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MIASTO OBYWATELSKIE

30 listopada wojewoda mazowiecki opublikował ostateczną listę rankingową samorządów ubiegających
się o rządowe pieniądze z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej. Nasz projekt
pod nazwą „Rozbudowa ulicy Zagłoby
i Zygmuntowskiej” znalazł się na wysokim, 18 miejscu pośród 87 zakwalifikowanych na listę drogowych przedsięwzięć. Szanse na dofinansowanie
(3 mln zł) są więc ogromne.
– Wygląda na to, że zła passa
w dziedzinie zdobywania zewnętrznych pieniędzy na drogi została w tej
kadencji przerwana – mówi Jacek
Orych, burmistrz Marek.
Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze
akceptacji ministra infrastruktury i budownictwa. Szef resortu zrobi to do
końca roku.
– Poza znakomitym przygotowaniem wniosku (ogromne brawa dla pracowników ratusza oraz projektantów
z Mareckich Inwestycji Miejskich) war-

to czasem wykonać niekonwencjonalny
krok, by zwiększyć szanse na rządową
dotację. Przed złożeniem wniosku
o schetynówkę podpisaliśmy porozumienie z powiatem wołomińskim. Dołoży nam to 2 mln zł do tej inwestycji
(dodatkowa punktacja w rankingu
wojewody), a my w zamian przeznaczymy 2 mln zł na odwodnienie ulic
Kościuszki i Sosnowej w Markach, które
i tak trzeba zrobić. Jak widać – opłaciło
się – podkreśla burmistrz.
Przebudowa, a w zasadzie budowa Zygmuntowskiej i Zagłoby, to jedna z kluczowych inwestycji w południowo-zachodniej części Marek. Na
drodze, która łączy drogę powiatową
(Kościuszki) z krajową „ósemką” (Zygmuntowska), powstanie nie tylko jezdnia z prawdziwego zdarzenia (1,6 km),
ale również odwodnienie, do którego
miasto będzie mogło dołączać kolejne
ulice. Ponadto powstaną chodniki oraz
droga dla rowerów. Koszt inwestycji
wstępnie szacujemy na 11,75 mln zł.

Dużo, ale jej realizację znakomicie
ułatwią środki zewnętrzne: 3 mln zł
od wojewody oraz 2 mln zł od powiatu. Samorządowcy też liczą, że dzięki rywalizacji firm w przetargu ceny
będą niższe od kosztorysu. Tak było
w ubiegłym roku przy rozstrzyganiu
postępowania na modernizację ul. Pomnikowej.
– Na koniec wisienka na torcie.
W ubiegłym roku staraliśmy się o pieniądze ze schetynówek na ul. Pomnikową. Wydawało się, że nie mamy
szans na jakiekolwiek wsparcie. Niedawno dostaliśmy jednak informację
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że otrzymamy 139 tys. zł. Także – formalnie rzecz biorąc – remont
Zagłoby i Kościuszki może być już drugą drogą dofinansowaną przez rząd
– mówi Jacek Orych.
WIĘCEJ O MARECKICH
INWESTYCJACH I BUDŻECIE
NA STRONACH 4-7

KULTURA 

12

Z ŻYCIA MIASTA 

13

↘ Święto Klubu Seniora
↘ Aleksandra Jankowska liderem MOK

↘ Seniorzy mają krzepę
↘ Nagrodzimy najpiękniejsze ekoozdoby
↘ Karty (płatnicze) poszły w ruch

MIASTO OBYWATELSKIE 

TWITTER

14-15

↘ Stypendia dla uczniów i studentów
↘ Miejsce spotkań – Fabryczna 3
↘ Marki widziane oczami dzieci
↘ Obchody Święta Niepodległości
↘ Zasłużony dla Miasta Marki

CZYSTE MARKI 

↘ Harmonogram wywozu śmieci 2017

MARKI W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
FACEBOOK

10-11

↘ Lista zwycięskich projektów
z budżetu obywatelskiego
↘ Mamy gotowy projekt planu rewitalizacji
↘ Wodociąg w ogniu pytań
↘ Pierwsza siłownia plenerowa
w mieście

YOUTUBE

INSTAGRAM

16

2 Słowo od burmistrza

P

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

remiera muzycznej komedii Stanisław Barei „Małżeństwo z rozsądku”
i utworzenie Słowińskiego Parku Narodowego – te dwa różne
wydarzenia łączy data – 1 stycznia 1967 r. Ten dzień zapisał się jednak
złotymi zgłoskami w historii naszego miasta. Decyzją ówczesnego ministra
spraw wewnętrznych Marki, które liczyły wówczas 15 tys. mieszkańców,
uzyskały prawa miejskie. Za niecały miesiąc naszemu miastu stuknie
„pięćdziesiątka”.

stronie internetowej marki.pl), my będziemy pracować nad poprawą
jakości życia w mieście. W 2017 r. ponownie chcemy zwiększać inwestycje.
Te projekty, które opuściły lub opuszczają biurka projektantów,
będą sukcesywnie wdrażane w życie. Remont kamienic Briggsów,
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, budowa i modernizacja dróg,
tworzenie miejsc spotkań – to tylko przykłady inwestycji,
o których piszemy na stronach 4-7.

Będziemy obchodzić ją w symbolicznym dla miasta roku. Odliczamy już
miesiące, a nie lata, do otwarcia obwodnicy Marek. Oddanie tej inwestycji
diametralnie zmieni życie naszych obywateli. Aleja Piłsudskiego, która
dziś niczym nóż rozcina miasto na dwie części, stanie się spokojną drogą,
raz na zawsze odebraną TIRom i dedykowaną przede wszystkim naszym
obywatelom.

Zbliżają się jednak święta Bożego Narodzenia. To niezwykły czas,
żeby zwolnić, przystanąć, obronić się przed szalonym tempem
narzucanym przez współczesny świat. Życzę Państwu odpoczynku
w domowym zaciszu oraz fantastycznych dni spędzanych rodzinnie.

Gdy mieszkańcy będą świętować okrągłą rocznicę nadania praw miejskich
(o planie całorocznych uroczystości będziemy informować na naszej

Burmistrz Miasta Marki

OTO PLAN JARMARKU
SOBOTA,
10.XII.2016 – godz. 15.00 – 19.00
↘ 15.00 – 15.30 Wspólne strojenie
drzewka bożonarodzeniowego
ze Świętym Mikołajem
↘ 15.30 – 15.50 Występ dzieci
z Przedszkola nr 1
↘ 15.50 – 16.10 Występ chóru
ze Szkoły Podstawowa nr 2
↘ 16.10 – 16.30 Występ chóru
ze Szkoły Podstawowa „AD ASTRA”
↘ 17.00 – 17.30 Występ Studia
Wokalnego MOK
↘ 15.00 – 18.00 Harce z Mikołajem
– konkursy, zabawy, animacje
↘ 18.00 – 18.30 Koncert kolęd
w wykonaniu Beaty Kurdy

Bożonarodzeniowy
zawrót głowy
10 i 11 grudnia zapraszamy
na jarmark na skwerze
przy ratuszu. Zapewniamy
mnóstwo atrakcji
– dla dzieci i dorosłych.
Kto był w ubiegłym roku, pewnie nie
żałował. Choć mróz szczypał w nosy,
mieszkańców rozgrzewała gorąca atmosfera pierwszego jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku również
chcemy Was wprowadzić w pozytyw-

ny, świąteczny nastrój i podtrzymać
nową tradycję spotkań.
„Uchwycimy przyjemne chwile,
które pozwolą oderwać się od przedświątecznych, domowych obowiązków oraz będą okazją do wspólnych
spotkań w przyjacielskim gronie. Nie
może Was zabraknąć!” – apeluje ekipa Mareckiego Ośrodka Kultury, która
uczestniczy z urzędem Miasta Marki
przy organizacji tego przedsięwzięcia.
Dlatego prosimy – zapiszcie

w notatniku (albo raczej kalendarzu
w smartfonie) daty 10 i 11 grudnia.
W tych dniach zapraszamy Was na
skwer pod urzędem miasta – ten sam,
przy którym stoi marecka ciuchcia.
Będą też: bezpłatna kolejka dla dzieci, stoiska z różnymi specjałami oraz
warsztaty rękodzieła.
Jednego nie możemy Wam zagwarantować – śniegu. Ale możemy Wam
zagwarantować, że będzie radośnie.
Zapraszamy.

NIEDZIELA,
11.XII.2016 – godz. 14.00 – 18.00
↘ 14.00 – 18.00 Harce z Mikołajem
– konkursy, zabawy, animacje
↘ 14.20 – 14.40 Występ chóru
ze Szkoły Podstawowej nr 4
↘ 14.40 – 15.00 Występ reprezentantki
Szkoły Podst.nr. 1 Julii Górskiej
↘ 15.00 – 18.00 Harce z Mikołajem
– konkursy, zabawy, animacje
↘ 15.40 – 16.00 Rozstrzygnięcie
konkursu zorganizowanego przez urząd
miasta na najbardziej pomysłową
„EKOozdobę Choinkową”
↘ 16.00 – 16.45 Kolędy, zwyczajowe
przyśpiewki świąteczne, pastorałki i pląsy
z Zespołem Tańca Ludowego GAIK
↘ 16.45 – 16.55 Śnieżynkowe Disco
pod hasłem „Rusz w tany, nie bądź
jak śniegowe bałwany”.
↘ 17.00 – 18.00 Koncert pieśni gospel
w wykonaniu chóru „Soul Connection
Gospel Group”

Z życia miasta 3

KWARTALNIK
INFORMACYJNY

Od 1 listopada w I strefie biletowej
Przed Markami i Warszawą inwestycje,
które zwiększą popularność
transportu zbiorowego.
Od 1 listopada nasi mieszkańcy płacą mniej za przejazdy autobusowe. Z okazji wejścia do pierwszej
strefy biletowej na pętli przy ul. Dużej, wspólnie
z Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM), odbyło
się symboliczne spotkanie, na które przyjechali nie
tylko dziennikarze, ale również Renata Kaznowska,
zastępca prezydenta Warszawy, oraz Katarzyna
Strzegowska, zastępca dyrektora ZTM.
– Cieszymy się, że współpraca z Markami przebiega wzorcowo. To swego rodzaju pilotaż – jego wyniki
będą pomocne przy ewentualnym wdrażaniu I strefy
w innych gminach – mówi Renata Kaznowska.
Prezydent zaproponowała, by w Markach wybudować parkingi typu „P&R”, by ułatwić mieszkańcom
przesiadkę z prywatnych samochodów do pojazdów
komunikacji miejskiej.
– Mam dla Pani dobre wiadomości. Wnioskujemy
o unijne wsparcie na budowę dwóch parkingów: jednego właśnie na pętli przy Dużej, a drugiego w centrum miasta – odpowiedział burmistrz Jacek Orych.
– Jesteście Państwo świadkami – to chyba naj-

szybciej uzgodniona inwestycja między samorządami
– żartowała Renata Kaznowska.
„To przykład, jak powinna wyglądać współpraca
samorządów w obrębie wspólnej aglomeracji, gdzie
granice administracyjne są często niewidoczne dla
mieszkańców. Stolica i Marki pokazały właśnie innym, jak można je przekraczać” – napisał Jarosław
Osowski, dziennikarz „Gazety Stołecznej”, specjalizujący się w tematyce transportowej.

Według Renaty Kaznowskiej, na terenie Warszawy
będą realizowane inne przedsięwzięcia, z których
korzystać będą mieszkańcy naszego miasta.
– To przede wszystkim budowa II linii metra na
Targówek i Bródno oraz budowa tramwaju na „Zieloną Białołękę”. Dalekosiężne plany rozwoju sieci
tramwajowej przewidują także budowę linii do Marek – zapowiada Renata Kaznowska.
– Plany inwestycyjne oraz atrakcyjna cena przejazdu będą zapewne zachętą dla nowych pasażerów,
którzy wybiorą autobusy ZTM w drodze do szkoły
czy pracy, zamiast własnych czterech kółek – dodaje
Katarzyna Strzegowska, zastępca dyrektora ZTM.
– Popularność transportu zbiorowego jeszcze
bardziej wzrośnie, gdy oddana zostanie do użytku
obwodnica Marek. Wówczas ruch w Alei Piłsudskiego
zmniejszy się z 60 tys. do 20 tys. pojazdów dziennie
– podkreśla Jacek Orych.
Oprócz licznego grona dziennikarzy po sąsiedzku
odwiedziły nas dzieci z przedszkola miejskiego przy
Dużej. Najmłodsi markowianie mogli usiąść za sterami autobusu, a prezydent Warszawy i szefowa ZTM
w asyście Pana Cegiełki i Pana Bilecika częstowały
ich słodkościami. Dzieci otrzymały również odblaski,
które zwiększą ich bezpieczeństwo na drodze.

Kobiecy wydział ds. trudnych
To nie praca, ale misja,
czasami bardzo niewdzięczna.
Ekipa OPS usłyszała ciepłe słowa
od burmistrza.
Jest taka jednostka komunalna w Markach, w której pracują same kobiety. W Ośrodku Pomocy
Społecznej (OPS) w Markach zatrudnione są
22 przedstawicielki płci pięknej, które wspierają
wielu markowian. Ilu? Zdziwilibyście się. Biorąc
pod uwagę zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych z usług OPS korzysta ok. 5-6 tys. osób. A to
oznacza, że co piąty markowianin ma styczność
z instytucją, która w tym roku udzieliła pomocy
wartej 23 mln zł.
W listopadzie w ratuszu ekipa mareckiego OPS
spotkała się z burmistrzem Jackiem Orychem. Okazją było szczególne święto – Dzień Pracownika
Socjalnego.
– Zdajemy sobie sprawę jak ciężka i niewdzięczna bywa Wasza praca, choć słowo „praca” jest nieprecyzyjne. Bo to raczej misja, przez cześć osób
niedoceniania, ale jesteśmy tu po to, by to naprawić. W imieniu mieszkańców Marek dziękuję za
Wasz trud – mówił Jacek Orych, burmistrz Marek.
O tym, że taka praca bywa niebezpieczna, mówiły pracownice OPS.
– Codziennie musimy uważać, bo z różnymi
osobami pracujemy. Taki jest nasz zawód. Wiele się
od nas wymaga, spotykamy się niestety i z groźbami, i z wyzwiskami. W wielu wypadkach naszym
podopiecznym chodzi wyłącznie o pieniądze, a my
chcemy pomagać. Zdarzały się sytuacje dramatyczne. Jedna z osób po odbyciu kary za ciężkie prze-

stępstwo przyszła do naszej siedziby z ogromnymi,
wykrzykiwanymi głośno pretensjami, że zasiłek
jest zbyt niski. Proszę sobie wyobrazić: silny, szarpiący się mężczyzna w otoczeniu samych kobiet.
Było naprawdę groźnie – wspominają pracownice
OPS.
Ale są też chwile wielkiej satysfakcji – czasem
po wielu, wielu latach.
– Mieliśmy przypadek dziecka, które samo
chciało opuścić rodzinę alkoholików. Udało się znaleźć rodzinę zastępczą. Potem okazało się, że osoba
ukończyła studia wyższe i odnalazła się w lepszej
rzeczywistości – mówią przedstawicielki OPS.
Dużo radości przyniosła też współpraca z ekipą
programu „Nasz Nowy Dom”, emitowanego w telewizji Polsat. Udało się ją ściągnąć do remontu
mieszkania, w którym babcia wychowywała sama
trzy wnuczki.

– Mamy nadzieję, że znów uda się sprowadzić
Kasię Dowbor do Marek. Szukamy odpowiedniej
rodziny – podkreślają pracownice OPS.
W przyszłym roku pracownice OPS znów będą
mieć pełne ręce roboty. Na pomoc społeczną w projekcie budżetu przewidziano 22 proc. całości wydatków, szacowanych na 157 mln zł.
– 21 listopada jest nie tylko okazją do świętowania, ale również refleksji nad obecnym kształtem pomocy społecznej i roli pracownika socjalnego w procesie zmiany. My w ten proces zmiany wchodzimy
z impetem! Już niebawem system naszej pracy skierowany na potrzeby naszych podopiecznych skupiony będzie m.in na pozafinansowej ofercie wsparcia,
czyli czystej pracy socjalnej. Czynimy przygotowania
do wizerunkowej zmiany i mówimy NIE „roznosicielstwu zasiłków” – podsumowuje Magdalena Rogalska-Kusarek, szefowa OPS w Markach.

4 Miejskie inwestycje

Zadłużenie spadło,
inwestycje wzrosną
„Marki wielkim placem budowy” – taki tytuł pojawił się
w jednej z powiatowych gazet. Coś w tym jest!
Z projektu budżetu naszego miasta na
przyszły rok wynika, że inwestycje osiągną rekordowy poziom. Burmistrz zaproponował, by wyniosły 37,3 mln zł.
– Ambitny, ale realistyczny. Taki jest
projekt budżetu na przyszły rok. Proponuję radnym, by co czwarta złotówka
z miejskiego budżetu trafiła na inwestycje. Co ważne, bez podwyższania
miejskich podatków – podkreśla Jacek
Orych, burmistrz Marek.

Kluczowa rola PIT

Zanim przejdziemy do inwestycji, przyjrzyjmy się dochodom miejskiej kasy.
Samorząd szacuje, że w przyszłym roku
wyniosą one 133,9 mln zł. Największą
część z nich (ponad 53 proc.) stanowią:
udział Marek we wpływach państwa
z podatku dochodowego pobieranego
przez urzędy skarbowe oraz wpływy
z podatku od nieruchomości.
– Dlatego tak ważne jest, aby
mieszkańcy Marek chcieli rozliczać
PIT w miejscu zamieszkania. Nic

nas to nie kosztuje, natomiast dla
miejskiej kasy jest to około 1000 zł
rocznie od każdej osoby. W tym roku
zameldowało się w Markach więcej
osób niż w poprzednim roku. Inną,
prostszą opcją jest złożenie ZAP3,
czyli zgłoszenia aktualizacyjnego do
urzędu skarbowego. Gdyby wszyscy
niezameldowani zdecydowali się na
taki krok, w kolejnych latach w budżecie mielibyśmy 10 mln zł rocznie
więcej  – szacuje Beata Orczyk, skarbnik naszego miasta.
Kolejnymi źródłami dochodu naszego samorządu są subwencja ogólna
(oświatowa) z budżetu państwa wynosząca ponad 23 mln zł oraz dotacje
celowe (m.in. na program 500+), których wartość sięgnie blisko 30 mln zł.

Edukacja, czyli przyszłość

W przyszłym roku wydatki z miejskiej
kasy wyniosą prawie 157,8 mln zł.
Większość stanowią wydatki bieżące.
Największą część stanowią te, które

2016

2015

2013

2014
8,8

Dług miasta spada

Kolejną dużą pozycją w budżecie
są wydatki na transport i łączność.
W przeciwieństwie do działów „edukacja” i „rodzina” tu większość wydatków
stanowić będą inwestycje.
– Wiele lat w Markach nie inwestowano w drogi. Od początku kadencji
odrabiamy zapóźnienia w tym zakre-

sie. W 2015 i 2016 r. zrealizowaliśmy
lub właśnie realizujemy po około 4 km
dróg z twardą nawierzchnią. W przyszłym roku długość zmodernizowanych dróg będzie znacznie większa. Do
tego dojdą ścieżki rowerowe i parkingi
P&R – podkreśla Jacek Orych.
W sumie na infrastrukturę drogową
chcemy wydać ponad 23 mln zł (listę
planowanych inwestycji publikujemy
na sąsiedniej stronie). Są to projekty
przygotowywane w tej kadencji.
Znamienny jest tytuł tekstu o naszym przyszłorocznym budżecie w Życiu Powiatu na Mazowszu – „Marki
wielkim placem budowy”.
– Ja i moi pracownicy chcemy mieć
pełne ręce roboty. W grudniu nad projektem budżetu pochylą się radni. Ich
pozytywna decyzja będzie oznaczać, że
część przetargów ogłosimy od razu na
początku roku – tak, by wejść wiosną
z szerokim frontem robót – deklaruje
Jacek Orych.
Planowany deficyt w miejskiej kasie
wyniesie 23,8 mln zł. Samorządowcy
liczą, że będzie niższy dzięki oszczędnościom uzyskiwanym w przetargach.
Beata Orczyk podkreśla również, że do
tej pory – mimo rosnących stopniowo
wydatków na inwestycje – zadłużenie
miasta stopniowo się zmniejsza. Dwa
lata temu wynosiło 42,5 mln zł, obecnie
38,5 mln zł.

JAK BĘDZIEMY WYDAWAĆ PIENIĄDZE?
157,79 MLN ZŁ

17,8
12,4

9,3

2017

37,3

INWESTYCJE MAREK
(W MLN ZŁ)

Marki przeznaczają na oświatę – zarówno szkolną jak i przedszkolną.
– Lepsza edukacja to lepsza przyszłość naszych dzieci. Na ten cel przeznaczymy w przyszłym roku 49 mln
zł, czyli co trzecią złotówkę z budżetu
– podkreśla Jacek Orych.
Do szkół podstawowych trafi prawie 19 mln zł, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w podstawówkach
15,8 mln zł, a gimnazjów 6,2 mln zł.
Prowadzenie stołówek przy szkołach
i przedszkolach to dodatkowe 1,6 mln
zł. Podobna kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie szkolnych świetlic. Na edukację dzieci niepełnosprawnych trafi 1,2 mln zł.
Potężną pozycją w budżecie jest pomoc społeczna dla rodzin. W 2017 r.
wydatki na ten cel sięgną niemal 30 mln
zł. Kluczowe są tu dwie pozycje – wypłata świadczeń wychowawczych z programu 500+ (ponad 22 mln zł) oraz
rodzinnych (ponad 7 mln zł).

Wydatki bieżące
Inwestycje

76%

24%
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

(W MLN ZŁ)

OŚWIATA I SPORT

(W MLN ZŁ)

↘ Modernizacja ciągu ul. Zagłoby-Zygmuntowska

6,2

↘ Budowa toru rowerowego typu pumptrack

0,1

↘ Zakup gruntów pod budowę dróg

3,7

↘ Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Wspólnej

0,8

↘ Modernizacja ul. Sokolej

2,5

↘ Modernizacja szkół i przedszkoli

1,0

↘ Modernizacja ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem
i wykupami gruntów
↘ Modernizacja ul. Głównej wraz z budową drogi
rowerowej
↘ Modernizacja ciągu ul. Karłowicza, Sobieskiego,
Modrzewiowa (I etap)
↘ Modernizacja ul. Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała,
Poprzeczna, Ziołowa

2,2

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

2,0

↘ Budowa szaletu w parku miejskim

0,1

1,5

↘ Rozbudowa sieci monitoringu

0,2

1,3

↘ Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Sportowej

1,1

↘ Modernizacja ul. Lisiej

0,9

↘ Zagospodarowanie Skweru Żołnierzy Wyklętych
i parkingu wokół ratusza

0,3

↘ Modernizacja ul. Poznańskiej

0,9

↘ Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej

0,1

↘ Modernizacja ciągu komunikacyjnego
do Zespołu Szkół nr 2
↘ Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych
z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego
↘ Modernizacja nawierzchni ulic z infrastrukturą
podziemną

0,8

↘ Modernizacja elewacji kamienic

1,3

0,8

↘ Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej
wraz z infrastrukturą rekreacyjną

1,1

↘ Modernizacja ul.: Czackiego, Kołłątaja, Staszica, Równa

0,8

↘ Modernizacja rowów melioracyjnych

↘ Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy
dróg gminnych

0,5

0,5

↘ Modernizacja budynków komunalnych

0,6

↘ Budowa i modernizacja chodników

0,5

0,5

↘ Budowa parkingów P&R przy Sportowej i Dużej

0,5

↘ Budowa „Mareckiego Centrum Aktywności
– Fabryczna 3”
↘ Przebudowa budynku Urzędu Miasta

0,2

↘ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

0,5

↘ Modernizacja ul. Hoovera

0,4

↘ Projekt modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej
i łącznika do ul. Dużej

0,2

↘ Projekt modernizacji ul. Granicznej

0,2

↘ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościuszki
i Sosnowej

0,2

↘ Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową

0,1

↘ Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej

0,1

↘ Modernizacja trzech przejść dla pieszych i budowa
chodnika na ul. Okólnej przy SP 1

0,1

9% 7%

6%
2%

Dotacje celowe
22%

17%

3%

Inne

21%

22%

76%

Dochody majątkowe

33%

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE?
133,94 MLN ZŁ

Subwencja oświatowa

G
 odpodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostałe wydatki

GOSPODARKA KOMUNALNA

Podatki i opłaty

Oświata i wychowanie
Transport i łączność
Pomoc społeczna
Administracja publiczna

0,8

5%
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Obwodnica Marek – odliczamy miesiące do oddania
W drugiej połowie przyszłego roku
mieszkańcy odetchną z ulgą
– miasto zostanie odkorkowane.
ES-1 – 77 proc., D-ES-4 – 62 proc., WS-2 – 68 proc.
Cóż oznaczają te tajemnicze oznaczenia i procenty?
Taki jest stopień zaawansowania prac przy wiaduktach znajdujących się na trasie przyszłej obwodnicy Marek: nad Ząbkowską (ES-1), nad rzeką
Długą i ul. Marecką (D-ES-4) oraz nad drogą wojewódzką 631 (stan robót na 16 listopada). Zima
na razie (i oby w ogóle) nie pokrzyżowała szyków
wykonawcom, większym problemem były jesienne

deszcze. Przewidywany termin oddania obwodnicy
Marek do ruchu to koniec lipca 2017 r.
W listopadzie zakończyły się też rozmowy
między wykonawcami oraz władzami naszego
miasta. Podpisaliśmy porozumienie dotyczące naprawy tych odcinków dróg, z których korzystają wykonawcy inwestycji. Zdecydowana
większość ruchu ciężkich pojazdów odbywa
się po specjalnie wybudowanej przez konsorcjum pod wodzą włoskiego Salini drodze technicznej. Niemniej jednak wykonawcy prac obficie korzystają z fragmentów ulic Ząbkowskiej
i Szpitalnej. Na mocy porozumienia konsorcjum
NA WŁASNY KOSZT:

STAŁA SIĘ JASNOŚĆ

SOWIŃSKIEGO
I SPORTOWA
ZMIENIAJĄ OBLICZE

Z mapy Marek stopniowo
znikają miejsca nieoświetlone
lub słabo oświetlone.

Ze zmian będą zadowoleni
piesi, rowerzyści i kierowcy.
3 listopada burmistrz Jacek Orych
podpisał umowę z wykonawcą
i praktycznie następnego dnia roboty
ruszyły z kopyta. Zwycięzca przetargu – firma STD Nasiłowski – śpieszy
się przed zimą. Przedsiębiorstwo
z Kobyłki zadeklarowało bowiem, że
wykona prace w 45 dni. A ich zakres
jest niemały. Przy Sowińskiego jest
m.in. modernizowana droga, budowany brakujący odcinek kanalizacji deszczowej, powstaje też droga
dla rowerów (o dofinansowanie tej
części prac miasto stara się z pro-

↘ wykona remont nawierzchni jezdni, chodników
i krawężników od ul. Ząbkowskiej 4 do skrzyżowania z Ząbkami;
↘ wykona remont nawierzchni ul. Szpitalnej od
Ząbkowskiej do ul. Zosi (sfrezowanie obecnej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej);
↘ wykona regulację studni rewizyjnych i wpustów ulicznych;
Prace, objęte 36-miesięczną gwarancją, zostaną
zrealizowane w ciągu 10 dni po zakończeniu budowy trasy S8, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia wystawienia przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad dokumentu Świadectwa
Przyjęcia budowy trasy.

gramu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych). Rowerzyści dojadą
dalej, bo do zakresu robót wpisano także budowę ścieżki wzdłuż ul.
Sportowej. Ponadto w rejonie ul.
Zajączka, Sportowej i Sowińskiego
przygotowane zostanie miejsce pod
tzw. rondo filtrujące – zwycięski projekt w programie EkoMarki. Koszt
prac to 2,6 mln zł. Wykonawca daje
60-miesięczną gwarancję.
Przy Sportowej będzie się dużo
działo w przyszłym roku. W projekcie
budżetu przewidziano bowiem przygotowanie miejsca spotkań na świeżym
powietrzu. Miasto – wspólnie z Wodociągiem Mareckim – przygotuje zestaw atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Znajdą się tam m.in. wodne atrakcje
dla dzieci, park linowy oraz siłownia
plenerowa (zwycięskie projekty z budżetu obywatelskiego). Prace mają być
wykonane w pierwszym półroczu przyszłego roku.

W tym roku prace wykonaliśmy
przy 24 ulicach. Zamontowaliśmy
180 punktów świetlnych. To o 64 więcej niż w 2015 r. Stosujemy energooszczędną technologię LED, która pozwala
zmniejszyć rachunki za prąd. Kolejne
roboty szykujemy w przyszłym roku.
W projekcie budżetu proponujemy wydatkowanie 0,5 mln zł na rozbudowę
i modernizację oświetlenia w mieście. ul. Barbary

PROMIENNA PRZESTANIE BYĆ GRUNTÓWKĄ
Budowa ulicy – od Okólnej za Kresową – wkroczyła w decydującą
fazę. Po wykonaniu prac wodnokanalizacyjnych rozpoczęły się
prace związane z budową nawierzchni oraz chodnika.
Koszt inwestycji wyniesie
niemal 678,9 tys. zł. Roboty
wykonuje Zakład Robót
Drogowych i InżynieryjnoInstalacyjnych Krol. To
przykład kolejnej inwestycji drogowej, która jest
współfinansowana przez
mareckiego dewelopera.
Podobnie zrealizowano
budowę ul. Szkolnej (od
Ząbkowskiej do Pogodnego
Osiedla) oraz ul. Uroczej.
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Rozbudowa
„Jedynki”
Na początku listopada wykonawca
prac złożył w starostwie wniosek
o pozwolenie na budowę.
294 – tyle stron liczy wniosek przygotowany
przez giełdową firmę Erbud. Ta zwycięska w miejskim przetargu firma uporała się z kluczową częścią dokumentacji, dotyczącą rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej. 7 listopada jej
przedstawiciele złożyli w starostwie powiatowym
wniosek o pozwolenie na budowę.
Przypomnijmy – inwestycja jest realizowana
w nowatorskiej formule „zaprojektuj – zbuduj i sfinansuj”. Zadaniem Erbudu jest przede wszystkim
przygotowanie części dydaktycznej dla 500 uczniów,
w której zlokalizowane będą klasy nauczania po-

SZKOLNA SIĘ ZMIENIA

czątkowego, oraz hali sportowej z prawdziwego
zdarzenia. Notowana na giełdzie firma wykona też
kompleksowy remont „starej” części „Jedynki.
Koszty inwestycji pokryje państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, a miasto będzie je spłacać
przez osiem lat. Całkowity wydatek (uwzględniając
również koszty finansowania) to dla samorządu
16,9 mln zł.
– Wynegocjowaliśmy bardzo dobre warunki finansowe. Oprocentowanie naszego zadłużenia jest
oparte na trzymiesięcznym WIBOR oraz marży wynoszącej 1,17 proc. Gdyby przez osiem lat utrzymy-

wały się identyczne warunki na rynku finansowym,
spłacalibyśmy od 1,7 mln do 2,1 mln zł rocznie. Co
ważne, wykup wierzytelności jest klasyfikowany
jako wydatek majątkowy. Nie jest więc wliczany do
wskaźnika zadłużenia i nie ogranicza możliwości
finansowych samorządu — mówi Beata Orczyk,
skarbnik Marek.
Prace przygotowawcze są już w toku. Do kontenerów została przeniesiona biblioteka, a na terenie
stołówki została wydzielona dodatkowa sala lekcyjna. Inwestycja ma być zrealizowana do połowy
października 2017 r.

PIĘĆ ULIC W WERSJI 2.0

Rozpoczęła się modernizacja
chodnika i budowa
drogi rowerowej.
Przy ul. Szkolnej w tym roku dużo się
dzieje. Latem tego roku położyliśmy
nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od Ząbkowskiej do Pogodnego
Osiedla. Teraz rozpoczęły się prace
na odcinku od Ząbkowskiej do Alei
Marszałka Piłsudskiego. Przetarg na
budowę drogi rowerowej i modernizację chodnika wygrała firma TransMatex. Prace pochłoną 682,7 tys. zł
brutto. Niewykluczone, że część kosztów pokryje Unia Europejska. Miasto
złożyło wniosek o dofinansowanie
tej inwestycji z Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
– Wielu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 dojeżdża na lekcje na rowerze.
Cieszę się, że niedługo przejazd wzdłuż
ruchliwej ulicy będzie bezpieczniejszy
– mówił niedawno Jacek Orych, burmistrz Marek.
Droga rowerowa będzie mieć nawierzchnię asfaltową, a chodniki –
z kostki.

RUSZYŁY PRACE PRZY
MATEJKI I TUWIMA

15 listopada w mareckim
ratuszu została podpisana
umowa na pełną modernizację
dwóch pustelnickich ulic
gruntowych.
Prace przy Matejki i Tuwima wykona
firma Export-Pribex, która wygrała
przetarg oferując wykonanie inwestycji za 0,74 mln zł oraz udzielając
60-miesięcznej gwarancji i rękojmi.
Roboty ruszyły pod koniec listopada.
Zadaniem wykonawcy są m.in.: wybudowanie kanalizacji deszczowej, wykonanie konstrukcji drogi i zjazdów na
posesję, wykonanie obramowań jezdni
i odtworzenie nawierzchni przy skrzyżowaniach z Dużą i Rybną. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie około
350 m. bieżących nawierzchni.
Korzystne rozstrzygnięcia przetargu na budowę ulicy Pomnikowej umożliwiło
modernizację kolejnych tras w tym rejonie. Jesienią zakończyły się prace przy
Napoleona, Walewskiej, Norwida, Chocimskiej oraz Stokrotki. Te ulice otrzymały
nowe nawierzchnie. Ponadto przy Chocimskiej, Norwida i Walewskiej został
wybudowany chodnik. Prace wykonywała firma STD Nasiłowski, która została
wybrana w drodze przetargu.
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Nauka przez
zabawę

Bądź mądry, żyj bezpieczniej – pod takim
hasłem zainaugurowano Marecki Program
Poprawy Bezpieczeństwa na Drodze
Miasteczko Umiejętności Drogowych Autochodzik,
Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, Rowerowy
Tor Przeszkód – to główne elementy mareckiego
programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
29 listopada uroczyście go zainaugurowano w Szkole
Podstawowej Nr 1 w obecności Mariusza Błaszczaka,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Miasteczko Umiejętności Drogowych Autochodzik to specjalna pomoc dydaktyczna przeznaczona
dla przedszkolaków i uczniów oddziałów początkowych, dzięki której dzieci poprzez zabawę uczą się
podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się
po drodze, poznają znaki drogowe oraz sygnalizację
świetlną. Zajęcia z wykorzystaniem Autochodzika
prowadzone będą we wszystkich przedszkolach
i szkołach podstawowych przez Pawła Paczka, koordynatora mobilnego miasteczka ruchu drogowego.
Podczas inauguracji Mareckiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drodze rozstrzygnięto
konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”,
w ramach którego wykonano ponad 130 prac rysunkowych oraz makiet. Nagrody oraz dyplomy z rąk
ministra Mariusza Błaszczaka oraz burmistrza Jacka
Orycha odebrali laureaci: Julia Kowalczyk, Amelia
Łuczyk, Weronika Galian, Wiktor Sienkiewicz oraz
Katarzyna Szota.
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ZNANI ARTYŚCI DLA MARECKICH DZIECI
Grudzień obfituje w mareckie
akcje charytatywne.
Do tej dołączyła pierwsza
liga polskich aktorów
Co łączy Katarzynę Glinkę, Martę
Żmudę-Trzebiatowską,
Pawła
Domagałę, Jacka Łuczaka, Grzegorza
Wonsa, Andrzeja Andrzejewskiego,
Michała Lewandowskiego i Szymona
Kusarka? Teatr Kwadrat, w którym
pracują. Ale nie tylko. Znani i lubiani artyści postanowili słowem oraz
czynem wesprzeć doroczny projekt
charytatywny „Św. Mikołaj mieszka
w Markach”. Słowem, bo nagrali z tej
okazji film, który możecie obejrzeć
w internecie, czynem – bo postanowili obdarować dzieci z ubogich mareckich rodzin i kupić im prezenty
na Gwiazdkę.
To znak, że stowarzyszenie Grupa
Marki2020 po raz ósmy rozpoczęło
projekt, dzięki któremu każdej zimy
mieszkańcy naszego miasta sprawiali
radość ponad setce przedstawicieli najmłodszego pokolenia. Podobnie będzie
w tym roku. Do organizatorów akcji
trafiło 108 listów z marzeniami, które
czekają na tych, którzy chcą je speł– Bardzo istotne jest przekazywanie wiedzy najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, tak aby
już w szkole podstawowej nabywali umiejętności
prawidłowego poruszania się po ulicach. Temu celowi służy m.in. Marecki Program Poprawy Bezpieczeństwa na Drodze, którego twórcom należą
się ogromne podziękowania i brawa – powiedział
minister Mariusz Błaszczak.
W trakcie spotkania Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, opowiedział dzieciom o tym, jak zachować bezpieczeństwo na drodze. Uczestniczący w wydarzeniu inspektorzy GITD
rozdali dzieciom odblaskowe opaski i worki na buty,
dzięki którym każde dziecko wracające po zmroku do
domu ze szkoły będzie doskonale widoczne.
W uroczystości udział wzięli także: Komendant
Stołeczny Policji inspektor Robert Żebrowski, dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP inspektor Rafał Kozłowski, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie
podinspektor dr Marek Ujazda, Komendant Komisariatu Policji w Markach podinspektor Andrzej Oleksiak, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Zbigniew Leszczyński, Prezes OSP w Markach Antoni
Widomski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miasta Marki Agnieszka Lużyńska oraz
dyrektorzy mareckich placówek oświatowych.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU
Marecki Program Poprawy Bezpieczeństwa na Drodze to cykl zajęć
edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dzięki któremu
uczniowie poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz
przyswajają przepisy ruchu drogowego. W ramach programu prowadzone
są spotkania edukacyjne „Odblaskowy Przedszkolak” z wykorzystaniem
Miasteczka Umiejętności Drogowych Autochodzik oraz prezentacje
multimedialne „Mój rower nie ma poduszki powietrznej” przeznaczone
dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Wiosną w każdej szkole rozstawione
będzie mobilne miasteczko ruchu drogowego wraz z rowerowym torem
przeszkód, dzięki którym uczniowie doskonalą technikę jazdy na rowerze
oraz przygotowują się do egzaminów na kartę rowerową.

niać. Często ich treść chwyta za serce
– dzieci pisały m.in. o ciepłych butach,
kurtce czy pampersach dla siostry. Nieocenionym partnerem akcji jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który – jak co
roku – pomógł w zbiórce listów oraz
w grudniu wesprze dystrybucję prezentów.
Mechanizm pozostaje bez zmian:
osoba o wielkim sercu kontaktuje się
z koordynatorem projektu (marcin-dabrowski@tlen.pl) i wybiera list(y).
Potem jest czas na realizację i zapakowanie tych marzeń. Gdy prezent
jest gotowy, odbiera go koordynator.
Ostatni etap to dostarczenie prezentów
– w ostatnim przedświątecznym tygodniu.
– Cieszę się, że tak znamienite osoby zechciały wesprzeć projekt, któremu całym sercem kibicuję od ośmiu
lat. Serdecznie dziękuję ekipie Teatru
Kwadrat. Składam też podziękowania
wszystkim darczyńcom, koordynatorom oraz pracownicom Ośrodka Pomocy Społecznej, bez których sprawienie
gwiazdkowej radości dzieciom byłoby
niemożliwe – mówi Jacek Orych, burmistrz i jeden z ojców mareckiego Św.
Mikołaja, który objął tegoroczną edycję
honorowym patronatem.

DLA SENIORÓW
Na mareckiej mapie pojawił się kolejny projekt charytatywny. Od 1 grudnia
ruszyła zbiórka darów dla seniorów, których nie stać na to, by godnie przeżyć
nadchodzące święta.
– Zbieramy artykuły spożywcze i przemysłowe, które posłużą do
skompletowania paczek świątecznych – prezentów dla mareckich seniorów,
którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Listą takich osób dysponuje
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Markach, który jest partnerem naszej akcji
– podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia Projekt Marki.
Organizatorzy informują, że w obecności pracowników OPS paczki trafią
do potrzebujących w ostatnim tygodniu poprzedzającym Święta Bożego
Narodzenia. Dary będą zbierane w mareckich szkołach oraz w hipermarkecie
Auchan. Zbiórka potrwa do 11 grudnia.
Honorowy patronat nad akcją objął burmistrz Jacek Orych.

PRZECIW PRZEMOCY
Przedszkole Miejskie „Wesoły
Skrzat” ubiega się o certyfikat
„Chronimy Dzieci”.
Od września samorządowa placówka
uczestniczy w programie profilaktyki
przemocy wobec najmłodszych, którego organizatorem jest Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja
Dzieci Niczyje). Uczestnictwo w programie otwiera możliwość przeszkolenia kadry przez wyspecjalizowanych
trenerów z zakresu przeciwdziałania
przemocy, a następnie wykorzystania
w praktyce zdobytych doświadczeń.
Certyfikat „Chronimy Dzieci” otrzymują te placówki, które wykażą się wysokim poziomem standardów ochrony
dzieci. Certyfikat ważny jest przez rok

i jego przedłużenie zależne jest od kontynuacji działań. Istotne jest, aby przedszkole spełniało następujące standardy:
posiadało ustalone i spisane procedury
interwencji w przypadku podejrzenia
krzywdzenia dzieci, chroniło dane
osobowe i wizerunek dziecka, miało
bezpieczny dostęp do internetu, pracownicy byli sprawdzani pod kontem
niekaralności za przestępstwa z użyciem
przemocy na szkodę małoletniego oraz
przeszkoleni z zakresu oferowania
dzieciom i rodzicom edukacji na temat
ochrony przed krzywdzeniem.
Zainteresowane udziałem w programie „Chronimy Dzieci” są pozostałe przedszkola miejskie. Życzymy więc
wytrwałości i konsekwencji w realizacji zamierzeń.
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Zwycięskie projekty
w budżecie obywatelskim
Co łączy tor rowerowy z letnim koncertem? Odpowiadamy – sukces w głosowaniu.
Lubicie dobrą muzykę, wyczynową
jazdę na rowerze albo relaks na łonie przyrody? Jeśli tak, to świetnie.
Policzyliśmy wszystkie głosy oddane
w ramach tegorocznej edycji budżetu
obywatelskiego. Wszystkie znaki na
niebie i ziemi wskazują, że w 2017 r.
będziemy realizować aż pięć przedsięwzięć, które wybraliście w głosowaniu.
W kategorii „kultura i edukacja”
zwyciężył projekt „Zaczarowany świat
muzyki” – chodzi o zakup sceny plenerowej i organizację cyklu letnich koncertów. W kategorii „Sport i Turystyka”

jeszcze jeden projekt, który zebrał największą liczbę głosów. Chodzi o pomysł
stworzenia Ogrodu Zmysłów, czyli strefy relaksu u zbiegu ul. Sowińskiego
i Stawowej. Jeśli w przetargach okaże
się, że będą dodatkowe oszczędności,
na rezerwowej liście znajduje się budowa miejsc parkingowych przy stadionie
przy ul. Wspólnej.
Łącznie wypełniono 1410 kart do
głosowania, 41 z nich uznano za nieważne. Każdy uprawniony mógł oddać
maksymalnie po jednym głosie w każdej z czterech kategorii. W sumie oddano 3978 ważnych głosów.

MARCOVIA LIDEREM
NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK

Piękny jubileusz
UKS Struga

Słaby początek rundy poszedł w niepamięć,
a seria ostatnich zwycięstw zrobiła
wrażenie na przeciwnikach.

Tort, życzenia i… turniej
– tak najstarszy uczniowski
klub sportowy w Markach
świętował 20. urodziny.
Urodzinowa impreza kojarzy się z gośćmi, życzeniami i tortem. To oczywista oczywistość. A gdyby do tego dołożyć turniej sportowy? Na taki pomysł
wpadli przedstawiciele UKS Struga.
W warcabach odnoszą oni sukcesy
nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ci, którzy mieli okazję potykać
się z wychowankami klubu, wiedzą,
że są trudnym przeciwnikiem. Tak więc
uczniowski klub obchodził urodziny na
sportowo: odbyły się XIV Mistrzostwa
Polski w warcabach aktywnych 64-polowych oraz VI Turniej z cyklu Grand
Prix Mazowsza 2016. Na obchody i zawody do Marek przyjechało 72 zawodników z rodzinami.
Połączenie rozgrywek XIV Mistrzostw Polski z jubileuszem klubu
nie było przypadkowe. „Andrzejkowe”
zawody wszystkim warcabistom koja-

najwięcej głosów zebrał pomysł budowy toru rowerowego typu pumptrack
(róg Okólnej i Grunwaldzkiej). Wśród
przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym wygrała idea chodnika przy
Okólnej po stronie numerów nieparzystych na wysokości SP1 i doświetlenia
trzech przejść dla pieszych. Wreszcie
w kategorii „Inne” największym poparciem cieszył się pomysł budowy toalety
publicznej w sąsiedztwie Parku Briggsów.
Ponieważ zakładane nakłady na te
inwestycje nie wyczerpują puli 600 tys.
zł, do realizacji zostanie przeznaczony

rzą się z UKS Struga. To tutaj, zrodził
się pomysł organizacji Mistrzostw Polski w warcabach aktywnych (z czasem
15 min. dla zawodnika na całkowite
rozegranie partii) i po raz czternasty
turniej rozegrano w naszym mieście.
Jak co roku zawody objął patronatem Burmistrz Miasta Marki. Turniej
przebiegał w przyjaznej, ciepłej atmosferze. W przerwach między partiami zawodnicy z zainteresowaniem
oglądali wystawę fotograficzną ilustrującą XX-lecie działalności klubu.
Podziwiali dekorację, której centralnym punktem były piętrowo ustawione puchary zawodników przywiezione
z zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
Po uhonorowaniu laureatów rozpoczęła się część oficjalna obchodów.
Burmistrz Jacek Orych pogratulował
zawodnikom sukcesów i  podziękował
państwu Eli i Jarosławowi Sucheckim
za pasję, z jaką prowadzą klub, i wielką pracę, dzięki której wychowankowie odnoszą zwycięstwa na arenie
polskiej i międzynarodowej. Z rąk
Jacka Orycha władze klubu otrzymały
okolicznościowy ryngraf i wielofunkcyjne urządzenie multimedialne, które
ma ułatwić prowadzenie administracyjnej i promocyjnej działalności.

Niezwykle udaną rundę jesienną mają
za sobą zawodnicy Marcovii Marki.
Podopieczni Konrada Kucharczyka z dorobkiem 33 punktów zajmują obecnie
pierwsze miejsce w tabeli. Nasz zespół
jest w chwili obecnej na najlepszej drodze, by awansować do 4 ligi. Przewaga
nad drugim w tabeli Drukarzem
Warszawa wynosi dwa oczka. Jeśli nasi
zawodnicy utrzymają wysoką formę,
droga do wyższej klasy stanie przed
nimi otworem. Mamy nadzieję, że runda rewanżowa dostarczy sympatykom
Marcovii wiele pozytywnych, emocji.
Zakończenie tegorocznych zmagań
na pozycji lidera jest efektem ciężkiej
pracy zarówno Konrada Kucharczyka
jak i wszystkich jego podopiecznych.
Trener Marcovii zadbał o to, by jak
najlepiej przygotować zawodników
do walki o 4 ligę, a oni w pełni mu zaufali, dzięki czemu poprawiły się nie
tylko wyniki, ale także atmosfera wewnątrz zespołu.
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Słaby początek rundy poszedł już
w zasadzie w niepamięć, a seria ostatnich zwycięstw zrobiła wrażenie nie
tylko na kibicach z Marek, ale także
przeciwnych drużynach. Sukces przypieczętowano 11 listopada podczas
ostatniego tegorocznego pojedynku
o punkty, w którym Marcovia na własnym boisku zmierzyła się z AGAPE
Białołęka. Po pełnym emocji i szybkich
zwrotów akcji meczu Marcovia rzutem
na taśmę zainkasowała komplet punktów pokonując rywali 4:3. Zwycięską
bramkę zdobył w 89 minucie Andrzej
Pietrucha. Najlepszą skutecznością w jesiennych meczach wykazał się Marcin
Rojek, który zdobył aż 12 bramek. Za
nim plasuje się Dawid Sawicki z 8 celnymi trafieniami.
Teraz przed drużyną Konrada Kucharczyka przerwa zimowa, po której
nastąpi rozpoczęcie przygotowań do
rundy wiosennej. Powrót do treningów
już w styczniu!

TEGO DNIA ODBĘDĄ SIĘ WYBORY
UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA MARKI
Wezmą w nich udział mieszkańcy z okręgu nr 4
(w uproszczeniu – znajdującego się między ulicami
Szkolną i Fabryczną). W Radzie Miasta jest wakat
po śmierci radnej Marii Przybysz-Piwko.
Do 3 stycznia do północy można zgłaszać kandydatów
do Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach. Głosowanie
odbędzie się 12 lutego w godzinach 7.00-21.00.
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KWARTALNIK
INFORMACYJNY

Wspólnie
zmieniamy
nasze miasto
Otwiera się  droga do zdobycia
pieniędzy z UE na rewitalizację
Po kilkunastu miesiącach prac mamy gotowy projekt
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta
Marki na lata 2016-2020”. Nieprzypadkowo używamy słowa „mamy”. Dokument, który jest swoistym
zwierciadłem lokalnych bolączek, powstawał przy
udziale mieszkańców, stowarzyszeń, jednostek samorządowych i pracowników urzędu miasta. To swoista
mapa drogowa zmian, które w kolejnych latach chcemy wprowadzić na terenie pięciu obszarów miasta
(szczegóły na stronie rewitalizacja.marki.pl).
– Marki – włącz się. Takie jest nasze hasło. Dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy brali udział
w warsztatach, konsultacjach, wypełniali ankiety, mogliśmy postawić diagnozę i poszukać leku na społeczne, gospodarcze czy środowiskowe problemy. Ten dokument porządkuje myślenie o zmianie w mieście, jest

WYGINAM ŚMIAŁO
CIAŁO NA ZIELEŃCU

Młodsi i starsi, panie
i panowie – wszyscy mogli
sprawdzić tężyznę korzystając
z dziewięciu nowiutkich
urządzeń do ćwiczeń.
To wszystko na Zieleńcu za sprawą
wygranego przez mieszkańców konkursu internetowego. Organizowała je
obchodząca 150 urodziny firma Nestle,
która postanowiła ufundować 16 siłowni w naszym kraju, po jednej w każdym
województwie. Konkurencja była silna, ale to mieszkańcy Marek najlepiej
klikali na Mazowszu. W ciągu trzech
miesięcy zebraliśmy ponad 1,7 mln
głosów. W październiku siłownia została uruchomiona. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali nie tylko
przedstawiciele naszego ratusza i fundatora siłowni plenerowej, ale również
środowisk mieszkańców oraz najmłodszego pokolenia markowian.
– Cieszę się, że jest to siłownia wielopokoleniowa. Trening inicjowały
zarówno młodzież jak i osoby starsze.
Ruszamy Marki, bo takich miejsc w naszym mieście będzie więcej – mówi
Jacek Orych, burmistrz Marek.

swoistą mapą drogową tego, co możemy zrobić, aby
poprawić sytuację zdegradowanych terenów – mówi
Tomasz Jakóbczak, który z ramienia ratusza pilotował
przygotowanie projektu programu rewitalizacji.
Co ważne, rewitalizacja nie oznacza wyłącznie inwestowania w tzw. twarde projekty (np. modernizację budynków). To także oferta działań o charakterze
społecznym. Przykładem jest propozycja Mareckiego
Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. MOK
chce wyjść z ofertą kulturalną poza własne mury
i po sąsiedzku trafić do mieszkańców osiedla Braci
Briggs. Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej postuluje
utworzenie na tym terenie placówek wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej i klubu dla rodzin.
Do najkosztowniejszych propozycji należą m.in. rewitalizacja Osiedla Briggsów (część prac jest już w toku)

i Pałacyku Briggsów oraz stworzenie postulowanego
przez mieszkańców centrum rekreacyjnego na Kruczku.
Wdrożenie programu jest ogromną szansą na uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.
– W chwili, gdy będziemy mieć już zaakceptowany
program rewitalizacji, przed Markami otworzy się
droga do zdobywania pieniędzy z Unii Europejskiej
przeznaczonych na rewitalizację – dodaje Tomasz
Jakóbczak.  
Kiedy projekt programu stanie się oficjalnie programem?
– Obecnie czekamy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczącą projektu
programu. Po jej uzyskaniu będzie można skierować
dokument do właściwych komisji i w grudniu przyjąć
na sesji Rady Miasta – podkreśla Tomasz Jakóbczak.

Mieszkańcy pytają, Wodociąg odpowiada
Drodzy mieszkańcy!
Dziękujemy, że – jako klienci
– zwracacie się do nas
z licznymi pytaniami.
Dla miejskiego biuletynu
przygotowaliśmy odpowiedź
na część z nich.

konanie często odbiega od standardów. Nie odpowiada także za ciepłą
wodę użytkową (CWU) podgrzewaną
przez właścicieli domów lub osiedli.
Niestety, niewłaściwa instalacja CWU
zmienia istotnie parametry fizykochemiczne (wytrącenie twardości) jak
i bakteriologiczne wody.

Czy woda dostarczana przez Wodociąg Marecki jest zdatna do picia?
– Oczywiście i to bez przegotowania.
Pochodzi z bezpiecznych, położonych
głęboko pod ziemią źródeł czwartorzędowych, jest przez nas od 17 lat
uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody
i spełnia wszelkie normy zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z 13 listopada 2015 r.

Dlaczego woda w Markach jest
taka twarda?
– Analizy wykazują, że twardość naszej
wody kształtuje się na poziomie zdecydowanie niższym niż dopuszczalny.
W naszym kraju dopuszczalna wartość
mieści się w zakresie 60-500 mg/dm3,
w przypadku Wodociągu Mareckiego
– według ostatnich badań – wynosi
296 mg/dm3.

Czy woda jest badana?
– Badamy wodę dwuetapowo. Każdego
dnia robią to nasi pracownicy ze Stacji
Uzdatniania Wody oraz   zgodnie
z harmonogramem przeprowadzamy też zewnętrzne badania. Zlecamy
je Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznym (Sanepid), a próbki pobieramy w różnych obszarach
Marek (np. szkoły). Dokładne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce   Tabela
Jakości/Twardości  Wody.

Dlaczego woda w Markach jest
droga?
– Proponujemy takie porównanie.
Metr sześcienny wody kosztuje:
w Wołominie 3,45 zł, Warszawie
4,20 zł, Markach 4,27 zł, Łomiankach
4,62 zł, a w Ząbkach 5,92 zł (stawki netto).   Większe różnice dotyczą
stawek za odprowadzanie ścieków.
W tym roku udało nam się je utrzymać
na ubiegłorocznym poziomie  – mimo
spłacania  kredytów zaciągniętych na
budowę systemu kanalizacji sanitarnej
w naszym mieście, jego utrzymania,
a także przygotowań do III etapu rozbudowy systemu.

Mam starą instalację. Czy może
mieć ona wpływ na jakość wody?
Niestety tak. Wodociąg Marecki dostarcza zdatną do picia wodę, ale nie
ma wpływu na jej jakość w wewnętrznych instalacjach, której stan i wy-

Czy mogę analizować zużycie
wody i dostawać faktury drogą
elektroniczną?

– Oczywiście. Naszym użytkownikom
polecamy Internetowe Biuro Obsługi,
z którego korzysta już 780 osób. Za
jego pośrednictwem można otrzymać
e-fakturę, kontrolować rozliczenia,
przekazywać odczyty wodomierza
głównego i podlicznika. Żeby zachęcić
Państwa do korzystania z tej formuły,
obiecujemy, że co 10 zarejestrowana osoba otrzyma od nas upominek,
a użytkownik nr 1000 – torbę z gadżetami i naszym kalendarzem na 2017 r.
Aby zapoznać się z wszystkimi pytaniami i odpowiedziami, które – mamy
nadzieję, że rozwieją Państwa wątpliwości i obalą mity – zapraszamy na
naszą stronę internetową.
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Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
– edukacja przez sztukę
Marecki Ośrodek Kultury działa 32 lata i na dobre wrósł już w krajobraz
swojego miasta. Zapraszamy na spotkania i imprezy.

MOK MA NOWEGO LIDERA
Stery ośrodka
kultury przejmie
doświadczona
animatorka kultury,
aktorka i pedagog.
Z niejednego pieca chleb
jadła – tak lapidarnie można opisać bogaty życiorys
Aleksandry Jankowskiej, która wygrała ogłoszony
w sierpniu konkurs na szefa Mareckiego Ośrodka
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Od kandydatów
wpłynęło 19 ofert. Tylko trzy nie spełniły wymogów formalnych. W tej sytuacji siedmioosobowa
komisja konkursowa, po analizie autorskich koncepcji programowych, przeprowadziła rozmowy
z 16 kandydatami. W jawnym głosowaniu zwyciężyła
Aleksandra Jankowska.
– Jestem przekonany, że pani Aleksandra spełni
pokładane w niej nadzieje. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantuje profesjonalne
podejście do zarządzania kulturą w Markach. Życzę
niesłabnącego zapału do rozwoju MOK – mówi Jacek
Orych, burmistrz Marek.
Nowa szefowa MOK jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła podyplomowe Studium
Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej,

a także Podyplomowe Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Początkowo pracowała w szkole, potem była aktorką (zagrała m.in. w „Odprawie Posłów Greckich”,
„Skąpcu”, „Kordianie”, „Moralności Pani Dulskiej”,
„Ślubach Panieńskich”). W latach 1997 – 2002 była
zastępcą dyrektora ds. programowych Centrum Animacji Kultury w Warszawie. W 2004 r. na zlecenie
Biura Kultury opracowała Raport na temat działalności domów kultury, dla których organizatorem jest
Warszawa. Była jurorem w programach Fundacji
Kultury „Edukacja kulturalna” oraz „Małe Ojczyzny.
Tradycja dla przyszłości”, członkiem Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, inicjatorką oraz realizatorką projektów: Kongres
Edukacji Kulturalnej (2008), Ogólnopolska Giełda
Programów Edukacji Kulturalnej (2009), Warszawska
Giełda Programów Edukacji Kulturalnej (2010-2015).
Aleksandra Jankowska zajmowała się także kształceniem animatorów kultury, m.in. prowadząc Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy w Opolu, a także jako wykładowca
teorii i praktyki komunikacji społecznej na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od
2004 r. kierowała Klubem Kultury „Falenica” (obecnie
filia Wawerskiego Centrum Kultury).

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

DZIARSKI SENIOR
Z 30-TKĄ NA KARKU

581 koncertów, 231 prelekcji oraz projekcji
filmowych, 154 wieczory klubowe
– to najkrótsze podsumowanie wydarzeń
z 30-letniej historii Klubu Seniora w MOK.
24 listopada świętowaliśmy jego okrągłe
urodziny.
Z tej okazji klub został uhonorowany przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem
pamiątkowym Pro Masovia, który jest przyznawany za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Medal
wręczyła Bożena Żelazowska, przewodnicząca
Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, która w pięknych
słowach podsumowała aktywność MOKu dla markowian starszego pokolenia. Seniorzy otrzymali też
z rąk burmistrza Jacka Orycha tabliczkę pamiątkową. Czas umilała Warszawska Kapela z Targówka
bawiąc publiczność piosenkami w klimacie warszawskim i utworami retro z lat 20 i 30-tych zeszłego wieku.
Klub Seniora powstał z inicjatywy Krystyny Klimeckiej w 1986 r. Od początku mareccy seniorzy
spotykają się w nim w każde czwartkowe popołudnie. Seniorzy uczestniczą w warsztatach, wydarzeniach kulturalnych i imprezach okolicznościowych.
Klub to doskonała okazja do spotkania się ze znajomymi i poznania mieszkańców Marek, a przede
wszystkim najlepszy lek na samotność!
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Seniorzy na sportowo
„W zdrowym ciele, zdrowy
duch” – kierując się tym
hasłem nasi seniorzy
uczestniczyli w miejskim
programie sportowym.
W połowie września ruszyła pierwsza
edycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno
– sportowych „Aktywny senior 60+”.
Treningi cieszyły się dużą popularnością, o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Głównymi celami
projektu były promocja aktywnego

stylu życia oraz aktywizacja osób
starszych.
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach liczących po
20 osób: w poniedziałki prowadzone
były treningi nordic walking, w piątki ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej
i ogólnorozwojowej.
W listopadzie rozpoczęły się także
adresowane do seniorów zajęcia komputerowe, które potrwają do końca roku.
W związku z dużym zainteresowaniem
w 2017 r. planowana jest kontynuacja.

NAJPIĘKNIEJSZE EKOOZDOBY
CHOINKOWE W MARKACH
Już w niedzielę 11 grudnia odbędzie się rozdanie nagród
zwycięzcom konkursu EKOozdoba. Tam również będzie można
obejrzeć wszystkie prace, które napłynęły na konkurs.
Wydział Ochrony Środowiska zaprosił
mieszkańców do konkursu o tematyce
świąteczno-ekologicznej pt. „EKOozdoba
choinkowa”. Nie określono ani dolnej,
ani górnej granicy wiekowej autorów
prac, liczył się pomysł, umiejętności manualne, a przede wszystkim wykorzystanie surowców wtórnych lub naturalnych.
Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie i przygotowanie ozdoby
choinkowej z surowców naturalnych
(np. słoma, patyczki, drewno, rośliny
suszone, produkty spożywcze) bądź
surowców wtórnych (np. plastik, makulatura, szkło, korek, guma, elementy
zużytej odzieży, elementy komputerów
i sprzętu elektronicznego).

Komisja Konkursowa oceniała prace
w trzech kategoriach wiekowych: do
7 lat, od 8 do 15 oraz od 16 roku życia.
Przyznanych zostanie aż 9 nagród indywidualnych (tablety, kamerki sportowe,
aparaty fotograficzne) i 2 nagrody instytucjonalne (zestawy przyborów edukacyjnych „Eksperymenty z wodą – właściwości i ciekawostki”). Dla najmłodszych
czekają drobne nagrody pocieszenia.
Przyjdź i obejrzyj ozdoby – 15:40
II Marecki Jarmark Świąteczny.
Konkurs „EKOozdoba choinkowa"
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 9.300,00 zł.

W RATUSZU ZAPŁACISZ KARTĄ
Marki – z myślą o wygodzie mieszkańców
– biorą udział w rządowym programie pilotażowym.
Statystycznie rzecz biorąc niemal każdy
Polak (wliczając niepełnoletnich) ma
w portfelu kartę płatniczą. Narodowy
Bank Polski policzył, że krajowe banki wydały 35,8 mln „plastików” (stan
na koniec drugiego kwartału). Tylko
przez trzy miesiące na rynku przybyło
prawie 450 tys. kart płatniczych. Nic
dziwnego, że do przyjmowania płatności w takiej formule jest już gotów
także nasz urząd.
– Należności można regulować kartami w trzech wydziałach: podatków
i opłat (pokój nr 7), spraw obywatelskich (pokój nr A2) oraz gospodarowania nieruchomościami (pokój 28)
– informuje Anna Marchlik, sekretarz
gminy miasta Marki.
Oczywiście płacący w takiej formule nie ponoszą dodatkowych kosztów.
Nie ponosi ich również do końca marca
urząd miasta.

– Uczestniczymy w pilotażu wprowadzania płatności bezgotówkowych
w samorządach, organizowanym przez
Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę
Rozliczeniową. To część rządowego
programu „Od papierowej do cyfrowej
Polski – zaznacza Anna Marchlik.
„Wprowadzenie bezgotówkowej
formy płatności w urzędach w relacjach 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.

Mareckie NGO’sy z większym
budżetem w 2017
W październiku Rada Miasta uchwaliła program współpracy
z organizacjami pozarządowymi. To dokument, który określa
zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec tzw.
trzeciego sektora czyli NGO’sów.
Radni zaakceptowali wniosek burmistrza o zwiększenie puli dla NGO’s
z 785 tys. zł w 2016 r. do 980 tys. zł
w 2017 r. Po ubiegłorocznych doświadczeniach został również rozszerzony
katalog zadań.
By ułatwić przygotowanie wniosków, marecki ratusz przygotuje
szkolenia i warsztaty dla organizacji
pozarządowych, odbędą się jeszcze
w grudniu tego roku.
– Rozwój sektora organizacji pozarządowych szczególnie leży mi na
sercu. Zanim zostałem burmistrzem,
miałem zaszczyt brać udział w kilku
ciekawych projektach m.in. pokojowej

akcji na rzecz budowy obwodnicy Marek, która przyniosła wspaniałe owoce.
Wierzę, że podobnie będzie z innymi
inicjatywami organizacji sektora pozarządowego, które będziemy mogli
finansowo wspierać – podkreśla Jacek
Orych, burmistrz Marek.

W 2017 R. MOŻNA SIĘ BĘDZIE UBIEGAĆ
O WSPARCIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU:
↘ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
↘ podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
↘ działań na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym;
↘ pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
↘ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
↘ działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;

↘ wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej;
↘ działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
↘ ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
↘ działalności w zakresie ochrony
i promocji zdrowia;
↘ działalności na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
↘ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
↘ działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3.
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Przyszła
elita miasta

Fabryczna 3
– miejsce spotkań

15 uczniów i studentów odebrało roczne
stypendia przyznane przez burmistrza.

Kino, warsztaty kulinarne i sportowe,
konferencje i zajęcia dla seniorów
– to wszystko już w 2017 r.
pod jednym dachem.

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Szkolnej przyjęła
9 listopada szczególnych gości. Już po raz szósty
najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz studenci z naszego miasta uroczyście odbierali stypendia fundowane przez marecki samorząd.
Wyróżniliśmy ich za bardzo dobre wyniki w nauce
oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne.
To już szósta edycja akcji, której celem jest wsparcie
uzdolnionej młodzieży z Marek.
– Ci młodzi ludzie to przyszła elita naszego miasta
– zarówno w dziedzinie nauki, jak i sportu oraz sztuki
– podkreśla Zbigniew Zalas, wiceburmistrz Marek.
Do komisji stypendialnej napłynęło 27 wniosków.
15 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie.
– Jesteśmy z Was dumni i cieszymy się, że możemy materialnie wesprzeć Wasze starania – mówi
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Samorządowiec dodaje, że projekt stypendialny
będzie kontynuowany w kolejnych latach.

OTO LISTA STYPENDYSTÓW:
ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH:

↘ Jakub Krakowiak – uczeń
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława IV w Warszawie,
↘ Mateusz Smoliński – uczeń
XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica
w Warszawie,
↘ Natalia Wilczyńska – uczennica
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława IV w Warszawie,
↘ Klaudia Piekut – uczennica
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie,
↘ Jakub Sokołowski – uczeń
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława IV w Warszawie.

ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
DLA STUDENTÓW:

↘ Magdalena Rosa – studentka
Uniwersytetu Warszawskiego,
↘ Michał Balcerzak – student
Uniwersytetu Warszawskiego,
↘ Piotr Kaczmarczyk – student
Politechniki Warszawskiej,
↘ Grzegorz Majewski – student
Szkoły Głównej Handlowej,
↘ Jakub Rafalski – student SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
I STUDENTÓW:

↘ Krystyna Wiśniewska
– wiolonczelistka, studentka
Uniwersytetu Muzycznego
im. F. Chopina w Warszawie,

↘ Weronika Chodakowska – fortepianistka, studentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie,
↘ Emilia Sprycha – fortepianistka,
absolwentka Państwowej
Szkoły Muzycznej im. J. Elsnera
w Warszawie, studentka
Politechniki Warszawskiej.

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
I STUDENTÓW:

↘ Marta Bańkowska – uczennica
LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, zawodniczka Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Struga” w warcabach sportowych,
↘ Eryk Becker – student Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie, zawodnik piłki nożnej plażowej
Firtech Becker Arena.

Kiedyś był tu kebab i sklep z meblami holenderskimi, teraz są puste i zaniedbane pomieszczenia. Mowa o budynku położonym przy
Fabrycznej 3, który sąsiaduje przez ścianę z apteką i przychodnią lekarską. Grzyb, wilgoć, brak
wentylacji – to wszystko powoduje, że parter
obiektu niszczeje. Wszystko jednak wskazuje na
to, że w przyszłym roku miejska nieruchomość
zacznie tętnić nowym życiem. Na wrześniowej
sesji radni przychylili się do wniosku burmistrza
Jacka Orycha, by na parterze utworzyć centrum
aktywności lokalnej Fabryczna 3. Rada Miasta
zaakceptowała wniosek, by przeznaczyć na inwestycję 500 tys. zł.
– Wielokrotnie w rozmowach z mieszkańcami
i przedstawicielami organizacji pozarządowych słyszałem, że w Markach nie ma miejsca, gdzie można
byłoby się spotkać. Fabryczna 3 wypełni tę lukę –
mówi Jacek Orych.
Plan jest taki, by w zdewastowanym obiekcie
stworzyć kilka sal, które będzie można dowolnie wykorzystywać dzięki przesuwanym ścianom. Główną
atrakcją będzie sala multimedialna, w której będzie
można uruchomić kino studyjne.
– Tradycje kinowe w Markach są bardzo silne.
Przed laty w naszym mieście funkcjonowało kino przy
ul. Rejtana oraz w budynku obecnego Domu Katolickiego. W Pałacyku Briggsów działała też pierwsza
w Polsce szkoła kinooperatorów. Żyjemy jednak przyszłością, a pokazy kina letniego dowiodły, że fanów
sztuki filmowej w naszym mieście nie brakuje – mówi
Jacek Orych.
To jednak tylko jedna z możliwości, którą będzie
dawać Fabryczna 3.
– Zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne, konferencje, spotkania środowisk seniorskich, prelekcje
i szkolenia – to wszystko będzie można przy Fabrycznej. Warto też zaznaczyć, że dobrze przygotowane miejsce do spotkań znajdą tu organizacje
pozarządowe, coraz prężniej działające w naszym
mieście – podkreśla Marcin Dąbrowski, koordynujący inwestycję z ramienia Zakładu Usług Komunalnych (ZUK).

Marki widziane oczami dzieci w kalendarzu miasta
Na konkurs „Moje ulubione miejsce w Markach”
wpłynęło aż 168 prac.
12 prac znalazło się w miejskim kalendarzu na 2017 r.
Jacek Orych podziękował
wszystkim uczestnikom za kreatywność i bardzo liczny udział
w konkursie – do komisji wpłynęło aż 168 prac. Marki widziane oczami dzieci to parki, place
zabaw i atrakcje letnie.

Wszyscy laureaci trzymali nagrody. Burmistrz wręczył
także dwa wyróżnienia specjalne. Nagrodę za najliczniejszy
udział uczniów w konkursie
otrzymała Szkoła Podstawowa
nr 3.
Wszystkim uczestnikom
gratulujemy!
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HOŁD DLA WŁADYSŁAWA
CYGANA

W OBIEKTYWIE
– 11 LISTOPADA
W MARKACH

Pamiątkową statuetkę "Zasłużony
dla Miasta Marki" odebrał wnuk
przedsiębiorcy – motocyklista
Jakub Przygoński.

WIERNI DZIEDZICTWU JUŻ PO RAZ DRUGI
Marecka młodzież
wystąpiła w niezwykłym
wydarzeniu artystycznym.
W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr
3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku
odbył się koncert połączonych
chórów mareckich szkół przy
akompaniamencie Wołomińskiej
Orkiestry Dętej, którą dyrygował
Łukasz Wojakowski.
Koncert składał się z 13 utworów patriotycznych przeplatanych
fragmentami poezji i prozy. Autorski
program koncertu ułożony został
przez Agnieszkę Lużyńską – artystkę, animatorkę kultury, która wspólnie z nauczycielami mareckich szkół
przygotowywała młodzież do wyjątkowego występu.
Premiera koncertu odbyła się
w czerwcu 2016 roku, podczas
miejskich obchodów 1050-lecia
Chrztu Polski na dziedzińcu pałacu
Briggsów.

– Pani Agnieszka Lużyńska przygotowując program koncertu stworzyła uniwersalne dzieło, które
może być przedstawiane mieszkańcom przy okazji różnic wydarzeń patriotycznych, za co jestem szczególnie wdzięczny. Nie będzie przesadą,
jeśli stwierdzę, że koncert „Wierni
Dziedzictwu” stał się wydarzeniem

kulturalnym Marek w 2016 roku.
Dziękuję wykonawcom za chwile
patriotycznego uniesienia – mówił
Jacek Orych dziękując Agnieszce
Lużyńskiej za zakończenie występu.
Koncert „Wierni Dziedzictwu”
zorganizowany został w ramach mareckich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada podczas obchodów Święta
Niepodległości uhonorowaliśmy osobę, która złotymi zgłoskami wpisała się w gospodarczą historię naszego miasta. Rada Miasta
przyznała jednogłośnie tytuł „Zasłużonego
dla Miasta Marki” Władysławowi Cyganowi
– przedsiębiorcy, który od zera zbudował
Toyotę Marki plasującą się wysoko w ogólnopolskim rankingu firm zajmujących się
sprzedażą samochodów. Pamiątkową statuetkę odebrał Jakub Przygoński, wnuk
Władysława Cygana, znany motocyklista rajdowy.
– Dziś patriotyzm ma nie tylko wymiar historyczny, ale również, a może nawet przede
wszystkim, wymiar dnia codziennego. Każdy
z nas powinien być patriotą – w codziennej
pracy oraz odpowiedzialności za kraj i lokalną ojczyznę. Takim patriotą był Władysław
Cygan. Jeden z dziennikarzy wspominał:
„Pisaliśmy „Cygan kupił Daewoo”. Szkoda,
że jeden salon, a nie fabrykę, bo może nie
skończyłaby tak marnie”. Trudno o lepsze
wspomnienie pana Władysława – mówił Jacek Orych, burmistrz Marek.
– To przykład kariery człowieka, który zbudował potęgę firmy dzięki dwóm
rzeczom – pasji do motoryzacji i wielkiej
otwartości i życzliwości na drugiego człowieka – podkreślał Dariusz Pietrucha, jeden
z wnioskodawców przyznania szczególnego
wyróżnienia Władysławowi Cyganowi.
Szczególnego, bo – jak przypomniał Tomasz Paciorek, przewodniczący Rady Miasta – ten tytuł przyznano wcześniej tylko
dwóm osobom: lek. med. ppłk. Henrykowi
Raczkowskiemu oraz Zbigniewowi Motyczyńskiemu, kapitanowi WP i kawalerowi
orderu Virtuti Militari.
– Dziękujemy za to wyróżnienie dla
dziadka. Mamy wiele nagród w firmie, ale
ta statuetka będzie stać na honorowym miejscu – powiedział Jakub Przygoński.
Władysław Cygan urodził się w 1936 r.
W 1950 r. został uczniem Technikum Mechaniki Precyzyjnej na Powązkach, a następnie studentem Politechniki Warszawskiej.
Zmuszony przerwać studia rozpoczął pracę w Stołecznym Przedsiębiorstwie Usług
Motoryzacyjnych. Tu przechodził kolejne
szczeble kariery: był mechanikiem, mistrzem
zmiany, a następnie kierownikiem Technicznej Stacji Obsługi Samochodów. Po 20 latach
pracy otworzył własny warsztat w Markach-Strudze. Serwisował m.in. japońskie auta.
W 1991 r. Władysław Cygan został jednym
z pierwszych dealerów Toyoty w Polsce.
W 1996 r. wybudował na dwuhektarowej
działce przy Alei Marszałka Piłsudskiego salon sprzedaży i serwis techniczny. W 2006 r.
firma uruchomiła drugi salon – na Żeraniu.
W lutym 2007 r. pan Władysław odszedł.
„Cygan był postacią w motoryzacji. Miał
w sobie ciepło. Był prostym człowiekiem ale
do małego kościółka w Markach przyjechały,
aby go pożegnać, tysiące ludzi” – wspominał
Jerzy Iwaszkiewicz, znany felietonista.
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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

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, 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, 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

WWW.CZYSTE.MARKI.PL
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, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego,
Zabawna, Zachodnia, Zimna, Złota, Żabia, Żbika, Żeglarska, Żółwia, Żurawia

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE
(worek brązowy)

ODPADY
SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE
(worek brązowy)

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

9.01, 23.01
6.02, 20.02
6.03, 20.03
3.04, 18.04
2.05, 15.05, 29.05
12.06, 26.06
10.07, 24.07
7.08, 21.08
4.09, 18.09
2.10, 16.10, 30.10
13.11, 27.11
11.12, 23.12

13.01, 27.01
10.02, 24.02
10.03, 24.03
7.04, 21.04
5.05, 19.05
2.06, 16.06, 30.06
14.07, 28.07
11.08, 25.08
8.09, 22.09
6.10, 20.10
3.11, 17.11
1.12, 15.12, 29.12

26.01
23.02
23.03
27.04
25.05
29.06
27.07
24.08
28.09
26.10
23.11
28.12

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

2.01, 16.01, 30.01
13.02, 27.02
13.03, 27.03
10.04, 24.04
8.05, 22.05
5.06, 19.06
3.07, 17.07, 31.07
14.08, 28.08
11.09, 25.09
9.10, 23.10
6.11, 20.11
4.12, 18.12

7.01, 20.01
3.02, 17.02
3.03, 17.03, 31.03
14.04, 28.04
12.05, 26.05
9.06, 23.06
7.07, 21.07
4.08, 18.08
1.09, 15.09, 29.09
13.10, 27.10
10.11, 24.11
8.12, 22.12

ODPADY
SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)
5.01
2.02
2.03
6.04
4.05
1.06
6.07
3.08
7.09
5.10
2.11
7.12

SEKTOR 3P MARKI POŁUDNIOWE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

SEKTOR 3L MARKI POŁUDNIOWE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

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

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, 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
ZMIESZANE
(pojemnik)

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE
(worek brązowy)

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

10.01, 24.01
7.02, 21.02
7.03, 21.03
4.04, 18.04
2.05, 16.05, 30.05
13.06, 27.06
11.07, 25.07
8.08, 22.08
5.09, 19.09
3.10, 17.10, 31.10
14.11, 28.11
12.12, 27.12

11.01, 25.01
8.02, 22.02
8.03, 22.03
5.04, 19.04
4.05, 17.05, 31.05
14.06, 28.06
12.07, 26.07
9.08, 23.08
6.09, 20.09
4.10, 18.10
2.11, 15.11, 29.11
13.12, 27.12

ODPADY
SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)
12.01
9.02
9.03
13.04
11.05
8.06
13.07
10.08
14.09
12.10
9.11
14.12

KWARTALNIK
URZĘDU MIASTA MARKI

MIESIĄC
ODBIORU

ODPADY
ZMIESZANE
(pojemnik)

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

3.01, 17.01, 31.01
14.02, 28.02
14.03, 28.03
11.04, 25.04
9.05, 23.05
6.06, 20.06
4.07, 18.07
1.08, 16.08, 29.08
12.09, 26.09
10.10, 24.10
7.11, 21.11
5.12, 19.12

Wydawca: Urząd Miasta Marki,
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Redaktor Naczelny: Emilia Wrzosek

ODPADY ZIELONE
BIODEGRADOWALNE
(worek brązowy)
(worek brązowy)
4.01, 18.01
1.02, 15.02
1.03, 15.03, 29.03
12.04, 26.04
10.05, 24.05
7.06, 21.06
5.07, 19.07
2.08, 16.08, 30.08
13.09, 27.09
11.10, 25.10
8.11, 22.11
6.12, 20.12

ODPADY
SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)
19.01
16.02
16.03
20.04
18.05
22.06
20.07
17.08
21.09
19.10
16.11
21.12
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