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MAMY PIERWSZĄ
STREFĘ
Od 1 listopada przejazdy
autobusami będą tańsze

Drodzy mieszkańcy! Mamy dla Was
dobre wieści. Kilkumiesięczne rozmowy w sprawie wejścia Marek do
pierwszej strefy biletowej, które prowadził burmistrz Jacek Orych, zostały
zwieńczone sukcesem.
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↘ Kamienice Briggsów
odzyskają dawny blask
↘ Kolejna edycja budżetu obywatelskiego
↘ Nowa firma odbierze śmieci
↘ Miasto sprzedaje w przetargu działki

MIEJSKIE INWESTYCJE

4-5

↘ Drogowy fotoplastikon
↘ Sportowa i Sowińskiego
zostaną zmodernizowane
↘ Promienna dostanie
nową nawierzchnię
↘ Staramy się o „schetynówkę”
↘ Sprawdź, gdzie zabłysną LEDy

MIASTO OBYWATELSKIE

Oszczędności Kowalskiego

Najpierw władze naszego miasta wysondowały sprzyjający klimat w tej
sprawie w warszawskim Zarządzie
Transportu Miejskiego (ZTM). To był
pierwszy krok. Następnie burmistrz
przedstawił Radzie Miasta Marki finansowe i formalne szczegóły wejścia
do 1 strefy biletowej. Radni jednogłośnie poparli ten kierunek rozwoju komunikacji autobusowej. W lipcu podpisane zostało porozumienie z ZTM.
Potrzebna była jeszcze zgoda Rady
Warszawy. 22 września stołeczni radni postawili kropkę nad „i”. Uchwała
przeszła jednogłośnie!
Co się stanie od 1 listopada? Najważniejsza informacja jest taka, bilety
będą kosztowały mniej, a markowianie będą płacić za przejazd autobusem
ZTM tyle, ile warszawiacy w stolicy.
– Cieszę się, że przełoży się to na
zwiększenie oszczędności w portfelu
naszych mieszkańców – mówi Jacek
Orych.
Policzyliśmy, że dla czteroosobowej
rodziny korzystającej z komunikacji
miejskiej (z dwójką dzieci, którym
przysługują bilety ulgowe) wprowadzenie pierwszej strefy to miesięczne
oszczędności na poziomie 258 zł.
Wprowadzenie I strefy biletowej
wiąże się z większymi wydatkami budżetu Marek. Roczne płatności dla ZTM
wzrosną z około 3,5 do 4,5 mln zł.

Z ŻYCIA MIASTA
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↘ Nominacje dla dyrektorów
i nauczycieli
↘ Rusza rozbudowa podstawówki
na Okólnej
↘ Za co płacą rodzice w przedszkolach
↘ Jak korzystać z defibrylatorów?

INWESTYCJE W EDUKACJI
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↘ Remonty w placówkach
edukacyjnych – fotorelacja

– Możemy sobie na to pozwolić, bo
w ostatnich miesiącach dynamicznie
rośnie liczba osób zameldowanych.
W tym roku zameldowało się więcej
osób niż w całym 2015 r. A to oznacza
wyższe wpływy z PIT, które trafią do
miejskiej kasy – informuje Jacek Orych.

Rodzina x40

W związku ze zmianą stref biletowych
modyfikacjom ulegnie numeracja autobusów. Linia 718 zostanie zmieniona
na 140, 732 na 240, a 805 na 340.
– W Markach powstanie rodzina
linii x40. Rozbudowana o linię lokalną L40 kursującą przez Nadmę w kierunku Wołomina. To dobry, logiczny
system numeracyjny, który – miejmy
nadzieję – przez wiele lat będzie się
kojarzył właśnie z Markami – opisu-

je na blogu Jarosław Osowski, znany
warszawski dziennikarz.
Nie ulegnie zmianie numeracja linii
738 jeżdżącej przez Marki do Radzymina. Trasy autobusów nie zmienią
się, natomiast dobrą wiadomością
jest zwiększenie częstotliwości kursów
obecnej linii 805 (a w zasadzie 340J)
w godzinach szczytu.
– Dziękujemy naszym partnerom
z Warszawy – przedstawicielom stołecznego ratusza i ZTM. Rozmowy były
konstruktywne i, co najważniejsze, doprowadziły do zawarcia porozumienia,
korzystnego dla naszych mieszkańców
– podkreśla Szczepan Ostasz, zastępca
burmistrza Marek.
Dodaje, że ogrom pracy w ten projekt włożyli urzędnicy Wydziału Planowania i Rozwoju UM Marki.
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2 Słowo od burmistrza
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

akie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – pisał w XVI
wieku Andrzej Frycz Modrzewski, jeden z najznamienitszych pisarzy
czasów renesansu. Wieki mijają, a jego słowa nic nie tracą na aktualności.
Dokładamy starań, by w Markach uczniowie uczyli się w dobrych warunkach.
I mamy to szczęście, że szerokim łukiem omija nas niż demograficzny.
Podczas gdy inne samorządy muszą likwidować szkoły, my w nie inwestujemy.
Mareckiej edukacji poświęcamy w tym numerze biuletynu cztery strony.
Latem podpisaliśmy umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1
przy Okólnej (więcej piszemy o tym na stronie 4). To – jak na razie
– najdroższe, tegoroczne przedsięwzięcie w tej dziedzinie.
W przyszłym roku szkoła będzie mogła przyjąć dodatkowo 500 dzieci,
które będą uczyć się w nowej części dydaktycznej i ćwiczyć w nowej hali
sportowej. Korzystając z letniej kanikuły zrealizowaliśmy też remonty

w praktycznie każdym mareckim przedszkolu i szkole. Ich efekty możecie
obejrzeć Państwo na stronach 8-9. Ale szkoły to nie tylko mury
– to także nauczyciele. Cieszę się, że chcą podnosić kwalifikacje,
a my to doceniamy (strona 7).
Życie podpowiada, że to nie koniec mareckich inwestycji w edukację.
Przed nami ważne zmiany w oświacie, które planuje rząd i do których się
przygotowujemy, czekając na ostateczne rozstrzygnięcia parlamentu.

Burmistrz Miasta Marki

Kamienice Briggsów
idą do remontu
Przywrócimy dawny blask jednej z najważniejszych pamiątek historycznych
naszego miasta – zapowiada Jacek Orych, burmistrz Marek.
Ratusz rozstrzygnął przetarg na modernizację pierwszych ośmiu kamienic Briggsów, położonych w samym
sercu miasta wzdłuż Alei Marszałka
Piłsudskiego. Dziś jeszcze z zewnątrz
zaniedbane, w najbliższych miesiącach zaczną zmieniać oblicze ciesząc oko zarówno mieszkańców jak
i kierowców jeżdżących przez Marki.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła warszawska firma InterProfil, która wyceniła prace na ponad
1,88 mln zł brutto.
– To ważny dzień dla Marek. Kamienice Briggsów znów będą wizytówką naszego miasta. We współpracy
z konserwatorem zabytków zaczynamy przywracać im dawny blask –
mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
W zakresie prac przewidziano remont elewacji, wymianę tych okien
i drzwi, które nie spełniają wymagań
konserwatora zabytków, wykonanie
izolacji pionowej i poziomej ścian
piwnicznych oraz doposażenie kamienic w wentylację grawitacyjną.
Te dwa ostatnie działania zabezpieczą budynki i ich mieszkańców przed
wilgocią.

W tym roku wykonawca ma zrealizować prace w budynkach nr 76,
78 i 80, w przyszłym do remontu pójdą nr 35, 37, 39, 43 i 86.
– Myślę, że to również świetna
wiadomość dla ponad 200 mieszkańców kamienic. W poprzednich latach wykonaliśmy remonty dachów,
w ostatnim okresie doprowadziliśmy

do wszystkich budynków brakujące
media. Ale obecny przetarg to największa od dekady inwestycja w substancję komunalną w Markach – dodaje Marcin Dąbrowski, koordynujący
projekt z ramienia Zakładu Usług Komunalnych.
Kamienice Briggsów powstały
pod koniec XIX w. Pomysłodawcami

ich budowy byli założyciele fabryki przędzalniczej – bracia Edward
i John Briggsowie oraz ich wspólnik
Ernest Posselt. To właśnie ta inwestycja pozwoliła przeistoczyć Marki
z niedużej osady w tętniący życiem
punkt na przemysłowej mapie zaboru
rosyjskiego. Warto zaznaczyć, że to
właśnie w mareckiej fabryce rozbłysła pierwsza żarówka w Królestwie
Polskim.
– Od niedawna w Polsce robi karierę termin „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Ale na długo przed jego
wymyśleniem, twórcy słynnej fabryki
wdrażali zasady tzw. CSR w życie.
Nie tylko wybudowali mieszkania dla
pracowników fabryki, ale ochronkę
dla dzieci, wspierali budowę kościoła
i ufundowali karetkę dla warszawskiego pogotowia. Dlatego staramy
się zachować ich dziedzictwo – podsumowuje Jacek Orych.
Trwają prace nad opracowaniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
miasta Marki, który będzie podstawą
do ubiegania o dotacje m.in. na modernizację całego osiedla fabrycznego
w kolejnych latach.
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600 tys. zł w Waszych rękach
Ruszyła kolejna edycja
mareckiego budżetu
obywatelskiego.
Głosowanie trwa
do północy 30 września.
Drodzy Mieszkańcy, macie znakomitą okazję, by samodzielnie podzielić
600 tys. zł. Zespół ds. mareckiego
budżetu obywatelskiego, w którego
skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych,
rady miasta oraz burmistrza, zdecydował, że wymogi tegorocznej edycji,
po dopracowaniu przez zgłaszających,
spełnia 16 projektów.
W porównaniu z poprzednią
edycją są dwie ważne nowości. Po
pierwsze, można oddać maksymalnie
cztery głosy – po jednym w każdej
kategorii. Są to: kultura i edukacja,
sport i turystyka, infrastruktura drogowa oraz inne (lista w tabeli). Po
drugie, głosy można oddawać nie
tylko tradycyjnie i listownie, ale również przez internet. Wystarczy wejść

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

na stronę zdecyduj.marki.pl i drogą
elektroniczną przekazać poparcie.
Tam również znajdują się szczegółowe opisy złożonych przez mieszkańców wniosków.
– Wystarczy tak niewiele, aby zrobić tak wiele. Wypełnienie papierowej
ankiety lub głosowanie przez internet
zajmie zaledwie kilka chwil – zachęca
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Głosowanie ruszyło 15 września
i potrwa do 30 września, do północy.
Ostatniego dnia będzie można oddać
głos w pokoju A7 na parterze urzędu
(główne wejście od Al. Piłsudskiego).
Wyniki głosowania zostaną zaprezentowane 20 października 2016 r.
Realizacja zwycięskich projektów (po
jednym z każdej kategorii) jest przewidziana w 2017 r.

Kultura i edukacja
↘ „Nie-dopalaczom i narkotykom”
Warsztaty profilaktyczno-artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej
i licealnej Marek
↘ Cykl koncertów letnich
„Zaczarowany świat muzyki” i zakup
plenerowej sceny koncertowej

↘ Stojaki rowerowe dla klientów
Targowiska Miejskiego przy
ul. Ignacego Jana Paderewskiego
i Malinowej

Infrastruktura drogowa
↘ Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego
w ul. Żółkiewskiego
↘ Bezpieczna droga do szkoły
– budowa chodnika przy ul. Okólnej
Sport i turystyka
oraz doświetlenie trzech przejść
↘ Poznajmy się z sąsiadami.
dla pieszych
Dwuetapowe, sąsiedzkie, międzypo↘ Wykonanie projektu budowy
koleniowe spotkanie integracyjne
ul. Jagiełły
↘ Budowa na tyłach „Kwitnącego
Osiedla” ogólnodostępnego miejsca ↘ Wykonanie projektu budowy
ul. Dolnej
do organizacji sąsiedzkich ognisk
lub grilla
↘ Street Workout & Crossfit – trening Kategoria – Inne
↘ Budowa publicznej, ogólnodostępsiłowy pod chmurką
nej toalety w Markach
↘ Budowa toru rowerowego typu
↘ Ogród zmysłów – strefa relaksu
pumptrack w Markach
u zbiegu ulic Sowińskiego
↘ Zajęcia korekcyjne (korygujące wady
i Stawowej
postawy) dla dzieci – organizacja
↘ Marki w kwiatach – urządzenie
tych zajęć w szkołach mareckich
zieleni na mareckich skwerach
↘ Miejsca parkingowe – przy Wspólnej
(Marki, Zieleniec, Struga)
– na wspólnym stadionie

Trzy nieruchomości
do kupienia w przetargu
Magistrat wystawił na sprzedaż
działki przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową.
Niedawno serwis Money.pl określił
Marki mianem „potęgi budowlanej”.
Na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego popularny serwis internetowy policzył, że
w ubiegłym roku w naszym mieście
powstało 28 mieszkań w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców. To najwyższy
odczyt tego wskaźnika w Polsce!
– Budowa obwodnicy, która w przyszłym roku odblokuje miasto, stworzenie systemu kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej, rozpoczęte w tej kadencji inwestycje drogowe i edukacyjne sprawiają, że nasze miasto staje się
magnesem dla inwestorów – podkreśla
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Władze Marek zdecydowały się przeznaczyć na sprzedaż trzy nieruchomości
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Miasto szuka inwestorów na:
– grunt o powierzchni 561 mkw
przy ul. Jasińskiego; cena wywoławcza 140 600 zł brutto; plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza
realizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wszystkich for-

mach: wolnostojącej, szeregowej lub
bliźniaczej oraz zabudowy usługowej;
– grunt o powierzchni 2169 mkw
przy ul. Żbika; cena wywoławcza
620 000 zł brutto; przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub zabudowa biurowo-administracyjna z usługami w parterach budynków, a przeznaczenie uzupełniające to zabudowa jednorodzinna
we wszystkich formach;
– grunt o powierzchni 2299 mkw
przy ul. Saturna róg Marsa; cena wywoławcza 560 000 zł brutto ; tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – zabudowa jednorodzinna z wykluczeniem
zabudowy szeregowej i bliźniaczej;
Przetarg na teren przy Jasińskiego
odbędzie się 11 października 2016 r.
o godz. 16.15, a przetargi na tereny
przy ul. Żbika i Saturna 15 listopada
odpowiednio o godz. 16.15 i 16.45.

Remondis odbierze śmieci
Od 2017 r. Marki będą miały nowego operatora systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy
nie muszą się martwić: ceny nie wzrosną.
2 września podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2017-2019. Władze
miasta reprezentował Zbigniew Zalas,
zastępca burmistrza, firmę Remondis –
Gerard Sobota, dyrektor zakładu.
– Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu przetargu stawki opłat za odbiór
odpadów nie ulegną zmianom, a śmieci trafią do firmy posiadającej ogromne
doświadczenie w branży gospodarowania odpadami – mówi Zbigniew Zalas.
Gerard Sobota, dyrektor zakładu
Remondis, podkreśla, że firma jest
przygotowana do obsługi Marek. Już

od stycznia 2017 roku na terenie Marek będziemy mogli zobaczyć nowoczesne pojazdy tego operatora.
Firma Remondis wygrała przetarg
na odbiór odpadów we wszystkich sektorach oraz na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ulicy Dużej. Trzyletnia
umowa opiewa na następujące kwoty:
↘ Sektor 1 – Marki Północne:
2,74 mln zł brutto
↘ Sektor 2 – Marki Centralne
(+PSZOK): 2.5 mln zł
↘ Sektor 3 – Marki Południowe:
3.66 mln zł

4 Miejskie inwestycje

Roboty drogowe w migawce

Wygląda na to, że przyszłoroczny termin oddania do ruchu obwodnicy Marek jest
realny. Budowa wiaduktów nad ul. Szpitalną-Ząbkowską oraz ul. Marecką i rzeką
Długą przekroczyła półmetek – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Na niektórych odcinkach drogi pojawiła się już masa bitumiczna.

Zakończyła się budowa ul. Pomnikowej. Ta inwestycja była istotna z dwóch powodów:
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz
budowy oczyszczalni wód deszczowych, która pozwoli odwodnić ten rejon miasta.
Prace wykonała firma STD Nasiłowski, która wygrała przetarg oferując 2,8 mln zł.

Dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargu na Pomnikową miasto mogło
rozpocząć remont okolicznych ulic. Plan modernizacji obejmuje ul. Napoleona,
Walewskiej, Norwida, Chocimska (na zdjęciu) oraz Stokrotki. Wzdłuż Chocimskiej,
Norwida i Walewskiej powstał lub powstaje również chodnik.

Nieutwardzone odcinki ul. Szkolnej i Uroczej zmieniły się nie do poznania.
Latem firma Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa położyła nawierzchnię z kostki brukowej. To inwestycja, którą w lwiej części współfinansują
mareccy deweloperzy.

„POZAMIATANE”
W MARKACH

Wybraliśmy wykonawcę ul. Promiennej
To kolejny projekt,
do którego dokłada się
marecki deweloper.

Zakład Usług Komunalnych kupił nowy
sprzęt sprzątający – małą zamiatarkę
automatyczną. Urządzenie jest bardzo
dokładne, posiada funkcje zamiatania na sucho oraz na mokro, istnieje
możliwość usuwania śmieci za pomocą szczotek i odkurzacza. Dzięki niewielkim gabarytom zamiatarka może
sprzątać tam, gdzie duże maszyny nie
są w stanie dojechać.
Zamiatarka przyczyni się do poprawienia stanu mareckich chodników
i dróg.

Marecki ratusz rozstrzygnął kolejny
przetarg drogowy. Szczepan Ostasz,
zastępca burmistrza, oraz przedstawiciel Zakładu Robót Drogowych
i Inżynieryjno-Instalacyjnych Krol
podpisali umowę na wykonanie
prac w ul. Promiennej. Koszt inwestycji wyniesie niemal 678,9 tys. zł.
Zadaniem wykonawcy będzie odwodnienie ul. Promiennej, przygotowanie nawierzchni asfaltowej (5 m.
szerokości), a także budowa chodnika
(2-2,5 m. szerokości). Przy skrzyżowaniu z ul. Kresową powstanie także
wyniesione przejście dla pieszych.
Droga zostanie zakończona placem
do zawracania.
Wykonawca robót ma na realizację
inwestycji 75 dni (od daty podpisania umowy). Przedsiębiorstwo daje
60-miesięczną gwarancję. To kolejna

inwestycja drogowa, która jest współfinansowana przez mareckiego dewelopera. Podobnie zrealizowano budowę ul. Szkolnej (od Ząbkowskiej do
Pogodnego Osiedla) oraz ul. Uroczej.

– Cieszymy się, że mamy w naszym
mieście deweloperów, którzy chcą
partycypować w budowie wspólnej,
miejskiej infrastruktury – podkreśla
Szczepan Ostasz.
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Złożyliśmy wniosek
o schetynówkę
Ubiegamy się o dofinansowanie
kompleksowej rozbudowy
ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej.
15 września pracownicy mareckiego ratusza złożyli
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek
konkursowy o dofinansowanie z „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Miasto stara się o maksymalnie 3 mln zł
z tego rządowego źródła na inwestycję w południowo-zachodniej części Marek. Chodzi o kompleksową
rozbudowę ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej, które łączą ul. Kościuszki z krajową „ósemką”. Zakres prac,
ocenianych na około 10 mln zł, jest bardzo szeroki.
Przewidywane są m.in.:
↘ rozbiórka konstrukcji jezdni i zjazdów;
↘ wycinka kolidujących z inwestycją drzew;
↘ przebudowa przepustów drogowych;
↘ budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalniami;
↘ budowa kanalizacji sanitarnej;
↘ przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z inwestycją;
↘ budowa nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej, chodników, drogi rowerowej, skrzyżowań
i zjazdów do posesji;
↘ przebudowa oświetlenia;
Prace będą wykonywane w 2017 r. na odcinku
niemal 1,6 km.

STANIE SIĘ JASNOŚĆ
Firma Eles-Bud wybuduje
oświetlenie na 10 ulicach.
Kamienna, Modrzejewskiej, Oleńki,
Wołyńska, Parkowa, Solskiego,
Kwiatowa, Piotrówek, Pogonowskiego,
Okrzei – przy tych ulicach zabłysną
lampy LED. Łącznie powstaną 52 punkty oświetleniowe. Prace wykonuje firma Eles-Bud z Kobyłki. W przetargu
zaoferowała
kwotę ponad 150 tys.
zł brutto i
60-miesięczny okres
gwarancji.
W opracowaniu jest
dokumentacja przetargowa
na budowę
oświetlenia kolejnych ulic.

Żeby zwiększyć szansę Marek w punktacji konkursowej, miasto zawarło partnerskie porozumienie
z powiatem wołomińskim. Powiat dołoży do budowy
tej drogi 2 mln zł, za co Marki otrzymają dodatkowe
punkty w rankingu. W zamian Marki przeznaczą
2 mln zł na modernizację ul. Kościuszki i Sosnowej.
Zgodziła się na to Rada Miasta.
– Będziemy nawzajem wspierać się w działaniach
inwestycyjnych – podkreśla Kazimierz Rakowski,
starosta wołomiński.

– Jeśli sprawy potoczą się po naszej myśli, połowę
kosztów modernizacji ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej
uda się pokryć dzięki zewnętrznym źródłom (3 mln
zł ze „schetynówek” i 2 mln zł z powiatu) – mówi
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi
do 31 października 2016 r. Na 2017 r. dla województwa mazowieckiego przyznano 95,6 mln zł. Samorząd może otrzymać 50 proc. kosztów inwestycji,
nie więcej jednak niż 3 mln zł.

Przetarg na Sowińskiego i Sportową
Jest szansa, że część kosztów
inwestycji pokryją unijne
pieniądze.
Mamy drugą połowę 2017 r. Wstęga
przecięta, kierowcy wjeżdżają na obwodnicę Marek. Kierowcy przestają
grzęznąć w korkach, powstają dogodne połączenia komunikacyjne.
Jednym z nich jest zjazd z węzła wybudowanego przy skrzyżowaniu trasy
S-8 z drogą 631. Dzięki niemu kierowcy i rowerzyści będą mogli pojechać do
Kobyłki albo wjechać do Marek przez
ul. Główną, Sowińskiego i Sportową.
– Rozpoczynamy inwestycje drogowe w tym rejonie. Zaczynamy od
kompleksowej modernizacji ul. Sowińskiego oraz częściowej ul. Sportowej
– podkreśla Szczepan Ostasz, wiceburmistrz Marek.
W przypadku ul. Sowińskiego planowana jest: budowa brakującego
odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej, moderni-

zacja drogi oraz budowa ścieżki rowerowej. Wzdłuż ul. Sportowej powstanie
natomiast ścieżka dla miłośników rekreacji na dwóch kółkach.
– Mamy szansę odzyskać część wydanych pieniędzy na trasy rowerowe
z programu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Jesienią będziemy wiedzieć, czy otrzymamy unijne dofinansowanie – podkreśla Szczepan Ostasz.
Warto też podkreślić, że w rejonie
ul. Zajączka, Sportowej i Sowińskiego
zostanie przygotowane miejsce pod
tzw. rondo filtrujące, czyli zwycięski
projekt w programie EkoMarki.
Ile będzie kosztować inwestycja? To
się okaże w połowie października. Tego
dnia przed południem zostaną otwarte
oferty złożone przez potencjalnych wykonawców. O wyborze zwycięskiej firmy zdecydują trzy czynniki: cena, okres
gwarancji i rękojmi oraz czas wykonania
robót.
– Jeśli chodzi o modernizację ul.
Głównej, to już posiadamy projekt

przebudowy drogi rowerowej tak aby
zapewnić skomunikowanie z powstająca infrastrukturą w rejonie węzła trasy
S8 z drogą 631 – również liczymy na
dofinansowanie w ramach ZIT. Pracujemy nad dokumentacją projektową
dla samej ulicy Głównej, oczywiście
wraz z odwodnieniem. Mamy nadzieję, że wiosną 2017 roku uzyskamy
pozwolenie na budowę. Jeśli zgodę
wyrazi Rada Miasta, będziemy mogli
w przyszłym roku ogłosić przetarg –
mówi Szczepan Ostasz.
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Za co płacą rodzice
w przedszkolach
Przestawiamy standardy
wychowania przedszkolnego
obowiązujące w placówkach
miejskich i tzw. "konkursowych".

Szkoła
przy Okólnej
zostanie
rozbudowana
Latem ratusz podpisał umowę,
dzięki której przy „Jedynce” powstaną
część dydaktyczna i sala sportowa. Obecna
siedziba przejdzie gruntowny remont.
Wiele samorządów w Polsce musi zamykać placówki edukacyjne z powodu niżu demograficznego. W Markach
mamy odwrotną sytuację. Boom budowlany i szybko rosnąca liczba mieszkańców powodują, że marecki ratusz
inwestuje w edukację. Przykładem
jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul. Okólnej. Długi proces
przygotowań do tej ważnej inwestycji znalazł swój finał 17 sierpnia. Tego
dnia w mareckim magistracie podpisano umowę z firmą budowlaną Erbud.
Notowana na giełdzie spółka za niecałe
14,6 mln zł wykona prace, dzięki którym Szkoła Podstawowa nr 1 będzie
mogła przyjąć o 500 uczniów więcej.
Rodziców i ich pociechy ucieszy fakt,
że przy ul. Okólnej powstaną:

↘ nowa część dydaktyczna (9 sal
lekcyjnych, 4 świetlice, sanitariaty,
szatnia oraz sala do ćwiczeń gimnastycznych),
↘ nowa sala sportowa o wysokości
7 m.
↘ zaprojektowana zostanie winda,
która będzie obsługiwała obie części szkoły, co znakomicie ułatwi poruszanie się osobom o utrudnionej
mobilności

↘ zostanie też wykonany remont pomieszczeń obecnej szkoły (odnowienie klatek schodowych, sanitariatów,
modernizacja instalacji elektrycznych). Najtrudniejsze prace będą
wykonywane podczas ferii i wakacji.
Pierwotnie zakładaliśmy, że rozbudujemy „Jedynkę” wyłącznie o część dydaktyczną. Doszliśmy jednak do wniosku,
że inwestycję trzeba zrealizować kompleksowo, dodając do jej zakresu salę
sportową i remont. Cieszę się, że udało
się przeprowadzić proces przetargowy
sprawnie i stosunkowo szybko. Przypomnę, że gdy obejmowałem urząd, nie
było nawet koncepcji rozbudowy tej
szkoły – zaznacza burmistrz Jacek Orych.
Inwestycja zostanie zrealizowana
w nowatorskiej formule „zaprojektuj,
zbuduj i sfinansuj”. Pieniądze zagwarantował kontrolowany przez państwo
Bank Gospodarstwa Krajowego.
– Taka formuła umożliwia nam wydłużenie terminów płatności i jest korzystna dla budżetu miasta – podkreśla
Beata Orczyk, skarbnik miasta.
W tym roku Erbud skupi się na
pracach projektowych i przygotowawczych. Prace budowlane ruszą pełną
parą na początku przyszłego roku.

Marki zapewniają warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla
wszystkich dzieci w wieku od 4 do
6 lat, których rodzice złożą wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Zadanie to realizują cztery przedszkola miejskie – prowadzone przez
miasto oraz 10 przedszkoli niepublicznych, wyłonionych w trybie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych (lista poniżej). Przedszkola
niepubliczne muszą zapewnić standardy wychowania przedszkolnego, obowiązujące w publicznych placówkach
prowadzonych przez miasto. Co to
w praktyce oznacza?

Zakres świadczeń

Przedszkola miejskie i „konkursowe” zapewniają bezpłatną realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. Opisuje ona proces wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci. Przedszkola
w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość
wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
W ramach podstawy programowej,
dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czyli dzieci
w wieku 5 i 6 lat są przygotowywane do
posługiwania się językiem angielskim.
Ponadto przedszkola miejskie
i „konkursowe” w ramach opłaty
za wychowanie przedszkolne (tzw.

„opłata złotówkowa”) zapewniają
dla każdego oddziału przedszkolnego
(niezależnie od wieku dzieci) zajęcia
dodatkowe. Są to zajęcia z języka angielskiego (1 x 30 minut w tygodniu)
oraz zajęcia z rytmiki (2 x 30 minut
w tygodniu). Dyrektorzy przedszkoli
umieszczają na tablicach ogłoszeń informacje o dniu i godzinie, w którym
odbywają się te zajęcia dla poszczególnych oddziałów. Ich realizacja musi
być dokumentowana w odrębnym dla
każdego oddziału dzienniku zajęć dodatkowych, z adnotacją dnia, godziny,
tematu i nazwiska osoby prowadzącej
zajęcia i jej podpisem.

Opłaty i godziny pracy

Zajęcia, podczas których realizowana
jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, odbywają się
w godz. od 8.00 do 13.00. Za świadczenie przez przedszkola usług opiekuńczo-wychowawczych w pozostałych godzinach, czyli od godz. 6.30 do
8.00 oraz od godz. 13.00 do 17.30,
rodzice wnoszą opłatę za wychowanie
przedszkolne w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w tym okresie.
Oprócz tzw. opłaty „złotówkowej”
rodzice ponoszą jedynie opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Jej wysokość ustala dyrektor w porozumieniu
z radą rodziców. Dotyczy ona zakupu
produktów niezbędnych do przygotowania posiłku dla dzieci. Opłata „złotówkowa” i opłata za wyżywienie stanowią więc jedyne obowiązkowe koszty,
jakie ponoszą rodzice dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola miejskie i „konkursowe”.

LISTA PRZEDSZKOLI „ZŁOTÓWKOWYCH”
Przedszkola miejskie prowadzone przez Miasto Marki:
1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach, Al. J. Piłsudskiego 77;
2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach, ul. Duża 1A;
3) Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach, Al. J. Piłsudskiego 246;
4) Przedszkole Miejskie nr 5 w Markach, ul. Wczasowa 5.
Niepubliczne przedszkola konkursowe prowadzone przez osoby fizyczne:
1) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś” w Markach, ul.
Lisa Kuli 3;
2) Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” w Markach, ul. Szpitalna 3B;
3) Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Bambi” w Markach, ul. Ząbkowska 18A;
4) Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Wesoły Teletubiś” w Markach, ul. Sosnowa 2B;
5) Przedszkole Niepubliczne nr 12 „Artedoo” w Markach, ul. Rydza Śmigłego 71;
6) Przedszkole Niepubliczne nr 13 „Kajtuś Czarodziej” w Markach, ul. Sportowa 8;
7) Niepubliczne Przedszkole nr 14 „Dziecięcy Raj II” w Markach, Al. J.
Piłsudskiego 180;
8) Niepubliczne Przedszkole nr 15 „Bratek” w Markach, ul. Lisa Kuli 99;
9) Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Tabaluga” w Markach, ul. Rocha
Kowalskiego 59A;
10) Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Domowe Przedszkole” w Markach, ul.
Wilcza 30A.
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Nominacje dla dyrektorów i nauczycieli
Danuta Pazikowska i Magdalena Osińska
pokierują „Jedynką” i „Czwórką”.
29 sierpnia upłynął pod znakiem spotkań burmistrza
z przedstawicielami mareckiej oświaty i obfitował
w ważne decyzje kadrowe. Najpierw Jacek Orych
wręczył siedmiu nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
i przyjął od nich ślubowanie. To kolejny stopień rozwoju zawodowego dla:
↘ Sylwii Zabrodzkiej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy AK
II Rejonu Celków w Markach
↘ Marzanny Baratowicz, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana
Roweckiego „Grota”
↘ Eweliny Ślifierskiej, nauczycielka języka polskiego
i zajęć artystycznych w Zespole Szkół nr 2 im.
Prymasa Tysiąclecia

↘ Moniki Brym, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia
↘ Anny Łyjak, psychologa w Szkole Podstawowej nr
3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 r.
↘ ks. Łukasza Lacha, nauczyciela religii w Zespole
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
↘ Jacka Pawlika, nauczyciela informatyki w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego.

Tego samego dnia odbyła się narada Jacka Orycha
z szefami mareckich placówek oświatowych, na której
omówiono zagadnienia związane z nowym rokiem
szkolnym. Podczas spotkania burmistrz wręczył akty
powierzenia stanowiska dyrektora w dwóch „podstawówkach”. Nad „Jedynką” czuwać będzie Danuta Pazikowska, pełniąca obowiązki dyrektora w tej
placówce od grudnia 2015 roku, natomiast u steru
„Czwórki” pozostanie Magdalena Osińska, dotychczasowa dyrektor szkoły.
W trakcie spotkania burmistrz podziękował dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkół
za przygotowanie tegorocznej akcji "Lato w Mieście",
która cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców. W lipcu zajęcia dla dzieci organizowane były
w SP nr 4, natomiast w sierpniu zajęcia organizowane
były w SP nr 1. Jacek Orych wręczył również dyrektorom szkół i przedszkoli oprawione mareckie herby, by
pojawiły się w każdej sali edukacyjnej.

Na ratunek sercom
Zapraszamy do obejrzenia
filmu, który uczy, jak korzystać
z zainstalowanych na terenie
miasta defibrylatorów.
Zatrzymanie krążenia już po czterech
minutach prowadzi do uszkodzeń mózgu, karetka, przebijająca się przez
korki, zazwyczaj przyjeżdża za późno. Pomoc udzielona z użyciem AED,
czyli Automatycznego Defibrylatora
Zewnętrznego, zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanej osoby i udzielenie
pomocy przez ratowników medycznych.
– Marki włączyły się do programu
powszechnej dostępności defibrylato-

rów zewnętrznych. Opiera się on na
dwóch kluczowych elementach. Jednym jest instalacja takich urządzeń
w jak największej liczbie miejsc publicznych – firmach, szkołach, instytucjach itp., drugim – szkolenia z obsługi – mówi Anna Marchlik, sekretarz
miasta Marki.
Właśnie dlatego miasto zrealizowało film o AED. Ma on charakter edukacyjny: przekonuje mieszkańców, że nie
warto bać się użycia sprzętu, który jest
dostosowany do użycia przez nieprzeszkolone osoby. Film jest także formą
szkolenia na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania

serca. Można go znaleźć w zakładce
„multimedia” na stronie internetowej
ratusza (marki.pl) oraz w serwisie
YouTube w zakładce Miasto Marki.
– Jesteśmy jedyną gminą w powiecie wołomińskim, która zrealizowała tego typu projekt – podkreśla
Anna Marchlik.
Przypomnijmy, że 30 listopada
ubiegłego roku burmistrz Jacek Orych

zaproponował zakup automatycznych
defibrylatorów zewnętrznych.
– Chcemy zapewnić mieszkańcom
szybki i bezpośredni dostęp do urządzeń
AED, by skutecznie pomóc w pierwszych
minutach od zatrzymania serca. AED
znajdują się w każdej mareckiej szkole, urzędzie miasta, komisariacie policji.
Ochotnicza Straż Pożarna posiada urządzenie mobilne – wylicza Jacek Orych.
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Wakacyjne
metamorfozy

Droga do Przedszkola Miejskiego nr 3, położonego przy
Al. Marszałka Piłsudskiego 246, zmieniła się nie do poznania

Remonty
toczyły się
niemal
we wszystkich
mareckich
placówkach
edukacyjnych.

Niemal miesiąc szkolnej nauki już za
nami. W tym roku do publicznych mareckich szkół i miejskich przedszkoli
uczęszcza prawie 3,8 tys. dzieci. To z myślą
o nich realizowaliśmy latem remonty
obiektów oświatowych. Przez dwa miesiące wakacji prace trwały w każdej
mareckiej placówce oświatowej z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.
Okólnej. To dlatego, że 17 sierpnia podpisaliśmy umowę na jej rozbudowę i modernizację (piszemy o tym na stronie 6).
Zdajemy więc relację, co się w wakacje działo w mareckich szkołach
i przedszkolach.
↘ w Przedszkolu Miejskim nr 1
w dwóch salach wymieniono posadzkę, która została wyłożona wy-

kładziną PCV. Powstał także nowy
podjazd do budynku.
↘ w Przedszkolu Miejskim nr 2 odnowiono wszystkie pomieszczenia.
W salach dla dzieci wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłóg
oraz zakupiono nowe wykładziny
dywanowe.
↘ w Przedszkolu Miejskim nr 3 na drodze dojazdowej do budynku została
ułożona nowa kostka brukowa i ustawione barierki oddzielające chodnik
od drogi. W starej części przedszkola
przeprowadzono kapitalny remont
z wymianą instalacji elektrycznej
i wykonaniem nowej podłogi.
↘ w Szkole Podstawowej nr 2 odnowiona została jadalnia. W wyniku ada-

ptacji powstało dodatkowe pomieszczenie administracyjne i magazynek
teatralny, a nauczyciele zyskali nowy
pokój z zapleczem socjalnym.
↘ w Szkole Podstawowej nr 3 wymieniono drzwi wewnętrzne oraz wykonano cyklinowanie i lakierowanie
podłóg w salach lekcyjnych starej
części budynku oraz sali gimnastycznej. Zmieniło się także otoczenie placówki. Szkoła zyskała nowe ogrodzenie. Wyremontowano chodnik przy
ul. Grunwaldzkiej. Od strony ulicy
Pomnikowej w ramach modernizacji
ulicy powstały nowe chodniki, barierki oraz wyniesione przejście dla
pieszych. Kończą się prace związane
z wykonaniem ulicy Walewskiej.
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Nowe podłogi i drzwi w Szkole Podstawowej Nr 3

Nowa wykładzina PCV na korytarzu
w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Dużej

Odnowiony podjazd w Przedszkolu Miejskim Nr 1

Nowe ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 3
oraz chodnik wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

Odnowiona sala w Przedszkolu Miejskim Nr 2

Wyremontowane łazienki w Zespole Szkół nr 1
przy ul. Wczasowej
Odnowiona sala
w Przedszkolu Miejskim Nr 3
↘ w Szkole Podstawowej nr 4 ułożono
nową podłogę PCV na korytarzach
szkolnych na parterze i na piętrze
oraz na schodach. Wybudowano
także wiatę śmietnikową.
↘ w Zespole Szkół nr 1 odmalowano
sale lekcyjne, hol oraz wykonano
cyklinowanie i lakierowanie podłóg
oraz schodów.
↘ w Zespole Szkół nr 2 w trzech salach
lekcyjnych wymieniono parkiet dębowy, a w sześciu innych wykonano
cyklinowanie z lakierowaniem. Cyklinowanie i lakierowanie odbyło się
również na korytarzach szkolnych.
Ponadto, zmodernizowano dwie
łazienki uczniowskie, w tym jedną
w bloku przedszkolnym.

Odnowiona stołówka w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej
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Piękny
jubileusz
35 lat – tyle lat już pracuje w mareckim
urzędzie Jolanta Zawadzka.
Pani Jola jest obecnie Naczelnikiem Wydziału
Spraw Obywatelskich i Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego. Z okazji pięknego jubileuszu burmistrz
Jacek Orych wręczył jej list gratulacyjny i podziękował za pracę na rzecz mieszkańców i miasta.
Warto też podkreślić, że Jolanta Zawadzka została
w czerwcu tego roku wybrana na prezesa mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Urzędników
Stanu Cywilnego.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,
WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
UWAGA
Świadczenie

Terminy wypłat w 2016 r.

Fundusz
alimentacyjny
Świadczenia
rodzinne

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Świadczenie
wychowawcze
(500+)

26
25
28
20

Przekazy Wpłata
pocztowe na konto
Wrzesień
21
26
Październik
20
26-31
Listopad
21
25-30
Grudzień
14
19-23

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA
TABLICZEK Z NUMERAMI
NA DOMACH
Właściwe oznaczenie nieruchomości
poprzez duże numery porządkowe
z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości
oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia
lokalizację danego budynku służbom
porządkowym czy ratowniczym.
Na terenie naszego miasta w wielu domach brakuje
tabliczek z numerami na budynkach, część nieruchomości ma tabliczki z błędnymi numerami.
Konieczność oznaczenia budynków numerem
porządkowym jest obowiązkiem ustawowym a brak
tabliczki może skutkować wystawieniem mandatu
przez policję. Jeśli odmówimy przyjęcia mandatu,
sprawa będzie skierowana do sądu.

UWAGA
Obowiązek umieszczenia tabliczki należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych
osób, które takimi nieruchomościami władają, a są
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.
Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice,
place, osiedla umieszcza się oprócz numeru porządkowego również nazwę ulicy, placu lub osiedla.
W miejscowościach nieposiadających ulic, placów,
osiedli oprócz numeru porządkowego umieszcza się
nazwę miejscowości. Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy
budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza
się również na ogrodzeniu. Ustawa nie narzuca koloru, wielkości oraz wzoru tabliczki, jedynie zobowiązuje do umieszczenia na niej numeru budynku, nazwy
ulicy, placu, osiedla bądź miejscowości.

DZIECI PISZĄ BAJKI

MOJE ULUBIONE MIEJSCE W MARKACH

Z inicjatywy dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej Nr 4 powstała niezwykła publikacja.
Książka „Moja Bajka” to 24 opowieści, wybrane i nagrodzone w szkolnym konkursie. Opowieści zostały
napisane i własnoręcznie zilustrowane przez dzieci
z klas 3-6. Książka, wydana przez marecki ratusz,
przenosi nas w świat bajek widzianych oczami dzieci, pokazuje ich wspaniałą wyobraźnię, wrażliwość
i talent. Każda historia jest inna, nieprzewidywalna
i oryginalna. Książki znajdziecie Państwo w Bibliotece
Publicznej Miasta Marki i jej filiach oraz bibliotekach szkolnych.

Zapraszamy mareckich uczniów
do konkursu plastycznego. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody, a każdy
uczestnik otrzyma upominek.
Mieszkach w Markach? Jesteś uczniem podstawówki, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Masz
swoje ulubione miejsce w naszym mieście? Nie brakuje Ci talentu plastycznego? Jeśli tak, ten konkurs
jest dla Ciebie. Chcemy, abyś – korzystając z techniki
malarskiej lub rysunkowej (farby, pastele, kredki,
węgiel itp.) – przedstawił atrakcyjne miejsca do spędzania wolnego czasu. Uwaga! Prace muszą być wykonane na papierze lub bristolu (forma płaska – 2D),
w formacie wyłącznie A3, w orientacji poziomej.
Spośród uczestników zostanie wyłonionych
12 laureatów, których prace znajdą się w kalendarzu
miasta Marki na 2017 r. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wyróżnienie
otrzyma także szkoła, której uczniowie najliczniej
wezmą udział w konkursie. Na wszystkich uczestników czekają drobne upominki.
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do
19 października 2016 r. do godz. 18.00. Prosimy
o osobiste dostarczenie prac ze zgłoszeniem konkursowym do pokoju numer 30 w Urzędzie Miasta
Marki (Al. Marszałka Piłsudskiego 95).
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W ratuszu
zapłacisz kartą
W trzech wydziałach magistratu zostaną uruchomione
płatności bezgotówkowe.
35,3 mln – tyle pod koniec pierwszego kwartału tego roku, według danych
Narodowego Banku Polskiego, znajdowało się w obiegu kart płatniczych. To
oznacza, że statystyczna osoba dorosła nosi w portfelu przynajmniej jeden
„plastik”. Płatności bezgotówkowe do
tej pory były domeną sektora prywatnego (kwartalna wartość transakcji
to już 48 mld zł), teraz do tego nurtu
dołączają też samorządy. Marki biorą udział w pilotażowym programie
Ministerstwa Rozwoju i Krajowej Izby
Rozliczeniowej, dzięki któremu będzie
można w ratuszu realizować płatności bezgotówkowe.
„Wprowadzenie bezgotówkowej
formy płatności w urzędach w rela-

cjach z obywatelami jest obok walki
z szarą strefą oraz ograniczeniem
kosztów funkcjonowania administracji jednym z kluczowych do osiągnięcia celów dla zapewnienia sprawnego
funkcjonowania państwa i gospodarki polskiej. W ramach programu „Od
papierowej do cyfrowej Polski” planujemy opracowanie i uruchomienie
akceptacji płatności bezgotówkowych
we wszystkich instytucjach administracji publicznej do końca 2017 r.”
– informuje Ministerstwo Rozwoju.
Marki są w awangardzie tego programu.
– Rozpoczynamy instalację w urzędzie trzech terminali w wydziałach:
Podatków i Opłat, Spraw Obywatel-

skich oraz Gospodarki Nieruchomościami. Dzięki temu załatwianie spraw
w ratuszu będzie szybsze i bezpieczniejsze – nie trzeba będzie mieć przy
sobie gotówki, nie trzeba stać w kolejce do okienka na poczcie czy w banku
– informuje Anna Marchlik, sekretarz
miasta Marki.
Ministerialny pilotaż potrwa do
końca 2016 roku. Do tego czasu samorządy (ani oczywiście płatnicy) nie
będą ponosić żadnych opłat z tytułu
wprowadzania terminali płatniczych.
– Rozpoczynając kadencję, jednym
z wyzwań jakie przed sobą postawiłem była informatyzacja mareckiego
samorządu. Po utworzeniu Centrum
Aktywności Cyfrowej w ratuszu oraz

uruchomieniu aplikacji mobilnej do prowadzenia konsultacji społecznych przyszedł czas na transakcje kartą płatniczą.
Marki idą więc z duchem czasu. Jestem
przekonany, że wdrożenie systemu płatności bezgotówkowych w naszym ratuszu okaże się wygodnym rozwiązaniem
dla mieszkańców. Ponadto usprawni
funkcjonowanie samego urzędu – uważa Jacek Orych, burmistrz Marek.
13 września podczas sesji rada miasta jednogłośnie podjęła uchwałę przygotowaną przez burmistrza w sprawie
wdrożenia systemu płatności bezgotówkowych w ratuszu. Terminale płatnicze
zostaną uruchomione po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

W 77. rocznicę napaści ZSRR na Polskę
gościliśmy w Markach Łagierników
Tegoroczne mareckie
obchody rocznicy agresji
ZSRR na Polskę miały
wyjątkowy przebieg.

W sobotę, 17 września 2016 roku, w Dniu Sybiraka
mareccy kombatanci walk o niepodległość, delegacja
OSP Marki oraz burmistrz Marek Jacek Orych i wicestarosta wołomiński Adam Łossan złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Dziesięciu Powieszonych, oddając hołd
ofiarom tragicznych wydarzeń.
Następnie w galerii Mareckiego Ośrodka Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego wystawiony został poruszający monodram „Z domu niewoli” w reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego – dyrektora Polskiego Teatru
Ludowego we Lwowie oparty na prozie i poezji lwowianki Beaty Obertyńskiej, która aresztowana przez
NKWD i wywieziona do łagru w Workucie przeszła
cały szlak armii gen. Władysława Andersa. W postać
Beaty Obertyńskiej wcieliła się również lwowianka –
Elżbieta Lewak.
Wieczorem odbyło
się spotkanie władz samorządowych Marek
i Kobyłki z mareckimi
kombatantami oraz
kombatantami ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej, którzy przybyli z różnych stron
Polski na centralne uroczystości Dnia Sybiraka
w Warszawie.
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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 miasta.
W październiku zapraszamy na spotkania i imprezy.

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

Benefis Krystyny Klimeckiej
Podziękowaliśmy dyrektor
Mareckiego Ośrodka Kultury
za ponad trzy dekady pracy.
Zaczęło się od niewielkiego liczącego 12 mkw. pomieszczenia. W takich
warunkach Krystyna Klimecka zaczęła tworzyć podstawy Mareckiego

Ośrodka Kultury (MOK), który – pod
jej kierownictwem – przez 32 lata wpisał się złotymi zgłoskami w historii
naszego miasta. 15 września mieliśmy doskonałą okazję, by podziękować Pani Krystynie. W MOK odbył się
benefis, poświęcony jej działalności
kulturalnej. Otworzył go burmistrz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZANIA NASZEJ
STRONY INTERNETOWEJ
WWW.MOKMARKI.PL
GDZIE NA BIEŻĄCO
INFORMUJEMY PAŃSTWA
O NADCHODZĄCYCH
WYDARZENIACH.
ZAPRASZAMY
DO ZAPISÓW NA ZAJĘCIA.

Jacek Orych, który złożył bohaterce wydarzenia podziękowania od
mieszkańców za wieloletnią, pełną
zaangażowania pracę. Dzięki niej na
przestrzeni trzech dekad MOK stał się
kluczowym punktem na kulturalnej
mapie miasta, chętnie odwiedzanym
przez mieszkańców.

Krystyna Klimecka otrzymała również odznakę honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. To odznaczenie
nadane przez Piotra Glińskiego, ministra kultury. Z kolei Bożena Żelazowska, przewodnicząca Komisji Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Samorządu
Województwa Mazowieckiego, uhonorowała Krystynę Klimecką medalem
pamiątkowym Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego oraz odczytała okolicznościowy
list gratulacyjny od marszałka Adama Struzika.
Uroczystość uświetnił koncert Danuty Błażejczyk zatytułowany „Serce
na dłoni”, która wprawiła publiczność
w doskonały nastrój.

W PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY
↘

2.X.2016 GODZ. 15.00

↘

13.X.2016 GODZ. 16.00

↘

16.X.2016 GODZ. 17.00

↘

22.X.2016 GODZ. 18.00
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Ruszył program
„Aktywny Senior 60+”
Nordic walking i tańce latynoamerykańskie to tylko kilka
propozycji bezpłatnych zajęć, jakie czekają na mareckich
seniorów. Miasto Marki zaprosiło seniorów do programu
przygotowanego specjalnie dla nich.
„Aktywny Senior 60+” ma na celu promowanie
aktywnego stylu życia i aktywizację osób starszych
poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno –
sportowych. Udział w zajęciach mogą brać osoby,
które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w Markach.
W ramach zajęć przewidziano: nornic walking, tańce
latynoamerykańskie, gimnastykę korekcyjną i ogól-

norozwojową. W zajęciach można uczestniczyć
2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, muszą
tylko dysponować butami na zmianę i wygodnym
strojem sportowym.
Pierwsze zajęcia ruszyły 19 września i będą trwały do 16 grudnia br.

Sezon na Marcovii
rozpoczęty

Akademia Piłkarska Marcovia Marki
rozpoczęła sezon 2016/2017.
Zawodnicy zespołów seniorskich przygotowania do rundy jesiennej rozpoczęli już w lipcu. Młodzieżowe drużyny trenowały w tym czasie pod okiem
swoich trenerów na obozie sportowym
w Olecku. Piłkarki ręczne do nowych
wyzwań przygotowywały się z kolei
w Augustowie. Dziewczęta 5 września
wznowiły zajęcia i ciężko trenują przed
zbliżającymi się meczami i turniejami.
Wszystkie drużyny Akademii wznowiły już rozgrywki ligowe. Występująca
w Lidze Okręgowej pierwsza drużyna
Marcovii zdążyła rozegrać już 8 spotkań, z czego 2 w ramach okręgowego
Pucharu Polski. Podopieczni Konrada
Kucharczyka chcą awansować do 4 ligi.
W ubiegłym sezonie zabrakło szczęścia, teraz awans jest priorytetem.

Występująca w klasie "B" druga drużyna Marcovii jest aktualnie liderem
swojej grupy i krok po kroku pnie się
w tabeli. Zespół Michała Ogórka jest
na dobrej drodze do awansu do "A"
klasy.
Młodzi zawodnicy Akademii mają
za sobą dopiero pierwsze ligowe
spotkania. Wszyscy adepci solidnie
trenują pod okiem doświadczonych
szkoleniowców żeby jak najlepiej reprezentować zespół i miasto Marki. Nasze najmłodsze pociechy cieszą się każdymi zajęciami i robią szybkie postępy.
Akademia Piłkarska Marcovia Marki
zaprasza na treningi przedszkolaków.
Piłkarskie Przedszkola odbywają się
w soboty o godz. 10:00 na obiektach
przy ul. Wspólnej 12.
Informacje na
www.marcovia-marki.pl
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SKWER
BŁ. BRONISŁAWA
MARKIEWICZA
– ZIELONY ZAKĄTEK
W CENTRUM MIASTA

ZAKWITŁ TEREN WOKÓŁ
POMNIKA X POWIESZONYCH
Mieszkańcy Marek uczestniczyli w obsadzeniu skweru
wokół Pomnika X Powieszonych (róg Al. Piłsudskiego i ul.
Paderewskiego) krzewami, kwiatami i bylinami. Koncepcja
nasadzeń wykonana została przez architekta krajobrazu,
którego do współpracy przy projekcie zaprosiła Fundacja
Sendzimira, natomiast zakup roślin sfinansowany został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Kolejnym etapem rewitalizacji skweru będzie wykonanie nowych alejek, ławek, oświetlenia i pergoli.

11 czerwca odbyło się wspólne
sadzenie roślin. Oprócz zaplanowanych nasadzeń, mieszkańcy
uporządkowali teren. Nasadzenia
objęły rabaty w kształcie nerki, nasadzenia krzewów, takich jak suchodrzew czy bez czarny, których
owoce mogą stanowić pożywienie
dla ptaków. Posadzono też jaśminowiec, lilak, pigwowce oraz róże
okrywowe. Wszystkie rośliny są roślinami kwitnącymi, wzbogacającymi podszycie skweru. Większość
nasadzeń stanowią rośliny miododajne, dające pożywienie owadom
zapylającym. Na tyłach posadzono
również szpaler krzewów, które
maja chronić teren przez rozjeżdżaniem przez parkujące na trawie samochody.

MEKSYK ZYSKAŁ POMOSTY
W ramach kolejnego projektu "EkoMarki” zbiornik Meksyk
zyskał dodatkową ochronę brzegów przed zadeptywaniem.
Pływające pomosty umożliwiają dotarcie do otwartej tafli
wody bez wydeptywania szuwarów. Przy miejscach mocno wydeptanych oraz przy samych pomostach postawiono
2 tablice informacyjne. Dzięki tym działaniom Marki zyskały
nowe miejsce rekreacyjne dla całych rodzin.

Marki w zieleni
Cieszą oko i duszę
– wyłoniliśmy
najpiękniejsze
ogrody i balkony
w Markach.

Finał XV edycji konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon za nami!
Komisja odwiedziła osiem ogrodów
przydomowych i pięć balkonów, oceniając je pod kątem kompozycji nasadzeń, czystości i porządku oraz ogólnych wrażeń estetycznych. W pierwszej
kategorii najwięcej punktów zdobył
ogród położony przy ulicy Marsa. Jego
opiekunka – Magdalena Jakubowska –
odniosła podobny sukces w ubiegłym

roku. W drugiej kategorii konkursowej
wygrał balkon mieszczący się przy ul.
Dużej. Na co dzień troszczy się o niego
Karina Skrzypczak.
Laureatki otrzymały karty podarunkowe, a pozostałe uczestniczki książki
o ogrodach i pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczyli: Zbigniew Zalas, zastępca
burmistrza, oraz przedstawiciele Rady
Miasta, którzy wzięli udział w pracach
komisji konkursowej.

NAJŁADNIEJ URZĄDZONY
I UKWIECONY BALKON:

I miejsce:
Karina Skrzypczak – ul. Duża
II miejsce:
Krystyna Majewska – ul. Ząbkowska
III miejsce:
Anita Janicka – ul. Braci Briggsów

NAJŁADNIEJ URZĄDZONY OGRÓDEK PRZYDOMOWY:

I miejsce:
Magdalena Jakubowska – ul. Marsa
II miejsce:
Beata Łapińska – ul. Żeromskiego
III miejsce:
Jolanta Godlewska – ul. Szkolna

Wyróżnienia:
Anna Lewandowska-Sędek
– ul. Sportowa,
Grażyna Siara
– ul. Poniatowskiego
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DOTACJA NA ODBIÓR
I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU

MODERNIZACJA ROWU R-10
24 maja 2016 r. zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpatrzył
pozytywnie wniosek o dofinansowanie
kolejnego etapu modernizacji rowu
melioracyjnego biegnącego wzdłuż
ul. Koszalińskiej przez ul. Fabryczną,
ul. Braci Briggsów aż do rzeki Długiej.
W 2015 r. wykonano pierwszy etap
prac związanych z remontem odcinków odkrytych rowu R-10 o długości
1447 mb. W ramach drugiego etapu
prowadzone są obecnie: przebudowa

wszystkich przepustów drogowych
(10 szt.), remont rurociągu o długości
123,5 mb oraz otwartego odcinka rowu
o długości 131 mb.
*Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R10 w mieście Marki,
została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 149 395,00 zł.

Pod koniec sierpnia Marki realizowały
zadanie „Odbiór i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85%
zostało dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
W ramach projektu odebrano od
mieszkańców azbest, który następnie został przetransportowany i zutylizowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Łącznie z terenu Marek wywieziono 262,52 ton płyt azbestowych.
W przyszłym roku program odbioru
będzie kontynuowany.
Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Marki dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.631,00 zł.

Dobry zwyczaj, nie zatykaj!
Zabawki, szmaty, chusteczki nawilżające, pampersy, materiały budowlane,
koszyczki plastikowe na kostki do WC
– to nieliczne skarby, jakie wydobywają
z pompowni pracownicy działu eksploatacji Wodociągu Mareckiego. Te
rzeczy nie tylko mogą zapchać sedes,
ale wewnętrzną kanalizację w budynku i stać się poważną przyczyną awarii.
Sprawdź więc, jak uniknąć śmierdzącej niespodzianki.
Ubiegły rok to ok. 500 przypadków
unieruchomienia pompowni sieciowych
z powodu wyrzucania do toalety niepożądanych przedmiotów. Sami mieszkańcy też zgłaszają do Wodociągu Mareckiego przypadki zatkania kanalizacji,
czy zalania piwnicy ściekami. W większości to wynik wrzucania przeróżnych
rzeczy do toalety, czasem nawet nie
przez samych poszkodowanych. Zdarza
się, że ekipa eksploatacyjna Wodociągu

Mareckiego otrzymuje nawet kilka zgłoszeń awarii dziennie. Sedes to nie kosz
na śmieci, dlatego apelujemy o właściwe korzystanie z kanalizacji.
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. obecnie eksploatuje ok. 200 km sieci kanalizacyjnej. Pracownicy eksploatacji
w czasie przeglądów znajdują w kanałach najróżniejsze rzeczy: butelki
po alkoholu, cegły, worki z piaskiem, kostki brukowe. Te przedmioty mogą być przyczyną zatoru,
co skutkuje wypływem ścieków ze
studzienek na ulicę.
Dlatego pamiętajmy, że nie tylko
w swoim domu, ale i ze wspólnego
dobra należy korzystać we właściwy sposób, aby uniknąć przykrych
niespodzianek. Niech w każdym
domu panuje dobry zwyczaj:
Nie zatykaj!
Wodociąg Marecki

Zajączka P13

Wspólna P14a

CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO TOALETY:

Wirnik pompy zatkany włókniną
Bandurskiego P19

↘nawilżających chusteczek, materiałów opatrunkowych i wszystkich
rzeczy, które nie mogą rozpuścić się
w wodzie,
↘pończoch, rękawiczek gumowych,
szmat i innych części garderoby,
które blokując wirnik w pompie,
uniemożliwiają przepływ ścieków,
↘materiałów budowlanych, ponieważ
zalegają one w przewodach kanalizacyjnych i są trudne do usunięcia,

↘igieł, narzędzi ostrych, które mogą
wyrządzić szkody w sieci, a także
okaleczyć pracowników podczas
usuwania usterki,
↘lekarstw, farb, chemikaliów zawierających szkodliwe substancje chemiczne,
↘tłuszczów i olejów, które przyklejają
się do ścian,
↘pieluch, podpasek i innych środków
higienicznych.

Wspólna P14a

16 Z życia miasta

Na weekend zostaję z rodziną w Markach

Memoriał Bercika – 30.07.16

Lato pod
znakiem
relaksu
W wakacje biliśmy rekordy:
nie tylko pod względem liczby imprez,
ale także frekwencji mieszkańców.

Piknik Rodzinny u Izydora – 18.09.16

Lato rozpoczęliśmy piknikiem „Bezpieczne wakacje”, który zainaugurował
akcję „Na weekend zostaję z rodziną
w Markach”. Ratusz prowadził ją przez
wszystkie wakacyjne weekendy w Parku
Miejskim. Mieszkańcy korzystali ze strefy relaksu, zabaw sportowych na świeżym powietrzu oraz różnych warsztatów. Kolejną odsłonę miało kino letnie,
które w czwartkowe wieczory bywało
oblężone. Największą popularnością
cieszyły się seanse familijne.
Początek wakacji to też imprezy sportowe. Rozpoczęliśmy Mistrzostwami Polski
w warcabach 100-polowych dla dzieci
do lat 8. Biegacze świętowali 25 czerwca,
kiedy po raz trzeci odbył się bieg uliczny Nocny Marek. Impreza zgromadziła
wielu entuzjastów tego sportu i to nie
tylko z Polski. Koniec lipca to dziesiąty
już Memoriał Bercika, wyścig rowerowy
MTB o puchar Burmistrza Miasta Marki.
Zawodnicy chwalili tegoroczną edycję
za wymagającą trasę i organizację.
Przez wakacje trwała także akcja
„Lato w mieście”, prowadzona w szkołach SP 1 i SP 4. W letnich półkolo-

Kino letnie

niach udział wzięła duża liczba dzieci,
które uczestniczyły w wycieczkach,
zajęciach sportowych i kulturalnych.
Także Marecki Ośrodek Kultury zaprosił najmłodszych na półkolonie pod hasłem: „Kulturka na wakacjach”.
Już po wakacjach, ale w gorącej atmosferze, na początku września odbył
się po raz już drugi Poland Bike Marathon. Impreza dedykowana entuzjastom dwóch kółek w każdym wieku
w tym roku zanotowała rekordową
liczbę ponad 1000 uczestników! W tym
samym dniu miłośnicy literatury mogli
wziąć udział w Narodowym Czytaniu
i spotkaniu z aktorem Danielem Olbrychskim. W niedzielę 4 września
odbył się bieg uliczny Mała Mila Marecka, który zgromadził wierną rzeszę
fanów. Gorący sezon letni zamknęliśmy
koncertem Marki FM Festiwal Młodych i piknikiem rodzinnym w Parafii
Św. Izydora.
Dziękujemy wszystkim organizatorom imprez na terenie miasta i partnerom za wsparcie akcji organizowanych
przez samorząd. Zapraszamy już za rok.

Mała Mila Marecka – 4.09.2016

Festiwal Młodych Marki FM — 10.09.16

Na weekend zostaję z rodziną w Markach
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Nocny Marek – 25.06.2016
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