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Nauka, sport i kultura – to wszystko pod jednym dachem przy Wspólnej. Otworzyliśmy Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne, wyjątkowy obiekt w skali całego kraju, służący wszystkim mieszkańcom naszego miasta! 
 Strony 4-7

w  jednymTRZY
Dron sprawdzi, 
co trafia do pieców

Świętowanie przed świętami

Wspólnie 
z policją 
rozpoczniemy 
kontrole. 
Chcemy 
ograniczyć 
praktyki 
palenia 
w piecach 
rakotwórczego 
„paliwa” 
m.in. plastiku 
i starych 
mebli.  
Strona 10

Zapraszamy na piątą edycję jarmarku bożonarodzeniowego. 
Czeka na Państwa wiele atrakcji w nowej lokalizacji. Strona 3

FOT. UM POZNAŃ



2 Edukacja Słowo od burmistrza

Kilka dni przed 
Mikołajem w mareckiej 
remizie zaparkował 
nowy pojazd. 
Jest to samochód 
ratowniczo-gaśniczy, 
którego zakup 
sfinansowały: 
nasze miasto, 
urząd marszałkowski, 
fundusze ochrony 
środowiska 
oraz prywatni darczyńcy 
(m.in. mieszkańcy 
Marek). Może zabrać 
sześciu strażaków, 
4500 litrów 
wody oraz 450 litrów 
środka pianotwórczego. 
Drogie druhny, drodzy 
druhowie, niech nam 
wszystkim dobrze służy!

STRAŻACY Z NOWYM WOZEM

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

Można patrzeć na życie przez pryzmat 
jednostkowych zdarzeń. Można też na nie 

spojrzeć pod kątem realizacji kluczowych zadań, 
które przed sobą stawiamy. Gdybym patrzył 
na pierwszy rok nowej kadencji z pierwszej 
perspektywy, użyłbym określenia: niełatwy. 
Bo najpierw zderzyliśmy się z konsekwencjami 
kryzysu śmieciowego na Mazowszu, a teraz 
mierzymy z efektami zmian podatkowych 
w PIT, które ponoszą wszystkie samorządy
(str. 8-9). Ale gdybym spojrzał na mijający rok 
przez pryzmat kluczowego wyzwania – tak 
potrzebnych od wielu lat inwestycji w edukację, 
nie bałbym się użyć już kultowego „yes, yes, yes”. 

Najpierw powiększyliśmy miejskie przedszkole 
przy ul. Dużej, potem uruchomiliśmy nowe 
przedszkole przy ul. Okólnej. We wrześniu 
„Czwórka” przeniosła się do Mareckiego Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnego, a teraz uruchamiamy 
całość tego najnowocześniejszego w kraju obiektu 
użyteczności publicznej – z basenem, 
salą koncertową i sportową (str. 4-7). Także 
we wrześniu dzieci zaczęły uczyć się w nowych 
i odnowionych murach Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Szkolnej. Tu jesteśmy na ostatniej 
prostej – w tym miesiącu kończą się ostatnie 
prace związane z budową sali sportowej i bloku 
żywieniowego. Wszystkie osoby uczestniczące 
w realizacji tych wielomilionowych projektów 
mają ogromną satysfakcję, że zapewniły 
najmłodszemu pokoleniu odpowiednie miejsce 
nauki i zabawy na miarę XXI wieku.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 
Rok. Życzę Państwu (i sobie), by ten cudowny czas 
był niezwykły pod każdym względem. A kolejny 
rok niech przyniesie również dużo satysfakcji 
na każdym polu: rodzinnym i zawodowym!

Burmistrz Miasta Marki

Czas na happy end
Najpierw były opóźnienia, a potem 
rozwiązanie umowy z poprzednim 
wykonawcą i ponad rok przerwy 
w pracach. Obwodnica zostanie 
jednak dokończona.

W grudniu 2017 r. tuż przed Wigilią po raz 
pierwszy mogliśmy przejechać obwodnicą 
Marek. Był to świąteczny prezent dla miesz-
kańców miasta, blokowanego przez wiele lat 
przez tysiące tirów. Inwestycji, realizowanej na 
zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA), było jednak wciąż daleko 
do zakończenia. Nie było np. możliwości zjazdu 
z Radzymina do Marek na węźle przy M1. 

W maju 2018 r. GDDKiA miała dość opóźnień 
i rozwiązała umowę z ówczesnym wykonaw-
cą – konsorcjum pod wodzą włoskiego Salini. 
W maju 2019 r. drogowcy ogłosili przetarg na 
dokończenie obwodnicy. O zamówienie starało 
się pięć firm. Zwycięsko z tego przetargowego 
starcia wyszła firma Strabag, która zdecydowała 
się zakończyć roboty po konsorcjum Salini za 
166 mln zł. W listopadzie GDKKiA podpisała 

umowę z wykonawcą, który od początku przy-
szłego roku będzie mieć pełne ręce roboty. 

Lista prac, które Strabag musi zrealizo-
wać, jest długa. Podstawową kwestią będzie 
doprowadzenie do końca prac budowlanych 
przy trzech węzłach: Marki (M1), Zielonka 
i Kobyłka. W przypadku węzła Marki chodzi 
o połączenie zjazdu z obwodnicy od strony 
Radzymina z Aleją Marszałka Piłsudskiego. 
Obecnie kierowcy jadący z tamtego kierunku, 
chcąc wjechać do Marek, muszą robić pętlę  
wykorzystując wiadukt przy IKEA. Na dokoń-
czenie czeka też wiadukt nad obwodnicą, który 
połączy Marki z Kobyłką. Wówczas do naszych 
sąsiadów będzie można pojechać wyremonto-
waną ulicą Główną, przeciąć drogę wojewódz-
ką 631 i wjechać w ulicę Dworkową. Warto 
podkreślić, że są już gotowe drogi dojazdowe 
do kobyłczańskiego wiaduktu, wykonane przez 
powiat wołomiński. W ramach kontraktu na do-
kończenie inwestycji powstaną też trasy rowe-
rowe i drogi serwisowe. Zostaną one ułożone 
m.in. na odcinku od ulicy Mareckiej w Zielonce 
do ul. Kosynierów w Markach. Koniec prac jest 
planowany wiosną 2021 r. 
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Wielka Orkiestra gra coraz głośniej

Plac Świętego Mikołaja

W tym roku mieszkańcy 
Marek zebrali ponad 180 tys. 
zł. Czy w styczniu 2020 r. 
przekroczymy próg 200 tys. zł? 
Wszystko w naszych rękach!

Od 14 lat w Markach w pocie czoła 
działa lokalny sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (WOŚP). Już 
w październiku jego członkowie roz-
poczęli pierwsze spotkania, by przy-
gotować przyszłoroczny finał. Został 
zaplanowany na 12 stycznia 2020 r. 
– tym razem w gościnnych progach 
Mareckiego Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnego przy ul. Wspólnej 40-
42. Tegoroczna edycja WOŚP upływa 
pod znakiem kwesty na rzecz dziecię-
cej medycyny zabiegowej.  

– Z każdym rokiem mieszkańcy na-
szego miasta są coraz bardziej hojni. 
Podczas pierwszej edycji w 2006 r. ze-
braliśmy 50 tys. zł. W 2016 r. przesko-
czyliśmy próg 100 tys. zł, uzyskując 
ponad 123 tys. zł. W ubiegłym roku 
zebraliśmy 183,5 tys. zł. To był naj-
lepszy wynik osiągnięty w powiecie 
wołomińskim. Po cichu liczymy, że 
w styczniu 2020 r. uzyskamy ponad 
200 tys. zł. Wszystko w Państwa rę-
kach, zapraszamy do udziału w ma-
reckim finale – zachęca Maria Krzyża-
nowska, szefowa sztabu WOŚP. 

A przy Wspólnej 40-42 będzie 
się działo.

– Przygotowaliśmy mnóstwo 
atrakcji. Na scenie zaprezentują 
się dzieci i młodzież z mareckich 
szkół. Wystąpią również zespoły 

muzyczne. Gwiazdami będą kwar-
tet Obsession oraz Mika Urbaniak. 
Nieodłącznym elementem sceny są 
licytacje fantów przekazanych nam 
m.in. przez samorządowców oraz 
przedsiębiorców – mówi Ada Gajek 
ze sztabu WOŚP. 

Wśród atrakcji finału w MCER 
znajdują się także: fantownia, kiosk 
z sercem, warsztaty szycia i rękodzie-
ła, gry planszowe. Dorośli będą mogli 
skorzystać z zabiegów kosmetycznych 
i/lub wybić pamiątkową monetę. Dzie-
ci – wyhasać się na dmuchańcach i po-
malować buźki.

– Odwiedzą nas też znani goście. Do 
MCER przyjedzie m.in. aktorka Anna 
Korcz – dodaje Ada Gajek.

Spragnieni i głodni uczestnicy będą 
mogli delektować się napojami i po-

trawami serwowanymi w bogatej stre-
fie gastronomicznej.

Przedstawiciele sztabu zachęcają 
mieszkańców Marek do włączenia się 
w 28 finał (trwający od 12.00 do 20.00).

– Zapraszamy Państwa do grona 
naszych szlachetnych darczyńców. 
Zbieramy nie tylko datki finansowe. 
Z radością przyjmiemy mniejsze i więk-
sze upominki i gadżety, które zasilą na-
szą loterię, kiosk z sercem i licytację. 
Mile widziane są wszelkie produkty 
spożywcze, które zapewnią regenera-
cję sił wolontariuszy – dodaje Maria 
Krzyżanowska. 

Warto dodać, że kwesta na rzecz 
WOŚP zacznie się już w tym roku. 
W połowie grudnia w wybranych 
punktach Marek pojawią się charakte-
rystyczne skarbonki. 

Ta tradycja liczy sobie kilkaset lat. Na terenie dzi-
siejszych Niemiec, Austrii i Szwajcarii jarmarki bo-
żonarodzeniowe odbywały się już w średniowieczu. 
Ta piękna tradycja jest nadal kultywowana, a go-
spodarzem największej imprezy jest Kolonia. Takiej 
bogatej historii nie ma jeszcze jarmark w Markach, 
ale… wszystko przed nami! W tym roku zapraszamy 
Państwa na piątą edycję świątecznych uroczystości. 
W sobotę i niedzielę 14 i 15 grudnia bijącym sercem 
miasta stanie się plac przed wejściem do Mareckiego 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej 
40-42. Będzie coś dla ducha, dla ciała i… dla naj-
bliższych. 

W świąteczny nastrój wprowadzą nas występy 
na głównej scenie. To będzie mix młodości i do-
świadczenia. Ze świątecznym repertuarem wystąpią 
przedstawiciele przedszkoli i szkół, seniorzy, a także 
– mareccy samorządowcy (więcej na str. 12). Dzieci 
zobaczą też przedstawienie, a wszyscy mieszkańcy 
– pokaz tańca nowoczesnego. Wodociąg Marecki 
wręczy nagrody w plastycznym konkursie bożona-
rodzeniowym i zaprosi do quizu. Sprawdzimy, co 
wiecie o świecie św. Mikołaja…

Kto lubi bożonarodzeniowe zakupy, nie zawie-
dzie się. Tradycyjnie ustawimy domki, w których 
będzie można obejrzeć i kupić m.in. wyroby rę-
kodzielnicze lub nietypowe prezenty pod choinkę. 
Kto nie chce kupować, niech skieruje swe kroki do 
fabryki prezentów. W ogrzewanym namiocie pod 
okiem instruktorów będzie można wyczarować 
nieprawdopodobne cudeńka takie jak choinkowe 
ozdoby czy świąteczne pierniki. Jeśli ktoś zmarznie 

(wszak będzie to już połowa grudnia), napije się cie-
płego napoju – gorące kakao i herbata gratis. Mamy 
też coś na rozgrzewkę – każdy, kto ma parę w rę-
kach, będzie mógł wybić pamiątkową monetę. Nad 
wszystkim będzie czuwać święty Mikołaj z torbą 
niespodzianek, towarzyszyć mu będą przebierańcy 
na szczudłach. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego 
elementu jarmarku – bezpłatnej karuzeli (tym ra-
zem weneckiej). Będzie też coś dla tych, którzy lubią 
ekologię. Wzorem ubiegłego roku przeprowadzimy 
zbiórkę elektroodpadów. To szansa na odebranie 
żywej choinki. 

Zapraszamy w sobotę i niedzielę. Zaczynamy 
o 14.00 i świętujemy do 18.00. Gwarantujemy, że 
to będzie miło spędzony czas! Niezwykły klimat  
gwarantowany!

Zapraszamy na piątą edycję 
jarmarku bożonarodzeniowego. 
Tym razem w nowym 
miejscu. Niezwykły klimat 
gwarantowany!

W trakcie jarmarku będzie prowadzona zbiórka na 
rzecz rehabilitacji Patrycji, mieszkanki naszego miasta, 
żony i matki dwójki dzieci. We wrześniu po pęknięciu 
tętniaka i rozległym wylewie musiała walczyć o życie. 
Skutkiem były niedowład i śpiączka. Obecnie stan 
Patrycji jest stabilny, a lekarze widzą szanse na jej 
powrót do rodziny. Rehabilitacja kosztuje jednak kil-
kanaście tysięcy miesięcznie i najbliżsi nie są w stanie 
sami poradzić sobie z takimi kosztami. 14 i 15 grudnia 
Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją pod MCER 
będzie prowadzić zbiórkę na rzecz Patrycji. Wszystkie 
dochody ze stoisk prowadzonych przez MKKP zostaną 
przekazane na rzecz jej leczenia!

POMÓŻMY
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„Mieszkam w Markach ponad 30. 
lat i nigdy, nawet w najśmielszych 
snach, nie przypuszczałem, że będę 
miał basen, salę widowiskową i wiele 
innych atrakcji pod samym domem” 
– oto komentarz jednego z internau-
tów po wizycie w Mareckim Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnym (MCER). 
I dodajmy do tej listy jeszcze szkołę, 
bo to jej brak zmotywował mareckich 
samorządowców do działania. W wer-
sji 1.0 miało to być tylko gimnazjum, 
w wersji końcowej – powstał niezwykły 

obiekt „trzy w jednym”. Tu odbywają 
się lekcje uczniów szkoły podstawowej 
nr 4, tu można już uczestniczyć w wy-
darzeniach kulturalnych, to tu można 
poprawić tężyznę fizyczną. Krótko mó-
wiąc – edukacja, kultura i sport pod 
jednym dachem. 

– Początki tej inwestycji sięgają nie-
mal 10 lat wstecz. Dziękuję wszystkim 
osobom, które wtedy miały odwagę 
mówić, że jest ona potrzebna, a Marki 
zasługują na wielofunkcyjny obiekt na 
miarę XXI wieku. Głęboko wierzę, że 

będzie to nasza wizytówka na długie 
lata. To wyjątkowy obiekt – mówi Ja-
cek Orych, burmistrz Marek. 

Dlaczego wyjątkowy? Z kilku po-
wodów. Po pierwsze łączy trzy funkcje, 
o których więcej piszemy na str. 6-7. 
A to oznacza, że drzwi MCER są otwar-
te siedem dni w tygodniu od 6.00 do 
22.00. Po drugie, jego architektura 
i wewnętrzne rozwiązania są bardzo 
nowoczesne. Po trzecie, jest to budy-
nek energooszczędny i ekologiczny. Za-
stosowaliśmy w nim takie rozwiązania 
jak fotowoltaika (produkcja prądu ze 
słońca), pompy ciepła, rekuperatory 
(odzysk ciepła z wywiewanego powie-
trza), zbiorniki retencyjne na deszczów-
kę i bagienny dach (m.in. obniżający 
latem temperaturę w budynku).

– O samowystarczalnych energe-
tycznie szkołach mówił niedawno 
premier Mateusz Morawiecki podczas 
expose. Panie Premierze, dziś w Mar-
kach nie tylko taka szkoła, ale pierwsze 
w Polsce centrum edukacyjno-rekre-
acyjne staje się faktem! – mówił pod-
czas otwarcia MCER Jacek Orych. 

Mateusz Morawiecki dostrzegł wy-
jątkowość naszej inwestycji. 

– Jestem przekonany, że Mareckie 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne już 
wkrótce stanie się nie tylko miejscem spo-
tkań i aktywności mieszkańców Marek, 
ale także Warszawy i okolic. Stanie się 
inwestycją, która może inspirować kolej-

ne miasta oraz gminy – napisał premier 
w okolicznościowym liście gratulacyjnym. 

Obecny na otwarciu nowy wojewo-
da mazowiecki Konstanty Radziwiłł 
pogratulował całej społeczności Marek. 

– Dawaliście Państwo wsparcie tym, 
którzy tworzyli ten wspaniały obiekt. 
To miejsce, w którym wiele będzie się 
działo – mówił wojewoda, który wi-
dząc zapał inwestycyjny naszego sa-
morządu proponuje współpracę przy 
innych projektach. 

– Wiem, że z niektórych programów 
już korzystacie. Jest wiele obszarów, które 
możemy wspólnie finansować – nie ma 
co ukrywać, z dużą przewagą finansów 
z budżetu państwa – dodał wojewoda. 

Budowa MCER jest kosztowną inwe-
stycją, sfinansowaną z emisji obligacji. 
Liczymy jednak na to, że uda się uzy-
skać wsparcie właśnie od instytucji rzą-
dowych. 

– Obecnie trwa ocena naszego 
wniosku o dofinansowanie złożonego 
przez spółkę w Ministerstwie Sportu. 
Niedawno dostałem też informację, że 
zostanie rozstrzygnięty konkurs w Na-
rodowym Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, w którym 
również braliśmy udział. Mam nadzie-
ję, że z wynikiem pozytywnym – mówi 
Piotr Grubek, prezes Mareckich Inwe-
stycji Miejskich, instytuczji czuwającej 
nad realizacją tej inwestycji. 

Obiekt powstał w rekordowym czasie 
19 miesięcy. Jego realizacją zajmował się 
zwycięzca przetargu – firma Budimex. 

– Do tej pory nasz powiat słynął 
przede wszystkim z przeszłości, z wyda-
rzeń historycznych. Dzięki Mareckiemu 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnemu 
pokazujemy, że na swoim terenie mamy 
obiekt, który wychodzi w przyszłość. 
Mamy nadzieję, że kolejne zeroemisyj-
ne szkoły będą powstawać w naszym 
powiecie – powiedział Adam Lubiak, 
starosta wołomiński.

Na mapie Marek wyrósł obiekt, którego może zazdrościć nam cała Polska. 
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne pracuje dla mieszkańców 
siedem dni w tygodniu przez większość doby

Premier Mateusz Morawiecki 
Inaugurujemy dziś działalność obiektu, 
który jest krokiem ku przyszłości. 
Zaprojekowany jako kompleks „zeroenergetyczny”, 
w którym zastosowane zostały odnawialne 
źródła energii i najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne, jest dowodem – godnym 
szczególnego uznania – odpowiedzialności 
za środowisko. Jest dowodem odpowiedzialności 
wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Marszałek Adam Struzik 
Marki to wielki plac budowy. Powstają nowe 
mieszkania, rośnie liczba mieszkańców. 
W ostatnich latach oddano do użytku 
dwa przedszkola, rozbudowano jedną szkołę, 
a druga jest powiększana. Jednak, jak słusznie 
zauważają mareccy samorządowcy, perłą w koronie 
jest MCER, które ma szansę stać się ośrodkiem 
aktywności nie tylko mieszkańców miasta, 
ale także dla osób z Warszawy i okolic.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski 
Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które 
przyczyniły się do powstania tego nowoczesnego 
i funkcjonalnego obiektu. Dzięki staraniom władz 
samorządu lokalnego oraz efektywnej współpracy 
z innymi podmiotami, uczniowie mają zapewnione 
doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, 
uprawiania sportu, a także rozwijania własnych
pasji i zainteresowań. To prawdziwa inwestycja 
w rozwój młodego pokolenia.

Powód do dumy, 
wizytówka na lata

WIZJA Nowy wojewoda mazowiecki 
Konstanty Radziwiłł zasugerował,
że z takim zapleczem Marki mogą stać 
się potęgą amatorskiego sportu.  

DZIAŁO SIĘ! Pokazy, przedstawienia, zawody sportowe, treningi ze znanymi sportowcami – na otwarcie MCER przybyło wielu mieszkańców naszego miasta. 
Serdecznie dziękujemy za wiele ciepłych słów, jaki usłyszeliśmy o naszym obiekcie
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FOT. BUDIMEX, AUDIO PLUS, UM MARKI

W części szkolnej zajęcia roz-
poczęły się już 2 września. 
Uczniowie i kadra nauczy-
cielska mają do dyspozycji 
34 sale lekcyjne. Docelowo 
szkoła przy Wspólnej może 
przyjąć nawet 1200 dzieci. 
Ale lekcje mogą odbywać się 
też na świeżym powietrzu: 
wf – na boiskach i bieżniach 
(więcej obok), zajęcia z przy-
rody – na dachach bagiennych szkoły, a bezpieczeństwa ruchu – w miasteczku ruchu 
drogowego. Mareccy uczniowie mają też do dyspozycji pięć świetlic, szatnie i szkolną 
bibliotekę. Apetyt mogą zaspokoić w stołówce, której zapleczem jest nowoczesny blok 
żywieniowy. Gdy jest ładna pogoda, przerwy między lekcjami można spędzać na spe-
cjalnie przygotowanym patio. Na tyłach kompleksu powstał też plac zabaw dla dzieci. 
Szkoła jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dysponuje 
odpowiednimi toaletami, bezprogowymi przejazdami oraz windami. 

MCER to przede wszystkim szkoła podstawowa. 
Ale nie tylko. Po lekcjach można wybrać się na film
lub spektakl, a po nim – na pływacki trening. 
Przeczytajcie, jakie możliwości otwiera 
przed nami obiekt przy Wspólnej

CZĘŚĆ EDUKACYJNA CZĘŚĆ KULTURALNA

CZĘŚĆ SPORTOWA

Spektakl teatralny, występ 
kabaretu, koncert, film, 
a może występy uczniów 
mareckich szkół? Z myślą 
o miłośnikach i widzach 
takich wydarzeń powstała 
dwukondygnacyjna sala wi-
dowiskowa z prawdziwego 
zdarzenia. Na artystów cze-
ka 80-metrowa scena, na wi-
dzów – 350 wygodnie usy-
tuowanych miejsc. Sala jest 
wyposażona w najnowocze-
śniejszy sprzęt audiowizual-
ny. Będziemy tu organizować 
festiwale, przeglądy teatral-
ne, koncerty – zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. 

SPORT, 
EDUKACJA
I KULTURA 
pod jednym 
dachem

Do budynku przy Wspólnej przeniosła się z Pustelnika 
filia biblioteki publicznej naszego miasta. Do wy-
pożyczenia jest prawie 25 tys. książek. Dla wygody 
czytelników zmieniono godziny jej pracy. We wtorki 
i w czwartki jest otwarta do godziny 20.00. 

Gdzie wybrać się na pływalnię? Od połowy grud-
nia najbliżej będzie na Wspólną. Do dyspozycji na-
szych gości jest basen pływacki z sześcioma torami 
(długość 25 metrów). Obok niego znajdują się ba-
sen rekreacyjny ze zjeżdżalnią i rwącą rzeką oraz
basen dla dzieci. Została przygotowana również 
strefa SPA m.in. z saunami i grotami: śnieżną i sol-
ną. Pływalnia będzie czynna siedem dni w tygodniu
od godz. 6.00 do godz. 22.00.

↘ Jeśli jesteście Państwo naszymi mieszkańcami 
i uzyskaliście Marecką Kartę Mieszkańca (MKM), 
będziecie uprzywilejowani przy wejściu na pływalnię. 
W zależności od pory, osoba dorosła zapłaci 10 lub 
12 zł za godzinę, a osoba uprawniona do ulg 6 lub 
8 zł. Z MKM tańszy będzie też bilet rodzinny. 
Bez względu na porę będzie kosztować 22 lub 26 zł.

Z MKM TANIEJ NA BASEN

Niesamowite wrażenie robi 
wielofunkcyjna sala spor-
towa, licząca 1500 mkw. 
Można tam grać m.in. 
w piłkę ręczną, siatków-
kę, koszykówkę czy futsal. 
Sportowcy mają do dyspo-
zycji osiem szatni wyposa-
żonych w natryski. Jest też 
coś dla miłośników wspi-
naczki – w sali znajdują 
się dwie ścianki. Zmagania 
zawodników może oglą-
dać nawet 750 osób – try-
buny znajdują się po obu 
stronach boiska. Ponadto 
w sąsiedztwie sali sporto-
wej znajdują się dwa po-
mieszczenia: do ćwiczeń 
fitness oraz sportów walki. 

Równie bogata infrastruktura sportowa znajduje 
się na zewnątrz budynku. Piłkarze mogą korzystać 
z oświetlanego boiska ze sztuczną trawą. Wokół 
niego znajduje się tor dla biegaczy. Można też upra-
wiać takie dyscypliny lekkoatletyczne jak np. skok 
w dal, trójskok, rzut kulą. Między trybuną a bu-
dynkiem znajduje się również zespół trzech boisk 
wielofunkcyjnych – mogą być kortem, miejscem do 
gry w koszykówkę lub piłkę ręczną. Na tyłach MCER 
ulokowana została też strefa ćwiczeń. 
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Na co pójdą 
nasze pieniądze

Rodzina Kowalskich zwykle planuje wydatki 
w perspektywie miesiąca – od wypłaty do wypłaty. 
Samorządy – na cały kolejny rok. Do 15 listopada 
władze każdego samorządu przygotowują i przed-
stawiają radnym projekt budżetu na 2020 r. Tak 
też oczywiście było w Markach. Prawdopodobnie 
w grudniu będzie on przedmiotem dyskusji na 
posiedzeniu Rady Miasta. 

Gorsza strona zmian w PIT
– Całkowite wydatki miasta sięgną 242,5 mln zł, 
a dochody 219,3 mln zł. Deficyt jest wynikiem 
inwestycji, których wartość wyniesie 32,6 mln zł. 
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bie-
żącymi natomiast jest dodatnia i wyniesie ponad 
3 mln zł. Był to jednak jeden z najtrudniejszych 
budżetów, jaki przygotowywaliśmy – informuje 
Beata Orczyk, skarbnik Marek.

Dlaczego?
– Sytuacja finansowa przeciętnej polskiej ro-

dziny w ostatnim roku generalnie poprawiała 
się. Doszło 500+ na pierwsze dziecko, podatek 

PIT został obniżony (lub dla młodych – zlikwi-
dowany). Natomiast sytuacja samorządów sta-
ła się trudniejsza. Przyczyniły się do tego dwie 
zmiany – co do zasady korzystne dla obywatela, 
lecz komplikujące plany gmin. I to będzie widać 
w projekcie naszego budżetu na 2020 r. – mówi 
burmistrz Jacek Orych. 

Samorządowiec nawiązuje do dwóch kwestii: 
zmian podatkowych w PIT (samorząd otrzymuje 
ich część) oraz podwyżek dla nauczycieli. Oba 
tematy pojawiły się w tym roku. 

– Dla wielu samorządów obniżenie PIT lub jego 
likwidacja dla młodych to komplikacja. Część tego 
podatku trafia bowiem do lokalnych budżetów. 
Koleżanki i koledzy z różnych miast wprost piszą, 
że w przyszłym roku będą dysponować mniejszy-
mi wpływami z PIT niż w 2019 r. My w Markach 
mamy nieco lepszą sytuację, którą zawdzięczamy 
Wam, świadomym mieszkańcom – opowiada Jacek 
Orych. 

Dzięki temu, że ponad 1200 nowych osób roz-
liczając PIT wskazało w rocznym zeznaniu nasze 

Odpowiedź brzmi: 
niestety dużo. 
Zebraliśmy przykłady 
inwestycji drogowych 
ostatnich lat. Wszystkie 
były rozstrzygane 
w postępowaniach 
przetargowych, 
czyli w warunkach 
konkurencyjnych. 
Te dane pokazują, jak 
wiele potrzebujemy 
pieniędzy, by poprawiać 
marecką infrastrukturę 
drogową. Obecnie mamy 
75,5 km dróg asfaltowych 
(pamiętających także 
czasy PRL) i ponad 73 km 
gruntówek. Dodajmy, 
że w kwotach z przetargu 
nie są ujęte dodatkowe 
pieniądze na wykup 
nieruchomości 
od prywatnych 
właścicieli, co podraża 
każdą inwestycję.

ILE KOSZTUJE WYBUDOWANIE DROGI?

Przygotowaliśmy projekt budżetu na 2020 r. 
Tak jak wszystkie samorządy – stawiamy w nim czoła 
dwóm ogólnopolskim problemom, które pojawiły się 
w ostatnich miesiącach 

Marki – włącz się 
do kanalizacji
Wodociąg Marecki rozbudowuje sieć 
sanitarną. Dla tysiąca mieszkańców to 
szansa na pozbycie się kłopotliwych szamb.

W 2018 r. informowaliśmy, że Wodociąg Marecki 
po raz trzeci otrzymał unijne dofinansowanie do in-
westycji. Część pieniędzy została przeznaczona na 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przetargi zostały 
rozstrzygnięte, koparki poszły w ruch, a część prac 
jest już zrealizowana. Koszt podziemnych inwestycji 
w trzecim etapie unijnego projektu jest szacowany 
na około 14 mln zł. 

„Obecna długość sieci kanalizacji sanitarnej (po-
nad 200 km) zwiększy się o około 14,5 km. Dzięki 
temu przedsięwzięciu do sieci będzie mogło podłą-
czyć się ponad tysiąc mieszkańców” – oblicza Wodo-
ciąg Marecki.

Miejskie przedsiębiorstwo zaprasza właścicieli nie-
ruchomości położonych w sąsiedztwie podziemnych 
inwestycji do rozpoczęcia formalnych starań o przy-
łączenie do sieci kanalizacyjnej.

„Właściciele zbiorników bezodpływowych, popu-
larnie zwanych szambami, wiedzą, że ich stosowa-
nie to – delikatnie mówiąc – żaden luksus. Regularne 
sprawdzanie poziomu nieczystości, brzydkie zapachy, 
nerwowe oczekiwanie na przyjazd wozu asenizacyj-
nego, wyższe koszty przy użytkowaniu szczelnych 
zbiorników – czyż nie prościej byłoby się podłączyć 
do kanalizacji? – retorycznie pyta miejska spółka.

Wodociąg Marecki nie może finansować budowy 
przyłącza, ale bezpłatnie może pomóc osobom indy-
widualnym w jego zaprojektowaniu. Na stronie miej-
skiej spółki znajduje się poradnik, co trzeba zrobić, by 
przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej (https://www.
wodociagmarecki.pl/gdzie-i-jak-do-kanalizacji). Tam 
również wymieniona i aktualizowana jest lista ulic, 
gdzie były lub są realizowane podziemne inwestycje. 
Ich mieszkańcy mogą już rozpocząć starania o przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji.

UL. ZAGŁOBY

Długość: 

1,0 km
Koszt: 

6,8 mln zł
Zakres: nowa jezdnia, chodnik, droga 
rowerowa, kanalizacja deszczowa 
Koniec prac: 2017

Dofinansowanie: 
wojewoda mazowiecki, 
powiat wołomiński

UL. ZYGMUNTOWSKA

Długość: 

0,6 km
Koszt: 

4,0 mln zł
Zakres: nowa jezdnia, chodnik, 
droga rowerowa, kanalizacja 
deszczowa, uzupełnienie oświetlenia
Koniec prac: 2018

Dofinansowanie: 
Unia Europejska

UL. GŁÓWNA I PRZYLEGŁE

Długość: 

1,9 km
Koszt: 

12,5 mln zł
Zakres: nowa jezdnia, chodnik, 
droga rowerowa, kanalizacja 
deszczowa
Koniec prac: 2018

Dofinansowanie: 
Unia Europejska

UL. HOOVERA

Długość: 

0,37 km
Koszt: 

2,4 mln zł
Zakres: nowa jezdnia, chodnik, 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie
Koniec prac: 2018

UL. WERESZCZAKÓWNY

Długość: 

0,51 km
Koszt: 

2,7 mln zł
Zakres: nowa jezdnia, chodnik, 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie
Koniec prac: 2019

SZACUNKOWE KOSZTY 
PROJEKTOWANYCH 
INWESTYCJI

↘ LISA KULI 
(od Piłsudskiego do Ząbkowskiej) 

Długość:   Koszt: 

0,9 km 11 mln zł
↘ JOWISZA, MARSA, SATURNA 

Długość:   Koszt: 

0,8 km 9,6 mln zł
↘ JAGIEŁŁY 

Długość:   Koszt: 

0,4 km 3,8 mln zł
↘ MICKIEWICZA 

Długość: 0,8 km  Koszt: 

0,8 km 6,8 mln zł

Długość:Długość: Długość:Długość:Długość:

Na początku XX wieku w Markach praktycznie
nie było sieci kanalizacji sanitarnej. Samorząd 
powierzył jej budowę Wodociągowi Mareckiemu. 
Realizacja wielomilionowych inwestycji nie byłaby 
możliwa bez pomocy UE. Z tego źródła trafiło 
do Marek ponad 100 mln zł. To pozwoliło 
na częściowe sfinansowanie budowy około 200 km 
kanalizacji sanitarnej. Na koniec 2018 r. korzystało 
z niej ponad 11 tys. gospodarstw domowych. 

PRAKTYCZNIE OD ZERA

EDUKACJA NA PIERWSZYM PLANIE

ILE NA EDUKACJĘ (MLN ZŁ)

PODZIAŁ WYDATKÓW Z BUDŻETU (W PROC.)
  Oświata i wychowanie
  Pomoc społeczna
   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

   Transport i łączność
   Administracja publiczna
   Pozostałe

   Tyle dostajemy od państwa 
subwencji oświatowej...

   ...tyle wynoszą koszty 
pensji nauczycielskich…

   ...a tyle w sumie wydamy 
na edukację

miasto, dochody z tego tytułu będą minimalnie 
wyższe niż w 2019 r.

– Co nie zmienia faktu, że do 2027 r. tzw. utra-
cone wpływy z PIT (gdyby nie doszło do zmian) 
szacujemy na 70 mln zł. Łatwo sobie wyobrazić, ile 
moglibyśmy za to zrobić. Dlatego w kolejnych la-
tach nadal nieustająco będziemy Was prosić o roz-
liczanie PIT w naszym mieście. Mieszkańców to 
nic nie kosztuje, a nam daje paliwo do inwestycji  
– opisuje Jacek Orych. 

Za niska subwencja 
Drugim kluczowym tematem jest kwestia wynagro-
dzeń dla nauczycieli, a ściślej – kwestia ostatnich 
podwyżek. 

– Żeby było jasne – uważam, że ta grupa spo-
łeczna powinna być lepiej wynagradzana. Ale je-
stem też przekonany, że na ten cel środki w pełnej 
wysokości powinno przekazywać państwo. Żałuję, 
że tak się nie dzieje. W przyszłym roku subwencja 
oświatowa od państwa to ponad 32 mln zł. Tym-
czasem tylko na pensje nauczycieli przekażemy 

45 mln zł. A to nie koniec wydatków na oświa-
tę, które w przyszłym roku zbliżą się do kwoty 
100 mln zł (dokładnie 98 mln zł). I będzie to naj-
większa pozycja w naszym budżecie na 2020 r. 
– opisuje Jacek Orych. 

Drugą pozycją wydatkową w budżecie jest po-
moc społeczna (ponad 69 mln zł). 

– Niech nikogo nie zmyli ta liczba – nie roz-
dajemy pieniędzy na prawo i lewo. Tu najwięk-
szą część stanowią wydatki z programu 500+, 
w którym gmina jest tylko pośrednikiem – mówi 
burmistrz. 

Na trzecim miejscu pod względem wydatków 
jest gospodarka komunalna oraz ochrona środo-
wiska (czyli przede wszystkim wywóz i zagospo-
darowanie odpadów, do czego jako samorząd do-
kładamy), a na czwartym transport (m.in. dopłaty 
dla ZTM do pierwszej strefy biletowej). 

Pomysł na partnerstwo
Na wydatki majątkowe udało nam się przeznaczyć 
ponad 32,6 mln zł. 

– Rozpoczniemy m.in. zmiany wzdłuż Alei Pił-
sudskiego, mając do dyspozycji unijne dofinanso-
wanie na budowę dróg rowerowych. Zaczniemy 
budowę Jowisza, Marsa, Saturna, czyli drogę mię-
dzy Stawową/Sowińskiego a MCER. W pierwszej 
połowie roku powstanie nowe połączenie z Zespo-
łem Szkół Nr 2 przez Projektowaną i Turystyczną. 
Nadal będziemy remontować kamienice Briggsów, 
dotować wymianę kopciuchów i rozbudowywać 
miejski monitoring – wylicza Jacek Orych.

– Rozpocznie się też spłata potężnych inwestycji 
edukacyjnych, realizowanych w ubiegłym i w tym 
roku: MCER, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz przed-
szkoli – dodaje Beata Orczyk. 

Władze naszego miasta przypominają, że ratusz 
dysponuje także dużymi projektami drogowymi. 

– Chcemy przeanalizować możliwość ich realizacji 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie 
będziemy tu prekursorami, bo z takiego rozwiązania 
skorzystało już z powodzeniem kilka polskich samo-
rządów. Do takich działań zachęca też rząd – dodaje 
Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek. 
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Gdy nadchodzą chłody, część mieszkań-
ców zaczyna korzystać z tradycyjnych 
form ogrzewania. Niestety, są wśród nas 
takie osoby, które używają paliw, jakie 
nigdy nie powinny znaleźć się w pie-
cach. Plastikowe butelki, stare meble, 
drewniane, malowane ramy okienne, 
płyty wiórowe, szmaty – ich miejsce jest 
na śmietniku, a nie w palenisku. 

– Stale o tym przypominamy. Część 
osób jednak nic sobie z tego nie robi, 
mimo że staramy się dotrzeć z taką in-
formacją do jak najszerszego grona osób 
– mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Tymczasem palenie plastiku, starych 
okien czy płyt wiórowych jest podwój-
nie niebezpiecznie. Po pierwsze – dla 
zdrowia wszystkich mieszkańców. Do 
atmosfery trafiają związki, które wy-
wołują plagę XX i XXI wieku –  raka. 
Po drugie, szkodliwe dla palących – 
spalanie nieodpowiednich materiałów 
w piecu może spowodować nieodwra-
calne uszkodzenia w przewodzie ko-
minowym, skutkujące nawet pożarem 
nieruchomości. 

– W końcowym rozrachunku 
oszczędności będą pozorne. Dziś 
„oszczędzamy” na paliwie, jutro pła-
cimy dużo więcej za remont komina 
i drogie leki w aptece – dodaje Grzegorz 
Kasprowicz, zastępca burmistrza Marek. 

Miasto prowadziło do tej pory 
kontrole stacjonarne. W 2019 roku 
pracownicy Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej dokonali 

ponad 60 niezapowiedzianych kon-
troli nieruchomości. W 6 przypadkach 
stwierdziliśmy nieruchomości, w któ-
rych paliwem były odpady (głównie 
meblowe). W tych przypadkach skiero-
waliśmy wnioski o ukaranie na policję. 
Dodajmy, że nasi pracownicy mają już 
kwalifikacje do pobierania próbek po-
piołu z pieca i przesyłania ich do ana-
lizy.

Niedługo sięgniemy po najnowocze-
śniejsze narzędzie, z którego korzystają 
takie samorządy jak Warszawa, Katowi-

ce, Kraków i Poznań. Nasze miasto wy-
najęło firmę, która będzie kontrolować 
wskazane nieruchomości za pośrednic-
twem drona. Takie urządzenie „zawi-
śnie” nad kominem i przy pomocy spe-
cjalistycznych urządzeń przeanalizuje 
skład dymu. Badanie będzie prowadzo-
ne w asyście policji oraz pracowników 
urzędu miasta. 

– Wyniki badania będziemy mieć od 
razu. W przypadku wykazania spalania 
toksycznych substancji policja będzie 
wystawiać mandat (nawet 500 zł). Je-
śli osoba odmówi jego przyjęcia, sprawa 
trafi do sądu, a tam grzywna może wy-
nieść nawet 5000 zł. Planujemy pierw-
sze przeloty jeszcze w tym roku. Uprze-
dzamy o tym już teraz, bo zależy nam 
na zminimalizowaniu zjawiska palenia 
odpadów w piecach – dodaje Marcin 
Skrzecz, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska.  

Burmistrz Jacek Orych podkreśla, 
że jest zwolennikiem działań pozytyw-
nych – takich, które w okresie zimowym 
ograniczą smog.

– Zachęcamy mieszkańców do zmia-
ny ogrzewania tradycyjnego na bardziej 
ekologiczne. Od dwóch lat prowadzimy 
akcję dopłat do wymiany pieców. Miesz-
kaniec, który chce się rozstać z węglem 
i przejść na ogrzewanie gazowe, elek-
tryczne lub olejowe, może liczyć nawet 
na 8 tys. zł dopłaty. Ten projekt będzie-
my kontynuować także w 2020 r. – za-
znacza Jacek Orych. 

Można również indywidualnie się-
gnąć po wsparcie rządowe. Temu celo-
wi służy program „Czyste powietrze”.  
Z jego puli można uzyskać dotację lub 
pożyczkę na wymianę starych pieców 
i kotłów oraz termomodernizację bu-
dynków jednorodzinnych. W tym celu 
należy kontaktować się z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. 

Z ziemi 
i z powietrza 
w trucicieli 
Nie ma i nie będzie zgody
na zatruwanie mieszkańców Marek. 
Wspólnie z policją,
z powietrza będziemy sprawdzać, 
co wylatuje z komina 

Nie tylko plastik, stare meble, 
szmaty czy ramy okienne pod 
żadnym pozorem nie powinny trafić 
do pieca. Od 1 lipca 2018 roku 
w naszym województwie nie wolno 
także spalać:
↘  mułów i flotokoncentratów 

węglowych oraz 
mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem,

↘  węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla,

↘  węgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

↘  paliw zawierających biomasę 
o wilgotności w stanie 
roboczym powyżej 20%
(np. mokrego drewna).

ZATRZYMAĆ SMOG

Któż we współczesnym świecie jest 
jeszcze autorytetem? Ze świecą 
trzeba byłoby szukać. Jednak wielu 
wierzących i niewierzących przyzna, 
że taką osobą jest papież Franciszek. 
Jest on autorem encykliki „Laudato 
Si”, która bardzo mocno dotyka 
kwestii środowiskowych. Papież 
wzywa do nawrócenia ekologicznego 
na każdym poziomie – pojedynczej 
osoby, rodziny, lokalnej wspólnoty 
czy całych narodów.  „Narażenie na 
działanie zanieczyszczeń powietrza 
stwarza szeroką gamę oddziaływań 
na zdrowie, zwłaszcza osób najuboż-
szych, powodując miliony przed-
wczesnych zgonów. Chorują one na 
przykład z powodu wdychania spalin 
pochodzących z paliw używanych do 
celów kuchennych czy ogrzewania” 
– czytamy w papieskiej encyklice.

NAWRÓCENIE EKOLOGICZNE
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Tama dla hejtu
Jeśli doświadczacie złego traktowania, wyciągniemy do was pomocną dłoń
– pisze Anna Staszewska, pracownik socjalny z OPS w Markach.

Ludzie różnią się między sobą wyglądem, upodobaniami, barwą głosu, kolorem oczu, tuszą, 
wzrostem… Wyznają różne wartości, różne religie. Są też tacy, którzy twierdzą, że nie wierzą 
w nic. Różnorodność nas wzbogaca i rozwija, rozbudza w nas ciekawość świata. Mamy prawo 
się różnić. To nasza sfera autonomii. Dotyczy to i dzieci, i dorosłych. A skoro mamy prawo, 
to zobowiązuje nas też wzajemny szacunek. Nie hejtujmy nikogo, ponieważ nie podzielamy 
jego wyborów lub nie podoba nam się jego wygląd. Nie hejtujmy za przekonania i poglądy. 
Pozwólmy każdemu być sobą i żyć po swojemu. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) pragnie 
przekazać mareckiej  młodzieży, że u nas każdy z Was spotka się z akceptacją i zrozumieniem. 
Jeśli doświadczacie hejtu, nietolerancji, złego traktowania, to u nas dostępna jest pomoc 
konsultantów, specjalistów w dziedzinie praw dziecka, przeciwdziałania przemocy, a także 
psychologów, z którymi możecie podzielić się problemami i na pewno uzyskacie wsparcie.  

Anna Staszewska – pracownik socjalny OPS Marki 
Kontakt: ul. T. Kościuszki 39a, Marki. tel. 515 30 52 94, e-mail: interwencja@opsmarki.pl 

Od czerwca w gościnnych progach 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Kościuszki 39 w Markach działa PIK, czy-
li Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Jest 
to miejsce, w którym mieszkańcy Marek 
znajdujący się w sytuacjach trudnych 
i kryzysowych mogą otrzymać porady 
z różnych dziedzin. Do dyspozycji są m.in. 
prawnik, doradca zawodowy, psycholog 
dziecięcy, psychoterapeuta. 

„Szczególne wsparcie kierujemy do:
↘ rodzin, w których występuje pro-
blem uzależnienia lub współuzależ-
nienia od alkoholu, środków psycho-
aktywnych i innych uzależnień,
↘ rodzin, w których dochodzi do sto-
sowania przemocy, w tym szczególnie 
osób doznających przemocy,

↘ rodzin, które obserwują inne trud-
ności w swym życiu, w tym kłopoty 
wychowawcze, relacyjne, rozwód, roz-
stanie rodziców” – czytamy w informa-
cji PIK.

Wsparcie ze strony punktu objęte 
jest całkowitą poufnością.

„Nie zbieramy danych osobowych ani 
innych danych wrażliwych. Nasze dzia-
łania nakierowane są na pomoc i wspar-
cie mieszkańców Marek” – zapewniają
eksperci PIK.

Warto podkreślić, że udzielana pomoc 
ma charakter bezpłatny i powszechny. 
Aby jednak uniknąć dłuższego oczeki-
wania, sugerujemy, by najpierw umó-
wić się na spotkanie: tel. 515 30 52 94
lub e-mail: pik.marki@op.pl 

Prowadzimy działania 
profilaktyczne wśród dzieci, 
młodzieży i... dorosłych. 

Na młodego człowieka we współcze-
snym świecie czyha mnóstwo niebez-
pieczeństw. Coś, co na pierwszy rzut oka 
okazuje się miłe i sympatyczne, może 
przynieść opłakane skutki. Dlatego 
w tym roku szkolnym mareckie pla-
cówki edukacyjne otrzymają wsparcie 
w postaci rekomendowanych progra-
mów profilaktycznych. Skierował je 
do szkół i przedszkoli Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Markach. 

1. Przyjaciele Zippiego
Ten program jest kierowany do przed-
szkolaków i uczniów klas pierwszych. 

Składa się z sześciu części mówiących 
m.in. o komunikacji, rozwiązywaniu 
konfliktów, radzeniu sobie z trudno-
ściami. Kanwą każdej części jest opo-
wiadanie czytane przez prowadzącego, 
wzbogacone ilustracjami. Ich bohate-
rowie to grupa przyjaciół, którzy prze-
żywają różne uniwersalne przygody. 
Na tej kanwie prowadzący rozmawia 
z dziećmi, omawiając różne zachowania 
i możliwości działania. W trakcie spo-
tkań dzieci wykonują ćwiczenia, odtwa-
rzają scenki i wymyślają różne sposoby 
poradzenia sobie z trudnościami. 

2. Debata
Jest on dedykowany dzieciom i mło-
dzieży w wieku 12-15 lat oraz na-
uczycielom. Program jest nastawiony  

przede wszystkim na opóźnienie inicja-
cji alkoholowej wśród nastolatków oraz 
na promowanie postaw trzeźwości. 

3. Unplugged
Program jest przeznaczony dla uczniów 
w wieku 12-14 lat oraz ich rodziców. 
Celem jest ograniczenie używania sub-
stancji psychoaktywnych. Program skła-
da się z 12 lekcji, podczas których pro-
wadzący poruszą tematykę nikotynową, 
alkoholową i narkotyków, w tym m.in. 
sposobów ich odmawiania pomimo na-
cisku grupy.

4. Smak życia, 
czyli debata o dopalaczach
Adresowana do młodzieży szkolnej 
w wieku 15-18 lat. Celem jest dostar-

czenie młodym ludziom podstawowych 
informacji na temat „dopalaczy” i za-
grożeń wynikających z ich używania, 
a w konsekwencji zwiększenia życio-
wej ostrożności.

Program Przyjaciele Zippiego po-
prowadzi Fundacja Art., pozostałe – 
Fundacja Inspiratornia. 

Dodatkowo w grudniu na terenie ma-
reckich szkół odbędzie się też spotkanie 
edukacyjne dla rodziców pod znamien-
nym tytułem „Zanim kupisz dziecku na 
Gwiazdkę smartfon…”. Dotyczyć będzie 
uzależnienia od nowoczesnych techno-
logii – nadużywania telefonów, smartfo-
nów, internetu przez dzieci i młodzież.

Więcej informacji o programach 
znajduje się na stronie www.progra-
myrekomendowane.pl

OSTRZEC, NIM PRZYJDZIE ZAGROŻENIE 

PONIEDZIAŁEK:
  8:00-12:00 
↘ Konsultacje psychologiczne
WTOREK:
  9:30-13:30
↘ Konsultacje prawnika
15:00-17:30 
↘ Konsultacje doradcy zawodowego
ŚRODA:
  8:00-12:00
↘ Dyżur koordynatora PiK
12:00-14:30
↘  Konsultacje w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych
14:00-17:00
↘  Konsultacje psychologa

 dziecięcego

17:00-20:00 
↘  Psychoterapia dla osób uwikłanych 

w przemoc
17:00-21:00
↘  Konsultacje specjalisty ds. przeciw-

działania przemocy w rodzinie
CZWARTEK:
9:30-14:00
↘  Konsultacje psychologiczne 

(młodzież i osoby dorosłe)
14:00-19:00
↘  Terapia indywidualna, 

rodzinna oraz par i małżeństw
PIĄTEK:
16:00-20:00 
↘  Konsultacje specjalisty psychoterapii 

uzależnień

HARMONOGRAM DYŻURÓW KONSULTANTÓW, 
PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW 
PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO (PIK) I MARECKIEGO 
PUNKTU POMOCY DZIECKU I RODZINIE (MPPDIR)

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców
Przeżywasz trudności? Szukasz wsparcia? 
Twoją pomocną kartą może być PIK

FOT. PIXABAY
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Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej  www.mokmarki.pl 

oraz profilu na FB  https://www.facebook.com/mokmarki 

W SKRÓCIE
↘ SZTUKO-SZTUCZKI 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej no-
wej oferty warsztatów dla grup zorganizowanych. 
Warsztaty dla najmłodszych łączą naukę i zabawę. 
Spotkania podzielone są na dwie części: w pierwszej 
dzieci biorą udział w krótkiej lekcji z historii sztuki, 
połączonej z zadaniami: zagadkami i łamigłówkami. 
Druga część to warsztat plastyczny związany z tema-
tem, dzięki któremu pobudzamy kreatywność. Zajęcia 
odbywają się we wtorki lub w czwartki po wcześniej-
szym ustaleniu z prowadzącymi. Gwarantujemy dużo 
uśmiechów i dobrą zabawę. Rezerwacja terminów: 
22 781 14 06

↘ TEMATYCZNE PONIEDZIAŁKI 
Młodych markowian zapraszamy na Tematyczne 
Poniedziałki. Zajęcia z rękodzieła artystycznego przy-
bliżą dzieciom różnorodne techniki, np. mix media, 
decoupage, scrapbooking. Każdy poniedziałek będzie 

zupełnie inny, związany z porą roku, zbliżającymi się 
świętami itd. Na każde zajęcie obowiązują odrębne za-
pisy, które prowadzimy pod numerem tel.  22 781 14 06. 

↘ ZIMA W MIEŚCIE
Do ferii zimowych coraz bliżej. Warto już dziś zare-
zerwować miejsce dla swojej pociechy w zajęciach 
organizowanych przez Marecki Ośrodek Kultury. 
W przyszłym roku „Zima w mieście” w naszym ośrod-
ku odbywać się będzie od 10 do 14 lutego. Do udziału 
zapraszamy dzieci w wieku szkolnym. Jak co roku 
przewidujemy moc atrakcji: spotkania ze zwierzętami, 
warsztaty plastyczne, wyjazdy do kina oraz zajęcia 
sportowe. Na uczestników czeka też wiele niespo-
dzianek! 
Szczegółowy program dostępny na stronie
www.mokmarki.pl. Więcej informacji i zapisy pod nu-
merem tel. 22 781 14 06. Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

PODBRZEZIE 
– GNIAZDO NIEPOKORNYCH
Zapraszamy na najnowszy film 
znanego dokumentalisty.

30 stycznia po raz trzeci spotka się w naszym mie-
ście z miłośnikami filmów dokumentalnych Tadeusz 
Bystram, reżyser, scenarzysta i aktor. Jest autorem 
m.in. „Od Sienkiewicza do Kawalerowicza” o literackiej 
i filmowej wersji „Quo Vadis”, „Między prawdą a wy-
obraźnią” o Polskiej Szkole Filmowej, „Żyłem 17 razy” 
na temat życia i twórczości Jerzego Kawalerowicza. 
Na spotkaniu 30 stycznia zaprezentuje najnowszy 
film „Podbrzezie – Gniazdo Niepokornych”, poświę-
cony bohaterom powstania styczniowego w Guberni 
Kowieńskiej na Litwie, szczególnie ks. Antoniemu 
Mackiewiczowi. Warto zaznaczyć, że Tadeusz Bystram 
pochodzi z litewskiego Bystrampolu. Po projekcji za-
praszamy na rozmowę z reżyserem.

15 grudnia podczas tegorocznego świątecznego jar-
marku marecki samorząd po raz trzeci zaśpiewa kolę-
dy. Na scenie zaprezentują się przedstawiciele władz 
i Rady Miasta Marki oraz samorządowych instytucji. 
Koncert wzbogacony o karnawałowe przeboje będzie 
można także zobaczyć w Mareckim Ośrodku Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego w niedzielę, 26 stycznia. 
Natomiast po raz pierwszy na plenerowej scenie jar-
marku – także 15 grudnia – wystąpi grupa wokal-
na mareckich seniorów „Tanie Dranie” z zimowymi 
piosenkami w nowym programie „Gdyby nie śnieg”.

2 lutego zapraszamy na koncert laureatów „Strasz-
nego Festiwalu”, który odbył się w listopadzie w MOK. 
Uczestnicy wykonali 17 „strasznych piosenek”. Wystą-
pili soliści, duety i zespoły. Dobór repertuaru był zaska-
kujący. Wykonano mało znane piosenki o wiedźmach, 
strachach, duchach oraz utwory z wątkami kryminal-
nymi. Artyści zaprezentowali się w pięknych kostiu-
mach. Laureatką Grand Prix została Agnieszka Torsz. 
Ponadto przyznano trzy nagrody i trzy wyróżnienia 
w trzech kategoriach wiekowych – dzieci, młodzież, 
dorośli. Obok laureatów 2 lutego wystąpią członkinie  

festiwalowego jury: Agnieszka Lużyńska, Antonina 
Van Dessel i Aleksandra Jankowska. 

W Klubie Seniora powitamy Nowy Rok także 
w karnawałowym klimacie. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 9 stycznia. Zapraszamy na wydarze-
nie muzyczne w stylu retro z Jerzym Kielczykiem, 
wodzirejem grającym na akordeonie i keyboardzie. 
Niezwykle widowiskowo zapowiada się 16 stycznia: 
„Wieczór cygański” z zespołem Praskie Małmazyje, 
który przygotowała i poprowadzi Dorota Czajkowska. 
A w lutym koncert Grupy Wokalnej „Tanie Dranie”.

Nie tylko wprowadzimy Was w klimat 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 
ale przeniesiemy się również do świata 
cygańskich taborów i „strasznych” piosenek

Świąteczne 
i karnawałowe 
koncerty
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Na spektakl i do tanga
Znów odwiedzi nas 
Teatr Falenica. Tym razem 
przeniesie nas do świata 
argentyńskiego tanga. 

Tango ma wielką moc, może wszystko 
odmienić… – tak zaczyna się spektakl 
Teatru Falenica pt. Oczy Dziewczyny. 
Zobaczymy go w Mareckim Ośrodku 
Kultury w sobotę 25 stycznia. Tematem 
jest tango argentyńskie, które odegrało 
i odgrywa ogromną rolę w życiu spo-
łecznym wielu narodów. To nie tylko 
taniec, to także sposób na życie. Ma 
magiczną moc, może dzielić i łączyć. 
W Argentynie tango tańczą dzieci, mło-
dzież, dorośli, seniorzy. 

Spektakl Teatru Falenica przed-
stawia historię kochających się lu-
dzi, ogarniętych pasją tańczenia 

tanga. Jego premiera odbyła się 
w lutym 2019 r. W finale spek-
taklu będzie można zatańczyć!
Scenariusz Elżbieta Wichrowska-

Janikowska i Dariusz Burzyński, mu-
zyka i słowa tytułowego tanga Duarte 
Peralta i Andrzej Stefankowski, reży-
seria Szczepan Szczykno.

„Trzy siostry… pożegnanie z sadem”

Spektakl, 
który pozwala spojrzeć 
na otaczający świat 
z refleksją.

Grupa Teatralna Dzień Śmierci 
Mozarta oraz Fundacja Stawiam na 
Kulturę zaprosiły do współpracy akto-
rów: Dariusza Picka, Mikołaja Klimka 
i Sławomira Śmiałka. W efekcie powstał 
spektakl – lustro, w którym przegląda 
się dzisiejsza publiczność. Śmiech prze-
plata się ze łzami, przeszłość z teraź-
niejszością. Przedstawienie opowiada 
o ludzkich przeżyciach, braku spełnie-
nia. Zamiast szumu fal, rozbrzmiewa 
z fortepianu Szubert, zamiast śpiewu 

mew, słyszymy Chopina, a wśród po-
toku słów i muzyki dochodzą do głosu 
ludzkie tęsknoty i pragnienia. 

W ciągu półtorej godziny przez 
scenę przewijają się postacie nie tylko 
z Trzech sióstr i Wiśniowego sadu, ale 
również innych utworów Czechowa. 
Wyraziste kreacje aktorskie stworzyli 
w przedstawieniu absolwenci różnych 
szkół teatralnych. W spektaklu bio-
rą udział: Nina Czerkies-Grzelązka, 
Katarzyna Kownacka, Joanna Do-
mańska, Anastazja Grzelązka, Mag-
dalena Olszewska, Dariusz Pick, Ce-
zary Nowak, Mikołaj Klimek, Bogdan 
Misiewicz, Sławomir Śmiałek, Piotr 
Skowroński. Słowo wstępne przedsta-

wi Piotr Rzewuski, pełniący również 
rolę strażnika strzelby, jak to u Cze-
chowa bywa.

W przedstawieniu nie ma przesa-
dzonej scenografii, przerysowanych ko-
stiumów, nadmiaru dźwięków i świateł. 
Choć bohaterowie Czechowa są rozcza-
rowani życiem, autorzy wierzą, że życie 
może być przygodą, nie przemijaniem. 

Scenariusz – Nina Czerkies-Grze-
lązka, reżyseria – Witalij Barkowski, 
scenografia – Sofia Tugrainowa. 

Na spektakl zapraszamy w ostatnią 
sobotę lutego o godz. 18.00. Wejściów-
ki w cenie 10 zł w sekretariacie MOK 
oraz na stronie www.ewejsciowki.pl
 FOT. ROŚCISŁAW SZWEDOW

RATUJEMY MAGIĘ ŚWIĄT 
Teatralny Nowy Rok na naszej scenie po-
witamy w niedzielę, 19 stycznia, o godz. 
15.00 spektaklem dla najmłodszych pt. 
Noworoczna Opowieść. Zapraszamy na baj-
kę kukiełkową z żywym planem w wykona-
niu Teatru Proscenium dla dzieci od 3 roku 
życia. Zobaczycie historię, która wprowadzi 
wszystkich w błogi, świąteczny nastrój. Czas 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku jest radosną i pełną dobrych życzeń 
chwilą. Kiedy wszyscy obiecują, że będą do-
brzy, a zwierzęta zaczynają mówić ludzkim 
głosem, wystarczy jeden młynarz Sylwester, 
aby zburzyć cały ten zaczarowany świat. 
Czy uda się uratować magię świąt?

ZABAWA W BAJKĘ 
ZE SKACZĄCĄ KSIĘŻNICZKĄ
W niedzielę, 9 lutego, o godz. 15.00 zapra-
szamy na spektakl pt. Skacząca Księżniczka 
w wykonaniu Sceny Elffów. To nowoczesna 
wersja romantycznej, starej legendy o ura-
towaniu pięknej dziewczyny przez księcia 
na białym koniu. Sztuka z niespodziewany-
mi zwrotami akcji wciąga małych widzów 
w interaktywną zabawę i sprawia, że nikt 
nie pozostaje obojętny wobec niezwykłych 
perypetii bohaterów bajki!

Spektakl jest przeznaczony dla dzieci 
od 2 roku życia. Głównymi bohaterkami są 
Ktośka oraz Bajka co wyplata. W tych rolach 
zobaczymy Anię Polarusz  i Beatę Łuczak. 

Bilety w cenie 5 złotych do nabycia 
w kasie MOK oraz na www.ewejsciowki.pl

PRZEDSTAWIENIA
DLA DZIECI

POZNAJMY SIĘ
Jeśli chcesz pomóc znajomym
rodzicom dzieci z niepełnospraw-
nościami, powiedz im o spotka-
niach, które zainicjowała mama 
jednego z nich.

Od kwietnia 2019 roku MOK prowadzi 
projekt „Poznajmy się”  adresowany do 
rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. 
Organizujemy spotkania o charakterze 
otwartym. Tematy ustalane są wspólnie 
z uczestnikami. Przedstawiane są instytucje 
i organizacje, które kierują ofertę do osób 
niepełnosprawnych. Uczestnicy mówią 
o własnych problemach i wymieniają się do-
świadczeniami. Organizujemy także warsz-
taty dla dzieci, np. przygotowana została 
specjalna edycja Fabryki Prezentów. W spo-
tkaniach wzięli udział m.in. Magdalena 
Rogalska-Kusarek (dyrektor OPS), Anna 
Chojecka i Jarosław Jaździk z Rady  Miasta 
Marki. W planach najbliższych spotkań 
m.in. udogodnienia dla osób z niepeł-
nosprawnościami w Mareckim Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnym i oferta tej in-
stytucji, rozmowa o możliwości utworze-
nia stowarzyszenia i karnawałowe spotka-
nie dla dzieci. W spotkaniach bierze udział 
Marta Gajewska, terapeutka. Projekt prowa-
dzi Aleksandra Sarnowska, o.sarnowska@
mokmarki.pl, tel. 22 781-14-06. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu – w soboty. 
Najbliższy termin –  25 stycznia 2020 roku.

FOT. ZESPÓŁ TEATRU FALENICA 
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Z nadzieją na awans 
do czwartej ligi
Mocna czwórka – taką 
ocenę na razie wystawił 
piłkarzom trener Marcovii. 
Do piątki na koniec sezonu 
niewiele brakuje.

Walcząca o awans do czwartej ligi se-
niorska drużyna Marcovii Marki zajęła 
na półmetku sezonu 2019/2020 drugie 
miejsce w tabeli. Podopieczni Konrada 
Kucharczyka zgromadzili na koncie 
36 punktów. Pozycję lidera z taką samą 
liczbą oczek zajmuje Escola Varsovia, 
która w bezpośrednim pojedynku po-
konała nasz zespół 4:2. 

Potknięcie z Mazurem
W skali ocen szkolnych zakończoną 
rundę jesienną należałoby ocenić na 
mocną czwórkę. Taki stopień wysta-
wił zawodnikom trener Kucharczyk. 
Czego zatem zabrakło, żeby wystawić 
Marcovii "piątkę"? Z całą pewnością 
zwycięstwa nad rezerwami Mazura 
Karczew. Porażka z Escolą Varsovia nie 
była z góry zakładana, ale od samego 
początku była brana pod uwagę i liczo-
no się z taką ewentualnością. Pechowa 
przegrana ze wzmocnionymi rezer-
wami Świtu Nowy Dwór Mazowiecki 
również była do przełknięcia. Nikt nie 
przypuszczał jednak, że strata punk-
tów nastąpi w pojedynku z Mazurem 
II Karczew. Gdyby nie to, Marcovia 
z przewagą trzech punktów zajmowa-
łaby pierwsze miejsce w tabeli. 

Żelazna jedenastka
Runda jesienna pozwoliła wycią-
gnąć Konradowi Kucharczykowi 
kilka istotnych wniosków. Po pierw-

sze, wyraźnie dało się zauważyć, że 
siła ofensywna naszego zespołu jest 
ogromna (choć do poprawy jest wy-
konywanie rzutów karnych). Niestety, 
zdecydowanie gorzej było w formacji 
defensywnej. Blok obronny Marcovii 
grał nieregularnie – dobre spotkania 
przeplatał bardzo słabymi. Po drugie, 
drużynie brakuje zmienników, któ-
rzy wchodząc z ławki rezerwowych 
wnieśliby ożywienie w poczynania 
kolegów. Kontuzje i kartki sprawiały, 
że trener wielokrotnie wystawiał do 
gry żelazną "jedenastkę", a zmiany 
przeprowadzał tylko z konieczności. 
Cieszy natomiast fakt, że do drużyny 
wchodzą młodzi, utalentowani za-
wodnicy z rocznika 2003, trenowani 
przez Bartłomieja Salaka. Dzięki do-
brej współpracy obu selekcjonerów, 
debiut w seniorach zaliczył Paweł 
Basiuk. W kolejce czekają Sebastian 
Car i Kacper Podeszwik. 

Wiara w awans
Problemy, z którymi borykał się 
nasz zespół jesienią, mają zostać 
rozwiązane. Trener Kucharczyk już 
rozpoczął pracę nad wzmocnienia-
mi. Na pewno do Marek zawita do-
świadczony i wartościowy środkowy 
obrońca. Nowych twarzy należy się 
jednak spodziewać dopiero w mo-
mencie rozpoczęcia przygotowań do 
rundy rewanżowej. Dopóki sprawy 
formalne nie zostaną do końca za-
łatwione, nazwiska testowanych 
bądź pozyskanych zawodników po-
zostaną tajemnicą. Teraz zawodni-
ków Marcovii czeka dłuższy okres 
roztrenowania, a następnie krótki 
odpoczynek przed ciężką zimo-
wą pracą. Wszyscy przy Wspólnej 
12 wierzą, że w końcu uda się uzy-
skać promocję do długo wyczekiwa-
nej w Markach czwartej ligi.

Marcin Boczoń

Złota 
warcabistka
Marta Bańkowska, 
mieszkanka naszego miasta, 
zwyciężyła w mistrzostwach 
świata juniorów.

Warto coraz wyżej zawieszać sobie 
poprzeczkę – takie słowa padły z ust 
Marty Bańkowskiej rok temu po zdo-
byciu tytułu drugiej wicemistrzyni 
świata. I rzeczywiście, warcabist-
ka z Marek nie spoczęła na laurach. 
Z Turcji przywiozła niedawno złoty 
medal, zdobyty w mistrzostwach świa-
ta juniorów! 

„Przyzwyczaiła już nas do sukce-
sów, doskonałych wyników w najważ-
niejszych turniejach (w tym brązowe 
krążki Mistrzostw Europy i Świata). 
Brakowało tylko tej przysłowiowej 
wisienki na torcie. W sobotę, 2 listo-
pada, w Izmirze zabrzmiał Mazurek 
Dąbrowskiego dla zawodniczki UKS 
Struga. Po prawie tygodniowej walce 
Marta Bańkowska zdobyła tytuł Mi-
strzyni Świata Juniorek” – napisali jej 
przyjaciele z UKS Struga, jej macierzy-
stego klubu.

Warto podkreślić, że złoty medal 
dla Polki pojawił się po raz pierwszy 
od dwóch dekad.

Nasza mieszkanka zaczęła grać 
w warcaby w wieku 8 lat. Pierwszy 
sukces zanotowała w 2010 r. Zdobyła 
wówczas medal podczas Mistrzostw 
Polski w najmłodszej kategorii wieko-
wej. Później przyszły tytuły mistrzyni 
Polski oraz sukcesy w międzynaro-
dowych turniejach. Ukoronowaniem 
juniorskiej kariery jest złoty medal 
zdobyty w Izmirze. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy sukcesów w senior-
skiej karierze!

KOŁOMAREK W LICZBACH
30 listopada po raz ostatni w tym roku mogliśmy skorzystać z naszego 
systemu roweru miejskiego. Był to pierwszy, pełny rok jego funkcjonowania 
w naszym mieście. Oczywiście – pod każdym względem rekordowy. 
Dość powiedzieć, że nasi użytkownicy przez dziewięć miesięcy 2019 r. 
przejechali 58 tys. km. Kolejny sezon KołoMarka rozpocznie się w marcu 2020 r. 

10 286 898
Tylu wypożyczeń dokonano przez 
dziewięć miesięcy w pięciu stacjach 
w naszym mieście. Najwięcej 
w czerwcu. Rekordowym dniem był 
1 maja (165 wypożyczeń) 

Tylu użytkowników ma obecnie 
nasz system. Mogą z niego 
korzystać także osoby 
zarejestrowane w warszawskim 
Veturilo

Tyle łącznie godzin spędzili 
na rowerze nasi użytkownicy. 
Najchętniej korzystano ze stacji 
przy ulicy Wspólnej.

6564

Okazanie wdzięczności jest 
najprostszą oraz najpotężniejszą 
rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla 
drugiego człowieka. A my możemy to 
uczynić dla ludzi, którzy walczyli o to, 
abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej 
Polsce. Do 12 grudnia trwa zbiórka 
darów dla kombatantów w ramach 
akcji #Paczka dla kombatanta, którą 
na mareckim gruncie organizuje 
Grupa Historyczna Niepodległość. 
W ratuszu (pokój nr 13) 
znajduje się kosz, do którego 
można wkładać dary: artykuły 
spożywcze o przedłużonym terminie 
przydatności oraz gospodarstwa 
domowego. Nie zapomnijmy też 
o dołączeniu kartki świątecznej 
z życzeniami!

#PACZKA DLA KOMBATANTA
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↘  Activenet Krzysztof Bychowski – firmowe strony 
internetowe, systemy CMS, sklepy internetowe

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

↘  Aparat w Ruchu – usługi fotograficzne
↘  Bądź Eko – kosmetyki naturalne
↘  Blask Myjnia i Detailing – myjnia samochodowa, 

pranie tapicerki meblowej, wulkanizacja
↘  Dance Station – zajęcia taneczne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych
↘  Dietlifestyle Catering Dietetyczny – dieta 

pudełkowa
↘  Drone Position – film, fotografia
↘  E-Mama.pl – sklep z artykułami dla dzieci
↘  Em-Ka Event – organizacja urodzin i eventów, 

animacja na weselach
↘  EnergyNat – firma oferująca rozwiązania m.in. 

z zakresu fotowoltaiki
↘  EN2 – projektowanie i realizacja instalacji

fotowoltaicznych
↘  Era Wakacji – biuro podróży
↘  ES Gabinet Kosmetyczny Edyta Sawicka 

– kosmetyka twarzy, stylizacja paznokci
↘  Etykat – etykiety samoprzylepne, naklejki, kody 

kreskowe, banery
↘  Ewa Bednarz Photography – fotograficzne sesje 

dziecięce
↘  Fizjoforte – usługi rehabilitacyjne w gabinecie 

lub w domu pacjenta
↘  Gravitan Targówek – klub fitness, siłownia, 

strefa junior, kosmetyka
↘  Home Cafe – serwis i sprzedaż ekspresów

do kawy
↘  Hurtownia Opakowań Anna Gumowska 

– opakowania kartonowe, stretch, taśmy pakowe
↘  Husse Marki – szwedzka karma dla psów i kotów
↘  Jaskinia Solna Eden – inhalacje dla zdrowia
↘  Jewels – unikatowe sukienki dla mamy i córki
↘  Jubiler Marki – naprawa, odświeżanie oraz 

odrestaurowywanie biżuterii, sprzedaż gotowych 
wyrobów

↘  Kids&Fun – sala zabaw dla dzieci
↘  Księgarnia Elpat – podręczniki, art. biurowe, 

plecaki, zabawki kreatywne, modele do sklejania

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

↘  Kupiec Therm – serwis i naprawa urządzeń 
grzewczych

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

↘  Ledger – biuro księgowo-finansowe
↘  Lionheart – nauczanie, korepetycje, edukacja, 

szkoła
↘  Mareckie Inwestycje Miejskie – zniżka na bilety 

basenowe do MCER
↘  MOK im. Tadeusza Lużyńskiego – zajęcia 

edukacyjne i kulturalne
↘  Motohurt Robert Szczypiorski – wymiana opon, 

serwis aut, felgi, akumulatory
↘  MT Group – usługi projektowe, remontowe

i budowlane
↘   Music and You – prywatna szkoła muzyczna, 

nauka gry na instrumentach i grupowe zajęcia 
umuzykalniające

↘  Nasz Sukces – plisy, rolety, moskitiery, markizy
↘  Oskar – sklep odzieżowy
↘  Polbico – stolarka okienna, drzwi, bramy
↘  Pralnia EM – usługi pralnicze
↘  Profesjonalny Gabinet Kosmetyki – pielęgnacja, 

makijaż, sprzedaż kosmetyków
↘  RB Auto Robert Banaszek – warsztat samochodowy
↘  Sushisam – artykuły do sushi oraz kuchni 

Dalekiego Wschodu
↘  Świat Zagadek – escape room dla gier 

zespołowych
↘  TCD Joanna Piotrowska – kino plenerowe, 

transmisje sportowe, e-sport
↘  TmFizjo – fizjoterapia
↘  WWL Auto – warsztat samochodowy
↘  WWL Badminton Club – badminton dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych
↘  Vesmot – części samochodowe, 

sklep motoryzacyjny
↘  Vip-Trans Paweł Dobrowolski – taxi
↘  Żłobek Ziarenko – opieka nad dziećmi do 3 roku 

życia
↘  Zymetric – rozwiązania klimatyzacji, ogrzewania 

i wentylacji, generalny przedstawiciel marki Midea  

GDZIE Z KARTĄ PO ZNIŻKĘ

Z kartą po zniżki 

Inwestujemy 
w zdrowie 
mieszkańców
Szczepienia dla seniorów, szkoła rodzenia, 
Szpital Pana Cegiełki – oto projekty, 
które realizujemy z myślą o młodszych 
i starszych pokoleniach.

Czy pamiętacie Państwo jedną z fraszek Jana 
Kochanowskiego, która w żartobliwy sposób przypo-
minała o jednej z najważniejszych kwestii w naszym 
życiu? W XVI wieku wielki renesansowy poeta napi-
sał: szlachetne zdrowie/nikt się nie dowie/jako sma-
kujesz/aż się zepsujesz”. Minęły stulecia, a słowa nic 
nie straciły na aktualności. Dbanie o zdrowie to zada-
nie każdego z nas. Ale pomóc może w tym również 
nasze miasto. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, 
która wprowadziła Wieloletnią Strategię Zdrowotną 
i konsekwentnie ją wdraża. 

– Staramy się inicjować i wyznaczać kierunki dzia-
łań prozdrowotnych – tak, by edukować i wspierać 
mieszkańców w tej kwestii – mówi Ada Gajek z Urzę-
du Miasta Marki. 

Kontynuujemy projekty, które cieszą się już re-
nomą wśród mieszkańców, oraz wdrażamy nowe. 
Obecnie prowadzimy cztery programy. Wiele osób 
poznało już program szczepień dla seniorów. Każdej 
jesieni staramy się chronić ich przed grypą. To nie 
tylko szczepienia, to również działania edukacyjne, 
które uświadamiają osoby 60+, jak zmniejszyć ryzy-
ko zachorowania. 

– W poprzedniej kadencji uruchomiliśmy również 
Marecką Szkołę Rodzenia, która przygotowuje nie 
tylko do porodu, ale również roli przyszłego rodzica 
– dodaje Ada Gajek. 

Młodzi mieszkańcy Marek uczęszczają na zajęcia 
w ramach Szpitala Pana Cegiełki. Jest to program 
nauki pierwszej pomocy przez zabawę. 

Wszystkie programy będą prowadzone do 2021 r. 
włącznie.

Po Marecką Kartę Mieszkańca sięgnęło już 
ponad 2100 osób, które mogą korzystać 
z rabatów w 52 firmach i instytucjach. 
Dołącz do tego rosnącego grona!

Rodzina Mareckich była z siebie dziś bardzo zado-
wolona. Pan Jan dostał rabat w serwisie samocho-
dowym. Jego żona – pani Joanna – mniej zapłaciła 
w salonie fryzjerskim. Ich syn – Paweł – otrzymał 
zniżkę w księgarni, a córka Agnieszka taniej popły-
wała na basenie w Mareckim Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnym. A wszystko za sprawą karty, która 
nic nie kosztuje, a przynosi wymierne oszczędności. 
Mowa oczywiście o Mareckiej Karcie Mieszkańca 
(MKM). Ten nieduży plastikowy prostokąt może być 
przydatnym elementem w portfelu każdego marko-
wianina. Dzięki niemu mieszkaniec naszego miasta 
– zarówno dorosły jak i ten niepełnoletni – może 
zrealizować tańsze zakupy lub usługi. Uzyskanie 
MKM jest banalnie proste. Na stronie internetowej 
karta.marki.pl znajduje się wniosek o wydanie tego 

plastikowego dokumentu. Kolejnym krokiem jest 
już tylko odbiór karty. Możemy to zrobić w ratuszu 
(kancelaria, pokój nr 13) lub CAF3 (Fabryczna 3). 
Możliwości uzyskania takich korzyści zauważyło już 
2100 mieszkańców Marek, którym wydaliśmy MKM. 

Pracujemy także nad poszerzeniem listy part-
nerów naszego programu. Obecnie zniżek udziela 
52 firmy oraz instytucje. Warto podkreślić, że one 
także nie ponoszą żadnych opłat. W ich przypadku 
procedura dołączenia do programu jest równie pro-
sta. Zajrzyjcie na stronę karta.marki.pl, gdzie znaj-
dują się wszelkie niezbędne informacje. Zapraszamy!
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HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 2020 

WWW.CZYSTE.MARKI.PL

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

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY 
NIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)
(pojemnik)

BIOODPADY
(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty,
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 7.01, 20.01 10.01, 24.01 23.01
LUTY 3.02, 17.02 7.02, 21.02 27.02

MARZEC 2.03, 16.03, 30.03 6.03, 20.03 26.03
KWIECIEŃ 14.04, 27.04 3.04, 17.04, 30.04 23.04

MAJ 11.05, 25.05 15.05, 29.05 28.05
CZERWIEC 8.06, 22.06 12.06, 26.06 25.06

LIPIEC 6.07, 20.07 10.07, 24.07 23.07
SIERPIEŃ 3.08, 17.08, 31.08 7.08, 21.08 27.08

WRZESIEŃ 14.09, 28.09 4.09, 18.09 24.09
PAŹDZIERNIK 12.10, 26.10 2.10, 16.10, 30.10 22.10

LISTOPAD 9.11, 23.11 13.11, 27.11 26.11
GRUDZIEŃ 7.12, 21.12 11.12, 24.12 31.12

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

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY 
NIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)
(pojemnik)

BIOODPADY
(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty,
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 14.01, 28.01 15.01, 29.01 16.01
LUTY 11.02, 25.02 12.02, 26.02 20.02

MARZEC 10.03, 24.03 11.03, 25.03 19.03
KWIECIEŃ 7.04, 21.04 8.04, 22.04 16.04

MAJ 5.05, 19.05 6.05, 20.05 21.05
CZERWIEC 2.06, 16.06, 30.06 3.06, 17.06 18.06

LIPIEC 14.07, 28.07 1.07, 15.07, 29.07 16.07
SIERPIEŃ 11.08, 25.08 12.08, 26.08 20.08

WRZESIEŃ 8.09, 22.09 9.09, 23.09 17.09
PAŹDZIERNIK 6.10, 20.10 7.10, 21.10 15.10

LISTOPAD 3.11, 17.11 4.11, 18.11 19.11
GRUDZIEŃ 1.12, 15.12, 29.12 2.12, 16.12, 30.12 17.12

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

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY 
NIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)
(pojemnik)

BIOODPADY
(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty,
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 13.01, 27.01 3.01, 17.01, 31.01 2.01
LUTY 10.02, 24.02 14.02, 28.02 6.02

MARZEC 9.03, 23.03 13.03, 27.03 5.03
KWIECIEŃ 6.04, 20.04 10.04, 24.04 2.04

MAJ 4.05, 18.05 8.05, 22.05 7.05
CZERWIEC 1.06, 15.06, 29.06 5.06, 19.06 4.06

LIPIEC 13.07, 27.07 3.07, 17.07, 31.07 2.07
SIERPIEŃ 10.08, 24.08 14.08, 28.08 6.08

WRZESIEŃ 7.09, 21.09 11.09, 25.09 3.09
PAŹDZIERNIK 5.10, 19.10 9.10, 23.10 1.10

LISTOPAD 2.11, 16.11, 30.11 6.11, 20.11 5.11
GRUDZIEŃ 14.12, 28.12 4.12, 18.12 3.12

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

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY 
NIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)
(pojemnik)

BIOODPADY
(worek brązowy)

ODPADY 
SEGREGOWANE

(worek żółty,
zielony, niebieski)

STYCZEŃ 8.01, 21.01 8.01, 22.01 9.01
LUTY 4.02, 18.02 5.02, 19.02 13.02

MARZEC 3.03, 17.03, 31.03 4.03, 18.03 12.03
KWIECIEŃ 15.04, 28.04 1.04, 15.04, 29.04 9.04

MAJ 12.05, 26.05 13.05, 27.05 14.05
CZERWIEC 9.06, 23.06 10.06, 24.06 13.06

LIPIEC 7.07, 21.07 8.07, 22.07 9.07
SIERPIEŃ 4.08, 18.08 5.08, 19.08 13.08

WRZESIEŃ 1.09, 15.09, 29.09 2.09, 16.09, 30.09 10.09
PAŹDZIERNIK 13.10, 27.10 14.10, 28.10 8.10

LISTOPAD 10.11, 24.11 10.11, 25.11 12.11
GRUDZIEŃ 8.12, 22.12 9.12, 23.12 10.12

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