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Dla wygody mieszkańców Marek, którzy chcą otrzymywać
świadczenia w ramach ruszającego od kwietnia programu
„Rodzina 500 plus”, wnioski będą przyjmowane w trzech
punktach. Dokumenty można składać także online.
W ramach programu rodziny otrzymają nieopodatkowane świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł
miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium
dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci
niepełnosprawnych) – również na
pierwsze.
– By ułatwić mieszkańcom Marek
składanie wniosków w formie papierowej, uruchomiony zostanie specjalny
punkt dedykowany programowi „Rodzina 500 plus”. Lokal, w którym złożymy wniosek, zlokalizowany będzie przy
ul. Lisa-Kuli 5a. Czynny będzie w godzinach: 8:00-20:00 od poniedziałku do
piątku, a w soboty 9:00-15:00 – informuje burmistrz Jacek Orych.

Wnioski można składać także
w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta Marki (pok. nr 11) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 8:00-16:00, a w środy
10:00-18:00.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE MOŻNA
ZŁOŻYĆ ONLINE ZA POMOCĄ
• bankowości elektronicznej
• Platformy Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS)
• Portalu Emp@tia
(empatia.mrpips.gov.pl)
• ePUAP

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” przygotowaliśmy również wzory formularzy
w formacie PDF w wersji edytowalnej, aby w prosty sposób umożliwić
ich wypełnienie. Dostępne są na
stronie internetowej urzędu miasta
www.marki.pl.
Uruchomiony został także specjalny adres mailowy: 500plus@marki.pl
oraz numer telefonu: 501 048 539
(czynny w godzinach pracy urzędu),
pod którymi mieszkańcy mogą uzyskać
informacje o programie.

ROZLICZ PIT
W MARKACH,
WESPRZYJ
MIEJSKI BUDŻET!
Miasto Marki
po raz kolejny przygotowało
kampanię informacyjną
skierowaną do mieszkańców
pod hasłem:

„Marki
– tu mieszkam,
tu płacę podatki,
tu zyskam nowe
inwestycje”.
CZYTAJ NA STR. 2

DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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2 Słowo od burmistrza

W

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

całej Polsce 1 kwietnia rusza rządowy program wsparcia „Rodzina
500 plus”, który będzie realizowany przez
samorządy. Marki są już przygotowane do
przyjmowania od Państwa dokumentów
oraz wypłaty świadczeń. O szczegółach
programu dowiedzą się Państwo z lektury
drugiego numeru biuletynu informacyjnego Marki.pl.

Początek roku to zwykle czas na przygotowanie do realizacji zaplanowanych inwestycji. Obecnie opracowywane są projekty
kilkunastu kilometrów dróg. Rozpoczęła
się już jedna z największych inwestycji
drogowych tego roku, czyli przebudowa
ul. Pomnikowej wraz z budową głównego
elementu sieci odwodnienia okolicznych
ulic. Po Świętach Wielkanocnych ruszają
prace związane z poprawą stanu dróg
gruntowych po sezonie zimowym oraz
naprawami dróg asfaltowych. O tych i
innych zbliżających się inwestycjach przeczytają Państwo na kolejnych stronach
biuletynu.
Wiele dzieje się także w mareckiej oświacie. We wszystkich mareckich szkołach
funkcjonuje już elektroniczny dziennik,

a Wodociąg Marecki rozpoczął montaż
zdrojów wody pitnej. Wkrótce w każdej
szkole zamontowany zostanie również
automatyczny defibrylator, a w kwietniu zainauguruje działalność mobilne
miasteczko ruchu drogowego. Oświata to
również inwestycje. Na początku roku trzy
przedszkola wzbogaciły się o nowe place
zabaw. Trwa przetarg na wybór wykonawcy rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr
1, a do końca tego półrocza ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy
nowego kompleksu oświatowo-rekreacyjnego przy ul. Wspólnej.
W tym wydaniu biuletynu przeczytają
Państwo także o wydarzeniach sportowych i kulturalnych, które organizowane
są na terenie Marek.
Przed nami Święta Wielkiejnocy.
Z tej okazji składam, w imieniu własnym
oraz współpracowników, najserdeczniejsze
życzenia zdrowych, rodzinnych świąt spędzonych w atmosferze domowego ciepła.

Burmistrz Miasta Marki

Rozlicz PIT w Markach,
wesprzyj miejski budżet!
Miasto Marki przygotowało
już po raz drugi adresowaną
do mieszkańców kampanię
informacyjną pod hasłem:
„Marki — tu mieszkam,
tu płacę podatki, tu zyskam
nowe inwestycje”.

Trwa okres rozliczania podatku dochodowego w zeznaniach rocznych. Aż
37% naszego podatku dochodowego
trafia do budżetu gminy, którą wskażemy w zeznaniu jako miejsce zamieszkania. Wpływy z PIT to największa pozycja w mareckim budżecie. Szacuje się
jednak, że wciąż około 10 tys. mieszkańców nie płaci podatków w Urzędzie
Skarbowym w Wołominie. Dlatego
miasto Marki przygotowało kampanię

informacyjną adresowaną do mieszkańców, by zachęcić ich do rozliczenia
PIT w Markach. Dzięki temu miasto
zyska pieniądze na nowe inwestycje.
W ramach kampanii mieszkańcy
Marek w marcu i kwietniu mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy
podatkowego przy rozliczaniu PIT,
pod warunkiem, że są zameldowani
w Markach, odprowadzają tu podatki
lub złożą formularz aktualizujący adres
zamieszkania ZAP-3. Dyżury odbywają
się w ratuszu i w szkołach na terenie
miasta. Na każdego mieszkańca czeka
też upominek w ramach podziękowania za płacenie podatku w Markach.
Z myślą o mieszkańcach powstała
także dedykowana strona internetowa www.marki.pl/tumieszkam, gdzie

znajdują się informacje na temat budżetu miasta, zaplanowanych inwestycji, dyżurów doradców podatkowych.
Ze strony można również pobrać formularz aktualizacyjny ZAP-3
„Marki z tytułu podatku dochodowego od mieszkańców uzyskują pra-

wie 37,5 mln zł. Dlatego tak ważne
jest, aby wypełniając roczne zeznanie
podatkowe wskazywać Marki jako
miejsce swojego zamieszkania. Dzięki
temu zyskamy pieniądze na inwestycje i edukację” – informuje burmistrz
Jacek Orych.

NIE MUSISZ ZMIENIAĆ
DOWODU ANI MELDUNKU

TWOJE PODATKI,
TWOJE POTRZEBY

Odprowadzanie podatku do budżetu
Marek nie wiąże się z koniecznością zameldowania, ani wymiany
dokumentów, wystarczy wypełnić
formularz ZAP-3, który można złożyć
w urzędzie miasta lub samemu wysłać
do Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko
dostało miejsce w przedszkolu
czy szkole, żeby miasto budowało
więcej dróg i ścieżek rowerowych,
wskaż Marki w zeznaniu podatkowym
jako miejsce zamieszkania lub wypełnij ZAP-3 i dofinansuj te inwestycje.

KWARTALNIK
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4 Inwestycje

Rekordowe środki
na inwestycje drogowe
W 2016 roku z budżetu miasta
zostaną przeznaczone rekordowe
środki na budowę i modernizację dróg
– ponad 15 mln złotych.
Pomnikowa na pierwszy ogień

Rozpoczęły się prace modernizacyjne na ul. Pomnikowej. Ich zakres obejmuje: rozbiórkę istniejącej
konstrukcji jezdni i chodników oraz
wykonanie nowej nawierzchni wraz
z chodnikami i zjazdami na posesje.
Wybudowana zostanie także zatoka
postojowa przy Szkole Podstawowej
Nr 3 (wraz z nowym ogrodzeniem
terenu szkoły) oraz nowe miejsca
parkingowe przy ulicy Walewskiej.
W ramach modernizacji ulicy powstanie podwyższone skrzyżowanie
z ulicą Walewskiej. Zainstalowane
zostaną nowe latarnie z oprawami
LED. Ważnym elementem modernizacji ulicy będzie wykonanie kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód
opadowych zlokalizowanej przy ul.
Grunwaldzkiej.
– To bardzo ważna inwestycja
dla tego rejonu, ponieważ pozwoli
uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i zmniejszy ryzyko
podtapiania poszczególnych posesji
w trakcie opadów. W kolejnym etapie

do instalacji podpięta zostanie ulica
Karłowicza, co pozwoli na budowę
odwodnienia kolejnych ciągów w rejonie Pustelnika łączących się z tą
ulicą – wyjaśnia zastępca burmistrza
Szczepan Ostasz.

Prace projektowe

W lutym rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę projektu budowlanego nowego ciągu komunikacyjnego KarłowiczaSobieskiego-Modrzewiowa. Planowana
inwestycja połączy ulicę Grunwaldzką
z ulicą Legionową. Wraz z nową nawierzchnią zaprojektowany zostanie
chodnik na całej długości drogi oraz
ścieżka rowerowa. Wykonany zostanie także projekt odwodnienia jezdni.
Projekt wykonawczy tego 2,5-kilometrowego ciągu ma być gotowy do
końca roku.
W opracowaniu są także m.in. projekty budowy ulic: Lisiej, Mickiewicza,
Matejki, czy Sowińskiego, gdzie projektowana jest także ścieżka rowerowa
i wyniesione skrzyżowanie z ul. gen.
Zajączka i Sportową.
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Skrzyżowanie ulicy Głównej
z trasą Warszawa-Zegrze
do modernizacji
W Starostwie Powiatowym w Wołominie
odbyło się spotkanie samorządowców
w sprawie opracowania projektu
przebudowy drogi wojewódzkiej 631
biegnącej z Warszawy do Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Podczas spotkania burmistrz Jacek Orych zaprezentował
koncepcję przebudowy skrzyżowania trasy z ulicą Główną
w Markach przygotowaną przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego mareckiego ratusza. Przedstawiono dwa warianty przebudowy:
rondo oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Oba
przewidują przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów w związku z planami budowy ścieżki rowerowej
wzdłuż trasy obwodnicy i na Zieleńcu.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje
dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu drogi nr 631 od ronda na granicy Ząbek i Zielonki
do Nowego Dworu Mazowieckiego.
Modernizacja drogi wojewódzkiej ma się odbywać etapami. W pierwszej kolejności wykonane zostaną tzw. miejsca krytyczne – skrzyżowania, odcinki o słabej widoczności
oraz te, gdzie często dochodzi do kolizji drogowych. Jako
jedno z takich miejsc zostanie zgłoszone właśnie skrzyżowanie z ulicą Główną. Władze powiatu wołomińskiego
zaprojektują także ulicę Dworkową w Kobyłce, która jest

WKRÓTCE NOWA
NAWIERZCHNIA
NA LEGIONOWEJ
Rozstrzygnięto przetarg na remont nawierzchni ulicy Legionowej w Markach.
Prace na zlecenie Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną zrealizowane do końca
czerwca.
Do zadań wykonawcy inwestycji będzie należało frezowanie nawierzchni, położenie nowej warstwy asfaltu
oraz oczyszczenie i wyprofilowanie
rowu odwadniającego. Ulica Legionowa zostanie wyremontowana na całej
długości. Wartość robót wyceniono na
460 tys. złotych.

E-DZIENNIK
W MARECKICH
SZKOŁACH

przedłużeniem ulicy Głównej po przecięciu drogi wojewódzkiej.
Spotkanie w Wołominie miało na celu wypracowanie
stanowiska samorządowców z powiatów wołomińskiego
i legionowskiego na temat postulowanych rozwiązań komunikacyjnych na projektowanej trasie.

Od marca rodzice mogą sprawdzać
stopnie swoich pociech nie wychodząc
z domu. We wszystkich szkołach został wdrożony elektroniczny dziennik.
Wystarczy zalogować się na konto, by
uzyskać dostęp do ocen dziecka, listy
obecności oraz komunikatów organizacyjnych zamieszczanych przez wychowawców i dyrekcję.
Rodzice postulowali wprowadzenie
tego rozwiązania w ubiegłym roku. Po
okresie testów bezpłatny system działa
już w każdej mareckiej szkole.

Źródełka Markowej Wody w szkołach!
Coraz więcej placówek oświatowych w Polsce
korzysta ze źródełek wody pitnej. Wodociąg
Marecki zamontuje źródełka we wszystkich
mareckich szkołach.
Dzięki tej inwestycji dzieci w Markach będą miały bezpłatny
dostęp do wody pitnej podczas pobytu w szkole. Prace nad
wdrożeniem projektu trwają od zeszłego roku. Aby mieć
pewność, że wszystko będzie funkcjonowało jak należy,
wykonano szereg badań biologicznych.
Dzieci powinny wypijać minimum 6-8 szklanek płynów
dziennie, najlepiej wody – tak zalecają specjaliści. Przy
dużej aktywności fizycznej lub w upalne dni ilość wody
powinna zostać zwiększona.
Dzięki źródełkom dzieci nie będą musiały wydawać pieniędzy na napoje, co odciąży portfele rodziców. Marecka
woda spełnia normy jakościowe, posiada niezbędne atesty,
a ponadto jest zdrowa.
W ramach kampanii promującej projekt Wodociąg Marecki przewidział liczne konkursy i lekcje edukacyjne adresowane do uczniów. Akcja „Najnowsza Moda – Markowa Woda”
ma na celu zmierzenie się z mitem kranówki. Propagowanie
picia wody z kranu, jako alternatywy dla wysokosłodzonych
napojów, ma służyć nie tylko promocji zdrowego trybu życia,
ale także postaw ekologicznych wśród najmłodszych.
Szczegółowe informacje umieszczone będą na stronie internetowej Wodociągu Mareckiego, ratusza oraz na portalach
społecznościowych.

6 Kultura

Konwent Kobiet
"SZMINKA 2016"
6 marca w hotelu Mistral w Markach,
z inicjatywy Mareckiego Klubu Kobiet z Pasją,
odbył się pierwszy konwent "Szminka 2016"
– stworzony dla kobiet i przez kobiety.
Panie przywitała Beata Sawoń, pomysłodawczyni
konwentu oraz jego przewodnicząca. Program spotkania obejmował prezentacje kosmetyków, konfekcji damskiej, zabiegów zdrowia i pielęgnacji urody,
makijażu, fryzur oraz dekoracji dla domu. Panie
korzystały z poczęstunków dietetycznych, a także
prowadziły dyskusje przy kawie.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko
fotograficzno-modelingowe, gdzie każda uczestniczka
mogła dokonać stylizacji i zrobić profesjonalną fotografię. Ponadto, panie mogły wziąć udział w wykładach
poświęconych tematyce zdrowia, skorzystać z porad
fizjoterapeutycznych oraz uczestniczyć w lekcjach stylu.
W trakcie konwentu rozstrzygnięto konkurs "Kobieta z Marką 2016" organizowany przez Burmistrza
Miasta Marki. Zgłoszenia pań były przyjmowane
w kategoriach: przedsiębiorczość, działalność społeczna oraz kultura. Laureatki konkursu wyłoniła
specjalnie powołana kapituła.
W kategorii działalność społeczna nominację otrzymały: Agnieszka Lużyńska, Emilia Kaczmarczyk, Urszula Paszkiewicz, Ewelina Kryszkiewicz oraz Monika
Wysocka. Tytuł „Kobiety z Marką 2016” kapituła postanowiła przyznać Monice Wysockiej – prezes UKS
Sanchin. W kategorii kultura nominacje otrzymały:
Agnieszka Lużyńska i Bogusława Sieroszewska. Tytuł
„Kobiety z Marką 2016” przyznany został Agnieszce

Lużyńskiej – wokalistce i animatorce kultury. W kategorii przedsiębiorczość zostały nominowane: Emilia
Liwska i Marlena Stosio. Tytuł „Kobiety z Marką 2016”
w tej kategorii kapituła przyznała Marlenie Stosio.
Statuetki wręczył laureatkom burmistrz. Każda
z pań otrzymała też upominki. Wszystkim laureatkom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu kolejnych sukcesów.
W dalszej części imprezy odbyła się prezentacja
8 uczestniczek mareckich metamorfoz. Panie poddały
się zabiegom pielęgnacji twarzy, ciała, modelowania
sylwetki, stylizacji ubioru, fryzury oraz makijażu, korzystały też z porad dietetycznych. Na koniec zaprezentowały się w stylizacji codziennej i wieczorowej.
Wszystkie wyglądały wspaniale.

W części artystycznej wystąpiła standuperka
Aleksandra Petrus, która rozbawiła publiczność
opowieściami o kobiecych spostrzeżeniach na temat męskiego punktu widzenia.
Gwiazdą wieczoru był Babski Kabaret "Old Spice Girls" w składzie: Emilia Krakowska, Barbara
Wrzesińska, Lidia Stanisławska. Panie zaprezentowały program z przezabawnymi tekstami, ripostami o mężczyznach i gagami o dietach, cud-kosmetykach i poszukiwaniu idealnego faceta. "Old
Spice Girls", których występ zakończył Konwent
Kobiet "SZMINKA 2016", pożegnały gromkie
brawa.
Wydarzenie współorganizowane przez miasto
Marki.
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Nowa wizja fabryki Briggsów
w pracach studentów
Na początku roku
rozstrzygnięto konkurs
dla studentów Wydziału
Architektury Politechniki
Warszawskiej na najlepszy
projekt rewitalizacji
zabytkowego zespołu
poprzemysłowego w Markach.

Organizatorami konkursu byli: Burmistrz
Miasta Marki i Zakład Dziedzictwa
Architektonicznego i Sztuki Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej.
Celem konkursu było uzyskanie
nowej, najbardziej interesującej pod
względem urbanistycznym i estetycznym koncepcji architektonicznej zabytkowego zespołu poprzemysłowego
braci Briggs w Markach. Organizatorom
chodziło także o skonfrontowanie twórczych pomysłów projektowych i wypromowanie potencjału społecznego związanego z rewitalizacją fabryki.
Konkurs przeznaczony był dla studentów studiów magisterskich Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej.
W konkursie udział wzięło 29 prac. Komisja przyznała cztery nagrody.
Miasto Marki jest w fazie przygotowywania projektów dotyczących rewitalizacji obiektów zabytkowych na
terenie gminy.

"Rewitalizacja zespołu poprzemysłowego Fabryki Braci Briggsów w Markach, Fabryka dźwięku” - autor: Karolina Kowalczyk.

Pomysłowe selfie
z pompą nagrodzone

Tablet i pozostałe nagrody
rozdane – pierwszy konkurs
Wodociągu Mareckiego
„Selfie z pompą” rozstrzygnięty.
W ubiegłym roku Wodociąg Marecki
założył fanpage na Facebooku, zyskując
nowy kanał komunikacji z mieszkańcami Marek. Jak się okazuje, ta bran-

ża wcale nie musi być nudna, czego
potwierdzeniem był konkurs fotograficzny „Selfie z pompą”. Wystarczyło
zrobić sobie zdjęcie z pompownią
w Markach i zamieścić na portalu społecznościowym.
Walka o główną nagrodę była zacięta,
pierwsze miejsce i tablet zdobył Marcin
Sochan (956 lajków). Drugie miejsce
zajęła Marlena Marlena (616 lajków),
trzecie Ewa Mikulska (267 lajków:).
Zachęcamy do śledzenia strony Wodociągu Mareckiego na portalu Facebook. Oprócz konkursów i innych atrakcji
dla mieszkańców, można na niej znaleźć
bieżące informacje na temat działalności
spółki.

8 CzysteMarki

Ruszają naprawy
dróg po zimie
Zima, w związku z częstymi wahaniami temperatury, poczyniła
dość poważne szkody w mareckich drogach. Wiosną ruszą prace
naprawcze. 17 marca otwarte zostały oferty na interwencyjne
roboty w zakresie utrzymania dróg.
21 marca otwarto oferty w ramach przetargu na remonty cząstkowe dróg.
Zamówienie obejmuje wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych przez
frezowanie zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowej. Pozwoli to punktowo
poprawić stan dróg w najbardziej zniszczonych miejscach.
W kwietniu rozpocznie się kompleksowe równanie dróg gruntowych, 30 marca mija termin na składanie ofert przez potencjalnych wykonawców. Do zadań
wykonawcy będzie należała systematyczna naprawa i remonty dróg gruntowych,
również tych utwardzonych kruszywem oraz destruktem asfaltowym, w szczególności poprzez równanie i profilowanie nawierzchni.

EKOKONKURS DLA DZIECI!
Burmistrz Miasta Marki
i Wydział Ochrony
Środowiska UM Marki
zapraszają dzieci do
udziału w konkursie
„EKOdziałanie
– segregowanie”.

Konkurs adresowany jest do
wszystkich uczniów szkół podstawowych (zarówno publicznych jak i niepublicznych) zlokalizowanych na terenie Marek.
Podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas
I-III oraz uczniowie klas IV-VI.
Konkursowym zadaniem jest
zaprojektowanie tablicy edukacyjnej dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Markach
w myśl hasła „EKOdziałanie
– segregowanie!”. W młodszej
kategorii wiekowej uczniowie mają
za zadanie wykonanie obrazka, natomiast starsi uczniowie – komiksu
bądź historyjki na papierze lub bristolu w formacie A3 dowolną techniką
(np. rysunek, kolaż, wyklejanka). Na
zwycięzców czekają tablety oraz aparaty fotograficzne. Dodatkowo, jednej
szkole w każdej kategorii wiekowej,
przyznana zostanie nagroda – projektor multimedialny. Najciekawsze prace
zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta Marki i będą w przyszłości wykorzystane do stworzenia
tablic edukacyjnych dla mieszkańców,
ułatwiających korzystanie z PSZOK.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym przyjmowane są
do 29 kwietnia do godz. 14:00 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM Marki (pokój A4).
Regulamin i zgłoszenia konkursowe
dostępne są na www.marki.pl.
Konkurs „EKOdziałanie – segregowanie!” został dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 8600 zł.

KONKURS „MARKI W ZIELENI”

Zgłoś azbest, gmina
odbierze go bezpłatnie
Rada Miasta w lutym przyjęła
Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu
miasta Marki.
Mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe (eternit) lub
planują w tym roku demontaż pokrycia
dachowego z takich płyt, będą mogli
skorzystać z ich bezpłatnego odbioru.
W tym celu należy złożyć wniosek do
12 kwietnia 2016 roku.
Wnioski o bezpłatny odbiór oraz
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest można składać bezpośred-

nio w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta
Marki (pok. A4, parter) oraz pocztą
elektroniczną na adres: srodowisko.
rutkowska@marki.pl. Wzór formularza dostępny jest na stronach internetowych: www.marki.pl oraz www.
czyste.marki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22)
781 10 03 wew. 720.
Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania przez miasto Marki
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

Mieszkasz w Markach?
Masz zadbany ogród
lub balkon, który chcesz
pokazać innym? Zgłoś
się do konkursu i wygraj
atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy mieszkańców do
udziału w XV edycji konkursu
„Marki w zieleni”. Pokażmy,
jak pięknie może wyglądać
nasza najbliższa okolica.
Chcemy, aby nasze miasto
było czyste i atrakcyjne,
dlatego nagrodzimy mieszkańców, którzy mają najładniejsze, najbardziej zadbane
posesje, ogrody lub balkony.
Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest przesłanie
e-mailem na adres: srodowisko@marki.pl zeskanowanego podpisanego zgłoszenia
lub dostarczenie osobiście
do pokoju nr A4 w Urzędzie Miasta
Marki w terminie do 10 czerwca
2016 roku. Regulamin i zgłoszenia
konkursowe dostępne są na www.
marki.pl.

Na laureatów czekają karty podarunkowe na zakup akcesoriów
do ogrodu. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz książki związane z tematyką konkursu.
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EkoMarki
– kolejne inicjatywy
zmieniają nasze miasto
W ramach projektu „EkoMarki
– obywatelskie inicjatywy
lokalne na rzecz środowiska”
wykonano szereg ekologicznych
działań na terenie Marek.
Fundacja Sendzimira we współpracy
z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W ramach inicjatywy „Ścieżka
przyrodnicza w Dębowym lesie” rozwieszono budki lęgowe dla ptaków,
a także zamocowano ławki, kosze na
śmieci segregowane i psie odchody
oraz sześć tablic edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami
i zagrożeń wynikających z powstawania nielegalnych wysypisk.
W ramach inicjatywy „Sponsoring
dla skrzydlatych” w 2015 roku odbyły
się warsztaty, na których mieszkańcy
Marek dowiedzieli się, jak prawidłowo konstruować oraz gdzie montować
budki dla ptaków i nietoperzy. Podczas
warsztatów wspólnie złożyliśmy ponad
120 budek, które zostały rozwieszone
na terenie lasu wokół Jeziora Czarnego
(Kruczek). W 2016 roku w rejonie jeziora zostały zamontowane dwie tablice z informacjami o lokalnie występujących gatunkach ptaków i nietoperzy
oraz o ich ochronie. Tablice przedstawiają również mapę z rozmieszczeniem wszystkich zamontowanych
w ramach inicjatywy budek, tak aby
spacerowicze mogli je sami odnaleźć
w terenie.
Została również stworzona tablica
informacyjna o projekcie „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających”
z mapką pokazującą rozmieszczenie
poszczególnych domków dla owadów,
mówiąca o potrzebie ochrony owadów
zapylających, jak również o samych ich
gatunkach.
Celem inicjatywy „Przywracamy
mieszkańcom Jezioro Czarne” było posprzątanie okolic jeziora oraz utrzyma-

nie czystości przez dłuższy czas. Dzięki
temu zmniejszy się zanieczyszczenie
ekosystemu jeziora. W ramach inicjatywy odbyły się warsztaty, na których
mieszkańcy dowiedzieli się o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia
środowiska odpadami. Po warsztatach
mieszkańcy wspólnie sprzątnęli okolice
jeziora. W ramach akcji został pogłębiony również rów melioracyjny. Koparka, która wykonywała prace ziemne, pomogła również wydobyć z ziemi
ciężkie odpady, m.in. gruz budowla-

ny. Zebraliśmy trzy kontenery śmieci. W ramach inicjatywy stworzono
tablice informacyjne, mające na celu
zwrócenie uwagi spacerowiczom, jak
zanieczyszczenia wpływają na przyrodę oraz pokazujące cenne elementy
przyrodnicze lasu.
Ustawione zostały także tablice informacyjne w ramach następujących
inicjatyw realizowanych w 2015 roku:
„Rewitalizacja siedliska herpetofauny
w rejonie zbiorników Konne” (tablica
przy ul. Stawowej), „Monitoring po-

mników przyrody w Gminie Miasto
Marki” (dwie tablice dotyczące pomników przyrody) oraz „Monitoring
przyrodniczy rzeki Długiej” (trzy tablice informacyjne przedstawiające
krótkie informacje o rzece, pokazujące
jej najcenniejsze walory przyrodnicze
oraz zagrożenia, jakie wzdłuż niej występują).
W 2016 roku projekt EkoMarki będzie kontynuowany. Powstaną m.in.
ogrody deszczowe oraz pomost na
stawie Meksyk przy ul. Grunwaldzkiej.

10 Sport

Rekordowa frekwencja
na „Białym Orliku”
W tym roku lodowisko przy ul. Stawowej działało od
16 stycznia do 5 marca. Było licznie odwiedzane przez
całe rodziny i zorganizowane grupy. Na najmłodszych
czekało wiele atrakcji. Odnotowaliśmy blisko 4000 wypożyczeń łyżew. Według statystyk prowadzonych przez
animatorów podczas funkcjonowania Białego Orlika
z mareckiej tafli skorzystało około 9000 osób. Był to
najlepszy sezon zimowy na lodowisku pod względem frekwencji.

Dotacje dla klubów
sportowych przyznane
Burmistrz Jacek Orych przyznał dotacje dla klubów sportowych
w ramach rozstrzygniętego konkursu projektów na wsparcie
rozwoju sportu w Markach w 2016 roku.
W ramach konkursu wpłynęło osiem projektów. Komisja konkursowa pozytywnie
zaopiniowała przyznanie środków pięciu z nich. Na realizację projektów o charakterze sportowym zostanie przeznaczona kwota w wysokości 160 000 zł. W ramach udzielonych dotacji prowadzone będą zajęcia: warcabowo-szachowe, z tenisa stołowego, tańca sportowego, gimnastyki i akrobatyki oraz sportów walki.

NAZWA
ORGANIZACJI

TYTUŁ
PROJEKTU

PRZYZNANA
DOTACJA

MIEJSCE
ZAJĘĆ

UKS Sanchin

Prowadzenie zajęć
rekreacji ruchowej
i samoobrony
(Goju Ryu Karate Do).

40 610 zł

ul. Pomnikowa 2A

UKS Struga

38 745 zł
Zagospodarowanie
czasu wolnego,
poprawa kondycji
fizycznej i umysłowej
poprzez organizowanie
zajęć warcabowoszachowych, organizację
imprez sportowych,
szkolenie zawodników,
przygotowanie do
współzawodnictwa
dzieci i młodzieży.

Klub Sportowy
"Acro Dance”

Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży
oraz rozwój tańca
sportowego wśród
mieszkańców Gminy
Miasta Marki.

UKS "Salto”
Marki

Szkolenie sportowe
29 716 zł
z gimnastyki i akrobatyki
sportowej oraz organizacja zawodów gimnastycznych.

Szkoła
Podstawowa
Nr 2, ul. Szkolna 9

Karate Klub
Wesoła

12 857 zł
Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej dzieci
i młodzieży. Szkolenie
i współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu
Karate Klub Wesoła.

Hala
WidowiskowoSportowa
przy ul. Dużej 3

38 072 zł

Zespół Szkół
Nr 2 w Markach,
ul. Wczasowa 5

Hala
WidowiskowoSportowa
przy ul. Dużej 3
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Superbohater Pan Cegiełka
maskotką Marek
Konkurs na marecką
maskotkę adresowany był do
najmłodszych mieszkańców.
Prace były nagradzane
w kategoriach: przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych.
Na konkurs zgłoszono 102 prace,
najliczniej ze szkół podstawowych.
Wszyscy autorzy włożyli w wykonanie maskotek dużo czasu i serca.
Motywami wiodącymi były: ciuchcia
marecka, misie, sowy, poduszki, a nawet pomniki.
Komisja, po burzliwych obradach
4 marca, przyznała nagrodę główną
Annie Zielińskiej z kl. IV B ze Szkoły
Podstawowej nr 1 za pracę „Pan Cegiełka – superbohater”. Jak dowiadujemy
się z opisu, pan Cegiełka to superboha-

ter, który pomaga mieszkańcom Marek
przezwyciężyć trudności i sprawia, że
życie w mieście jest radosne. Pan Cegiełka nawiązuje do przemysłowej historii Marek i bogatych zasobów gliny
wykorzystywanych do produkcji cegieł.
Barwy maskotki nawiązują do kolorów
herbu Marek.
Dodatkowo wyróżniono 14 prac
oraz przyznano Nagrodę Burmistrza za
precyzję wykonania. Doceniając zaangażowanie i wkład nauczycieli, wychowawców oraz uczniów, komisja postanowiła przyznać wyróżnienie dla Szkoły
Podstawowej Nr 2 za największą liczbę
złożonych prac w konkursie oraz dla
Przedszkola Publicznego Nr 2 i Przedszkola Niepublicznego "Chatka Puchatka" za udział najmłodszych uczestników.
Wszystkim dzieciom i nauczycielom
dziękujemy za udział w konkursie, laureatom gratulujemy.

12 Kultura

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
– edukacja przez sztukę
Szczegółowe informacje na temat imprez zamieszczone są
na stronie Mareckiego Ośrodka Kultury www.mokmarki.pl.
Bezpośrednio informacje można uzyskać
w sekretariacie MOK pod numerem telefonu 22 781 14 06,
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00.

ZAPRASZAMY NA IMPREZY
W MARCU
↘ 

31.III.2016 GODZ. 16.00

ZAPRASZAMY NA IMPREZY
W KWIETNIU
↘ 

2.IV.2016 GODZ. 16.00

↘ 

3.IV.2016 GODZ. 17.00

↘ 

14.IV.2016 GODZ. 16.00

↘ 

17.IV.2016 GODZ. 17.00

↘ 

24.IV.2016 GODZ. 17.00

↘ 

24.IV.2016 GODZ. 15.00

ZAPRASZAMY
W MARCU
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Rowerowe
Marki

Miasto będzie ubiegało się o środki unijne
na budowę ścieżek rowerowych będących
korytarzami komunikacyjnymi. W ramach projektu
planowane jest utworzenie ok. 6,5 km sieci ścieżek.
W I etapie zaplanowano wybudowanie ścieżek rowerowych (w tym także ciągów pieszo-rowerowych oraz
strefy ruchu uspokojonego) wzdłuż:
ul. Szkolnej, ul. Sowińskiego – ul.
Głównej – ul. Wesołej – ul. Przyleśnej
(do węzła na trasie S8), ul. Spacerowej
od ul. Legionowej do granicy Marek,
rzeki Czarnej – od al. Piłsudskiego do
granicy z Zielonką. W kolejnym etapie
zostanie przygotowany projekt drogi
rowerowej wzdłuż al. Piłsudskiego.
– W Markach rowery są bardzo
popularne w aspekcie turystycznym.
Mamy wiele świetnych tras rowerowych biegnących przez tereny zielone. Odbywa się również kilka imprez
rowerowych, jak Majówka Rowerowa, Memoriał Bercika czy Poland
Bike Marathon. Dlatego zależy nam,

żeby rower stał się również środkiem
transportu i by mieszkańcy bezpiecznie mogli się poruszać po mieście –
mówi burmistrz Jacek Orych.
Środki na projekt pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Mazowsza na lata 2014-2020.
Konkurs, który trwa do 29 lipca br.,
ma na celu dofinansowanie projektów, w których ścieżki rowerowe
pełnią rolę komunikacyjną – dojazd
rowerem do pracy czy do przystanków komunikacji miejskiej. Muszą
być również powiązane ze ścieżkami
sąsiednich gmin.
Prace nad wykonaniem projektów ścieżek dobiegają końca. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie
pozwoleń na budowę oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

ŚCIEŻKI ROWEROWE W RAMACH ZIT:

etap I i II w ramach naboru 2016 r.
1. Szkolna od Al. Piłsudskiego do
4. Sowińskiego
Ząbkowskiej
5. Wesoła - ZRID
2. Sportowa od Lisa Kuli
6. Główna/Przyleśna do węzła S8
do Zajączka
7. Spacerowa
3. rzeka Długa od Al. Piłsudskiego
8. Szkolna(odcinek od oś. Podogna
do granicy Marek
do trasy S8)

DUŻE ZMIANY
NA PLACU PRZY SPORTOWEJ

NOWE PLACE ZABAW DLA PRZEDSZKOLI

Jeszcze w tym roku plac naprzeciwko
urzędu miasta zmieni się nie do poznania.
Powstanie fontanna, siłownia plenerowa
i park linowy dla dzieci, wybudowane
w ramach budżetu obywatelskiego,
a także miejsce dla gastronomii.

Otwarty w sierpniu plac zabaw Nivea stał się bardzo
popularnym miejscem wśród najmłodszych mieszkańców Marek. Dlatego rozpoczęto prace projektowe
dotyczące zagospodarowania otoczenia placu zabaw,
aby stworzyć centralne miejsce do rekreacji dla mieszkańców. Gotowy jest projekt fontanny wraz z szeregiem innych atrakcji. Zgodnie z koncepcją przewidziane są m.in.: ścieżki rowerowe, alejki, siłowania
plenerowa, miejsca parkingowe, nasadzenia drzew
i krzewów, miejsce dla punktów gastronomicznych
oraz oświetlenie.
Z zaprezentowanych koncepcji wykonanych przez
Wodociąg Marecki została wybrana ta, która przewiduje zespół minifontann rozmieszczonych w formie
szachownicy. W upalne dni fontanna będzie pełnić
także funkcję kurtyny wodnej.

Trzy przedszkola miejskie wzbogaciły się o nowe
zabawki na placach zabaw. Koszt modernizacji miejsc
do zabawy dla przedszkolaków wyniósł 166 tys. złotych.
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Mareckie kamienice
odzyskają blask
Zakład Usług Komunalnych
wyłonił wykonawcę
dokumentacji projektowej
renowacji elewacji kamienic
przy al. Piłsudskiego. Do końca
maja zostanie opracowana
dokumentacja niezbędna
do uzyskania pozwolenia
na prowadzenie prac.
Osiedle robotnicze braci Briggsów,
wybudowane w drugiej połowie XIX

wieku, od 2014 roku wpisane jest do
rejestru zabytków. Stan techniczny
budynków pozostawia wiele do życzenia – kamienice są zniszczone, dlatego
konieczna jest ich renowacja.
W ramach planowanych prac zostanie wykonana grawitacyjna instalacja wentylacyjna, hydroizolacja
budynków, usunięty zostanie stary
tynk i położona nowa elewacja ośmiu
kamienic, po uzgodnieniu kolorystyki z wojewódzkim konserwatorem

zabytków. Jest to pierwszy etap rewitalizacji osiedla, które składa się
z 17 budynków. Dla całego obszaru
opracowany zostanie w tym roku lokalny plan rewitalizacji, który będzie
podstawą do ubiegania się przez miasto o środki zewnętrzne. Rewitalizacja
całego osiedla to ogromny wydatek.
Wsparcie z funduszy krajowych lub
europejskich zdecydowanie przyspieszy przywracanie blasku mareckim
kamienicom.

Spółka Mareckie Inwestycje
Miejskie, która w imieniu
miasta odpowiada za budowę
nowej siedziby dla Zespołu
Szkół Nr 1, ogłosiła przetarg
na nadzór inwestorski.

Przetarg na nadzór
inwestorski nad budową
gimnazjum przy Wspólnej

Zwycięzca przetargu odpowiedzialny
będzie za przygotowanie dokumentów przetargowych związanych z wyborem wykonawcy inwestycji (m.in.
dobór kryteriów oceny ofert, analiza
potencjału technicznego i osobowego
oraz doświadczenia oferentów), jak
również będzie nadzorował budowę
kompleksu oświatowo-rekreacyjnego
przy ul. Wspólnej. Termin otwarcia
ofert to 31 marca br.
W listopadzie i grudniu ubiegłego
roku dokonano wycinki drzew i krzewów na działce przeznaczonej pod
budowę oraz uporządkowano teren
na potrzeby nowej inwestycji.

ak co roku, do 30 kwietnia
rozliczamy się z podatku
dochodowego. To wyjątkowa
okazja do tego, aby przeznaczyć
1% należnego podatku mareckim
organizacjom pożytku publicznego.
W ubiegłym roku 45% polskich
podatników zdecydowało się
wykorzystać szansę, jaką daje
przekazanie 1% podatku,
wypełniając deklarację PIT. W sumie
przekazano ponad pół miliarda
złotych. Jednym pociągnięciem
pióra można zdecydować,
komu zaofiarować część naszej
obowiązkowej daniny.
Dlatego zachęcam Mieszkańców
Marek, by ich pieniądze pracowały
dla tych organizacji bądź osób, które
mieszkają i działają w naszym
mieście. Niech będzie to element
dobrze pojmowanego lokalnego
patriotyzmu – daru, który nic nas
przecież nie kosztuje. Lista organizacji
pożytku publicznego działających
na rzecz naszego miasta i jego
mieszkańców, umieszczona na stronie
internetowej urzędu miasta, będzie
stale aktualizowana, by znaleźli się
na niej wszyscy potrzebujący.

Jacek Orych
Burmistrz
Miasta Marki
Przetarg na wyłonienie wykonawcy nowej siedziby Zespołu Szkół Nr
1 ogłoszony zostanie w drugim kwartale 2016 roku.
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Inwestycje 15

Obwodnica w budowie

Wszystkie odcinki obwodnicy Marek
posiadają już zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej wydane przez
wojewodę mazowieckiego. Na całej trasie
rozpoczęła się budowa. Na odcinku od węzła
Kobyłka do węzła Radzymin Pd. w lutym
dokonana została wycinka drzew. Natomiast
w Markach i Zielonce trwa budowa
wiaduktów oraz mostu na rzece Długiej.

16 Budżet Obywatelski

Nowy skład
zespołu
ds. budżetu
obywatelskiego
23 marca pracę rozpoczął
nowy Zespół ds. Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego, który
zaproponuje radzie miasta
zmiany dotyczące konsultacji
społecznych w ramach budżetu
obywatelskiego i będzie czuwał
nad ich przebiegiem. W jego
skład weszli przedstawiciele:
burmistrza, rady miasta,
organizacji społecznych
działających w Markach
oraz mieszkańców.
Przedstawicieli organizacji oraz
mieszkańców, którzy zgłosili chęć
udziału w pracach zespołu, wybrano w drodze losowania 11 marca.
Mieszkańcy będą reprezentowani
przez: Justynę Krakowską i Marcina
Mielczarka. Przedstawicielami organizacji pozarządowych zostali:
Joanna Sokołowska-Żuk z Fundacji
Rozwoju Kolor i Jarosław Jaździk
z Towarzystwa Przyjaciół Marek. Rada
Miasta Marki na swoich reprezentantów wyznaczyła radnych: Tomasza
Błędowskiego i Grzegorza ChwiłocaFiłoca. Przez burmistrza do zespołu oddelegowani zostali: Szczepan
Ostasz i Paweł Pniewski.
Do zadań zespołu należeć będzie m.in. zaproponowanie zmian
w zasadach budżetu obywatelskiego,
udział w spotkaniach informacyjnych
z mieszkańcami, weryfikacja formalna złożonych wniosków oraz przyjęcie wyników konsultacji. Spotkania
zespołu są otwarte dla mieszkańców.
Zanim zaproponowane zostaną
zmiany w zasadach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, chcielibyśmy
poznać zdanie mieszkańców na temat rozwiązań, jakie funkcjonowały
w ubiegłym roku. Na stronie internetowej urzędu miasta zamieszczona została ankieta dotycząca oceny
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego,
która dostępna będzie do końca marca. Zachęcamy do jej wypełnienia.
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