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STACJA – JARMARK
Zapraszamy na skwer obok ciuchci.  

15 i 16 grudnia zawładnie nim ekipa św. Mikołaja. 
Przyprowadźcie rodzinę i znajomych!

Choć będzie to dopiero czwarta edycja, 
jarmark bożonarodzeniowy już na stałe 
wpisał się do kalendarza mareckich im-
prez. Kiedy za oknami pojawiają się świą-
teczne lampki, a temperatura idzie w dół, 
to znak, że najwyższy czas na spotkanie 
na skwerze przy ratuszu. Symbolem tego 
miejsca co roku jest marecka ciuchcia przy-
strojona w mikołajową czapkę i ozdobiona 
pięknie święcącymi po zmroku lampkami. 
Oderwijcie się od domowych obowiązków, 
wpadnijcie na naszą świąteczną stację 
i poczujcie bożonarodzeniową atmosferę 
na tydzień przed wigilią. Jednego tylko 
nie możemy Wam zagwarantować – bia-
łej, puchowej pokrywy śnieżnej. Reszta 
będzie dopięta na ostatni guzik. 

W programie IV edycji jarmarku bożo-
narodzeniowego mnóstwo atrakcji – dla 
dzieci oraz dorosłych. Oczywiście pojawi 
się św. Mikołaj i jego kolejka. Każdy z gości 
będzie mógł nauczyć się robić pierniki oraz 

ozdoby choinkowe. Na scenie zobaczymy 
dzieci z mareckich szkół i przedszkoli, 
śpiewających samorządowców oraz zespół 
„Sienna Gospel”. Dwie atrakcje przygotuje 
firma JoArtShow – dzieci obejrzą spektakl 
„Kiedy pada śnieg”, a wszyscy – już na 
zakończenie imprezy – Led Show. 

Nie zabraknie wystawców, którzy 
przez dwa dni będą oferowali świąteczne 
rękodzieło. To doskonała okazja do zaku-
pu prezentów i smakołyków. Biblioteka 
zorganizuje kiermasz książek. Będziemy 
też serwowali gorącą herbatę i słodkie 
kakao. Gwarantujemy dobrą zabawę 
i ciepłą, rodzinną atmosferę. A przed 
jarmarkiem, 15 grudnia, odbędzie się  
świąteczna zbiórka elektroodpadów 
i baterii. To szansa na otrzymanie żywej 
choinki w doniczce (więcej na ten temat 
na stronie 10).

Do zobaczenia, 15 i 16 grudnia, 
na skwerze!

15 grudnia, 
godz. 14.00-18.00  
(sobota)

↘  10.00-13.00 – Choinka  
za elektrośmieci

↘ 14.00  Powitanie
↘  14.15 – 18.00  Fabryka św. 

Mikołaja – warsztaty robienia 
pierników i ozdób choinkowych 
dla dzieci i dorosłych (namiot)

↘  15.00 – 17.00 Jasełka, występy 
dzieci z mareckich szkół i przed-
szkoli przy choince i na scenie 

↘  17.30 Koncert mareckich 
samorządowców

↘ 18.00 Pożegnanie

 16 grudnia, 
godz. 14.00-18.00  
(niedziela)

↘ 14:00  Powitanie
↘  14.15 – 18.00   Fabryka św. 

Mikołaja – warsztaty robienia 
pierników i ozdób choinkowych 
dla dzieci i dorosłych (namiot)

↘  15:00-15:45 Spektakl  
„Kiedy Pada śnieg”

↘  16:00-16:45 Gwiazda wieczoru 
„Sienna Gospel” – koncert 
muzyki gospel

↘  17:30-17:50  LED SHOW 
(JoArtShow)

↘  18:00 Zakończenie imprezy

PLAN JARMARKU 

Pociąg do świąt. Niepowtarzalny klimat jarmarku, świetna atmosfera, ciekawe występy, atrakcje dla dzieci – już niedługo przekonacie się o tym sami!  FOT. DRONE POSITION 



2 Na Święta

Prace nad dokończeniem trasy 
ruszą w przyszłym roku. W ich 
ramach zostanie poprawiona 
ochrona przed hałasem 
dobiegającym z S8.

3o listopada samorządowcy z powia-
tu wołomińskiego zostali zaproszeni 
na spotkanie do urzędu marszał-
kowskiego. Tematem przewodnim 
był hałas dobiegający z obwodni-
cy Marek. Wśród gości znaleźli się 
również przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), która zlecała realizację tej 
kluczowej dla naszego miasta inwesty-
cji. Wnioski ze spotkania są pozytyw-
ne. Jest spora szansa na ograniczenie 
skali hałasu. 

Latem nasze miasto zleciło badania 
akustyczne w pięciu punktach. W dwóch 
z nich normy zostały przekroczone. 

– Badania akustyczne, w większej 
liczbie miejsc, przeprowadzała również 
GDDKiA. Na spotkaniu dowiedzieliśmy 
się, że tu również wyszły przekrocze-
nia norm hałasu. Dotyczą one także 
tych miejsc, w których nam nie udało 
się tego wykazać. W styczniu GDDKiA 
będzie miała gotowy raport dotyczący 
sposobów ograniczenia hałasu do obec-
nie obowiązujących norm – opisuje Ja-
cek Orych, burmistrz Marek, uczestnik 
spotkania. 

Zabezpieczenia akustyczne mają 
być zrealizowane do 31 grudnia 2019 r. 

– już w ramach całościowego przetargu 
na dokończenie obwodnicy. 

Przypomnijmy: GDDKiA pożegnała 
konsorcjum włoskiej firmy Salini, które 
w 2014 r. zdobyło kontrakt na odcinek 
Marki-Kobyłka. W grudniu 2017 r. uzy-
skano przejezdność trasy Marki-Radzy-
min, ale nie zostały skończone m.in. 
wiadukt z Marek do Kobyłki oraz dro-
gi techniczne.

– Drogowcy zakończyli inwentary-
zację prac wykonanych przez włoskie 
konsorcjum. Była to podstawa do przy-
gotowania kolejnego przetargu. We-
dług GDDKiA, zostanie on ogłoszony 
na początku przyszłego roku (styczeń/
luty) – dodaje Jacek Orych.

Listopadowe spotkanie było też oka-
zją do rozmowy na temat remontu Alei 
Piłsudskiego. To również część kon-
traktu na budowę obwodnicy Marek. 

– W sprawie głównej arterii nasze-
go miasta usłyszałem deklarację, że do 
połowy grudnia roboty zostaną wyko-
nane. Na pewno na Piłsudskiego ma 
zostać ułożona warstwa wiążąca asfal-
tu. Gdyby z przyczyn pogodowych nie 
udało się przygotować warstwy ście-
ralnej (ostatniej), to ruch i tak zostanie 
puszczony obiema nitkami. Wówczas 
reszta prac będzie realizowana na wio-
snę – opisuje Jacek Orych.

Oczywiście w grudniowym terminie 
nie zostanie zakończony remont mo-
stów. Te mają być oddane na wiosnę 
przyszłego roku. 

Drogowcy wrócą 
na obwodnicę ↘  Activenet Krzysztof Bychowski  

– firmowe strony internetowe, 
systemy CMS, sklepy internetowe

↘  Almatex – stolarka aluminiowa: 
okna, drzwi, witryny, fasady, ogrody 
zimowe

↘  Aparat w Ruchu – usługi 
fotograficzne

↘  Arena Zdrowia – przychodnia 
rehabilitacyjna

↘ Bądź Eko – kosmetyki naturalne
↘  Blask Myjnia i Detailing – myjnia 

samochodowa, pranie tapicerki 
meblowej, wulkanizacja

↘  Dietlifestyle Catering Dietetyczny  
– dieta pudełkowa

↘ Drone Position – film, fotografia
↘  E-Mama.pl – sklep z artykułami dla 

dzieci
↘  Em-Ka Event – organizacja urodzin 

i eventów, animacja na weselach
↘  Era Wakacji – biuro podróży
↘  ES Gabinet Kosmetyczny Edyta 

Sawicka – kosmetyka twarzy, 
stylizacja paznokci

↘  Etykat – etykiety samoprzylepne, 
naklejki, kody kreskowe, banery

↘  Ewa Bednarz Photography  
– fotograficzne sesje dziecięce

↘  Gravitan Targówek – klub fitness, 
siłownia, strefa junior, kosmetyka

↘  Hurtownia Opakowań Anna 
Gumowska – opakowania 
kartonowe, stretch, taśmy pakowe

↘  Husse Marki – szwedzka karma dla 
psów i kotów

↘  Jaskinia Solna Eden – inhalacje dla 
zdrowia

↘  Jewels – unikatowe sukienki  
dla mamy i córki

↘  Księgarnia Elpat – podręczniki, art. 
biurowe, plecaki, zabawki kreatywne, 
modele do sklejania

↘  Księgarnia Zik – książki, podręczniki, 
artykuły szkolne i biurowe, zabawki

↘  Latola – sprzedaż hulajnóg i monocykli 
elektrycznych, artykuły dla zwierząt

↘  Lionheart – nauczanie, korepetycje, 
edukacja, szkoła

↘  MOK im. Tadeusza Lużyńskiego  
– zajęcia edukacyjne i kulturalne

↘  Motohurt Robert Szczypiorski  
– wymiana opon, serwis aut, felgi, 
akumulatory

↘  MT Group – usługi projektowe, 
remontowe i budowlane

↘  Nasz Sukces – plisy, rolety, 
moskitiery, markizy

↘  Oskar – sklep odzieżowy 
↘  Pralnia EM – usługi pralnicze 
↘  Profesjonalny Gabinet Kosmetyki 

– pielęgnacja, makijaż, sprzedaż 
kosmetyków

↘  RB Auto Robert Banaszek – warsztat 
samochodowy

↘  Sushisam – artykuły do sushi oraz 
kuchni Dalekiego Wschodu

↘  TCD Joanna Piotrowska – kino 
plenerowe, transmisje sportowe, 
e-sport, 

↘  WWL Auto – warsztat samochodowy
↘  WWL Badminton Club – badminton 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych
↘  Vesmot – części samochodowe, 

sklep motoryzacyjny
↘ Vip-Trans Paweł Dobrowolski – taxi

LISTA PARTNERÓW MKM

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

Z anim nadejdą te najpiękniejsze dni w roku – wszyscy mniej  
lub bardziej ulegniemy przedświątecznej gonitwie i wirowi  

przygotowań. Wielu z nas będzie się wydawać, że doba jest za krótka,  
a wskazówki zegara biegną dwa razy za szybko.

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni  
w cudowny wigilijny wieczór. Tego dnia zapomnimy o codzienności  
i skupimy się na tym, co Najważniejsze.

W imieniu mareckiego samorządu składam Państwu najlepsze życzenia 
świąteczne i noworoczne. Niech Boże Narodzenie będzie fantastycznym 
czasem odpoczynku, spędzonym w gronie najbliższych. Niech Nowy Rok 
obfituje wyłącznie w pozytywne wydarzenia. Wszystkiego najlepszego!

Burmistrz Miasta Marki

Już ponad 700 osób nosi 
w portfelu Marecką Kartę 
Mieszkańca. Dzięki niej  
mogą korzystać ze zniżek 
już w 37 miejscach. 

 
Tańsze zakupy w sklepie interneto-
wym? Mniejszy rachunek za karmę 
dla kota? Wymiana opon z rabatem  
w sprawdzonym miejscu? Takie rze-
czy w naszym mieście, oczywiście 
z pomocą błękitnej, plastikowej karty. 
We wrześniu zadebiutowała Marecka 
Karta Mieszkańca (MKM). To produkt, 
który każdy może i powinien nosić 
w portfelu. Dlaczego? Bo nic nie kosz-
tuje i daje jej użytkownikowi zniżki. 
Przez trzy miesiące MKM wyrobiło po-

nad 700 mieszkańców. Partnerami na-
szego programu, którzy oferują zniżki, 
stało się 37 firm i instytucji. 

– Korzyści odnoszą obie strony: 
klienci, bo kupują taniej, firmy, bo zy-
skują dodatkową promocję i nowych 
odbiorców – tłumaczy Emilia Olek-
siak, naczelnik Wydziału Promocji, 
Spraw Społecznych i Zdrowia. 

Jeśli chcesz mieć kartę w swoim port-
felu, wejdź na stronę www.karta.marki.
pl i złóż wniosek on line dla siebie lub 
dziecka. Możesz także złożyć wniosek 
w ratuszu w pokoju 13. Tam odbierzesz 
swoją kartę. Jeśli jesteś przedsiębiorcą 
i chcesz przystąpić do programu, złóż 
wniosek i bezpłatnie przystąp do progra-
mu poprzez formularz na stronie inter-
netowej karta.marki.pl.

Na wznoszącej fali
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Zaplanowaliśmy budżet na przyszły rok. Jest w nim miejsce  
na projekty inwestycyjne, edukacyjne, społeczne i ekologiczne

„Kompleksowe 
spojrzenie na miasto”

Szybkimi krokami zbliża się koniec roku. W grudniu 
zastanawiamy się, jakie projekty będziemy realizować 
w przyszłym roku. Część z Was planuje remont miesz-
kania, część marzy o egzotycznym wyjeździe, niektórzy 
wymienią auto na lepszy model. Z funkcjonowaniem 
samorządu jest podobnie, choć mowa o wielomiliono-
wych kwotach i innych priorytetach. W połowie listo-
pada był gotowy projekt budżetu Marek na 2019 r. Po 
przedyskutowaniu i akceptacji radnych na jego pod-
stawie wydawane będą pieniądze m.in. na edukację, 
politykę społeczną, inwestycje, ekologię czy sport. 

Na początek kilka (dużych) liczb. Dochody budże-
tu Marek wyniosą 175,55 mln zł. Wydatki zaplano-
waliśmy na poziomie 197,5 mln zł. W tej ostatniej 
kwocie znajdują się duże inwestycje. 

– Gdybyśmy zrezygnowali z inwestycji, mielibyśmy 
w budżecie prawie 20 mln zł nadwyżki. Tylko że ja 
sobie nie wyobrażam, żebyśmy zrezygnowali z pro-
jektów prorozwojowych. Mamy zbyt dużo zaległości 
jeszcze z poprzedniego stulecia do nadrobienia. Dlatego 
w przyszłym roku planujemy przeznaczyć na inwestycje 
ponad 41 mln zł – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

– Ten budżet jest kompleksowym spojrzeniem na 
nasze miasto. Oprócz inwestycji jest w nim miejsce 
także na edukację, projekty społeczne, kulturalne i eko-
logiczne. Pokazujemy, że chcemy rozwijać się w wielu 
kierunkach – dodaje Beata Orczyk, skarbnik Marek. 

Jak więc będą kształtować się przyszłoroczne wy-
datki? Najwięcej pieniędzy trafi na przedszkola i szkoły. 

– W poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy reali-
zację gigantycznych projektów edukacyjnych. Roz-
budowaliśmy szkołę przy Okólnej, rozbudowujemy 
placówkę przy Szkolnej, trwa budowa Mareckiego 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej. 
Robimy to po to, by dzieci nie musiały uczyć się na 
trzecią zmianę. Pamiętajmy, że liczba przedszkola-
ków i uczniów błyskawicznie i stale się zwiększa 
– podkreśla Jacek Orych. 

Co piąta złotówka z budżetu trafi na politykę so-
cjalną i mareckie rodziny (tylko na program 500+ 
ponad 23 mln zł). Na gospodarkę komunalną i ochro-
nę środowiska przeznaczymy 8 proc. wydatków. 
W tej pozycji znajdziecie m.in. pieniądze na dopłaty 
do wymiany starych pieców na ekologiczne. 

Sporo będzie się działo na mareckich drogach. 
– Wśród przyszłorocznych projektów znajdziecie 

m.in. kontynuację remontu Sosnowej-Kościuszki, bu-
dowę drogi do Zespołu Szkół nr 2, rozpoczęcie prac 
przy ciągu Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa 
oraz kompleksowej przebudowie Lisa Kuli – mówi 
Jacek Orych.

Burmistrz podkreśla, że kolejna kamienica Brig-
gsów zostanie wyremontowana, a miasto wróci do 
idei rozbudowy placu dla dzieci przy Sportowej. Po-
staramy się też oddać Skwer Pamięci Narodowej. 

– Wiele jednak będzie zależało od wyników prze-
targów. Bo tu pojawiają się dwa pytania – czy firmy 
złożą oferty i jakie ceny w nich zobaczymy. My w każ-
dym razie będziemy się starać, by to, co zaplanowa-
liśmy, zrealizować – podkreśla Jacek Orych.

  Oświata i wychowanie
  Pomoc społeczna
  Transport i łączność
   Administracja 
publiczna

   Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska

   Inne (m.in. sport 
i kultura)

NA CO WYDAMY PIENIĄDZE W 2019 R. 
(W PROC.)

3620

19
8 8 9

DOCHODY

Rok 2009 2014 2019

mln zł 60 89,2 175,55*

WYDATKI 

Rok 2009 2014 2019

mln zł 62,7 85,6 197,48*

W TYM NA INWESTYCJE

Rok 2009 2014 2019

mln zł 13,7 8,8 41,27*
*projekt budżetu

…jednym z podstawowych źródeł zasilania budże-
tu miasta jest płacony przez Ciebie lub Twojego 
pracodawcę podatek PIT. W przyszłym roku będzie 
to ponad 60 mln zł, czyli jedna trzecia dochodów. 
PIT tak czy owak trzeba płacić – najważniejsze jest 
to, by w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać 
Marki jako miejsce zamieszkania. Podatnika nic to 
nie kosztuje, natomiast daje miastu udział w PIT. 
Zapraszamy zatem do zameldowania się w Markach 
lub złożenia formularza aktualizacyjnego ZAP3. To 
znakomicie ułatwi realizację inwestycji, których tak 
oczekują mieszkańcy.

CZY WIESZ, ŻE…



4 Wybory samorządowe

Kierunek – kontynuacja, 
czyli Marki po wyborach
Ponad 53 proc. dorosłych markowian zdecydowało się wziąć udział 
w październikowych wyborach samorządowych. Zmodyfikowali kształt  
Rady Miasta, a funkcję burmistrza ponownie powierzyli Jackowi Orychowi

Jest nas więcej i coraz chętniej uczestniczymy w ży-
ciu publicznym. Taki wniosek płynie z jesiennych 
wyborów samorządowych. 21 października do urn 
wybrało się 12,7 tys. dorosłych markowian. Oznacza 
to, że z prawa do głosowania skorzystało prawie 
53,3 proc. uprawnionych. W 2014 r. frekwencja była 
niższa i wyniosła 47,5 proc. Wówczas mogło gło-
sować ponad 21,3 tys. mieszkańców Marek, a z tej 
możliwości skorzystało ponad 10,1 tys. osób. 

Dowód zaufania
Cztery lata temu potrzebna była druga tura, by wyło-
nić burmistrza. Tym razem sprawa rozstrzygnęła się 
już 21 października. Ponad 70 proc. głosów uzyskał 
Jacek Orych, burmistrz Marek w poprzedniej kaden-
cji. Na kolejnych miejscach uplasowali się Tomasz 
Paciorek i Andrzej Rostek.

– Dziękuję mieszkańcom za wsparcie. Ponad 70 proc. 
głosów oddanych na mnie świadczy, że rozpoczęty 
cztery lata temu kierunek zmian jest dobrze oceniany 
i potrzebny. To ogromny dowód zaufania, którego nie 
zmarnuję. Deklaruję, że nie będziemy zwalniać tempa, 
bo przed nami kolejne, bardzo ważne inwestycje i pro-
jekty do zrealizowania – mówi Jacek Orych.

Mieszkańcy zmodyfikowali kształt Rady Miasta 
(szczegółowe wyniki w infografice). Zasiada w niej 

10 nowych radnych i 11 z poprzedniej kadencji. W Ra-
dzie Miasta ukształtowały się trzy kluby: Tak, zmie-
niamy Marki (powstały na bazie KWW Burmistrza 
Jacka Orycha), Prawa i Sprawiedliwości oraz Ma-
zowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Radni, któ-
rzy startowali pod szyldem Jacka Orycha, uzyskali 
13 mandatów, PiS – 4 oraz MWS – 4. 

Opłacalna współpraca
Pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady Miasta odby-
ło się 19 listopada w Mareckim Ośrodku Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego. Radni i burmistrz złożyli 
ślubowanie. 

– Mocno wierzę, że wspólnie podołamy wielu wy-
zwaniom wraz z nowo zaprzysiężoną Radą Miasta 
Marki, zespołem urzędników i pracowników samo-
rządowych jednostek gminnych. Zapraszam wszyst-
kie mareckie środowiska do współpracy – bo razem 
możemy więcej – mówił Jacek Orych w okoliczno-
ściowym przemówieniu.

Burmistrz liczy również na dalszą, dobrą współ-
pracę z samorządami, jednostkami i instytucjami 
zewnętrznymi. 

– Mam tu na myśli starostwo wołomińskie, urząd 
marszałkowski i wojewódzki, jak również instytucje na 
szczeblu rządowym. Pokazaliśmy przez ostanie cztery 

lata, że współpraca się opłaca i procentuje wspólnymi, 
dobrymi projektami – dodaje Jacek Orych. 

Gra zespołowa
Na pierwszym posiedzeniu radni wybrali przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego oraz kształt komisji. 
Na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta zgło-
szono kandydaturę Pawła Pniewskiego – radnego, 
który w październikowych wyborach uzyskał naj-
większą liczbę głosów. W głosowaniu wzięło udział 
19 radnych. 16 z nich poparło jego kandydaturę, 
dwóch było przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

– Samorząd to gra zespołowa. Mam nadzieję, że 
wspólnie uda nam się zrobić wiele dobrego dla na-
szych mieszkańców – komentuje Paweł Pniewski.

Na wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgłoszono 
dwie kandydatury – Tomasza Paciorka i Andrzeja 
Rostka. Radni zdecydowali, że powierzą tę funkcję 
radnemu Prawa i Sprawiedliwości. 

– Zaczęliśmy pięcioletnią kadencję. Przed nami 
wiele wyzwań. Kluczowymi są rozbudowa infra-
struktury edukacyjnej oraz dróg. Jesteśmy w lepszej 
sytuacji niż cztery lata temu. W przeciwieństwie do 
poprzedniego okresu wchodzimy w nowy z portfelem 
zakończonych projektów budowlanych – podkreśla 
Jacek Orych. 

FO
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Przed nimi pięć lat wspólnej pracy.  
Nowa Rada Miasta to doświadczenie i młodość. 
Z takiego połączenia mogą powstać dobre rzeczy!



5Strefa senioraBIULETYN 
INFORMACYJNY

WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA
Kandydat Liczba głosów Poparcie procentowe
Jacek Orych  8 913 70,82
Tomasz Paciorek 2063 16,39
Andrzej Rostek 1610  12,79

WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA
Nazwa komitetu Liczba Poparcie Liczba
 oddanych procentowe zdobytych 
 głosów w skali miasta mandatów
KWW Burmistrza 6840 54,74 13 
Jacka Orycha
KW Mazowiecka  3020 24,17  4 
Wspólnota Samorządowa
KW Prawo i Sprawiedliwość 2635 21,09 4

RADNI MIEJSCY Z MAREK
Imię i nazwisko Liczba Procentowe 
 oddanych głosów poparcie w okręgu

KWW Prawo i Sprawiedliwość
Janusz Jaworski 242  8,62
Daniel Kurek 343 12,52
Andrzej Rostek 485 15,18
Anna Woźniak 366 9,75

KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
Michał Piwko 218 7,77
Jacek Domaszczyński  141 5,15
Tomasz Paciorek 345 9,19
Mikołaj Szczepanowski 200 6,26

KWW Burmistrza Jacka Orycha
Anna Chojecka 308 10,97
Jarosław Jaździk 436 15,53
Michał Jaroch 204 7,27
Paweł Pniewski 537 14,30
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc 278  7,41
Robert Szafrański 290 7,73
Magdalena Szafarz 306 8,15
Marlena Stosio 410 14,97
Agnieszka Lużyńska  302 11,03
Marcin Brzeziński* 243 8,87
Urszula Paszkiewicz 423 13,24
Przemysław Lis 379 11,86
Andrzej Nadolski** 236 7,39
*   wszedł w miejsce Jacka Orycha, który zrezygnował z mandatu radnego
** wszedł w miejsce Dariusza Pietruchy, który zrezygnował z mandatu radnego

RADNI POWIATOWI Z MAREK
Kandydat Liczba głosów Procentowe poparcie
Arkadiusz Werelich 3517 28,36
Maria Krzyżanowska 527 4,25
Radosław Dec 1204 9,71
Janusz Werczyński 1255 10,12

MARECKIE WYNIKI WYBORÓW

Marecka Rada Seniorów zaprasza na cotygodniowe dyżury, które odbywać się będą 
w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 12:00 w CAF 3 przy ulicy Fabrycznej 3.

„Jeśli masz pomysł na współpracę ze środowiskami  
senioralnymi lub chcesz coś zmienić w naszym mieście  

– przyjdź, podyskutujmy, czekamy na Ciebie”. 
Nasze dyżury rozpoczynamy 7 grudnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy.

Maria Borysewicz
Przewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów

OGŁOSZENIE22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Wołomińskiego. 
Zapadły na niej kluczowe decyzje personalne. Nowym starostą wołomiń-
skim został Adam Lubiak, a jego zastępcą Robert Szydlik. W zarządzie znaleźli 
się również: Izabella Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski i Grzegorz Siwek. 
Przewodniczącym rady powiatu został Robert Perkowski, a wiceprzewodniczą-
cym Cezary Wnuk. 
– Gratuluję nowym władzom powiatu. W poprzedniej kadencji w wielu spra-
wach współpracowaliśmy owocnie. Wierzę, że podobnie będzie w nowym 
okresie. Szczególnie liczę na przyśpieszenie wydawania przez starostwo decyzji 
dla samorządów, warunkujących realizację naszych projektów – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

ZMIANY W POWIECIE
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Seniorze, do dzieła!

Marecka Rada Seniorów  
ma ciekawe plany i pomysły. 
Żeby je wdrożyć, potrzebna 
jest większa aktywność 
starszego pokolenia markowian 
– apeluje Maria Borysewicz, 
przewodnicząca Mareckiej 
Rady Seniorów. 

Po letnim odpoczynku spotkaliśmy się 
pełni nowych sił do dalszych działań. 
Przed nami poważne zadanie – spo-
rządzenie dokumentu zawierającego 
strategię polityki senioralnej dla Miasta 
Marki na lata 2018 – 2022. Czym jest 
taka strategia? To ogół działań różnych 
organów, które tworzą warunki  godne-
go i zdrowego starzenia się. Bo zdrowie 
jest najważniejsze, o czym najlepiej wie-
dzą seniorzy. Będziemy więc promować 
zdrowy styl życia (walka z nadwagą, 
aktywność ruchowa, wczesne rozpozna-
wanie chorób takich jak cukrzyca, wpro-
wadzenie lepszej opieki geriatrycznej). 

Postaramy się ocenić, jak wielkie jest 
w Markach zjawisko e-wykluczenia. 
Sprawdzimy, jak seniorzy (nie) nadążają 
za rozwojem technologicznym. Musimy 
ich zainteresować tym zagadnieniem na 
tyle, żeby chcieli się uczyć. Nikt ich nie na-
uczy nowych rzeczy bez chęci z ich strony. 
Dużo dla seniorów w tym zakresie robi 
Fundacja Zaczyn. Od ponad dwóch lat 
uczy starszych ludzi kompetencji cyfro-
wych w różnych miejscach Warszawy. Na 
ten cel przeznaczyła nawet własną siedzi-
bę, w której odbywają się warsztaty. 

Warto pokreślić, że członkowie Marec-
kiej Rady Seniorów dają przykład i sami 
się szkolą. Uczyliśmy się m.in. wystąpień 
publicznych, jak być aktywnym w  spo-
łeczności i jak uzyskać dofinansowanie 

z różnych źródeł. Podczas wykładów 
w jednodniowej Lotnej Szkole Rad Senio-
rów dowiedzieliśmy się, czym jest narada 
obywatelska i co daje społeczności. 

Mamy wiele planów na najbliż-
sze miesiące:
–  chcemy przeprowadzić debatę wielo-

pokoleniową młodzież licealna – se-
niorzy. Praca wielopokoleniowa może 
dać wiele satysfakcji obu stronom. 
Ciekawym pomysłem może być stwo-
rzenie uniwersytetu dziecięcego,

–  planujemy wydać poradnik seniora 
mareckiego  w wersji papierowej,  gdyż 
większość seniorów preferuje taki spo-
sób informacji, 

–  chcemy przeprowadzić warsztaty 
z zakresu prawa rodzinnego (przemoc 
w rodzinie, spisywanie testamentów),

–  będziemy się starać, żeby działania 
kulturalne prowadzone były także na 
Pustelniku i w Strudze. Powinniśmy 
pójść z wydarzeniami także do miesz-
kańców tych części miasta, bo nie wszy-
scy stamtąd, zwłaszcza osoby starsze,  
chcą jechać na wydarzenia „na Marki”,

–  stwórzmy wolontariat i banki czasu. 
Jest tyle do zrobienia…
Te plany mają szansę się ziścić, jeśli 

seniorzy włączą się razem z nami w dzia-
łania. Potrzebujemy Was. Dla każdego 
według sił i umiejętności znajdzie się 
pole aktywności. Od grudnia będziemy 
dyżurować w każdy piątek w Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 w godzinach od 
10:00 do 12:00. W ten sposób poznamy 
Was i Wasze potrzeby. Jeśli dyżury okażą 
się potrzebne, rozszerzymy je. Jeśli nie 
będziecie mieli potrzeby kontaktowania 
się z nami – przestaniemy dyżurować. 

Zachęcam do aktywności, kreatywno-
ści i twórczych działań.

Maria Borysewicz
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27 617 
– tyle głosów mieszkańcy  
Marek oddali w konkursie  
„Podwórko Talentów Nivea”.  
Taka liczba pozwoliła naszemu  
miastu zająć czwarte miejsce 
w kategorii miejscowości  
od 20 do 60 tys. i cieszyć się  
ze zdobycia rekreacyjnej inwestycji  
dla dzieci. W listopadzie prace  
na rogu Zygmuntowskiej, Zagłoby 
i Żeromskiego zostały zakończone. 
Podwórko Talentów Nivea 
jest podzielone na trzy strefy: 
sportową, naukową i artystyczną. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
Zapraszamy! 

WYKLIKANE – ZBUDOWANE

Mieszkańcy 
podzielili 
prawie  
600 tys. zł
W głosowaniu w ramach budżetu 
obywatelskiego zwyciężyło pięć projektów
Co roku, we wrześniu, mieszkańcy 
naszego miasta mogą bezpośrednio 
zdecydować, jak podzielić 600 tys. 
zł. Taką kwotę przeznaczyliśmy na 
Marecki Budżet Obywatelski (MBO). 
Mieszkańcy zgłosili 13 projektów. Te 
ostatnie zostały poddane pod gło-
sowanie. W tym roku wzięły w nim 
udział 1482 osoby mające co naj-
mniej 13 lat. W porównaniu z po-
przednią edycją frekwencja była wyż-
sza o 16 proc. 

Największą liczbę głosów zebrał po-
mysł stworzenia strefy edukacji i wypo-
czynku na Zieleńcu (819). Ponieważ 
cztery zwycięskie projekty (na każdy 
przypada maksymalnie 150 tys. zł) nie 
wyczerpywały budżetu, do realizacji 
wejdzie także piąty – ten, który wśród 
wszystkich pozostałych zebrał najwyż-
sze poparcie (opisy obok). Łączny sza-

cowany koszt tych inwestycji to niemal 
570 tys. zł. 

– Gratuluję pomysłodawcom 
i uczestnikom głosowania. Dzięki nie-
mu każdy z mieszkańców może w bez-
pośredni sposób – zgodnie z hasłem 
„Marki Włącz się” – kształtować swo-
ją małą ojczyznę. Popularność takich 
miejsc, jak wybudowany w tym roku 
w ramach budżetu obywatelskiego 
pumptrack, dowodzą, że warto pie-
lęgnować i kontynuować Marecki 
Budżet Obywatelski – podkreśla Pa-
weł Pniewski, przewodniczący Rady 
Miasta.

Dodajmy, że w projekcie na 2019 r. 
znalazły się te przedsięwzięcia z MBO, 
na które nie udało się wyłonić wyko-
nawców w ubiegłym roku (m.in. plac 
przy Sportowej oraz ogród zmysłów na 
rogu Sowińskiego i Wilczej). 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

KULTURA, 
EDUKACJA 
I EKOLOGIA

Czyste Marki – system koszy na śmieci i ekostacji dla psów.
Szacowany koszt – 55,5 tys. zł, liczba głosów – 598
Kosze  na śmieci mają zostać zlokalizowane w miejscach 
najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców, z kolei stacje 
dla psów – przy skwerach, terenach zielonych, wałach rzek. 
Zdaniem pomysłodawców, ich montaż znacznie ograniczy liczbę 
śmieci, które zbierają z terenu miasta pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych.

SPORT, 
REKREACJA

Marecka Górka Saneczkowa
Koszt – 125 tys. zł, liczba głosów – 738
Ta atrakcja ma powstać w sąsiedztwie pumptracka u zbiegu  
ulic Grunwaldzkiej i Okólnej. Jej użytkownikami mają 
być mareckie rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Będzie to  
nie tylko forma rekreacji, ale również integracji lokalnej 
społeczności. 

INFRA-
STRUKTURA 
DROGOWA

Ul. Małachowskiego – piękna i bezpieczna
Koszt – 149 tys. zł, liczba głosów – 330
Projekt zakłada nasadzenie drzew alejowych od zakrętu  
do końca działki JW. Construction, zakup i zamontowanie 
doniczek betonowo-lastrykowych, podświetlenie przejść 
i uruchomienie monitoringu miejskiego. 

Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1
Koszt – 90 tys. zł, liczba głosów – 291
Inwestycja ma być realizowana na dwóch przejściach 
dla pieszych przy Okólnej i 11 Listopada. Poprawią 
one bezpieczeństwo m.in. poprzez zastosowanie lamp 
ostrzegawczych, aktywnych, punktowych elementów 
odblaskowych i namalowanie biało–czerwonych pasów. 
Przejście będzie aktywować się (lampy ostrzegawcze  
i elementy punktowe) za pomocą czujników ruchu.

INNE Strefa edukacji i wypoczynku – poznaj zielone płuca Marek
Koszt – 150 tys. zł, liczba głosów – 819 
Niedawna kompleksowa modernizacja ulicy Głównej nie 
zakończy inwestycji na Zieleńcu. Zmieni się również teren Placu 
Zgody. Zostanie on zagospodarowany pod kątem rekreacyjnym. 
Obok siłowni plenerowej i placu zabaw pojawią się na nim 
nowe elementy – stoły do gry, leżakoławki, trzcinowe parasole 
i nasadzenia. Jeśli wystarczy pieniędzy – również ścieżki  
dla pieszych. 
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Tym razem zmieni oblicze 
parterowy budynek przy 
Piłsudskiego 86.

W poprzedniej kadencji siedem kamie-
nic Briggsów odzyskało dawny blask 
i przestało straszyć zniszczoną elewa-
cją. Czas na remont kolejnej z nich. 
Tym razem szukamy wykonawcy re-
montu parterowej kamienicy, położo-
nej przy Piłsudskiego 86. Zwycięzca 
przetargu wyremontuje i zaizoluje ścia-
ny piwniczne, położy nową elewację, 
doposaży budynek w elementy wenty-
lacji grawitacyjnej i wymieni te okna 
i drzwi, które są niezgodne z projektem 

ustalonym z konserwatorem zabytków. 
Na oferty wykonawców czekamy do 
12 grudnia – tego dnia nastąpi ich 
otwarcie. O wyborze zwycięzcy postę-
powania zdecydują trzy kryteria: cena, 
termin wykonania robót (najpóźniej 
30 września 2019) oraz okres gwaran-
cji i rękojmi (minimalny 36 miesięcy, 
maksymalny 60 miesięcy). 

– Do wyremontowania zostanie 
nam jeszcze 10 zabytkowych kamienic 
Briggsów. Uzgodniliśmy ich projekty 
z konserwatorem zabytków i złożyli-
śmy do starostwa wniosek o pozwole-
nie na budowę – dodaje Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Przetarg na kolejną  
kamienicę Briggsów

Jesienią oddaliśmy do użytku 
drogę rowerową wzdłuż 
rzeki Długiej.

Choć ma zaledwie dwa miesiące, już 
cieszy się zasłużonym wzięciem. Od 
Parku Briggsów aż do Zielonki można 
przejechać malowniczo położoną drogą 
rowerową, zbudowaną z unijnym dofi-
nansowaniem. Marecki odcinek rozpo-
czyna się przy Pałacu Briggsów, prowadzi 
południowym brzegiem rzeki Długiej do 
ulicy Ząbkowskiej, następnie – północ-
nym aż do granic miasta. Potem budowę 
drogi rowerowej realizowali nasi sąsiedzi 
z Zielonki. Prowadzi ona pod wiaduk-
tem obwodnicy Marek do następnego 
mostku nad Długą. Dla bezpieczeństwa 
rowerzystów w mareckiej części drogi 
zainstalowaliśmy metalowe bariery. Inny 
wariant zabezpieczeń wybrała Zielonka, 

która postawiła na kamienne gabiony. 
Z powodu wymogów bezpieczeństwa 
wzdłuż drogi zostały zainstalowane szla-
bany. Będą zamykane tylko na wypadek 
wysokiego poziomu wód w rzece. 

Mareckie prace realizowała firma 
Strabag. W grudniu 2017 r. wygrała 
przetarg, pokonując sześciu innych po-
tencjalnych wykonawców. Koszt robót 
to 2,3 mln zł. 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych pokryła Unia Europejska 
(bezzwrotnie). Wykonawca udzielił 
60-miesięcznej rękojmi i gwarancji. 

Nasze miasto planuje kolejne inwe-
stycje w zakresie dróg rowerowych. 
Mają one powstać m.in. wzdłuż Sosno-
wej-Kościuszki, Karłowicza-Sobieskie-
go-Modrzewiowej, Lisa-Kuli oraz czę-
ści Alei Marszałka Piłsudskiego. Na te 
projekty mamy już zapewnione unijne 
dofinansowanie. 

Na dwóch kółkach 
do Zielonki

Garść statystyk dotyczących 
debiutu miejskiej wypożyczalni 
rowerów. 

Ledwo wystartował, a już wrósł w kra-
jobraz miasta. Mowa o kołoMarku, czy-
li mareckiej wypożyczalni rowerów. Na 
przełomie lata i jesieni wybudowaliśmy 
pięć stacji, na których stanęło 75 pojaz-
dów. W tym roku można było z nich 
korzystać przez niespełna dwa miesią-
ce – od 3 października do 30 listopada. 
Pocieszamy tych, którym już tęskno za 
kołoMarkiem: wróci do nas już niedłu-
go, bo 1 marca 2019. Dziś mamy na-
tomiast garść zachęcających statystyk, 
dotyczących jego debiutu. 

Dynamiczny start 
kołoMarka

Marki-Warszawa wspólna sprawa. 
Marecki system jest kompatybilny ze 
stołecznym. Mieszkaniec Marek może 
zaparkować kołoMarkiem w Warszawie 
i wrócić do naszego miasta Veturilo. 

Część historii miasta. Z 18 kamienic Briggsów siedem udało się wyremontować. 
Szukamy wykonawcy, który w przyszłym roku odnowi ósmy zabytkowy obiekt.

948 h 
Tyle czasu łącznie użytkownicy 
systemu spędzili na koloMarku.  
To 39,5 dnia kręcenia bez przerwy…

2549 
…tylu dokonali wypożyczeń…

289 
…tylu mamy obecnie użytkowników 
kołoMarka (osoby, które wcześniej 
korzystały z Veturilo, nie musiały 
się rejestrować)

WARTO TEŻ DODAĆ, ŻE:
↘  największą popularnością cie-

szyła się stacja na rogu Wspólnej 
i Piłsudskiego

↘  dniem o największej liczbie wypo-
życzeni był 7 października 2018 r. 
(niedziela)

↘  rower z logo kołoMarek najdalej 
dojechał do stacji… PKP Piaseczno

CZY WIESZ, ŻE…
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Lisia – na początku września odebraliśmy prace związane z kompleksową 
modernizacją ulicy łączącej Sowińskiego z Wilczą. Przede wszystkim została 
wybudowana kanalizacja deszczowa, która umożliwiła odwodnienie tej drogi.  
Lisia zyskała też nową, równą nawierzchnię. Została ona ułożona z kostki brukowej. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,36 mln zł.

Wereszczakówny – to kolejna ulica gruntowa, która zmienia się nie do poznania. Na 
ponad 0,5 km odcinku zostały ułożone: kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia 
z kostki brukowej, a także wybudowane przyłącza wodno-kanalizacyjne 
i przebudowana sieć elektroenergetyczna. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł.  
Wykonawca inwestycji udzieli na nią 60-miesięcznej gwarancji.

Zygmuntowska – kończy się odyseja związana z przebudową tej ulicy. Dwukrotnie trzeba
było aktualizować projekt modernizacji z powodu nieoczekiwanych kolizji z urządzeniami 
podziemnymi. Pod koniec listopada została ułożona ostatnia warstwa asfaltu, 
dokończona droga rowerowa i chodnik. Dzięki temu powstał ciąg komunikacyjny 
łączący powiatową ulicę Kościuszki z drogą techniczną Alei Marszałka Piłsudskiego.

Kościuszki-Sosnowa – jesienią rozpoczęły się prace związane z modernizacją drogi 
łączącej Aleję Piłsudskiego z Białołęką. Koszt to niemal 16 mln zł. Roboty są wspólnie 
finansowane przez powiat, miasto, Wodociąg Marecki oraz Unię Europejską. 
Przepraszamy za utrudnienia. Musimy zintensyfikować prace w związku z koniecznością  
terminowego wykorzystania dotacji, bez których nie byłoby stać nas na tę inwestycję. 

Hoovera – nie miała odwodnienia i była gruntówką. Jesienią ulica, która łączy 
się z Bandurskiego, zaczęła się radykalnie zmieniać. Wybudowano kanalizację 
deszczową, uzupełniono brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne i rozpoczęto 
układanie nawierzchni z kostki brukowej. Pojawiły się także latarnie, które zwiększą 
bezpieczeństwo na tej ulicy. Kontrakt jest wart prawie 2,35 mln zł.

Drogowy 
raport
Zobacz, jak w drugiej połowie  
tego roku zmieniły się lub zmieniają 
mareckie ulice
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Co każdy z nas może uczynić, 
by żyć w lepszym środowisku? 
Odpowiedzi na to pytanie 
szukamy w nowym konkursie 
Wodociągu Mareckiego. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody, a ich imiona mogą 
zostać uwiecznione na lata… 

Czy my, zwykli ludzie, możemy zro-
bić coś dobrego dla środowiska? 
Oczywiście! Gdy robi to jedna osoba, 
efekty są niewidoczne dla oka. Jeśli 
jednak zaczynają to robić tysiące, zmia-
ny zaczynają być odczuwalne. Każdy 
z nas może dołożyć swoją cegiełkę 
w dziele naprawy klimatu. Czasem 
jednak brakuje nam podpowiedzi, co 
możemy zrobić, by starać się o lepszy 
i czystszy świat, również w naszej ma-
łej ojczyźnie – Markach. 

– Dlatego chcemy połączyć siły 
i stworzyć „Kodeks ekologicznych po-
stulatów i dobrych praktyk”. Nazwa 
konkursu – Ekowskaz – jest nieprzy-
padkowa. Nawiązujemy w niej do wy-
razu „drogowskaz”, czyli podpowiedzi, 
jaką drogę mamy obrać. Dodajemy 
przedrostek „eko” i wszystko staje się 
jasne – opisuje Wodociąg Marecki.

Pomysłodawca konkursu zaprasza 
marecką młodzież (od 13 roku życia) 
oraz dorosłych do przysyłania propo-
zycji kodeksu.

– Chcemy, abyście pokazali w nim 
postawy i pomysły, które pozytywnie 
wpływają na nasze środowisko, oczywi-
ście z uwzględnieniem tematu ochrony 
wód, najbliższego naszemu sercu. Każ-
dy z uczestników może przysłać jedną 
propozycję kodeksu, w którego skład 
wejdzie pięć punktów – informuje Anna 
Sołoninko z Wodociągu Mareckiego. 

Jest jeszcze trochę czasu na przygo-
towanie propozycji. Termin zgłoszeń 
mija 28 grudnia tego roku. Tradycyj-
nie zwycięzcy konkursu otrzymają 
atrakcyjne nagrody. Będą to: aparat 
do fotografii natychmiastowej, ramka 
cyfrowa i gadżety promocyjne. Imiona 
autorów trzech najlepszych propozy-
cji ozdobią też na zawsze zbiorniki 
w nowej stacji uzdatniania wody, któ-
rą Wodociąg Marecki buduje na Czar-
nej Strudze.

Na koniec przypominamy słowa pa-
pieża Franciszka z encykliki „Laudato 
si”, którą w całości poświęcił zagadnie-
niom ekologii o przyrody.

„Środowisko jest dobrem publicz-
nym, mieniem całej ludzkości i wszy-
scy są za nie odpowiedzialni. Ten, kto 
posiada jego część, ma ją jedynie po 
to, aby zarządzać nią dla dobra wszyst-
kich. Jeśli tego nie czynimy, to bierze-
my na swe sumienie ciężar zaprzecze-
nia istnieniu innych”.

Nic dodać, nic ująć…

↘ Więcej informacji o konkursie  
na stronie www.wodociagmarecki.pl 

STWÓRZMY  
WSPÓLNIE EKOWSKAZ

Wodociąg Marecki uzyskał 
już 107 mln zł z UE. Bez tych 
pieniędzy budowa kanalizacji 
nie byłaby możliwa...

Na początku tego stulecia miasto dys-
ponowało zaledwie 9 km sieci sanitar-
nej. Co tu dużo mówić… była to kropla 
w morzu potrzeb. Samorząd postawił 
przed Wodociągiem Mareckim trudne 
zadanie – zaprojektowanie, zdobycie 
pieniędzy i budowę sieci kanalizacyj-
nej, która zaspokoi potrzeby miesz-
kańców. Z uwagi na gigantyczne kosz-
ty inwestycji, bez unijnego wsparcia 
nie byłoby to możliwe. Na szczęście 
Bruksela, czyli Unia Europejska, podała 
pomocną dłoń. 

– Udało nam się już trzykrotnie 
uzyskać unijne dofinansowanie z Fun-
duszu Spójności. Jego łączna wartość 
sięga 107 mln zł. To są ogromne pie-
niądze. Gdy rozpoczynaliśmy w 2008 r. 
inwestycje, nasze przychody wynosiły 
zaledwie 4 mln zł. Tymczasem wartość 
projektu była wówczas szacowana na 
200 mln zł – podkreśla Kajetan Paweł 
Specjalski, dyrektor zarządu Wodocią-
gu Mareckiego.

W pierwszych dwóch etapach unij-
nego projektu inwestycje wyniosły 
w sumie 144 mln zł przy wspólnoto-
wym wsparciu na poziomie 87 mln 
zł. Za te pieniądze powstało około 
200 km sieci kanalizacji sanitarnej.

– Wiosną tego roku podpisaliśmy 
trzecią umowę z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na unijne dofinansowanie 
inwestycji. Tym razem zamierzamy 
zbudować drugą stację uzdatniania 
wody oraz stację obsługi dla specjali-
stycznego samochodu do czyszczenia 
sieci kanalizacyjnej. Rozbudujemy też 
sieć kanalizacji sanitarnej o 14,5 km 
i wprowadzimy system monitoringu 
pracy przepompowni sieciowych – 
mówi Kajetan Paweł Specjalski.

– Mała aglomeracja wykorzystuje 
wielkie pieniądze. Obyśmy zawsze 
mieli takich beneficjentów – komen-
tuje Krzysztof Sidorski z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Wartość inwestycji w trzecim eta-
pie jest szacowana na ponad 38 mln 
zł netto. Wysokość unijnego wsparcia 
wynosi tym razem ponad 19 mln zł. 

Brakujące fundusze pochodzą z pre-
ferencyjnej pożyczki Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz emisji obligacji.

Kajetan Paweł Specjalski dodaje, że 
trzeci etap nie będzie ostatnim. Nic 
dziwnego – jak grzyby po deszczu wy-
rastają kolejne inwestycje w Markach.

– Mamy boom deweloperski. Do 
Marek sprowadzają się nowi miesz-
kańcy, odrabiamy też zaległości 
z poprzednich lat. Samorząd musi 
inwestować zarówno w obiekty edu-
kacyjne jak i infrastrukturę drogową 
i wodno-kanalizacyjną. W tej ostatniej 
dziedzinie zadania wykonuje Wodo-
ciąg Marecki – dodaje Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Samorządowiec i dyrektor przed-
siębiorstwa zaznaczają jednak, że 
część inwestycji jest realizowana 
wspólnie – przez miasto i Wodociąg 
Marecki. Tak było w przypadku prze-
budowy ciągu ulic Zagłoby/Zygmun-
towska, tak będzie przy robotach 
wzdłuż Sosnowej i Kościuszki. Zanim 
zostanie ułożona nowa nawierzchnia, 
powstaną brakujące odcinki kanaliza-
cji sanitarnej.

Co roku Wodociąg Marecki 
przygotowuje kalendarz, którego 
autorami są najmłodsi mieszkań-
cy naszego miasta. Ilustracje do 
tegorocznej edycji przygotowali 
uczestnicy konkursu „Bijące źró-
dła”. Na kartkach papieru oddali, 
jak wielkim skarbem jest woda, 
jak inwestycje Wodociągu wpisują 
się w zabezpieczenie jej dostaw 
i jak w tym pomaga Markom  
Unia Europejska. 13 najlepszych 
prac trafiło do kalendarza,  
który w grudniu będziecie mogli 
zobaczyć m.in. na jarmarku 
bożonarodzeniowym. Serdecznie 
gratulujemy ich autorom!

DZIEŁO MARECKICH DZIECI

Dziękujemy Ci, Brukselo!

Klucz do przyszłości. Budowa drugiej stacji uzdatniania wody to jedna z najważniejszych inwestycji w dziejach Wodociągu 
Mareckiego. Jej uruchomienie zabezpieczy dostawy H2O na wiele lat.  
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Sobota, grudniowe popołudnie. 
Wychodzić z dzieckiem z domu czy 
nie? Widać, że nie pada, ale czy nie 
doskwierać będzie smog? Jeśli szuka-
cie odpowiedzi na to pytanie, łatwo ją 
znajdziecie. W listopadzie, we współ-
pracy z firmą Airly, zamontowaliśmy 
osiem czujników pomiaru jakości 
powietrza. Mierzą one poziom stęże-
nia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz 
PM10. Podają też temperaturę, ciśnie-
nie atmosferyczne oraz wilgotność. 

– Chcemy, by każdy miał dostęp 
do narzędzi pokazujących jakość po-
wietrza, by móc dostosować własną 
aktywność na zewnątrz do panujących 
warunków, minimalizując tym samym 
negatywne skutki smogu – mówi Anna 
Marchlik, sekretarz miasta. 

Wyniki odczytu są podawane na 
bieżąco. Można wejść na stronę www.
marki.pl  – po prawej stronie znajduje 

się zakładka „Jakość powietrza”. Po 
kliknięciu na nią ukazują się wyniki 
z ośmiu lokalizacji (adresy w ramce). 
Podobne dane znajdziecie na stronie 
internetowej airly.eu (trzeba wybrać 
zakładkę Mapa). Ci, którzy wolą wy-
korzystywać urządzenia mobilne, po-
winni przetestować aplikacje Airly na 
systemy Android oraz iOS.

– To kolejny element naszych starań 
o lepsze powietrze. W ubiegłym roku 
ruszyliśmy z gminnym programem do-
płat do wymiany tzw. kopciuchów na 
ekologiczne piece. Będziemy go kon-
tynuować. Wymieniliśmy też węglowe 
źródło zasilania w Zespole Szkół nr 1, 
który co roku potrzebował kilkudzie-
sięciu ton węgla do ogrzania. Jest też 
uruchomiony wieloletni rządowy pro-
gram „Czyste powietrze”. Zachęcamy 
do wykorzystania jego możliwości – 
komentuje burmistrz Jacek Orych. 

↘ Urząd Miasta Marki – al. Marsz. J. Piłsudskiego 95
↘ Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Okólna 14
↘ Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Szkolna 9
↘ Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Pomnikowa 21
↘ Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Duża 3
↘ Zespół Szkół nr 2 – ul. Wczasowa 5
↘ Wodociąg Marecki – ul. Żeromskiego 30
↘ Wydział Monitoringu – ul. Klonowa 7

Każdy z czujników wyposażony jest w poziomą diodę LED, która informuje 
o bieżącej jakości powietrza – od barwy zielonej (jakość powietrza bardzo 
dobra) – do czerwonej (zła). Na większości budynków czujniki znajdują się 
w widocznych miejscach. Dlatego bieżące odczyty można obserwować  
również bez pomocy urządzeń elektronicznych. 

LOKALIZACJE CZUJNIKÓW POWIETRZA

Tak wygląda czujnik 
 pomiaru jakości powietrza. 
Ich dostawca – polska firma 

Airly – zainstalowała 
 już ponad 1300  
takich urządzeń  
w naszym kraju. 

Powietrze 
pod lupą
Zamontowaliśmy osiem czujników 
pomiaru jakości powietrza.  
Wyniki można śledzić na bieżąco

Zróbmy sobie ekologiczną 
niespodziankę jeszcze  
przed Bożym Narodzeniem. 

Stary telewizor, nieczynny telefon, 
uszkodzona suszarka. Ile takich rze-
czy zalega w naszych garażach, piw-
nicach czy pawlaczach. Pojawia się 
doskonała okazja, żeby ich się po-
zbyć i… jeszcze w zamian coś dostać. 
15 grudnia, wspólnie z firmą Remondis 
Electrorecycling oraz Organizacją 
Odzysku Electro-System, przygotowa-
liśmy świąteczną zbiórkę elektroodpa-
dów i baterii. 

– Zasady zbiórki są proste. Wystar-
czy oddać zalegające w domu elektro-
śmieci oraz zużyte baterie, a w zamian 
za proekologiczną postawę otrzyma-
my żywą „choinkę” w donicy – mówi 
Marcin Skrzecz, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska. 

Żeby zabrać do domu drzewko, 
trzeba będzie uzyskać odpowiednią 
liczbę kuponów. Za 3 kupony będzie 
można otrzymać świerk o wysokości 

60-75 cm. Za pięć kuponów – liczący 
od 100 do 130 cm.

– Mieszkańcy, zamiast wyrzucać 
choinki na śmietnik, wiosną będą 
mogli posadzić je w przydomowych 
ogródkach – dodaje Ewelina Rutkow-
ska z Wydziału Ochrony Środowiska. 

Jak uzyskać kupony? Wystarczy 

przynieść odpowiednią liczbę elektro-
śmieci na parking przed ratuszem. Za 
mały sprzęt (suszarka, mikser, telefon) 
lub 20 zużytych baterii otrzymamy je-
den kupon. Za średni (mikrofalówka, 
telewizor, odkurzacz, komputer) – 
2 kupony. Za duże urządzenia (takie 
jak lodówka czy pralka) – 3 kupony. 

Zbiórkę zaczynamy o godzinie 
10.00 i kończymy o 13.00. 

Do rozdania będziemy mieć 50 szt. 
świerków o wysokości minimum 60 cm 
(max 75 m) oraz 250 sztuk świerków 
o wysokości minimum 100 cm (max 
130 cm). 

Zapraszamy!

Świąteczne drzewko za elektrośmieci i baterie 

Elektrośmieci oraz zużyte baterie 
zawierają w sobie zarówno elementy 
niebezpieczne, które powinny 
być prawidłowo zutylizowane, jak 
również wiele cennych elementów 
metalowych, których recykling po 
prostu się opłaca. Te szkodliwe nie 
mogą trafić na wysypisko z innymi 
odpadami. Natomiast odzysk 
minerałów czy metali szlachetnych 
to oszczędność nieodnawialnych 
zasobów przyrody oraz wody 
i energii, potrzebnych do ich 
wydobycia i obróbki.

CZY WIESZ, ŻE…
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Drużyna z sercem na dłoni  
i z głową na karku

Kreatywna ekipa. Magdalena Rogalska-Kusarek, szefowa mareckiego OPS, odbiera gratulacje dla całego zespołu  
od Elżbiety Rafalskiej, minister pracy. To wyróżnienie za ciekawe i nowatorskie przedsięwzięcia z zakresu pomocy  
społecznej.  FOT. MRPIPS

OPS w Markach został 
dwukrotnie wyróżniony:  
przez minister Elżbietę 
Rafalską i marszałka  
Adama Struzika. Brawo Wy!

Z czym przeciętnemu Polakowi koja-
rzy się pomoc społeczna? Nie pomy-
limy się, jeśli napiszemy, że głównie 
z wypłatą 500+ oraz różnego rodzaju 
zasiłków. Pewnie wielu z Was myśli, że 
zamiast dawać potrzebującym wędkę, 
pracownicy OPS wręczają rybę, żeby 
mieć spokój. Marecki ośrodek, którego 
siedziba znajduje się przy ul. Lisa-Kuli, 
zaprzecza temu obrazowi. To tutaj po-
wstał pomysł utworzenia mieszkania 
chronionego dla osób znajdujących 
się w trudniej sytuacji. To tutaj zo-
stał wdrożony program „Odzyskać 
Dziecko”, którego celami są: powrót 
dzieci do rodzin biologicznych, a tak-
że utrzymanie ich w rodzinach, które 
są zagrożone odebraniem potomków. 
To tutaj działa Marecki Punkt Pomocy 
Dziecku i Rodzinie: przy ul. Lipowej 
prowadzone są spotkania z psycholo-
giem (również dziecięcym), doradcą 
osób z niepełnosprawnościami, praw-
nikiem, tu jest również przestrzeń na  

terapię rodzinną i terapię dla osób 
doznających przemocy.  Lista tego, 
co robi marecki OPS, jest naprawdę 
bardzo długa. 

– Mówi się, że służby społeczne to 
szczególny rodzaj zawodu, to misja, 
pasja i powołanie. Nie wykonujemy 
swojej pracy dla poklasku czy dostrze-
gania zasług. Staramy się po prostu być 
dobrymi ludźmi dla innych – skromnie 
opowiada o zespole OPS Magdalena 
Rogalska-Kusarek, szefowa ośrodka 
w Markach. 

Nowatorskie rozwiązania
Efekty prac ekipy z OPS dostrzegli inni. 
Burmistrz Jacek Orych złożył wnio-
sek o nagrodę specjalną do Ministra 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
dla mareckiego zespołu. Rada Pomocy 
Społecznej zaopiniowała go pozytyw-
nie. 21 listopada, w Dzień Pracownika 
Socjalnego, minister Elżbieta Rafalska 
wręczyła przedstawicielom naszego 
OPS nagrodę specjalną  „za wybitne 
i nowatorskie rozwiązania w pomo-
cy społecznej”, w szczególności za 
wspieranie osób i rodzin znajdujących 
się w trudnych sytuacjach życiowych 
i kompleksowe rozwiązywanie proble-
mów społeczności lokalnej. 

OPS w Markach był jednym z sied-
miu zespołów nagrodzonych w ogól-
nopolskim rankingu. 

– Dziękujemy Państwu, pracowni-
kom socjalnym, za ciężką pracę. To Pań-
stwo walczycie na co dzień z ubóstwem, 
bezdomnością, z wieloma problemami 
– podkreślała minister Elżbieta Rafalska 
podczas gali wręczenia nagród wyróż-
niającym się OPS w kraju. 

„Zawsze pomocni”
To kolejna nagroda dla mareckiego 
OPS. 7 listopada podczas konferen-
cji „Skuteczność pieczy zastępczej 
– wsparcie dziecka i rodziny, zaanga-
żowanie gmin i powiatów wojewódz-
twa mazowieckiego” OPS w Markach 
otrzymał wyróżnienie „Zawsze po-
mocni”, przyznawane przez Adama 
Struzika, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Jest to również uho-
norowanie działań, podejmowanych 
na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

– Warto podkreślić, iż na Mazow-
szu jest ponad 330 ośrodków pomocy 
społecznej, zaś  wyróżnionych przez 
marszałka zostało 10, w tym marec-
ki zespół. Jesteśmy z tego dumni – 
podsumowuje Magdalena Rogalska- 
-Kusarek. 

„Właśnie to uwielbiam w czytaniu 
– w każdej książce odkrywam jakiś 
drobiazg, który skłania do przeczy-
tania następnej pozycji, a tam znów 
jest coś, co prowadzi do kolejnej. I tak 
w postępie geometrycznym – bez koń-
ca i żadnej innej motywacji prócz czy-
stej przyjemności”.

Też tak macie? Fragmentem książki 
Mary Ann Shaffer i Annie Barrows pt. 
Stowarzyszenie Miłośników Literatury 
i Placka z Kartoflanych Obierek  zapra-
szamy wszystkich, którzy lubią czytać, 
chętnie rozmawiają o tym, co przeczy-
tali na kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki 13 grudnia (czwartek) 
o godz. 17:00 do biblioteki na Lisa 
Kuli 3A.

W 2018 r. książka doczekała się 
ekranizacji produkcji brytyjsko-fran-
cuskiej w reżyserii Mike'a Newella.

SPOTKANIE DKK

Przebudowany 
plac przy Dużej  
nosi imię 
doktora 
Zbigniewa 
Srzednickiego. 

Po wojnie był jedynym lekarzem na 
terenie Pustelnika. Badał, szczepił 
mieszkańców i odbierał porody nieza-
leżnie od dnia i nocy. Zbigniew Jerzy 
Srzednicki to postać, która na stałe 
zapisze się w pamięci mieszkańców 
miasta. Postanowili go w sposób szcze-
gólny uhonorować. Złożyli wniosek 
do Rady Miasta, by jego imieniem na-
zwać przebudowany plac przy Dużej. 
Formalnie jest to już skwer imienia 
doktora Zbigniewa Srzednickiego.

Bohater naszej społeczności uro-
dził się w 1916 r. W 1935 r. rozpoczął 
studia w Szkole Podchorążych Sani-
tarnych w Warszawie na Wydziale 
Lekarskim. W czasie wojny był człon-
kiem Armii Krajowej w korpusie służ-
by medycznej. W 1949 r. dokończył 
przerwane studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Całe powojenne życie 
zawodowe spędził na Pustelniku. Ra-
tował gruźlików, propagował szczepie-
nia, pomagał żołnierzom, którzy nie 
pogodzili się z utratą niezależności 
kraju. Jako jeden z pierwszych umiał 
zdiagnozować EKG, które było wów-
czas jedynym sposobem wykrycia wad 
serca. Troszczył się też o zawodników 
klubu sportowego Polimer, poprzed-
nika Marcovii. Jego mieszkanie było 
miejscem, gdzie dniem i nocą można 
było znaleźć pomoc i uzyskać wsparcie. 
Zmarł w grudniu 1984 r. 

– Nadanie imienia doktora Srzed-
nickiego skwerowi przy Dużej to do-
cenianie zasług obywateli miasta oraz 
wyraz wdzięczności dla osoby, która 
dbała o zdrowie naszych dziadków i ro-
dziców – zaznaczają autorzy pomysłu. 

ZASŁUŻONY LEKARZ 
UHONOROWANY
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Przyznaliśmy stypendia 
15 przedstawicielom młodego 
pokolenia markowian.

Świetnie się uczą w szkołach ponad-
gimnazjalnych i wyższych, mają osią-
gnięcia artystyczne lub sportowe oraz 
oczywiście mieszkają w Markach. 
15 naszych mieszkańców otrzymało 
pomoc w ramach ósmej edycji miej-
skiego Programu Stypendialnego.  

– Jesteście wizytówką naszego 
miasta. Mam nadzieję, że to wy kie-
dyś będziecie stać w tym miejscu, co 
ja, i kształtować przyszłość naszego 
miasta – podkreślał Dariusz Pietrucha, 
zastępca burmistrza Marek podczas 

uroczystego wręczenia stypendiów 
w ratuszu.

W tym roku zgłoszono 31 wnio-
sków, które opiniowała Komisja Sty-
pendialna. 

– Konkurencja była bardzo silna. 
Naprawdę mieliśmy duży kłopot, by 
wskazać najlepsze wnioski – pod-
kreślają Andrzej Motyka, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych, oraz 
Paweł Pniewski, przewodniczący 
Rady Miasta.

Stypendystom składamy gratulacje 
i życzymy dalszych sukcesów i osią-
gnięć. Mamy nadzieję, że przyznana 
pomoc przyczyni się do rozwoju ka-
rier naukowych, artystycznych i spor-
towych!

Miała 8 lat, gdy została zapisana na zajęcia 
prowadzone przez państwa Sucheckich, zało-
życieli UKS Struga. Na początku nikt się nie 
spodziewał, że Marta Bańkowska zostanie 
jedną z najlepszych na świecie zawodniczek 
w warcabach stupolowych. 

– Z każdym turniejem okazywało się, że mam 
predyspozycje do tej dyscypliny – mówi Mar-
ta Bańkowska.

Pierwszy sukces zanotowała w 2010 r., 
kiedy na Mistrzostwach Polski zdobyła medal 
w najmłodszej kategorii wiekowej. Osiem lat 
później marecka warcabistka przywiozła brąz 
z dużo ważniejszej imprezy – młodzieżowych 
mistrzostw świata U20, które niedawno od-
były się w Homlu na Białorusi. Uzyskała na 
nich zaszczytny tytuł II wicemistrzyni świata. 

Fantastycznie tegoroczne osiągnięcia podsu-
mował Polski Związek Warcabowy. 

„Znakomity rok młodej mareckiej arcy-
mistrzyni: złoty medal Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski, Mistrzostwo Polski Kobiet, 
Wicemistrzostwo Polski i teraz brązowy me-
dal Mistrzostw Świata U20. Serdeczne gra-

tulacje!” – czytamy na stronie internetowej 
związku.

„Marto dziękujemy Ci za wspaniałe emocje, 
dziękujemy Ci, że tak pięknie piszesz historię 
polskich warcabów” – tak po letnich, tegorocz-
nych sukcesach pani Marty napisali przyjaciele 
z UKS Struga.

Sukcesy są tym większe, że Marta Bańkowska 
jednocześnie studiuje lingwistykę stosowaną na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

– Nie jest łatwo dzielić czas na życie sportow-
ca, studenta i prywatne. Jakoś daję sobie z tym 
radę. Oczywiście najtrudniej jest wtedy, kiedy 
mam zawody – mówi Marta Bańkowska. 

Jej największym marzeniem sportowym jest 
sukces na mistrzostwach świata seniorów. Wia-
domo – to wymaga ciężkiej pracy. Konkurencja 
jest bardzo silna. Wśród krajów o ogromnym 
potencjale warcabowym wymienia Rosję i Bia-
łoruś. Coraz częściej z dobrej strony pokazują się 
też zawodnicy z Chin. To ją jednak motywuje.

– Trzeba sobie coraz wyżej zawieszać po-
przeczkę – podsumowuje marecka mistrzyni.

Pani Marto, życzymy kolejnych sukcesów!

Zdolni  
uczniowie i studenci  
ze wsparciem miasta

W gronie najlepszych 
warcabistek na świecie

I.  Za osiągnięcia w nauce dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych

↘   Natalia Wilczyńska – uczennica VII 
LO im. Władysława IV w Warszawie,  

↘   Aleksandra Denkiewicz – uczen-
nica VII LO im. Stefana Batorego 
w Warszawie,

↘   Jakub Krakowiak – uczeń LO  
im. Władysława IV  w Warszawie,

↘   Nina Chodaczek – uczennica 
Katolickiego LO im. Bronisława 
Markiewicza w Markach,

↘   Julia Kaczmarczyk – uczennica LO 
im. J. Zamoyskiego w Warszawie;

II.  Za osiągnięcia w nauce  
dla studentów

↘   Łukasz Wnuk – student 
Uniwersytetu Warszawskiego,

↘   Alicja Zawadzka – studentka Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie,

↘   Sylwia Marczyk – studentka 
Politechniki Warszawskiej,   

↘   Wiktoria Zawadzka – studentka 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, 

↘   Izabella Konecka – studentka 
Politechniki Warszawskiej;

III.  Za osiągnięcia artystyczne 
i sportowe dla uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych i studentów

↘   Krystyna Wiśniewska – wiolon-
czelistka, studentka Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie;

↘   Weronika Wieczorkowska  
– zawodniczka klubu Sportowego  
„Acro Dance” w Warszawie  
w  tańcu sportowym, uczennica 
XV LO  im. Narcyzy Żmichowskiej 
w Warszawie,

↘   Marta Bańkowska – zawodniczka 
UKS Struga w Markach w war-
cabach sportowych,  studentka 
Uniwersytetu Warszawskiego,  
II wicemistrzyni świata juniorów

↘   Karolina Szkoda – zawodniczka 
klubu sportowego „Acro Dance”, 
w Warszawie w tańcu sportowym, 
uczennica LO im. Mikołaja Reja 
w Warszawie,

↘   Stanisław Szkoda – zawodnik  
klubu sportowego „East Side  
Dance Academy” w Warszawie 
w tańcu sportowym, uczeń LO  
im. C.K. Norwida w Radzyminie.

OTO WYRÓŻNIENI MŁODZI MARKOWIANIE:

Marta Bańkowska, zawodniczka UKS Struga,  
zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw  
świata U20. To jej kolejny tegoroczny sukces
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INFORMACYJNY

Do 31 stycznia czekamy 
na zgłoszenia osób, 
zainteresowanych 
bezpłatnym pozbyciem się 
rakotwórczego materiału.
W tym roku dzięki współpracy mieszkań-
ców, urzędu miasta oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie udało się wywieźć 
i zutylizować ponad 26 ton azbestu. 
Zamierzamy kontynuować to przedsię-
wzięcie w przyszłym roku. Mieszkańcy, 
którzy posiadają zdemontowane płyty 
azbestowe (eternit) lub planują demon-
taż pokrycia dachowego z płyt azbesto-
wych, będą mogli skorzystać z ich bez-
płatnego odbioru. Kluczowym krokiem 
jest złożenie kompletnego wniosku do 
31 stycznia 2019 roku. Wniosek można 
złożyć osobiście w kancelarii UM Marki 
lub przesłać pocztą na adres urzędu.  
Wzór formularza dostępny jest na stro-
nie marki.pl (zakładka środowisko) oraz 
czyste.marki.pl 

Uwaga! Warunkiem realizacji tego 
przedsięwzięcia jest uzyskanie przez 
naszą gminę dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

Zbyt wiele jesiennych 
spotkań pierwszej drużyny 
Marcovii kończyło się remisem 
lub porażką, choć zespół  
na Wspólnej zasługiwał  
na komplet punktów.

Z całą pewnością nie tak miała 
wyglądać runda jesienna sezonu 
2018/2019 w wykonaniu zawod-
ników pierwszej drużyny Marcovii. 
Podopieczni Macieja Wesołowskiego 
zajmują na półmetku rozgrywek dopie-
ro 9 miejsce. Strata do prowadzących 
rezerw Świtu Nowy Dwór Mazowiecki 
wynosi aż 13 punktów. Wprawdzie nie 
jest to na tyle wielka różnica, której 
nie udałoby się na wiosnę odrobić, ale 
żeby móc realnie o tym myśleć, trzeba 
będzie wznieść się na wyżyny swo-
ich umiejętności. Zawodnicy z Marek 
muszą przede wszystkim uporać się 
z odwiecznym problemem, czyli sku-
tecznością. Wiele spotkań kończyło 
się porażką bądź remisem – mimo że 
w opinii osób śledzących zmagania 

w lidze okręgowej Marcovia zasługi-
wała na zdobycie kompletu punktów. 
Jak mówi stare piłkarskie porzekadło 
niewykorzystane sytuacje lubią się 
mścić. Na naszym zespole mściły się 
one niestety bardzo często. Marcovii 
brakuje typowego egzekutora – ostat-
nim takim zawodnikiem był Tomasz 
Bylak, który trafiał do siatki rywali 
z niebywałą regularnością. Ściągnięcie 
napastnika będzie dla władz naszego 
klubu priorytetem w zimowym okien-
ku transferowym. Najskuteczniejszym 

zawodnikiem w rundzie jesiennej był 
Mateusz Trąbiński, który siedmiokrot-
nie wpisywał się na listę strzelców. Tuż 
za jego plecami uplasowali się dwaj 
najbardziej wyróżniający się gracze 
Marcovii – Adrian Rowicki i Bartłomiej 
Świniarski. Obaj zdobyli po 6 bramek. 
Oprócz wspomnianej dwójki duży plus 
należy postawić również takim za-
wodnikom jak Mateusz Piwko, Michał 
Grykałowski, Patryk Kostrzanowski 
i urodzony w 2001 roku Kacper Dalba. 
Ostatni z nich przebojem wdarł się do 
składu pierwszej drużyny seniorów 
i pokazał tym samym, że ciężka pra-
ca może opłacić się w ekspresowym 
tempie. Do wyjściowej jedenastki co-
raz odważniej puka z kolei inny przed-
stawiciel juniorów Marcovii – Paweł 
Żmuda. W zimowym okresie przygo-
towawczym szansę trenowania pod 
okiem Macieja Wesołowskiego otrzy-
mają kolejni młodzi zawodnicy. Tylko 
od nich będzie zależało, czy uda im 
się zadomowić w pierwszym składzie 
na stałe.

Marcin Boczoń

Marki mają wielki skarb.  
To ludzie dobrej woli. Osoby, 
które straciły w dwóch 
pożarach dobytek całego życia, 
mogły i mogą liczyć 
na ich pomoc.

30 października 2018 r. na Lisim Jarze 
spłonął dom jednego z naszych miesz-
kańców. Niespełna trzy tygodnie póź-
niej na tym samym osiedlu, inne mał-
żeństwo również utraciło cały dorobek 
swojego życia w ogniu. Aż sześć rodzin 
zostało poszkodowanych przez okrutny 
żywioł. Naturalnie w takich sytuacjach 
uruchamiają się służby społeczne, ofe-
rujące wsparcie psychologiczne, oraz 
gmina, która przygotowała mieszkanie 
dla poszkodowanego. Najwyższą war-
tość stanowi jednak aktywność samych 
mieszkańców, którzy bezinteresownie 
angażują się w działania pomocowe.

Podczas gdy w przestrzeni miejskiej 
zanikają więzi społeczne, są miejsca na 
mapie Mazowsza (to właśnie Marki), 
gdzie w krytycznym momencie znala-
zło się mnóstwo ludzi, którzy pokazali 
piękną szkołę dawania siebie innym. 
Natychmiast rozpoczęli tzw. działania 
naprawcze. Porządkowali teren po po-
żarze, zabezpieczyli sąsiednie domy, 
oddawali rzeczy służące do umeblo-
wania nowego mieszkania, zorganizo-
wali zbiórkę pieniędzy na odbudowę 

domu. Ta energia społeczna pokazuje 
ogromne poczucie wspólnoty. Chociaż 
w światowych rankingach empatii 
Polska wypada na końcu, Marki temu 
zaprzeczają. 

My „pomagacze” z Ośrodka Pomocy 
Społecznej dobrze wiemy, że w sytuacji 
utraty przez poszkodowanych równo-
wagi psychicznej i braku nadziei dojdzie 
do spadku wiary oraz przekonania, że 
można rozwiązać tę trudną sytuację. 
Dlatego niezmiernie ważnym etapem 
w pomocy i wsparciu staje się zdefinio-
wanie i empatyczne zrozumienie pro-
blemu. Podstawą jest umiejętność do 
wyobrażenia sobie tego, co się dzieje we 
wnętrzu cierpiącego człowieka. Im bar-
dziej to wyobrażenie jest zgodne z tym, 
co druga strona odczuwa, tym większe 
prawdopodobieństwo właściwej oferty 
pomocy. Ważne, by osoba/interwent 
była autentyczna w swoim pomaganiu, 
a życzliwość, akceptacja oraz szacunek 
towarzyszyły jej podczas każdego kon-
taktu. Obserwacje ostatnich dni pokazu-
ją, że takie wartości prezentuje środo-
wisko sąsiedzkie osób poszkodowanych 

w pożarze. One nie tyle „wyręczają” po-
moc społeczną, ale są autentycznymi 
współtwórcami pomocy.

Nadal będziemy organizować wspar-
cie dla rodzin poszkodowanych w poża-
rze. Poza wykorzystaniem środków gmi-
ny będziemy zwracać się do wszystkich 
mieszkańców o zaangażowanie w orga-
nizację pomocy. Już teraz pragnę skie-
rować wdzięczność do tych z Państwa, 
którzy poświęcili czas, żeby doprowadzić 
do zabezpieczenia budynków, zaofero-
wać dach nad głową, przytulić i podać 
herbatę poszkodowanym sąsiadom. 
Szczególne podziękowania kieruję do 
koordynatora akcji pomocowej – pana 
Filipa, organizatora zbiórki pieniężnej – 
pana Andrzeja oraz  mistrza budownic-
twa i zabezpieczania budynków – pana 
Mieczysława. Dziękuję również paniom: 
Renacie, Agacie, Ewie, Joli, Ani, Agniesz-
ce oraz panom: Tadeuszowi, Przemkowi, 
Tomaszowi, Pawłowi i Wojtkowi. Jeste-
ście mistrzami empatii! 

Magdalena Rogalska-Kusarek
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Markach  

Pomożemy  
pozbyć się  
azbestu

Napastnik pilnie poszukiwany

↘  wnioski mogą składać tylko 
osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej na terenie 
nieruchomości, z której będą 
odebrane wyroby zawierające azbest; 
↘  warunkiem odbioru 
zdemontowanych płyt azbestowych 
z posesji jest odpowiednie 
przygotowanie ich do transportu: 
zapakowanie w opakowania 
z folii polietylenowej o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożenie na 
paletach, w miejscu umożliwiającym 
ich załadunek przy użyciu HDS;
↘  odebrana zostanie wyłącznie taka 
ilość wyrobów, jaka została wskazana 
we wniosku.  
Dodatkowe informacje w tej sprawie 
można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska UM Marki w pok. 4 lub 
pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.

GARŚĆ PRAKTYCZNYCH  
INFORMACJI

Mistrzowie  
empatii

FOT. PIXABAY
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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 

POSZUKIWANIA  
ZIMOWEGO SKARBU

Zapraszamy dzieci, które lubią gry, szyfry, tajemni-
ce i niespodzianki. Tegoroczna akcja „Zima w mie-
ście” odbędzie się pod hasłem „POSZUKIWANIA 
ZIMOWEGO SKARBU”. W programie: warszta-
ty „Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka?” 
w Muzeum Pieniądza, wycieczka do FUN CLIMB na 
ścianki wspinaczkowe oraz „ożywianie starych obra-
zów” w Muzeum Narodowym. Na uczestników czeka 
też wiele akcji w MOK m.in. zabawy ruchowe i ta-
neczne, zajęcia plastyczne, wokalne oraz poszukiwa-
nie ukrytych skarbów. Zapraszamy w pierwszym ty-
godniu ferii, od 28 stycznia do 1 lutego, w godzinach 
8.00 – 16.30. Informacje i zapisy tel. 22 781 14 06.

PONADCZASOWE HITY
Zapraszamy na recital  
Ewy Jarzymowskiej-Kałudow. 
Usłyszymy przeboje m.in. 
Ireny Santor, Anny German 
czy Barbary Streisand.  

Ewa Jarzymowska-Kałudow ukończy-
ła studia na wydziale wokalno-aktor-
skim Konserwatorium Muzycznego 
w Sofii. Była związana z Teatrem 
Wielkim w Warszawie. Prowadziła 
też Biuro Promocji Artystycznych 
,,Kałudow Art" organizując koncerty 
młodym i utalentowanym absolwen-
tom wyższych szkół muzycznych. 

Na mareckiej scenie pojawi się 
w czwartek, 17 stycznia o godz. 18.00. 
Artystce towarzyszyć będzie pianista 
Andrzej Sajdak. W programie kon-
certu znajdą się piosenki z repertu-
aru m.in. Ireny Santor, Anny German, 
Ireny Jarockiej, Barbary Streisand czy 
Deana Martina. Usłyszymy aranżacje 
najpopularniejszych utworów, które 
– jako ponadczasowe – zgromadziły 
wierną grupę odbiorców, niezależnie 
od wieku. 

Bezpłatne wejściówki w sekreta-
riacie MOK. 

FOT. ARCHIWUM MOK

LUTOWE SPOTKANIE Z BAŚNIĄ

Zapraszamy najmłodszych i ich rodziców na 
przedstawienie o poszukiwaniu szczęścia.  

„O pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze” – to baśń 
napisana przez Bolesława Leśmiana, jednego z najwy-
bitniejszych polskich poetów. To opowieść o poszuki-
waniu szczęścia i o cenie, jaką trzeba za nie zapłacić. 
Spektakl w naturalny sposób przenosi dzieci z naszej 
rzeczywistości w świat magii, duchów, dobra i zła, 
a wszystko to jest opowiedziane przepięknym języ-
kiem. Oczywiście – jak to w baśniach – wszystko się 
dobrze skończy. 

W przedstawieniu wystąpią Beata Łuczak, Monika 
Wierzbicka i Agata Konador. Artystki wykorzystują 
maski teatralne i instrumenty muzyczne np. diabel-
skie skrzypce kaszubskie, bęben obręczowy i gitarę. 
W spektaklu słowno – muzycznym, rozwijającym 
wyobraźnię dzieci, nie zabraknie elementów śpiewu 
innuickiego. 

Zapraszamy 17 lutego o godz. 15.00. Obowiązują 
bilety w cenie 5 zł do zakupienia w sekretariacie MOK 
oraz na stronie www.ewejsciowki.pl

FOT. MARIUSZ WOJCIECHOWSKI PRZESTRZEŃ PRYWATNA

Finalista X Factora 
na naszej scenie
W styczniu w MOK wystąpi  
Kuba Jurzyk, który zaprezentuje 
polskie hity lat 90. oraz 
utwory z najnowszego singla 
„Uzależniony”. 

Gdy był małym chłopcem, marzył o wy-
stępach na scenie. Pierwsze szlify wokalne 
zbierał na przedszkolnych i szkolnych 
akademiach. Wystąpił w progra-
mach „Mam talent” oraz był fi-
nalistą X Factora. Kuba Jurzyk, 
absolwent Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stop-
nia im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie (wydział 
wokalno-estradowy), 
przyjedzie do MOK 
20 stycznia. Punktualnie 
o 18.00 wejdzie na sce-
nę, by zaśpiewać utwory 
z projektu „Ponownie 90” 
w ciekawych i  nowych 
aranżacjach oraz piosen-
ki z najnowszego singla 
„Uzależniony”. Płyta oddaje 
energię drzemiącą w muzyce 
Kuby. Porusza ważne dla niego 
tematy i stanowi prezent nowo-
roczny dla fanów, oczekujących 
na ten krążek.

Warto dodać, że Kuba Jurzyk współpracuje 
m.in. z Filharmonią Narodową jako wokalista 
w koncertach edukacyjnych. Na koncie ma wy-
stępy z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. 
Wokalista bierze  także udział w projektach 
tworzonych przez młodych artystów. Współ-
pracuje ze Śródmiejskim Teatrem Muzycznym 

oraz Projektem „Proscenium”. Był m.in. od-
twórcą roli Judasza w musicalu Jesus Christ 

Superstar wystawianym na deskach 
Teatru Palladium w Warszawie. 

Koncert w MOK to okazja, 
aby odkryć Kubę Jurzyka na 
nowo i spędzić niezapomnia-
ny wieczór. Artysta na ten 
wieczór przygotuje wyjąt-
kową niespodziankę dla 
wszystkich gości! 

Bilety na koncert w ce-
nie 10 zł do nabycia w se-
kretariacie MOK oraz na 

stronie www.ewejsciowki.pl

Nie da się zaszufladkować. 
Nie zamykam się 

na jeden rodzaj muzyki.  
Każdy gatunek interesuje mnie  

na swój sposób – tak 
o preferencjach muzycznych mówił 

w jednym z wywiadów Kuba Jurzyk. 
FOT. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MONIKĘ PRUSACZYK
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Święto wszystkich pokoleń
11 LISTOPADA POŁĄCZYŁ MARKOWIAN – NIEZALEŻNIE OD WIEKU I POGLĄDÓW.  
WSPÓLNIE UCZCILIŚMY 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Szczególnymi gośćmi 
niedzielnego wieczoru 

byli kombatanci walk 
o wyzwolenie ojczyzny: 

por. Michał Babiuch, 
kpt. Jerzy Zybert 

i por. Leopold Kielak, 
honorowi obywatele 

naszego miasta.

Zwieńczeniem niedzielnej uroczystości był po-
kaz ognia z motywami niepodległościowymi. 

Mieszkańcy ułożyli 
pod pomnikiem 
biało-czerwoną flagę 
ze zniczy.

Duch patriotyzmu w narodzie nie zanika i nie zaniknie. Na uroczystości 
pod pomnikiem przyszło bardzo wielu mieszkańców Marek. Godnie uczcili 
pamięć tych, którzy walczyli i oddali życie za naszą wolność. 

To już tradycja, że pierwsza część obchodów 
odbywa się w Mareckim Ośrodku Kultury.  
Do wspólnego śpiewania zachęcała  
Agnieszka Lużyńska. 

Oprawę muzyczną Święta Niepodległości zapewniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Tłuszcza, bardzo ciepło przyjęta przez markowian.
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SEKTOR 1 – MARKI PÓŁNOCNE  
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)
WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)
Agrarna, Akacjowa, Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od ul. Słonecznej do granicy miasta), Amarantowa, 
Andersa, Asnyka, Balladyny, Batalionów Chłopskich, Błękitna, Borówkowa, Brzechwy, Bukowa, 
Ceramiczna, Chocimska, Ciurlionisa, Chopina, Cisowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, 
Długosza, Dmowskiego, Dolna, Dziewanny, Fiołkowa, Fredry, Gałczyńskiego, Graniczna, Grażyny, 
Grunwaldzka, Hallera, Harcerska, Jarzębinowa, Jesienna, Jutrzenki, Kamienna, Karłowicza, 
Kasztanowa, Klonowa, Kmitówek, Kolorowa, Konwalii, Kossaka, Krasińskiego,  Kraszewskiego, 
Królowej Marysieńki, Chotomskiej (d.Kruczkowskiego), Kukier, Kurpińskiego, Kusocińskiego, 
Kwiatowa, Legionowa, Legionów Polskich, Leśmiana, Letnia, Lisi Jar, Łączna, Maczka, Magnolii, 
Makuszyńskiego, Mała, Małachowskiego, Maratońska, Marmurowa, Michalicka, Mjr. Billa, 
Modrzewiowa, Nałkowskiej, Napoleona, Niecała, Niemcewicza, Norwida, Nowa, Obrońców, 
Odrowąża, Okrzei, Olimpijska, Orła Białego, Pałacha, Parkowa, Pastelowa, Piaskowa, Pieniążka, 
Piotrówka, Podleśna, Pogodna, Pogonowskiego, Pomarańczowa, Pomnikowa, Poniatowskiego, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Przeskok, Przesmyk, Przydrożna, Pułaskiego, Radna, Reja, Reymonta, 
Rolna, Różewicza, Ruczaj, Rydza-Śmigłego, Rynkowa, Sasanki, Sienkiewicza, Skorupki, Słowików, 
Sobieskiego, Spacerowa, Staffa, Stokrotki, Strumykowa, Szarotki, Szczepowa, Szczygla, 
Szymanowskiego, Środkowa, Tęczowa, Torfowa, Turystyczna, Walewskiej, Wąska, Wczasowa, 
Wenecka, Wierzbowa, Wiewiórki, Wiosenna, Wilgi, Wrzosowa, Wybickiego, Zakole, Zbieżna, 
Zbożowa, Zielona, Ziołowa, Źródlana, Żurawinowa, Żwirowa, Żytnia

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE

(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty, 
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 7.01, 21.01 11.01, 25.01 24.01
LUTY 04.02, 18.02 8.02, 22.02 28.02

MARZEC 4.03, 18.03 8.03, 22.03 28.03
KWIECIEŃ 1.04, 15.04, 29.04 5.04, 19.04 25.04

MAJ 13.05, 27.05 4.05, 17.05, 31.05 30.05
CZERWIEC 10.06, 24.06 14.06, 28.06 27.06

LIPIEC 8.07, 22.07 12.07, 26.07 25.07
SIERPIEŃ 5.08, 19.08 9.08, 23.08 29.08

WRZESIEŃ 2.09, 16.09, 30.09 6.09, 20.09 26.09
PAŹDZIERNIK 14.10, 28.10 4.10, 18.10 24.10

LISTOPAD 12.11, 25.11 2.11, 15.11, 29.11 28.11
GRUDZIEŃ 9.12, 23.12 13.12, 28.12 27.12

SEKTOR 3L – MARKI POŁUDNIOWE  
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)
WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)
11-ego Listopada, Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od ul. Zygmuntowskiej do ul. Słonecznej), 
Architektów, Bandurskiego, Bankowa, Barbary, Barska, Bema, Bielówek, Billewiczów, 
Budowlana, Butrymów, Chemików, Czackiego, Czarnieckiego, Dziennikarska, Elektryków, 
Geodetów, Geologów, Głowackiego, Handlowa, Heleny, Hetmańska, Hoovera, Husarii, 
Instalatorów, Inżynierów, Janczarów, Jasnogórska, Kamieniecka, Kartografów, Ketlinga, 
Kiemliczów, Kilińskiego, Kmicica, Kołłątaja, Kordeckiego, Kościuszki, Kresowa, Krótka, 
Krymska, Krzywa, Kurcewiczów, Laudańska, Literacka, Longinusa, Mickiewicza, Mieszka I, 
Nauczycielska, Okólna, Oleńki, Piotra Skargi, Podolska, Pocztowa, Podolska, Polna, Promienna, 
Przesmyk, Rejtana, Rocha Kowalskiego, Równa, Rzemieślnicza, Rzędziana, Skrzetuskiego,     
Słoneczna, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Tatarska, Urbanistów, Ustronie, Wiśniowieckiego, 
Wołodyjowskiego, Wołyńska, Zagłoby, Zakątek, Zygmuntowska, Żeromskiego, Żółkiewskiego

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE

(worek brązowy)
(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty, 
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 2.01, 15.01, 29.01 2.01, 16.01, 30.01 17.01
LUTY 12.02, 26.02 13.02, 27.02 21.02

MARZEC 12.03, 26.03 13.03, 27.03 21.03
KWIECIEŃ 9.04, 24.04 10.04, 24.04 18.04

MAJ 7.05, 21.05 8.05, 22.05 23.05
CZERWIEC 4.06, 18.06 5.06, 19.06 22.06

LIPIEC 2.07, 16.07, 30.07 3.07, 17.07, 31.07 18.07
SIERPIEŃ 13.08, 27.08 14.08, 28.08 22.08

WRZESIEŃ 10.09, 24.09 11.09, 25.09 19.09
PAŹDZIERNIK 8.10, 22.10 9.10, 23.10 17.10

LISTOPAD 5.11, 19.11 6.11, 20.11 21.11
GRUDZIEŃ 3.12, 17.12, 31.12 4.12, 18.12, 31.12 19.12

SEKTOR 2 – MARKI CENTRALNE 
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)
WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)
Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od Lisa Kuli do Weneckiej), Bagienna, Baśniowa, Batorego, Bociania, 
Broniewskiego, Brzozowa, Ceglana, Cicha, Dobra, Duża, Dzika, Gen. Zajączka, Gliniecka, 
Główna, Gołębia, Górska, Jagiełły, Jana Pawła II, Jaracza, Jasińskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, 
Jowisza, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krucza, Księżycowa, Lipowa, Lisa Kuli, Lisia, 
Łąkówek, Łosia, Marsa, Matejki, Miedziana, Modrzejewskiej, Mokra, Moniuszki, Morska, 
Orla, Partyzantów, Platynowa, Podgórska, Popiełuszki, Prosta, Prusa, Przyleśna, Rybna, Rysia, 
Saturna, Sikorskiego, Skowronia, Sokola, Solskiego, Sowia, Sowińskiego, Spokojna, Sportowa, 
Srebrna, Starzyńskiego, Stawowa, Strzelecka, Szczęśliwa, Szeroka, Teligi, Topolowa, Tuwima, 
Wesoła, Wilcza, Wiśniowa, Wronia, Wschodnia, Wspólna, Wydmowa, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zabawna, Zachodnia, Zimna, Złota, Żabia, Żbika, Żeglarska, Żółwia, Żurawia

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE

(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty, 
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 14.01, 28.01 4.01, 18.01 3.01
LUTY 11.02, 25.02 1.02, 15.02 7.02

MARZEC 11.03, 25.03 1.03, 15.03, 29.03 7.03
KWIECIEŃ 8.04, 23.04 12.04, 26.04 4.04

MAJ 6.05, 20.05 10.05, 24.05 9.05
CZERWIEC 3.06, 17.06 7.06, 21.06 6.06

LIPIEC 1.07, 15.07, 29.07 5.07, 19.07 4.07
SIERPIEŃ 12.08, 26.08 2.08, 16.08, 30.08 1.08

WRZESIEŃ 9.09, 23.09 13.09, 27.09 5.09
PAŹDZIERNIK 7.10, 21.10 11.10, 25.10 3.10

LISTOPAD 4.11, 18.11 8.11, 22.11 7.11
GRUDZIEŃ 2.12, 16.12, 30.12 6.12, 20.12 5.12

SEKTOR 3P – MARKI POŁUDNIOWE  
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)
WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)
Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od nr 2 do rzeki Długiej), Braci Briggsów, Dojazdowa, Dworska, 
Fabryczna, Gdańska, Gerwazego, Gorzowska, Jana Kazimierza, Jasna, Kaszubska, Katowicka, 
Klucznikowska, Kołobrzeska, Konopnickiej, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Kujawska, 
Leśna, Lotników, Lubelska, Malinowa, Mazowiecka, Mazurska, Olsztyńska, Opolska, 
Orzeszkowej, Paderewskiego, Pałacowa, Płocka, Płońska, Podkomorzego, Pomorska, Poznańska, 
Protazego, Rodziewiczówny, Romantyczna, Różana, Sadowa, Siedlecka, Skłodowskiej, 
Słowackiego, Słupecka, Soplicy, Szczecińska, Szkolna, Szpitalna, Szwoleżerów, Szydłowiecka, 
Tadeusza, Telimeny, Traugutta, Urocza, Warmińska, Warszawska, Wereszczakówny, Wiejska, 
Wojskiego, Wrocławska, Zakopiańska, Zamkowa, Ząbkowska, Zieleniecka, Zielna, Zosi

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE

(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty, 
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 8.01, 22.01 9.01, 23.01 10.01
LUTY 5.02, 19.02 6.02, 20.02 14.02

MARZEC 5.03, 19.03 6.03, 20.03 14.03
KWIECIEŃ 2.04, 16.04, 30.04 3.04, 17.04 11.04

MAJ 14.05, 28.05 2.05, 15.05, 29.05 16.05
CZERWIEC 11.06, 25.06 12.06, 26.06 13.06

LIPIEC 9.07, 23.07 10.07, 24.07 11.07
SIERPIEŃ 6.08, 20.08 7.08, 21.08   8.08

WRZESIEŃ 3.09, 17.09 4.09, 18.09 12.09
PAŹDZIERNIK 1.10, 15.10, 29.10 2.10, 16.10, 30.10 10.10

LISTOPAD 13.11, 26.11 13.11, 27.11 14.11
GRUDZIEŃ 10.12, 24.12 11.12, 24.12 12.12

Urząd Miasta Marki
al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
tel. 22/781-10-03 wew. 700/710/720


