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Przygotowujemy się do wdrożenia roweru miejskiego
Ma go Warszawa, mają go Konstancin-Jeziorna i Pruszków, być może
pierwsze w powiecie wołomińskim
będą go mieć Marki. Mowa o systemie roweru miejskiego. Zasady jego
działania są proste – wypożyczamy
rower w jednym miejscu, pokonujemy
wybrany odcinek drogi i zostawiamy
jednoślad w innej stacji.
– Nasze założenie jest takie, że rower ma służyć przede wszystkim celom komunikacyjnym – w codziennej
drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. Osiągniemy też efekt ekologiczny:
zmniejszymy ilość spalin samochodowych. Miejski rower może również
służyć celom rekreacyjnym – tłumaczy
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Przygotowania do wdrożenia roweru miejskiego rozpoczęliśmy od
internetowych konsultacji z mieszkańcami. 1 lutego zaprosiliśmy ich
do wskazywania miejsc, w których
warto zlokalizować terminale (popularnie nazywane stacjami roweru
miejskiego). Zainteresowanie tematem przekroczyło nasze oczekiwania.
W ciągu dwóch tygodni otrzymaliśmy ponad 950 propozycji! Najczęściej wskazywanymi miejscami
były: sąsiedztwo mareckiej ciuchci,
popularne przystanki przesiadkowe,
wielorodzinne osiedla oraz centra
handlowe.
– W pierwszym etapie miasto wybuduje kilka stacji roweru miejskiego.
Może być ich jednak więcej. Zapraszamy prywatnych przedsiębiorców do
współpracy przy tym projekcie. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by w sąsiedztwie
ich nieruchomości powstały finanso-
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Na dwóch kółkach. Rower jest jednym z najbardziej popularnych środków transportu
w naszym mieście. Jednym z dowodów jest ogromne zainteresowanie internetową ankietą, dotyczącą lokalizacji przyszłych stacji mareckiego systemu miejskiego. FOT. PIXABAY
wane przez nich ogólnodostępne terminale rowerowe – mówi Jacek Orych.
Wprowadzenie roweru miejskiego
będzie wiązać się ze zmianami w budżecie miasta. Wiosną odpowiednie
propozycje zostaną przedstawione radnym. Jeśli Rada Miasta je zaakceptuje,
zostanie rozpisany przetarg na wybór
operatora.

– Zakładamy, że marecki system
będzie umożliwiał także korzystanie
z warszawskich terminali. Prowadzimy w tym zakresie rozmowy ze
stołecznym samorządem – dodaje
Małgorzata Czerwińska, naczelnik
Wydziału Planowaniu i Rozwoju, koordynująca wdrożenie roweru miejskiego.
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2 Słowo od burmistrza
BEZPŁATNE PORADY PODATKOWE

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

C

o zrobić, żeby powietrze w Markach było lepsze?
Z takim pytaniem zwraca się do mnie wiele osób.
Zainteresowanie taką tematyką widać też w mediach
społecznościowych. Co tu dużo mówić – smog jest uciążliwy.

Ale zaryzykuję twierdzenie, że trochę już odetchnęliśmy.
Uruchomienie obwodnicy spowodowało, że jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zniknęło z centrum
miasta kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Aut jest teraz
mniej, czas przejazdu Piłsudskiego został radykalnie
skrócony. Stojąc przy przejściu dla pieszych
nie oddychamy już spalinami produkowanymi
przez stojące w korku TIR-y.
To nie znaczy, że problemy z powietrzem zostały
rozwiązane. Do tego potrzeba narzędzi. Jedno z nich
będziemy niedługo wdrażać. W styczniu Rada Miasta
przyjęła na mój wniosek uchwałę o dopłatach do wymiany
pieców. Będą mogli ubiegać się o nie ci mieszkańcy, którzy
zastąpią system ogrzewania oparty na paliwie stałym na
ekologiczny (np. gazowy). Maksymalna wartość dopłaty
wyniesie 75 proc. inwestycji, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.
Program będzie wprowadzany w życie na wiosnę tego roku.
W ramach tzw. programów niskoemisyjnych budujemy
ścieżki rowerowe i chcemy wprowadzić rower miejski,
o którym czytaliście na pierwszej stronie.
Powstają też dwa parkingi P&R. Jeśli będzie taka Wasza
wola, zostawicie auta i skorzystacie z komunikacji miejskiej.
Jej oferta będzie szersza – w lutym rozmawialiśmy
z ZTM o zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów
i wprowadzeniu nowych linii.
Jesteśmy też uczestnikiem unijnego projektu pod nazwą
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Jedną
z jego części będzie komponent e-środowisko, czyli system
monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego.
W przyszłej kadencji samorządu – dzięki unijnemu
dofinansowaniu – będziemy dysponować narzędziami
diagnostycznymi, podającymi wyłącznie sprawdzone dane,
które następnie znajdziecie u siebie w smartfonie.
Pamiętajmy jednak, że najwięcej zależy od nas samych.
Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do poprawy
powietrza w Markach. Wystarczy, ogrzewając nasze
mieszkania, podejmować rozsądne decyzje…

Burmistrz Miasta Marki

Tradycyjnie w marcu i kwietniu
zapraszamy na spotkania z doradcami
podatkowymi i pracownikami Urzędu
Skarbowego. Są one bezpłatne – mogą z nich
korzystać osoby zameldowane w Markach
lub takie, które złożą ZAP-3, wskazując nasze
miasto jako miejsce zamieszkania.
URZĄD MIASTA MARKI

Dyżury doradców: 14, 21, 28 marca,
4, 11, 18, 25 kwietnia – godz. 15.00-18.00
Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego
23 marca, 11 kwietnia – godz. 9.00-15.00

UWAGA!

Prosimy wziąć ze
sobą PIT
od pracodawcy za
20
i rozliczenie PIT za 17 r.
Doradcy będą ro 2016.
zlicza
za pomocą intern ć PIT
etu.

SZKOŁY

Dyżury doradców:
SP nr 1 (Okólna) – 22 marca, 12 kwietnia
SP nr 2 (Szkolna) – 27 marca, 21 kwietnia
SP nr 3 (Pomnikowa) – 26 marca, 19 kwietnia
SP nr 4 (Duża) – 20 marca, 7 kwietnia
ZS nr 1 (Aleja Piłsudskiego) – 24 marca,
24 kwietnia
ZS nr 2 (Wczasowa) 23 marca, 27 kwietnia
Dyżury w szkołach odbywają się
od 17.00 do 19.00 (dni powszednie)
oraz od 11.00 do 13.00 (sobota)

Strzał w dziesiątkę
Takiego zainteresowania
marecką szkołą rodzenia
nikt się nie spodziewał.
Szykujemy kolejne edycje!
Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs
dla organizacji pozarządowych na organizację
zajęć z zakresu działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Wygrała go
Fundacja Zielone Pojęcie, która postanowiła
wdrożyć w naszym mieście Marecką Szkołę
Rodzenia.
– Zorganizowanie czternastogodzinnego
cyklu w okresie przedświątecznym budziło
obawę o frekwencję. Jednak nasze wątpliwości zostały rozwiane w niespełna godzinę po
umieszczeniu informacji na stronie internetowej urzędu miasta – mówi Joanna Piotrowska,
koordynator fundacji.

Jej zdaniem, duża liczba zgłoszeń w tak krótkim czasie dowiodła, że w naszym mieście jest
dużo młodych ludzi, którzy planują założenie
rodziny. Dodatkowym wabikiem był fakt, że
uczestnicy szkoły nie ponosili opłat. Program
kursu obejmował zarówno zajęcia teoretyczne,
jak i praktyczne, które prowadzili: doświadczona położna, ratownik medyczny, psycholog.
– O tym, jak bardzo wyczekiwana była szkoła
rodzenia w naszym mieście, świadczy nie tylko
komplet uczestników, ale również lista rezerwowa. Zdarzają się też telefony od kobiet, które
pytają, czy zajęcia będą organizowane cyklicznie, ponieważ dopiero planują ciążę – opowiada
Joanna Piotrowska.
Ponieważ zajęcia cieszyły się dużym wzięciem, samorząd Marek ogłosił kolejny konkurs
dla organizacji pozarządowych na organizację
szkoły rodzenia. O jego rozstrzygnięciu będziemy informować na stronie www.marki.pl.

Pozytywne oceny.
W ostatnim dniu
szkoły rodzenia
jej uczestnicy
otrzymali ankietę
oceniającą zajęcia.
Na pytanie,
czy poleciliby kurs
znajomym, wszyscy
odpowiedzieli:
zdecydowanie tak.
W szkolnej skali
zajęcia zostały
ocenione na 5 lub 4.
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Podejmij decyzję, która nic Cię
nie kosztuje, a przyniesie Tobie
i bliskim wyłącznie korzyści.
W rocznym rozliczeniu PIT
wskaż Marki jako miejsce
zamieszkania. Proste, prawda?
Czy wiecie, że jest nas w Markach coraz więcej?
Na koniec 2016 r. liczba osób zameldowanych na
pobyt stały wynosiła 29,8 tys., w grudniu ubiegłego
roku niemal 30,7 tys. Z badań Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że należymy do niedużej grupy miast, w których przybywa mieszkańców. Pewnie
moglibyśmy być w tym zestawieniu na podium, gdyby wszyscy wskazali Marki jako miejsce zamieszkania
w PIT.
– Tu nie chodzi o statystyki, tu chodzi o nasz
wspólny cel, czyli zwiększenie możliwości inwesty-

cyjnych miasta. Metoda, która do niego prowadzi,
praktycznie nic nie kosztuje nowego mieszkańca.
Wystarczy zameldować się w Markach lub wskazać
nasze miasto jako miejsce zamieszkania w rocznym
zeznaniu PIT – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
Dlaczego ten PIT jest taki ważny? Wynika to z rozwiązań ustawowych. Część podatku dochodowego,
który tak czy owak płacą fiskusowi mieszkańcy, trafia
do samorządów. Są to ogromne kwoty. Wystarczy powiedzieć, że w tym roku w przypadku Marek wyniosą
ponad 48 mln zł! Dla porównania, wpływy z podatku
od nieruchomości 18,8 mln zł.
– Cieszę się, że z roku na rok nasze dochody z PIT
rosną. W 2008 r. wynosiły one 20,6 mln zł. W ubiegłym – już 42,9 mln zł. Ale nie ukrywam – te dochody
mogłyby być jeszcze wyższe. To ułatwiłoby realizację
inwestycji: zarówno drogowych, jak i oświatowych,
które są tak oczekiwane przez mieszkańców – podkreśla Jacek Orych.
Szacujemy, że w Markach mieszka około 10-15
tys. osób bez meldunku. To oznacza, że na konta
ratusza nie wpływa ponad 1000 zł rocznie od każdej
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takiej osoby. Dokonajmy prostego mnożenia. 10 tys.
niezameldowanych to utrata 10 mln zł. Gdyby przemnożyć to przez 10 lat, wyszłoby 100 mln zł. To
pieniądze, za które można byłoby wybudować szkoły,
przedszkola, ulice...
– Naprawdę niewiele potrzeba, by zmienić tę sytuację. Są dwa rozwiązania. Można zameldować się
w Markach. Wniosek można złożyć osobiście w ratuszu lub elektronicznie (patrz tekst niżej). Drugim rozwiązaniem jest złożenie formularza aktualizacyjnego
ZAP3. Wówczas nie trzeba dokonywać przemeldowania, ale oczywiście w rocznym zeznaniu podatkowym
jako miejsce zamieszkania należy wskazać Marki –
mówi Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza.
Proste, prawda?
– Wasze pieniądze w coraz większym stopniu są
przeznaczane na inwestycje. Gdy w grudniu 2014 r.
obejmowałem stery ratusza, wynosiły 9,3 mln zł.
W ubiegłym sięgnęły 32 mln zł. W tym roku będą
jeszcze większe. Tego kursu chcemy się trzymać.
Bez Waszej pomocy będzie to trudne – podkreśla
Jacek Orych.

Zamelduj się przez internet
Nie musisz fatygować się do urzędu,
by złożyć wniosek o meldunek.
Często zabiegani nie mamy głowy, by poświęcać czas
na niektóre formalności. Na szczęście z pomocą przychodzi internet. Od Nowego Roku mamy nową funkcjonalność – możliwość złożenia wniosku o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy za pośrednictwem
systemu epuap.gov.pl lub strony obywatel.gov.pl. Żeby
tak zrobić, trzeba dysponować profilem zaufanym,
podpisem elektronicznym bądź zalogować się za pomocą bankowości elektronicznej wybranych banków.
Co ważne, nie musimy fatygować się do ratusza.
Pierwszym krokiem w elektronicznym zameldowaniu jest wypełnienie formularza znajdującego się
na epuap.gov.pl lub obywatel.gov.pl.
Niezbędne są do niego również załączniki:
„Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł
prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, dołącz do formularza jeden z następujących

dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi,
na przykład: umowa cywilnoprawna, umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów
I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego
tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się

zameldować, dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub
innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument,
który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów, dołącz
ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany” –
czytamy na stronie epuap.gov.pl
Po wysłaniu wniosku następuje jego weryfikacja.
Jeśli jest pozytywna, dochodzi do zameldowania.
Jeśli brakuje dokumentów, wnioskujący otrzymuje
wezwanie do ich uzupełnienia.
Uwaga! Usługa zameldowania jest bezpłatna.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
↘ na pobyt stały – jest bezpłatne,
↘ na pobyt czasowy – opłata skarbowa wynosi
17 zł.
Co ważne, zmiana zameldowania nie wymaga wymiany dowodu osobistego.

4 Edukacja

Przełomowa umowa
dla mareckiej edukacji
Zdobyliśmy pieniądze, dzięki którym możemy realizować inwestycje
z myślą o najmłodszym pokoleniu markowian
W ostatnim numerze Marki.pl opisywaliśmy przedsięwzięcia, które pozwolą
rozładować trudną sytuację lokalową
naszej oświaty. Chodzi o cztery inwestycje – budowę szkoły przy Wspólnej,
rozbudowę szkoły podstawowej nr
2 przy Szkolnej, rozbudowę przedszkola miejskiego przy Dużej oraz
budowę obiektu edukacyjnego przy
Okólnej (w czasie remontu będzie to
filia szkoły podstawowej nr 2, po jego
zakończeniu – przedszkole miejskie).
Warunkiem realizacji tych jakże potrzebnych inwestycji było znalezienie
niezbędnych środków finansowych.
Po kilkumiesięcznych rozmowach
19 stycznia została podpisana umowa z Bankiem Pekao SA. Mareckie
Inwestycje Miejskie (czyli miejska spółka, która czuwa nad przedsięwzięciami
edukacyjnymi) otrzymają z emisji obligacji 109 mln zł.
– Gonimy stracony czas. Liczba
dzieci w mareckich szkołach rośnie
błyskawicznie, tymczasem inwestycji
w rozbudowę bazy w poprzednich kadencjach było jak na lekarstwo. W roku
szkolnym 2010/11 w szkołach podstawowych uczyło się 1,9 tys., w obecnym
– ponad 3 tys. I ta ostatnia liczba dalej

Kluczowa umowa. Barbara Cendrowska z Baku Pekao SA oraz burmistrz
Jacek Orych podpisują porozumienie, dzięki któremu będziemy mogli budować
szkoły i przedszkola.
będzie rosnąć – podkreśla burmistrz
Jacek Orych.

Przedszkole z modułów

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku
powiększoną i zmodernizowaną szkołę
podstawową przy ul. Okólnej – powstały budynek dla edukacji wczesnoszkolnej dla 500 dzieci i hala sportowa. Było
to jedynie preludium do jeszcze większych projektów, których efekty będzie
widać już w tym roku.

19 stycznia zostały bowiem podpisane umowy z wyłonioną w przetargu
firmą Climatic, która w technologii modułowej rozbuduje przedszkole przy ul.
Dużej (z myślą o ponad 200 dzieciach)
i postawi filię szkoły podstawowej dla
trzeszczącej w szwach „Dwójki”.

Wzór dla innych

Największą inwestycją będzie budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Przy ul. Wspólnej

Odblaskowy przedszkolak
Z edukacyjnego programu
skorzystało ponad 1000 dzieci
z naszego miasta.
Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?
Jak poruszać się na rowerze? Jak odczytać znaki i sygnały świetlne? Na te
pytania znają już odpowiedź mareckie dzieci, które uczestniczyły bądź
uczestniczą w drugiej edycji programu „Odblaskowy przedszkolak”. To
projekt finansowany przez miasto,
a prowadzony przez Pawła Paczka,
koordynatora miejskiego miasteczka
ruchu drogowego.
– Prowadzimy ten program już od
ubiegłego roku. Skorzystało z niego
ponad 1000 dzieci. Najważniejsze jest
to, że widzimy efekty. Te dzieci, które
rok temu uczestniczyły w programie,
a teraz są w pierwszej klasie, dają

sobie radę w mobilnym miasteczku
ruchu drogowego – podkreśla Paweł
Paczek.
Zajęcia są prowadzone w małych,
ośmioosobowych grupach. Koordynator przywozi do przedszkola niezbędne gadżety: plansze symulujące
dwie jezdnie, sygnalizatory, przejścia
dla pieszych, samochody, koszulki
odblaskowe. Spotkanie trwa około
40 minut.
– Dzieci nie tylko uczą się podstawowych zasad ruchu drogowego, ale
poznają także numery alarmowe – dodaje Paweł Paczek.
Zajęcia będą prowadzone do końca
marca. Paweł Paczek prosi o kontakt
publiczne i prywatne przedszkola, które chcą jeszcze zorganizować zajęcia
(tel. 604 051 843, e-mail: paczekpawel@wp.pl).

Na Mazowszu świecimy przykładem.
Oprócz „Odblaskowego przedszkolaka” prowadzimy jeszcze dwa programy zwiększające bezpieczeństwo
najmłodszego pokolenia – „Twój
rower nie ma poduszki powietrznej”
oraz „Masz jedno życie”.

ma powstać kompleks, który będzie
tętnił życiem przez większość dnia.
Pierwotnie miało to być gimnazjum dla
800 uczniów. Po reformie oświaty będzie
to szkoła podstawowa dla 1200 uczniów,
z basenem, salą widowiskową, boiskiem
piłkarskim i miasteczkiem ruchu drogowego. Ma to być kompleks jak najbardziej efektywny energetycznie. Będzie
korzystać z takich rozwiązań jak panele
fotowoltaiczne i pompy ciepła.
O tej inwestycji ciepło wypowiadała się Barbara Cendrowska z Banku
Pekao SA.
– Jestem matką trojga dzieci i wiem,
jak ważna – oprócz samej jakości edukacji – jest infrastruktura oświatowa.
Cieszę się, że z naszą pomocą powstanie
w Markach obiekt, który będzie wzorem
dla innych inwestycji edukacyjnych.
Dzięki temu, że zostanie wybudowany
w technologii pasywnej, jego eksploatacja będzie tańsza niż tradycyjnych
budynków – mówiła przedstawicielka
banku kontrolowanego przez spółki
skarbu państwa.
Przetarg na budowę obiektu przy
Wspólnej jest w toku. Jedyną ofertę
złożyła firma Budimex. Obecnie jest
ona sprawdzana.

Edukacja 5

BIULETYN
INFORMACYJNY

Wizja z ul. Szkolnej. Tak ma wyglądać powiększona „Dwójka”. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, liczba sal lekcyjnych zwiększy się niemal dwukrotnie.

Czas na „Dwójkę”

Do podobnej sytuacji doszło w przetargu na rozbudowę i modernizację
Szkoły Podstawowej nr 2. Tak jak
w przypadku Wspólnej, ofertę złożyła
jedynie firma Budimex. „Dwójka” jest
jedną z najbardziej oblężonych placówek edukacyjnych.
– Obecnie dysponujemy 14 salami lekcyjnymi i dwiema małymi do
nauki języków. Mamy 27 klas, w których uczy się prawie 600 uczniów.

W kolejnym roku szkolnym prawdopodobnie dojdzie nam pięć klas
(żadna nie odejdzie z powodu wydłużenia nauki z sześciu do ośmiu
lat). W następnym roku szkolnym
– kolejne pięć, a odejdą tylko trzy
– tak sytuację lokalową opisuje dyrektor Katarzyna Łempicka.
Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, inwestycja będzie realizowana
w formule „zaprojektuj i zbuduj”. To
znaczy, że ewentualny zwycięzca po-

PRACUJEMY NAD BONEM ŻŁOBKOWYM
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, młodzi
rodzice, płacący podatki
w Markach, otrzymają
wsparcie jesienią tego roku.
Ma go Warszawa, być może już
niedługo będą mieć go także
Marki. Mowa o bonie żłobkowym,
który jest formą wsparcia dla rodzin z najmniejszymi dziećmi.
– Otrzymywaliśmy w tej sprawie wiele zapytań. Dlatego zleciłem opracowanie zasad tzw. bonu
malucha (nazwa tymczasowa).
W Markach nie mamy jeszcze
publicznego żłobka. Drugi etap
rozbudowy przedszkola przy
ulicy Dużej zakłada powstanie
oddziałów żłobkowych. Jednak
zanim to nastąpi, chciałbym,
aby mieszkańcy – na wzór innych gmin – mogli otrzymać od

miasta dopłatę do pobytu dziecka
w żłobku lub klubiku dziecięcym.
Świadczenie będzie obejmowało
także dofinansowanie legalnego
zatrudnienia niani – mówi burmistrz Jacek Orych.
Zdaniem samorządowca, taki
system wsparcia pomoże w aktywizacji zawodowej młodych rodziców.
– Środki będą mogły otrzymać
osoby, które wskazały Marki jako
miejsce zamieszkania w zeznaniu podatkowym – dodaje Jacek Orych.
Projekt uchwały w tej sprawie
przekazany zostanie radnym wiosną. Jeśli pomysł uzyska akceptację Rady Miasta, świadczenia
ruszą 1 września tego roku. Obecnie opracowywany jest regulamin
przyznawania bonu oraz wzór
wniosku, jaki trzeba będzie złożyć,
by otrzymać świadczenie.

stępowania przygotuje projekt budowlany, uzyska pozwolenia, a następnie
zrealizuje roboty.
– Zebraliśmy dużo doświadczeń przy
rozbudowie szkoły przy Okólnej. Wykorzystamy je, by realizacja inwestycji jak
najmniej wpływała na funkcjonowanie
placówki – podkreśla burmistrz.
W planach są m.in. wybudowanie
nowej części edukacyjnej, bloku żywieniowego, wyburzenie starej hali
i budowa nowej. Jedno z dwóch bo-

isk zostanie przykryte tzw. balonem.
Dzięki temu będzie mogło być wykorzystywane także w okresie zimowym.
– Obecnie powierzchnia zabudowy
szkoły wynosi 3,5 tys mkw. Po zakończeniu inwestycji wzrośnie do 7,5 tys.
mkw. Teraz mamy 14-16 sal lekcyjnych, po rozbudowie 27. Szkoła będzie w pełni przystosowana do obsługi
osób niepełnosprawnych – pojawią się
w niej windy. Będzie też energooszczędna – dodaje Jacek Orych.

ZANIM ZACZNIE SIĘ REKRUTACJA
Garść praktycznych informacji
dla rodziców przedszkolaków
oraz przyszłych pierwszaków.
↘ Od 1 marca nasze szkoły podstawowe
rozpoczną zapisy dzieci do pierwszych klas
na rok szkolny 2018/2019. Dzieci, które
mieszkają w obwodzie danej szkoły, są przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu na
podstawie zgłoszenia rodzica. Naukę rozpoczynają dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 r.)
oraz, na wniosek rodziców, dzieci 6-letnie
(urodzone w 2012 r.), jeśli ukończyły roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej do 13 kwietnia 2018 r. Jeśli szkoła
będzie dysponować wolnymi miejscami,
może przeprowadzić rekrutację dla dzieci
zamieszkałych poza jej obwodem.
↘ Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które
uczęszczają do przedszkoli publicznych lub
konkursowych, mogą kontynuować w swojej placówce wychowanie przedszkolne
w roku szkolnym 2018/2019. Ich rodzice

są proszeni o złożenie w przedszkolu Karty
Kontynuacji w nieprzekraczalnym terminie
do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00.
↘ Dla pozostałych dzieci w wieku od 3 do
6 lat zostanie przeprowadzona rekrutacja
na wolne miejsca w przedszkolach publicznych i niepublicznych wyłonionych w trybie
otwartych konkursów ofert, które zapewnią
realizację wychowania przedszkolnego na
zasadach obowiązujących w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę.
Lista placówek prowadzących rekrutację
wraz z liczbą wolnych miejsc zostanie podana 4 kwietnia 2018 r. – w dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w systemie elektronicznym.
Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w Centrum Usług
Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7, tel.
22 771 37 34.
Odpowiednie formularze może pobrać
ze strony www.marki.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych”
(po lewej stronie ekranu).
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Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
otrzymaliśmy prezent, na który czekaliśmy
od wielu lat – obwodnicę. Do zakończenia
realizowanej przez państwo inwestycji
zostało jednak jeszcze sporo robót.

↘

W nocy z 22 na 23 grudnia
pierwsze samochody pomknęły spod centrum handlowego M1 do Radzymina. Spełniły się
marzenia wielu markowian o odblokowaniu miasta. Dzięki nowej
trasie większość ruchu (zarówno
ciężkiego, jak i osobowego) omija
miasto. Kierowcy nie tracą już
czasu i paliwa w gigantycznych
korkach. Do zakończenia prac
zostało jeszcze sporo. Najwięcej
robót czeka odcinek realizowany
przez konsorcjum pod wodzą
włoskiej firmy Salini. Do dokończenia są przede wszystkim węzły
Kobyłka oraz Marki (likwidacja
starego zjazdu). Ponadto na
wykonanie czekają drogi techniczne i rowerowe. W ramach
porozumienia z miastem mają być
również wyremontowane odcinki
Ząbkowskiej (pod wiaduktem)
oraz Szpitalnej.

↘

Na wiosnę ruszy remont
Alei Marszałka Piłsudskiego.
Będzie to element kontraktu
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
z wykonawcą obwodnicy. Firma
Astaldi ułoży nową nawierzchnię asfaltową. Jako miasto nie
będziemy uczestniczyć finansowo
w tym przedsięwzięciu. Wcześniej
proponowaliśmy kompleksową przebudowę głównej ulicy
w Markach (m.in. ułożenie
nowych chodników, oświetlenia,
otwarcie bocznych ulic), ale na
drodze do zawarcia porozumienia stanęły kwestie finansowe.
W tej sytuacji będziemy realizować modernizację Piłsudskiego
w etapach, w późniejszym
czasie, korzystając ze środków
zewnętrznych. Staramy się m.in.
o dofinansowanie budowy dróg
rowerowych z UE.

↘

Kwestią, która dotyka osoby
mieszkające w sąsiedztwie
obwodnicy, jest hałas. Nie jest to
tylko problem naszego miasta.
Dostrzegły go również społeczności Zielonki, Kobyłki i Radzymina
oraz przedstawiciele samorządu
z tych terenów. Na styczniowej
sesji radni Marek przyjęli stanowisko „w sprawie konieczności
podjęcia działań przez GDDKiA
w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną
emisją hałasu wzdłuż drogi S8”.
GDDKiA zapowiedziała niedawno
szybsze przeprowadzenie badań
akustycznych na terenie Marek.
Mieszkańcy, którzy chcą, by były
realizowane na ich posesji, mogą
o to wnioskować w warszawskim
oddziale GDDKiA. Drogowcy
obiecują, że jeśli normy będą
przekroczone, podejmą działania
zaradcze.

↘

Rosną szanse na wybudowanie wygodnego połączenia
między Markami a Kobyłką.
Nad obwodnicą został zbudowany
wiadukt, który będzie stanowił
łącznik między ulicami:
Główną w Markach i Dworkową
w Kobyłce. Problemem jest
brak dróg dojazdowych.
Prawdopodobnie niedługo
zostanie rozwiązany. Samorząd
powiatu wołomińskiego ogłosił
przetarg na budowę drogi, która
w naszym mieście zacznie się przy
ul. Głównej (modernizowanej
w tym roku), przetnie drogę 631,
poprowadzi wiaduktem
nad obwodnicą i wpadnie
do Kobyłki. Pomocy udzielił
samorząd województwa mazowieckiego. W ramach wspierania
lokalnych inwestycji drogowych
przeznaczył ponad 3,4 mln zł
na to przedsięwzięcie.
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Zieleniec do remontu

RÓWNANIE
DRÓG GRUNTOWYCH

Podpisaliśmy największą
umowę drogową w historii
miasta. Dzięki niej powstanie
wygodne połączenie
z centrum miasta.

↘ Do przetargu stanęły dwie
firmy: KSS Polska i Zakład Robót
Ogrodniczo-Drogowych inż.
Michalina Sawicka. Miasto
chce przeznaczyć na ten cel
1,05 mln zł, obie oferty zmieściły
się w kosztorysie (odpowiednio
866,5 oraz 883,4 tys. zł).

NAPRAWY CZĄSTKOWE
DRÓG ASFALTOWYCH
↘ O zamówienie ubiega się
tylko jedna firma – Urbud, która
w ubiegłym roku wykonywała
tego typu naprawy dla miasta.
Samorząd chce przeznaczyć na ten
cel ponad 770 tys. zł, oferta złożona
w przetargu jest o ponad 8 proc.
droższa.

PRZEBUDOWA
SOSNOWEJ/KOŚCIUSZKI
↘ Drugi przetarg został unieważniony
z powodu zbyt wysokiej oferty.
O zamówienie starała się jedynie
firma IDS-Bud, która wyceniła
roboty na 15,6 mln zł. Miasto
było gotowe przeznaczyć
na inwestycje 11,1 mln zł.
Przetarg będzie powtórzony.

Wiosną ubiegłego roku zakończyły się prace przy modernizacji ulicy
Sowińskiego. Została uzupełniona kanalizacja deszczowa, ułożona nowa nawierzchnia, powstały chodniki i droga
rowerowa. Zakres robót sięgał skrzyżowania z ul. Stawową. Mieszkańcy
Zieleńca, którzy licznie uczestniczyli
w konsultacjach społecznych, pytali, czy i kiedy nastąpi ciąg dalszy.
Odpowiedź brzmi – na wiosnę. W lutym miasto podpisało umowę z firmą
Strabag na wykonanie kompleksowej
przebudowy ul. Głównej, Strzeleckiej,
Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej,
fragmentu Wesołej i północnej części
ulicy Przyleśnej.
– Dzięki temu powstanie wygodny
dojazd z Zieleńca do centrum Marek –
mówi burmistrz Jacek Orych.
To największa umowa drogowa
w dziejach Marek. Wykonawcę wyłoniono dopiero w drugim przetargu.

W pierwszym najtańsza oferta wynosiła 14,9 mln zł i znacznie przekraczała
kosztorys. Dlatego samorząd zdecydował się powtórzyć postępowanie.
W drugim przetargu najtańszą (i jedyną) ofertę złożył Strabag. Koszt inwestycji wyniesie 12,9 mln zł brutto.
Zakres robót jest bardzo szeroki.
Przede wszystkim ulice na Zieleńcu
dostaną odwodnienie. Powstanie kanalizacja deszczowa połączona z oczyszczalnią wód opadowych. Główna
uzyska nawierzchnię z betonu asfaltowego, przyległe do niej – z kostki.

Powstanie też droga rowerowa, którą od kresu ulicy Sowińskiego będzie
można pojechać przez Główną do węzła Zielonka 2. Na tę część inwestycji
otrzymaliśmy unijne dofinansowanie.
Budowa drogi rowerowej ma zapewnione pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki,
Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”.
Inwestycja powinna być ukończona
jesienią tego roku.

Więcej autobusów, nowe linie

PRZEBUDOWA
UL. WIEWIÓRKI
↘ Do przetargu stanęły dwie firmy:
STD Nasiłowski oraz Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego. Samorząd
jest gotów wydać na tę inwestycję
niecałe 389 tys. zł, obie oferty są
droższe (odpowiednio 499,7
oraz 816,4 tys. zł).

PRZEBUDOWA
UL. HOOVERA
↘ Przetarg został unieważniony.
Wpłynęła tylko jedna oferta, która
o ponad 100 proc. przekraczała
budżet miasta.

PRZEBUDOWA
UL. BEMA
↘ Do przetargu stanęło tylko
konsorcjum, którego liderem
jest firma Margot. Jego oferta
opiewa na 564,3 tys. zł i jest droższa
od kosztorysu o niecałe 10 proc.

PRZEBUDOWA
UL. CZACKIEGO
↘ Nie było chętnych do udziału
w tym przetargu. Postępowanie
zostało unieważnione.

Z rozmów z warszawskim
operatorem transportu
wynika, że oferta komunikacji
publicznej będzie szersza.
W połowie lutego burmistrz Jacek
Orych spotkał się z przedstawicielami
Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).
Rozmowy dotyczyły komunikacji autobusowej.

– Przy wprowadzaniu pierwszej strefy biletowej i obniżeniu ich cen dla markowian zadeklarowałem, że będziemy
rozmawiać z ZTM na temat zwiększenia
częstotliwości autobusów. Była to odpowiedź na sygnały mieszkańców. Po
otwarciu obwodnicy i udrożnieniu Alei
Piłsudskiego sprawy nabrały przyśpieszenia – mówi Jacek Orych.
Wnioski płynące ze spotkania
są optymistyczne.

– Mam do przekazania dobre wieści. W perspektywie miesiąca-dwóch
ZTM jest gotów zwiększyć częstotliwość linii 140, 340 i 738 – informuje burmistrz.
Niedługo na mareckich ulicach
powinny pojawić się też nowe linie –
L33 (Marki-Nieporęt), L43 (Zielonka-Marki) oraz L45 (Marki-Radzymin),
które poszerzą ofertę komunikacji
autobusowej.
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Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mokmarki.pl
oraz profilu na FB https://www.facebook.com/mokmarki
BAJKI NIE TYLKO
DLA DZIECI
Zapraszamy na dowcipne
i poruszające przedstawienia.
Marecki Ośrodek Kultury w ramach
stałej oferty adresowanej do dzieci
i rodziców proponuje dwa wyjątkowe spektakle. 4 marca Teatr Dukat
zaprasza na „Księżniczkę Różyczkę” –
piękną i dowcipną historię Różowego
Królestwa i jego mieszkańców: Wróżki
Zapominalskiej, Nieśmiałego Pazia
i Smoka Jarosza.
Do niezwykłego świata rymowanych
wierszy z morałem Jeana de La Fontaine’a zaprasza dzieci i rodziców Grzegorz Gierak, reżyser przedstawienia
„Bajki, czyli co dwie głowy to nie jedna”. Bohaterami są zwierzęta, w których jak w lustrzanym odbiciu widać
ludzkie postawy, cechy i zachowania.
To mini historie o takich wartościach,
jak przyjaźń, odwaga, odróżnianie dobra od zła, umiejętność życia w zgodzie z innymi. Rodzice się uśmiechną,
a dzieci przeniosą w inny, magiczny
wymiar. Gorąco polecamy to ciepłe,
pouczające familijne przedstawienie,
na które zapraszamy 15 kwietnia.

Nieszablonowa
wokalistka
Na scenie MOK
wystąpi Gaba Kulka
– artystka, która
potrafi zaśpiewać
piosenki Wojciecha
Młynarskiego,
wiersze Zbigniewa
Herberta oraz
hity Iron Maiden.
Oczywiście
we własnej
interpretacji.

PROPOZYCJE
DLA SENIORÓW
W lutym rozpoczęły się „Mareckie
spotkania z historią”. Raz w miesiącu planujemy multimedialną prelekcję z pokazem eksponatów, dotyczącą dziejów i korzeni naszego miasta.
Spotkania powstają we współpracy
ze Stowarzyszeniem Marki-Pustelnik-Struga. Autorem wykładów jest lokalny
pasjonat i historyk Zbigniew Paciorek.
Pomysłodawcą drugiego, tym razem
artystycznego cyklu, jest Tomasz Ratajski, członek Klubu Seniora. Pierwszą
propozycją z cyklu był program „Tłusty czwartek z seniorami i piosenką”,
czyli spotkanie z piosenką, dowcipami,
anegdotami. W marcu seniorzy przygotują program dedykowany paniom
z okazji Dnia Kobiet. Pomysłów na wydarzenia w kolejnych miesiącach jest
wiele. Dzięki zaangażowaniu seniorów
każda nadarzająca się okazją stwarza
możliwość do aktywności i wspólnego
spędzania wolnego czasu. Zapraszamy!

11 marca, godz.18.00. Tę datę miłośnicy dobrej muzyki powinni zapisać w notatnikach/smartfonach.
Marecki Ośrodek Kultury zaprosił
Gabę Kulkę, która zaprezentuje album „Kruche”. Niełatwo opisać styl
artystki, ale świetnie ujął to w kilku
zdaniach Sebastian Rerak, dziennikarz muzyczny.
„Gaba Kulka od zawsze flirtowała
z różnymi brzmieniami (…). To błyskotliwa przebieżka między epokami. Syntetyczne brzmienia electro,
nowofalowy zew, charme klasycznej
piosenki – „Kruche” łączą to wszystko
w gustownym, autorskim ujęciu” –
napisał o jej albumie.
Artystka sama pisze o swoim stylu, że jest to „pstrokata mieszanka
gatunków, od fortepianowego rocka,
przez jazz, po weillowski kabaret”.
Bo też jej zainteresowania są bar-

dzo szerokie. W 2009 r. pojawiła się
na krążku „Herbert”, gdzie wiersze
słynnego poety były cytowane i recytowane przez znanych artystów.
W 2011 r., wraz z muzykami tworzącymi zespół Baaba, przygotowała
covery zespołu Iron Maiden. Świetnie interpretuje też piosenki Wojciecha Młynarskiego. Ci, którzy dobrze poszperają w serwisie YouTube,
znajdą jej interpretację… znanego
przeboju muzyki disco „Ona tańczy
dla mnie”. Gaba jest też autorką piosenek, które znalazły się na płytach
artystów takich jak Hey, Smolik czy
Reni Jusis.
Przełomowe znaczenie w jej karierze miał album „Hat, Rabbit”. Spotkał
się nie tylko z dobrym przyjęciem krytyków, ale również tzw. szerokiej publiczności. W 2009 r. osiągnął status
złotej płyty. Rok później Gaba Kulka

otrzymała Fryderyka, najważniejszą
polską nagrodę muzyczną, w kategorii Wokalistka Roku.
Do Marek artystka przyjedzie
z albumem „Kruche”, wydanym
w 2016 r. Towarzyszyć jej będzie
Wojciech Traczyk, kontrabasista i gitarzysta basowy.
„Nowy album to zapis tego, co
gra w duszy artystki, jest on szczery,
prawdziwy i co za tym idzie, trochę
trudniejszy do natychmiastowego
przyswojenia, bo Gaba Kulka swoją
twórczością potrafi skręcić w iście
awangardowe rejony, a naturalny,
przebojowy potencjał jej kompozycji
jest schowany nieco za bogatą, urozmaiconą warstwą instrumentalną –
napisał w recenzji na łamach „Głosu
Kultury” Jakub Pożarowszczyk.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w sekretariacie MOK. [FOT. ANNA LUCID]
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O miłości,
tęsknotach, nadziei

W HOŁDZIE PIAZZOLLI

8 kwietnia w MOK będzie
królowała piosenka aktorska.
Przed Państwem wystąpi
Monika Szomko.
8 kwietnia godz. 18.00 melomani
usłyszą, jak intrygująco można zaśpiewać z perspektywy „dobrego diabła”. Marecki Ośrodek Kultury zaprosił Monikę Szomko, autorkę recitalu
„Dobry we mnie diabeł”. Zapytana na
łamach „Dziennika Teatralnego”, odpowiedziała, że „będzie poetycko-muzycznie. Będzie osobiście i kameralnie.
Cicho i głośno jednocześnie. Będzie
o czymś. O miłości, tęsknotach, nieporozumieniach, nadziei”.
Na scenie MOK artystka zaprezentuje autorski recital w reżyserii Jerzego
Głybina. Towarzyszyć jej będzie Wojciech Sanocki, pianista, kompozytor,
aranżer.
„To w jakimś sensie poetycka opowieść o miłości – pogodna i opowiedziana bez poważnego „zadęcia”. Monika Szomko wybrała piosenki znane
i „osłuchane” z repertuaru m.in. Katarzyny Groniec, Grzegorza Turnaua
i Anity Lipnickiej. Wśród nich tak nieśmiertelne standardy poezji śpiewanej
jak „Oczy tej małej” Agnieszki Osieckiej

10 marca na scenie MOK pojawi się Izabela Kopeć, znana mezzosopranistka.
Wystąpi w koncercie „Show me your tango” i wykona klimatyczne pieśni
argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli. Towarzyszyć jej będą
Gilberto Pereyra (bandoneon) oraz Robert Horna (gitara klasyczna).
Początek o godz. 18.00. Szczegóły na stronie www.mokmarki.pl

KOŁYSANKA DLA OFELII
To będzie spektakl o człowieku
i jego samotności wobec
świata. O tym, że jeszcze się
wszystko naprawi. Potrzeba
tylko cierpliwości.
Zapraszamy na monodram przygotowany
na podstawie tekstów Georga Büchnera,
Williama Shakespeare’a i Stanisława
Wyspiańskiego. To historia przebaczenia, odkupienia i ukochania wszystkich
krzywd, na jakie przyzwalamy w życiu.
– „Kołysanka dla Ofelii” to ukochanie wszystkiego, co boli i rani. Utulenie
naszego niezrozumienia w relacjach
z innymi i samym sobą – opisuje reżyser Weronika Kuśmider.
Spektakl, który powstał z okazji
400. rocznicy śmierci Williama Shakespeare’a, zostanie zaprezentowany
18 marca o godz. 17.00. Bezpłatne
wejściówki do odebrania w sekretariacie MOK.

FILMOWE SOBOTY
Czy oglądaliście już „Grand Budapest
Hotel”? Jeśli nie, to odwiedźcie w marcu nasze mury. W ramach projektu
FreeMOK zapraszamy Wan na pokaz
filmu o świetnym scenariuszu, fantastycznej scenografii i doborowej obsadzie. W filmie Wesa Andersona wystąpili m.in. Ralph Fennes, Adrien Brody,
Willem Defoe, Harvey Keitel i Bill
Muray. Otworzy on cykl „Filmowe
soboty”, który odbywać się będzie raz
w miesiącu w Ośrodku Kultury. Więcej
szczegółów już wkrótce! Serdecznie
zapraszamy młodzież !
Informacje: www.mokmarki.pl
fb: www.facebook.com/mokmarki

czy „Życie to nie teatr” Edwarda Stachury. Swój recital śpiewa delikatnie,
kameralnie, często „wpasowując się”
w znany już klimat piosenek. W kilku
pokazuje jednak swój własny „pazur” –
jak w otwierającej recital „Komediantce” czy piosence „Jeszcze się wszystko
da odkręcić”, którą wykonuje w sposób
liryczny i żartobliwy zarazem” – napisał w recenzji w „Życiu Bytomskim”
Marcin Hałaś.
Bezpłatne wejściówki do odebrania
w sekretariacie MOK.

Teatr przy kawie
Coś dla duszy, coś dla smaku
– w MOK oferujemy doznania
nie tylko artystyczne!
Okazało się, że Marki mają wielu teatromanów. Specjalnie dla nich uruchomiliśmy nową formę teatralnych
spotkań – Cafe Teatr, czyli teatr przy
kawie. Uwaga – od 20 lutego z prawdziwą sceną!
Pierwsze przedstawienie w tej
formule odbyło się 4 lutego. Zagraliśmy spektakl „Szycie nie jest romansem” według Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w reżyserii Szczepana Szczykny z udziałem Aleksandry
Jankowskiej, Jerzego Łazewskiego,
Adama Tkaczyka i Dawida Ludkiewicza (także autora muzyki). W kawiarni królowały faworki i kawa z bitą
śmietaną. Ten spektakl powtórzymy
w maju, a w kwietniu zapraszamy na
premierę spektaklu „Wojny nie będzie,
czyli wariatka z Chaillot” według Jeana Giraudoux. Pokaz przedpremierowy fragmentów przedstawienia odbędzie się podczas tegorocznej Szminki
(piszemy o tym na str. 14). W spektaklu występują wyłącznie panie:
Aurelia – Beata Brysiak, Konstancja

– Milena Starczewska, Gabriela – Dagmara Szafrańska, Józefina – Monika
Chybalska, Irma – Paulina Borzecka,
Kelnerka I – Weronika Brysiak, Kelnerka II – Daria Woźniak, Pieśniarka – Antonina Michalska. Scenariusz
i reżyseria – Aleksandra Jankowska,
scenografia – Hanna Mrozowska.
A w kawiarni: la cafe z kawiarki francuskiej z makaronikami.
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Akcja – sterylizacja
Sfinansujemy koszty sterylizacji,
kastracji i znakowania zwierząt
domowych.
Jak „wykastrować” bezdomność
zwierząt? Według Najwyższej Izby
Kontroli, która zajęła się tym tematem, potrzebne są dwie rzeczy:
profilaktyka i edukacja. W całym
kraju nie jest z tym najlepiej, bo
liczba kotów i psów, które trafiają do schronisk, sukcesywnie się
zwiększa. Są jednak przykłady
gmin, którym udało się odwrócić
taką tendencję. Przykładem jest
wielkopolski Suchy Las, w którym
wprowadzono programy znakowania wszystkich zwierząt i rejestro-

WARUNKIEM UDZIAŁU
W TYM PROJEKCIE SĄ:
↘ Złożenie wniosku
w kancelarii Urzędu Miasta Marki
w pokoju nr 13 (dla każdego
zwierzaka oddzielny);
↘ Wyrażenie przez właściciela
zgody na oznakowanie psa i/lub
kota za pomocą chipa (nie dotyczy
zwierząt już oznakowanych);
↘ Przedłożenia lekarzowi weterynarii
książeczki zdrowia zwierzęcia
oraz aktualnego dokumentu
potwierdzającego poddanie go
obowiązkowemu szczepieniu
przeciwko wściekliźnie
(dotyczy wyłącznie psów).

wania ich w internetowej bazie danych oraz dofinansowania kastracji
i sterylizacji.
Część z tych praktyk wprowadzi
też nasze miasto. Rada Miasta wyraziła zgodę na wprowadzanie w życie
projektu „Akcja sterylizacja”. Samorząd sfinansuje koszty sterylizacji,
kastracji i znakowania zwierząt domowych. Projekt będzie realizowany w 2018 r. – aż do wyczerpania
puli pieniędzy przeznaczonych na
ten cel (42,6 tys. zł). Zabiegi będzie
wykonywać wyłoniona w przetargu
przychodnia weterynaryjna Marwet.
Każdy mieszkaniec może ubiegać
się o sfinansowanie sterylizacji lub
kastracji oraz znakowania jednego
kota i jednego psa w ciągu roku.
Właściciel zwierzęcia otrzymuje
skierowanie z urzędu miasta. Następnie uzgadnia z lekarzem weterynarii termin zabiegu. Należy go
wykonać w ciągu miesiąca od otrzymania skierowania. W przeciwnym
wypadku, po upływie terminu, staje
się nieważne i nie stanowi podstawy
do pokrycia kosztów zabiegu.
Uwaga! Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi
kosztów związanych z ich leczeniem
oraz nie pokrywa dodatkowych
kosztów w przypadku ujawnienia
nieprzewidzianych okoliczności
w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Potwierdzone przypadki ASF w Markach
Powodów do niepokoju
nie ma, bo wirus jest
groźny jedynie dla dzików
i świń. Warto jednak
zapoznać się z praktycznymi
zasadami postępowania.
Na początku stycznia zostały znalezione w naszym mieście dwa padłe
dziki. Po pobraniu próbek przez powiatowego lekarza weterynarii i przebadaniu przez instytut w Puławach
okazało się, że były zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
(ASF). Dziki zostały natychmiast
poddane utylizacji.

– Afrykański pomór świń (ASF)
to groźna choroba wirusowa, ale
chorują na nią wyłącznie dziki i świnie. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem. Choroba ta nie
stwarza zagrożenia dla ich zdrowia
i życia – podkreśla Marcin Skrzecz,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Przez długi czas wirus może
utrzymywać się w zwłokach dzików
(nawet ich kościach). Dlatego przygotowaliśmy kilka porad dla mieszkańców.

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?
↘ Jeżeli to możliwe, oznakuj miejsce
znalezienia zwłok, by służby mogły je
łatwo znaleźć;
↘ Powstrzymaj się od dotykania
zwłok;
↘ Zgłoś znalezienie padłego dzika
do powiatowego lekarza weterynarii
(tel. 694-495-637) lub najbliższej
lecznicy weterynaryjnej lub
miejscowego koła łowieckiego.
W związku z zagrożeniem ASF:
↘ W lesie nie wolno pozostawiać
żadnych odpadków żywnościowych;

↘ Nie można spuszczać psów
ze smyczy;
↘ Zgodnie z prawem, na obszarach
występowania ASF osoby, które mają
kontakt z dzikami, muszą stosować
środki higieny niezbędne
do ograniczania ryzyka,
w tym odkażanie rąk i obuwia;
↘ Osoba, która znalazła padłego
dzika i mogła mieć kontakt z wirusem
ASF, przez 72 godziny po tym fakcie
nie powinna wchodzić do miejsc,
w których utrzymywane są świnie.
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TROPEM WILCZYM
4 marca biegacze będą
rywalizować na dwóch
dystansach – 1963 m
oraz 6,6 km.
Największy bieg pamięci w Polsce –
tak jest określana cykliczna impreza
o mocnym akcencie historycznym.
Tegoroczna rywalizacja będzie odbywała się bowiem w ponad 300 miastach, także w Markach. Zawody są
organizowane trzy dni po Narodowym
Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Biegacze sprawdzą formę na dwóch
dystansach: honorowym – 1963 m (odwołanie do roku, w którym zastrzelono
ostatniego żołnierza wyklętego sierż.
Józefa Franczaka) oraz dodatkowym
– 6,6 km. Trasy są przełajowe i trudne
technicznie. Wiodą przez tereny zadrzewione znajdujące się wokół stawu zwanego Meksyk przy ulicy Grunwaldzkiej.
Trasa, na której występują liczne różnice w wysokości terenu, zbiorniki wodne
oraz ciekawa szata roślinna, zaspokoi nawet najbardziej wymagających biegaczy.
Zapraszamy również mieszkańców
do kibicowania. Start – o godz. 12.00.

ROWEROWE
MIEJSCE SPOTKAŃ

Na półmetku przygotowań
Piłkarskie rozgrywki ruszają w marcu.
W meczach sparingowych
obie drużyny Marcovii raz są na wozie,
raz pod wozem.
Zawodnicy Marcovii są na półmetku przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2017/2018. Podopieczni Macieja
Wesołowskiego rozpoczęli zajęcia 8 stycznia. Na inauguracyjnym treningu stawiło się 19 zawodników. Zabrakło m.in.
Ernesta Kozłowskiego, który po zakończeniu półrocznego
wypożyczenia powrócił do czwartoligowej Błonianki Błonie.
Wśród trenujących próżno było szukać także Bartosza
Rzeźnika. Obrońca na pewno nie założy już koszulki z „M”
na piersi, ale wciąż nie wiadomo, w którym klubie zakotwiczy. Wielce prawdopodobne jest, że podąży śladami swojego byłego trenera Łukasza Stasiuka i wzmocni rywalizację
w Bugu Wyszków. Znak zapytania należy również postawić
przy Tomaszu Zakrzewskim, który również nosi się z zamiarem opuszczenia Wspólnej 12.
Władze Marcovii nie mogą jeszcze ujawnić nazwisk zawodników, którzy wiosną wzmocnią jej skład. Formalności
związane z transferami powoli zbliżają się ku finalizacji,
ale dopóki potwierdzenia nie znajdą się na biurku Konrada
Króla, kierownika klubu, nikt nie ujawni personaliów. Wiadomo jednak, że chodzi o czterech zawodników – bramkarza, obrońcę i dwóch pomocników. Kwestia ich przejścia do
Marcovii rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni.
Podopieczni Macieja Wesołowskiego rozegrali do tej pory
sześć spotkań kontrolnych. Jedno z nich zakończyło się okazałym zwycięstwem, dwa remisami, a w trzech nieznacznie
górą byli rywale. Do rozegrania pozostały jeszcze mecze
z Gromem Warszawa, Huraganem Wołomin, Dolcanem Ząbki, Mazurem Radzymin i MKS-em II Piaseczno. Pierwszy
mecz w lidze okręgowej zostanie rozegrany w połowie marca (ostateczny termin zależy od warunków pogodowych)

Drugi zespół seniorów Marcovii również powoli wkracza
w półmetek przygotowań („A” klasa startuje tydzień później
niż liga okręgowa). Zawodnicy Arkadiusza Kostrzębskiego
rozegrali dotychczas trzy mecze sparingowe. W pierwszym
spotkaniu kontrolnym przegrali 1:5 z rezerwami Victorii Sulejówek. Po remisie 3:3 z Rządzą Załubice przyszło
zwycięstwo nad GKS-em Dąbrówka. Pojedynek z zespołem
Przemysława Kaczmarczyka zakończył się triumfem 5:3. Na
wiosnę w szeregach rezerw Marcovii zobaczymy większość
zawodników z rocznika 2000, który został zimą wycofany
z rozgrywek w swojej kategorii wiekowej. Oprócz tego z drużyną trenuje kilku nowych graczy. Informacje o wszystkich
ruchach transferowych w Marcovii można znaleźć na stronie
internetowej www.marcovia-marki.pl.
Marcin Boczoń

GALA KICKBOXINGU WWL FIGHT

Podpisujemy umowę
na zaprojektowanie
i wybudowanie toru
typu pumptrack.

Co to jest pumptrack? To rowerowy
plac rekreacji, na którym można kształtować nie tylko umiejętności jazdy na
jednośladzie, ale również prowadzić
wszechstronny trening. Takie miejsce
powstanie również w Markach – przy
ul. Grunwaldzkiej. To zasługa mieszkańców, którzy zgłosili, a następnie poparli
ten projekt w budżecie obywatelskim.
Ostatniego dnia ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie
i budowę pumptracka w Markach. Do
przetargu stanęła jedna firma, z którą
w lutym podpisujemy umowę na wykonanie robót. Projekt wdroży w życie
specjalizująca się w tego typu przedsięwzięciach białostocka firma Velo
Projekt. Tor będzie liczyć co najmniej
100 m długości, a do tego dojdą muldy,
zakręty i przeszkody oraz oczywiście
mała architektura. Roboty zostaną zakończone w sierpniu tego roku. Mamy
nadzieję, że będzie to dobre miejsce nie
tylko dla pasjonatów, ale całych rodzin!

Takiego wieczoru w naszym mieście jeszcze nie było. 17 lutego do Marek przyjechali najlepsi polscy kickbokserzy.
Nic dziwnego, że frekwencja w hali widowiskowo-sportowej im. Bożeny Markiewicz dopisała. Emocji było co nie miara,
gratulujemy wszystkim uczestnikom tych niezwykłych zawodów! Wydarzenie, którego pomysłodawcą był portal WWL24,
było współorganizowane m.in. przez nasze miasto i powiat wołomiński.
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Kanalizacja
to nie śmietnik
Nie wszystko, co trafi do sieci, dopłynie do oczyszczalni.
Największymi wrogami Wodociągu Mareckiego
są chusteczki nawilżane, pampersy, podpaski i szmaty.
Od jednego ze znajomych usłyszeliśmy – czepiacie się tego, że wrzucamy
chusteczki nawilżane do kanalizacji. Na
opakowaniu jak byk jest napisane, że
są biodegradowalne. Czyli nie powinno
być z nimi żadnego problemu, prawda?
Wpada do rury i gdy już dopłynie sobie
z prądem do oczyszczalni ścieków, to
śladu po nich nie ma…
Ten cytat dobrze ilustruje myślenie wielu obywateli naszego kraju. Przeciętny
mieszkaniec myśli, że co nie wrzuci
do toalety (oczywiście w stosownym
rozmiarze), to i tak dopłynie do celu.
Nieważne, czy jest to pampers, damskie
rajstopy, chusteczka nawilżana, prezerwatywa czy… telefon komórkowy,
który wypadł z kieszeni. Warszawska
oczyszczalnia ścieków Czajka czy szczecińskie Pomorzany wszystko przyjmą.

Otóż nie przyjmą, bo… taki towar nie
dopłynie i w drastycznym scenariuszu
może zablokować funkcjonowanie części lub całego systemu kanalizacyjnego w mieście, nawet tak niedużym jak
Marki. Uwierzcie – naprawdę niewiele
do tego potrzeba. Wystarczy, że na dłużej stanie jedna z sieciowych przepompowni, by fekalia rozlały się w Waszej
okolicy, skutecznie zatruwając życie.

Przystanek-przepompownia

Postanowiliśmy pokazać, jak działa system kanalizacji sanitarnej w Markach
liczący, bagatela, 200 km długości
i 60 przepompowni. Nie chcieliśmy jednak robić profesorskiego wykładu pełnego trudnej terminologii. Zastanawialiśmy
się, z czym można porównać marecki
system. Właściwy trop podsunął nam
Zbigniew Maksym – dyrektor ds. eks-

ploatacji, który zestawił go z systemem
komunikacji miejskiej. Zatem wsiadajmy
do tego autobusu. Na dodatek zróbmy
taką samą trasę jak mareckie ścieki –
z północy naszego miasta dojedźmy do
oczyszczalni ścieków Czajka.
Skorzystaliśmy z popularnej wyszukiwarki. Na szczęście nie ma już
korków. Najpierw przy Legionowej
wsiadamy w autobus 140, dojeżdżamy do Pustelnika. Tam pierwsza przesiadka i wsiadamy w 240. Dojeżdżamy
na warszawski Żerań. Tam wskakujemy w 723 i wysiadamy w Dąbrówce
Szlacheckiej. Teraz już tylko czekamy
na 741 i po pokonaniu wielu przystanków jesteśmy na miejscu.
Mareckie ścieki też muszą pokonać
wiele przystanków, by trafić do celu,
czyli warszawskiej Czajki. Z Waszego
domu płyną kanałami sieciowymi do

pompowni (każda z nich jest opisana
literką P z odpowiednią liczbą). Z tej
pompowni (jak sama nazwa wskazuje)
są przepompowywane – najczęściej do
kolejnej pompowni, rzadziej – bezpośrednio do kolektora, który odprowadza
ścieki do Warszawy. Po prawej publikujemy schemat mareckiej kanalizacji
(dodajmy – w dużym uproszczeniu).
A teraz nawiążmy do naszej komunikacji – opiszemy Państwu najbardziej rozbudowany przypadek transportu ścieków w Markach. Wybierzmy
się do pompowni P29, znajdującej
się w ul. Długiej. Zbiera ona ścieki
z pompowni P28, P30, P30A, P30B,
P45, P45A, P64, czyli całego obszaru
powyżej ul. Legionowej. P29 tłoczy
zebrane ścieki do pompowni P22 przy
ul. Granicznej, ta dalej do pompowni
P20 przy ul. Grunwaldzkiej, a ta na-

Więcej wody dla Marek
Wodociąg Marecki wybuduje
w Czarnej Strudze stację
uzdatniania wody. Dzięki
temu zwiększy bezpieczeństwo
dostaw – teraz i w przyszłości.
W wielu mareckich domach płynie woda z Wodociągu Mareckiego.
Jest ujmowana z podziemnych źródeł, a następnie uzdatniana w Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) przy ul.
Żeromskiego. Latem SUW wykorzystuje już wszystkie moce, by zapewnić odpowiedni poziom dostaw do
mieszkańców. Tymczasem Marki rosną
w błyskawicznym tempie. Gdy SUW
przy Żeromskiego była otwierana
w 1998 r., miasto liczyło 15 tys. mieszkańców. Obecnie mamy prawie 32 tys.
Widać to również po konsumpcji wody.
– W 2000 r. sprzedaliśmy 0,3 mln
m sześc. wody, dziesięć lat później
0,97 mln m sześc., a w ubiegłym roku
– już 1,45 mln m sześc. – informuje
Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor Wodociągu Mareckiego.

Gwarancja
spokoju.
Kajetan Paweł
Specjalski, dyrektor Wodociągu
Mareckiego
(z lewej), oraz
Paweł Kujawa,
prezes firmy Husar
Budownictwo
Inżynieryjne, podpisują umowę na
realizację inwestycji, która zabezpieczy dostawy wody
przez wiele lat.
W tej sytuacji miejska spółka wybuduje drugą stację uzdatniania wody.
Powstanie w Czarnej Strudze przy ul.
Spacerowej.
– Ta inwestycja jest absolutnie
niezbędna – podkreśla Kajetan Paweł
Specjalski.
Przetarg na wykonanie przedsięwzięcia wygrało konsorcjum firm:

Husar Budownictwo Inżynieryjne oraz
Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne. Koszt robót (wraz z budową
połączenia SUW z miejską siecią wodociągową) wyniesie niemal 16,3 mln
zł brutto. W piątek, 9 lutego, została
podpisana umowa w tej sprawie.
– Ta kadencja upływa pod znakiem
rosnących inwestycji. Miasto inten-

syfikuje nakłady na edukację i infrastrukturę. Wodociąg Marecki, który
w poprzednich latach zbudował sieć
kanalizacji sanitarnej, teraz zadba o zabezpieczenie odpowiedniego poziomu
dostaw wody. To ważne w kontekście
demograficznego rozwoju naszego
miasta – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
– Dzięki realizacji tej inwestycji
zwiększy się także bezpieczeństwo
dostaw. Gdyby doszło do awarii SUW,
wówczas ciężar zaopatrzenia miasta
weźmie na siebie drugi obiekt – dodaje
Kajetan Paweł Specjalski.
Prace mają zostać zrealizowane
w ciągu 14 miesięcy.
– Nasze konsorcjum gwarantuje wykonanie tego zadania. Jestem inżynierem, niedawno pełniłem funkcję kierownika budowy przy realizacji stacji
uzdatniania wody w Komorowie. Osobiście będę czuwać nad tym projektem
– deklaruje Paweł Kujawa, prezes firmy
Husar Budownictwo Inżynieryjne.
Trzymamy za słowo!
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P-21

P-30

UPROSZCZONY SCHEMAT
SYSTEMU KANALIZACYJNEGO

P-28
P-29

ul. Długa

P-25

P-23

ul. Graniczna

P-18

P-22
P-26
PPT

ul. Grunwaldzka

ul. Duża

P-20

P-16

P-31

stępnie do pompowni P0. Pompownia
P0 tłoczy ścieki bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego, którego średnica wynosi 80 cm. Stąd już droga do
Warszawy jest otwarta.

Lista wrogów

Nasz system kanalizacji sanitarnej gwarantuje ciągły odbiór ścieków, ale… zdarzają się sytuacje, które mogą to zakłócić.
Są dwie grupy przyczyn: niezależne od
klientów Wodociągu Mareckiego (wyłączenia prądu – zdarza się w Markach;
awarie techniczne pompowni – występują dotychczas sporadycznie; zatory
w kanale – spowodowane przez wykonawców robót modernizacyjnych ulic
lub wykonawców przyłączy) oraz jak
najbardziej zależne od mieszkańca.
I tu wracamy do początkowej wypowiedzi. Awaryjność rośnie, gdy do kana-

lizacji trafia to, co nie powinno się tam
nigdy znaleźć. Na liście największych
wrogów są materiały włókniste, czyli
wspominane już chusteczki nawilżane,
pampersy, podpaski i szmaty. Owijają
się wokół wirnika pompy – ta dalej się
kręci, ale już nie tłoczy ścieków. Efektem
może być nie tylko uciążliwy zapach,
ale spowolnienie lub wstrzymanie pracy podziemnych urządzeń. A stąd już
niedaleko do poważnej awarii, która
może spowodować wylanie nieczystości na zewnątrz. Za każdym razem potrzebna jest kilkugodzinna interwencja
ekipy WM. Taką pompę trzeba wyjąć na
powierzchnię, rozebrać, oczyścić, złożyć
i zainstalować na powrót. Takich interwencji co roku jest kilkaset. Pomóżcie
tego uniknąć!
Materiał przygotowany przez
Wodociąg Marecki

P-14

P-0
P-10
ul. Bandurskiego

P-4

Kom. ul. Sosnowa
Rozpr.

P-3
ul. Leśna

Legenda:
P – przepompownie
Kolor żółty – kanały
grawitacyjne
Kolor czerwony – przewody
tłoczne z pompowni

P-2

ul. Szpitalna

ul. Wiejska

P-1

P-8

System kanalizacji
warszawskiej

Wielka Orkiestra,
czyli najhojniejsi w powiecie
Mieszkańcy Marek!
Mamy wielkie serca.
Jedną z miar były efekty
kwesty, które przekroczyły
najśmielsze oczekiwania.
Tak! Mamy nowy rekord Marek!
Przekroczyliśmy milion! Co to
oznacza? Przez 13 lat zebraliśmy
i oddaliśmy do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (WOŚP) prawie
1 050 0000 zł! Ale to nie wszystko! Od
kilku lat jesteśmy najlepsi w powiecie!
Gonią nas dwa sztaby, które łączą siły
– to Wołomin i Duczki. My zebraliśmy
w tym roku ponad 166 tys. zł, a nasi
sąsiedzi 133 tys. zł. Te pieniądze trafią
na wyrównywanie szans w leczeniu
noworodków.
Serce mareckiego finału WOŚP
biło w sali widowiskowo-sportowej

im. Bożeny Markiewicz przy ul. Dużej. Na scenie artyści z przedszkoli,
szkół i okolicznych klubów oraz instytucji zaprezentowali fantastyczne
umiejętności, a mareckie kluby sportowe uczyły nas, jak bawić się przy
zumbie i na trampolinach. Wieczór
finału miał charakter rockowy. Trzy
charyzmatyczne grupy: Ad Astra, All
The Same i zaraZZaraz brzmiały mocno i radośnie.
Stałą częścią finału są licytacje.
Mieszkańcy Marek podarowali nam
wiele cennych przedmiotów, a firmy
vouchery. Burmistrz Jacek Orych,
który przez wiele lat był wolontariuszem w sztabie, przekazał zestawy
pamiątek związanych z naszym miastem.
Atrakcji, konkursów i niespodzianek przygotowanych przez sztab przy
współpracy lokalnych firm było mnó-

stwo. Przy samej scenie znajdował
się „Kiosk z Sercem”. W „Fantowni”
najhojniejsza osoba wygrała rower.
Były też dmuchańce, gry planszowe,
warcaby oraz warsztaty plastyczne.
Zapoznawaliśmy z metodami ratowniczymi z pieskami, a wszystko
można było uwiecznić na specjalnym
stanowisku. Goście finału przeglądali
nowości książkowe, badali słuch i zażywali masażu.
W strefie gastronomicznej można było spróbować świeżych soków,
pysznej kawy i ciast od mareckich
cukierników: tych domowych i tych
z cukierni. Dla głodnych były przygotowane tradycyjne przysmaki.
Uczestnicy próbowali też mareckiej
wody prosto z saturatora. Wybitna
ekipa specjalistów z Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni przygotowała 12 wykwintnych

potraw z różnych stron świata. Miejsca przy Stole Mistrzów zostały wylicytowane już przed finałem.
Marecki sztab liczył ponad
220 osób. To ludzie o pięknych
sercach. Wiek nie ma znaczenia.
Najmniejsi występowali na scenie
i zbierali pieniądze do puszek, starsi
pomagali w sztabie lub opiekowali
się kwestującymi. Razem zebraliśmy
166 407,78 zł, a dzięki sprawnej Komisji Kasy oddaliśmy wszystko przed
północą do głównego Sztabu WOŚP!
Widać było nas w telewizji!
Finał pieczą objęła Fundacja
Przyjaciele Marek, przy współorganizacji z Gminą Miasta Marki oraz
panią Magdaleną Osińską, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4. Markowianie! Do zobaczenia na finale
WOŚP za rok!
Maria Krzyżanowska
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Seniorzy biorą sprawy
w swoje ręce
Zakończyła się rekrutacja do Mareckiej Rady Seniorów. Na zaproszenie
burmistrza odpowiedziało dziesięciu reprezentantów środowisk seniorskich.
Marecka Rada Seniorów rozpocznie funkcjonowanie
w marcu jako organ doradczy dla burmistrza i rady miasta. Zadaniem rady seniorów będą: integracja środowisk
osób starszych oraz wzmacnianie i wspieranie udziału
seniorów w życiu lokalnej społeczności. Do kompetencji
członków rady należeć będą m.in. opiniowanie programów zdrowotnych, monitorowanie potrzeb osób starszych oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.
Powołanie Mareckiej Rady Seniorów jest następstwem warsztatów z udziałem mareckich seniorów,
podczas których opracowano diagnozę potrzeb lokalnej społeczności 60+. Jesienią ubiegłego roku odbyło

się kilka spotkań, na których seniorzy wspólnie uzgodnili zasady powołania i funkcjonowania Mareckiej
Rady Seniorów. W listopadzie rada miasta dała zielone
światło dla powołania rady seniorów, przyjmując jej
statut, a w lutym burmistrz ogłosił nabór kandydatów.
Osoba chętna do pracy w radzie seniorów powinna
mieć ukończone 60 lat oraz zebrać poparcie co najmniej 10 mareckich seniorów. Na ogłoszenie odpowiedziało 10 przedstawicieli środowisk seniorskich, którzy
chcą mieć wpływ na kształtowanie polityki senioralnej
w Markach. Obecnie trwa weryfikacja formalna zgłoszeń przez komisję wyborczą. Prace Mareckiej Rady
Seniorów ruszą pełną parą w marcu.

Szminka łączy kobiety
To będzie niedziela
pełna wrażeń.
Na konwencie pań
zaśpiewa m.in. Dariusz
Kordek. Wstęp wolny!
Tradycyjnie 8 marca będziemy
składać naszym paniom życzenia
z okazji Dnia Kobiet. W Markach
świętowanie rozpocznie się kilka
dni wcześniej – 4 marca. Tego
dnia w Hotelu Mistral odbędzie
się III Konwent Kobiet Szminka,
organizowany przez Fundację
„Marecki Klub Kobiet z Pasją”
(MKKP) przy wsparciu ratusza
oraz Mareckiego Ośrodka Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego.
– Koncentrujemy się na tematyce osobistego rozwoju kobiet
oraz roli w rozwoju naszej małej
ojczyzny – podkreśla Beata Sawoń, prezes MKKP.
Atrakcji będzie bez liku. Gwiazdą wieczoru będzie Dariusz Kordek, który wystąpi z recitalem
w języku francuskim. W programie artystycznym znalazł się
również spektakl na podstawie
fragmentów sztuki „Wariatki
z Chaillot” dramaturga Jeana
Giraudoux. To nieprzypadkowy
wybór, ponieważ motywami przewodnimi tegorocznej „Szminki” są
sylwetka ikony stylu Coco Chanel
oraz Paryż jako stolica elegancji.
Nie zabraknie pokazów mody
(w konwencji znad Sekwany)

oraz konkursów. Na panie będzie też czekać poczęstunek oraz
Kobieca Strefa Targowa. Tu płeć
piękna będzie mogła poznać najnowsze trendy w modzie, makijażu i zdrowym stylu życia.
4 marca zostanie też rozstrzygnięty konkurs „Kobieta
z Marką”. Jego celem jest wyróżnienie tych pań, które przyczyniają się do rozwoju naszego
miasta. Nagrody były przyznawane w czterech kategoriach:
kultura, działalność społeczna,
przedsiębiorczość i samorząd.
W ubiegłym roku zwyciężyły
Aleksandra Rutkowska-Szwed,
siostra Urszula Głowacka, Małgo-

rzata Waszewska oraz Magdalena
Rogalska-Kusarek. W tym roku
zgłoszonych jest 10 pań. Ich listę
publikujemy obok w ramce.
– Serdecznie zapraszamy.
Wstęp na konwent jest bezpłatny. Jestem przekonana, że udział
w nim zaowocuje wieloma nowymi znajomościami – podkreśla
Beata Sawoń.
Początek Konwentu o godz.
14.00.
Spotkanie dotyczy osób dorosłych. Młodzież powyżej 16.
roku życia może uczestniczyć
wyłącznie pod opieką dorosłych.
Młodsze dzieci są zaproszone do
punktu zabaw w sali Bryza.

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATEK
Przedsiębiorczość
Działalność społeczna
↘ Agnieszka
↘ Maria Krzyżanowska
↘ Agnieszka Gawkowska
Skołożyńska↘ Maria Borysewicz
-Marcinkiewicz
↘ Jolanta Augustyniak
↘ Magdalena
Mielczarek
↘ Magdalena Szafarz
Kultura
↘ Ewa Guzewicz
↘ Paulina Borzecka
↘ Beata Sasinowska
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KOPERTA ŻYCIA

NOWA NAWIGACJA W RATUSZU

Zapraszamy po bezpłatny
odbiór formularza, który może
uratować Twoje życie.

Przepraszam, w którym pokoju mogę się zameldować? Gdzie jest wydział ochrony środowiska? W którym pokoju
przyjmuje mieszkańców burmistrz? – z takimi pytaniami zwracają się do pracowników magistratu osoby, które odwiedzają
marecki ratusz. Aby ułatwić poruszanie się po urzędzie, zainstalowaliśmy oznakowanie, które pozwoli na lepszą nawigację
w budynku przy Piłsudskiego 95. Przy drzwiach wejściowych znajdują się mapy z lokalizacją poszczególnych wydziałów,
na korytarzach u góry zawiesiliśmy tabliczki informacyjne. Mamy nadzieję, że nowa nawigacja okaże się pomocna.

Koperta życia to akcja kierowana do
osób przewlekle chorych, starszych
i samotnych. To informacje o ich stanie
zdrowia, grupie krwi, przyjmowanych
lekach, alergiach na leki, kontaktach
do najbliższych. Jest umieszczana
w plastikowej, zamykanej na zatrzask
kopercie. Powinna być przechowywana w lodówce, czyli miejscu, które jest
prawie w każdym domu. Na lodówce
umieszczamy magnes (jest częścią zestawu), który informuje o obecności
koperty wewnątrz urządzenia. Dzięki
temu służby ratunkowe wiedzą, że ją
tam znajdą.
Kopertę życia można bezpłatnie
odebrać w kancelarii Urzędu Miasta
Marki – Aleja Piłsudskiego 95 (pok. 13)
i Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.
Lisa-Kuli 3a.
Uwaga! Pod żadnym względem prosimy nie udostępniać kopert i danych, które
się w niej znajdują, osobom postronnym.
Jest przeznaczona wyłącznie dla służb
medycznych w celu ratowania życia.

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY
NIECH TWÓJ 1 PROC.
PODATKU PIT TRAFI
DO POTRZEBUJĄCYCH!
Niby mały ten procent, a taki wielki.
Czy wiecie, że w 2017 r. z 1 proc. podatku PIT uzbierało się aż 660,2 mln
zł? To pieniądze, które nie zasilają
konta urzędu skarbowego. Wpływają
one do organizacji pozarządowych,
które niosą pomoc osobom lub instytucjom wymagającym wsparcia.
Wystarczy zaznaczyć odpowiednią
rubrykę w zeznaniu podatkowym
– tak uczyniła już połowa polskich
podatników. Szczególnie hojne jest
Mazowsze. Mieszkańcy naszego województwa przekazali z 1 proc. prawie
150 mln zł!
Swój udział mają w tym mieszkańcy Marek. Od kilku lat apelujemy,
by Wasze pieniądze wspierały lokalne przedsięwzięcia. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy pamiętają o tym
drobnym, a jakże ważnym geście
wsparcia. Zachęcamy, by ta grupa
„jednoprocentowych darczyńców”
rosła w siłę. Zanim zaczniecie wypełniać doroczne zeznanie PIT, zajrzycie
na stronę www.marki.pl. Po prawej
stronie znajduje się zakładka „Zostaw
1 proc. w Markach”. Tam znajduje się
lista organizacji oraz osób z naszego
miasta, które proszą o Waszą pomoc.
– Niech będzie to element dobrze
pojmowanego lokalnego patriotyzmu – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie,
dzięki któremu można załatwić sprawy
urzędowe bez wychodzenia z domu.
Od początku tego roku obserwujmy zwiększone zainteresowanie tym
elektronicznym rozwiązaniem, przede
wszystkim ze strony przedsiębiorców.
26 lutego minął termin wysłania do
systemu resortu finansów Jednolitego
Pliku Kontrolnego. Do tego jest potrzebny profil zaufany. Można go założyć za pośrednictwem bankowości
elektronicznej lub z pomocą m.in. naszego ratusza.
Jeśli chcesz skorzystać z tego drugiego scenariusza:
↘ wejdź na stronę www.pz.gov.pl
↘ wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem
w Punkcie Potwierdzającym.
↘ wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
↘ po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający.

DZIĘKI PROFILOWI ZAUFANEMU
MOŻNA M.IN.:
↘ s kładać i sprawdzać dokumenty
rozliczeniowe w ZUS i US
↘ z łożyć wniosek o rejestrację
działalności gospodarczej
↘ z głosić utratę dokumentu
tożsamości
↘w
 ystąpić o Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego
↘ z ałatwić sprawy urzędowe dla
rodziny: becikowe, świadczenia
rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny
↘u
 zyskać odpis aktu stanu
cywilnego
Jest na to 14 dni od złożenia wniosku.
My zapraszamy do ratusza – Punkt Potwierdzający znajduje się w kancelarii
na parterze (pokój nr 13).
Uwaga! Usługa profilu zaufanego
jest bezpłatna!

WIRTUALNA BIBLIOTEKA
Czy trzeba jechać do czytelni w Alei
Niepodległości, by przeczytać publikację znajdującą się w zasobach
Biblioteki Narodowej? Od stycznia
tego roku – już nie. Wszystko za sprawą Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji
Naukowych „Academica”, do której
dostęp uzyskała biblioteka przy LisaKuli 3A.
– Korzyści, jakie płyną z cyfrowej
wypożyczalni międzybibliotecznej,
jest bardzo wiele: mieszkańcy mają
dostęp on-line do książek i czasopism
naukowych ze wszystkich dziedzin

wiedzy (ponad 2,2 mln dokumentów),
wyszukiwanie pełnotekstowe, możliwość rezerwacji oraz informacja o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. Warto podkreślić, iż korzystanie
z systemu jest bezpłatne – informuje
Małgorzata Rowicka, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Marki.
Korzystać z wypożyczalni może
każdy zapisany do biblioteki czytelnik. Zarejestrować się można przy
Lisa-Kuli 3A. Tam też znajduje się
stanowisko z dostępem do systemu.
Zapraszamy!

WAŻNA LICZBA

60

Tyle ton wyrobów zawierających
azbest zostało wywiezionych
z naszego miasta w ubiegłym roku.
Pozbyli się ich mieszkańcy
23 mareckich nieruchomości.
Operacja została dofinansowana
w 85 proc. przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Tej zimy śniegu jest jak na lekarstwo. Ale jak już
spadnie, to ręce same składają się do lepienia.
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Nie trzeba być morsem, by kąpać się w styczniu.
No i woda w basenie jest dużo cieplejsza!
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Takie piękne kukiełki powstały w gościnnych
progach mareckiej biblioteki.

Jeszcze tylko kubek herbat
y i idziemy na film.
Ratusz zapraszał do Pałacu
Briggsów na zimową
edycję kina w mieście.
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Co z tego, że boisko jest zm
rożone, gdy sala sportowa
czeka na fanów gier zespo
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Darmowe wejście, darmo
Lodowisko cieszyło się
– aż grzech nie skorzystać.
wzięciem.
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