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Drogi w budowie Karta pierwszeństwa

Mając Marecką 
Kartę Mieszkańca 
możesz liczyć  
nie tylko na zniżki  
od naszych  
partnerów,  
ale również  
na nowy, praktyczny  
przywilej. Str. 12-13
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Co? Gdzie? Kiedy? Sprawdź, jak wiele  
będzie się działo w naszym mieście i…  

dołącz do nas!  Str. 4-7
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22 kwietnia o północy minął termin zgłaszania pomy-
słów do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). 
To formuła, dzięki której mieszkańcy mogą bezpośrednio 
zdecydować o inwestycjach i projektach społecznych. 

W tym roku zgłoszono 20 pomysłów: 14 z nich na-
leży do kategorii projektów twardych (czyli najprościej 
mówiąc – inwestycji), a sześć do kategorii projektów 
miękkich (np. wydarzeń, szkoleń, warsztatów). 

– Taka liczba propozycji świadczy o dojrzałości 
obywatelskiej naszych mieszkańców. Moim zdaniem, 
projekty są ciekawe, angażujące i zwiększą zainte-
resowanie MBO – mówi Dariusz Pietrucha, zastępca 
burmistrza Marek i członek zespołu ds. budżetu oby-
watelskiego.

Ruszyła weryfikacja projektów. Od strony formalnej 
zrobił już to zespół ds. budżetu obywatelskiego, w któ-
rym zasiadają przedstawiciele mieszkańców, organizacji 
pozarządowych, rady miasta oraz burmistrza. Teraz 
– od strony merytorycznej – zajmują się nimi poszcze-
gólne wydziały urzędu miasta. 

Lista projektów, które zostaną poddane pod gło-
sowanie, będzie znana najpóźniej 31 sierpnia 2022 r. 

– Głosowanie potrwa 14 dni. Ruszy 7 września i za-
kończy się 21 września. Każdy mieszkaniec ma dwa gło-
sy. Jeden będzie mógł oddać na projekt z kategorii twar-
dych i jeden na projekt z kategorii miękkich. Zwycięzców 
poznamy w październiku. Wybrane przez mieszkańców 
przedsięwzięcia zostaną wpisane do projektu budżetu 
miasta na 2023 r. – tłumaczy Ada Gajek z Wydziału 
Promocji, Zdrowia i Sportu mareckiego ratusza. 

2 Słowo od burmistrza

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

O d końca lutego w sposób niesamowity 
zdajemy egzamin z solidarności  

i gościnności. Po wybuchu wojny na Ukrainie 
w naszym mieście pojawiło się kilka tysięcy 
obywateli z sąsiedniego kraju, przede wszystkim 
kobiet i dzieci. My, mieszkańcy Marek,  
tak mamy, że gdy ktoś jest w biedzie,  
podajemy mu rękę, w ważnych chwilach 
potrafimy się mobilizować i pomagać.  
Na zawsze w mojej pamięci pozostanie 
niesamowita ilustracja łańcucha ludzkich  
serc i rąk. Gdy do mareckiego magazynu 
z pomocą humanitarną dla uchodźców 
przyjechały dary z Irlandii, trzeba było je 
w błyskawiczny sposób wyładować.  
Powstał szpaler wolontariuszy, którzy z rąk  
do rąk przekazywali i układali przedmioty,  
które potem trafiły do potrzebujących.  
Jakież to było i jest symboliczne!  
Dziękuję wszystkim, którzy pomagali,  
pomagają i będą pomagać – niestety, wygląda 
bowiem na to, że wojna na wschodzie  
szybko się nie skończy. 

Na naszym mareckim gruncie dużo się dzieje. 
Przekazujemy Państwu wiosenny raport 
drogowy (str. 8-9). Część inwestycji jest już za 
nami, część w trakcie, rozstrzygamy przetargi 
na kolejne przedsięwzięcia i przygotowujemy 
dokumentację projektową. W realizacji 
inwestycji pomagają nam dofinansowania, 
które otrzymujemy z różnych źródeł: unijnych, 
rządowych czy samorządowych. Ale przede 
wszystkim pomagają nam w tym ci mieszkańcy, 
którzy płacą podatek PIT wskazując nasze 
miasto jako miejsce zamieszkania. Dziękuję 
Wam i namawiam do korzystania z nowego 
przywileju, który daje Marecka Karta 
Mieszkańca (str. 12-13)

Przed nami okres wakacyjny. Życzę Państwu 
dobrego wypoczynku. Tym zaś wszystkim, 
którzy będą latem w Markach, dedykujemy 
nasze lokalne, wakacyjne wydarzenia (str. 4-7). 
Do zobaczenia! 

Burmistrz Miasta Marki

Do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego  
wpłynęło 20 propozycji. W sierpniu dowiemy się,  
na które będziemy mogli głosować

Obsługą wniosków zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 16 marca 2022 r. każda osoba za-
pewniająca zakwaterowanie i wyżywie-
nie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli 
do Polski bezpośrednio z terytorium tego 
państwa w związku z działaniami wo-
jennymi, może otrzymać świadczenie 
wysokości 40 zł za każdy dzień udzielo-
nej pomocy. Maksymalnie – za 120 dni 
(licząc od dnia przybycia obywatela 
Ukrainy do Polski). Obsługą świadczenia 
zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Markach. Na podstawie dotychczaso-
wych doświadczeń OPS opisaliśmy pod-
stawowe kwestie związane z tym świad-
czeniem w formie pytań i odpowiedzi.

Co trzeba zrobić,  
aby uzyskać świadczenie?
Wystarczy wypełnić jeden wniosek, 
wskazując w nim liczbę osób zakwate-
rowanych. Do wniosku należy dołączyć 
karty osób przyjętych do zakwaterowa-
nia, wskazując w nich okres, w którym 
zapewniono zakwaterowanie i wyżywie-
nie. (1 karta dla 1 osoby), oraz wypełnić 
niezbędne pola oznaczone gwiazdką.  

Uwaga! Wnioski złożone po 30 kwietnia 
2022 r. muszą zawierać PESEL. W przy-
padku kart nie zawierających PESELU 
świadczenie za te osoby nie zostanie 
wypłacone – nawet jeśli zapewniano 
obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie 
i wyżywienie przed 30 kwietnia 2022 r.

Gdzie należy złożyć wniosek 
o świadczenie?
Wniosek o wypłatę świadczenia nale-
ży złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Markach: w siedzibie przy 
ul. Kościuszki 39a lub w filii przy ul. Lisa 
Kuli 5a.

Ile czasu jest rozpatrywany 
wniosek o rekompensatę  
za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni 
od dnia jego złożenia w OPS Marki. Wypłata 
będzie realizowana na bieżąco – pod 
warunkiem otrzymania środków finan-
sowych od wojewody mazowieckiego.

Czy gmina może przeprowadzić 
kontrolę osoby udzielającej 
zakwaterowania i wyżywienia 
uciekinierom z Ukrainy?
Tak, gmina może uzależnić przyznanie 
lub wypłatę świadczenia od weryfikacji 
warunków zakwaterowania i wyżywie-
nia. Dokonują jej upoważnieni pracow-
nicy OPS w Markach. Weryfikacja od-
bywa się w oparciu o złożony formularz 
weryfikacyjny oraz oświadczenie wnio-
skodawcy, składane razem z wnioskiem. 
W sytuacji budzącej wątpliwości (np. 
dużej liczby obywateli Ukrainy przyję-
tych do zakwaterowania i wskazania 
małej powierzchni użytkowej lokalu)  
upoważnieni pracownicy OPS dokonują 
weryfikacji warunków osobiście w for-
mie wizji lokalnej.

Czy dostanę świadczenie, 
jeśli zapewniłem wyłącznie 
zakwaterowanie?

Nie. Przyznanie świadczenia warunko-
wane jest spełnieniem łącznie dwóch 
przesłanek: zakwaterowania i wyży-
wienia. Jeśli wnioskodawca wskaże, 
że zapewnia zakwaterowanie i wyży-
wienie, a podczas osobistej weryfikacji 
i oświadczeń osób zamieszkujących 
u wnioskodawcy zostanie ujawnione, 
że wnioskodawca nie zapewnia wy-
żywienia lub pobiera opłaty z tytułu 
zakwaterowania, będzie to oznaczać 
podanie nieprawdy. Podanie niepraw-
dy we wniosku skutkuje złożeniem za-
wiadomienia o prawdopodobieństwie 
popełnienia przestępstwa na szkodę 
skarbu państwa. Uwaga! Świadczenie 
nie przysługuje również, jeżeli warunki 
zakwaterowania i wyżywienia zagraża-
ją życiu lub zdrowiu ludzi oraz gdy we 
wniosku podano nieprawdę.

Czy uchodźcy też muszą być obecni  
przy składaniu wniosku (jako 
potwierdzenie, że są)? Czy 
konieczne jest ich zameldowanie?
Obecność uchodźców nie jest koniecz-
na, jednak we wniosku należy wypeł-
nić dane osoby przyjętej, w tym PESEL. 
Zameldowanie nie jest konieczne.

Serdecznie dziękujemy za dobrą decyzję!
2 maja minął termin składania rocznych zeznań podatkowych. Pięknie dziękujemy tym, którzy wpisali do nich  
marecki adres zamieszkania. Dzięki temu część podatku PIT wróci do Marek i będzie pracować tam, gdzie mieszkasz!  
Ta decyzja nic Cię nie kosztuje, a nam ułatwia realizację inwestycji.

PIT DLA MAREK = INWESTYCJE

28,5 proc.
Taką część tegorocznego budżetu stanowią 
dochody z Waszego podatku PIT. 
W 2022 r. jest to kwota 

62,4 mln zł
TAK PRACUJĄ TWOJE PIENIĄDZE

Przykłady inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
↘    budowa ulic (więcej na str. 8-9)
↘   remont szkoły przy ul. Dużej
↘   modernizacja zabytkowej kamienicy Briggsów
↘   rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
↘   remont boisk miejskiego liceum

Pomysłowi 
mieszkańcy

W maju burmistrz Jacek Orych spotkał się 
z Krzysztofem Płochockim, dyrektorem PGE 
Dystrybucja, oraz Tomaszem Szczypińskim, za-
stępcą dyrektora ds. inwestycji PGE Dystrybucja. 
Przedstawiciele energetycznej spółki zadeklarowali 
duże inwestycje w naszym mieście polegające m.in. 
na przebudowie części sieci średniego napięcia 
i „schowaniu” ich pod ziemię. Dzięki takim działa-
niom jest szansa na zmniejszenie liczby i obszaru 
ewentualnych awarii, wynikających z gwałtownych 
zjawisk meteorologicznych (takich jak po tegorocz-
nych wichurach). Ze swojej strony władze naszego 
miasta zadeklarowały pomoc w szybkim załatwianiu 
formalności związanych z przeprowadzaniem inwe-
stycji w sieć energetyczną w Markach. Trzymamy 
kciuki za jak najszybszą realizację tych robót!

PGE DYSTRYBUCJA 
ZAINWESTUJE W MARECKĄ SIEĆ

Z inicjatywy mieszkańców do tej pory powstały m.in.:
↘  pumtrack przy Grunwaldzkiej/Okólnej
↘  strefa relaksu-ogród zmysłów przy Sowińskiego
↘  górka saneczkowa przy Grunwaldzkiej/Okólnej
↘  siłownie plenerowe przy Grunwaldzkiej, 

Turystycznej i Stawowej
↘  strefa ćwiczeń i park linowy w Parku Wolontariuszy
↘  plac zabaw przy skwerze Ks. Markiewicza
↘  strefa odpoczynku i edukacji na Zieleńcu

OWOCE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZASZCZEPIMY SENIORÓW 
PRZECIW GRYPIE

Przez trzy kolejne lata osoby w wieku 65+ 
z Marek będą mogły sięgnąć po dodatkową,
bezpłatną ochronę w Kardiomedzie 
i Esculapie.

Nasze miasto realizuje trzy programy zdrowotne, 
skierowane do różnych grup mieszkańców. Marecka 
Szkoła Rodzenia jest dedykowana przyszłym rodzi-
com. Szpital Pana Cegiełki – przedszkolakom i uczniom 
szkół podstawowych, którzy uczą się pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. W maju rozstrzygnęliśmy trzeci 
konkurs – tym razem na przeprowadzenie programu 
szczepień profilaktycznych przeciw grypie. Jest on de-
dykowany środowisku seniorskiemu.  

– Do konkursu stanęły dwie mareckie przychodnie i to 
one będą realizować szczepienia przez trzy kolejne lata. 
Będą mogli z nich bezpłatnie skorzystać seniorzy w wie-
ku 65+ z naszego miasta – mówi Ada Gajek z Wydziału 
Promocji, Zdrowia i Sportu mareckiego ratusza.

– Zauważyliśmy, że szczepienia przeciw grypie 
cieszą się ogromną popularnością wśród naszych se-
niorów, dlatego będziemy prowadzić ten program do 
2024 r. Na ten cel zarezerwowaliśmy 180 tys. zł – do-
daje Jacek Orych, burmistrz Marek. 

Szczepienia będą prowadzić jesienią: Marecki Ośrodek 
Zdrowia Kardiomed oraz Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Esculap. Ale to nie wszystko. Obie przy-
chodnie podejmą się też działań edukacyjnych na temat 
grypy wśród seniorów. Bo – jak wiadomo – profilaktyka 
to podstawa!

Gościsz uchodźców? Aplikuj o wsparcie

Punkt OPS przy Lisa-Kuli 5A
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2-3 LIPCA
↘    Teatrzyk dla dzieci, warsztaty plastyczne 

i ekologiczne, malowanie buziek, dmuchańce, 
mega-bańki

 
9-10 LIPCA 
↘    Święto holi (zmywalne z ubrań kolorowe proszki), 

mobilne kino 4D, bitwa wodna i warsztaty slime
 
16-17 LIPCA
↘    Warsztaty pod hasłem „Wakacyjny look” 

(malowanie t-shirtów, przygotowywanie biżuterii, 
dekorowanie toreb i broszek), stand fotograficzny

 
23-24 LIPCA
↘    Warsztaty pod hasłem „Pirackie wojaże” 

(zabawy na statku, łowienie ryb, rozpoznawanie 
morskich potworów), karuzela łańcuchowa dla 
najmłodszych

 
30-31 LIPCA
↘    Spotkanie z domowymi zwierzętami (kura, 

kaczka, gęś, królik, koza, owca), karmienie 
zwierząt, ekologiczne warsztaty plastyczne 

 
6-7 SIERPNIA
↘    Biżuteria z recyklingu, świat baniek mydlanych, 

warsztaty projektowania grafiki i jej nanoszenia 
na bawełnę, zajęcia sportowe – konkurencje dla 
dzieci

 
20-21 SIERPNIA 
↘    „Miasto Marzeń” – budowa wspólnej miejskiej 

makiety, warsztaty edukacyjne o kosmosie 
połączone z budową układu słonecznego, letnie 
warsztaty artystyczne

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Co się wydarzy 
w Parku Wolontariuszy

Wakacyjna strefa w Parku Wolontariuszy

12 CZERWCA – Podwieczorek na trawie
↘ Marecki Ośrodek Kultury zaprasza na wydarzenie 
łączące wszystkie pokolenia markowian. Będzie to 
„Podwieczorek na trawie” w Parku Briggsów.
– Zapraszamy Was całymi rodzinami od godz. 16.00. 
Zabierzcie koce i kosze piknikowe z przekąskami, 
stwórzmy przyjazną atmosferę! Podczas wydarzenia 
planujemy warsztaty kreatywne dla najmłodszych 
i plener malarski dla każdego. Wszystko w rodzinnej, 
luźnej atmosferze. Chcemy stworzyć nową tradycję 
w Markach i liczymy, że nasze podwieczorki będą od-
bywać się cyklicznie. Do zobaczenia! – zachęca MOK.

12 CZERWCA – Holidays Dance Festival
↘ W czerwcu Scena MCER stanie się mekką dla 
wszystkich miłośników tańca. Aż trzy prestiżowe 
szkoły  zorganizują tu pokazy kończące semestry szkol-
ne. Wisienką na torcie tanecznego czerwca będzie 
ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Grupę 
Festiwale – Turniej „Holidays Dance Festival”. Soliści, 
formacje taneczne, zespoły – nasza scena zamieni 

się w profesjonalny parkiet taneczny. Będzie można 
zobaczyć przegląd wszystkich form tańca – od jazz, 
modern, show dance, hip hop, po dance hall, disco 
dance i latino. 

18-19 CZERWCA – Ogólnopolskie  
zawody pływackie w MCER
↘ Od godz. 8.00 do godz. 14.00 na mareckiej pływalni 
odbędzie się ogólnopolski drużynowy wielobój pły-
wacki dzieci (10-11 lat) o Puchar Burmistrza Miasta 
Marki Jacka Orycha. Zmagania młodych pływackich 
talentów będzie można śledzić z trybun. Serdecznie 
zapraszamy do kibicowania.

24 CZERWCA – Zabawa Świętojańska
↘ Pamiętacie ubiegłoroczną, wrześniową potańcówkę 
w Parku Wolontariuszy, która odbyła się pod hasłem 
„Łączymy pokolenia”? Usłyszeliśmy wówczas, że trzeba 
będzie ją powtórzyć, bo zabawa była przednia. Wpiszcie 
sobie zatem do kalendarza datę 24 czerwca. Ponownie 
spotkamy się w Parku Wolontariuszy, ponownie wytań-

czymy się na świeżym powietrzu po wsze czasy. Wstęp 
wolny, organizatorem wydarzenia będzie CAF3.
 
25 CZERWCA – Nocny Marek
↘ Ostatnia sobota czerwca to tradycyjnie święto 
biegaczy oraz fanów nordic walking. Tego dnia odbędzie 
się ósma edycja biegu Nocny Marek. To już tradycja, że 
impreza rozpocznie się od zawodów dzieci, potem na 
linii startu ustawią się dorośli. Sympatycy nordic walking 
będą mieć do pokonania dystans 5 km, biegacze – 5 oraz 
10 km. Start i meta przy Wspólnej 12.

25 CZERWCA – Sięgając po Mrożka
↘ W czerwcu Sceną MCER zawładną również młodzi 
adepci aktorstwa. Tuż po zakończeniu roku szkolnego 
można wybrać się na Wspólną na spektakl, który jest 
adaptacją tekstu Sławomira Mrożka zrealizowaną przez 
Małgorzatę Puzio. Utrzymany jest on w konwencji kaba-
retu, będzie można usłyszeć piosenki filmowe i musica-
lowe. Wystąpią artyści z Teatru Maskarada z Marek i nie 
tylko. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

WAKACYJNE KALENDARIUM 

27 CZERWCA – Stand-upy na Scenie MCER
↘ MCER proponuje sporą dawkę śmiechu. O godz. 
19.00 wystąpią Michał Leja i Piotrek Szumowski – 
dwóch przezabawnych komików. Obaj panowie łączą 
siły, by stworzyć jeden z najbardziej szalonych projek-
tów stand-upowych w Polsce. 

1, 8, 15, 22 I 29 LIPCA – Joga pod chmurką 
↘ To już druga edycja wyjątkowych spotkań na łonie 
natury. W każdy piątek lipca o 7.30 zapraszamy na 
darmowe zajęcia jogi na dziedzińcu MCER. Warto 
mieć ze sobą własną matę do jogi, wodę i pozytywne 
nastawienie! Zajęcia są odpowiednie dla osób w każ-
dym wieku: dzieci, seniorów, młodzieży. Nie obowią-
zują zapisy – wstęp wolny. 

2-3 LIPCA – Mazowiecki Festiwal Piękna
↘ To już kolejna edycja prestiżowych wyborów 
piękności w naszym mieście. Na początku wakacji 
w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym 
poznamy nowe Miss Województwa Mazowieckiego, 

Miss Nastolatek oraz Miss m. st. Warszawa. Tym ra-
zem o tytuł najpiękniejszej powalczy 120 finalistek.

30 LIPCA – Memoriał Bercika
↘ Mamy też coś dla fanów ścigania się na rowerach. 
W ostatnią sobotę lipca odbędzie się 16 edycja 
Memoriału Bercika. To wyścig kolarzy MTB, którzy 
w ten sposób upamiętniają tragicznie zmarłego 
kolegę – Huberta „Bercika” Manteuffla. Będą oni 
rywalizować na dwóch dystansach – 16 i 48 km. 
Dodajmy, że trasa wyścigu, mocno urozmaicona 
i trudna technicznie, jest uznawana za najlepszą 
na Mazowszu.
 
3 WRZEŚNIA – potańcówka
↘ Zapraszamy w pierwszą sobotę września  
na kolejną zabawę taneczną. Podobnie jak w czerwcu 
– znów spotkamy się w Parku Wolontariuszy przy  
ul. Sportowej.  Pamiętajcie! Nie liczy się wiek, liczą się 
zapał i chęć do dobrej zabawy. Wszak – jak pięknie 
ujął jeden z pisarzy – „taniec jest sposobem unoszenia 

się w przestrzeni, odkrywania nowych wymiarów bez 
utraty kontaktu z własnym ciałem”.
 
2-3-4 WRZEŚNIA – Zlot foodtrucków
↘ Drugi raz w tym roku kuchnie na kółkach przyjadą 
do Marek, tym razem do Parku Wolontariuszy. Znów 
będzie można skosztować potraw z różnych stron świa-
ta. Nie zabraknie burgerów, frytek, tortilli i naleśników. 
Będą lody i churrosy oraz wiele innych pyszności. 

3 WRZEŚNIA – Dzień otwarty MCER
↘ Nowy sezon, nowe zajęcia sportowe i edukacyj-
ne – zapraszamy na przegląd wszystkich aktywności, 
z których można korzystać przy Wspólnej 40-42. 
Podczas dnia otwartego na dziedzińcu będzie można 
spotkać się z organizatorami zajęć i poznać ofertę: 
m.in. szkółki pływackiej MCER, szkół językowych, zajęć 
z robotyki i programowania, zajęć teatralnych i wielu, 
wielu innych. Na uczestników czeka wiele atrakcji, 
m.in. lekcje pokazowe, zajęcia z tańca, gimnastyki 
artystycznej czy judo.

Warsztaty, teatrzyk, zajęcia sportowe,    spotkanie ze zwierzętami, budowa makiety, 
święto holi – przy Sportowej w lipcu i     sierpniu będzie się działo!

Tu nie będzie
miejsca na nudę

Nie każdy z nas w tym roku wyjedzie na wakacje. A jeśli pojedzie, to 
pewnie na dwa, może trzy tygodnie. Rosnące ceny prawdopodobnie 
będą skutecznie zniechęcać do dłuższych wypraw. Postaramy się czę-
ściowo to zrekompensować w naszej mareckiej przestrzeni.

Część z Państwa zapewne pamięta, że co roku organizowaliśmy 
wakacyjne akcje w Parku Briggsów. W tym roku wprowadzamy istot-
ną modyfikację. O ile kino letnie pozostanie w dawnej lokalizacji (na 
jego temat czytaj więcej na stronie 6), o tyle wakacyjne warsztaty 
przeniesiemy do nowego miejsca. 

– Zauważamy, że coraz większą popularnością cieszy się położony 
przy ulicy Sportowej Park Wolontariuszy. Wierzyliśmy, że po jego wy-
budowaniu stanie się miejscem spotkań mieszkańców. Ten scenariusz 
sprawdził się co do joty i dlatego w tym roku wakacyjne wydarzenia 
będziemy organizować w tej lokalizacji. Serdecznie zapraszam. Tu 
nie będzie miejsca na nudę – zapewnia Paweł Pniewski, zastępca 
burmistrza Marek. 

Nasze projekty kierujemy przede wszystkim do dzieci i mło-
dzieży, choć i dorośli nie będą się nudzić. Będziemy spotykać się 
w siedem wakacyjnych weekendów (z wyjątkiem 13-14 sierpnia oraz 
27-28 sierpnia) – od godz. 14.00 do godz. 18.00

– Będzie się działo! Przewidujemy m.in. teatrzyk dla dzieci, święto 
holi (czyli kolorowych, zmywalnych proszków), wspólne muzykowa-
nie, budowanie makiety miasta czy też warsztaty ekologiczne i pla-
styczne – wylicza Ada Gajek z Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu 
Urzędu Miasta Marki.

Podczas wakacyjnych warsztatów na maluchy będzie czekał kącik z za-
bawkami i klocki. Na trochę starszych mieszkańców – piłki, rakietki, hula 
hop oraz lina do przeciągania. Nikt nie będzie spragniony. Na osoby, które 
odwiedzą Park Wolontariuszy, będą czekać kawa, herbata i lemoniada.

– Do Parku Briggsów wrócimy 27 i 28 sierpnia. W ostatni weekend 
sierpnia zapraszamy Was na letnią imprezę żegnającą wakacje (więcej 
na ten temat na stronie 7) – dodaje Ada Gajek. 

Wszystkie wydarzenia są organizowane przez nasze miasto. W tym 
gronie znajdują się m.in. przedstawiciele ratusza, Biblioteki Publicznej 
Miasta Marki, Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, 
CAF3, Wodociągu Mareckiego oraz MKS Marcovia Marki. W obsłudze 
technicznej pomaga Zakład Usług Komunalnych.

Do zobaczenia!

Park Wolontariuszy stał się miejscem spotkań naszych mieszkańców. To tu odbywała się 
miejska potańcówka (fot. po lewej), to tu odbędzie się święto holi (środkowa fot.)
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Wszystkie drogi 
prowadzą do…  

Pomysł na udany wieczór w wakacje? 
Mamy dla Was sprawdzoną i wciąga-
jącą propozycję. Skierujcie swe kroki 
w stronę Parku Briggsów! W każ-
dy czwartek punktualnie o godzinie 
20.30 będziemy rozpoczynać projekcje 
Kina Letniego 2022. W sumie w lip-
cu i sierpniu będzie można obejrzeć 
osiem bezpłatnych seansów (szczegóły 
w ramce).

– W tym roku dominować będzie 
kino familijne i animowane. Zaprasza-
my całe rodziny. Wspólnie będziemy 
cieszyć się przygodami popularnych 
postaci filmowych i literackich. Cze-
kają nas radosne emocje, czasem łzy 
wzruszenia i oczywiście uśmiech na za-
kończenie seansu – zachęca Katarzyna 
Pisarska, naczelnik Wydziału Promocji, 
Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki.

Czwartkowa wizyta w Parku Brigg-
sów to także unikalna możliwość obej-
rzenia znanych filmowych produkcji 
pod chmurką na ogromnym, liczącym 
70-metrów kwadratowych ekranie. 

– Jeden z polskich reżyserów na-
pisał kiedyś, że obejrzenie filmu na 
dużym ekranie powoduje, że jesteśmy 
bardziej w środku całej tej opowieści 
niż gdybyśmy oglądali seans w telewi-
zorze. I coś w tym jest! – mówi Emilia 
Wrzosek z Wydziału Promocji, Zdrowia 
i Sportu Urzędu Miasta Marki. 

Potwierdzili to już mieszkańcy Ma-
rek. W ubiegłym roku na jednym poka-
zie pojawiało się średnio 250-300 osób. 

– Podobnie jak w poprzednich latach 
nasi goście będą mieć do dyspozycji le-
żaki i pufy – dodaje Emilia Wrzosek.

To nie koniec atrakcji. Wzorem 
poprzednich lat, będziemy częstować 
gorącą kawą i herbatą. Oczywiście 
bezpłatnie. 

– Trzymajmy kciuki za pogodę. To 
jedyne, co może skomplikować nasze 
filmowe plany – dodaje Katarzyna Pi-
sarska.

Pamiętajcie też o ochronie przed 
komarami. Mogą uprzykrzyć niejedną 
filmową ucztę! 

KINA
Zapraszamy na osiem bezpłatnych 
seansów w Parku Briggsów. Na leżaku, 
z kubkiem gorącego napoju…

Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji na spędzenie ostatniej sierpniowej niedzieli

Nie martwmy się, że kończą się ciepłe miesiące, że 
wyczerpaliśmy pulę dni urlopowych i wrócimy do 
zawodowych obowiązków. Carpe diem – chwytajmy 
dzień! A 28 sierpnia spotkajmy się w Parku Briggsów 
na organizowanym przez Marecki Ośrodek Kultury 
„Pożegnaniu lata”. Czeka na Was mnóstwo atrakcji!

Jedną z gwiazd ostatniej niedzieli sierpnia będzie 
zespół Sumana. Zarazi Was niesamowitą energią pły-
nącą ze sceny. Zaskoczy niesztampowym połączeniem 
dźwięków, pochodzących z różnych kultur. Artyści 
z Sumany piszą o sobie, że są zespołem bezpańskim: 
„podróżujemy po wschodzie i nosimy w walizkach sło-

wiańskie zaśpiewy”. Niech więc rozpakują je w Parku 
Briggsów i wyśpiewają przed marecką publicznością!

Na parkowej scenie pojawi się też Teatr Piosenki 
z przedstawieniem „Klimat na radość”. Aktorzy za-
dbają o nasz nastrój wykonując szlagiery: piosenki 
liryczne, miłosne i …o zbrodniach. Możemy spo-
dziewać się, że usłyszymy te utwory w zaskakują-
cych interpretacjach!

Nie może zabraknąć części dedykowanej dzie-
ciom. Przeniesiemy się do Danii, a konkretnie do 
„Baśniowego Miasteczka Pana Andersena”. To spek-
takl muzyczny oparty na twórczości najsłynniejszego 
duńskiego pisarza. Posłuchamy zestawu specjalnie 
przygotowanych utworów – każdy z nich jest po-
święcony innej baśni Jana Christiana Andersena.

Wykorzystamy też przestrzeń parkową. Umieści-
my w niej niezwykłą wystawę. Pokażemy 60 wielko-
formatowych zdjęć przygotowanych przez Elżbietę 
Dzikowską, cenioną podróżniczkę, znaną z legen-
darnego programu "Pieprz i Wanilia" realizowanego 
wraz z Tonym Halikiem. Na plenerowej wystawie 
zobaczycie portrety kobiet nieomal z całego świata. 
W parkowym kinie będzie można zobaczyć zrealizo-
wany przez MOK wywiad z panią Elżbietą, a także 
programy z podróżniczego cyklu „Pieprz i wanilia”. 

Oprócz tego – jak zwykle – wiele atrakcji w parku. 
Ani mali, ani duzi nie będą się nudzić. Zapraszamy 
w ostatnią niedzielę sierpnia! 

Wizyta na basenie MCER jest stałym punktem mareckiego Lata w mieście.

LATO
1. Tradycyjnie wakacyjne zajęcia dla 
dzieci organizują nasze szkoły. W tym 
roku odbędą się one w trzech placówkach:

↘  w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej  
(27 czerwca – 8 lipca);

↘  w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 
(11 lipca – 22 lipca);

↘  w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wspólnej 
(25 lipca – 12 sierpnia).

Zapisy będą prowadzone w szkołach, do których 
uczęszcza dziecko. Szczegółowe informacje po-
jawią się w czerwcu w Librusie oraz na stronie 
www.marki.pl

2. Wakacyjną ofertę dla dzieci 
przygotował Marecki Ośrodek Kultury  
im. Tadeusza Lużyńskiego. 

↘ KOLOROWE LATO to hasło na początek wakacji 
w MOK. 
– Zorganizujemy ciekawy i artystyczny program dla 
dzieci z klas I-IV podczas dwóch pierwszych tygodni 
wakacyjnych (27 czerwca – 1 lipca oraz 4 lipca – 
8 lipca). Instruktorzy MOK zapraszają do udziału 
w warsztatach, atrakcjach sportowych i eksperymen-
towania ze sztuką. Będziemy chodzić na wycieczki, 
grać w gry terenowe oraz cieszyć się przyrodą. Dla 
każdego młodego konesera kultury i twórczej za-

bawy znajdziemy inspirującą, letnią propozycję na 
spędzenie czasu – informują przedstawiciele MOK. 
Zajęcia są płatne (350 zł za tydzień, w tym obiad). 
Zapisy w sekretariacie MOK, informacje i rezerwacja 
tel. 22 781 14 06

3. Półkolonie dla ukraińskich dzieci 
organizuje Fundacja Otwarte Serce.

↘ Od 27 czerwca do 2 lipca. Są one przeznaczone dla 
młodzieży w wieku 12-18 lat. W programie wycieczki 
i warsztaty muzyczne. Od 18 lipca do 22 lipca funda-
cja organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 11 
lat. Zapisy pod numerem telefonu 511-268-743

Lato, czwartek wieczór, dobry film, kubek herbaty – nie w domu,  
ale ze znajomymi w pięknym parku! „Sumana” wystąpiła już na scenie MCER, w sierpniu pojawi się również w Parku Briggsów. 

Repertuar kina letniego 2022

Data Tytuł  Gatunek Czas Kategoria
   trwania wiekowa
7 lipca,  
godz. 20.30 Czworo dzieci i Coś  familijny  1,50 h 7+

14 lipca, Pszczółka Maja.  animowany 1,28 h Bez ograniczeń
godz. 20.30 Mały wielki skarb

21 lipca,   
godz. 20.30 Mała Wielka Stopa cz. 2  animowany 1,29 h Bez ograniczeń

28 lipca,    
godz. 20.30 Wyrolowani  animowany 1,25 h 5+

4 sierpnia, 
godz. 20.30 Pinokio familijny 1,45 h 7+

11 sierpnia, 
godz. 20.30 O czym marzą zwierzęta  animowany 1,29 h Bez ograniczeń

18 sierpnia, 
godz. 20.30 Cudowny chłopak  familijny 1,43 h  7+ 

25  sierpnia,
godz. 20.30  Gang zwierzaków  animowany 1,29 h 6+

CO MOŻNA OBEJRZEĆ W PARKU BRIGGSÓW

w mieście 2022

Pożegnanie lata
w Parku Briggsów
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WCZASOWA 
I ODCINEK 
WENECKIEJ

NOWE LATARNIE NA WJEŹDZIE DO MIASTA

Wymieniliśmy uliczne 
oświetlenie na odcinku  
od granicy z Ząbkami  
do węzła trasy S8.

Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Mostowe Mosty jest projektantem 
przebudowy Alei Piłsudskiego. Firma 
wykonała i wykonuje też pierwsze 
prace budowlane. Zrealizowała m.in. 
odcinki dróg rowerowych od granicy 
z Ząbkami do węzła trasy S8. W tej 
samej lokalizacji w kwietniu Mosty 
Warszawa rozpoczęły kolejne roboty. 
Tym razem dotyczyły one wymiany la-
tarni znajdujących się pomiędzy jezd-
niami. Zniknęły stare słupy (pamietają-
ce ubiegłe stulecie) oraz często psujące 
się sodowe lampy. W ich miejsce zo-
stały zainstalowane latarnie typu LED, 
które dużo lepiej doświetlą miejsce tak 
licznie uczęszczane przez kierowców, 

jadących „z” i „do” Marek od strony 
ulicy Radzymińskiej. Oprócz wymiany 
latarni wykonawca ułożył nowe oka-
blowanie, które zapewni bezawaryjną 
pracę nowych punktów oświetlenio-
wych.

Mosty Warszawa mają zaplanowane 
również prace w północnej części Alei 
Piłsudskiego – na odcinku od Legiono-
wej do granicy z Radzyminem. Powsta-
ną m.in. droga rowerowa, zostaną uło-
żone nowe chodniki oraz wymienione 
stare oświetlenie na LEDowe.

Docelowo Aleja Piłsudskiego – 
z dawnej drogi tranzytowej na północ-
ny-wschód – ma się stać ulicą miejską 
– z dwoma pasami w każdym kierunku 
ruchu, otwartymi bocznymi ulicami, 
drogami rowerowymi, chodnikami 
oraz oświetleniem. Z uwagi na szeroki 
zakres prac i koszty inwestycja będzie 
rozłożona na kolejne lata.

DOBUDUJEMY CHODNIK  
PRZY BANDURSKIEGO…

Między Aleją Piłsudskiego a ulicą 
Okólną, po północnej stronie ulicy 
Bandurskiego, brakuje ok. 250 m. 
chodnika. Sytuacja poprawi się jeszcze 
w tym roku. Rozstrzygnęliśmy przetarg 
na wykonanie tej inwestycji. Wygrała 
go firma Dowbud-C, która już pracuje 
w naszym mieście i przebuduje ulicę 
Wczasową oraz odcinek Weneckiej. 
Koszt robót przy ul. Bandurskiego wy-
niesie około 150 tys. zł. 

…ORAZ CIĄG PIESZO-ROWEROWY 
PRZY WSPÓLNEJ

Mamy również wykonawcę innej inwe-
stycji, która zwiększy bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w sąsiedztwie MCER. 
W ulicy Wspólnej powstanie odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego. Zostanie on 
ułożony po południowej stronie ulicy 
– tam, gdzie nie ma obecnie chodnika 
(od MCER do ulicy Srebrnej). Prace 
wykona zwycięzca przetargu – firma 
Stan Kop. Koszt inwestycji to niemal 
233 tys. zł. 

ZMODERNIZUJEMY OŚWIETLENIE  
PRZY 12 ULICACH

Otrzymaliśmy dotację,  
która pomoże nam 
w zainstalowaniu 
nowoczesnych i ekologicznych 
źródeł światła.

Gwarantują niski pobór prądu, dają 
lepsze, jaśniejsze światło, działają 
znacznie dłużej niż zwykłe żarówki. 
Mowa o oprawach oświetleniowych 
typu LED. Coraz częściej można je 
spotkać również w naszym mieście, 
najczęściej przy realizacji komplekso-
wych inwestycji drogowych takich jak 
np. ciąg ulic Jowisza-Marsa-Saturna.

W tym roku liczba opraw LEDo-
wych zwiększy się. Stanie się tak m.in. 
dzięki dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego. 
Nasze miasto aplikowało o dofinanso-
wanie w ramach programu „Mazow-
sze dla Klimatu 2022”. Z powodze-
niem!  

 – Nasz wniosek dotyczący wymia-
ny starego oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne LEDy zyskał apro-
batę władz Mazowsza, dzięki cze-

mu otrzymamy wsparcie w postaci 
100 tys. zł na modernizację 83 opraw 
na 12 mareckich ulicach – informuje 
Jacek Orych, burmistrz Marek.

Dzięki temu stare oprawy znikną 
ze Szpitalnej, Zimnej, Broniewskiego, 
Batorego, Zabawnej, Starzyńskiego, 
Partyzantów, Brzozowej, Tuwima, 
Rybnej, Matejki i Szerokiej. 

– Musimy działać, by zatroszczyć 
się o to, co mamy nie tylko z myślą 
o nas samych, ale i o przyszłych po-
koleniach. Kluczem do tego są właśnie 
proekologiczne inwestycje, które po-
zwolą na racjonalne gospodarowanie 
wodą, tworzenie zielonych przestrze-
ni czy stosowanie energooszczędnego 
oświetlenia w przestrzeni publicznej. 
I temu służy nasz program – tłumaczy 
Adam Struzik, marszałek Mazowsza.

To nie jedyna ekodotacja dla na-
szego miasta od samorządu woje-
wództwa. W ramach programu „Ma-
zowsze dla czystego klimatu 2022” 
otrzymamy wsparcie finansowe na 
zakup aparatury służącej do pomia-
ru wilgotności opału i kontroli pale-
nisk domowych.

LATEM RUSZĄ ROBOTY NA PROSTEJ

Dzięki tej inwestycji 
poprawimy bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży oraz dojazd 
dla kierowców.

Na początku kwietnia ogłosiliśmy prze-
targ na modernizację ulicy Prostej. Łączy 
ona ulicę Dużą z ulicą Wspólną na wyso-
kości Mareckiego Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnego. Postępowanie wygrała 
firma Stan-Kop Gołaszewski. Zaoferowała, 
że zrealizuje miejską inwestycję za nie-

całe 405 tys. zł i udzieli gwarancji na 
wykonane prace na 60 miesięcy.

Celem modernizacji będzie budowa 
nowej jezdni oraz chodnika po zachod-
niej stronie ulicy Prostej. Jak podkreśla 
Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza, 
dzięki wykonaniu prac zwiększy się bez-
pieczeństwo ruchu drogowego w tym 
rejonie miasta.

 – Uczęszcza tędy wiele dzieci w dro-
dze do obu szkół: MCER oraz filii SP3 – 
zaznacza Dariusz Pietrucha.

 – Po modernizacji będzie to także 
lepszy wyjazd z osiedla Horowa Góra 
w stronę DW 631 i obwodnicy – dodaje 
radny Marcin Brzeziński.

Prace ruszą latem tego roku.
Warto też podkreślić, że na wykonanie 

tej drogi wskazywali mieszkańcy w Ma-
reckim Budżecie Obywatelskim. W po-
przedniej edycji zgłosili ideę wykonania 
chodnika w tej lokalizacji. Ponieważ 
identyczne były plany samorządu, projekt 
nie został poddany pod głosowanie. 

PRZEGLĄD MARECKICH INWESTYCJI   DROGOWYCH
Zapraszamy do obejrzenia naszego fotoreportażu DŁUGOSZA, PODGÓRSKA, CEGLANA

KOSZALIŃSKA, SŁUPECKA, SADOWA, KOŁOBRZESKA

Cztery ulice położone między Szkolną i Zieleniecką zmieniają się nie do poznania. 
Układamy tutaj nową nawierzchnię, chodnik, wymieniamy oświetlenie na LED-owe. 
Ulice zostaną też odwodnione. Prace wykonuje zwycięzca przetargu – Grupa Martin. 

Konsekwentnie 
poprawiamy połączenie 
z przedszkolem i szkołą 
przy ul. Wczasowej.  
Po modernizacji 
Turystycznej i budowie 
Projektowanej, 
na początku roku 
rozpoczęliśmy prace przy 
Wczasowej i na odcinku 
Weneckiej. Budujemy 
tam odwodnienie, 
nową jezdnię, 
chodnik i wyniesione 
skrzyżowanie. Pierwsza 
warstwa asfaltu pojawiła 
się już w maju. Na tę 
inwestycję otrzymaliśmy 
dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Kontynuujemy rozpoczęty w 2020 r. program budowy nakładek 
asfaltowych. Wiosną ułożyliśmy nową nawierzchnię przy ulicach: 

Długosza, Ceglanej, Podgórskiej i łączniku Szkolnej z Poznańską. 
Ogłosiliśmy również pierwszy, tegoroczny przetarg  
na budowę kolejnych nakładek: w ulicy Piotrówka  

oraz na odcinku Hallera i sięgaczu Długiej. 

W grudniu ubiegłego roku 
rozpoczęła się budowa 
ulicy, która stanowić 
będzie alternatywne 
połączenie Szkolnej 
i Ząbkowskiej. Dawna 
gruntówka zamieni 
się w ulicę asfaltową. 
Jest już ułożone 
odwodnienie, powstanie 
chodnik. Przebudowa 
jest dofinansowana 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Z tego źródła otrzymamy 
1 mln zł.

KOŚCIELNA
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Przedstawiamy wyniki badania 
ankietowego zrealizowanego 
wśród mieszkańców.

Nasze miasto opracowuje strategię roz-
woju do 2030 r. Aby dokument miał solid-
ne podstawy, niezbędny był bezpośredni 
udział mieszkańców przy jego tworzeniu. 
Obywatele naszego miasta najmocniej za-
angażowali się w badania ankietowe, które 
realizowaliśmy zarówno wśród dorosłych, 
jak i młodzieży. W sumie wzięło w nich 
udział prawie 2,1 tys. osób. Serdecznie 
dziękujemy! Przedstawiamy ich najważ-
niejsze wyniki.

 
WNIOSKI Z BADANIA DOROSŁYCH
↘  Wśród dorosłych ponad 75 proc. an-

kietowanych stwierdziło, że żyje im się 
w Markach dobrze lub bardzo dobrze. 
Odsetek osób niezadowolonych wyniósł 
17,4 proc.

↘  Do mocnych stron naszego miasta an-
kietowani zaliczają atrakcyjne położenie 
(42,9 proc.) oraz bliskość terenów zielo-
nych (19,9 proc. wskazań). Do słabych 
stron – mocno niezadowalającą jakość 
większości dróg i chodników (24,4 proc.) 
oraz brak infrastruktury w centrum mia-
sta (rynku, parków, kawiarni, pubów – 
12,3 proc.)

↘  Do najkorzystniej ocenianych elementów 
życia w mieście najczęściej zaliczane są: 
oferta sportowa i rekreacyjna (71,6 proc.) 
oraz – ponownie – dostępność terenów 
zielonych (w przypadku tego pytania 
64,2 proc. wskazań). Najgorzej ocenia-
nymi aspektami życia w Markach są 
dostępność do specjalistycznych usług 
medycznych (55 proc.) oraz do lokali 
gastronomicznych (48,4 proc.)

↘  Zdaniem ankietowanych, priorytetami 
powinny być: budowa dróg (30,1 proc.), 
budowa i remont chodników (11,1 proc.) 
oraz zwiększenie sieci dróg rowerowych 
(7,2 proc.)
 

WNIOSKI Z BADANIA MŁODZIEŻY
↘  64,4 proc. ankietowanej młodzieży 

pozytywnie ocenia życie w Markach. 
Przeciwnego zdania jest 15,8 proc. py-
tanych.

↘  Niepokojący jest fakt, że w perspektywie 
5-10 lat blisko 25 proc. ankietowanych 
chciałoby wyjechać za granicę. Głównymi 
powodami migracji miałyby być: brak 
możliwości rozwoju zawodowego / 
względy finansowe (20,2 proc.), nieza-
dowolenie z sytuacji panującej w kraju 
(15 proc.) czy chęć poznania innych 
państw (9,5 proc.).

↘  Zdaniem młodych ludzi najbardziej im 
brakuje w mieście kina (60 proc.), miejsc 
spędzania wolnego czasu (46 proc.) oraz 
ścieżek rowerowych (41 proc.) 

↘  Jeśli chodzi o ofertę rozrywkową w mie-
ście, głosy rozkładają się mniej więcej po 
równo. 40 proc ankietowanych ocenia ją 
pozytywnie, tyle samo negatywnie.

Rozpędzona Marcovia  
walczy o IV-ligowy byt. 
Głośny doping uskrzydli 
naszych piłkarzy. Zapraszamy  
na miejski stadion.

Grająca w 4 lidze Marcovia Marki 
wkracza w decydującą fazę sezonu. 
Do końca rozgrywek pozostało już 
tylko pięć spotkań, które są klu-
czowe w kontekście utrzymania na 
tym poziomie rozgrywek. Obecnie 
podopieczni trenera Michała Tarasa 
z dorobkiem 44 punktów zajmują 
8 miejsce w tabeli (na 18 zespołów). 
Czeka nas jednak reorganizacja 
czwartej ligi – zamiast dwóch grup 
mazowieckich zostanie utworzona 
jedna. To oznacza, że liczba spadko-
wiczów może być większa. Trzeba 
walczyć do końca, ponieważ nawet 
8 miejsce nie musi dać utrzymania! 

Rundę wiosenną nasz zespół roz-
począł od minimalnej porażki z Ząb-
kovią Ząbki. Później nadeszło okazałe 
zwycięstwo 8:0 nad Żbikiem Nasielsk 
i szczęśliwy podział punktów w po-
jedynku z rezerwami ekstraklasowej 
Wisły Płock. Kolejne mecze to praw-
dziwa huśtawka nastrojów – poraż-
ka z KS CK Troszyn, remis z Narwią 
Ostrołęka i zwycięstwo z Huraganem 
Wołomin. Szczególnie istotne dla na-
szych zawodników było bezpośrednie 
starcie w Ostrołęce. Miejscowa Narew 
również walczy o utrzymanie i takie 
pojedynki są istotne dla układu tabeli. 
Marcovia podzieliła się punktami ze 
swoim rywalem. I choć wywalczony 
remis trzeba szanować, mimo wszyst-
ko czuć było spory niedosyt, ponie-
waż doskonałej sytuacji w końcu me-
czu nie wykorzystał Kacper Siudak. 

Równie ważne było domowe spo-
tkanie ze Świtem Staroźreby. Ono tak-
że zakończyło się remisem – mimo że 
Marcovia za sprawą Karola Szeligi pro-

wadziła 1:0 aż do 80 minuty. Żałować 
można również minimalnej porażki 
z Escolą Varsovia, która nie rozegrała 
przeciwko Marcovii wielkich zawodów, 
lecz mimo to potrafiła przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją stronę.

Demony z rundy jesiennej powró-
ciły w domowym pojedynku z zajmu-
jącą wówczas pierwsze miejsca w ta-
beli Mławianką Mława. Nie będący 
faworytami podopieczni Michała Ta-
rasa rozgrywali bardzo dobre zawo-
dy i prowadzili z wyżej notowanym 
rywalem 2:0 po bramkach Kacpra 
Siudaka i Damiana Świerblewskiego. 
Niestety goście w 88 minucie zdobyli 
kontaktową bramkę, a w ostatniej 
akcji meczu (97 minuta!) doprowa-
dzili do wyrównania. Mareckim ki-
bicom od razu przed oczami ukazały 
się jesienne pojedynki m.in. z Na-
rwią Ostrołęka i Sokołem Serock. 

Stracone zwycięstwo przed zbli-
żającymi się arcyważnymi meczami 
z bezpośrednimi rywalami do utrzy-
mania mogły podciąć skrzydła zawod-
nikom Marek. Na szczęście podziałały 
one mobilizująco. Marcovia wygrała 
wszystkie trzy pojedynki, które roze-
grane zostały w ciągu tygodnia i jej 
sytuacja w tabeli znacząco się popra-
wiła. Zwycięstwa nad Wkrą Żuromin, 

Unią Warszawa i Stoczniowcem Płock 
sprawiły, że teraz kwestia pozostania 
w 4 lidze zależy tylko i wyłącznie od 
naszych zawodników. Pięć małych 
finałów zakończonych zdobyciem 
kompletu punktów pozwoli utrzymać 
się bez konieczności oglądania się na 
rywali. Marcovia w trzech ostatnich 
pojedynkach pokazała olbrzymie 
zaangażowanie, które pozwoliło za-
służenie cieszyć się z zainkasowania 
pełnej puli punktów. 

Na ostatniej prostej podopieczni 
Michała Tarasa zmierzą się z Hutni-
kiem Warszawa, Drukarzem Warsza-
wa, Makowianką Maków Mazowiec-
ki, Sokołem Serock i MKS Przasnysz. 
Na pewno przyda im się w tych po-
jedynkach wsparcie kibiców. Na me-
czu z Mławianką na trybuny powrócił 
zorganizowany doping, który bardzo 
pomagał piłkarzom. Takich obrazków 
chcemy oglądać jak najwięcej: gło-
śny, nieustający doping i drużyna 
walcząca do samego końca o każdy 
centymetr boiska. Kibicujmy Marcovii 
w walce o pozostanie na czwartoligo-
wych stadionach. Marki zasługują, by 
zadomowić się na nich znacznie dłu-
żej. Zwłaszcza, że w przyszłym roku 
nasz klub będzie obchodził 100-lecie. 

Marcin Boczoń
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Co lubimy, 
czego brakuje

Kibicuj przy Wspólnej 12

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu będziecie 
regularnie informowani o najważniejszych 
wydarzeniach. Dzięki sms-om, które bezpłatnie 
przyjdą na komórkę, nic kluczowego Wam nie 
umknie. Rejestracja odbywa się on-line za pomocą 
dedykowanej strony marki.urzadsms.pl i polega 
na dopisaniu numeru do bazy oraz wybraniu 
odpowiednich kategorii (wydarzenia kulturalne 
i sportowe, ostrzeżenia i utrudnienia, informacje 
i komunikaty lub wszystkie)
Zapraszamy!

CZY CHCECIE PAŃSTWO, BŁYSKAWICZNIE WIEDZIEĆ, CO NOWEGO W MIEŚCIE? 
POMOŻE WAM W TYM MARECKI INFORMACYJNY SYSTEM SMS

POMOŻEMY OSOBOM  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  
I ICH OPIEKUNOM

Ruszyła rekrutacja  
do dwóch programów:  
asystent osoby niepełnosprawnej 
oraz opieka wytchnieniowa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 
zaprasza osoby z niepełnosprawnościami  
oraz ich opiekunów do wzięcia udziału 
w dwóch programach Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej finansowanych ze środków 
Funduszu Solidarnościowego. 

1.  Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” (edycja 2022) pozwala 
na objęcie osób z niepełnosprawnościami 
usługami asystencji osobistej. Ze wsparcia 
mogą skorzystać:

↘  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie  
ze wskazaniami: konieczności stałej  
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

↘  osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu 
znacznym lub o stopniu umiarkowanym (lub 
równoważnymi). 

2.  Program „Opieka wytchnieniowa”  
(edycja 2022) jest adresowany  
do opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami.  
W szczególności sprawujących opiekę nad:

↘  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
↘  osobami posiadającymi orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(lub równoważnymi).

Oba programy będą prowadzone  
do grudnia 2022 r. OPS uzyskał na nie łącznie 
niemal 681 tys. zł. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad rekrutacji oraz formularze  
do wypełniania są dostępne w zakładce 
„Projekty i Programy” na stronie internetowej 
www.ops.marki.pl 

Zgłoszenia przyjmują pracownicy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.  
Zapraszamy!

Tak dopingują Marcovię jej wierni kibice!

24 marca 1942 r. to czarny dzień 
w historii Marek. Wówczas niemiecki 
okupant położył kres istnieniu 
społeczności żydowskiej na tym terenie. 
Opowiada o tym najnowsza ekspozycja.

Pierwsze pisemnie wzmianki o mareckich Żydach 
pojawiły się na początku XIX wieku. Wówczas na 
dzisiejszych terenach miasta istniała już bożnica. Sto 
lat później społeczność żydowska liczyła już około 
tysiąca osób. W 1924 r. powstała druga synagoga – 
w Pustelniku. W naszym mieście istniał nawet klub 
sportowy Macabi! 

– Ze wspomnień, którymi dysponujemy, wynika, 
że relacje między społecznością polską i żydowską 
były przyjacielskie. Byliśmy po prostu sąsiadami – 
opowiada Antoni Widomski, lokalny historyk. 

Przerwała to brutalnie wojna. Pod koniec 1940 r. 
Niemcy utworzyli w Pustelniku getto, zlokalizowane 
na terenie cegielni Osinki przy ul. Dużej. 

„Na niewielkim obszarze otoczonym drutem kol-
czastym stłoczono ok. 1200 osób pochodzenia ży-
dowskiego – mieszkańców Marek, Pustelnika oraz 
przesiedleńców z innych miejscowości, m.in. Wyszko-
wa, Serocka, Mławy. Żydzi zamknięci w getcie byli 
zmuszani do ciężkich prac w cegielni oraz przy wy-
dobywaniu torfu” – czytamy na stronie sztetl.com.pl

24 marca 1942 r. Żydzi zostali wyprowadzeni 
z mareckiego getta. Przeszli najgorszymi drogami 
do Warszawy, a stamtąd zostali przetransportowani 
do Treblinki i zamordowani. 

To właśnie w tym obozie zagłady w ubiegłym roku 
odsłoniliśmy pamiątkowy kamień z napisem „Marki”. 
W tym roku otworzyliśmy również specjalną wystawę 
na skwerze obok ratusza. Opowiada ona o losach 
mareckich Żydów, polskich bohaterów czasów wojny 
oraz o obozie w Treblince. 

– O tym, że byliśmy sąsiadami, świadczą posta-
wy obywateli Marek. Rodzina Banaszków zapłaciła 
najwyższą cenę – życia – za ratowanie osób naro-
dowości żydowskiej. Piękną kartę zapisały siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
z Pustelnika, które ukrywały dzieci. Ich przełożona 
Matylda Getter została odznaczona przez instytut Yad 
Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta – mówi Paweł Pniewski, zastępca burmistrza Marek.

Z nowego cyklu zajęć skorzystało już 
ponad 100 mieszkańców w wieku 60+.

Jak aktywnie spędzić czas na emeryturze? Jak po-
prawić sprawność fizyczną? Co gotować, by zdrowo 
żyć? Jak się dogadać z Anglikami? Odpowiedzi na 
te pytania szukali mareccy seniorzy, którzy wzięli 
udział w inauguracji nowego cyklu „Aktywny Senior”, 
organizowanego pod egidą Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 (CAF3). Choć zajęcia potrwają do końca 
czerwca, można już pokusić się o pierwsze wnioski. 

– Seniorzy najchętniej korzystają z zajęć „Zdrowy 
kręgosłup” prowadzonych w piątki w Zespole Szkół 
nr 2 w Strudze oraz nordic walking realizowanych 
dwa razy w tygodniu w Parku Wolontariuszy i na 
boisku przy ul. Wczasowej 5. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się również warsztaty kulinarne z dietety-
kiem, warsztaty kreatywne oraz rozmówki angielskie 
i fitness – opowiada Monika Banaszek, naczelnik 
Wydziału Aktywności Lokalnej, sprawującego pieczę 
nad CAF3.

– Zajęcia fizyczne dostarczają nam mnóstwa ener-
gii i dobrego humoru. Warto wyjść z domu i trochę 
się rozruszać, a przy okazji poznać innych ludzi. 
Z przyjemnością przychodzimy na zajęcia i zachę-
camy innych – dodaje Pani Jadwiga, uczestniczka 
„Aktywnego Seniora”. 

Ponieważ projekt finansowany z budżetu miasta 
spotkał się z przychylnym przyjęciem, będziemy go 
kontynuować jesienią. Zapisy na bezpłatne zajęcia 
ruszą we wrześniu. Informacje na ten temat znajdą się 

na stronie internetowej miasta (marki.pl) oraz w me-
diach społecznościowych (m.in. na profilu FB CAF3). 

– Aktywny tryb życia sprawia, że zachowuje-
my sprawny umysł na lata. Zachęcamy do spotkań 
i udziału w zajęciach – dodaje Ewa Czarkowska 
z CAF3. 

CAF3 to również miejsce spotkań środowiska se-
niorskiego z ciekawymi ludźmi. To tu można było 
porozmawiać o różnych formach wsparcia dla osób 
starszych z przedstawicielami Punktu Informacyjno-
-Konsultacyjnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach. To tu odbyło się spotkanie z komendan-
tem Markiem Koselą i policjantami z Komisariatu 
Policji w Markach. Seniorzy poznawali metody sto-
sowane przez przestępców oraz uczyli się, jak się 
ustrzec przed oszustwem i kradzieżą. W przerwach 
między zajęciami można napić się herbaty z innymi 
uczestnikami. 

– Zapraszamy. Drzwi CAF3 są szeroko otwarte 
dla naszych mieszkańców – podsumowuje Justyna 
Małachowska z CAF3.

Byliśmy sąsiadami

„Aktywny senior”  
powróci we wrześniu

W odsłonięciu wystawy uczestniczyli mareccy 
kombatanci

Seniorskie warsztaty kreatywne w CAF3
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Masz marecką kartę? Masz pierwszeństwo!

W kwietniu ruszyła wiosenna edycja projektu 
„Ruszamy mamy”. Pomysł bezpłatnych zajęć rucho-
wych dla pań z Marek (i opieki w tym czasie nad ich 
dziećmi) od początku cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Liczba chętnych przewyższała liczbę dostępnych 
miejsc. W tym roku wprowadziliśmy istotną modyfi-
kację przy zapisach. Pierwszeństwo miały te panie, 
które mogły pochwalić się Marecką Kartą Mieszkańca 
(MKM). 

Może ją otrzymać bezpłatnie każdy mieszkaniec 
naszego miasta. Musi jednak spełnić jeden warunek 
– w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać nasze 
miasto jako miejsce zamieszkania oraz urząd skarbo-
wy w Wołominie. W czasach internetowych rozliczeń 
podatkowych jest to wyjątkowo proste!

– W ten sposób doceniamy tych, którzy sprawiają, 
że część ich podatku dochodowego wraca do Marek. 
Zdecydowaliśmy, że przy organizowaniu takich wyda-
rzeń jak „Ruszamy mamy” pierwszeństwo przy zapi-

sach będą mieć te osoby, których PIT pracuje dla nasze-
go miasta. Jedynym i wystarczającym potwierdzeniem 
będzie posiadanie w portfelu MKM – podkreśla Paweł 
Pniewski, zastępca burmistrza Marek. 

To nie jedyna korzyść, wynikająca z Mareckiej Karty 
Mieszkańca. Właściciel karty może liczyć na zniżki 
w około 70 punktach usługowych, przede wszystkim 
z naszego miasta. To m.in. możliwość tańszego wejścia 
na pływalnię, niższych opłat za udział w zajęciach 
organizowanych przez Marcovię i MOK czy uzyska-
nia zniżek u lokalnych przedsiębiorców (pełną listę 
publikujemy obok).

– Zależy nam, by jak najwięcej osób korzystało 
z oferty mareckich firm. Bezpłatnie stają się one part-
nerami naszej karty, w zamian oferują naszym miesz-
kańcom zniżki za proponowane usługi lub towary. 
Niech jak najwięcej naszych pieniędzy pracuje lokalnie 
– z korzyścią dla kupujących i sprzedających – tłuma-
czy Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek. 

Odbierz bezpłatną Marecką Kartę Mieszkańca. 
Dzięki niej otrzymasz zniżki i będziesz mieć 
pierwszeństwo przy zapisach na lokalne wydarzenia!

Dla przedsiębiorcy
JAK ZOSTAĆ PARTNEREM MKM?

Prowadzisz biznes? Szukasz klientów wśród naszych 
mieszkańców? Zgodnie z hasłem #MarkiWłączsię 
dołącz do grona partnerów Mareckiej Karty 
Mieszkańca. To dziecinnie proste. Wejdź na stronę 
karta.marki.pl, kliknij w zakładkę „Zostań partnerem” 
i wypełnij „Deklarację przystąpienia do programu 
Mareckiej Karty Mieszkańca”. Dodaj wysokość 
proponowanej zniżki/zniżek i wyślij. Po sprawdzeniu 
prawidłowości wypełnienia formularza otrzymasz 
informację, że zostałeś partnerem MKM.

Dla mieszkańca
JAK OTRZYMAĆ MKM?

Wejdź na stronę karta.marki.pl Wybierz zakładkę 
„Jak otrzymać kartę”. Wypełnij wniosek. Wybierz się 
następnie do Centrum Aktywności Fabryczna 3. Tam 
zrobimy Ci zdjęcie i wydamy od ręki kartę. Warunek 
– weź ze sobą pierwszą stronę zeznania rocznego PIT 
(z którego wynika, że regulujesz podatek dochodowy, 
wskazując nasze miasto jako miejsce zamieszkania) 
oraz potwierdzenie złożenia zeznania. Karta będzie 
ważna do 30 czerwca kolejnego roku. 

↘  Księgarnia ZIK
 10% na książki, 10% gry i zabawki

↘  Husse Marki (karma dla psów i kotów)
 5% na produkty Husse

↘  Hurtownia Opakowań  
Anna Gumowska

 10% na opakowania

↘  Elpat (księgarnia)
 5% na całą ofertę

↘  Oskar (dostawca odzieży)
 5% na cały asortyment

↘  Activnet Krzysztof Bychowski
  5% na projekt i realizację firmowej 

strony internetowej, 50 proc. zniżki 
na koszt serwera przez rok

↘  Biuro Podróży Era Wakacji
 10% na parkingi przy lotnisku,
 10% na przewodniki turystyczne

↘  SushiSam (artykuły do sushi)
  4% na cały asortyment przy płatności 

gotówką

↘  Em-Ka Event
  10% na animacje weselne oraz  

animacje podczas imprez rodzinnych, 
10% na organizację urodzin

↘  TCD Joanna Piotrowska
 15% zniżki na kino plenerowe,
 10% na wypożyczenie leżaków

↘  EN2
 5% zniżki na instalacje fotowoltaiczne

↘  e-mama (sklep internetowy)
  5% zniżki na całą ofertę w cenach 

nieobjętych innymi promocjami

↘  Profesjonalny Gabinet Kosmetyki
 5% na wszystkie usługi z cennika

↘  WWL Badminton Club
 5% na opłatę członkowską za rok

↘  Motohurt Robert Szczypiorski
 10% na usługi serwisowe, 
 10% na wymianę opon

↘  Nasz Sukces
 5% na plisy, 3% na moskitiery

↘  Gravitan (siłownia)
 15% na karnet open,
 10% na zabiegi w klinice beauty

↘  Marecki Ośrodek Kultury
 5% na wybrane zajęcia

↘  Jaskinia Solna Eden
  5% zniżki na pierwsze wejście  

jednorazowe lub pierwszy karnet,
  10% zniżki na na każdy kolejny 

karnet wejść oraz na seanse  
grupowe

↘  Jewels Co. (sklep z odzieżą)
 20% na cały asortyment

↘  Etykat  
(producent materiałów graficznych)

  5% zniżki na zamówienie powyżej 
100 zł netto, 7% zniżki na zamówienie 
powyżej 1000 zł netto

↘  Latola (sklep internetowy)
  5% zniżki na karmy dla zwierząt  

i kosmetyki w Pet Moda za zakupy  
za min. 50 zł, 5% zniżki na cały  
asortyment w Hulajnogi Latola

↘  Es Gabinet Kosmetyczny  
Edyta Sawicka

 20% zniżki na zabiegi kosmetyczne,
 10% zniżki na stylizację paznokci

↘  Dietlifestyle Catering Dietetyczny
  10% od cen podstawowych  

na zestaw cateringowy

↘  Ewa Bednarz Photography
 5% na sesje i reportaże fotograficzne

↘  Blask Myjnia i Detailing
 10% na usługi myjni,
 10% na usługi wulkanizacji

↘  Vesmot (sklep motoryzacyjny)
  4% na cały asortyment przy płatności 

gotówką

↘  Aparat w Ruchu
 15% zniżki na sesje zdjęciowe,
  10% zniżki na reportaże ze ślubu, 

chrztu, komunii

↘  Vip-Trans Paweł Dobrowolski
 10% na usługi taxi

↘  DronePosition (fotografia, film)
 10% na całą ofertę

↘  Avarus Marek Jeziorski
  10% zniżki na urządzenia biurowe,  

7% zniżki na naprawy i usługi serwisu

↘  Almatex
 5% zniżki na okna, drzwi, witryny
 6% zniżki na fasady, ogrody zimowe

↘  MT Group
  5% zniżki na wykończenia mieszkania 

i domu oraz na remonty komplek-
sowe, 10% na projekt wykończenia 
mieszkania/domu 

↘  Pralnia EM
 5% zniżki na wszystkie usługi

↘  Kids&Fun
 10% na salę zabaw, 5% na urodziny

↘  Świat Zagadek
 10% na gry w pokojach zagadek

↘  Zymetric
  5% na przenośny klimatyzator  

marki Noxa

↘  Szkoła Muzyczna Music And You
  5% na pierwszy miesiąc lekcji  

wybranego instrumentu

↘  Kupiec Therm Marian Pietrzak 
Mariusz Pietrzak

 10% na przegląd okresowy kotła
 10% na części zamienne

↘  Energynat
  5% na materiały do wykonania  

instalacji PV EN2

↘  Home Cafe
 5% na cały asortyment,
 10% na usługi serwisowe

↘  Ledger Biuro Księgowo-Finansowe
 10% na usługi,
 5% zniżki dla klientów z polecenia

↘  Szkoła Tańca Dance Station
 15% za pierwszy miesiąc zajęć,
 5% za zajęcia taneczne

↘  Jubiler (biżuteria, zegarki)
 5% na cały asortyment

↘  Mareckie Centrum  
Edukacyjno-Rekreacyjne

  20% na bilety basenowe  
(bez strefy SPA)

↘  MójCatering _Natural Brands
  5% zniżki na Dietę Sport i Dietę 

Odchudzającą

↘  Fizjoforte Mgr Marlena Stelmaszczyk
  10% na usługi fizjoterapii,  

rehabilitacji

↘  TmFizjo
 25% fizykoterapia,
 10% regeneracja

↘  Polbico
  6% na okna, drzwi, bramy  

przy płatności w dniu zamówienia,  
3% na okna, drzwi, bramy

↘  FX Core (usługi informatyczne)
 10% na wszystkie usługi

↘  Cynka-Zabawki Robert Sobieraj
  5% na cały asortyment z wyjątkiem 

artykułów w promocji

↘  Progres SP Sławomir Pełka
  10% zniżki za sprzątanie,  

mycie elewacji i okien,  
8% na sprzedaż soli drogowej,  
soli spożywczej, chlorku wapnia, 
mieszanek

↘  Feniks Piwa Rzemieślnicze
 7% na asortyment piwny

↘  MK Studio Makijażu Permanentnego 
i Doskonalenia Ciała

  10% na makijaż permanentny oczu, 
ust, brwi

  10% na pierwszy karnet dziesięciu 
wejść na masaż rolką Roll Magic

↘  Agencja Fotograficzna  
Magiczne Chwile.pl

 15% na wszystkie usługi

↘  Kancelaria Adwokacka Adwokat 
Mariola Siłuszyk-Ułasiuk

 15% na usługi

↘  Restauracja Ito Sushi
  8% na zamówienia powyżej 100 zł  

na miejscu i odbiorem własnym

↘  ADM Mateusz Młynarczyk
  5% na sprzedaż żywic epoksydowych, 

 5% na wykonanie kamiennego  
dywanu

↘  ECOpvLUX Andrzej Obrębski
  10% na montaż fotowoltaiki i pieców 

elektrodowych

↘  Salon Bielizny „Blisko Ciała”
 5% zniżki na pierwszy produkt
 10% zniżki na drugi i kolejny produkt

↘  Malowanie-Remont
  10% zniżki na malowanie ścian,  

5% zniżki na gładzie gipsowe

↘  Dom 2.0 – Czysta Energia
  20% zniżki na instalacje fotowolta-

iczne z montażem, 20% zniżki na 
systemy rekuperacji i pompy ciepła

↘  MKS Marcovia Marki
 20% zniżki na składkę członkowską

↘  Mr. Polerka
  10% zniżki na podstawową  

pielęgnację lakieru oraz detailing

↘  Grzegorz Iwańczyk Coaching Training
  10% zniżki na life coaching,  

15% zniżki na coaching  
przywództwa

↘  Kids Code Szkoła Programowania  
dla Dzieci

  5% zniżki na kursy programowania

↘  Mar-Sound
 10% zniżki na wszystkie usługi

↘  Biwat
  20% zniżki na całą ofertę wynajmu 

atrakcji dmuchanych

↘  Na gładko-usuwanie wgnieceń
 15% na wszystkie usługi

↘  Kampery Warszawa Rafał 
Wojciechowski

  50% zniżki na opłatę serwisową,  
3% zniżki na wynajem

↘  Red Chili Catering
 10% zniżki na dowolna dietę

↘  Sklep Tefal
  10% zniżki na patelnie (nie łączy się 

z promocjami), 5 proc. zniżki  
na pozostały asortyment 
(z wyłączeniem niebieskich cen)

↘  Salon optyczny Vision Express
  25% zniżki na oprawy przy zakupie 

kompletnej pary

GDZIE PO ZNIŻKĘ – LISTA PARTNERÓW MARECKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

30 czerwca 
każdego roku 

upływa ważność 
Mareckiej 

Karty Mieszkańca. 
 By ją przedłużyć, 

warto wybrać 
się do Centrum 

Aktywności 
Fabryczna 3. 



15Marki dla UkrainyBIULETYN 
INFORMACYJNY14 Środowisko

OSTROŻNIE Z WODOMIERZEM!

Wodociąg Marecki radzi, jak uniknąć 
niepotrzebnego uszkodzenia urządzenia. 

W około 2000 mareckich lokalizacji działają wodo-
mierze marki Sensus. Ich cechą charakterystyczną jest 
specjalnie wbudowany moduł, dzięki któremu odczy-
ty zużycia wody są zdalnie przekazywane. Wodociąg 
Marecki sygnalizuje, że ostatnio pojawiły się przypad-
ki uszkodzenia tego typu urządzeń, spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem przez mieszkańców. 

W czym jest problem? Wodomierz Sensus jest tak 
zbudowany, że z zewnątrz nie widać odczytu zużycia. 
Aby je sprawdzić, należy delikatnie odchylić plastiko-
wą osłonę znajdującą się po jednej stronie wodomie-
rza. Nie wolno się jednak pomylić. Po drugiej stronie 
wodomierza znajduje się przymocowana nakładka 
radiowa. Jeśli zostanie oderwana, wodomierz nie 
będzie nadawać się do dalszego użytku, a odbiorca 
wody będzie obciążony kosztami wymiany. 

– Żeby wykluczyć możliwość takiej pomyłki, nasze 
ekipy eksploatacyjne będą malować nakładkę radio-
wą na jaskrawy kolor czerwony (tak jak na zdjęciu). 
Niech będzie to forma ostrzeżenia. Po prostu prosimy 
pamiętać – tej części wodomierza nie dotykamy! – 
apeluje Wodociąg Marecki. 

Przedsiębiorstwo przypomina, że zdalne odczyty 
wodomierzy są realizowane raz w miesiącu, a dane 
o poziomie zużycia wody znajdują się na każdej fak-
turze.

Ми підготували набір базових інформацій для гостей з України
Przygotowaliśmy zestaw podstawowych informacji dla gości z Ukrainy

Zgodnie z przyjętymi przez parlament przepisami, 
wszyscy jesteśmy zobligowani do prowadzenia se-
gregacji odpadów komunalnych. Wielu mieszkań-
ców już doskonale wie, jak robić to prawidłowo. 
Ale jeszcze nie wszyscy…. Przypominamy więc, jak 
segregować odpady: 
↘    worek żółty – butelki plastikowe, nakrętki, kap-

sle, zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, 
torebki foliowe, puszki po napojach i konser-
wach, kartony po mleku i sokach.

↘    worek niebieski – opakowania z papieru i tek-
tury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, kartony, 
papier biurowy.

↘    worek zielony – słoiki i butelki po żywności i na-
pojach, szklane opakowania po kosmetykach.

↘    worek brązowy – odpadki warzywne i owoco-
we, gałęzie krzewów i drzew, skoszona trawa, 
liście, kwiaty, trociny, kora drzew. 
Wszystko to, czego nie da się posegregować, na-

leży wrzucić do kosza na odpady zmieszane. 
W przypadku nieruchomości, które nie prowa-

dzą segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, będą naliczane podwyższone opłaty (za-
miast 11,22 zł/m sześc. zużytej wody na 33,66 zł/m 
sześc. zużytej wody).

Więcej informacji na stronie www.czyste.marki.pl 

SEGREGUJ ODPADY – TO BANALNIE PROSTE!

Co ma topnienie lodowców do rosnącej 
temperatury w naszym mieście i co z tym 
możemy zrobić…

Jesteśmy zasypywani informacjami o zmianach kli-
matu. Jak bardzo są przez nas odczuwalne? Jak bar-
dzo dotyczą mieszkańców Marek? Czy powinniśmy 
się martwić tematem topniejących tysiące kilome-
trów stąd lodowców? 

Klimat się zmienia – to nie podlega dyskusji. 
Każde kolejne lato staje się coraz gorętsze, burze 
coraz gwałtowniejsze, a zimy coraz łagodniejsze. 
Wszystkie zmiany występują globalnie. Oczywiście 
mają różne natężenie w zależności od regionu. Dla 
powiatu wołomińskiego przewidziany jest wzrost 
średniej rocznej temperatury do 2030 r. o ok. 0,5oC. 
Wówczas zwiększy się liczba dni upalnych (z tempe-
raturą maksymalną powyżej 25oC), wzrośnie roczna 
suma opadów, a zmniejszy się liczba dni z pokrywą 
śnieżną. 

To może wpłynąć na nasze zdrowie. Wyższe tem-
peratury są niebezpieczne dla grup wrażliwych, 

czyli osób starszych, dzieci oraz ludzi ze schorze-
niami układu krążenia i układu oddechowego. Przy 
wyższej temperaturze trudniej nam się funkcjonuje 
i pracuje.

– Przystępujemy do opracowania planu adaptacji 
naszego miasta do zmian klimatu. To będzie swoisty 
drogowskaz, który pomoże nam przygotować się 
do globalnych zjawisk. Jeśli macie Państwo własne 
obserwacje i pomysły na działania przystosowujące 
nas do zmian klimatu, apelujemy o podzielenie się 
z nami – zachęca Małgorzata Czerwińska, naczelnik 
Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

Na stronie marki.pl jest do pobrania formularz do 
zgłaszania uwag i wniosków. 

Przygotowanie tego dokumentu ma dodatkowy 
walor – ułatwi zdobywanie funduszy zewnętrznych 
na niezbędne inwestycje adaptacyjne.  

– Zapraszamy też do udziału  w quizie, w którym 
można uporządkować wiedzę na temat klimatu – 
dodaje Anna Kozikowska z Wydziału Strategii i Fun-
duszy Zewnętrznych. 

Link do quizu znajduje się na stronie marki.pl

GLOBALNE ZMIANY, LOKALNE SKUTKI

ПОСІБНИК ДЛЯ БІЖЕНЦІВ / PORADNIK DLA UCHODŹCÓW

Вітаємо у нашому місті. Ви знайшли тут 
новий дах над головою під час війни.  
Ось набір важливих інформацій.

Номер PESEL
Це ключове питання. Отримання номера 
PESEL дозволяє вирішити багато питань.  
З номером PESEL ви можете подати заявку 
на отримання грошової допомоги, відкрити 
банківський рахунок, скористатися медичною 
допомогою та соціальними виплатами. Ви 
можете отримати номер PESEL у кожному 
повітовому управлінні. У Марках – за адресою 
Aleja Piłsudskiego 95. При собі необхідно 
мати документ, на підставі якого іноземець 
перетнув кордон (біометричний паспорт, 
внутрішній паспорт України, свідоцтво про 
народження дітіні).
 
Грошові виплати
500+ – це щомісячна виплата (500 злотих)  
для дитини до 18 років. Заяву необхідно подати 
до Закладу Соціального Страхування: через 
платформу електронних послуг ZUS PUE, портал 
Empatia або електронний банкінг польських 
банків. Ви також можете відвідати відділення 
ZUS, де нададуть допомогу у заповненні заявки. 
У нашому повіті філія ZUS працює в Воломині  
за адресою вул. Mikołaja Reja 20.
 
Увага! Про намір виїхати з Польщі на 
термін більше 30 днів необхідно повідомити 
до Закладу Соціального Страхування та 
Центру Соціального Забезпечення в Марках. 
Особи які розпочинають працювати та які 
отримують сімейні виплати, також повинні 
повідомити Центр Соціальної Допомоги 
в Марках за адресою вул. Lisa Kuli 5a.
 
300+ – це одноразова допомога (300 злотих), 
що виплачується через Центр Соціального 
Забезпечення (ОПС) у Марках. Заявку слід 
подавати в пункті ОПС за адресою Lisa-Kuli 
5a або за адресою вул. Kościuszki 39a

Допомога УВКБ ООН – Управління 
Верховного Комісара ООН до справ Біженців 
(УВКБ ООН) також надають фінансову 

допомогу особам, які втекли з України. 
Щомісяця особи, які набули таке право, 
отримають 700 злотих на особу + 600 злотих 
за кожну іншу особу в сім’ї (ліміт – чотири). 
Фінансова допомога надається один раз на 
місяць протягом не менше трьох місяців. 
Необхідну інформацію ви знайдете на сайті 
https://help.unhcr.org/poland/
 
Навчання польської мови
Безкоштовні мовні курси проводять,  
серед іншого Марецький Культурний Центр 
ім. Тадеуша Лужинського (вул. Fabryczna 2, 
тел. +48 22 781-14-06) та Фонд «Відкрите 
серце» (784 604 534). Курс по понеділках 
з 17:00 до 19:00 у CAF3 за адресою: 
вул. Fabryczna 3 та по середах з 15:00 до 
17:00 і з 17:00 до 19:00 у головному офісі 
Фонду за адресою вул. Spokojna 9

Юридична допомога
У нашому місті ми надаємо юридичну 
допомогу біженцям у Центрі Активності 
«Фабрична 3» (вул. Fabryczna 3). Адвокат 
чергує по понеділках (з 14:00 до 16:00). 
Допомога надається безкоштовно.
 
Центр Соціального Забезпечення допомагає 
також у отриманні статусу тимчасового 
опікуна неповнолітньої особи. Це 
знадобиться, коли дитину з України доглядає, 
наприклад, тітка чи бабуся. Отримання 
статусу опікуна дозволяє дорослому 
представляти дитину, наприклад у медичних 
або в освітніх питаннях. Також опікун 
може подати заяву на отримання грошової 
допомоги на дитину. Статус тимчасового 
опікуна можна отримати лише через суд. 
Щоб зробити це швидко, ми пропонуємо 
скористатися безкоштовною допомогою ОПС 
в Марках вул. Kościuszki 39a).

Психологічна допомога
Війна може залишити болючий відбиток у 
психіці людини. Ми хочемо допомогти таким 
людям: як в Марках, так і в повіті Воломин. 
У нашому місті допомогу надає психолог 
ОПС (Маркі, Kościuszki 39a, на прийом 

слід записатися раніше за номером тел. 
725 700 750), в районі Воломін – психолог 
в Повітовому Центрі Культури «Фабричка» 
(48 797 184 419)

Зустрічі для громадян України
Якщо ви хочете зустрітися у своєму колі, 
відвідайте Центр Активності Фабрична 3 
(вул. Fabryczna). Спеціально для вас 
зарезервовано два терміни: понеділок  
(14:00 – 18:00)  
та п'ятниця (9-13). По понеділках ми також 
проводимо сімейні творчі майстерні.

Медична допомога
У Марках є три медичні клініки:
Esculap (Ескулап)– ul. Fabryczna 1, 
tel. +22 761 90 35, +22 761 92 77 (dzieci) 
(діти)
Kardiomed (Кардіомед), ul. Sportowa 3,  
tel. 22 781 16 03, 22 781 15 83
Centrum Medyczne Marki (Mедичний Центрум 
Маркі), ul. Kasztanowa 8, tel. 22 674 15 53
 
Найближчі лікарні
Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa,  
ul. Kondratowicza 8, tel. 22 326 56 76 
(відділення невідкладної допомоги)

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3,  
centrala (22) 763-31-00

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana 
Bogdanowicza, Warszawa, ul. Niekłańska 
4/24, tel. 48 22 50 98 412 (відділення 
невідкладної допомоги)
 
Екстрені номери телефону:
Номер екстреної допомоги тел. 112
Аварійна служба тел. 999
Пожежна служба тел. 998
Поліція тел. 997
Газова служба тел. 992
Енергетична служба тел. 991
Моніторинг Міста Маркі тел. 501 437 802
Аварійна служба водопостачання  
тел. 606 908 708

Mieszkasz w Markach? Chcesz pozbyć się starego 
pieca i zyskać miejską dopłatę? Taką możliwość 
daje doroczny program naszego miasta, 
którego celem jest zmniejszanie tzw. niskiej 
emisji, powodującej wiele groźnych chorób. Od 
2018 r. pomogliśmy w wymianie 75 kopciuchów 
– przeznaczyliśmy na ten cel łącznie 562 tys. zł. 
Wnioski w nowej edycji można składać  
do wyczerpania tegorocznej puli dopłat (ponad 
187 tys. zł), najpóźniej do 15 lipca tego roku. 
Zapraszamy! Więcej informacji na stronie  
www.marki.pl w zakładce środowisko.

NIE TRUJ, WEŹ DOTACJĘ

7500 zł
Tyle dopłacimy do wymiany starych  
pieców-kopciuchów

Akcja Sterylizacja 2022
Pomagamy właścicielom 
domowych psów i kotów.

Co roku nasz ratusz organizuje 
darmową akcję sterylizacji, ka-
stracji i znakowania mikroczi-
pem domowych psów i kotów. 
W ubiegłym roku przeprowadzo-
no 141 sterylizacji i 53 kastracje. 
Zaczipowano również 169 zwie-
rząt. 

20 maja ruszyła kolejna edycja. 
Każdy właściciel może wystąpić 
o sfinansowanie znakowania, ste-
rylizacji lub kastracji maksymal-
nie czterech zwierząt. Musi jed-
nak spełnić jeden nowy warunek: 
posiadać ważną Marecką Kartę 
Mieszkańca. To najlepszy dowód, 
że jego podatki (PIT) trafiają do 
Marek (więcej o tym na str. 12-13). 
Ponadto trzeba złożyć odpowied-
ni wniosek. Jest na to czas naj-
później do 31 sierpnia 2022 r. 
Wnioski są rozpatrywane według 
kolejności ich złożenia. 

– Zachęcamy do udziału w na-
szej akcji. Sterylizacja i kastracja 
zapobiegają niekontrolowanemu 
rozrodowi zwierząt, natomiast zna-

kowanie zwierząt ułatwia ich po-
szukiwanie – mówi Marcin Skrzecz, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Programem objęliśmy domowe psy i koty

Podnoszący na duchu transparent na balkonie Ośrodka Pomocy Społecznej
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ZABIEGANI I ZWYCIĘSCY  
KRONIKA MAJOWYCH SUKCESÓW MARKOWYCH BIEGACZY

To jedna z najprężniejszych or-
ganizacji pozarządowych, z całą 
pewnością – najbardziej… za-
biegana. Mowa o Markowych 
Biegaczach, których często 
możecie spotkać „na mieście” 
w charakterystycznych niebie-
skich barwach lub na treningu 
na bieżni MCER. Maj upłynął 
pod znakiem ich sukcesów: 

8 maja
Sztafeta w składzie Rafał Stępniak, 
Marek Kwiecień, Artur Stradomski, 
Michał Migdal, Maciek Dutkie-
wicz oraz Paweł Chuchała wy-
walczyła pierwsze miejsce druży-
nowe w 5 Biegu Charytatywnym 
Krwiobieg w Warszawie. Na łącz-

nym 50 km dystansie panowie 
byli absolutnie bezkonkurencyjni 
i wyprzedzili o ponad 33 minuty 
kolejną ekipę. 
 
14 maja
Maciej Dutkiewicz zajął dru-
gie miejsce w kategorii open 
w Półmaratonie Zegrzyńskim. 
Pokonał on trasę ponad 21 km 
w czasie 1:17:17.

Również drugie miejsce zajął 
górski ultramaratończyk Michał 
Migdal. 40-kilometrową trasę 
Wielkiej Szczyrkowskiej przy 
przewyższeniu prawie 2400 m. 
ukończył w czasie 4:42:35.

Mamy również lokalny suk-
ces. Sylwester Kuśmierz za-

jął trzecie miejsce w kategorii 
open w mareckim biegu Pamię-
ci Matyldy Getter na dystansie 
5 km.

15 maja 
W Biegu Ultraroztocze triumfo-
wały Markowe Biegaczki: Kasia 
Lipińska i Ewelina Hunkiewicz. 
Dziewczyny na dystansie 125 km 
(to nie pomyłka) wywalczyły 
2 i 3 miejsce open kobiet oraz 
1 i 2 miejsce w kategoriach wieko-
wych. Dziewczyny biegły ponad 
18 godzin! 

Markowym Biegaczom gratu-
lujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów!

ChodzęBoLubię
Nordic walking dla każdego mieszkańca Marek
W kwietniu nasze miasto dołączyło do ogólnopol-
skiej akcji ChodzęBoLubię, która jest realizowana 
przez Fundację Wychowanie przez Sport pod pa-
tronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt 
koordynują dwie mareckie instruktorki: Justyna 
Misiura i Emilia Kaczmarczyk, które na co dzień 
zrzeszają Mareckich Walkerów w grupie „Marki 

na Kijach”. Zajęcia są: bezpłatne, odbywają się 
raz w tygodniu,  w stałym miejscu i o stałej porze, 
nie wymagają rejestracji,  skierowane są do każde-
go, niezależnie od poziomu umiejętności i wieku. 
A zatem do zobaczenia na spacerze! Informacji 
o mareckich spotkaniach można szukać na profilu 
FB: ChodzęBoLubię Marki

↘ Inicjatywa ChodzęBoLubię to ogólnopolska aktywność skierowana do miłośników spacerów z kijkami. 
Marsze odbywają się w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce i potrwają do 11 listopada 2022 r. Pełna lista 
miejscowości oraz godzin zajęć znajduje się na stronie: www.chodzebolubie.pl w zakładce „Miejsca spotkań”.

POLSKA Z KIJKAMI

Takiego wydarzenia  
przy Wspólnej jeszcze 
nie było. 14 maja, 
podczas Nocy Muzeów, 
trzy pływalnie 
z powiatu wołomińskiego 
zorganizowały pierwszy 
pływacki maraton. 
W Markach w imprezie 
wzięło udział dziesięciu 
śmiałków. W ciągu 
czterech godzin (sobota, 
godz. 22.00-niedziela, 
godz. 2.00) przepłynęli 
łącznie 77,1 km. Na 
pływalni MCER najlepszy 
okazał się Oleksandr 
Avramenko, który pokonał 
14,15 km. Kolejne takie 
wydarzenie – za rok!

NOCNE PŁYWANIE W MCER

Emilia Kaczmarczyk i Justyna Misiura – niestrudzone 
propagatorki nordic walking. FOT. MARIOLA GAWRON

Hala sportowa MCER gościła w maju najlepszych kra- 
jowych badmintonistów. Przy Wspólnej 40-42 rozgry- 
wane były Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzie-
żowców. W sumie w zawodach wzięło udział ponad 
130 zawodników. Rywalizowali w singlu, deblu i mikście 
w kategoriach U19 oraz U23. Wszystkim uczestnikom 
– gratulujemy! Partnerami sportowego wydarzenia 
byli m.in. nasze miasto, powiat wołomiński oraz MCER. 

BADMINTON  
NA MISTRZOWSKIM POZIOMIE

SREBRNA EKIPA
Drużyna z Marek została wicemistrzem Polski w kor-
fballu. W finałowym turnieju uległa jedynie drużynie 
z Wrocławia – zwycięzcy rozgrywek. Sukces jednak 
cieszy, bo MKS Marcovia Marki dopiero zadebiuto-
wała w Polskiej Lidze Korfballu i od razu już stanęła 
na podium. Jesteśmy pewni, że zdobyte doświadcze-
nie zaowocuje w kolejnym sezonie!

Korfball jest jedyną grą zespołową grą, w której 
jednocześnie grają kobiety i mężczyźni. Celem gry jest 
zdobywanie punktów poprzez celny rzut do kosza. 
Nie można kozłować piłki, przemieszczać się z nią, 
podawać z rąk do rąk bez fazy lotu piłki.


