównych organizatorów akcji „Tak dla Obwod-
nicy Marek” zdecydował się na ten krok? – przechodzę od razu do 
rzeczy.

Orych chwilę się zastanawia i stawia tezę: to były dla miasta 
cztery lata straconych szans, wolałbym nie dopuścić do powtórki tej 
sytuacji. Miastu – poza budową kanalizacji – znikają sprzed nosa 
ogromne pieniądze: czy to z Unii Europejskiej, budżetu państwa czy 
pieniędzy, którymi dysponuje np. urząd marszałkowski. Zawsze po-
wtarzam: dajmy sobie szansę, piszmy ciekawe, skuteczne wnioski. 
Tak jak np. Ząbki. Władze naszych sąsiadów jakoś potrafiły zdobyć 
pieniądze z innych źródeł niż podatki na drogi, basen, budowę prze-
jazdu pod linią kolejową Tłuszcz – Warszawa Wileńska czy wreszcie 
postarać się, by na ich terenie powstał Orlik, a nawet kilka – wylicza 
mój gospodarz.

Widać, że sprawa mareckiego Orlika bardzo go boli. Twierdzi, że 
o wykorzystaniu pieniędzy na taką inwestycję sportową, jakie dają 
budżet państwa oraz urząd marszałkowski, „trąbi”, od kiedy zasiadł 
w radzie miasta. 

- Gdybyśmy składali wniosek o Orlika na rok 2009, mielibyśmy go 
od ręki. Niestety, z Marek nie przyszedł żaden wniosek. Przebudzili-
śmy się na rozdanie na 2010 r. Za późno. Okazało się, że Mazowsze 
ma gigantyczne kłopoty finansowe i nie dofinansuje żadnego 
Orlika, a na dodatek władze naszego miasta chciały go zbudować 
na gruncie, który formalnie nie należał do samorządu – mówi mój 
rozmówca.

Sprawy edukacji leżą Orychowi na sercu – zaraz przechodzi do 
tematu budowy gimnazjum. To – jak tłumaczy – kolejny grzech 
zaniedbania. Jego zdaniem ta kadencja rady miasta to dla tej inwe-
stycji stracony okres. 

- Najpierw miasto chciało budować gimnazjum przy Wspólnej. Ba, 
nawet ogłosiło i rozstrzygnęło przetarg na opracowanie projektu. 
Potem burmistrz zaproponował zakup gruntu w południowej części 
Marek. Byłem przeciw przenoszeniu tej inwestycji, niestety, rada 
chciała inaczej, choć wiadomo było, że trzeba zmienić plan zago-
spodarowania przestrzennego. W konsekwencji na zakup wydano 
i zamrożono 7 mln zł – opowiada Jacek Orych. – Potem, z raportów 
zewnętrznej firmy doradczej, które wynajęło miasto, wynikało jed-
noznacznie, że lepszą lokalizacją jest… ul. Wspólna. Gdybyśmy dwa 
lata temu nie zrobili kroku w tył, już dziś moglibyśmy myśleć o rychłej 
przeprowadzce szkoły z pałacu Briggsów. No właśnie, a skoro już 
jesteśmy przy nieruchomościach po braciach Briggs…

Tu przerywam. 
- Czy Pan, Panie Jacku, nie przesadza? Naprawdę nie widzi Pan 

pozytywnych efektów prac rady i burmistrza? Ej, nie wierzę – mó-
wię.

- Zaraz, do tego też dojdziemy, Skoro nie chce Pan słuchać 
o rewitalizacji Fabryki Briggsów, to może przejdziemy do kwestii 
straży pożarnej w Markach. Słyszał Pan coś na ten temat? – pyta 
gospodarz spotkania.

- Nie bardzo – odpowiadam zdawkowo.
- To niech Pan posłucha. Zdaje Pan sobie pewnie sprawę z tego, 

że w Markach nie ma siedziby straży pożarnej. I tu nie chodzi wcale 
tylko o gaszenie pożarów, ale o pomoc dla ofiar wypadków, których 
na Piłsudskiego zdarza się co niemiara, oraz chociażby pomoc dla 
tych mieszkańców, którym po ulewnych deszczach zalewa nieru-
chomości. A my straży pożarnej nie mamy, choć mogliśmy mieć. Na 
początku tej kadencji rady taką propozycję otrzymaliśmy od komen-
danta powiatowego straży pożarnej. Brakowało miejsca. Zapropo-
nowałem, żeby straż umieścić tam, gdzie znajduje się Zakład Usług 
Komunalnych – wtedy jeszcze w trakcie tworzenia. Chciałem, aby trzy 
służby ratunkowe znalazły się w jednym lokalu – komisariat policji, 
karetka pogotowia parkująca przy Mareckim Ośrodku Zdrowia oraz 
właśnie straż pożarna. Uznano chyba, że ZUK jest ważniejszy, choć 
równie dobrze mógłby stacjonować przy Klonowej – czyli tam, gdzie 
dziś stoi karetka. Więc straży nie ma. Mamy nadzieję, że w kolejnej 
kadencji uda się wrócić do tematu – opowiada Jacek Orych.

- No to co z tymi pozytywami działalności poprzednich władz? – 
wracam uparcie do swojego pytania.

- Nie jestem ślepcem – widzę, że wybudowano halę sportową 
przy szkole nr 4. Wreszcie ruszy miejski monitoring, szkoda tylko, 
że budujemy go bez unijnych pieniędzy, choć tak robią nasi sąsiedzi. 
Cieszę się, że wreszcie zacznie powstawać kanalizacja. I niech Pan 
podkreśli słowo „wreszcie” – wylicza Orych.

I po chwili dodaje:
- To sukces, bo wreszcie nie będzie wymówek, by nie remontować 

mareckich dróg. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są Okólna, Lisa-
Kuli czy Ząbkowska. Czy miasto robiło jakiekolwiek rezerwy na inwe-
stycje drogowe? Odpowiadam: nie, nie robiło. Teraz samorząd stanie 
przed nie lada wyzwaniem, bo rozkopanie i tak już zniszczonych ulic 
spowoduje jeszcze większe ich uszkodzenia. Dlatego – jak będę 
burmistrzem – wspólnie z nową radą miasta będę chciał zbudować 
kompleksowy program drogowy i, co ważniejsze, znaleźć dla niego 
optymalne finansowanie – mówi mój gospodarz.

„Z pustego i Orych nie naleje” – taka myśl przemyka mi przez 
głowę. Dlatego pytam: skąd Pan chce wziąć pieniądze?

- Jeśli chodzi o kanalizację, to sprawa jest stosunkowo prosta. 
Część pieniędzy daje Bruksela, część stanowi kredyt, a najważniej-
sze jest to, że inwestycje idą na konto Wodociągu Mareckiego i nie 
obciążają wskaźników zadłużenia miasta. To i tak będzie nie lada 
wyzwanie dla miejskiej spółki. Nie sztuką jest samo wybudowanie 
kilometrów rur, sztuką będzie odpowiednie zachęcenie mieszkań-
ców, by się do niej chcieli podłączyć, dzięki czemu będzie można 
zacząć spłacać kredyty i już myśleć o kolejnych inwestycjach, bo 
przecież wiadomo, że dziś realizowany projekt, który zaplanowano 
kilkanaście lat temu, nie obejmuje części nowych nieruchomości, 
które powstają i będą powstawać jak grzyby po deszczu – ciągnie 
Jacek Orych.

A co z gimnazjum? – pytam. 
- Tu trzeba się zastanowić poważnie nad propozycją partner-

stwa publiczno-prywatnego, którą przedstawił jeden z mareckich 
internautów, a którą podchwyciły władze miasta. Trzeba będzie 
sprawdzić, co się bardziej opłaca – czy PPP, czy tradycyjna forma 
– snuje Orych. 

A drogi?
- Czerpać, czerpać i jeszcze raz czerpać z tych możliwości, które 

daje Unia lub budżet państwa. Czy wie Pan, że ostatnio Ząbki wyko-
nają prace drogowe za 15 mln zł? Z tej kwoty ogromną większość 
daje Bruksela. Osobiście żałuję, że nie sięgnęliśmy po tzw. schety-
nówki. Była nawet taka ulica w Markach, która miała już kanalizację 
sanitarną i deszczową i była połączona z drogą krajową, co jest klu-
czowym warunkiem ewentualnego dofinansowania. Ale gdy rzuciłem 
hasło, by ją zrobić w formule schetynówek, to od jednej z radnych 
usłyszałem, że chcę się przypodobać wyborcom. Wniosku więc nie 
było – opowiada ze stoickim spokojem mój gospodarz. I dodaje:

- Jestem przekonany, że w bezpieczny sposób można wygenero-
wać większe pieniądze na inwestycje. Po pierwsze, szukajmy ich na 
zewnątrz, póki Unia daje, po drugie – postarajmy się zracjonalizować 
koszty po stronie miasta. Zaraz mnie Pan zapyta, w jaki sposób. Się-
gnijmy, chociażby po mało docenianą aukcję elektroniczną. Niech się 
firmy licytują, kto ma taniej wykonywać prace w Markach. A wiem, że 
można. Inny przykład – stwórzmy grupę zakupową z innymi miasta-
mi naszego powiatu. W tej chwili ciekawy projekt realizuje Poznań, 
który postanowił, że poszuka oszczędności w energetyce. Dlatego 
jego wszystkie jednostki zależne będą kupować prąd razem, czyli 
taniej. Dlaczego nie moglibyśmy spróbować podobnego rozwiązania 
w liczącym grubo ponad 200 tys. mieszkańców powiecie wołomiń-
skim? – pyta.

- Panie Jacku, a podoba się Panu akcja „Zamelduj się” w Mar-
kach?

- Idea tak, wykonanie – nie. 
- Ale dlaczego? Przecież cel jest prosty: im więcej osób za-

mieszka w naszym mieście, tym większe będę wpływy z PIT.
Mój rozmówca bierze głęboki oddech.

- Nie tak to należało zrobić. Na dobrym słowie daleko się nie 
zajedzie, ludziom trzeba pokazać korzyść. Trzeba stworzyć pakiet 
realnych zachęt. Znów na chwilę posłużę się przykładem naszych 
sąsiadów…

… tych z Ząbek? – uśmiecham się.
- Tak, z Ząbek. Burmistrz Perkowski porozumiał się z lokalnymi 

przedsiębiorcami. Oni dają zameldowanym zniżkę na usługi, on za 
to promuje te firmy na łamach miejskiego portalu i lokalnej gazety. 
To także sposób na budowę silniejszych związków lokalnych. Nie 
traktują wtedy Ząbek tylko jako sypialni. W naszym przypadku w grę 
wchodziłyby też inne warianty. Może trzeba zaproponować samorzą-
dowe becikowe? A może obywatelom oszczędność czasu? Wiem, że 
część osób nie chce się przemeldowywać z powodu mitręgi, jaką 
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są wyjazdy do Wołomina, związane choćby z rejestracją pojazdu. 
Dlaczego nie otworzyć filii starostwa w Markach? Zaraz w urzędzie 
miasta zwalniają się przecież pomieszczenia zajmowane przez 
marecki komisariat – mówi Orych.   

W roli burmistrza chciałby otworzyć też inne drzwi – współpracy 
ze wszystkimi lokalnymi stowarzyszeniami, bez dzielenia na tych 
lepszych i gorszych. Bo – jak mówi – atutem tego miasta są właśnie 
jego mieszkańcy, czego najlepszy dowód dali rok temu, zbierając 
8 tys. podpisów pod akcją na rzecz budowy obwodnicy. 

- Urząd powinien dawać wszystkim oparcie, a nie dzielić na rów-
nych i równiejszych – zżyma się. – Podam Panu prosty przykład. Rok 
temu, przy okazji akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”,  rozdawaliśmy od-
blaski wszystkim dzieciom z mareckich podstawówek. Nie mieliśmy 
finansowania. Zwróciłem się do władz miasta z prośbą o zastrzyk 
pieniężny. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Trudno. Ostatecznie 
pomogło nam Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Ale zamiesz-
czenie informacji o „Świetlikach” na miejskiej stronie internetowej 
nie byłoby żadnym kosztem dla samorządu. Nie doczekałem się 
tego – ani rok temu, ani w tegorocznej edycji. Tymczasem starostwo 
i lokalna prasa nie miały wątpliwości, że temat jest ciekawy i ważki 
– snuje Orych.

Czas spotkania dobiega końca, pora na ostatnie pytania:
- Wiedząc, że problemów jest bez liku, mimo wszystko chce Pan 

zostać burmistrzem? A co będzie, jeśli Pan wygra, ale nie będzie 
mieć większości w radzie miasta? 

- Perkowski też nie miał większości w radzie – śmieje się Orych. 
– Ale tak zupełnie poważnie. To będzie całkiem inna rada miasta. 
Jestem przekonany, że w tym rozdaniu wejdą do niej osoby dyna-
miczne, a nie tylko takie, których jedyną aktywnością jest bezreflek-
syjne podnoszenie ręki w trakcie głosowania. Z takimi łatwiej jest 
dyskutować i się dogadywać, niezależnie od ich barw klubowych. Po 
owocach mnie poznacie – kwituje gospodarz spotkania. 

Rozmawiał Adam T. Kobierski

Mieszkaniec Marek o Orychu
Jacek Orych? Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Myślałem 

przed nim, że będzie to strata czasu – radny to jak zwykle jakiś 

„bezradny”, myślałem, że będzie dużo gadania i żadnych ustaleń. 
I przyznam: srodze, pozytywnie się rozczarowałem. Trafiłem na 
człowieka pełnego energii, z niebywałym entuzjazmem, kipiącego 
pomysłami. Ale też człowieka z wadami :) – faceta, na którym 
garnitur źle leży, bo woli działać, a nie gadać i stroić się w piórka 
i konwenanse. Niespędzającego za dużo chwil przed lustrem, bo nie 
ma na to czasu – przecież tyle jest jeszcze do zrobienia. Zawsze, 
gdy ktoś pyta mnie o Jacka, widzę społecznika stawiającego na 
pierwszym miejscu innych. Człowieka, dzięki któremu słowa od lat 
kojarzące się źle: polityk/polityka, nabrały ponownie klasycznego 
greckiego znaczenia – celem polityki: dobro wspólne. 

Szczepan Ostasz

Internauta o Jacku Orychu
Śledząc twoją aktywność, byliśmy pełni podziwu dla twojej deter-

minacji i wiary w ideały, w które kiedyś wszyscy wierzyliśmy. Jednak 
po cichu zachęcaliśmy Cię do rzucenia tego i zainwestowania w sie-
bie, ale ty nadal twierdziłeś, że nie o to w życiu chodzi. 

Twoja kandydatura jest dla mnie eksperymentem. Nigdy nie 
stosowałeś tanich chwytów marketingowych, które my stosujemy, 
by sprzedać swoje produkty. Znasz ich tysiące dzięki ukończonej 
specjalizacji z psychologii, mimo to, jak sam twierdzisz, nie jesteś na 
sprzedaż. Nadal wierzysz w ludzi, mimo że my w nich zwątpiliśmy. Od 
wyników tych wyborów zależeć będzie, jak bardzo się myliliśmy! Jak 
wszyscy się myliliśmy.. czy w ogóle coś zostało z naszych ideałów...

Wielu ludzi Cię nie zna... prawdopodobnie znają Cię tylko ci, któ-
rym zależy na czymś więcej niż długość własnego nosa. Jakkolwiek 
się to zakończy, jestem przekonany, że nie odpuścisz... nie Ty...

Wkrótce na forach internetowych będzie wrzało, że ten mój wpis 
jest  nagrany. Wtedy właśnie zacznie się kampania wyborcza. Ale ty 
pewnie, zamiast polemizować i agitować, będziesz realizował swój 
kolejny projekt. Będziesz pakował prezenty dla mareckich dzieci, 
by chociaż Mikołaj nie rozczarował ich przed szóstym grudnia... 
ale kto to by się wtedy przejmował dziećmi, skoro nie mają praw 
wyborczych?

obyś nigdy nie zatracił swoich ideałów...
Risperidon

Kandydat na burmistrza ma 32 lata. 
Jest absolwentem Uniwersytetu im. 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 
z wykształcenia psycholog. Od 2006 r. 
zasiada w Radzie Miasta, a na co dzień 
jest Głównym Specjalistą w Wydziale 
Ogólnym Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, ale jego znajomi twier-
dzą, że nie przyspawał się do biurka. 
W ubiegłym roku Markowianie mogli go 
zobaczyć w Al. Piłsudskiego w gronie 
głównych organizatorów akcji „Tak dla 
Obwodnicy Marek”. Jest także jednym 
z motorów napędowych dorocznej Spar-
takiady Rodzinnej MSG. Jeśli się do tego 
doda akcje krwiodawstwa, rozdawanie 
prezentów dla mareckich dzieci z ubo-
gich rodzin i odblasków dla najmłodszych 
makowian czy współpracę przy Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, trzeba 
byłoby wysnuć prosty wniosek, że dla 
Orycha doba powinna trwać 48 godzin. 
Ale mimo natłoku zajęć umiejętnie dzieli 
czas na pracę, znajomych i oczywiście 
rodzinę: żonę Kingę, córkę Gabrysię oraz 
syna Wiktora. 

Jest fanem filmu. Śmieje się, że ogląda 
wszystko, co wpada w jego ręce - od kina 
OFFowego  do współczesnych produkcji: 
i tych z Hollywood i tych niekoniecznie 
do obejrzenia w kinie z popcornem. Na 
drugim miejscu jest muzyka. Jego topowi 
wykonawcy to The Doors, Faith No More, 
projekty Kazika czy Armia. Jest zadekla-
rowanym gadżeciarzem i - jak mówi - im 
coś ma więcej święcących guzików, tym 
lepiej. Przyznaje, że bez internetu żyć nie 
może. Jego marecki nick to neuron. Ale 
kiedy już odejdzie od komputera, wybiera 
się na geochating, czyli  - jak mawia jego 
córka - szukanie skarbów w lesie. 


