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Jak
policzyć
opłatę za śmieci
Do 24 lutego czekamy na Państwa deklaracje odpadowe.
W 10 punktach podpowiadamy, jak je prawidłowo wypełnić
i złożyć.
Str. 8

Spotkajmy się w CAF3

Odwiedźcie miejsce, w którym rodzą się ciekawe pomysły!

Str. 14-15

W NUMERZE
Z ŻYCIA MIASTA 

Sprawdź, co zrobiliśmy, co zamierzamy
zrobić w tym roku i jaką rolę odegra
w tym Twój podatek PIT. Str. 4-6
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Drogowcy wybudują ekrany akustyczne

Będzie mniej hałasu z obwodnicy Marek. W styczniu rozpoczęły się prace budowlane. Nareszcie…

GWIAZDY NA SCENIE MCER

Str. 7

STR. 12-13

2 Słowo od burmistrza
Oto najnowsze nabytki OSP Marki:
lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy
oraz drabina mechaniczna na podwoziu MAN

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek
wielu stron dobiegają do nas złe, globalne
i krajowe informacje: rosnąca liczba chorych
na COVID-19, napięcia na granicy ukraińskorosyjskiej, rosnące ceny gazu i prądu, wyższe rachunki
po kolejnych codziennych sprawunkach.
Przy tym wszystkim polityczne kłótnie przestają
robić jakiekolwiek wrażenie. Zaczynamy jednak
tęsknić za lepszymi wiadomościami. A takich,
oczywiście lokalnych z Marek, w tym numerze
W ubiegłym roku
biuletynu nie brakuje.
Ochotnicza Straż Pożarna
Weźmy choćby sprawę ekranów akustycznych wzdłuż w Markach interweniowała
aż 337 r.
obwodnicy. Problem hałasu z trasy S8 dotyka tam
kilku tysięcy osób. Mówimy o nim – to nie pomyłka
W lutym 2021 r. na łamach na– już dziewięć lat. Starania mieszkańców
szego biuletynu pisaliśmy o rekori samorządowców zaczynają przynosić efekty.
dowym roku naszych strażaków.
W styczniu rozpoczęły się prace związane
Druhny i druhowie informowali
wówczas, że w 2020 r. interwez dobudowaniem i podwyższeniem ekranów.
niowali aż 293 razy. Mamy jednak
Będzie ciszej, choć niestety jeszcze
kolejny rekord. W ubiegłym roku
nie wszędzie (więcej na str. 7).
strażacy przekroczyli (i to znacz-

FOT. OSP

Z

Kolejny rekord strażaków

Będziemy też rozpoczynać i kontynuować nasze
miejskie inwestycje. To temat okładkowy dzisiejszego
wydania. Mimo zmniejszających się dochodów gminy
(konsekwencje zmian w prawie) wygospodarowaliśmy
na nie ponad 40 mln zł. Na stronach 4-6 opisaliśmy
listę najważniejszych przedsięwzięć 2022. Będziemy
kontynuować program budowy nakładek asfaltowych
i poprawimy dojazd do szkoły na Strudze. Szanując
naszą przeszłość w ciągu dwóch lat zakończymy
remont kamienic Briggsów.
Patrzymy też w przyszłość – konkretnie na uczniów
mareckich szkól. We współczesnym świecie
coraz większą rolę odgrywają cyfrowe narzędzia
edukacyjne. I takie kupujemy oraz kupimy
do naszych publicznych placówek, korzystając
z uzyskanych dotacji (str. 9).
Na koniec rozprawiamy się z mitem miasta,
w którym podobno nic się nie dzieje. Warto zajrzeć
na strony 10-13 poświęcone temu, co się wydarzy
w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym
i Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza
Lużyńskiego. W biuletynie znajdziecie też zaproszenie
do korzystania z Centrum Aktywności CAF3
(str. 14-15), które przekuwa pomysły mieszkańców
na ciekawe inicjatywy. Dobrej, pozytywnej lektury!

Burmistrz Miasta Marki

nie) pułap 300 interwencji.
– W 2021 r. interweniowaliśmy
337 razy. Najczęściej do zagrożeń
miejscowych, czyli przede wszystkim wypadków komunikacyjnych
– mówi Marcin Brzeziński, prezes
OSP w Markach.

W takich sprawach strażacy wyjeżdżali aż 198 razy
(w 2020 r. 182 razy). Mniej natomiast było klasycznych pożarów.
W 2021 r. strażacy zanotowali
61 takich zdarzeń, dwa lata temu
– 103 razy.
W 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Markach wchodzi z bogatszym wyposażeniem. W jej
zasobach pojawiły się dwa nowe
pojazdy – drabina mechaniczna
SD31 na podwoziu MAN oraz
lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4x4. Zakup
tego drugiego wozu był współfinansowany przez nasz ratusz,
urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, nadleśnictwo Drewnica oraz mieszkańców
Marek.

– Powiększyliśmy też nasze
zespoły: młodzieżowy oraz grupę poszukiwawczą. Urosło też
grono osób, które może bezpośrednio uczestniczyć w naszych
akcjach ratowniczych. W sumie
jest to już 36 osób – dodaje Marcin Brzeziński.
– Chcielibyśmy, aby strażacy mieli jak najmniej do roboty.
Wiemy jednak, że przy rosnącej
liczbie mieszkańców Marek oraz
powiatu wołomińskiego to życzenie może być trudne do spełnienia. Dlatego cieszę się, że marecka OSP rośnie w siłę, że ma coraz
więcej ludzi i sprzętu. Szanowni
Strażacy! Za Wasz cały ubiegłoroczny wysiłek w imieniu swoim
i mieszkańców pięknie dziękuję
– mówi burmistrz Jacek Orych.

Przez internet do urzędu
Masz urzędową sprawę?
Możesz załatwić ją
bez wychodzenia z domu.
Wejdź na stronę
marki.epuap.online.
W ubiegłym roku z profilu zaufanego korzystało już 13 mln
obywateli naszego kraju (w naszym ratuszu potwierdziło go
1190 osób). To najpopularniejsze
narzędzie potwierdzające tożsamość w internecie. Można nim
np. podpisać wnioski do urzędu. Ale gdzie szukać niezbędnych formularzy do załatwienia
mareckich spraw? Odpowiedź
brzmi – na stronie internetowej
https://marki.epuap.online.
To właśnie tu nasi mieszkańcy
znajdą ponad 160 różnego rodzaju dokumentów. Są to sprawy z zakresu ewidencji ludności
(np. zameldowania), Urzędu

Marki.epuap.online – pod tym
adresem znajdziecie Państwo
niezbędne e-formularze
Stanu Cywilnego (np. wydawanie odpisów), zagospodarowania
przestrzennego, dróg, ochrony
środowiska, podatków i opłat
lokalnych czy deklaracji odpadowych (więcej na ten ostatni
temat na str. 8).

– Możecie Państwo wypełnić
wnioski elektronicznie, opatrzyć
elektronicznym podpisem oraz
przesłać do nas za pomocą platformy. Możecie też je wydrukować, klasycznie wypełnić i złożyć w urzędzie lub wysłać pocztą
– tłumaczy Anna Marchlik, sekretarz miasta.
W okresie pandemii staramy się
zapewnić ciągłość obsługi klienta
w naszym ratuszu. Jeśli planują
Państwo wizytę w urzędzie (Aleja Piłsudskiego 95) lub Wydziale
Podatków i Opłat (Lisa-Kuli 3a),
prosimy o wykorzystanie naszego innego e-narzędzia. W ubiegłym roku uruchomiliśmy stronę
https://rezerwacja.marki.pl
– Przy jej pomocy możecie
zarezerwować konkrety termin
i godzinę wizyty w urzędzie.
Będziemy wdzięczni za wykorzystanie tej możliwości – mówi
Anna Marchlik.
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60,6 proc.

Tylu mieszkańców Marek w pełni zaszczepiło się przeciw koronawirusowi.
Do końca stycznia z tej możliwości skorzystało 22 334 osób. Pod względem poziomu szczepień
Marki znajdują się na trzecim miejscu w powiecie wołomińskim. Lepiej wypadają Zielonka
i Kobyłka, za nami są Wołomin i Radzymin.

Gdy drożeje
gaz i prąd
Wnioskuj o dodatek osłonowy.
Kieruj się w tej sprawie do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Markach

NOWY KOMENDANT POLICJI W MARKACH

KOBIETA Z MARKĄ 2022
Są kreatywne, pracowite
i przedsiębiorcze.
Dają dobry przykład innym.
Krótko mówiąc – w pełni
zasługują na to, by je
wyróżnić. O kim mowa?
O Kobietach z Marką 2022.

To już tradycja, że na początku roku
ogłaszamy nasz konkurs. Będzie to
już siódma edycja „Kobiety z Marką”.
Bez udziału mieszkańców Marek nie
będziemy mogli jednak konkursu
przeprowadzić. Czekamy bowiem
na zgłoszenia kandydatek do tego
zaszczytnego tytułu. Mogą to zrobić:
grupa minimum pięciu mieszkańców
Marek, organizacja pozarządowa lub
gminna jednostka organizacyjna.
– Wskażmy te najbardziej kreatywne, pracowite i przedsiębiorcze!
– apeluje Anna Marchlik, sekretarz
Marek.
Do tej pory wybieraliśmy Kobiety z Marką w czterech kategoriach:

Niejeden z nas złapał się za głowę, ↘ osobie w gospodarstwie domowym
otwierając rachunek za prąd i gaz. Ból
wieloosobowym, w którym wysokość
spowodowany jego wysokością może
przeciętnego miesięcznego dochotrochę zmniejszyć dodatek osłonowy.
du nie przekracza kwoty 1500 zł na
Nasi mieszkańcy, zainteresowani taosobę.
kim wsparciem, powinni skierować Dodatek zostanie wypłacony wyłączsię do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wnioskodawcy.
w Markach, któremu państwo powie– Dodatek osłonowy może również
rzyło dystrybucję rządowej pomocy
przysługiwać, gdy wysokość przeciętw naszym mieście.
Wysokość wsparcia zależy od wiel- nego miesięcznego dochodu na osobę
kości rodziny i rodzaju ogrzewania. przekroczy kwoty kryterium. Do wyW podstawowej wersji dodatek osłono- płaty będzie wówczas różnica między
wy wynosi rocznie od 400 zł dla gospo- kwotą dodatku osłonowego, a kwotą,
darstwa jednoosobowego do 1150 zł o którą został przekroczony miesięczny
dla gospodarstwa liczącego co naj- dochód na osobę (tzw. zasada „złotówmniej 6Ciepło
osób.wJeśli
źródłem
za złotówkę”)
informuje
Ośrodek
cenie.głównym
W tym roku
ogrzewaniekamieszkań,
domów,–szkół
czy szpitali
będzie
ogrzewania
Pomocy
Społecznej
w Markach.
kocioł Część
na paliwo
zdecydowanie
osób może
wnioskować
o dodatek
osłonowy.
są m.in.droższe.
stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy, wysokość wsparcia
Oto przykład: Jan Marecki mieszka
rośnie. Wyniesie wówczas rocznie od samotnie i ogrzewa się gazem. Jego
500 zł dla gospodarstwa jednooso- dochód miesięczny wynosi 2250 zł.
bowego do 1437,50 zł dla minimum Gdyby nie przekroczył progu 2100 zł,
sześcioosobowego gospodarstwa do- otrzymałby 400 zł dodatku osłonowemowego. W tym drugim wypadku go. Ponieważ jednak próg przekroczył
istotne jest to, że źródło zasilana musi o 150 zł, świadczenie wyniesie 250 zł.
być wpisane do centralnej ewidencji Uwaga! Przepisy zakładają, że jeśli wyemisyjności budynków (więcej na jej sokość dodatku będzie niższa niż 20 zł,
temat na str. 9).
nie będzie on wypłacany.
Nie wszyscy mogą liczyć na wsparcie.
Wniosek o dodatek osłonowy naDodatek osłonowy przysługuje:
leży złożyć w Ośrodku Pomocy Spo↘ osobie w gospodarstwie domowym łecznej (punkt przy Lisa-Kuli 5a) do
jednoosobowym, w którym wyso- 31 października 2022 r. Wypłata dodatkość przeciętnego miesięcznego do- ku zostanie zrealizowana najpóźniej
chodu nie przekracza kwoty 2100 zł; do 2 grudnia 2022 r.

działalność społeczna, kultura, przedsiębiorczość i samorząd terytorialny.
W tym roku utworzyliśmy jeszcze
jedną kategorię – sport i zdrowie.
Siedmioosobowa kapituła konkursu
(w której większość stanowią kobiety) wręczy więc główne nagrody pięciu przedstawicielkom płci pięknej.
– Na zgłoszenia kandydatek do
konkursu czekamy do 14 lutego
tego roku. Do ogłoszenia zwyciężczyń „Kobiety z Marką 2022” dojdzie
podczas Konwentu Kobiet Szminka,
zaplanowanego na 6 marca i organizowanego przez Marecki Klub Kobiet
z Pasją – informuje Ada Gajek z Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu
mareckiego ratusza.

Od 1 grudnia 2021 r.
marecka policja
ma nowego szefa.
Został nim komisarz
Marek Kosela
(na zdjęciu), który
większość zawodowego
życia związał z pionem
kryminalnym.
Jego poprzednik
w Markach – Andrzej
Oleksiak – awansował
i został zastępcą
komendanta
powiatowego policji
w Wołominie.
Komisarz Marek Kosela
jest m.in. absolwentem
Akademii Humanistycznej w Pułtusku i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
W policji pracuje od 2005 r. Był m.in. zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego
Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Został odznaczony Brązową
Odznaką „Zasłużony Policjant” i Srebrnym Medalem za „Długoletnią Służbę”.
Po godzinach interesuje się podróżami i filmem. Panie Komendancie,
życzymy Panu owocnej służby w naszym mieście! 
FOT. KPP WOŁOMIN
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Na co pójdą nasze
Tegoroczny budżet miasta będzie chudszy
NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY
od ubiegłorocznego. Mimo tego wygospodarowaliśmy INWESTYCYJNE 2022
na inwestycje 41,5 mln zł
przebudowa Wczasowej i Weneckiej,
Po każdym wyjściu do sklepu widzimy na paragonach
coraz wyższe rachunki. Drożeją praktycznie wszystkie
niezbędne do codziennego życia artykuły. Tak samo
jest z finansami samorządów, które wkroczyły w kolejny niespokojny rok – mając na karku następny rok
covidowy, coraz wyższe płatności za usługi i media
oraz niższe dochody.
Dobra wiadomość jest taka, że od końca grudnia
mamy już uchwalony budżet na 2022 r. To podstawa do wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy
w nowym roku. Za przyjęciem uchwały budżetowej
głosowało 14 radnych, trzech było przeciw, a trzech
się wstrzymało (jedna osoba nie głosowała).
– Pod koniec ubiegłego roku sygnalizowałem, że
będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w ostatnich latach. To trochę jak z rosnącymi domowymi wydatkami w rodzinie, w której jedna z osób dorosłych
od stycznia będzie mniej zarabiać. I tak właśnie jest
z budżetem naszego miasta. Z jednej strony tworzyliśmy go z perspektywą zmniejszających się w 2022 r.
dochodów samorządów. Z drugiej strony, już odczuwaliśmy i będziemy odczuwać serię podwyżek m.in.
prądu i gazu, które wpłyną na nasze wydatki bieżące.
Oczywiście moglibyśmy wyjść z założenia, że trzeba
przeczekać 2022 r. i wyciąć inwestycje do minimum.
Ale to byłby rok stracony, a na to przy tak dynamicznym rozwoju miasta nie możemy sobie pozwolić –
mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
W 2022 r. dochody budżetu wyniosą 218,6 mln zł.
W porównaniu z 2021 r. zmniejszą się z poziomu
263 mln zł. Spadną również wydatki. W tym roku
wyniosły 272,4 mln zł. W przyszłym zmniejszą się
do 247,6 mln zł.
– Wynika to ze zmian w wypłatach świadczenia
500+ (które było realizowane przez samorządy, a teraz jest przez ZUS) oraz niekorzystnych dla gmin
zmian podatkowych (zmiany w PIT zmniejszą dochody samorządów). Mimo tego zwiększamy wartość

TAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ
NASZE WYDATKI
W 2022 R.
(podział w proc.)



Edukacja
P
 omoc Społeczna/
Polityka Rodzinna
T ransport i łączność
(w tym drogi)
G
 ospodarka komunalna/
Ochrona środowiska
P
 ozostałe
Źródło: budżet miasta

16
17

inwestycji do 41,5 mln zł sięgając po zewnętrzne
środki: zarówno rządowe, jak i europejskie. Będziemy mieć deficyt. Moglibyśmy go nie mieć, gdybyśmy
radykalnie ścięli inwestycje. Ale – powtórzę – czy o to
chodzi w mieście, które się rozwija i któremu z każdym miesiącem przybywa mieszkańców i potrzeb?
– retorycznie pyta Jacek Orych.
Na inwestycje miasto przeznaczy 41,5 mln zł
(szczegóły w tabeli obok).
– Pokaźną część tych pieniędzy przeznaczymy
na drogi. To jedna z głównych bolączek, wskazywanych w ankietach przez mieszkańców. W 2022 r.
m.in. poprawimy dojazd do Zespołu Szkół nr 2, będziemy kontynuować program budowy nakładek
asfaltowych, przebudujemy północny fragment Alei
Piłsudskiego. Liczymy, że w tym roku uda nam się
również wyłonić partnera do przebudowy czterech
arterii: Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej, Granicznej, Lisa-Kuli oraz Mickiewicza – wylicza Dariusz
Pietrucha, zastępca burmistrza.
Największą pozycję wydatkową w naszym budżecie stanowi jednak edukacja. W związku z rozbudową
miasta lawinowo przybywa dzieci w przedszkolach
i szkołach.
– Na zadania związane z oświatą i wychowaniem
wydamy 108,2 mln zł. Otrzymamy wprawdzie subwencję oświatową z budżetu państwa, ale nie pokryje
nam ona nawet połowy tej kwoty – mówi Jacek Orych.
Co to oznacza dla budżetu?
– Różnicę między nakładami na edukację a subwencją od państwa musimy pokryć z naszej własnej,
miejskiej kieszeni. A to w znacznym stopniu ogranicza nasze możliwości finansowe, związane m.in. z tak
potrzebnymi inwestycjami. Mimo tych wszystkich
przeciwności udało się przyjąć ambitny budżet, za
co serdecznie dziękuję radnym oraz skarbnik Beacie
Orczyk, która od niemal 7 lat trzyma rękę na pulsie
mareckich finansów – zaznacza Jacek Orych.
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13
44

czyli dojazdu do Zespołu Szkół nr 2
w Strudze (więcej na str. 6);
kontynuacja rewitalizacji zabytkowych
kamienic Briggsów;
przebudowa odcinka Alei Piłsudskiego
(od granicy z gminą Radzymin
do Legionowej);
kontynuacja programu budowy
nakładek asfaltowych
realizacja ulicy Kościelnej, która odciąży
skrzyżowanie Szkolnej z Ząbkowską
(więcej na str. 6);
modernizacja ulic: Koszalińskiej, Sadowej
Słupeckiej, Kołobrzeskiej (więcej na str. 6)
modernizacja ulic:
Ks. J. Popiełuszki, Kard. S. Wyszyńskiego,
Papieża Jana Pawła II i Dobrej;
przebudowa ulicy Prostej
wraz z budową chodnika;
budowa chodnika na odcinkach
Bandurskiego i Wspólnej;
wymiana części wiat przystankowych
wzdłuż Legionowej i Piłsudskiego
(z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego);
kontynuacja lub rozpoczęcie projektowania:
Jagiełły, Sportowej, Wilczej, Żeromskiego,
Malinowej, Paderewskiego,
Rodziewiczówny, Krakowskiej, Jaworówka,
fragmentu Jasińskiego, połączenia
Małachowskiego z Piłsudskiego;
wykonanie programu
funkcjonalno-użytkowego do dalszych
prac projektowych dla Okólnej
(odcinek od Bielówka do Grunwaldzkiej)
oraz Grunwaldzkiej (odcinek od Okólnej
do Karłowicza);
kontynuacja programu doświetlania
przejść dla pieszych;
projektowanie i budowa oświetlenia
w Gorzowskiej, Podkomorzego,
Sikorskiego, Zbożowej oraz w sięgaczu
Dzikiej;

WIĘCEJ INFORMACJI O FINANSACH MAREK 2022 ZNAJDZIESZ NA STRONIE „NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE”
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pieniądze w 2022 r.
DROBIAZG WART MILIONY ZŁOTYCH
Rozliczasz roczny PIT? Pamiętaj,
żeby wpisać marecki adres zamieszkania
i urząd skarbowy w Wołominie. Ten
drobiazg wart jest w sumie kilkanaście
milionów złotych!
Od połowy lutego znów będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Praktycznie każdy z nas ma do spełnienia ten obowiązek. Dobrze ilustruje to słynne powiedzenie amerykańskiego pisarza Marka Twaina, że
w życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki. Podatki,
chcemy czy nie, musimy płacić państwu. Część osób
jednak nie wie, że pośrednio wracają do nas. 38,34 proc.
naszego PIT trafia do gmin. Do których? Do tych, które
wpiszemy w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli więc
chcemy, by nasze podatki częściowo pracowały lokalnie, powinniśmy wpisać marecki adres oraz wołomiński
urząd skarbowy. Wówczas część pieniędzy, które pobiera
od nas państwo, trafi do miejsca, w którym mieszkamy.
A tu są przeznaczane na edukację dzieci, finansowanie
transportu publicznego, inwestycje czy tak prozaiczną
acz istotną kwestię jak oświetlenie ulic.
O jak dużych pieniądzach mowa? W ubiegłym roku
wartość udziału Marek w PIT wyniósł około 70,6 mln zł.
To 27 proc. dochodów budżetu miasta 2021 r. W tym
roku planowane dochody Marek z PIT będą niższe. Potwierdza to ubiegłoroczna informacja z Ministerstwa
Finansów. Z powodu zmian podatkowych w Polskim Ładzie (niekorzystnych dla gmin) dochody z PIT wyniosą
61 mln zł.
– Dlatego jeszcze mocniej zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców, by rozliczając roczny PIT wskazywali
Marki jako miejsce zamieszkania. Niech nasze pieniądze
pracują lokalnie – zachęca Beata Orczyk, skarbnik Marek.

61

SONDA
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Tyle ma wynieść tegoroczny udział miasta
w podatku PIT. To ponad 1/4 dochodów budżetu.
Od nas mieszkańców zależy, czy część podatków,
które płacimy państwu, wróci do Marek...

Szacujemy, że około 10 tys. osób, rozliczając się z fiskusem, nie podaje mareckiego adresu. Ich podatki płyną do innych miejscowości. Niestety, są to grube miliony
złotych. W tym roku dochód z PIT od jednej osoby to
około 1700 zł. Łatwo policzyć, że w ten sposób utracone
dochody naszej gminy sięgają 17 mln zł rocznie.
Jak więc sprawić, by Twoje podatki trafiły do Marek bez
wypełniania dodatkowych formalności? Coraz większa
grupa podatników rozlicza się za pomocą rządowego systemu „Twój e-PIT” dostępnego na stronie podatki.gov.pl.
Przygotowując zeznanie, wystarczy wpisać marecki adres zamieszkania (w przypadku małżeństw ważne jest,
by zrobiła to osoba składająca zeznanie).
Są również bezpośrednie korzyści z takiego rozliczania PITu.
– Naszą formą podziękowań jest Marecka Karta
Mieszkańca. Uprawnia ona do zniżek w prawie 70 punktach, m.in. tańszego wejścia na basen MCER, wizyty
u fryzjera czy fizjoterapeuty, a także wejść do klubów
sportowych i fitness – podkreśla Paweł Pniewski, zastępca burmistrza Marek.

↘ WIKTOR TOMOŃ
Dlaczego mój PIT wskazuje Marki?
Bo wiem, że pieniądze z mojego
podatku będą wykorzystane tu,
gdzie mieszkam. To żadna tajemnica
– pieniądze na lokalne inwestycje
nie biorą się znikąd, tylko pochodzą
m.in. z naszych podatków. To samolubne,
ale miło pomyśleć, że jakaś cegła w MCER
jest ode mnie, że tańsze autobusy to
w malutkim stopniu moja zasługa.
Więc jeśli się chce mieć asfalt
i kanalizację pod domem – trzeba za to
zapłacić. Choćby wskazując Marki jako
miasto swojego zamieszkania. Mieszkam
w Markach od piętnastu lat i dobrze
widzę zmiany, jakie zaszły przez ten
czas w mieście. W tym przypadku moje
podatki zostały dobrze zainwestowane.
↘ KATARZYNA SAŁEK
Mieszkam tutaj od 2006 r. i widzę zmiany,
jakie wokół nas zachodzą. Mam pierwszą
strefę biletową. Młodsze dziecko chodziło
do nowego przedszkola przy ul. Dużej,
teraz moje dzieci uczęszczają do nowej
szkoły przy ul. Wspólnej. W mieście
coraz więcej się dzieje: jest więcej miejsc
rekreacji i wydarzeń. Dzięki temu coraz
mniej jeździmy do Warszawy, za to coraz
częściej korzystamy z lokalnych zasobów.
Innymi słowy – identyfikujemy się z tym
miejscem i tą społecznością.

TAK PRACUJĄ TWOJE PIENIĄDZE – PRZYKŁADY INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2021 R.
EDUKACJA

DROGI

Sztandarową inwestycją była budowa
ciągu ulic Jowisza-Marsa-Saturna,
łączącego Pustelnik z Zieleńcem.
Dawna droga gruntowa zmieniła się
nie do poznania. Wybudowaliśmy
kanalizację deszczową, ułożyliśmy
nawierzchnię asfaltową, chodnik
i drogę rowerową. Dzięki inwestycji
powstał m.in. wygodny dojazd
do Mareckiego Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego.

SPORT

Szkoła Podstawowa nr 3 pękała
w szwach. By poprawić w niej warunki
lokalowe, zdecydowaliśmy o zaadaptowaniu na potrzeby klas VII-VIII budynku
dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 przy
ul. Dużej. W błyskawicznym tempie
przeprowadziliśmy prace remontowe.
Wyposażyliśmy też klasy m.in. w tablice
interaktywne i nowe meble. Od początku tego roku szkolnego uczniowie
13 klas „Trójki” uczą się przy ul. Dużej.

Boiska Zespołu Szkół nr 1 pozostawiały
wiele do życzenia. Gra na asfalcie
nie należała bowiem do najbezpieczniejszych. W ubiegłoroczne wakacje
zmodernizowaliśmy je. Na boiskach
do piłki ręcznej i siatkówki ułożyliśmy
nawierzchnię z tworzywa sztucznego.
Wygospodarowaliśmy również dodatkowe boisko do koszykówki. Mogą
z nich obecnie korzystać uczniowie
miejskiego liceum.

NASZE DZIEDZICTWO

W ubiegłym roku wyremontowaliśmy
dziesiątą kamienicę zabytkowego osiedla robotniczego Briggsów. Dzięki tzw.
piaskowaniu elewacja zabytkowego
obiektu wróciła do wyglądu z końca XIX
wieku. Ponadto wykonaliśmy izolację
piwnic oraz doposażyliśmy budynek
w elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej. Przez kolejne dwa lata będziemy remontować pozostałe kamienice.

6 Inwestycje

Poprawimy dojazd
do strużańskiej szkoły
Nasza inwestycja
przy Zespole Szkół nr 2
została zarekomendowana
do rządowego
dofinansowania.
W poprzednim numerze naszego
biuletynu informowaliśmy o ogłoszeniu zamówienia na modernizację ulicy Wczasowej oraz odcinka
ulicy Weneckiej (od Wczasowej
do Projektowanej). Liczyliśmy, że
konkurencja w przetargu będzie
spora i nie myliliśmy się. O nasze
miejskie zamówienie rywalizowało aż osiem firm. Najlepszą ofertę
przedstawiła firma Dowbud-C II.
Na początku tego roku podpisaliśmy z nią umowę na wykonanie
robót budowlanych. Dowbud-C II
zrealizuje prace na Strudze za kwotę 1,5 mln zł i udzieli 72-miesiecznej gwarancji.
– Wraz z nową inwestycję poprawi się bezpieczeństwo ruchu
drogowego w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2. Wybudujemy nowe
chodniki, poszerzymy Wenecką,
ułożymy nawierzchnię asfaltową,
zbudujemy kanalizację deszczową
– mówi Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza.
To druga inwestycja drogowa
w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2.
W 2020 r. zakończyły się prace
związane z budową ulicy Projektowanej oraz modernizacją ulicy
Turystycznej. Realizacja prac przy
Wczasowej i Weneckiej pozwoli
domknąć ring drogowy przy szko-

Projektowana i Turystyczna są już gotowe, czas na Wczasową.
le, przedszkolu, bibliotece, boisku,
siłowni plenerowej oraz miejskim
archiwum. Prace będą realizowane
w tym roku.
– Mamy spore szanse na uzyskanie dofinansowania tej inwestycji.
W ubiegłym roku złożyliśmy odpowiedni wniosek do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy informację, że inwestycja na
Strudze jest pozytywnie zarekomendowana do wsparcia z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. To
szansa na uzyskanie około 600 tys.
zł – mówi Dariusz Pietrucha.

Unijne i rządowe dofinansowania pomagają w realizacji inwestycji
w czasach, gdy jedno z podstawowych źródeł dochodu samorządów
– udział w podatku PIT – został ograniczony przez wprowadzone w ostatnich latach zmiany. W ubiegłym roku
dzięki pomocy UE i rządu udało się
sfinansować m.in. budowę ciągu Jowisza-Marsa-Saturna. Uzyskaliśmy
też unijne refinansowanie do inwestycji drogowych w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej. Dzięki wsparciu rządowemu budowaliśmy również tzw. nakładki, a także rozpoczętą
niedawno budowę ulicy Kościelnej.

KOŚCIELNA JUŻ SIĘ ZMIENIA

Czterech chętnych
do „czteropaku”
Znane firmy chcą zmodernizować
i utrzymywać KarłowiczaSobieskiego-Modrzewiową,
Graniczną, Lisa-Kuli i Mickiewicza.

W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy o rozpoczęciu postępowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na
budowę i utrzymanie czterech miejskich
arterii (czyli tytułowego czteropaku). To będzie największa inwestycja drogowa. Chodzi
o kompleksową modernizację bądź budowę
ulic: Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej,
Granicznej, Lisa-Kuli i Mickiewicza. Dzień
przed Wigilią, 23 grudnia, minął termin składania wniosków o udział w tym postępowaniu. Złożyły je cztery przedsiębiorstwa:
↘ Strabag,
↘ Budimex,
↘ konsorcjum firm: Mirbud i Kobylarnia,
↘ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
z Mińska Mazowieckiego.
Pierwsze półrocze 2022 r. będzie czasem
badania i oceny tych wniosków, a następnie
dialogu konkurencyjnego, poświęconego
prawnym, finansowym i technicznym aspektom realizacji tej inwestycji. Po ukończeniu tej
części postępowania nastąpi zaproszenie do
składania ofert, aby jesienią wyłonić jednego
partnera. Na realizację prac będzie mieć on
dwa lata.
– Zakres robót jest bardzo szeroki. We
wszystkich ulicach zostanie wybudowana
sieć kanalizacji deszczowej. Kierowcy otrzymają nową nawierzchnię, rowerzyści – drogi
rowerowe, a piesi – chodniki. Na wszystkich
ulicach zmodernizowane zostanie również
oświetlenie na energooszczędne. W sumie
dzięki realizacji tej inwestycji powstanie ponad 6,5 km nowych dróg – zaznacza burmistrz
Jacek Orych.

Mamy wykonawcę
czterech ulic
Koszalińska, Słupecka, Sadowa
i Kołobrzeska w tym roku
zmienią oblicze.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się prace budowlane. W pierwszym etapie wykonywane są
przede wszystkim roboty związane z układaniem kanalizacji deszczowej. Ulica, która stanowić będzie
alternatywne połączenie Szkolnej i Ząbkowskiej, uzyska nawierzchnię asfaltową (obecnie jest to gruntówka).
Przebudowa jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego źródła otrzymamy 1 mln zł.
Prace będą wykonane w tym roku.

To była ostatnia, podpisana w ubiegłym
roku umowa drogowa. Ostatecznie rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę
ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej
i Kołobrzeskiej. Postępowanie wygrała Grupa
Martin z Łochowa. Wartość umowy opiewa na
ponad 3,3 mln zł. Na wykonane prace udzieli
ona maksymalnej, 72-miesięcznej gwarancji.
– Cztery ulice, położone między Szkolną
i Zieleniecką, zostaną odwodnione. Na Koszalińskiej powstaną chodnik i nowa nawierzchnia
asfaltowa. Na Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej zostaną wybudowane ciągi pieszo-jezdne
z kostki brukowej. Uzupełnione będą sieci: kanalizacyjna i wodociągowa. Dawne oświetlenie
zostanie wymienione na LED-owe – wylicza
Paweł Pniewski, zastępca burmistrza Marek.
Prace wykonamy w tym roku.
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Nareszcie!
Na tę chwilę długo czekali ci mieszkańcy naszego
miasta, którzy mieszkają w najbliższym sąsiedztwie
trasy S8. W styczniu została wdrożona czasowa organizacja ruchu na obwodnicy – od węzła Marki do
rzeki Długiej. A to znak, że rozpoczynają się prace
związane z poprawą ochrony akustycznej naszego
miasta. Pierwsze roboty budowlane były już widoczne
w ubiegłym miesiącu.
Przetarg na wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i zbuduj” wygrało konsorcjum firm Eljako z Legionowa oraz Ekopres z Warszawy. Umowa
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) została podpisana w lutym 2021 r. Ubiegły
rok był poświęcony na sprawy projektowe i formalne.
Ten – na prace budowlane. I tu ważna wiadomość
dla mieszkańców. Żeby było ciszej, przez jakiś czas
będzie głośniej. Dlaczego? Oprócz budowy nowych

Rozpoczyna się długo oczekiwana
budowa ekranów akustycznych
wzdłuż mareckiego odcinka obwodnicy

ekranów zadaniem wykonawcy jest podwyższenie
tych, które wcześniej wybudowano. Wykonawcy
najpierw muszą je zdemontować, a dopiero potem
osadzić nowe, wyższe i – miejmy nadzieję – skuteczniejsze. To wszystko będzie się działo przy normalnym ruchu na obwodnicy.
Jak wynika z deklaracji wykonawcy, jest duża
szansa, że całość prac zakończy się w tegoroczne wakacje.
– W 2013 r., jeszcze przed wyłonieniem wykonawcy obwodnicy, sygnalizowaliśmy, że projektowana ochrona akustyczna jest niewystarczająca.
Udowodniły to później badania, zrealizowane po
oddaniu trasy do ruchu. GDDKiA przeprowadziła je
w 30 punktach m.in. wskazanych przez mieszkańców Marek. Przekroczenie norm dziennych wykazano w czterech punktach, natomiast nocnych – aż

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ramach trzeciego etapu unijnego projektu
Wodociąg Marecki rozbudowuje sieć kanalizacji
sanitarnej. Dzięki wsparciu z Funduszu Spójności
powiększy się ona o 14,5 km. Część podziemnych
inwestycji została już wykonana. Miejskie przedsiębiorstwo zachęca mieszkańców do przyłączania się
do nowo wybudowanej sieci. Aby to ułatwić, dla
inwestycji z trzeciego etapu projektu UE Wodociąg
Marecki jest gotowy wykonać niezbędny projekt
przyłącza. Publikujemy obok listę ulic, przy których
zostały zakończone lub trwają prace.

↘ Wykaz ulic, w których kanalizacja

jest gotowa i można się przyłączać

Al. Marsz. J. Piłsudskiego (sięgacz do posesji nr 109
i 111), Al. Marsz. J. Piłsudskiego 246 i 248/252
(podłączenie Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Świat”
oraz budynków Zgromadzenia Św. Michała Archanioła),
Akacjowa (od ul. Błękitnej do dz. nr 75/10), Baczyńskiego (na odcinku od ul. Makuszyńskiego do posesji
nr 12), Bandurskiego (sięgacz do posesji nr 65A-65N
oraz do nr 67A-67H), Bandurskiego (sięgacz do posesji nr 69), Butrymów, Bilewiczów, Błękitna (na odcinku od ul. Podleśnej do wysokości posesji nr 53,
53a), Błękitna (na odcinku od ul. Błękitnej 1 do skrętu
w ul. Jarzębinową), Błękitna (od ul. Wierzbowej do
ul. Akacjowej), Długosza (na odcinku od ul. Sobieskiego
do ul. Granicznej), Dziennikarska, Fabryczna 93D,
Grunwaldzka (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Kraszewskiego), Grunwaldzka (sięgacz do posesji nr
42–42J) Grunwaldzka (sięgacz do posesji nr 46-46M),

Jasińskiego (odcinek od ul. Dobrej do nr 20),
Jasińskiego (odcinek od ul. Wilczej do nr 7, 7A),
Kamieniecka, Kordeckiego, Kościuszki (sięgacz do posesji nr 38a-38j), Kozacka, Kujawska, Kurcewiczów,
Legionowa (sięgacz do posesji nr 42A-42I i 44, 44A),
Mała (na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Ceramicznej),
Modrzewiowa (na odcinku od ul. Błękitnej do
ul. Zielonej), Nauczycielska, Okólna, Parkowa, Płońska
(od ul. Poznańskiej), Podkomorzego, Podolska, Pogodna (na odcinku od posesji nr 5 do nr 7),
Skłodowskiej, Spacerowa (na odcinku od posesji
nr 84 do 108), Spacerowa (na północ od Dębowej),
Środkowa (sięgacz do posesji nr 3-3f i 5-5f),
Tatarska, Tęczowa (na odcinku od ul. Źródlanej do
ul. Akacjowej), Wąska 6 (sięgacz od ul. Królowej
Marysieńki), Wesoła (sięgacz do posesji nr 95B), Wilgi
(sięgacz od ul. Pogodnej), Wiśniowieckiego, Zagłoby,
Zamkowa, Zielona (na odcinku od ul. Modrzewiowej
do ul. Akacjowej), Zygmuntowska.

↘ Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pompowniami

przydomowymi na nieruchomościach
prywatnych w ulicach:

Alei Marsz. J. Piłsudskiego 107-107C, Fabryczna 93H,
Klucznikowska (z pompowniami przydomowymi na nieruchomościach prywatnych nr 11, 11A, 11B, 17, 19, 29,
31, 33, 28, 24, 20, 18), Lisa Kuli (sięgacz od nr 103G),
Mickiewicza 14B, Niecała 25, 25A, 27, 27A, Obrońców 8,
Piotra Skargi 37, Pogodna 3B, Wilcza 30A, Wojskiego
nr 1G/1 i 1G/2
W trakcie budowy – ulica Budowlana.

w 22 punktach. Dlatego trzeba jak najszybciej poprawić klimat akustyczny przy obwodnicy – podkreśla
burmistrz Jacek Orych.
Wykonawca robót dobuduje lub podwyższy ekrany na odcinku ok. 3,5 km. Osłonięte zostanie m.in.
odkryte osiedle Szpitalna. Niestety, w ramach obecnego postępowania nie jest przewidziana budowa
ekranu na wysokości ulicy Szkolnej. Wskazała na
ten problem Rada Miasta Marki, która w kwietniu
ubiegłego roku przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia hałasu z obwodnicy Marek.
– Nie zrezygnujemy ze starań o budowę ekranów
na wysokości ulicy Szkolnej. Dobrą okazją będzie
rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem i budową Wschodniej Obwodnicy Warszawy, która ma
włączać w obwodnicę Marek właśnie na tej wysokości – dodaje Jarosław Jaździk, radny Marek.

BUDŻET OBYWATELSKI
CZAS ZACZĄĆ
Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli
organizacji pozarządowych do udziału
w pracach zespołu, który będzie czuwać
nad przebiegiem konsultacji.
W tym roku odbędzie się kolejna edycja Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego (MBO). Mieszkańcy
w bezpośredni sposób w głosowaniu decydują
o wydatkowaniu części pieniędzy z budżetu miasta (w 2021 r. było to 800 tys. zł). Zanim jednak
dojdzie do głosowania, niezbędna jest wspólna
praca nad prawidłowym przebiegiem tej formy
konsultacji społecznych – począwszy od złożenia
przez mieszkańców projektów zadań do MBO.
Czuwa nad tym zespół ds. budżetu obywatelskiego. W jego skład wchodzi osiem osób: dwóch
przedstawicieli mieszkańców, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli Rady Miasta oraz dwóch przedstawicieli
burmistrza.
Do 1 marca 2022 r. czekamy w ratuszu na kandydatury zgłoszone przez mieszkańców oraz organizacje pozarządowe (jedna NGO może zgłosić jedną
kandydaturę). Wyłonienie dwóch przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz dwóch przedstawicieli mieszkańców nastąpi w drodze losowania,
do którego dojdzie 16 marca. Zapraszamy – zgodnie
z hasłem „Marki Włącz się!”.
Więcej informacji na stronie zdecyduj.marki.pl
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Do 24 lutego 2022 r. będziemy składać deklaracje odpadowe. Tradycyjnie przygotowaliśmy zestaw podstawowych informacji dla naszych mieszkańców. W tegorocznej edycji są dwie nowości. Po pierwsze, parlament
wprowadził maksymalną miesięczną wysokość opłaty
za śmieci. Po drugie, w niewielki sposób zmodyfikowaliśmy sposób obliczenia opłaty.

1

Mieszkańcy z domów jednorodzinnych samodzielnie
składają deklarację odpadową, natomiast w imieniu
mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej – robi to spółdzielnia/wspólnota/zarządca.

2

a następnie mnoży przez stawkę, która nadal wynosi
11,22 zł za m sześc. Tu ważna uwaga – w deklaracji
uwzględniamy tylko te okresy, które obejmują zużycie
wody wyłącznie za 2021 r., nie może ono obejmować
ani końca 2020, ani początku 2022).

4

Od 2022 r. roku parlament wprowadził górną wysokość opłat za odpady dla gospodarstwa domowego.
Jeśli więc w wyniku wyliczeń, Twoja kwota opłaty jest
wyższa niż stawka maksymalna wynosząca obecnie
149 zł 68 gr miesięcznie – podajesz wysokość opłaty
w kwocie 149 zł 68 gr. Prosimy pamiętać o tym przy
składaniu deklaracji (w deklaracji znajdują się objaśnienia, którą wartość należy podać i w której rubryce).

szamy do Centrum Aktywności Fabryczna 3. Uwaga! Do
wypełnionej deklaracji należy dołączyć faktury poświadczające zużycie za trzy następujące po sobie okresy rozrachunkowe lub informację z WM z zaznaczonym okresem
zużycia wody. Najlepiej na dole informacji z WM napisać
jedno zdanie: „Wybieram zużycie wody od dnia…. do
dnia….”, a następnie się podpisać.

7

Wyliczone stawki za śmieci obowiązują od 1 stycznia
2022 r., a nie od dnia złożenia deklaracji. Prosimy
o tym pamiętać regulując płatność za styczeń i luty
2022 r. (do końca lutego 2022 r.).

8

Podstawą do złożenia deklaracji są faktury za 2021 r.
lub informacja o okresie i zużyciu wody przygotowana przez Wodociąg Marecki (WM). Miejskie przedsiębiorstwo wysyła taką informację mieszkańcom od
końca ubiegłego roku. Uwaga! Abonenci bezpłatnego
Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBO) Wodociągu
Mareckiego mogą ją pobrać samodzielnie (a także wydrukować faktury).

Aby ułatwić obliczenie stawki, na stronie
czyste.marki.pl działa kalkulator odpadowy. Tam
również znajdują się elektroniczne formularze deklaracji, które po wypełnieniu można wydrukować.
Kalkulator uwzględnia już zmiany w opłatach (czyli
maksymalną stawkę).

Osoby lub zarządcy nieruchomości, którzy nie
są podłączeni do sieci wodociągowej, składają
tzw. deklaracje ryczałtowe, uwzględniające liczbę
osób zamieszkujących dany lokal/budynek. Uwaga!
Od 2023 roku osoby, które mają własne, opomiarowane
ujęcie wody i są podpięte do sieci kanalizacyjnej, będą
mogły rozliczać się tak, jak osoby podłączone do sieci
wodociągowej (na podstawie faktur).

3

6

9

Osoba, która wypełnia deklarację, wybiera dla siebie
najkorzystniejszy okres zużycia wody obejmujący
trzy następujące po sobie okresy rozliczeniowe (np. trzy
kolejne faktury) z 2021 r., oblicza średnie zużycie wody,

5

Deklarację możemy złożyć tradycyjnie (Wydział
Podatków i Opłat, ul. Lisa-Kuli 3a), wysłać pocztą
lub elektronicznie – za pośrednictwem ePUAPu. Nie przesyłamy deklaracji e-mailem lub faksem. Seniorów zapra-

JAK POLICZYĆ OPŁATĘ ZA ODPADY, GDY MAMY
OPOMIAROWANE, PODŁĄCZONE DO SIECI ŹRÓDŁO WODY?
↘ wybieramy trzy następujące po sobie okresy rozliczeniowe
↘ sumujemy zużycie wody w tych trzech okresach oraz liczbę dni
↘ dzielimy łączne zużycie wody przez łączną liczbę dni z trzech okresów
rozliczeniowych
↘ wynik tego działania mnożymy przez 30,42, czyli średnią liczbę dni w miesiącu
↘ uzyskany wynik (do trzech miejsc po przecinku) mnożymy przez 11,22 zł, czyli
stawkę opłaty śmieciowej. Tak uzyskujemy wysokość opłaty za odpady (podawaną
do dwóch miejsc po przecinku)
↘ opłata może ulec zmniejszeniu (o 2,12 proc.), jeśli posiadamy biokompostownik
↘ maksymalna wysokość miesięcznej opłaty za śmieci wynosi w tym roku 149 zł i 68 gr.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora odpadowego (dostępnego na stronie
czyste.marki.pl pod adresem http://czyste.marki.pl/39-kalkulator ), który ułatwi
Państwu obliczenia.

Uwaga! Osoby, które nie mogą rozliczyć się według zużycia
wody, obliczają wysokość opłaty ryczałtowo według wzoru:
liczba osób w gospodarstwie razy 3 m. sześc. (czyli przeciętna
norma zużycia wody miesięcznie na osobę) razy 11,22 zł
(stawka opłaty). Tu również obowiązują: zmniejszenie opłaty
za biokompostownik oraz maksymalna wysokość miesięcznej
opłaty (149 zł i 68 gr.).

Nowi mieszkańcy, którzy nie będą mogli wykazać
się zużyciem wody w trzech okresach rozliczeniowych, w tym roku będą składać deklarację ryczałtową.
Do rozliczenia na podstawie wody wejdą od 2023 r.

10

Mamy cztery formularze deklaracji:

DOK-1 – dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
jednorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej
i opomiarowanej,
DOK-1R – dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
jednorodzinnej niepodłączonej do sieci wodociągowej
i nieopomiarowanej
↘ albo nowo zamieszkałej
↘ albo zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty
↘ albo zamieszkałej, na której brak jest możliwości
wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych
z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody
DOK-2 – dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
wielorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej
i opomiarowanej
DOK-2R – dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, wielorodzinnej niepodłączonej do
sieci wodociągowej i nieopomiarowanej
↘ albo nowo zamieszkałej
↘ albo zamieszkałej przez okres krótszy niż
trzy miesiące w roku poprzedzającym rok
uiszczenia opłaty
↘ albo zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów
rozliczeniowych z roku kalendarzowego
poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody).
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Kompetencje przyszłości

NIE PRZEGAP
NOWEGO OBOWIĄZKU
1 lipca ubiegłego roku ruszyła uruchomiona przez Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego ewidencja
kotłów w budynkach. Od tej daty
wszyscy właściciele nieruchomości
mają obowiązek zgłosić rodzaj urządzenia wykorzystywanego do ogrzewania domu/lokalu mieszkalnego czy
ogrzewania wody.
Dla właścicieli nieruchomości zostały przygotowane dwa wzory deklaracji:
deklaracja A – dla budynków i lokali
mieszkalnych oraz deklaracja B – dla
budynków i lokali niemieszkalnych.

Nasze szkoły otrzymują pomoc
finansową na zakup sprzętu,
który pomoże w edukacji
młodego pokolenia.
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski – autorem tych
słów, wypowiedzianych w XVIII wieku,
jest Beniamin Franklin, jeden z ojców
amerykańskiej państwowości, a także wybitny naukowiec. Wieki mijają,
a jego maksyma pozostaje wciąż aktualna. Obecnie inwestowanie w wiedzę
nie może obyć się bez pracy ze sprzętem, który pomaga rozwijać u uczniów
kompetencje przyszłości. Okres nauki
zdalnej dobitnie to wszystkim pokazał.
Ostatni kwartał 2021 oraz początek
tego roku przyniósł wiele dobrych informacji w zakresie wyposażenia szkół
w nowoczesne multimedialne sprzęty.
– Idziemy z duchem „cyfrowych”
czasów. Chcemy, by nasi uczniowie
korzystali z najnowszych dostępnych
narzędzi edukacyjnych – podkreśla Beata Orczyk, skarbnik Marek.
Ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie
poszukali zewnętrznych źródeł finansowania. Udało się zdobyć dotacje z trzech
źródeł: dwóch rządowych programów
„Aktywna tablica” oraz „Laboratoria
przyszłości” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (czyli wsparcia UE, którym
dysponuje samorząd województwa mazowieckiego). Łączna wartość wsparcia
z tych trzech źródeł wyniosła 2,5 mln zł.
Najważniejsze pytanie brzmi – co za te pieniądze kupiliśmy lub zamierzamy kupić?
Z programu „Aktywna tablica” – jak
sama nazwa wskazuje – interaktywne
monitory, pomoce dydaktyczne, sprzęt
i programy wspierające uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się. Znajdują się już one w szkołach podstawowych
nr 2 i 3 oraz liceum w Pałacu Briggsów.

Dzięki dotacjom wartym 2,5 mln zł kupujemy bądź kupimy sprzęt do wszystkich
szkół publicznych w Markach.
Do wszystkich publicznych szkół
podstawowych dotrą natomiast sprzęty
z programu „Laboratoria przyszłości”.
Będą to np. drukarki 3D, sprzęt do nagrywania, tablice. Przetargi na zakup
sprzętu będą ogłaszane i rozstrzygane
w tym roku.
Unijna dotacja z projektu „Szkoła
online” jest zaś dziełem pięciu samorządów z naszego powiatu. Oczywiście
Marki również są w tym gronie. Beneficjentami będą wszystkie mareckie
publiczne szkoły podstawowe. Dzięki
unijnemu wsparciu, którym dysponuje samorząd Mazowsza, do mareckich
placówek edukacyjnych po przetar-

gu trafią m.in. interaktywne tablice,
mobilne pracownie (m.in. fizyczne,
chemiczne, geograficzne), przenośne
komputery, kamerki internetowe oraz
urządzenia wielofunkcyjne.
– Realizacja projektu wpłynie na jakość pracy w szkołach, również w zakresie nauczania online. Wprowadzone
nowatorskie formy i metody kształcenia zaprocentują w rozwoju młodzieży i motywowaniu ich do nauki, która
będzie w ciekawy sposób prezentowana na lekcjach – czytamy na stronie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych.
I oby właśnie tak było!

Deklaracje można składać na dwa
sposoby:
↘ w formie elektronicznej, czyli przez
internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można wówczas
zrealizować ten obowiązek nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
↘ w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem
albo złożyć osobiście w Urzędzie
Miasta Marki.
Zgłoszenie do ewidencji jest m.in.
jednym z warunków do uzyskania dodatków osłonowych dla właścicieli kotłów na paliwo stałe, kominków, kóz,
kuchni węglowych lub pieców kaflowych (więcej na temat dodatków na
str. 3).
Uwaga! Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego
dnia właściciel/zarządca budynku,
który już istnieje, ma 12 miesięcy na
złożenie deklaracji. Natomiast w przypadku nowego budynku, w którym
zostało uruchomione źródło ciepła/
spalania paliw, termin na złożenie
deklaracji wynosi 14 dni. Więcej informacji na temat Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie
https://www.gunb.gov.pl/

Z angielskim za Pan Brat
Nauka matematyki, fizyki czy geografii
po angielsku? Takie rzeczy w mareckiej
szkole publicznej. W tym półroczu
wystartuje kolejna rekrutacja.
W 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wczasowej ruszyły klasy dwujęzyczne. Kolejny nabór rozpocznie się w tym półroczu. W kwietniu odbędzie się dzień
otwarty, zaś w czerwcu – sprawdzian predyspozycji
językowych. Kto zaliczy go pozytywnie, ostatnie dwie
klasy szkoły podstawowej przepracuje w klasie dwujęzycznej. Jak jej uczniowie motywują taki wybór?
– Chcę mieć większą styczność z językiem obcym
i mieć inne przedmioty w tym języku, ponieważ może
się to przydać w przyszłości; uwielbiam język angielski; chciałem spróbować czegoś nowego; chciałam
poznać nowych ludzi – tak odpowiadają na to pytanie.
Wszystkich łączą dwie rzeczy – chęć osobistego
rozwoju i potrzeba rozwijania kompetencji języko-

Z takiej sali korzystają klasy dwujęzyczne w ZS nr 2.
wych. Sprzyjają temu zwiększona liczba godzin języka angielskiego i nauka w systemie dwujęzycznym
matematyki, fizyki, geografii. Od przyszłego roku
szkolnego – także biologii i wiedzy o społeczeństwie.

– Lekcje dwujęzyczne to świetna okazja do poszerzania zasobu słownictwa z zakresu różnych
dziedzin. Kładziemy duży nacisk na umiejętności
komunikacyjne. Nauczyciele wprowadzają elementy
kulturowe, co sprzyja otwarciu na nowe doświadczenia i poszerzanie horyzontów – mówi Elżbieta
Piszcz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2, którego częścią
jest Szkoła Podstawowa nr 5.
– Wprowadzamy innowacje z języka angielskiego,
prowadzimy warsztaty językowe z native speakerem,
organizujemy wycieczki zagraniczne do krajów anglojęzycznych i konkursy językowe, wydajemy też
współtworzoną przez uczniów gazetkę szkolną English Corner – wylicza Natasza Jarzynka, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 5.
Podkreśla, że w dobie dynamicznego rozwoju, planując przyszłość i drogę zawodowego rozwoju, umiejętności językowe są nieprzemijającym atutem w poszukiwaniu kierunków kształcenia i przyszłej pracy.
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Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych www.mokmarki.pl,
www.wirtualnymok.pl oraz profilu na FB www.facebook.com/mokmarki

RetroKinoMania
Zapraszamy fanów starego kina
na nowy, oryginalny cykl wydarzeń w MOK!
Przedwojenne divy, gwiazdy i amanci zagoszczą na naszym ekranie w wybrane czwartki o godz. 16.00. Kinowe perełki zyskają nową oprawę muzyczną!
Popołudniowe Trio oraz zaprzyjaźnieni artyści przypomną stare, filmowe
szlagiery w nowych aranżacjach.
Zapraszamy retro-kino-maniaków oraz wszystkich ceniących dobrą rozrywkę. Jeśli lubisz stare filmy o miłości, kryminalne lub biograficzne, odwiedź
nasz ośrodek. Dla widzów łatwo ulegających wzruszeniom oferujemy darmowe
chusteczki!
Zaczynamy 24 lutego projekcją komedii romantycznej z 1936 roku pt.
„Jadzia”. W roli tytułowej zobaczymy Jadwigę Smosarską, największą gwiazdę
polskiego kina w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Projekcję uświetni
występ wokalny Joanny Wieczorek i Adama Tkaczyka, którzy wykonają piosenki
z tego przedwojennego dzieła. W planach mamy jeszcze inne filmowe szlagiery.
Wszak każdy kinoman z największą przyjemnością przypomni sobie Eugeniusza Bodo w hicie „Sex-appeal” z filmu pod tytułem „Piętro wyżej” lub zobaczy
jak „Pani minister tańczy”. Bezpłatne wejściówki będą dostępne na stronie
www.mokmarki.pl oraz w sekretariacie MOK. Do zobaczenia w STARYM KINIE!

AKADEMIA DYZIA
MARZYCIELA
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Marek do
udziału w drugiej
edycji projektu.
Przygotowujemy konkursy: wokalny, recytatorski, plastyczny oraz wiele warsztatów. W marcu odbędą się
„Potyczki plastyczne”, czyli trzy warsztaty (kolaż, rzeźba, akwarela) oraz
konkurs na pracę wykonaną w jednej
z tych technik. W maju zapraszamy
na warsztaty pięknego mówienia oraz
konkurs recytatorski, a po wakacjach
– na konkurs wokalny. Przyjmujemy
zgłoszenia indywidualne oraz grup
z mareckich przedszkoli.
Regulamin i szczegółowy harmonogram na stronie mokmarki.pl

Jadwiga Smosarska i Józef Kudła – scena z filmu „Jadzia” 

FOT. NAC
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ARTYSTYCZNE MARKI

W nowym roku
ruszamy z projektem
„Kulturalne Podcasty”.

Przed nami druga edycja
przeglądu Artystyczne Marki.
Planujemy rozszerzenie formuły
i wprowadzenie nowych
konkursowych kategorii.

Poszukujemy ciekawych i zgodnych
z najnowszymi trendami form kontaktu z naszymi odbiorcami. Czas pandemii spowodował, że wiele rzeczy
trafiło do świata wirtualnego, a wiele
osób odkryło tam nowe formy spędzania wolnego czasu. Dlatego ruszamy
z projektem „Kulturalne Podcasty”.
Przedstawimy w nich Wam osoby związane z Markami, przede wszystkim artystów, którzy tu mieszkają. Wywiady
w ciekawej formie, poruszające nietypowe tematy, idealne do słuchania
w podróży – to wszystko już niedługo
w MOK-u! Zapraszamy w lutym na
pierwsze spotkanie. Naszym gościem
będzie Anna Lubańska, solistka Opery
Narodowej (na zdjęciu). Do usłyszenia!

Zapraszamy mareckich artystów do
prezentowania talentów wokalnych,
aktorskich, tanecznych i plastycznych.
Przegląd adresowany jest do osób mieszkających w Markach lub związanych
z miastem – poprzez szkołę, pracę czy
hobby. W poprzednim sezonie artystycznym zobaczyliśmy laureatów w uroczystym koncercie finałowym, który odbył
się w Mareckim Centrum EdukacyjnoRekreacyjnym. W tej edycji także planujemy koncert galowy na scenie MCER.
Śpiewasz, tańczysz, recytujesz? To
jest przegląd dla Ciebie! W marcu na
naszej stronie opublikujemy nowe zasady i regulamin. Zapraszamy do udziału.
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KONCERTY I SPEKTAKLE
MUZYCZNE

WERNISAŻE

↘ Wizyta w Teatrze Piosenki „Olala”
zawsze poprawia humor. Można
to sprawdzić oglądając dwa nowe
muzyczne przedstawienia z cyklu
„Wieczory z uśmiechem”. Wystąpią
znani mareccy artyści, m.in. Agnieszka
Lużyńska, Agnieszka Jelonkiewicz,
Joanna Wieczorek, Antonina Van
Dessel, Popołudniowe Trio oraz Adam
Tkaczyk. Premierowe pokazy odbędą
się 13 marca i 24 kwietnia na scenie
MOK. Opracowanie muzyczne i akompaniament Dawid Ludkiewicz, reżyseria Aleksandra Jankowska.

↘ „43 i pół” to wystawa malarstwa Luizy WojciechowskiejKonopki (na zdjęciu po prawej) podsumowująca jej
dotychczasową twórczą działalność oraz współpracę
z Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego,
z którym związana jest od 2009 roku.
Ekspozycja prezentuje autorski, subiektywny wybór
najciekawszych dzieł artystki w technikach rysunkowych
i malarskich, a także zdjęcia i zapisy performance’ów
i happeningów z jej udziałem. Można będzie się także
zapoznać z najciekawszymi projektami z zakresu edukacji kulturalnej zrealizowanymi przez autorkę w ramach
pracy w MOK. Wystawie towarzyszy katalog.
Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 20 lutego o godzinie 17.00. Uroczystość uświetni recital Adama Tkaczyka
i Dawida Ludkiewicza, obowiązują bezpłatne wejściówki.

↘ 8 maja zapraszamy do Mareckiego
Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego
na recital Agnieszki Lużyńskiej „Senna
rzeczywistość”. W programie znane
piosenki w nowych interpretacjach artystki oraz utwory premierowe.
↘ W Noc Muzeów 14 maja na dziedzińcu naszego ośrodka będzie można
zobaczyć przedstawienie Teatr Piosenki
1939, którego premiera odbyła się
podczas ubiegłorocznego Przeglądu
Teatrów Ogródkowych. W spektaklu
przypominamy utwory z programów
teatrzyków rewiowych prezentowanych w przededniu wybuchu II wojny światowej.
Informacja o biletach oraz telefoniczna
rezerwacja 22 781 14 06

↘ Chyba każdy ma w sobie pewną ciekawość, takie krótkie (lub dłuższe) spojrzenie zza firanki, z nadzieją, że
dostrzeżemy tam coś interesującego. Z takim przesłaniem
Katarzyna Kozłowska zaprasza na zakaMARKI, krótką
podróż fotograficzną po zaułkach miasta (fot. obok).
– Projekty powstały z potrzeby serca. Nie urodziłam
się w Markach, ale mieszkam tu najdłużej w swoim życiu
i stały się one moim domem. Poprzez „zakaMARKI” mówię „dziękuję”, choć być może nieco przewrotnie – mówi
autorka zdjęć.
Innym projektem fotograficznym jest „Smak śliwek”.
– To podróż sentymentalna, próba znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas często pytanie o ślady, jakie po
sobie zostawiamy. Z pewną dozą nieśmiałości uchylam
dla Państwa drzwi do moich małych światów, przez które
możecie Państwo beztrosko zajrzeć – opisuje Katarzyna
Kozłowska.
Wernisaż odbędzie się 27 marca.

WOLNA TRZYNASTKA

PODRÓŻ
ZA HORYZONT

Szukasz miejsca na spotkanie
z przyjaciółmi lub jesteś w klubie
freaków? To jest propozycja dla
Ciebie! W każdy piątek, w godzinach
14.00-19.00 mamy wolną trzynastkę!
Zapraszamy młodych ludzi z pomysłami. Oferujemy miejsce. Nie będziemy ingerować w plan działania. Nie

Zapraszamy
najmłodszych
widzów na
wyjątkowy spektakl
w wykonaniu
Teatru Lalek
Igraszka.
27 lutego najmłodszych widzów zapraszamy na opowieść o przyjaźni
i o tym, że nie powinno się oceniać
nikogo zbyt pochopnie. Główna bohaterka – Małgosia – wyrusza w podróż, aby dowiedzieć się co jest za
horyzontem. Na drodze spotyka
potworka Ohydala, który próbuje
przekonać ją, by została w domu.

Prosimy o rezerwację miejsc tel. 22 781 14 06 lub
w sekretariacie MOK na oba wernisaże. Liczba uczestników limitowana.

pobieramy żadnych opłat. Trzynastka
to sala w Mareckim Ośrodku Kultury,
w której można zorganizować klub
młodzieżowy, spotkanie pasjonatów
lub co tylko w duszy Ci gra!
Przyjmujemy zgłoszenia mailowo:
mokmarki@mokmarki.pl lub osobiście
w MOKu.

Dziewczynka jednak nie rezygnuje
z wyprawy. Przeżywa wiele ciekawych przygód, spotykając takie postaci jak Pan Chmurka, Pan Papryka
czy Księżyc. Co się stanie? Czy
Małgosia dowie się, co jest za horyzontem? Przekonajcie się sami! Bilety
w cenie 5 zł do kupienia w kasie MOK
oraz na mokmarki.pl

EKO WIELKANOC
3 kwietnia rodzinne spotkanie
poświęcone wspólnemu
tworzeniu ekologicznych
dekoracji świątecznych.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Marek – niezależnie od wieku
– na wyjątkowe warsztaty, gdzie pod
okiem naszych instruktorów stwo-

rzycie eko dekoracje wielkanocne.
3 kwietnia spotkamy się w Mareckim
Ośrodku Kultury, aby stworzyć niepowtarzalne i ekologiczne dekoracje
hand made. Nie zabraknie tradycyjnych pisanek, wiosennych stroików
czy scrapbookingowych kartek.
Zapraszamy!

Nietuzinkowy wystrój przyciąga do „Wolnej trzynastki”.
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GWIAZDY
na Scenie
MCER

Natalia Kukulska 

FOT. MARTA WOJTAL

Już 14 lutego o godzinie 19.00 rozpocznie się wyjątkowy, walentynkowy koncert jednej z najbardziej
znanych i cenionych polskich wokalistek – Natalii
Kukulskiej. Artystka nagrała 11 solowych albumów,
z których większość osiągnęła status złotej, platynowej lub multiplatynowej płyty. W tym roku wokalistka obchodzi 25-lecie pracy artystycznej, co
uczciła wyjątkowym wydawnictwem „Jednogłośna”.
Podczas koncertu Natalii na scenie towarzyszyć

W walentynki –
Natalia Kukulska,
w Dzień Kobiet –
Renata Przemyk.
Jeśli ktoś jeszcze
nie ma planów
na te dwa wyjątkowe
święta, warto je
spędzić nami!
będą fantastyczni muzycy. To niepowtarzalna okazja
by usłyszeć popularne utwory takie jak „Decymy”,
„Pół na pół”, „Im więcej Ciebie tym mniej” czy
„Piosenka światłoczuła” w zupełnie nowych aranżacjach. Bilety do nabycia w kasach MCER oraz na
Bilety24.
Niecały miesiąc później na naszej scenie odbędzie się koncert innej, znanej wokalistki. Tym razem
8 marca o godzinie 19.00 będzie można usłyszeć

Renata Przemyk 

FOT. SYLWIA MAKRIS

wyjątkowe aranżacje muzyczne w wykonaniu „Przemyk Akustik Kwartet”. To koncert złożony z wyjątkowych piosenek Renaty Przemyk, zaaranżowany
na kwartet akustyczny, w specjalnie do tego projektu stworzonej oprawie świetlnej. To jeden z dwóch
projektów z okazji 30-lecia pracy artystki, która ma
na swoim koncie wiele płyt i nagród. Bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet dostępne w kasach MCER
oraz na www.bilety24.pl.

MUCHA, HERBUŚ, ARCIUCH, KASPRZYKOWSKI…
W naszym repertuarze znajdą
Państwo spektakle ze wspaniałą obsadą.
Gwarantujemy także sporą dawkę
wrażeń i śmiechu!
W lutym zapraszamy na spektakl „Przygoda
z ogrodnikiem”. To uwielbiana przez widzów komedia w zupełnie nowej odsłonie. W rolach głównych
wystąpi Anna Mucha i Michał Sitarski. Spektakl

odbędzie się 27 lutego w godzinach 16.00 i 19.00.
W marcu na naszej scenie będzie można zobaczyć trzy znakomite komedie. W pierwszej z nich
„Telewizja kłamie” (4 marca godz. 20.00) występują m.in. Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski. 14 marca o godzinie 17.30 i 20.00 na Scenie
MCER będzie można zobaczyć komedię z wątkiem
kryminalnym, czyli spektakl „Porwanie”, a 19 marca o godz. 17.00 zapraszamy widzów na pikantną

komedię „Najsłodszy owoc” (z Edytą Herbuś).
W marcu na naszej scenie wystąpi także gwiazda młodego pokolenia – Vito Bambino. 13 marca
o godzinie 19.00 będzie można usłyszeć utwory
artysty znanego m.in. z duetu z Sanah oraz piosenki nagranej wspólnie z Darią Zawiałow i Dawidem
Podsiadło.
Zapraszamy do śledzenia całego repertuaru na
www.mcer.pl
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ŚWIAT RYSOWANY PIASKIEM
13 kwietnia o godzinie
19.00 na naszej scenie
będzie można zobaczyć
niesamowite widowisko.
To spektakl „Mały
książę” w wykonaniu
Teatru Piasku Tetiany
Galitsyny, zwyciężczyni
programu „Mam talent”.
Malowanie na żywo
piaskiem, światłem i na
wodzie, gra aktorów,
świateł i cieni – to
wszystko będzie można
zobaczyć już tej wiosny
na mareckiej scenie.
Bilety dostępne na
www.biletyna.pl

„Mała Scena MCER” dla dzieci!

Zapraszamy na sobotni, teatralny
cykl pięknych baśni i opowieści
dla najmłodszych.
Raz w miesiącu zapraszamy naszych małych
widzów i ich rodziców do MCER. Będziemy
pokazywać wspaniałe, bajecznie kolorowe
spektakle w wykonaniu teatrów z całej Polski.
Magiczna scenografia, muzyka, kontakt aktorów z młodymi widzami – to tylko niektóre powody, dla których warto być z nami
w sobotnie południa w MCER! A to wszystko
po to, by już od najmłodszych lat wzbudzać
w dzieciach wyobraźnię oraz pasję do te-

„ŚWINKA PEPPA”
↘ Oprócz cyklu „Mała Scena MCER”
w naszym repertuarze skierowanym do
dzieci znajdzie się dodatkowo długo wyczekiwany spektakl „Świnka Peppa Wielka
Niespodzianka”. To muzyczne, interaktywne przedstawienie pełne niespodzianek
dla najmłodszych. Nie może Was
zbraknąć! Przedstawienia odbędą się
27 marca w godz. 10.00, 13.00, 16.00.
Bilety wciąż dostępne na www.ebilet.pl
oraz w kasach MCER.

atru i sztuki. Pierwszy spektakl odbędzie się
12 lutego o godzinie 12.00. To „Bałwankowa
kraina” w wykonaniu Teatru Piccolo z Łodzi.
Historia w pięknej zimowej scenerii o zabawnych bałwankach ma w sobie wątek ekologiczny i morał, mówiący o tym, jak dbać o naszą planetę. Bilety dostępne w kasach MCER
i na www.bilety24.pl.
12 marca i 7 maja zapraszamy na spektakle Teatru Kultureska. Będą to „Zielony
Kopciuszek” oraz „Wywrócona Bajka o Kapturku”. 9 kwietnia na naszej scenie zobaczymy spektakl „Złota Kaczka” autorstwa
Teatru Piccolo. Z kolei w czerwcu zapraszamy na przedstawienie „Morskie Opowieści”
w wykonaniu Teatru Katarynka. Wszystkie
spektakle przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-11 lat.
Repertuar warto śledzić na stronie
www.mcer.pl

DWIE NOWE SEKCJE MARCOVII
Do piłki nożnej, piłki
ręcznej, lekkoatletyki
i cheerleadingu dołączą
pływanie oraz korfball.
Nowoczesna
pływalnia
w Markach cieszy się ogromną
popularnością! Każdego dnia
odbywają się u nas zajęcia z nauki pływania dla uczniów szkół
oraz dla indywidualnych klientów. Ze świetnej bazy pływackiej
chce skorzystać MKS Marcovia
Marki. Klub już od wiosny planuje uruchomić sekcję pływacką.
Doskonalenie techniki, nabywanie nowych zdolności, wychowywanie najlepszych zawodników taki jest cel wprowadzenia nowej
sekcji przy Wspólnej.
Druga dyscyplina, która powoli zyskuje na popularności, to
korfball (w dużym uproszczeniu

– bezkontaktowa, koedukacyjna
gra, której celem jest umieszczenie piłki w koszu). Już od kwietnia będzie można zapisać dziecko
na zajęcia z tej dziedziny sportu
prowadzone na świeżym powietrzu. Treningi będą się odbywały na boisku wielofunkcyjnym
w MCER. Więcej informacji już
niebawem na stronie internetowej Marcovii.

POWIATOWA RYWALIZACJA SPORTOWA
Pływanie, koszykówka,
lekkoatletyka – przy
Wspólnej 40-42 będzie
się działo!
W tym sezonie w sportowych
obiektach Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego odbędą się Powiatowe Mistrzostwa
Szkół Podstawowych w kilku dyscyplinach sportowych! 24 marca
zapraszamy na zawody pływackie, w których będą rywalizować
uczniowie szkół powiatu wołomińskiego w różnych kategoriach wiekowych. W maju młodzi
mieszkańcy powiatu spotkają się
na dwóch imprezach organizowanych na świeżym powietrzu.

12 maja stadion MCER zamieni się w arenę zmagań młodych
adeptów lekkoatletyki, a 16 maja
na boisku wielofunkcyjnym MCER
odbędą się młodzieżowe zawody
koszykówki „3x3”. W zawodach
będą brali udział zawodnicy szkół
podstawowych wyłonieni przez
poszczególne placówki oświatowe.
Więcej informacji o wszystkich zawodach międzyszkolnych
można uzyskać poprzez sekretariaty szkół. Zachęcamy również
do śledzenia na Facebooku strony
„Sport Szkolny-Marki”, gdzie na
bieżąco są umieszczane informacje
o zawodach i turniejach, w których rywalizują dzieci z mareckich
placówek.
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Fotograficzny przegląd wydarzeń w CAF3.

To ludzie tworzą
to miejsce…

…to tu się rodzą ciekawe pomysły.
Panie i Panowie! Odwiedźcie i poznajcie
Centrum Aktywności Fabryczna 3!

Zaczęło się od spotkania seniorów, którzy regularnie wpadają na Fabryczną 3.
Jedna z uczestniczek rzuciła hasło:
„A może by po świętach zorganizować
w mieście zbiórkę żywności? Tyle jedzenia zostaje po Bożym Narodzeniu”
A druga dodała: „A może to zrobić tutaj,
w Centrum Aktywności Fabryczna 3?”.
I tak od słowa przeszliśmy do czynów.
Zaraz po świętach rzeczywiście ruszyła
jednodniowa jadłodzielnia. Mieszkańcy
przywozili do niej świąteczne potrawy,
które następnie były dystrybuowane
wśród potrzebujących przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Markach.

Dlaczego piszemy o tym przypadku? Bo to doskonała ilustracja tego,
czemu służy Centrum Aktywności Fabryczna 3. To tu spotykają się
mieszkańcy Marek, to tu wykuwają
się interesujące pomysły, które potem
wchodzą w życie.
– Przez niecałe trzy lata Centrum
Aktywności Fabryczna 3 odwiedziło już
kilka tysięcy osób. Można tu przyjść na
zorganizowane zajęcia, można samemu coś zorganizować dla innych, albo
po prostu przyjść i miło spędzić czas
– mówi Monika Banaszek, naczelnik
Wydziału Aktywności Lokalnej.

Choć nie zawsze musi się to odbywać w murach przy Fabrycznej 3.
Od czasu do czasu odbywają się tu
potańcówki dla starszego pokolenia.
Ale myśl była taka, że warto byłoby
połączyć pokolenia – na przykład przy
dobrej zabawie. I tak narodził się pomysł urządzenia potańcówki na świeżym powietrzu. Pomysł muzycznego
spotkania w Parku Wolontariuszy okazał się strzałem w dziesiątkę. Bawiły
się dzieci, bawiła się młodzież, bawili
się dorośli w każdym wieku.
– Takich pomysłów jest jeszcze
wiele, dlatego też zachęcamy do

zgłaszania. Pomyślimy o możliwości
ich realizacji pod naszym dachem lub
przy naszym wsparciu – mówi Justyna
Małachowska z CAF3.
– Zależy nam na kreatywności mieszkańców. To ona nadaje sens CAF3. To
również miejsce dla organizacji pozarządowych. Mogą się u nas spotkać lub
organizować różnego typu wydarzenia.
CAF3 jest też chętnie odwiedzane przez
mareckie szkoły i przedszkola – podkreśla Monika Banaszek.
Odbywały się tu już koncerty, wykłady, pokazy filmowe, konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, warszta-

JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI

PO KARTĘ I Z DEKLARACJĄ

↘ Jeśli macie pomysł na organizację wydarzenia w CAF3,
kontaktujcie się z jego przedstawicielkami.
Można to zrobić telefonicznie (22) 129 11 83 lub e-mailowo: caf3@marki.pl

↘ CAF3 jest jedynym miejscem w naszym mieście, w którym możecie
wyrobić lub przedłużyć Marecką Kartę Mieszkańca, która uprawnia
do zniżek w prawie 70 miejscach. Na miejscu od ręki załatwiamy
przedłużenie karty.

Centrum Aktywności Fabryczna 3 zwykle jest otwarte od poniedziałku
do piątku od godz. 8.00 do 20.00.
Jeśli chcecie się dowiedzieć na temat projektów realizowanych w CAF3,
zaglądajcie do mediów elektronicznych. O planowanych wydarzeniach
informujemy na Facebooku CAF3
(https://www.facebook.com/centrumaktywnoscifabryczna)
oraz na stronie urzędu miasta – www.marki.pl lub jego profilu FB.

Należy zabrać ze sobą pierwszą stronę PIT (z wpisanym mareckim adresem)
oraz potwierdzenie złożenia. Na miejscu zrobimy zdjęcie i wydamy kartę
(bezpłatnie). Będzie ona ważna do 30 czerwca kolejnego roku.
Do 24 lutego seniorzy w CAF3 mogą złożyć także deklarację odpadową.
Pomagamy im w jej wypełnieniu. Deklaracje przyjmujemy w środy
od 12.00 do 18.00 oraz w czwartki i piątki od 12.00 do 16.00.
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Co się
dzieje
w CAF3
1. DLA RODZIN Z DZIEĆMI
Dlaczego zajęcia w CAF3 są wyjątkowe? Ponieważ wspólnie z dziećmi
aktywnie uczestniczą w nich rodzice. Tak spędzony czas procentuje
lepszym kontaktem oraz wzmacnia więzi rodzinne
↘ „Dwie godziny dla rodziny” – dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym z opiekunami rodzinne tematyczne zajęcia animacyjne
połączone z kinem oraz warsztatami plastycznymi
↘ „Podróż do świata fantasy” – dla starszych dzieci w wieku 9+
czterogodzinne spotkania w świecie fantazji połączone z dekoracją
tematyczną sali, animacjami, warsztatami plastycznymi oraz filmem.

2. DLA SENIORÓW
Dzięki aktywności fizycznej, edukacyjnej czy społecznej starsi
mieszkańcy naszego miasta mogą pożytecznie spędzać wolny czas.
We wtorki w CAF3 będą dla nich organizowane zajęcia rozwojowe,
dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów.

ty kreatywne. Można też przyjść, wziąć
z półki grę planszową i przyjemnie
spędzić czas. Miejscem, które cieszy się
szczególnym wzięciem, jest kuchnia.
To tu organizowane są warsztaty kulinarne, w których biorą udział zarówno dzieci jak i dorośli. To tu nakręcane
są kulinarne odcinki programu „Dzień
dobry, MOK”. W korytarzu czekają na
mieszkańców komputer z dostępem do
internetu oraz bookcrossingowa półka,
służąca do wymiany książek.

– Zapraszamy. Koniecznie nas odwiedźcie. Pracujemy do późnych godzin
popołudniowych – zachęca zespół
CAF3.
Warto podkreślić dwie kwestie: korzystanie z tego miejsca jest bezpłatne
i jest ono dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Uwaga! Dla wspólnego bezpieczeństwa wszyscy korzystający muszą stosować się do obowiązujących
zasad sanitarnych.

RAZEM Z NGO
↘ Dla mieszkańców Marek działalność pożytku publicznego prowadzą różnego
typu organizacje pozarządowe: kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje,
parafie i związki wyznaniowe oraz tzw. prawne osoby kościelne.
Należą one do tak zwanego „trzeciego sektora”, czyli do organizacji pozarządowych
(NGO, czyli non-government organization). Większość z nich stanowią kluby
sportowe, które mają osiągnięcia nie tylko na szczeblu krajowym, ale też
na Mistrzostwach Świata lub Europy.
– Wiele projektów tych organizacji było współfinansowanych z budżetu miasta
– mówi Ewa Czarkowska, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Więcej informacji na temat mareckich NGO znajdziecie na stronie marki.pl
w zakładkach: Organizacje Pozarządowe/Baza Organizacji Pozarządowych
http://www.marki.pl/233-baza_organizacji_pozarzadowych oraz
Sport/Kluby Sportowe http://www.marki.pl/42-kluby_sportowe

↘ nauka języka angielskiego dla początkujących,
dzięki której seniorzy będą mogli poznać podstawowe zwroty
↘ Warsztaty kulinarne, na których wspólnie będzie można
przygotować zdrowe posiłki
↘ zajęcia plastyczne – rozwijające zdolności manualne i wyobraźnię
↘ fitness – poprawiający kondycję fizyczną
↘ wykłady o różnej tematyce
↘ nordic walking – nauka chodzenia z kijami poprawiająca
sprawność fizyczną i psychiczną, prowadzone przez instruktora
(Park Wolontariuszy i Orlik przy ul. Wczasowej)
↘ zajęcia fizyczne „Zdrowy kręgosłup” – ćwiczenia wzmacniające
mięśnie kręgosłupa, poprawiające samopoczucie, prowadzone
przez instruktora (sala w ZS nr 2 przy ul. Wczasowej)

3. DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Dla tego segmentu wiekowego przygotowaliśmy kilka propozycji
– zamiast tracić czas ze smartfonem w ręku odwiedźcie CAF3
↘ język angielski – głównie ukierunkowani będziemy na przełamanie
bariery w mówieniu w języku angielskim, przypomnieniu
i utrwaleniu zwrotów pozwalających na swobodną komunikację
podczas zagranicznych podróży, w rozmowach z obcokrajowcami
czy też na maturze
↘ warsztaty z szycia – pod okiem instruktorki poznasz techniki oraz
ciekawostki zgodnie ze sztuką krawiecką.
↘ warsztaty kreatywne – pobudzają wyobraźnię uczestników,
rozwijają zdolności manualne oraz poszerzają wiedzę z zakresu
sztuki i techniki (warsztat hand made m.in.: malowanie, wyplatanie,
scrapbooking)

Uwaga!
Zajęcia są również okazją do poznania ciekawych
ludzi i spędzenia czasu w miłej atmosferze przy filiżance
herbaty w CAF3.
Spotkania są bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc zapisy na zajęcia są obowiązkowe.

16 Po godzinach
ORKIESTRA WIELKICH SERC
Po raz 17 w Markach,
po raz 30 w Polsce.
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
znów zagrała w MCER.
Mimo niesprzyjającej pogody
i obostrzeń covidowych
udało się zebrać w naszym
mieście ponad 150 tys. zł.
Kwota jeszcze urośnie,
bo w chwili zamknięcia tego
wydania biuletynu trwały
jeszcze licytacje WOŚP.
Pieniądze zostaną przeznaczone
na dziecięcą okulistykę.
FOT. MARIOLA GAWRON

„Nasz Nowy Dom” drugi raz w Markach
Kilka lat temu Marki odwiedziła ekipa kultowego programu „Nasz Nowy Dom”, emitowanego regularnie w telewizji Polsat. Zespół
Katarzyny Dowbor w ekspresowym tempie
zrealizował wówczas remont mieszkania
w centrum miasta, w którym żyła rodzina
zastępcza: babcia i trzy wnuczki. Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach szukali kolejnej familii, której można byłoby
w ten sposób pomóc. Jak wieść gminna niesie
– udało się. Ekipa „Naszego Nowego Domu”
(na zdjęciu) pojawiła się na Zieleńcu i w listopadzie zrealizowała kolejny kompleksowy
remont – tym razem domu. Efekty jej pracy
będziemy mogli zobaczyć na antenie telewizyjnej w marcu tego roku. FOT. KALA_KIEŁBASIŃSKA

4080
Tylu aktywnych czytelników
zarejestrowała w ubiegłym roku
nasza biblioteka publiczna, działająca
przy Lisa-Kuli 3a, Wspólnej 42 oraz
Wczasowej 5. Ponad ćwierć tysiąca
to osoby nowe!

4087
Tyle książek przez rok przybyło
w zbiorach biblioteki. Do tego
doliczyć trzeba 252 audiobooki.
W sumie na ich zakupy przeznaczono
rekordową kwotę 96 tys. zł
pochodzących ze środków miasta
oraz dotacji ministra kultury

Na zwycięskim szlaku

RELAKS NA ŁYŻWACH
Odwiedźcie lodowisko
przy ul. Stawowej.
Na początku stycznia wszystko już było zapięte na ostatni guzik. Brakowało tylko jednego
– niskich temperatur. Wreszcie w połowie miesiąca lekko ścisnął mróz i można było otworzyć lodowisko przy ul. Stawowej (na terenie
miejskiego orlika). Obiekt jest czynny siedem
dni w tygodniu – od godz. 10 do godz. 20.
Wstęp jest wolny. Kto nie ma własnych łyżew,
niech się nie martwi. Na miejscu jest czynna
wypożyczalnia. Uwaga! Trzeba tylko zabrać
ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
– Zapraszamy na Białego Orlika. To miejsce, gdzie wszystkie pokolenia mogą się dobrze bawić. W ferie to miejsce szczególnie
dedykujemy dzieciom i młodzieży. Warto się
czasem oderwać od smartfona i komputera,
by spędzić czas na dobrej i sympatycznej zabawie – mówi Emilia Wrzosek z Wydziału
Promocji, Zdrowia i Sportu.
13 lutego na lodowisku planujemy zakończenie ferii zimowych. Będzie sporo dodatkowych atrakcji. Zapraszamy!

MARECKA
BIBLIOTEKA
W LICZBACH

72 000
Tyle razy w ubiegłym roku
wypożyczano książki drukowane.
Coraz większym wzięciem cieszą się
audiobooki. W 2021 r. wypożyczano
je 1500 razy.
Szczypiornistki KPR Marcovia ROKIS (na zdjęciu) świetnie dają sobie radę
w Mistrzostwach Polski juniorek. Najpierw w 1/16 rozgrywek wygrały turniej w Legnicy, wyprzedzając SPR Olkusz, EUCO UKS Dziewiątka Legnica
i UKS Pawonków. Kolejna runda Mistrzostw Polski (1/8) była rozgrywana
w Radzyminie. Tu nasze szczypiornistki zajęły drugie miejsce, które również
jest premiowane awansem. Juniorki KPR Marcovia ROKIS przegrały jedynie
z SPR Sośnica Gliwice, wygrały natomiast z Bukowsko-Dopiewskim KPR
oraz UKPR Agrykola Warszawa. Te wyniki pozwoliły marecko-radzymińskiej drużynie awansować do grona najlepszych ośmiu drużyn w Polsce.
Powodzenia w kolejnej rundzie!
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Tyle wydarzeń (konkursów, lekcji
bibliotecznych, przedstawień
teatralnych dla dzieci, spotkań
autorskich) udało się w ubiegłym
roku zorganizować w bibliotece
(oczywiście w reżimie sanitarnym)

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
Nakład: 13.000 egzemplarzy

