
Biblioteka Publiczna 
 
Działalność biblioteki dla seniorów: 
- organizowanie spotkań (Dyskusyjny Klub Książki), warsztatów (Kreatywne wtorki), 
spotkań autorskich, 
- poszerzanie zasobów zbiorów specjalnych (książka mówiona jest najczęściej 
wypożyczana przez seniorów - pozwala osobom słabo widzącym lub 
rekonwalescentom wysłuchać ulubionych pozycji), 
- zwiększona liczna kodów Legimi - dostęp także dla seniorów do audiobooków, 
ebooków ( jest możliwość zmiany czcionki) synchrobooków, 
- staramy się pozyskać dofinansowanie z zewnątrz na zakup nowości wydawniczych 
z dużą czcionką ( pozycje te są znacznie droższe) i wyodrębnienie ich na półkach 
biblioteki. 
 
We wszystkich placówkach są też dostępne lampy z lupą, z których chętnie 
korzystają osoby ze słabszym wzrokiem - najczęściej dotyczy to seniorów. 
Ponadto osoby starsze i z problemami ruchowymi są obsługiwane przy wejściu 
głównym (mowa o Lisa Kuli), wystarczy użyć dzwonka na dole , a wtedy pracownik 
biblioteki schodzi po książki przyniesione przez czytelnika , następnie znosi kolejną 
wypożyczoną partię.  
 
 
Marecki Ośrodek Kultury  

Miejscem aktywizacji seniorów w Mareckim Ośrodku Kultury jest Klub Seniora. 

Proponujemy różne formy edukacji kulturalnej dla osób w jesieni życia. Zapraszamy 

na czwartkowe spotkania przy herbatce, gdzie można spędzić miło czas słuchając 

koncertów, wykładów, prelekcji. Dla seniorów, którzy chcą zacząć przygodę ze sceną 

proponujemy warsztaty wokalne z których wywodzi się znany z mareckich scen zespół 

„Popołudniowe Trio, czyli Kwartet”. Uzupełniający  nabór do zespołu przeprowadzimy 

już niebawem, 29 września. Dbamy także o kondycję ruchową naszych seniorów. 

Proponujemy zajęcia taneczne z elementami gimnastyki korekcyjnej, które odbywać 

się będą w środy. W naszej ofercie są wycieczki krajoznawcze z przewodnikami, 

historykami sztuki i bogatym programem edukacyjnym oraz rekreacyjnym.  

 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne  

MCER przyjazne seniorom 

Sala widowiskowa, pływalnia, nowoczesne sale do ćwiczeń, a to wszystko pod 

jednym adresem. Zapraszamy do Mareckiego Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego 

przy ul. Wspólnej 40-42. To miejsce, w którym każdy może zadbać o dobrą formę 

oraz skorzystać z ciekawej oferty wydarzeń kulturalnych.  

Basen 

Na naszej pływalni prowadzimy zajęcia AQUA SENIOR, specjalnie przystosowane 

dla osób w „kwiecie wieku”. Gimnastyka w wodzie poprawia kondycję,  a 

jednocześnie nie obciąża stawów i jest przyjazna dla kręgosłupa. Zajęcia odbywają 



się w poniedziałki i w czwartki. Seniorów zapraszamy także do strefy SPA, gdzie 

mogą zrelaksować się w saunie, grocie solnej czy śnieżnej. Emerytom i rencistom 

przysługuje bilet ulgowy na wejścia na basen, za okazaniem odpowiedniego 

dokumentu. Dodatkowo honorujemy zniżki z Marecką Kartą Mieszkańca.  

Fitness dla każdego 

W naszym obiekcie odbywają się zajęcia sportowe i rekreacyjne, m.in. joga, 

siatkówka, a także zumba, czyli ćwiczenia z elementami tańca. Organizatorów zajęć i 

kontakt do nich można znaleźć na naszej stronie w zakładce https://mcer.pl/sport/ 

oraz na tablicy ogłoszeniowej w hallu głównym. 

Koncerty, Spektakle 

W MCER znajduje się nowoczesna sala widowiskowa na 350 osób. To tu regularnie 

odbywają się wydarzenia kulturalne: spektakle, koncerty, kabarety, seanse filmowe. 

Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Lokalne wspieranie kultury 

jest bardzo ważne, a dużą część naszej widowni stanowią mareccy seniorzy i za to 

dziękujemy! Staramy się organizować specjalne wydarzenia ze zniżką dla seniorów, 

jak na przykład koncert Patrycji Runo, nazywanej królową cygańskiej piosenki czy 

koncerty muzyki symfonicznej, na które przewidziana jest zniżka z Marecką Kartą 

Mieszkańca.   

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

POMOC SPOŁECZNA 

Świadczymy pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem za 
zakup niezbędnych leków, środków higieny oraz żywności. Dla osób niezdolnych do 
pracy z powodu wieku, spełniającym kryterium dochodowe wypłacamy także zasiłki 
stałe.  

Kluczowym świadczeniem wspierającym osoby starsze są usługi opiekuńcze 
polegające m.in. na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak 
np. przygotowanie lub dostarczenie posiłków oraz produktów żywnościowych, pomoc 
w spożywaniu posiłków lub karmienie osoby , o ile wymaga tego jej stan zdrowia, 
przynoszenie opału, palenie w piecu, sprzątanie jak również świadczymy czynności 
pielęgnacyjne oraz organizacyjne np.  

a) ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
b) realizacja recept lekarskich, 
c) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub  

innych instytucjach i organizacjach,  
d) pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie), 
e) pomoc w organizacji czasu wolnego, 

 
Pracownicy w ramach pracy socjalnej ukierunkowani są na działania aktywizacyjne 
związane z zapewnieniem kontaktów z otoczeniem np. inicjowanie, ułatwianie 
kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, pomoc w zaspokajaniu potrzeb 

https://mcer.pl/sport/


duchowych, w tym religijnych, pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno -sportowo -
rekreacyjnych.  
 
PROGRAMY RZĄDOWE  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach realizuje program osłonowy „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta Marki. Program został 
przyjęty w celu realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod 
nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Jego celem jest zapewnienie usługi 
wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług 
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we 
wskazane w programie obszary. Ze wsparcia skorzysta w 2022 r. 25 mieszkańców w 
wieku powyżej 65 lat. Zakres przedmiotowy obejmuje wsparcie społeczne, ułatwienie 
dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez m.in. 
wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub 
pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską; wsparcie psychologiczne; pomoc w 
czynnościach dnia codziennego. Na dzień 31 sierpnia 2022 r. z programu skorzystało 
21 osób. Źródłem finansowania programu są w 100% środki finansowe pozyskane z 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina uzyskała fundusze w wysokości 
45.697,00 zł.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach realizuje ponadto programy rządowe, z 
którym korzystają osoby starsze. W 2022 r. uruchomiono: 

1. Usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej prowadzone w ramach  
Programu „Opieka 75+” na rok 2022. Celem programu jest poprawa 
dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  
lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w 
rodzinie. Adekwatnie do zdiagnozowanych potrze mieszkańcy Marek uzyskali 
wsparcie w postaci usług opiekuńczych. Z programu korzysta 10 osób w wieku 
75 lat i więcej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu w wysokości 50% 
kosztów realizacji usług opiekuńczych dla wskazanej grupy osób. Środki 
pozyskane to kwota 53.136,00 zł.  

2. Usługi asystencji osobistej realizowane w Programie „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jego celem jest wprowadzenie usług 
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Z Programu 
korzysta 11 osób w wieku 60 lat i więcej, w tym 8 osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Gmina w 2022 
roku na uruchomienie usług asystencji osobistej otrzymała kwotę 563.346,00 
zł. Źródłem finansowania Programu jest Fundusz Solidarnościowy. 

3. Usługi opieki wytchnieniowej w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2022, zakładającym udostępnienie wsparcia dla członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługami opieki wytchnieniowej został 
objęty 1 opiekun w wieku senioralnym sprawującym faktyczną opiekę nad 
osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Gmina w 2022 roku na 



uruchomienie usług opieki wytchnieniowej otrzymała kwotę 117.504,00 zł. 
Źródłem finansowania Programu jest Fundusz Solidarnościowy. 

 

 

Urząd Miasta Marki  

Programy zdrowotne 

Szczepienia przeciwko grypie są w Markach realizowane od ponad 10. lat. 

Początkowo uprawnieni do bezpłatnych szczepień byli zameldowani mieszkańcy po 

65. roku życia. Obecnie są to osoby od 60. roku życia zamieszkałe w Markach. 

Istotną zmianą jest wprowadzenie od 2018 roku konieczności działań edukacyjnych 

dla seniorów i ich rodzin, które mają na celu zwiększenie wiedzy o grypie. 

Szczepienia na grypę sezonowa dla mareckich seniorów są realizowane w ramach 

Program Polityki Zdrowotnej (PPZ) od 2018 roku. W 2018 roku zaszczepiono 407. 

Kolejny PPZ  Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie profilaktyki 

zachorowań na grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 roku życia 

zamieszkujących Gminę Miasto Marki składał się z dwóch podstawowych 

elementów, tj. działań edukacyjnych oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie 

sezonowej. Grupą docelową programu polityki zdrowotnej byli mieszkańcy Gminy 

Miasto Marki powyżej 60 roku życia spełniający warunki włączenia do programu 

polityki zdrowotnej. Szacowana liczba uczestników, u których zaplanowano 

wykonanie szczepienia przeciwko grypie sezonowej w ramach przedmiotowego 

programu to około 360 osób rocznie. 

 

W ramach realizacji PPZ na lata 2019 -2021 w zakresie szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Marki na lata 2019-2021 zaszczepiono 1 198 osób. Osób tych byłoby zdecydowanie 

więcej, gdyby nie pandemia COViD, która spowodowała duże problemy z 

dostępnością szczepionek. Na lata 2019-2021 na realizację PPZ zaplanowane 

zostało 60 000 zł brutto. W roku 2021 zwiększono kwotę przeznaczoną na 

szczepienia z 20 000 zł brutto do 40 000 zł brutto. Pula na lata 2019-2021 wzrosła do 

80 000 zł brutto. 

Obecnie trwa kolejna edycja PPZ i jest kierowana dla osób powyżej 65 roku życia. 

Zaplanowany jest na lata 2021-2024.  

 

Jednym z ważnych miejsc na mapie Marek jest Centrum Aktywności Fabryczna 

3 (CAF 3) od 1 stycznia 2021 roku jest siedzibą nowego Wydziału Aktywności 

Lokalnej Urzędu Miasta Marki. Wcześniej CAF3 podlegał  Wydziałowi Promocji, 

Spraw Społecznych i Zdrowia.  

CAF3 jest miejscem spotkań dla mieszkańców i organizacji pozarządowych z miasta 

Marki. Zostało otwarte w maju 2018 r. w ramach rewitalizacji miasta. Można je 

wykorzystać na 3 sposoby. Wziąć udział w zorganizowanych zajęciach m.in. 



zajęciach  dla rodzin z dziećmi, wykładach, warsztatach kreatywnych czy też szkole 

rodzenia. Zorganizować spotkanie np. zebranie wspólnoty, koncert czy też integrację 

uczniów lub przedszkolaków. Można również poczytać książkę wypożyczoną z 

bookcrossingu lub skorzystać z komputera z dostępem do wi-fi. 

Z tego miejsca chętnie korzystają właśnie organizacje pozarządowe skupiające 

seniorów. Czy też seniorzy mający wspólną pasję np. śpiewanie jak zespół muzyczny 

Sokoły, panie malujące obrazy metodą batiku. Organizowane są potańcówki, 

koncerty i wykłady.  

W CAF3 w 2021 roku został otwarty  punkt przyjmowania deklaracji za odpady - 

dedykowany mareckim seniorom, którzy wymagali wsparcia w wypełnieniu deklaracji. 

 

Pierwsza marecka senioriada 

13 pażdziernika 2018 roku odbyła się pierwsza marecka senioriada w Centrum 
Aktywności Fabryczna 3. Gwiazdami wieczoru były aktorka Anna Korcz oraz 
piosenkarka Halina Kunicka. W programie był również m.in. występ zespołu Sokoły, 
warsztaty stylizacji, kabaret, a także spotkanie autorskie z Anną Korcz.. Oprócz tego 
seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału w miasteczku fizjoterapeutów, poczęstunku  
i potańcówce. 

 

Druga marecka senioriada 

12 października 2019 roku mareccy seniorzy bawili się na Senioriadzie 

zorganizowanej przez Miasto Marki w hotelu Mistral i  wspófinansowanej przez Urząd 

Marszałkowski. Zaproszenia były dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

Na Senioriadzie bawiło się ponad 200 osób. W części artystycznej Senioriady wystąpił 

kabaret Koń Polski,  odbył się recital piosenek Wojciecha Bardowskiego oraz występ 

chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy brali udział w teście wiedzy o Markach, 

robili zdjęcia w fotobudce.  Wśród atrakcji była również wystawa malarstwa metodą 

batiku i mały kiermasz. Seniorzy mieli możliwość złożenia  przy stoisku Urzędu Miasta 

Marki wniosku o Marecką Kartę Mieszkańca uprawniającą do zniżek oraz na stoisku 

Ośrodka Pomocy Społecznej – możliwość konsultacji i zapoznania się z ofertą OPS.  

Senioriada zakończyła się potańcówką, której przygrywał zespół muzyczny mareckich 

seniorów pn „Sokoły” oraz poczęstunkiem w formie stołu szwedzkiego. Każdy z 

uczestników otrzymał Kartę Życia oraz upominek od Urzędu Marszałkowskiego 

(zorganizowany przez UTW) 

  

 

Wigilia dla seniorów 

19 grudnia 2019 mareccy seniorzy (po raz kolejny) uczestniczyli w Wigilii 

zorganizowanej przez Miasto Marki, w hotelu Mistral. Zaproszonych zostało ok. 300 



osób głównie członków grup senioralnych w Markach czyli Marecka Rada Seniorów, 

Klub Seniora z MOKu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Markach, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 14 w Markach, Stowarzyszenie Struga 

Wczoraj, Dziś, Jutro. Na Wigilię przybyli na zaproszenie UMM Honorowy obywatel 

miasta Marki Pan Jerzy Zybert z żoną, Pan Leopold Kielak, ksiądz z parafii św. Izydora 

Kaziimierz Sztajerwald, przedstawiciel Marszałka Pan Karol Małolepszy oraz 

członkowie zespołu muzycznego „Sokoły”. 

Podczas Wigilii trzy  mareckie seniorki zostały uhonorowane przez Adama Struzika – 

Marszałka Województwa Mazowieckiego medalami „Pro Masovia”. Jest to 

wyróżnienie przyznawane tym osobom, które przyczyniły się do rozwoju naszego 

województwa. Medal pamiątkowy i dyplom wręczony w imieniu Marszałka przez 

Pana Karola Małolepszego otrzymały:  

- Zofia Krupa, była przewodnicząca koła nr 14 w Markach Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

- Henryka Kruszewska, przewodnicząca koła nr 14 w Markach Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

- Ewelina Kryszkiewicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Markach. 

Podczas tej uroczystości najlepsze życzenia seniorom złożył burmistrz Jacek Orych. 

Samorządowiec wręczył podziękowania  zespołowi muzycznemu „Sokoły”, 

tworzonemu przez członków środowiska 60+. Są to osoby, które występują 

charytatywnie, jeżdżą do domów opieki, grają i śpiewają dla pensjonariuszy, 

występują w Warszawie i Markach, a próby mają w CAF3. Życzenia zgromadzonym 

złożyli szefowie poszczególnych organizacji seniorskich. Kolejnym elementem 

wigilijnego spotkania były występy artystyczne. Na scenie pojawili się soliści z MOK, 

Grupa Wokalna MOK oraz Grupa Wokalna Klubu Seniora. Po tej części spotkania 

rozpoczęła się tradycyjna wigilia, zainagurowana przez księdza Kazimierza 

Sztajerwalda. Seniorzy podzielili się opłatkiem, a także wspólnie śpiewali kolędy. 

Dodatkowym elementem był także występ Trio z Targówka. 

 

Projekt Aktywny Senior 

Wszystko zaczęło się od projektu Dziarski Senior 2021 złożonego przez Polską 
Grupę Krav Maga. W ramach projektu prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe dla 
seniorów. W związku z dużym zainteresowaniem starszych ludzi miasto postanowiło 
kontynuować zajęcia. I tak powstał projekt Aktywny Senior.  I edycja projektu 
Aktywny Senior cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ponad 100 mieszkańców 
Marek w wieku 60+ wzięło udział w zajęciach. Dlatego rozszerzamy ofertę zajęć o 
dodatkową lokalizację. W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej będą odbywały 
się zajęcia „Zdrowy kręgosłup”. Są to zajęcia otwarte, na pozostałe obowiązują 
zapisy. 

Rozmówki angielskie, porady dietetyka, warsztaty kreatywne, fitness i nowość – 
trening pamięci i koncentracji. Te zajęcia odbywają się w CAF3 przy ul. Fabrycznej 3. 
Dodatkowo w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 można skorzystać z 
kawiarenki CAF3, aby wspólnie z innymi seniorami napić się kawy lub herbaty. 



Dostępne są także gry logiczne, z których mogą korzystać seniorzy, którzy chcieliby 
spędzić czas wolny w Centrum Aktywności Fabryczna 3. 

W ramach projektu są także organizowane zajęcia poza CAF3. Nordic Walking tak 
jak do tej pory będzie odbywał się w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej oraz na 
boisku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej.  Wspomniane wcześniej zajęcia 
Zdrowego Kręgosłupa będą kontynuowane  na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 
przy ul. Wczasowej 5 oraz dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 
9. 

Zapisy prowadzone są przez CAF3 pod nr telefonu 22 129 11 83. 

Udział w zajęciach Aktywnego Seniora to zalety dla zdrowia oraz idealna okazja do 
poznania nowych osób i spędzenia czasu z innymi seniorami. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy. 

II edycja jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Lokale dla seniorów (NGO) 

Miasto udostępnia również lokal przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 37 na potrzeby 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Uśmiech Seniora. 

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów: 

• Uniwersytet III Wieku w Markach, 

• Klub Seniora Mareckiego Ośrodka Kultury im. T. Lużyńskiego, 

• Stowarzyszenie Z Nami, 

• Uśmiech Seniora, 

• Stowarzyszenie Struga Wczoraj, Dziś, Jutro, 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 14 w Markach, 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 

Warszawa Targówek, 

• Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 

• oraz Marecka Rada Seniorów 


