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Rada Miasta jednogłośnie poparła 
ten pomysł i upoważniła burmistrza 
do wypracowania porozumienia 
z ZTM, w sprawie kosztów tego przed-
sięwzięcia.

Miasto Marki jako pierwsza gmi-
na skorzystała z taryfy „Warszawa 
+”. Posiadacze Karty Markowianina 
od sierpnia 2014 roku płacą mniej za 
bilety długookresowe imienne. Róż-
nice w kosztach biletu pokrywane 
są z budżetu miasta Marki. Jednak 
minusem tego rozwiązania jest brak 
możliwości doładowania Karty Marko-
wianina w biletomatach, konieczność 
zorganizowania w mareckim ratuszu 
Punktu Obsługi Klienta ZTM finanso-
wanego przez miasto oraz rozbudo-
wana biurokracja, sprawozdawczość 
i koszty obsługi.

– Z każdym rokiem zwiększa się 
liczba mieszkańców naszego miasta. 
Przybywa również wpływów do bu-
dżetu miasta, dzięki odprowadzaniu 
podatków dochodowych w miejscu 
zamieszkania. W ramach podzięko-
wania mieszkańcom za coraz wyższe 
wpływy do budżetu miasta, chcemy 
objąć Marki pierwszą strefą biletową. 
Zakorkowana aleja Piłsudskiego oraz 
stale zwiększająca się liczba samo-
chodów wjeżdżających do Warszawy 

z ościennych gmin to wyzwania dla 
Marek i Warszawy, z którymi trzeba 
się zmierzyć. Wprowadzenie pierwszej 
strefy to także realne wsparcie finan-
sowe dla mareckich rodzin. – mówi 
burmistrz miasta Marki Jacek Orych.

Dla czteroosobowej rodziny ko-
rzystającej z komunikacji miejskiej 
(z dwójką dzieci, którym przysługują 
bilety ulgowe) wprowadzenie pierw-
szej strefy to miesięczne oszczędności 
na poziomie 258 złotych.

Od ubiegłego roku na budowę 
i modernizację mareckich dróg prze-
znaczane są zdecydowanie większe 
środki. W 2015 roku udało się zmo-
dernizować ponad 4 kilometry dróg 
asfaltowych, w bieżącym roku i kolej-
nych latach skala budowy dróg ma być 
jeszcze większa.

– Jesteśmy w stanie sukcesywnie po-
prawiać standard mareckich dróg, jed-
nak nie jesteśmy w stanie zrealizować 
alternatywnych połączeń drogowych 
z Warszawą. Dlatego, wprowadzenie 
w Markach pierwszej strefy biletowej, 
która znacznie obniży ceny biletów 
komunikacyjnych powinno przyczynić 
się do zmniejszenia ruchu samochodów 
osobowych. Jednocześnie będziemy 
starali się o zwiększenie częstotliwości 
linii autobusowych kursujących przez 
Marki – wyjaśnia Szczepan Ostasz, za-
stępca burmistrza Marek.

Po wynegocjowaniu warunków 
finansowych, zgodę na rozszerzenie 
granic 1 strefy biletowej będzie mu-
siała wyrazić Rada m.st. Warszawy. 
Warszawscy rajcy zajmą się tą sprawą 
prawdopodobnie podczas lipcowej se-
sji. Jeśli negocjacje zakończą się suk-
cesem, Marki będą mogły wejść do 
pierwszej strefy biletowej w czwartym 
kwartale 2016 roku.

Burmistrz Jacek Orych zwrócił się do ZTM w Warszawie 
z wnioskiem o włączenie Marek do pierwszej strefy biletowej. 
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Rozpoczęła się kolejna 
edycja Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Na realizację 
inicjatyw zgłoszonych przez 
mieszkańców przeznaczono 
600 tys. złotych.
Budżet obywatelski to konsultacje spo-
łeczne, w których mieszkańcy bezpośred-
nio decydują o podziale części środków 
z budżetu miasta. Pierwszy etap konsul-
tacji, czyli zgłaszanie pomysłów przez 

mieszkańców rozpoczął się 15 czerwca 
i potrwa do końca miesiąca. Propozycję 
zadania o wartości nieprzekraczającej 
150 tys. złotych może zgłosić każdy 
mieszkaniec Marek. Również osoby nie-
pełnoletnie są uprawnione do udziału 
w konsultacjach – po ukończeniu 16 lat 
wniosek można zgłosić samodzielnie, 
natomiast osoby poniżej 16 roku życia 
mogą wypełnić wniosek wspólnie z oso-
bą dorosłą, np. starszym rodzeństwem, 
rodzicem, wychowawcą, czy trenerem.

W wakacje przeprowadzona zostanie 
weryfikacja formalna wniosków, a na-
stępnie Zespół ds. Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego zatwierdzi inicjatywy, 
które wezmą udział w głosowaniu. Wy-

boru zadań, które zostaną zrealizowane 
w 2017 roku dokonają sami mieszkańcy 
podczas głosowania zaplanowanego na 
drugą połowę września.

– Marecki Budżet Obywatelski ma 
na celu budowę w Markach społe-
czeństwa obywatelskiego oraz wsłu-
chiwanie się w potrzeby mieszkańców. 
Zapraszam do zapoznania się z zasada-
mi konsultacji społecznych. Czekam na 
Państwa propozycje – mówi burmistrz 
Jacek Orych.  

Zdecyduj o podziale miejskiego budżetu

Marki w pierwszej strefie? 

To  możliwe!
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

Z  a oknem robi się ciepło, dzieci dostają 
świadectwa ukończenia szkoły,  

dorośli myślami przenoszą się w góry  
i nad morze, a w mareckim ratuszu  
nie ma mowy o wypoczynku.  
Wakacyjny sezon zaczynamy od ważnego 
przetargu. 28 czerwca otworzymy oferty 
firm, które chcą rozbudować szkołę 
podstawową nr 1 przy Okólnej. W jej 
ramach powstanie skrzydło przeznaczone 
dla dzieci z klas I-III, nowa sala 
gimnastyczna oraz wyremontowany 
obecny budynek.  
Od chwili podpisania umowy wykonawca 
inwestycji będzie mieć 15 miesięcy  
na prace projektowe i budowlane.

Zrobiliśmy też ważny krok w innym 
edukacyjnym projekcie – budowie nowej 
siedziby Zespołu Szkół nr 1. Wybraliśmy 
firmę, która pomoże przygotować 
główny przetarg, a następnie prowadzić 
nadzór nad pracami wykonawczymi. 
Przewidujemy, że kluczowe postępowanie 
ogłosimy w drugiej połowie roku.  
Szybciej zakończymy mniejsze inwestycje 
w pozostałych placówkach edukacyjnych  
– szkołach i przedszkolach. Będziemy kłaść 
nowe podłogi, malować ściany, wymieniać 
drzwi. Listę inwestycji możecie Państwo 
sprawdzić na stronie 4 naszego biuletynu.

W toku są także inwestycje, które 
poprawią estetykę i wizerunek Marek. 
Trwają prace przygotowawcze do 
modernizacji Alei marsz. J. Piłsudskiego. 
Pod okiem konserwatora zabytków 
kompletowana jest dokumentacja 
wymiany elewacji pierwszych mareckich 
kamienic. Natomiast Wodociąg Marecki 
kończy projekt zagospodarowania terenu 
wokół placu zabaw przy Sportowej,  
gdzie, obok parku fontann, staną 
2 zwycięskie zadania ubiegłorocznej  
edycji budżetu obywatelskiego.

Ale nie samymi inwestycjami 
(więcej w numerze) żyje miasto.  
Na letni czas wypoczynku szykujemy 
szereg atrakcji. W ubiegłym roku strzałem 
w dziesiątkę okazało się kino letnie.  
Na pierwszy seans zapraszamy już 7 lipca. 
Wrócimy też do zainaugurowanej  
w ubiegłym roku weekendowej formuły 
spotkań w Parku Miejskim przy Pałacu 
Briggsów. Zaczynamy 9 lipca i kończymy 
21 sierpnia.

Burmistrz Miasta Marki

Delegacja władz miasta Marki 
odwiedziła Bradford – rodzinne 
miasto przemysłowców 
Briggsów, którzy na stałe 
wpisali się do historii Marek.

W kwietniu marecka delegacja w skła-
dzie: burmistrz Jacek Orych i przewod-
niczący rady miasta Tomasz Paciorek 
odwiedziła Bradford w Wielkiej 
Brytanii, skąd do Marek w XIX wieku 
przybyła rodzina Briggsów. Delegacji to-
warzyszyli też członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga.  

Najważniejszym punktem wizyty 
było spotkanie w ratuszu z mer miasta 
Bradford Joanne Dodds. Burmistrz Ja-
cek Orych podczas spotkania nawiązał 
do wielkiego wkładu rodziny Briggsów 

w rozwój naszego miasta i zapewnił, 
że władze Marek czynią starania, aby 
zachować zabytkowe obiekty wzniesio-
ne przez angielskich przemysłowców. 
Przewodniczący rady miasta Tomasz 
Paciorek przypomniał, że Briggsowie 
dbali o los swoich robotników fundu-
jąc m.in. pierwszą karetkę pogotowia 
dla Warszawy. Przewodniczący wspo-
mniał, że pierwszy tytuł honorowego 
obywatela miasta Marki otrzymał Ka-
rol Whitehead – spadkobierca majątku 
Briggsów. 

Mer Bradford Joanne Dodds wy-
raziła swoje zafascynowanie histo-
rią angielskiej rodziny i związkami 
Bradford z Markami. Wyraziła także 
nadzieję na podtrzymanie i rozwój 
kontaktów pomiędzy społecznościa-
mi obu miast.

Z wizytą w Bradford

Fundacja Aviva ogłosiła wyniki 4. 
edycji konkursu „To dla mnie ważne”. 
Dzięki grantowi o wartości 20.000 zł 
w Markach powstaną kreatywne strefy 
gier chodnikowych.

Konkurs grantowy „To dla mnie ważne” ponownie 
udowodnił, jak mocno wspólny cel – spełnianie 
marzeń najmłodszych, jednoczy lokalne społecz-
ności. Poznaliśmy dziesięciu laureatów, których 
pomysły już wkrótce zostaną zrealizowane. Jury 
Fundacji Aviva postanowiło przekazać grant pro-
jektowi, który w imieniu mieszkańców Marek zgło-
siła Grupa Marki 2020.

Szkoła nie musi kojarzyć się z szarymi murami. 
Udowadnia to marecka inicjatywa. Grant w wyso-
kości 20.000 zł pozwoli na stworzenie kreatyw-
nych stref gier chodnikowych przy pięciu szkołach 
podstawowych w mieście. Będą one służyły nie 
tylko uczniom, ale też rodzinom czy najmłodszym 
mieszkańcom okolicy w czasie wolnym od lekcji. 
Kolorowa inicjatywa umożliwi aktywne zabawy 
z rówieśnikami i organizację atrakcyjnych zajęć. 
Niemal 7.300 internetowych głosów udowadnia, 
że jest to potrzebny projekt.

Po raz czwarty jury konkursu grantowego Fun-
dacji Aviva z udziałem m.in. Małgorzaty Kożu-
chowskiej i Jaśka Meli, stanęło przed niezwykle 
trudnym zadaniem. Spośród 20 finałowych inicja-
tyw, które zdobyły najwięcej głosów w interneto-
wym plebiscycie, wyłoniło 10 laureatów z ośmiu 
województw. 

To wśród nich rozdzielono pulę grantów o łącz-
nej wartości 225.000 złotych. Środki zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie projektów dedykowa-
nych dzieciom do 13. roku życia i ich rodzicom. 

NOWE MIEJSCA PRZYJAZNE 
dZIECIOM W MARKACh
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Mobilizacja mieszkańców podczas głosowa-
nia na plac zabaw zrealizowany w konkursie 
„Podwórko Nivea” potwierdziła, jak ważną 
rolę stanowią miejsca do aktywnej rekreacji. 
Na razie to jedyny obiekt w przestrzeni miej-
skiej pomiędzy ul. Zajączka i Sportową oraz Al. 
Piłsudskiego. Jedyny, ale nie ostatni. Zgodnie 
z koncepcją Urzędu Miasta przewidziane są 
tam m.in.: ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
a także miejsca pod toaletę publiczną i punkty 
gastronomiczne. Kilka atrakcji powstanie z ini-
cjatywy mieszkańców, ponieważ są wynikiem 
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 
np. siłowania terenowa, park linowy dla ma-
luchów czy rolkostrada.

Wodociąg Marecki jest partnerem w przy-
gotowaniu tego kompleksowego przedsięwzię-
cia, którego otwarcie zaplanowano na przyszły 
sezon letni. Spółka przygotowuje plan zago-
spodarowania obiektu promocyjnego składa-
jącego się z placu fontann, strefy rekreacyjnej, 
gdzie mieszkańcy będą mogli odpocząć ciesząc 
oko kompleksem wodnym, oraz strefy mul-
timedialnej w postaci tablicy informacyjnej. 
Z zaprezentowanych przez projektanta - firmę 
Arpes Piotr Schneider z Warszawy - koncepcji 
została wybrana ta, która przestawia zespół 
fontann rozmieszczony na kształcie szachow-
nicy. Konkurencyjną opcją była forma ronda, 
gdzie w punkcie centralnym umieszczono 
fontannę. Wytypowana opcja jest bardziej 
kompleksowa oraz efektywna ze względu na 
różnorodność rozmieszczenia mini fontann 
i możliwość ich wyeksponowania poprzez 
oświetlenie, a także funkcjonalność, w tym ak-
tywne korzystanie z wody przez najmłodszych.

Obecnie trwają szczegółowe prace projek-
towe, których zakończenie planowane jest na 
wrzesień. Następnie rozpocznie się procedura 
wyboru wykonawcy. Jeśli tylko warunki at-
mosferyczne pozwolą, budowa może skończyć 
się na przełomie roku, co oznacza, że w przy-
szłym sezonie letnim mieszkańcy będą mogli 
korzystać z zaplanowanych atrakcji. Mamy 
nadzieję, że to miejsce stanie się nową wizy-
tówką Marek!

Wodociąg Marecki na bieżąco będzie in-
formować o pracach nad projektem. Dlatego 
warto też śledzić działania spółki na stronie 
internetowej www.wodociagmarecki.pl, a tak-
że obserwować profil Wodociągu Mareckiego 
na facebooku.

Władzom ratusza i Wodociągu 
Mareckiego zależy na tym,  
aby mieszkańcy dobrze 
czuli się w mieście oraz mogli 
aktywnie spędzać czas wolny.  
Dlatego trwają prace 
nad projektem budowy 
obiektu promocyjnego 
– placu fontann ze strefą 
informacyjną – i rekreacyjnym 
zagospodarowaniem 
terenu, który stanie się 
miejscem wypoczynku.

Rekreacyjna 
wizytówka Marek

Dzieci wyjeżdżają  
na wakacje, a ratusz 
rozpoczyna prace w mareckich 
placówkach edukacyjnych.

24 maja Rada Miasta na wniosek burmi-
strza podjęła uchwałę o zwiększeniu pie-
niędzy na remonty w szkołach i przed-
szkolach. Na ten cel trafi 972,5 tys. zł.  

Remonty zostaną przeprowadzone we 
wszystkich szkołach. Jedynym wyjąt-
kiem jest Szkoła Podstawowa nr 1 przy 
Okólnej. Tu  kompleksowy remont za-
planowano w przyszłym roku. Będzie on 
połączony z rozbudową placówki o blok 
nauczania początkowego i blok sporto-
wy (postępowanie na wykonawcę prac 
jest w toku).

WAKACYJNE REMONTY SZKół I PRZEdSZKOLI

Marecki ratusz przygotowuje 
wniosek o dotację 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na budowę 
parkingów w systemie  
„Parkuj i Jedź”. 
Zaplanowano dwa tego typu obiekty: 
przy ul. Sportowej i Dużej. Znajdą 
się tam: miejsca postojowe dla sa-
mochodów (także prowadzonych 
przez osoby niepełnosprawne), wia-
ty dla rowerów, toalety, biletomat 
do zakupu biletów ZTM, system in-
formacji o liczbie wolnych miejsc, 
a także punkt ładowania samocho-
dów elektrycznych. Na parkingu 
przy ul. Sportowej przewidziano 
102 miejsca dla aut oraz trzy wia-
ty dla 54 rowerów, natomiast przy 
ul. Dużej 48 miejsc postojowych dla 
aut oraz trzy wiaty dla 42 rowerów. 
Parkingi P&R połączone będą z pro-
jektowanymi ścieżkami rowerowymi.

Formuła parkingów „Parkuj i Jedź” 
daje możliwość pozostawienia samo-

chodu w pobliżu 
węzła przesiad-
kowego - tak, aby 
dalszą podróż 
k o n t y n u o w a ć 
środkami komu-
nikacji ZTM. Po-
zostawienie auta 

będzie bezpłatne pod warunkiem po-
siadania aktualnego biletu komunika-
cji miejskiej. Ta inwestycja poprawi 
dostępność transportu publicznego 
dla mieszkańców Marek, wpłynie 
na zmniejszenie natężenia ruchu, 
a w konsekwencji na obniżenie po-
ziomu emisji szkodliwych substancji.

Projekt realizowany będzie w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Jego realizacja prze-
widziana została do połowy 2018 r. 
Złożenie wniosku przewidziano do 
końca czerwca. Decyzja o przyznaniu 
dofinansowania powinna być znana 
do końca bieżącego roku. Marki mogą 
uzyskać dofinansowanie w wysokości 
80% wartości projektu.

„PARKUJ I JEdź” PRZY SPORTOWEJ I dUŻEJ

Rozpoczęły się prace 
przy budowie ul. Szkolnej  
na odcinku od Ząbkowskiej  
do Osiedla Pogodne. 

Prace wykonuje wybrana w przetar-
gu firma Roboty Ziemne Budowlane 
Janusz Mróz, która zaoferowała 
zrealizowanie inwestycji za ponad 
287 tys. zł. Jest to przedsięwzięcie 

sfinansowane przez mareckich de-
weloperów, którzy zaangażowali się 
w poprawę infrastruktury miasta. 
Kolejny taki projekt jest już na ostat-
niej prostej. Niedawno miasto podpi-
sało porozumienie w sprawie budowy 
ul. Promiennej na odcinku od Okólnej. 
Jeden z deweloperów przeznaczył na 
ten cel 360 tys. zł. Miasto ma już pro-
jekt i pozwolenie na budowę drogi.

SZKOLNA W BUdOWIE

↘ w SP nr 2 odnowione zostaną kory-
tarze i klatki schodowe oraz łazienki, 
szatnie i  jadalnia. W wyniku ada-
ptacji powstaną również dodatkowe 
pomieszczenie administracyjne i maga-
zynek teatralny, a nauczyciele zyskają 
nowy pokój z zapleczem socjalnym;
↘ w SP nr 3 zaplanowano wymianę 
drzwi wewnętrznych oraz cyklinowanie 
i lakierowanie podłóg w salach lekcyj-
nych starej części budynku;
↘ w SP 4 zaplanowano ułożenie nowej 
podłogi PCV na korytarzach szkolnych. 

Zostanie wybudowana także wiata 
śmietnikowa; 
↘ w głównej siedzibie ZSz nr 1 zapla-
nowano malowanie sal lekcyjnych, 
holu oraz cyklinowanie i lakierowanie 
podłóg oraz schodów;
↘ w ZSz nr 2 w trzech salach lekcyj-
nych zostanie wymieniony parkiet 
dębowy,  a w sześciu innych zaplano-
wano cyklinowanie z lakierowaniem. 
Zostaną przebudowane i zmodernizo-
wane dwie łazienki uczniowskie, w tym 
jedna w bloku przedszkolnym.

LISTA TEgOROCZNYCh PRAC W SZKOłACh:

↘ W Przedszkolu Nr 1 w dwóch 
salach dla dzieci zostanie wymieniona 
posadzka, która zostanie wyłożona 
wykładziną PCV. Powstanie także nowy 
podjazd do budynku. Planujemy także 
wymianę kostki brukowej na  parkingu. 
↘ W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zo-
staną odnowione wszystkie pomiesz-
czenia (wraz z kuchnią). W salach dla 
dzieci przewidziano cyklinowanie i la-

kierowanie podłóg oraz zakup nowych 
wykładzin dywanowych. 
↘ W Przedszkolu Miejskim Nr 3 na 
drodze dojazdowej do budynku zo-
stanie ułożona nowa kostka brukowa 
i ustawione barierki oddzielające chod-
nik od drogi. W starej części przedszko-
la przeprowadzony zostanie kapitalny 
remont z wymianą instalacji elektrycz-
nej, wykonaniem nowej podłogi. 

LISTA TEgOROCZNYCh PRAC W PRZEdSZKOLACh MIEJSKICh: 

Zrobiliśmy kolejny ważny krok 
związany z budową nowej 
siedziby Zespołu Szkół Nr 1, 
która obecnie gnieździ się 
w Pałacyku Briggsów.
Został rozstrzygnięty przetarg na wy-
bór firmy, która zajmie się nadzorem 
inwestorskim nad inwestycją. Komisja  
za najlepszą uznała ofertę BICO Group 
Tomasz Przybylski z Warszawy, któ-
ra opiewa na prawie 298,4 tys. zł. 
Zwycięzca przetargu będzie doradzać 
i współpracować przy opracowywaniu 
dokumentów przetargowych, wyborze 
wykonawcy tej ważnej miejskiej inwe-
stycji i prowadził nadzór nad praca-
mi wykonawczymi.

Kompleks oświatowo-rekreacyjny to 
jedna z kluczowych inwestycji nasze-

go miasta. Powstanie przy ul. Wspól-
nej. Obok obiektów edukacyjnych 
powstaną m.in. hala gimnastyczna, 
basen i sala widowiskowa. Będą one 
spełniać wyśrubowane normy ekolo-
giczne. Przetarg na wybór wykonawcy 
prac budowlanych zostanie ogłoszony 
w drugiej połowie tego roku.

NAdZóR NAd EdUKACYJNą INWESTYCJą

Trwają prace przy kompleksowej 
przebudowie ulicy. Na odcinku mię-
dzy Karłowicza i Chocimską są już 
gotowe nowe chodniki, oświetlenie 
i tzw. dolna, wiążąca warstwa asfal-
tu. W ramach inwestycji powstają 
dodatkowe miejsca parkingowe przy 
szkole podstawowej nr 3 oraz zato-
ka autobusowa. Dodatkowo zosta-
nie również wymienione ogrodzenie 
wokół terenu szkoły. Do wykonania 
pozostał odcinek między Chocimską 
i Al. Piłsudskiego. Równolegle 
jest budowany punkt oczyszcza-
nia i zrzut wody deszczowej przy 
Grunwaldzkiej. To ważna inwestycja 
dla rejonu Pustelnika, pozwalająca na 
odwodnienie okolicznych ulic m.in. 
już projektowanej ul. Karłowicza. 

Całość prac ma się zakończyć do 
31 sierpnia 2016 r. Dzięki oszczęd-
nościom uzyskanym w przetargu 
lada dzień miasto ogłosi również 
postępowanie na modernizację ulic 
przylegających i sąsiadujących z in-
westycją. Planowane są m.in. nowa 
nawierzchnia i chodniki.

ZAAWANSOWANA POMNIKOWA
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Marki, dzięki dotacji  
od Fundacji Aviva, stały się 
pierwszą gminą na Mazowszu, 
która posiada mobilne 
miasteczko ruchu drogowego 
wykorzystywane do nauki 
przepisów ruchu drogowego 
wśród dzieci.

Z inicjatywą zakupu miasteczka wy-
szła grupa mieszkańców Marek, która 
zgłosiła projekt w konkursie Fundacji 
Aviva "To dla mnie ważne", a następ-
nie aktywnie uczestniczyła w głosowa-
niu. Na potrzeby miasteczka władze 
miasta kupiły rowery w kilku rozmia-
rach oraz rowerowy tor przeszkód 
wykorzystywany podczas egzami-
nów na kartę rowerową. Natomiast 
Klub Rowerowy Trybik przekazał dla 
użytkowników miasteczka kaski ro-
werowe oraz odblaski. Zatrudniony 
został także koordynator miasteczka, 
który przygotował program edukacyj-
ny i harmonogram użytkowania mia-
steczka przez wszystkie szkoły pod-
stawowe.

Mobilne miasteczko ruchu dro-
gowego składa się z gumowych mat 
imitujących jezdnię, znaków drogo-
wych, sygnalizatorów świetlnych oraz 
przejazdu kolejowego.

Dzięki Zakładowi Usług Komunal-
nych mobilne miasteczko ruchu dro-

gowego, razem z rowerowym torem 
przeszkód, do końca roku szkolnego 
odwiedziło wszystkie szkoły podstawo-
we. W wakacje mieszkańcy będą mogli 
z niego skorzystać podczas akcji "Na 
weekend zostaję z rodziną w Markach". 
Również uczestnicy „Lata w Mieście” 

organizowanego przez Marecki Ośro-
dek Kultury skorzystają z miasteczka. 

W przyszłym roku szkolnym plano-
wane jest rozszerzenie programu edu-
kacyjnego na temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego o placówki przed-
szkolne.

Marki odwiedziła grupa 
uczniów ze Szkoły 
Średniej im. W. Syrokomli 
w Wilnie, która zamieszkała 
w mareckich rodzinach.

Swoich rówieśników z Wilna przyjęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 

oraz Gimnazjum Nr 1 w Markach. 
Przez 5 dni Polacy mieszkający na co 
dzień w Wilnie, ukochanym mieście 
marszałka Piłsudskiego, poznawali hi-
storię Marek i Warszawy. Bogaty pro-
gram pobytu nie pozwolił na nudę.

Goście z Litwy poznali historię War-
szawy zwiedzając z przewodnikiem 

Stare Miasto i Trakt Królewski oraz Ła-
zienki Królewskie, uczestniczyli w wi-
zycie w Pałacu Prezydenckim, a także 
odpoczywali w ogrodach Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Obo-
wiązkowym punktem wycieczki było 
także odwiedzenie Centrum Nauki 
Kopernik. Część uczniów uczestniczy-

ła również w Mareckiej Nocy Muzeów.
Uczniowie Syrokomlówki jeden 

dzień swojego pobytu w Polsce spę-
dzili w Parku Kulturowym Bitwy War-
szawskiej 1920 roku w Ossowie, gdzie 
obejrzeli film dokumentalny na temat 
największego zwycięstwa militarnego 
Polaków w XX wieku, odwiedzili ka-
plicę i cmentarz poległych w boju pod 
Ossowem oraz uczestniczyli w poka-
zie umundurowania i uzbrojenia.

W programie nie mogło zabrak-
nąć także pamiątkowego zdjęcia pod 
marecką ciuchcią. Goście spotkali się 
wcześniej z burmistrzem Jackiem 
Orychem, który wręczył im pamiąt-
ki z pobytu w Markach oraz po-
dziękował mareckiej młodzieży 
za opiekę nad uczniami z Wilna. Podpisa-
no także list intencyjny o dalszej współ-
pracy w dziedzinie oświaty i kultury po-
między Miastem Marki a Szkołą Średnią 
im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Wizyta uczniów z Marek w Wilnie zor-
ganizowana zostanie w przyszłym roku 
szkolnym.

Wizyta polskich uczniów z Wilna

W celu aktualizacji uprawnień, po-
siadacz (w przypadku niepełnolet-
niego posiadacza, rodzice) powinien 
okazać pierwszą stronę rozliczenia 
podatkowego (PIT) za rok poprzedni 
(2015) wraz z dowodem złożenia go 
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 
(tj. elektroniczne poświadczenie od-
bioru UPO, dowód nadania poczto-
wego lub prezentata US – pieczątka 
wpływu). Przypominamy, że w rozli-
czeniu podatkowym ważny jest adres 
jaki podatnik wskazał jako miejsce 

zamieszkania – miasto Marki. Telefon 
do punktu obsługi karty markowianina 
(22) 781 10 03 wew. 930.

Zapraszamy też do korzystania z punk-
tu sprzedaży biletów długookresowych 
ZTM w Urzędzie Miasta Marki pok. 
Nr 11 czynny w godzinach:
8.00 – 15.30 pon.
12.00 – 15.30 wt. czw. pt.
10.00 – 17.30 śr.
Telefon do punktu sprzedaży biletów: 
(22) 781 10 03 wew. 920.

Przypominamy, że 30 czerwca 2016 r. 
upływa termin aktualizacji uprawnień 
do posiadania Karty Markowianina.  
Weryfikacja prowadzona jest w pok. Nr 11  
Urzędu Miasta Marki w godzinach:  
8.00 – 16.00 pon. wt. czw. pt., 10.00 – 18.00 śr.

KARTA MARKOWIANINA – ZRóB AKTUALIZACJę 
UPRAWNIEń dO 30 CZERWCA 2016 R.

Od maja ruszyła w Markach 
linia ZTM L40, która łączy 
miasto z Wołominem.

W związku z rozmowami prowadzony-
mi w kwietniu przez Burmistrzów Marek 
i Radzymina z ZTM, 2 maja rozpoczęła 
funkcjonowanie nowa linia autobuso-
wa L40. Linia działa na terenie Powiatu 
Wołomińskiego i przez Nadmę łączy 

Marki z Wołominem. Jest ona współfinan-
sowana z budżetów miasta Marki i gminy 
Radzymin. Dzięki nowemu połączeniu 
mieszkańcy Marek zyskali szybki planowy 
dojazd do urzędu skarbowego, starostwa 
powiatowego i szpitala w Wołominie.

Nowa linia swój bieg rozpoczyna  
z pętli autobusowej przy ul. Dużej, na-
stępnie Al. marsz. Piłsudskiego i drogą 
wojewódzką 631 dojeżdża do Nadmy, 
Kobyłki i Wołomina.

L40 zastąpiła likwidowaną przez 
ZTM linię autobusową 740. Zarząd 
Transportu Miejskiego swoją decyzję 
tłumaczy pracami budowlanymi zwią-
zanymi z rozbudową odcinka II linii 
metra, które twają od początku maja 
b.r. Z powodu utrudnień na Targów-
ku zostaje zlikwidowana pętla przy ul. 
Trockiej i tym samym ulega likwidacji 
część połączeń autobusowych.

NOWA LINIA AUTOBUSOWA W MARKACh

Uczniowski Klub Sportowy STRUGA prowadzi zajęcia nauki gry w warcaby dla 
dzieci i młodzieży. Już w lipcu br. w Markach zostaną zorganizowane Mistrzostwa 
Polski Dzieci w warcaby, które będą miały miejsce u Michalitów.

Zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe 
dla markowian przy wsparciu miasta Marki

Zajęcia rekreacyjno-cyrkowe LOCOMOTYWA” prowadzone przez Fundacje Mamy 
Wołomin, przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-11 lat, oparte o pedagogikę 
cyrku. Pierwszy cykl zajęć trwał od kwietnia do czerwca. W tym okresie z zajęć 
skorzystało 25 dzieci. Kolejny cykl, po wakacjach.
Fundacja prowadzi także zajęcia sportowe dla kobiet z elementami pilatesu, fit-
ness, zumby i aerobiku oraz równolegle zajęcia ogólnorozwojowe dla ich dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat. Panie pracują nad swoją figurą, a w tym czasie dzieci mają 
zapewnioną opiekę animatorów. W zajęciach brało udział 30 mam i 30 dzieci.

Mazowiecka Akademia Karate w ramach współpracy z Miastem Marki w 2016 r. 
prowadzi zajęcia w SP nr 4 przy ul. Dużej 3, we wtorki i czwartki w trzech gru-
pach treningowych – początkującej, średnio zaawansowanej i zaawansowanej.
Oprócz cyklicznych treningów Akademia organizuje  zawody, obozy, pokazy, 
egzaminy na stopnie. 

Klub Sportowy "SANCHIN" prowadzi zajęcia sportowe w oparciu o Goju Ryu 
Karate. Treningi odbywają się w pięciu grupach zaawansowania. Klub organizuje 
też obozy szkoleniowe - zimowy w Zawoi i letni w Dźwirzynie. Dopełnieniem 
zajęć są seminaria, egzaminy oraz zawody. Zajęcia odbywają się w pełni wypo-
sażonej sali treningowej przy ul. Pomnikowej 2A w Markach. 

Bezpieczniej na drodze  
dzięki mobilnemu  
miasteczku drogowemu
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Kwitnące Osiedle 
kwitnie dzięki EkoMarkom

Na terenie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Prymasa Tysiąclecia 
powstały ogrody deszczowe 
wykonane przez uczniów.

Zakładanie ogrodów zostało poprze-
dzone warsztatami szkoleniowymi dla 
2 grup uczniów w ramach projektu 
EkoMarki. Podczas szkolenia ucznio-
wie poznali zasady planowania i bu-
dowy ogrodów deszczowych, sposób 
doboru i sadzenia roślin oraz rolę wody 
w mieście. Pod koniec maja od strony 
placu zabaw zostały zbudowane 2 ro-
dzaje ogrodów deszczowych – w skrzy-
ni i w gruncie.

Stworzenie ogrodów deszczowych, 
ma na celu zmniejszenie ryzyka podto-
pień szkoły, jak również oczyszczanie 

wody spływającej z dachu i groma-
dzenie jej. Dodatkowo ogród będzie 
stanowił demonstracyjne rozwiązanie 
i narzędzie edukacji dla uczniów szkoły.

Mareckie ogrody deszczowe

„Rekultywacja okolic placu zabaw 
za Kwitnącym Osiedlem” – pod tym 
dość urzędową nazwą projektu kryje się 
wspaniała inicjatywa mieszkańców Marek 
realizowana we współpracy z Fundacją 
Sendzimira i mareckim ratuszem. Dzięki 
wspólnej pracy zaniedbany teren na tyłach 
osiedla zamienia się w miejsce spacerów.

Najpierw w połowie kwietnia odbyły 
się warsztaty dla mieszkańców z tego 
rejonu miasta. Wspólnie z architektem 
krajobrazu stworzyli projekt zaziele-
nienia okolic placu zabaw. Miesiąc 
później wszedł on w fazę realizacji. 
Najpierw wykonano prace ziemne 
związane z wyrównaniem zanieczysz-
czonego gruzem gruntu, a na to miej-
sce nawieziono warstwę humusową. 
Następnie zostały uformowane ścieżki 
spacerowe. Wzdłuż nich wykonano 
kwietne łąki, szpalery z krzewinek oraz 
nasadzenia drzew.

- Udało nam się w ciągu kilku go-
dzin z pustkowia zrobić piękny ogród. 
To zasługa mieszkańców, którzy sta-
nęli na wysokości zadania. Było nas 
około 50 osób, łącznie z dziećmi, któ-

re też dzielnie sadziły rośliny i podle-
wały. Jako koordynator akcji dziękuję 
Wszystkim, którzy pomagali i uczest-
niczyli w pracach – mówi Marcin 
Dąbrowski, mieszkaniec Kwitnącego 
Osiedla. 

- Gratuluję mieszkańcom Kwitnące-
go Osiedla. Pokazali, że wspólne moż-
na zrealizować piękne przedsięwzięcie 
– dodaje Jacek Orych, burmistrz Ma-
rek.

Fundacja Sendzimira we współ-
pracy z Urzędem Miasta Marki oraz 
mieszkańcami Marek realizuje projekt 
"EkoMarki - obywatelskie inicjatywy 
lokalne na rzecz środowiska", finan-
sowany ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

EKOdziałanie – segregowanie
Wydział Ochrony Środowiska 
mareckiego ratusza 
zorganizował kolejny konkurs 
edukacyjny dla najmłodszych. 

Tym razem zadaniem konkursowym 
było zaprojektowanie tablicy edukacyj-
nej do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Markach w myśl hasła „EKOdziałanie 
– segregowanie”. 

Komisja konkursowa otrzymała aż 
192 prace i miała twardy orzech do 
zgryzienia wyłaniając zwycięzców 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
W czerwcu w urzędzie miasta odbyło 
się wręczenie nagród laureatom kon-
kursu, połączone z wystawą pokon-
kursową nagrodzonych prac. Nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu multime-
dialnego i pamiątkowe dyplomy wrę-
czyli zwycięzcom oraz przedstawicie-
lom szkół burmistrz Jacek Orych i jego 
zastępca Zbigniew Zalas dziękując za 
zaangażowanie i twórcze podejście do 
tematu segregacji odpadów. 

Przeprowadzenie konkursu po-
zwoliło rozszerzyć wiedzę dzieci oraz 
młodzieży szkolnej z zakresu gospo-
darowania odpadami komunalnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem te-

matyki dotyczącej selektywnej zbiórki 
odpadów. Najciekawsze prace zostały 
opublikowane na stronie internetowej 
miasta Marki i będą w przyszłości wy-
korzystane do stworzenia tablic eduka-
cyjnych dla mieszkańców. 

„Konkurs „EKOdziałanie – segre-
gowanie!” dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 8.600,00 zł.”

Kategoria I – uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych:
I miejsce: Karolina Pluta – SP Nr 2
II miejsce: Zuzanna Więcek – SP Nr 3
III miejsce: Bartosz Pszczoła – Sp Nr 5

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych:
I miejsce: Kamil Kantowski – SP nr 3
II miejsce: Milena Woźniak – SP nr 4
III miejsce: Szymon Piotrkowicz – SP nr 3

LAUREACI KONKURSU

Ulepszamy system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Od 1 czerwca w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ulicy Dużej w Markach 
można pozostawiać odpady budowla-
ne. Przyjmujemy tam:
- odpady z betonu;
-  gruz betonowy z rozbiórek i remon-

tów;
- gruz ceglany;
-  zmieszane odpady z betonu, gru-

zu ceglanego;
-  odpadowe materiały ceramiczne (gla-

zura, terakota, gres);
-  skute płytki ceramiczne;
-  odpadowe płyty kartonowo-gipsowe;
- skute tynki;
- profile aluminiowe;
- odpadowy gips;
- pręty stalowe;
-  odpady z drewna pochodzące z re-

montów lub rozbiórek;
-  rurki plastikowe i metalowe, tynki, 

tapety.

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXVII/202/2016 Rady Miasta Marki 
z 26 kwietnia 2016 roku właściciel 
nieruchomości może dostarczyć do 
PSZOK odpady budowlane nie więcej 
niż dwa razy w roku po maksymalnie 
1 m3 (jeden metr sześcienny).

Pragniemy również przypomnieć, 
że Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych PSZOK w Mar-
kach otwarty jest od poniedziałku do 
soboty w godzinach 11:00-19:00 (za 
wyjątkiem dni wolnych od pracy). 
Przypominamy, że PSZOK nie przyj-
muje odpadów, które powstały na 
skutek prowadzonej działalności 
gospodarczej, do których stosuje się 
odrębne przepisy w zakresie gospo-
darowania odpadami.

PSZOK  
przyjmuje gruz

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
modernizację rowu (R-10), bie-
gnącego wzdłuż ul. Koszalińskiej  
przez ul. Fabryczną, ul. Braci Briggsów, 
aż do rzeki Długiej. 

Naprawiliśmy wówczas niemal 
1,5 km odkrytych rowów. W tym roku 
postawimy kropkę nad „i”. Kluczową 
kwestią jest obecnie remont 10 prze-
pustów. Często były one realizowane 
w tzw. systemie gospodarczym i dziś 
wymagają gruntownej przebudowy, 
która pozwoli na sprawne odprowadza-
nie wód deszczowych do rzeki Długiej 
z rejonu zlewni. Niestety, dziś przepusty 
nie są w pełni drożne, a warto zazna-
czyć, że rów R-10 pełni kluczową rolę 
w melioracji tego fragmentu miasta.  

W realizacji tej inwestycji pomoże 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Prace zo-
staną dofinansowane kwotą 199 826 zł, 
czyli pokryją 50 proc. tzw. kosztów 
kwalifikowanych. Oprócz przepustów 
zostaną wyremontowane:  rurociąg 
o długości 123,5 mb oraz pozostały 
odcinek rowu otwartego o długości 
131 mb.

Dotacja na remont 
ważnego rowu 
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1 kwietnia ruszył Marecki 
Punkt 500 plus. Do 10 czerwca 
mieszkańcy złożyli 2814  
wniosków w ramach rządowego 
Programu „Rodzina 500 plus”. 
Łącznie wydano 1923 decyzji.

Świadczenia wypłacane są przele-
wem, na konta osobiste wskazane 
we wniosku lub przekazem pocz-
towym. Do 10 czerwca zrealizowa-
no 3250 wypłat w łącznej kwocie 
1,625 mln zł. 

Wnioski rozpatrywane są według 
daty wpływu. W pierwszej kolej-
ności wniosek podlega weryfikacji 
formalnej, czyli zgodności danych 
i prawidłowości wypełnienia rubryk. 
Niestety, do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Markach wpływa wiele 
wniosków zawierających błędy, które 
wymagają poprawienia. Najczęściej 
popełniane pomyłki to: brak skła-
du rodziny, wpisanie pierwszego 
dziecka w nieodpowiednią rubry-
kę, nieprawidłowości w dochodzie 
rodziny, brak wymaganych ustawą 
oświadczeń. 

Prawdziwość danych zawartych 
we wnioskach jest potwierdzana w  
Centralnej Bazie Beneficjentów pro-
wadzonej w ramach projektu Emp@
tia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Weryfikowane 
jest, czy osoba zwracająca się o wy-
płatę świadczeń nie korzysta z nich 
w innym miejscu oraz czy podany 

we wniosku dochód jest zgodny ze 
stanem rzeczywistym. Pracownicy 
odbierają średnio 30 telefonów i ok. 
15 e-maili dziennie.

Nowy zastępca burmistrza
Od maja pracę  
w mareckim ratuszu  
rozpoczął Zbigniew Zalas.

Nowy zastępca burmistrza jest ab-
solwentem Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu 
Warszawskiego – Wydział Zarządzania. 
Ponadto ukończył studia podyplomo-
we: rachunkowość i finanse – Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, menedżerskie 
– Uniwersytet Warszawski oraz zarzą-
dzanie nieruchomościami – Warszawska 
Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa.

Doświadczenie w administracji pań-
stwowej zdobył pracując w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Tereno-
wym Banku Danych w Poznaniu m.in. 

bazy – PESEL i ewidencji pojazdów 
oraz wcześniej w Sądzie Rejonowym 
w Poznaniu w Wydziale Rodzinnym 
i Nieletnich.

Zbigniew Zalas będzie kontynuował 
pracę swojego poprzednika w dzie-
dzinach, za które odpowiedzialny 
był zastępca burmistrza Radosław 
Bartosik, czyli: będzie nadzorował 
pracę Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wydziału Spraw 
Obywatelskich oraz Zakładu Usług 
Komunalnych w sferze utrzymania 
porządku w mieście oraz zarządzania 
budynkami komunalnymi. Ponadto bę-
dzie odpowiedzialny za Wydział Mo-
nitoringu Miasta oraz Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia.

Pakiet strategiczny dla Marek
Trwają obecnie prace nad 
opracowaniem i przyjęciem 
kluczowych dla funkcjonowania 
miasta w najbliższych  
latach dokumentów 
strategicznych, tj.:     

•  Strategia Rozwoju Miasta Marki na 
lata 2016-2021;

•  Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Marki na lata 
2016-2021;

•  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Miasta Marki na lata 2016-2025.

Pierwszy z wymienionych dokumentów 
jest już na ukończeniu. W dniu 21 czerw-
ca br. na terenie Pałacu Briggsów odby-
ły się konsultacje społeczne. Do końca 
czerwca br.  planowane jest przyjęcie 
dokumentu przez Radę Miasta Marki. 

Druga ze strategii została przyjęta 
9 czerwca br. przez Radę Miasta Marki.

Przyjęcie tych dokumentów przez 
Radę Miasta Marki jest niezbędne dla 
rozpoczęcia prac nad Lokalnym Progra-

mem Rewitalizacji Gminy Miasta Marki 
na lata 2016-2025.

Lokalny Program Rewitalizacji jest 
dokumentem o znaczeniu strategicz-
nym dla rozwoju miasta, regulującym 
kluczowe kwestie związane z procesem 
rewitalizacji. Rewitalizacja to proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowe-
go obszarów zdegradowanych, pro-
wadzony w sposób kompleksowy, po-
przez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i go-
spodarki, skoncentrowane terytorial-
nie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego 
programu rewitalizacji.

Rewitalizacja jest procesem wspie-
rania zdolności miasta i jego obsza-
rów zurbanizowanych do kreowania 
zrównoważonego rozwoju i tworze-
nia miejsc pracy, warunków dla lokal-
nej inicjatywy przedsiębiorczej oraz 

poprawy jakości życia mieszkańców.
W dniu 19 kwietnia 2016 roku Za-

rząd Województwa Mazowieckiego 
zatwierdził listę gmin, które otrzymały 
dotację celową na przygotowanie pro-
gramów rewitalizacji - Gmina Miasto 
Marki otrzymała dotację w wysokości 
51 670,00 zł na realizację projektu 
„Opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na 
lata 2016-2025”.

Rada Miasta Marki w dniu 23 maja 
2016 roku przyjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania „Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta Marki 
na lata 2016-2025.

W ramach projektu powstała strona 
internetowa www.rewitalizacja.marki.
pl, na której zamieszczane są informacje 
związane z procesem powstawania lo-
kalnego programu rewitalizacji. Dostęp-
na będzie dla mieszkańców zakładka 
„konsultacje”, za pośrednictwem, któ-
rej  informowani będą  o spotkaniach, 
warsztatach i innych wydarzeniach 
w ramach projektu.

Jest przełom roku 2017/2018. Obwodnica Marek 
jest już otwarta, kierowcy nauczyli się omijać miasto 
szeroką, nowoczesną trasą. Aleja Piłsudskiego, naj-
ważniejsza arteria  komunikacyjna miasta, przestaje 
pełnić funkcję tranzytową i staje się trasą dedykowa-
ną przede wszystkim mieszkańcom Marek. Obecnie 
nie przypomina jednak ulicy miejskiej. Ze względu 
na parametry techniczne uniemożliwia w wielu miej-
scach połączenia z lokalnym układem drogowym 
(drogi poprzeczne), nie jest przystosowana do pro-
wadzenia ruchu rowerowego i siłą rzeczy, nie pełni 
funkcji reprezentacyjnej. 

Jednakże jest szansa, by to zmienić! W związku 
z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitali-
zacji oraz budową drogi ekspresowej S8 Wydział 
Planowania i Rozwoju na zlecenie burmistrza pro-
wadzi działania, których celem jest doprowadze-
nie do remontu kluczowej ulicy i przywrócenie 
jej miastu.

Pierwszym istotnym elementem jest  dialog z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad doty-

czący zakresu remontu jezdni drogi krajowej nr 8, 
przebiegającej przez teren gminy. Dotyczy to przede 
wszystkim: szerokości jezdni, otwarcia poprzecznych 
dróg, możliwości wydzielania miejsc parkingowych. 
Ponadto w ramach partycypacji miasta przewiduje 
się budowę dróg rowerowych, przebudowę chodni-
ków, przystanków autobusowych oraz uzupełnienie 
otoczenia drogi zielenią niską i wysoką. 

W ramach przygotowania Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji będą prowadzone konsultacje 
społeczne i warsztaty dotyczące przyszłości trans-
portu, przede wszystkim wyglądu i funkcji Al. 
Piłsudskiego na terenie naszego miasta. Dzięki 
nim będą mieli Państwo możliwość przedstawienia 
własnych pomysłów i spostrzeżeń. Celem jest wy-
pracowanie optymalnego projektu remontu, który 
w miarę możliwości uwzględni interesy wszyst-
kich zainteresowanych stron.  Pozwoli również na 
stworzenie reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej Alei 
przez duże "A", która będzie stanowić wizytówkę 
naszego miasta.

Przygotowujemy się do modernizacji kluczowej 
arterii miasta.Punkt 500 plus w Markach

gdZIE SKłAdAĆ WNIOSKI

Obecnie punkt przyjmowania 
wniosków 500+ przy ul. Lisa Kuli 5a 
w Markach jest czynny  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-18.00, a także  
w trzecią i ostatnią sobotę czerwca 
(9.00-15.00).

Przypominamy, że jeśli wniosek 
o świadczenie wychowawcze złożony 
zostanie do 1 lipca 2016 r. włącznie, 
pieniądze będą wypłacone z wyrów-
naniem od 1 kwietnia 2016 r.,  
czyli od momentu startu programu. 
Jeśli wniosek zostanie złożony po 
1 lipca, świadczenie będzie wypłaca-
ne od miesiąca złożenia wniosku. 

Infolinia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach: 501 048 539  
(czynna w godzinach pracy ośrodka).

Aleja 
przez 
duże 
„A”

Marki 10 czerwca otrzymały decyzję Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków, kończymy kompletować do-
kumentację niezbędną do ubiegania się o pozwolenie 
na budowę. Kolejnym krokiem będzie przygotowywa-
nie przetargu na wykonawcę prac remontowych. 
W ramach przetargu zostaną wykonane prace ograni-
czające wilgoć w piwnicach i zmierzające do osuszania 
ścian. Lokale zostaną ocieplone, poprawiona zostanie 
wentylacja poprzez założenie nowych kratek wenty-
lacyjnych. Kamienice zyskają nowe schody i barierki. 
Wymienione zostaną wszystkie drzwi i okna, by  były 
jednakowe a swoim wyglądem jak najbliższe orygina-
łowi. 
Z elewacji znikną liczne anteny satelitarne, w ich miej-
sce zostanie zamontowana antena zbiorcza, z której 
będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Nad wejściami do 
kamienic pojawią się jednakowe daszki, uzupełnione 
zostaną ubytki cegieł i spoin.  Położone zostaną specja-
listyczne tynki renowacyjne,  które  osuszą ściany „wy-
ciągając” z nich wilgoć. Na koniec elewacja zostanie po-
malowana. Przewidywany kolor to „kawa z mlekiem” 
dokładny odcień zostanie wybrany z Mazowieckim 
Konserwatorem Zabytków.

KAMIENICE W NOWEJ SZACIE CORAZ BLIŻEJ
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                                 Marecki Ośrodek Kultury 
                                 im. Tadeusza Lużyńskiego  
                                 – edukacja przez sztukę

Marecki Ośrodek Kultury działa już 32 lata i na dobre wrósł już w krajobraz swojego 
miasta. Czerwiec jest jednym z tych miesięcy, gdzie odbyło się bardzo wiele imprez. 
Zakończenia zajęć, koncerty, uroczyste pożegnania, a z drugiej strony miła zapowiedź 
tego, co czeka nas po wakacjach. Zwieńczeniem mijającego sezony artystycznego 
był uroczysty koncert z okazji zakończenia roku kulturalno-oświatowego 
2015/2016 pt. „Rytmy Hiszpanii”. 

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego to miejsce szczególne, 
gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a w centrum zainteresowania stoi człowiek.

PONIEdZIAłEK - 27.VI.2016 
- "dZIEń dOBRY W MOKu"  
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.00 Zapoznanie dzieci z programem, 
wychowawcami oraz koleżankami 
i kolegami
10.00 Gry i zabawy integracyjne z ele-
mentami pedagogiki zabawy "Baw się 
z kulturką na wakacjach"
11.30 Spacer do Parku Miejskiego
13.00 Obiad
14.00 Uniwersytet Dziecięcy 
Mareckiego Ośrodka Kultury zapra-
sza do interaktywnej zabawy w for-
mie escape room pt. "Rozbitkowie 
na tajemniczej wyspie". Podczas 
tych zajęć dzieciaki zostają "uwie-
zione" w sali nr 16, by się z niej 
wydostać muszą rozwiązać naukowo-
-techniczne zagadki, posłużyć się 
logika i przewidywaniem faktów. 
Będzie się działo!
16.00-16.30 Odbiór dzieci

WTOREK - 28.VI.2016 
- "dZIEń PEłEN WRAŻEń"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.30 Wyjazd autokarem do 
Miejskiego Centrum Sportu 
w Ząbkach
10.00-11.00 Basen
11.15-12.15 Zabawa w kręgielni
13.00 Obiad
14.00-15.00 Warsztaty rękodzieła – 
Gr. I
14.00-15.00 Warsztaty taneczne "Hip 
Hop"- Gr.II
15.00-16.00 Kino MOK
16.00-16.30 Odbiór dzieci

ŚROdA - 29.VI.2016 
- "PRZYgOdY W PIęKNYCh 
OKOLICZNOŚCIACh PRZYROdY"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.15 Wyjazd autokarem do 
Ostrówka, gdzie odwiedzimy 
Rezerwat Przyrody "dębina" oraz 
dom Świętej Faustyny.
W programie wycieczki: zajęcia 
przyrodnicze na ścieżce edukacyjnej, 
ognisko z kiełbaskami, zwiedzanie 
domu Św. Faustyny Kowalskiej
15.00 Obiad
15.30 Zajęcia w grupach
16.00-16.30 Odbiór dzieci

CZWARTEK - 30.VI.2016 
- "dZIEń PEłEN WRAŻEń"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.30 Wyjazd autokarem do Miejskiego 
Centrum Sportu w Ząbkach
10.00-11.00 Basen
11.15-12.15 Zabawa w kręgielni
13.00 Obiad
14.00-15.00 Warsztaty rękodzieła – Gr.II
14.00-15.00 Warsztaty taneczne "Hip 
Hop" - Gr. I
15.00-16.00 Zajęcia w grupach
16.00-16.30 Odbiór dzieci

PIąTEK - 01.VII.2016  
- "W ŻYCIU LICZY SIę PASJA"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci, 
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.00 Rycerskie zwyczaje przybliży 
Kosma Jagodziński – młody pasjonat 
historii i rekonstruktor. Podczas tego 
spotkania, będą zaprezentowane 
elementy zbroi rycerskiej oraz opo-

wiadanie o wielkiej pasji kolekcjono-
wania rycerskich atrybutów
10.30 Gry i zabawy w Parku Miejskim
13.00 Obiad
14.00 Plener artystyczny na dziedziń-
cu MOK
16.00-16.30 Odbiór dzieci

PONIEdZIAłEK - 04.VII.2016  
- "FIgLE Z KULTURKą"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.30 Wyjazd autokarem do Błonia, 
gdzie odwiedzimy fantastyczny plac 
zabaw "BAJKA"
14.00 Obiad
14.30 Kino MOK
16.00-16.30 Odbiór dzieci

WTOREK - 05.VII.2016  
- "dZIEń PEłEN WRAŻEń"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.30 Wyjazd autokarem do Miejskiego 
Centrum Sportu w Ząbkach
10.00-11.00 Basen
11.15-12.15 Zabawa w kręgielni
13.00 Obiad
14.00 Mobilne Miasteczko Ruchu 
drogowego – teren przy Pałacu 
Briggsów
15.00-16.00 Zajęcia w Parku Miejskim
16.00-16.30 Odbiór dzieci

ŚROdA - 06.VII.2016 
- "AhOJ, PRZYgOdO"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci, 
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.45 Wyjazd autokarem do Warszawy, 
w okolice pomnika Syrenki
11.00 Rejs statkiem LOEWENTIN po 

Wiśle. Na pokładzie statku podziwiać 
będziemy panoramę Warszawy oraz 
weźmiemy udział w multimedialnej 
opowieści o zabytkach Stolicy widzia-
nych z tafli rzeki Wisły
14.00 Obiad
14.30 Karaoke
16.00-16.30 Odbiór dzieci

CZWARTEK - 07.VII.2016 
- "dZIEń PEłEN WRAŻEń"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.30 Wyjazd autokarem do Miejskiego 
Centrum Sportu w Ząbkach
10.00-11.00 Zabawa w Kręgielni
11.15-12.15 Basen
13.00 Obiad
14.00-15.00 Mobilne Miasteczko 
Ruchu drogowego – teren przy 
Pałacu Briggsów
15.00-16.00 Zajecia w Parku Miejskim
16.00-16.30 Odbiór dzieci

PIąTEK - 08.VII.2016 
- "COŚ SIE KOńCZY, COŚ SIę ZACZYNA"
8.00-9.00 Zbiórka dzieci,  
II śniadanie (we własnym zakresie)
9.10 Wyjazd autokarem do Ogrodu 
Zoologicznego w Warszawie.
10.00 Spotkanie z przewodnikiem 
w Rekinarium i zwiedzanie ZOO.
12.00 Zabawy na placu zabaw ZOO 
oraz przerwa na lody i odpoczynek
15.00 Obiad
15.30 Zabawy w grupach
16.00 Uroczyste zakończenie półko-
lonii "KULTURKA NA WAKACJACh". 
Wręczenie dyplomów, prezentacja 
zdjęć na dużym ekranie. Serdecznie 
zapraszamy rodziców i opiekunów!!!

W LIPCU ZAPRASZAMY

SERdECZNIE ZAPRASZAMY  
dO OdWIEdZANIA NASZEJ 

STRONY INTERNETOWEJ  
WWW.MOKMARKI.PL  

gdZIE NA BIEŻąCO 
INFORMUJEMY PAńSTWA 

O NAdChOdZąCYCh 
WYdARZENIACh. 

TYMCZASEM ŻYCZYMY 
SłONECZNYCh, BEZPIECZNYCh 

WAKACJI I ZAPRASZAMY  
Od POłOWY SIERPNIA  

dO ZAPISóW NA ZAJęCIA. 

Marki w rękach młodzieży
W czerwcu Marki oddawane są na jeden dzień w ręce młodzieży, która obraduje jako Młodzieżowa Rada 
Miasta. Temat tegorocznej sesji brzmiał „Włącz się… do działania”.

Sesję otworzyła wiceprzewodnicząca 
rady miasta Anna Grochowska, która 
wspólnie z przewodniczącą komisji 
oświaty Agnieszką Lużyńską przedsta-
wiła młodzieży, jak wyglądają obrady 
rady miasta.  

Zanim Młodzieżowi radni rozpoczęli 
debatę na temat aktywności społecznej 
wśród młodych mieszkańców, odbyło 
się głosowanie na przewodniczącego 
sesji. Spośród zgłoszonych kandydatur, 
w głosowaniu tajnym, najwięcej głosów 
uzyskał Wojciech Hajka reprezentujący 
Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II. 

Następnie przedstawiciele każdej 
z mareckich szkół przedstawiali cie-
kawe pomysły, w jaki sposób zachęcić 
młodzież do angażowania się w ży-
cie miasta oraz opowiadali o inicja-
tywach społecznych realizowanych 
w swoich placówkach. Na zakoń-
czenie sesji każdy z młodzieżowych 
radnych mógł zadawać pytania bur-
mistrzowi Jackowi Orychowi, który 
opowiadał młodzieży w jaki sposób 
funkcjonuje samorząd.

Młodzieżowi radni, w nagrodę za 
perfekcyjne przygotowanie się do te-

matu i owocną dyskusje zaproszeni 
zostali przez burmistrza na wyciecz-
kę do Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Urzędnicy kancelarii przybliżyli 
historię budynku, pokazali mareckiej 
młodzieży gabinety, w których premier 
przyjmuje zagraniczne delegacje oraz 
opowiedzieli o ciekawostkach związa-
nych z protokołem dyplomatycznym. 
Młodzież miała okazję zobaczyć rów-
nież salę, w której obraduje Rada Mini-
strów oraz salę konferencyjną, w której 
odbywają się konferencję prasowe Pre-
zesa Rady Ministrów.  

To hasło akcji, którą Miasto 
Marki wdraża w partnerstwie 
z Mazowieckim Oddziałem 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
(PCK).

Największa i najstarsza organizacja 
pomocowa w Polsce, dzięki środkom 
pochodzącym ze zbiórki tekstyliów 
z kontenerów oznaczonych symbolem 
PCK, ustawionych w różnych punktach 
mareckich ulic, wspiera naszych miesz-
kańców w postaci nieodpłatnego prze-
kazywania trójkołowych rowerów re-
habilitacyjnych.

Podczas jubileuszu 15-lecia Szko-
ły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi  odbyło się uroczyste 
przekazanie rowerów rehabilitacyjnych 
przez burmistrza Jacka Orycha oraz 
przedstawiciela Mazowieckiego Od-
działu PCK na rzecz  mieszkańców Ma-
rek, w tym uczniów mareckich szkół.

Rowery trafiły do osób wskazanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Markach. To jednak nie koniec akcji. 
Każdego miesiąca miasto będzie otrzy-
mywało po 2 rowery zgodnie z zapo-
trzebowaniem.

ROWERY ZA KONTENERY

W Mareckim Ośrodku Kultury, podczas wie-
czoru patriotycznego z okazji 72. rocznicy 
Bitwy o Monte Cassino, na wniosek Rady ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci 
o walce o niepodległość Ojczyzny Medalem "Pro 
Patria" zostali wyróżnieni: Agnieszka Lużyńska, 
Jan Puścian, Michał Babiuch, Hieronim 
Wierzbicki, Wojciech Boczkowski. 

Odznaczeni zostali uhonorowani medalem 
za propagowanie patriotyzmu wśród lokalnej 
społeczności poprzez prowadzenie działań na 
rzecz upamiętnienia wydarzeń historycznych 
związanych z walkami zbrojnymi i o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej.
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                    Marecki Acro Dance  
                    na Mistrzostwach
                    Świata we Włoszech

W dniu 4 czerwca br. Paulina Mendel, 
uczennica z Marek zajęła II miej-
sce na Międzynarodowym Pucharze 
Polski Juniorek i Juniorów Młodszych.  
Paulina trenuje w Klubie SameJudo. 
Doświadczenie zdobyte na tej rangi 
zawodach, z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości. Paulina jest rocznikiem 
młodzika i rywalizowała z dziewczyn-
kami 3 lata starszymi, tym bardziej 
zasługuje na uznanie.

Serdecznie Gratulujemy Paulinie 
i jej trenerowi Łukaszowi Wójcikowi

SREBRNA MEdALISTKA Z MAREK

Julia Grządkowska 
(uczennica SP 1) i Milena 
Prochowska (uczennica SP 4) 
zawodniczki UKS Ząbkovia 
zdobyły Mistrzostwo Polski 
w turnieju „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku”.

Turniej „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” istnieje od 16 lat. 
To największy Turniej piłkarski dla 
dzieci w Europie, w którym do tej pory 
wzięło udział ponad milion dziewcząt 
i chłopców z całego kraju. Zakończenie 
Turnieju jest wyjątkowe, bo mecze fi-
nałowe rozgrywane są na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Piłkarski sukces 
mareckich uczennic

21 maja  odbył się zorganizowany 
przez Klub Rowerowy Trybik rajd ro-
werowy do Ossowa. Uczestnicy ruszyli 
spod Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 
Okólnej 14 w Markach. Ponad 100 oso-
bowa grupa rowerzystów w asyście po-
licji ruszyła w 11 km drogę do Ossowa. 

Na miejscu na utrudzonych uczest-

ników czekał gorący posiłek, po któ-
rym chętni udali się na edukacyjny 
spacer z przewodnikiem na cmentarz 
poległych Bitwy Warszawskiej 1920r. 
Po powrocie dla wytrwałych odbyło 
się losowanie nagród. Po odpoczynku 
i zastrzyku wiedzy, w wyśmienitych hu-
morach uczestnicy udali się do Marek.

MAJóWKA ROWEROWA Z „TRYBIKIEM”

Akademia Piłkarska Marcovia 
prowadzi zajęcia sportowe 
dla dzieci i dorosłych. Nazwa 
klubu wskazuje, że odbywają 
się tu treningi piłkarskie 
a od niedawna trenuje tu też 
drużyna piłkarek ręcznych.

Zawodniczki Małgorzaty Buksakowskiej 
i Stanisława Jaworskiego co roku 
walczą o czołowe lokaty w ogólnopol-
skich turniejach. W tym roku piłkarki 
walczyły w hali widowiskowo-sporto-
wej przy ul. Dużej. Dziewczęta nie się-
gnęły po upragnione złoto, ale pozosta-
wiły bardzo dobre wrażenie. W chwili 
obecnej w Akademii są 24 grupy treni-
gowe. Dużym sukcesem Akademii są 
powołania do kadry Mazowsza m.in. 
dla Jakuba Lisa, Michała Boczonia, 
Kuby Jamrożka i Adriana Króla. 

Najmłodszy zespół w Marcovii two-
rzą zawodnicy urodzeni w 2010 roku, 
którzy swoje pierwsze kroki w piłkar-
skim świecie stawiają pod skrzydłami 
Pawła Skroka i Rafała Melona. Dla jesz-
cze młodszych dzieci organizowane są 
zajęcia w ramach projektu "Piłkarskie 
Przedszkola", które cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem. Zawodnicy 
Akademii wyjeżdżają na obozy spor-
towe, uczestniczą w lokalnych i ogól-
nopolskich turniejach. Latem organizo-

wane są półkolonie, w czasie których 
uczestnicy mogą liczyć na wiele, nie 
tylko sportowych, atrakcji. Zimą z kolei 
dzieci mogą brać udział w zimowisku. 
Każdego roku przygotowywane są rów-
nież atrakcje związane z dniem dziecka, 
mikołajkami i zakończeniem sezonu. 

W tym roku po raz pierwszy wy-
startowała Liga Rodziców, która prze-
znaczona jest dla tych, którzy przepro-
wadzają swoje pociechy na treningi. 
Rodzice walczą co tydzień o ligowe 
punkty w zaciętych meczach, które roz-
grywane są na boisku przy ul. Szkolnej. 

Oprócz młodzieży w klubie trenują 
również dwie seniorskie drużyny. Rezer-
wowy zespół prowadzony przez Michała 
Ogórka występuje aktualnie w klasie "B". 
Pierwsza drużyna i jednocześnie wizy-
tówka całej Akademii walczy aktualnie 
o prawo gry w barażach o 4 ligę. Nasi 
zawodnicy pod wodzą Konrada Kuchar-
czyka są rewelacją rundy wiosennej. 
Z zajmowanego po rundzie jesiennej 
13 miejsca awansowali bowiem na 5 lo-
katę. Na meczach pierwszej drużyny po-
jawiają się aktywnie dopingujący kibice. 
Ich obecność dodaje naszym zawodni-
kom skrzydeł. Wsparcie będzie im po-
trzebne zwłaszcza w końcówce sezonu 
gdy będą walczyli o upragnione baraże. 

Na bieżąco wyniki wszystkich dru-
żyn Marcovii znajdują się na  stronie 
www.marcovia-marki.pl. 

Podsumowanie 
sezonu na Marcovii

8 zawodniczek Klubu Sportowego 
Acro Dance reprezentowało Marki na 
Mistrzostwach Świata International 
Dance Federation w dniach 25-
29 maja. W zawodach startowało po-
nad 1500 osób z ponad 20 państw. 

Do Włoch po wielu miesiącach cięż-
kiej pracy i wyczerpujących treningach 
zakwalifikowały się: Alicja Wicińska, 
Pola Berg, Weronika Wieczorkowska, 
Karolina Szkoda, Klaudia Marciniak, 
Monika Stankiewicz, Natalia Rymuza, 
Ola Wiśniewska. Dziewczyny przygoto-
wywały się w kategoriach Disco Dance, 
Disco Fresstyle, Dance SHOW, fantasy 

show, Disco Slow w prezentacjach solo-
wych, duetach jak również w mini for-
macjach.

Mistrzostwa trwały 3 dni, po wielu 
godzinach spędzonych na sali, wielu 
przetańczeniach i ogromnym zmęcze-
niu Acro Dance wywalczył następują-
ce miejsca:
-1 miejsce Mini Formacja Slow,
-1 miejsce Klaudia Marciniak disco 
slow solo,
-1 miejsce Klaudia, Natalia duet disco 
slow
-2 miejsce Pola Berg i Alicja Wicińska 
disco slow duet,

-3 miejsce Alicja Wicińska disco dan-
ce solo,
-3 miejsce Natalia Rymuza disco 
slow solo,
-3 miejsce Alicja i Pola disco dance 
duet
-3 miejsce Alicja Wicińska disco 
slow solo,
-3 miejsce Weronika Wieczorkowska, 
Karolina Szkoda disco slow duet
-6 miejsce Pola Berg disco slow solo

Podsumowując Acro Dance zdobył: 
4 złote medale, 2 srebrne oraz 6 brą-
zowych.

GRATULUJEMY

W maju klub zdobył na Mistrzostwach Świata 12 medali,  
w tym 4 złote, 2 srebrne i 6 brązowych.

Zapraszamy do udziału 
w wyścigu rowerowym MTB 
o puchar Burmistrza Miasta 
Marki Memoriał Huberta 
„Bercika” Manteuffla. 

Impreza odbędzie się w dniu 30 lip-
ca 2016 roku, start z terenu stadio-
nu miejskiego przy ul. Wspólnej 12 
w Markach.
Pierwszy memoriał został zainicjo-

wany w 2007 roku przez  Grażynę 
Manteuffel na cześć tragicznie zmar-
łego Huberta Manteuffla, uczestnika 
wielu wyścigów rowerowych klasy 
MBT. 

X EdYCJA WYŚCIgU O PUChAR BURMISTRZA  
– MEMORIAł hUBERTA "BERCIKA" MANTEUFFLA 

  9.00 – start wyścigu dziecięcego
10.30 –  start dystansu STANDARD 

– 16 km
11.00 –  start dystansu SPORT – 48 km
11.30 –  dekoracja uczestników wyści-

gu dziecięcego
14.00 –  15.00 – dekoracja uczestni-

ków obu dystansów
Wymagana wcześniejsza rejestracja 
uczestników w biurze zawodów  
przed imprezą lub przez stronę:
www.bercik.netweb.pl

PROgRAM:

VII Mistrzostwa Marek  
w Gimnastyce Sportowej
Siódemka to magiczna 
cyfra! Sprawdziliśmy to przy 
okazji VII Mistrzostw Marek 
w Gimnastyce Sportowej. 
Wzięła w nich udział  
największa liczba uczestników 
w dotychczasowej historii tej 
imprezy, aż 57 zawodników.

Zawody, odbywały się w trzech kon-
kurencjach: skoku przez kozła, ćwi-
czeniach wolnych oraz dla dziewcząt 
– ćwiczeniach równoważnych na ła-
weczce a dla chłopców w ćwiczeniach 
na drążku gimnastycznym. Zmaganiom 
dzieci towarzyszyło ogromne skupienie 
ale też emocje zgromadzonej na trybu-
nach publiczności.

Po rywalizacji odbyły się pokazy 
przygotowane przez zawodniczki UKS 
Salto Marki oraz zaproszonych gości 
– jednej z najlepszych akrobatycznych 
par mieszanych w Polsce z Klubu UKS 
Targówek - Andżeliki Kowalewskiej 
i Macieja Zabierowskiego. VII Mistrzo-
stwom Marek w Gimnastyce Sporto-
wej towarzyszył Piknik rekreacyjny. Ta 
część sobotniej imprezy została przygo-

towana przez rodziców dzieci trenują-
cych w UKS Salto. Można było napić 
się pysznej kawy, herbaty, zjeść ciasto 
własnego wypieku, skosztować gala-
retek, owoców, grillowanych warzyw 
i kiełbasek. Dzięki piknikowi udało 
się zintegrować rodziny naszych za-
wodników, miło, kolorowo i smacznie 
spędzić sobotnie przedpołudnie a przy 
okazji świetnej zabawy przeprowadzić 
zbiórkę środków na zakup ścieżki akro-
batycznej.
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Letnia kanikuła w mieście nie 
musi być nudna! 
W lipcu już po raz drugi wystartu-
je w Parku Miejskim (sąsiedztwo 
Pałacyku Briggsów) strefa animacji 
i relaksu. Akcja "Na weekend zosta-
ję z Rodziną w Markach" cieszyła się 
w ubiegłym roku dużym zaintereso-
waniem. Mamy więc nadzieję, że po-
dobnie będzie w najbliższe wakacje. 
W każdy weekend od 9 lipca aż do 
21 sierpnia, w godz. od 14.00 do 18.00, 
będą odbywały się bezpłatne anima-
cje, gry i zabawy ruchowe, warsztaty 
plastyczne oraz rytmiczno-taneczne. 
Na miejscu będzie można wypożyczyć 
sprzęt sportowy (piłki, rakietki do bad-
mintona itd.). Dodatkową atrakcją dla 
potrzebujących relaksu  będzie aroma-
tyczna kawa, dobra muzyka i leżaki.

Szczegóły wkrótce na www.marki.pl
Zapraszamy!

Wakacyjna strefa relaksu 
w parku miejskim

Nowe logo  
i identyfikacja  
wizualna Marek
Konkurs na logo miasta 
rozstrzygnięty. Marki, 
jako jedyne miasto 
w Powiecie Wołomińskim, 
ma kompleksową księgę 
identyfikacji wizualnej.

Konkurs miał charakter otwarty i był 
skierowany do pełnoletnich osób i firm 
zajmujących się projektowaniem graficz-
nym. Celem konkursu było wyłonienie 
zwycięskiego logo, którego autor zreali-
zuje dla Marek księgę identyfikacji wi-
zualnej. Na konkurs wpłynęły 53 prace 
z całej Polski, 7 nie spełniło wymagań 
regulaminowych. Spośród nadesłanych 
prac komisja wybrała zwycięskie logo 
wykonane przez pana Krzysztofa Marka 
z firmy Aimo. Przy ocenie prac brano 
pod uwagę takie elementy jak: kreatyw-
ność, zgodność z wizerunkiem miasta, 
funkcjonalność, walory artystyczne. 
Członkowie komisji szczególnie doceni-
li wybrane logo  za oryginalność, oraz 
powiązanie z położeniem geograficznym 
i hasłem miasta.

Zwycięski projekt logo odzwiercie-
dla kształt granic administracyjnych 
miasta Marki w bardziej nowoczesnej 
wersji. Okręgi symbolizują rozwój. 
W dolnej części logotypu, część okrę-
gów została połączona i stworzyła 
symbol, w postaci litery M. Do logo-
typu został wkomponowany popular-
ny symbol „on”, który bezpośrednio 
nawiązuje do hasła – „Włącz się”.  

Nowa księga identyfikacji wizual-
nej Marek podkreśla charakter miasta 
obywatelskiego, angażującego miesz-
kańców, rozwijającego się w sposób 
zrównoważony. Najważniejsze atrybu-
ty nowego systemu identyfikacji wizu-
alnej to prostota i kolorystyka nawią-
zująca do herbu a także nowoczesny 
design. System ma konsekwentnie 
budować markę miasta. 

Nowy system identyfikacji ułatwi 
komunikację z mieszkańcami, tury-
stami i inwestorami. Jest funkcjonal-
ny w użyciu, zarówno w tradycyjnej 
formie druku jak i na ekranie smart-
fona. 

Nowe logo będzie używane w komu-
nikacji  marketingowej, herb w oficjal-
nej korespondencji urzędowej, w celach 
reprezentacyjnych oraz czynnościach 
objętych protokołem dyplomatycznym. 
Znak graficzny miasta służy jego pro-
mocji, rozpoznawalności i wyróżnieniu 
się wśród okolicznych samorządów. 

Nowy system będzie wdrażany 
w ramach całego ratusza, jednostek 
a docelowo spółek i instytucji kultu-
ry. Tak częsta ekspozycja podobnych 
i wizerunkowo spójnych elementów, 
przyczyni się do wzrostu pozytyw-
nych i jednoznacznych skojarzeń 
z Markami. 

KINO LETNIE

W wakacje w Parku Miejskim 
będzie działało kino letnie. 
Zapraszamy w każdy czwartek 
od 7 lipca, godz.21.00. 
W programie kino: sensacyjne, 
familijne i offowe.


