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2 Słowo od burmistrza

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

R

ozpoczynający się we wrześniu rok szkolny przypomina nam
trudne zadanie z matematyki, które samodzielnie musimy
rozwiązać w ciągu jednej lekcji (czytaj – nadchodzących miesięcy).
Efekt końcowy musi być taki, że muszą zgadzać się obie strony równania:
po jednej stronie liczba dzieci, które rozpoczną edukację w mareckich
przedszkolach i szkołach, po drugiej – liczba przygotowanych dla nich
miejsc. Ale po drodze są iksy, niewiadome, komplikacje, nad którymi
marecki samorząd musi ostro pogłówkować, aby osiągnąć podstawowy cel
– szczęśliwe, wyedukowane dzieci i zadowolonych rodziców.
Być może słyszeli Państwo o rankingu jednego z portali, z którego
wynikało, że w Markach buduje się najwięcej lokali w Polsce w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców. To znajduje swoje odzwierciedlenie w demografii:
z roku na rok rośnie liczba dzieci, które chcą korzystać z mareckiej
edukacji. W tym roku szkolnym w przedszkolach publicznych i prywatnych
mamy ponad 1,8 tys. dzieci, a w szkołach – 2,5 tys. W przyszłym
przybędzie kilkaset kolejnych. Tymczasem moi poprzednicy zapomnieli
o przygotowaniu nowych miejsc w przedszkolach i szkołach. I to jest
pierwsza, podstawowa komplikacja. W tej kadencji gonimy stracony czas,
a najbardziej widocznym symbolem jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
przy Okólnej, która zakończy się w tym roku.
Drugą komplikacją są zmiany w systemie oświaty dokonane
przez ustawodawcę. Dzieci później idą do szkoły, na dłużej zostają
w przedszkolach, szkoły natomiast wracają do ośmioklasowego cyklu.
Efekt jest taki, że mareckie placówki pękają w szwach. Musieliśmy
zrezygnować z prowadzenia na terenie szkół oddziałów przedszkolnych
(z wyjątkiem ZS 2), żeby pomieścić siódme i za rok ósme klasy.
Liczyliśmy na większą kooperację ze strony przedszkoli niepublicznych,
które – stając do miejskiego konkursu – gwarantowały opiekę
nad zgłaszanymi do nas dziećmi. W tegorocznym konkursie nie mieliśmy
jednak spodziewanej liczby zgłoszonych wolnych miejsc. Sytuacja wyjaśni
się w maju, kiedy zakończymy proces rekrutacji do przedszkoli.
Ale już wiemy – łatwo nie będzie.
Nie czekamy z założonymi rękami. W chwili, gdy czytacie te słowa,
wykonawca rozbudowy szkoły przy Okólnej realizuje prace na ostatniej,
trzeciej kondygnacji budynku edukacyjnego. Kończymy też przygotowania
dokumentacji do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, tej najbardziej
oblężonej. Przeprojektowujemy planowaną placówkę przy Wspólnej.
Pierwotnie mieliśmy budować tam gimnazjum, które jednak zostały
wygaszone. Teraz będzie to podstawówka, która – jak dobrze pójdzie
– przyjmie dzieci w 2019 r.
Pozostaje jeszcze najbardziej paląca kwestia miejsc w przedszkolach.
Intuicja mi podpowiada, że będziemy podejmowali szybkie decyzje
inwestycyjne. Niedawno odwiedzałem modułowe przedszkole
w Ożarowie Mazowieckim, które powstało w ciągu kilku miesięcy.
Być może skorzystamy z doświadczeń tego mazowieckiego samorządu.
Wtedy – przynajmniej na jakiś czas – rozwiążemy to trudne zadanie…
Burmistrz Miasta Marki

Czas na
Od 26 kwietnia
zapisy będą prowadzone
w systemie internetowym.
Zaczynamy odliczanie do rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli
dla dzieci zamieszkujących w naszej gminie. Przygotowane
zostaną miejsca dla dzieci w przedszkolach samorządowych,
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych
w drodze konkursu, w których przedszkolaki będą korzystać
dokładanie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.
Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli będzie wspomagana
systemem internetowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice
będą mogli m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli biorących
udział w rekrutacji, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować sytuację dziecka i zapoznać
się z wynikami rekrutacji.
Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011) mają prawo
zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym
będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy też rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Rodzice
dzieci sześcioletnich (rocznik 2011), o ile nie zapisali wcześniej
jeszcze dziecka do żadnego przedszkola, są zobowiązani wziąć
udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie
edukacji w szkole podstawowej.
Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich
– mieszkańców miasta, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną, burmistrz ma obowiązek zagwarantować
miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu konkursowym. Decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych
placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych
przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata
kryteriów rekrutacji.

…oraz

Przygotowaliśmy dla rodziców
i opiekunów prawnych przewodnik
w formie najpopularniejszych
pytań i odpowiedzi.
Do kiedy i jak są prowadzone zapisy do pierwszych klas?
Zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 potrwają do 30 kwietnia. Te dzieci, które zamieszkują w obwodzie
jednej z pięciu naszych szkół, są przyjmowane do klasy pierwszej
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica (jak pobrać dokumenty
– patrz ramka).
Kto zaczyna edukację w pierwszej klasie?
Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci 7-letnie (urodzone
w 2010 r.) oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie (urodzone
w 2011 r.), jeśli ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne.
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przedszkole…
Jak wziąć udział w rekrutacji?

1. Od 26 kwietnia 2017 r. poprzez stronę https://przedszkola-marki.
nabory.pl będzie można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
2. Wybranie tzw. placówki pierwszego wyboru, czyli podjęcie
rodzinnej decyzji, do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko; warto wybrać dodatkowo
jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie
było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
3. Od 26 kwietnia (ok. godz. 10.00) do 16 maja 2017 do godziny
11:00, w systemie internetowym na stronie https://przedszkola-marki.nabory.pl należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje na
temat dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych kryteriów
oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola według tzw. listy
preferencji (najbardziej wymarzona placówka – tzw. pierwszego
wyboru – na pierwszym miejscu);
4. Zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na to we wniosku
miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy;
5. Najpóźniej do 16 maja 2017 do godz. 12:00 do placówki
umieszczonej na pierwszym miejscu (placówka pierwszego wyboru) na swojej liście preferencji, należy złożyć w formie papierowej
podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
6. 26 maja 2017 po godz. 15.00 należy się zalogować do systemu
i sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane dziecko;
7. Do 31 maja do godz. 12.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie
woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;
8. Rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym
etapie do żadnego przedszkola, będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.
W każdej placówce zostaną powołane komisje rekrutacyjne, które
na podstawie przekazanych przez rodziców we wniosku informacjach o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji, będą decydować o kolejności zakwalifikowania dzieci do poszczególnych
przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach.

KRYTERIA REKRUTACJI
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę
tzw. kryteria ustawowe – wynikające z zapisów Prawa Oświatowego. Są to:
1. Wielodzietność rodziny
kandydata (troje lub więcej dzieci
w rodzinie).
2. Niepełnosprawność kandydata.
3. Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe
– wynikające z uchwały Rady Miasta Marki:
1. Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu
lub prowadzenie przez nich działalności
gospodarczej lub pobieranie nauki
w systemie dziennym;
2. Rozliczenie ostatnio złożonego podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Wołominie, z podaniem
miejsca zamieszkania w Markach;
3. Zameldowanie kandydata i jego rodziców
w Markach;
4. Posiadanie przez kandydata rodzeństwa
(brat lub siostra mieszkająca wspólnie
z kandydatem) w wieku poniżej 18 lat lub
w wieku poniżej 26 lat, gdy brat/siostra
pobiera naukę w systemie dziennym;

5. Posiadanie przez kandydata rodzeństwa
(brat lub siostra mieszkająca wspólnie
z kandydatem) uczęszczającego
w roku szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja, do placówki wskazanej
na pierwszym miejscu we wniosku
lub ubiegającego się wraz z kandydatem
o przyjęcie do placówki wskazanej
na pierwszym miejscu we wniosku;
6. Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole,
położonego najbliżej miejsca
zamieszkania kandydata – poprzez
wskazanie takiej placówki na pierwszej
pozycji we wniosku.

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji
– dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie.
Jednak, aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są
zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów
potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę.
Informacje, jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów,
znajdą Państwo na stronie internetowej https://przedszkola-marki.nabory.pl

pierwszą klasę
Jak wyglądają okręgi szkolne?
Mapę obwodów szkolnych możecie Państwo znaleźć w internecie
(patrz ramka). Rewolucyjnych zmian nie było. W porównaniu
z poprzednim rokiem obowiązują jedynie nowe granice obwodów
szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 (Pomnikowa) i Szkoły
Podstawowej nr 4 (Duża). Zmiana dotyczy osiedla mieszkaniowego przy ul. Małachowskiego i Lisi Jar oraz budynków przy
Al. J. Piłsudskiego od nr 105 do 115 (nieparzyste), które zostały
przypisane do obwodu SP nr 4 przy ul. Dużej 3 (poprzednio
były objęte obwodem SP 3). Uwaga! Zmiana dotyczy wyłącznie
pierwszoklasistów – dzieci, które już uczęszczają do tych szkół,
nadal będą w nich pobierać edukację.

– za posiadania przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do
danej szkoły – 15 punktów za każdego brata/siostrę;
– za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym Wołomin z podaniem zamieszkania
w Markach – 10 pkt za jednego rodzica/opiekuna prawnego,
20 – za oboje;
– zameldowanie kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów w Markach – maks. 15 punktów (5 pkt. zameldowanie
kandydata, 5 pkt. zameldowanie matki lub opiekunki prawnej,
5 pkt zameldowanie ojca – opiekuna prawnego.
– zatrudnienie w szkole rodzica kandydata lub opiekuna prawnego – 10 pkt za każdą osobę.

Czy można wysłać dziecko do innej szkoły niż obwodowa?
To zależy od liczby wolnych miejsc po etapie zgłaszania dzieci
zamieszkałych w obwodzie. Jeśli takie będą, szkoła może ogłosić
rekrutację dla dzieci spoza obwodu.

Kiedy zostaną podane informacje o wolnych miejscach
w szkołach i terminach rekrutacji?
Takie informacje będą udostępnione po 31 maja 2017 r.

Jak wyglądają wówczas kryteria rekrutacji?
Ustaliła je Rada Miasta. Za spełnienie określonych kryteriów będą
przyznawane punkty:

Kto może udzielić dodatkowych informacji na temat rekrutacji pierwszaków?
Prosimy o kontakt z Centrum Usług Wspólnych w Markach
ul. Klonowa 7, tel. 22 771 37 34 w. 19 lub sekretariatami szkół.

W INTERNECIE
Potrzebne formularze,
opisy, a także mapy
okręgów szkolnych
znajdują się na stronie
www.marki.pl Po jej
wyświetleniu u dołu po
lewej stronie wyświetla
się duża zakładka pod
nazwą „Rekrutacja do
przedszkoli i klas pierwszych”. Aby ułatwić życie
użytkownikom mobilnego
internetu, publikujemy
obok kod QR, który
od razu zaprowadzi
Państwa na naszą stronę.

4 Miejskie inwestycje

Obwodnica
pod szczególnym
nadzorem
Musicie zrobić wszystko,
by latem trasa była przejezdna
– taki komunikat usłyszał
jej wykonawca.
Zdążą latem czy nie? To pytanie zadaje
sobie wielu mieszkańców Marek, którzy oczekują jak najszybszego otwarcia obwodnicy Marek i rozwiązania
problemu regularnie zakorkowanej
Alei Marszałka Piłsudskiego. W marcu
na terenie budowy, w rejonie osiedla
Kosynierów, pojawił się Jerzy Szmit,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa.
„Niezadowalający postęp prac zmusił inwestora tej inwestycji, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i resort infrastruktury,
do szczególnego nadzoru i mobilizacji
wykonawcy. Firma Salini została zobligowana do ukończenia najważniejszych prac w okresie letnim, tak aby
latem można było trasę, przynajmniej
jezdnie główne, udostępnić kierow-

com i w ten sposób udrożnić tranzyt.
Pozostałe prace, np. prowadzone na
węzłach oraz poza pasem drogowym,
wykonawca ukończyłby w późniejszym
terminie” – czytamy w komunikacie
GDDKiA.
Zastrzeżenia inwestora dotyczą jednego z dwóch głównych wykonawców.
Drugi z nich, firma Astaldi, poinformowała, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Budowa obwodnicy Marek pochłonie ponad 737 mln zł. Inwestycja jest
obficie dofinansowania przez Unię
Europejską (566,5 mln zł). Trasa liczy
ponad 15 km i połączy Marki z Radzyminem. Prace wykonują konsorcja, na
czele których stoją włoskie firmy: Salini (do Marek do Kobyłki) oraz Astaldi
(od Kobyłki do Radzymina).

#ŻYWYEKRAN

Dla części mieszkańców Marek sukces, jakim jest doprowadzenie
do budowy obwodnicy, ma gorzkawy smak. Wszystko przez decyzję
o zredukowaniu długości i wysokości ekranów akustycznych wzdłuż
naszego miasta. Dwa kilkusetmetrowe odcinki w terenie zurbanizowanym nie będą w ogóle chronione przed hałasem. By kolejny raz zwrócić
uwagę na ten problem, mieszkańcy spontanicznie ustawili żywy ekran.
Apelują do GDDKiA o rozsądek – budowa ekranów akustycznych
na tym etapie będzie tańsza niż po oddaniu trasy do użytku.

Owoc połączonych sił
Miasto, jego spółka, powiat
i wojewoda walnie przyczynili się
do rozpoczęcia przebudowy ulic:
Zygmuntowskiej i Zagłoby.
Te podpisy były zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań do inwestycji, która
ma ogromne znaczenie dla południowo-zachodnich Marek. W przedświątecznym
tygodniu burmistrz Jacek Orych oraz przedstawiciele zwycięskiej w przetargu firmy
Planeta zawarli umowę na rozbudowę ulic
Zygmuntowskiej i Zagłoby, które łączą ulicę
Kościuszki z Aleją Marszałka Piłsudskiego.
Prace zostaną zrealizowane za 9,3 mln zł,
co świadczy o ogromnej (jak na mareckie
warunki) skali tego przedsięwzięcia.
Ta inwestycja jest szczególna jeszcze z kilku innych powodów:
↘ na realizację prac w obu ulicach otrzymaliśmy aż 3 mln zł z rządowego z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”, popularnie

określanego mianem „schetynówek”. Marki
znalazły się na wysokiej, 21 pozycji wśród
87 aplikujących o wsparcie samorządów.
↘ do sfinansowania prac przy Zygmuntowskiej i Zagłoby dołożył się powiat wołomiński. Z jego budżetu popłyną aż 2 mln zł.
↘ w tym przetargu połączyły siły miasto
i Wodociąg Marecki. Dzięki temu podziemne
prace zostaną wykonane za jednym zamachem, przez jednego wykonawcę.
Dla mieszkańców tego rejonu najważniejsze jest jednak to, że powstanie 1,6-kilometrowa droga z prawdziwego zdarzenia.
Oprócz równej nawierzchni zostanie zbudowana sieć kanalizacji deszczowej. W przyszłości będzie można dołączać do niej kolejne inwestycje. Dla pieszych i rowerzystów
zostanie wybudowany chodnik oraz droga
rowerowa. Ponadto Wodociąg Marecki zleci ułożenie odcinków kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Zagłoby, Kozackiej i Tatarskiej.
Termin zakończenie prac przewidziano na
październik tego roku.

„Parkuj i Jedź”
przy Sportowej i Dużej
Wybraliśmy w przetargu
wykonawcę prac projektowych
i budowlanych. Większość kosztów
inwestycji pokryje Unia Europejska.
„Zaprojektuj i zbuduj” – w tej formule powstaną parkingi „Parkuj
i Jedź” w naszym mieście. Ich lokalizacje to ulice Sportowa oraz
Duża. Burmistrz Jacek Orych podpisał umowę na realizację inwestycji z firmą STD Nasiłowski. Wygrała ona przetarg i wykona prace
za niecałe 2,5 mln zł brutto.
– To jeden z kilku projektów, na które zdobyliśmy zewnętrzne
dofinansowanie. Na to przedsięwzięcie ze Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), czyli unijnej puli, otrzymamy prawie 2 mln
zł – informuje Jacek Orych.
Przy ul. Sportowej i Dużej powstaną m.in. miejsca do parkowania samochodów (odpowiednio 48 i 102), wiaty i miejsca postojowe
dla rowerów, toalety, ławki i biletomaty. W obu lokalizacjach zostaną także zainstalowane pierwsze w Markach miejsca ładowania samochodów elektrycznych. Oba obiekty znajdą się w zasięgu kamer
miejskiego monitoringu. Prace mają zostać wykonane w tym roku.
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Wspólna inwestycja powiatu i miasta
Z Sosnowej i Kościuszki
znikną kałuże i nierówna
nawierzchnia. Na finansowanie
drogi złożą się powiat,
miasta oraz UE.
Sosnowa i Kościuszki to jeden z najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych na terenie Marek. Łączy
on warszawską Białołękę z Aleją
Marszałka Piłsudskiego. Droga należy do powiatu wołomińskiego, ale do
jej przebudowy dołożą się miasto oraz
Bruksela. W ubiegłym miesiącu samorządy podpisały porozumienie.
– Umowa z Markami jest przykładem dobrej współpracy między nami
a miastem. Przy wspólnym działaniu
można wiele osiągnąć. To także dowód,
że nasz powiat jest potrzebny. Pragnę
podkreślić, że zarząd i radni powiatu
świetnie orientują się, które problemy
należy rozwiązywać w pierwszej kolejności – zaznacza Kazimierz Rakowski,
starosta wołomiński.
– Wspólnie ze starostwem ułożyliśmy finansowe puzzle. Samodzielna
realizacja tej inwestycji – przez powiat
lub miasto – byłaby bardzo dużym ciężarem. Dlatego zdecydowaliśmy się

pokryć koszty tej inwestycji wspólnie
i dodatkowo sięgnąć po zewnętrzne
dofinansowania – dodaje Jacek Orych,
burmistrz Marek.
Wstępnie koszt inwestycji jest szacowany na 9,6 mln zł. Zakres inwestycji
obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, drogi rowerowej, modernizację nawierzchni, chodników oraz oświetlenia.
– Ulice Sosnowa i Kościuszki zmienią się nie do poznania – dodaje Kazimierz Rakowski.

Budowę kanalizacji deszczowej,
która pozwoli podłączyć boczne, mareckie ulice, strony pokryją w proporcjach 55 proc. (miasto) oraz 45 proc.
(powiat). Jeśli chodzi o modernizację
drogi, powiat wyłoży 70 proc. kosztów,
a miasto 30 proc. Marki już zapewniły
sobie środki z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ten
sposób 3 mln zł wpłaci Bruksela.
– Musimy rozliczyć unijne pieniądze do połowy 2018 r. Dlatego jak

najszybciej będziemy chcieli wyłonić
zwycięzcę postępowania przetargowego – podkreśla Jacek Orych.
Miasto będzie starać się również
o uzyskanie niskooprocentowanej, częściowo umarzalnej pożyczki
z funduszu ochrony środowiska, którą przeznaczy na budowę kanalizacji deszczowej.
Na ciekawe aspekty zwracają
uwagę radni powiatu wołomińskiego: Janusz Werczyński oraz Arkadiusz Werelich, którzy popierali
tę inwestycję.
– Umowa jest ukoronowaniem wielomiesięcznych przygotowań. Wypracowano nowe standardy współpracy
między powiatem a gminami. Dla
mnie, mieszkańca Marek, to rzecz
wspaniała: jedno z dwóch głównych
połączeń z Warszawą będzie zmodernizowane – podkreślał Janusz Werczyński.
– Na początku kadencji przeprowadziliśmy analizę, z której wynikało, że
Marki do tej pory otrzywamały bardzo
mało pieniędzy z powiatu. Teraz to
się zmienia. Na przebudowę Sosnowej
i Kościuszki popłynie 4,7 mln zł. Jak
na powiat – są to bardzo duże środki
– szacował Arkadiusz Werelich.

PODPISALIŚMY UMOWĘ
NA SIŁOWNIE PLENEROWE

Zanim wbijemy pierwszy szpadel

Inwestycje z mareckiego budżetu
obywatelskiego powstaną przy
ul. Turystycznej i Grunwaldzkiej.

Rozpoczęliśmy spotkania
z mieszkańcami na temat
projektów przebudowy ulic.

1 marca otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę
dwóch siłowni plenerowych. To zwycięskie projekty
budżetu obywatelskiego. O budowę obiektów przy
Turystycznej i Grunwaldzkiej starało się aż osiem podmiotów. Z rywalizacji zwycięsko wyszła firma Hip Bud.
Wybuduje dwa obiekty za 170 tys. zł dając 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi. W kwietniu burmistrz
Jacek Orych podpisał z wykonawcą umowę na realizację tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.
Przy Turystycznej zwycięzca przetargu przygotuje
teren pod siłownię i zainstaluje osiem urządzeń do
ćwiczeń. Przy Grunwaldzkiej zainstalowanych zostanie 14 urządzeń. Prace mają być wykonane do końca
maja tego roku.

O INNYCH PROJEKTACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W opracowaniu jest projekt chodnika przy ulicy
Okólnej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 1
wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Starosta
wołomiński wydał już pozwolenie na budowę
skweru przy ulicy Sportowej, gdzie znajdą się m.in.
park linowy dla dzieci i siłownia plenerowa. Ponadto
powstaną tor rowerowy pumptrack, w okolicach
parku miejskiego wybudowana zostanie toaleta,
przy ulicy Stawowej powstanie strefa relaksu oraz
siłownia plenerowa wraz z mini golfem, a latem
zorganizowany zostanie cykl koncertów letnich.

Marki – Włącz się! Znacie pewnie
Państwo nasze hasło. I nie jest to puste
zawołanie. Rozpoczęliśmy spotkania
z mieszkańcami na temat projektów
przebudowy ulic. W marcu i kwietniu
zaprosiliśmy na prezentacje i dyskusje
osoby, które są właścicielami nieruchomości przy ul. Głównej i przyległych
(Zieleniec) oraz Lisa Kuli. Uczestniczyli
w nich m.in. burmistrz Jacek Orych,
przedstawiciele wydziału inwestycji ratusza, projektanci z Mareckich
Inwestycji Miejskich. Na obu spotkaniach pojawiło się 30-40 przedstawicieli mieszkańców.
– To znakomita okazja, by wysłuchać ich uwag
i spostrzeżeń. Gdy jesteśmy na etapie projektowania,
łatwiej je uwzględnić niż już po załatwieniu formalności i rozpoczęciu inwestycji – podkreśla Jacek Orych.
Mieszkańcy najczęściej pytają o kwestie związane
z odwodnieniem ulic i modernizacją ich nawierzchni, przebiegiem chodników i ścieżek rowerowych,
remontem infrastruktury energetycznej i oświetleniowej oraz montażem elementów spowalniających
ruch. Po spotkaniu z inżynierami MIM mogą ustalić
m.in. miejsce i szerokość wjazdów na ich posesję.
– Będziemy kontynuować takie spotkania w przyszłości. Chcemy informować i uwzględniać uwagi
mieszkańców w takim zakresie, jaki pozwalają nam

prawo i lokalne uwarunkowania – mówi Jacek Orych.
Przebudowa ul. Głównej i przyległych przewidziana jest w tym roku (ogłoszenie przetargu w II kw.),
natomiast modernizacja ulicy Lisa Kuli w 2018-2019 r.
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Tak się zmieniają mareckie ulice
Gdy tylko stopniały śniegi, ruszyły prace związane z gruntowną przebudową ulic oraz budową ścieżek
rowerowych. Wykonawcy kończyli inwestycje, rozpoczęte jesienią i przerwane z powodu zimy. Ten rok upłynie
pod znakiem jeszcze bardziej intensywnych prac. Tylko na drogi w 2017 r. miasto wyda 50,8 mln zł.
SOWIŃSKIEGO
I SPORTOWA
Wzdłuż Sportowej wybudowaliśmy ścieżkę dla rowerów, chodnik
i dwa wyniesione przejścia dla
pieszych, przy skrzyżowaniu zainstalowaliśmy stojaki dla rowerów
i samoobsługową stację ich naprawy. Na Sowińskiego dobudowano
brakujące odcinki kanalizacji deszczowej, przygotowano nową podbudowę i położono nowy asfalt.
Wzdłuż tej ulicy powstały także
chodnik i droga dla rowerów.

PROMIENNA
Część inwestycji drogowych
współfinansują deweloperzy.
Tak właśnie jest w przypadku
ul. Promiennej. Przed
nadejściem zimy wybudowano
kanalizację deszczową,
ułożono pierwszą warstwę
asfaltu i chodnik. Na wiosnę
wykonawca dokończył prace.

OKÓLNA
Złośliwi twierdzą,
że po zimie miała więcej dziur
niż szwajcarski ser. W tej
sytuacji ratusz podjął decyzję
o interwencyjnej naprawie
na całej szerokości od zakrętu
z ul. Grunwaldzkiej
do ul. Bielówek. Wykonawca
w ciągu dwóch dni sfrezował
starą nawierzchnię i położył
nowy asfalt. To dopiero
początek zmian na tej ulicy!

MATEJKI
I TUWIMA
Kiedyś wielkie rozlewisko,
dziś równa, płaska i odwodniona
ulica w Pustelniku. Mieszkańcy
tych dwóch ulic zyskali
350 metrów bieżących nowej
nawierzchni. Przy Matejki
powstały również chodnik
i zatoka parkingowa. Prace,
na które wykonawca dał
60-miesięczną gwarancję,
pochłonęły 740 tys. zł.
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Drogowa metamorfoza Zieleńca
Z infrastrukturalnych
zmian skorzystają kierowcy,
rowerzyści i piesi.
Po południowej stronie 2-metrowy
chodnik, po północnej – 2,5-metrowa
ścieżka rowerowa, w ulicy odwodnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa, do
tego trzy wyniesione skrzyżowania,
wyremontowane zjazdy i dojścia do
posesji, nowe oznakowanie, miejsca
dla rowerów, zatoki parkingowe – tak
będzie wyglądała za kilka miesięcy
ulica Główna na Zieleńcu. To symbol
zmian w tej części miasta. A będzie
ich znacznie więcej. Nawierzchnię
z kostki brukowej i odwodnienie otrzyma także pięć przyległych ulic. Są to
Strzelecka, Zachodnia, Wiśniowa,

Wschodnia i Przyleśna. Zieleniec otrzyma także nowe połączenie z ul. Stawową
i Sowińskiego. Wzdłuż tego odcinka
ulicy Wesołej powstaną chodnik i ciąg
rowerowy. Inżynierowie z Mareckich
Inwestycji Miejskich uwzględnili też
część propozycji mieszkańców, przedstawionych na spotkaniu w ratuszu. Tak
przeprojektowano skrzyżowanie Wesołej
i Głównej, by zwiększyć na nim widoczność. Dodatkowo będzie także w tym
rejonie chodnik (po wschodniej stronie).
Kiedy ruszą prace? Lada dzień zostanie złożony wniosek do starostwa.
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie
przetargu i wybór wykonawcy tej inwestycji, którą dofinansuje UE (ścieżki
rowerowe). Wbicie pierwszego szpadla
przewidziano na drugą połowę roku.

Drogowy pilotaż
Na wiosnę ruszyły równania dróg
gruntowych, których mamy w mieście
ponad 70 km. Wielu mieszkańców zaznacza, że te działania trzeba regularnie powtarzać. Dlatego ratusz zdecydował się na eksperymentalny pilotaż
drogowy. W uproszczeniu polega on
na zastosowaniu stabilizatorów, które
pozwolą na uzyskanie na wiele miesięcy równej nawierzchni gruntowej,

z której wody opadowe będą odprowadzane poza jezdnię i która się nie
kurzy. Jeśli eksperyment się powiedzie,
rozwiązanie będzie można stosować
szerzej. Na pierwszy ogień pójdą następujące ulicy o różnym natężeniu
ruchu: Batalionów Chłopskich, Długa,
Hallera, Jasińskiego, Pałacowa, Rocha
Kowalskiego, Rzędziana, Skowronia,
Żeromskiego i Skorupki.

SZANSA NA ZAKUP
MIEJSKIEJ DZIAŁKI

LICZBA WYDANIA

18 maja w mareckim ratuszu odbędzie
się przetarg na zakup działki położonej
przy ulicy Żbika. Miasto wystawia na
sprzedaż liczącą 2196 mkw parcelę.
Jest to teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub
biurowo-administracyjnej z usługami
na parterach budynków. Działka ma
regularny kształt, jest niezagospodarowana i ma dobry dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza – 600 tys.
zł. Do 15 maja należy wnieść wadium
wynoszące 60 tys. zł.

Nowy przetarg
na remont kamienic
ZUK musiał się rozstać
z poprzednim wykonawcą prac.
20 marca Zakład Usług Komunalnych
(ZUK) odstąpił od umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą remontu i przebudowy ośmiu kamienic Briggsów. Jednym z głównych
powodów było opóźnienie realizacji
inwestycji względem harmonogramu
(i to pomimo wydłużenia czasu jej
realizacji). Pierwsze trzy z kamienice
(nr 76,78,80) powinny być gotowe
do 16 grudnia 2016 r. ZUK poszedł na
rękę wykonawcy i przedłużył termin
realizacji do połowy stycznia 2017 r.
Mimo tego nie został on dotrzymany.
„Biorąc pod uwagę fakt, iż całość
prac objętych niniejszą umową, a więc
prac na ośmiu kamienicach, winna zostać wykonana do dnia 31 października 2017 r., podczas gdy do dnia dzisiejszego nie zakończyli Państwo prac
obejmujących pierwsze trzy kamieni-

100 000 zł
Takich płatności dokonali w ratuszu
przy pomocy kart płatniczych nasi
mieszkańcy. By uzyskać taki wynik,
wystarczyło zaledwie pięć miesięcy.
Dla nas to sygnał, że warto kontynuować ten projekt. Urząd Miasta
uczestniczył bowiem w pilotażowym
programie Ministerstwa Rozwoju

i Krajowej Izby Rozliczeniowej, dotyczącym wprowadzania płatności
bezgotówkowych w samorządach.
W kwietniu pilotaż został zamieniony na stały program, a terminale
płatnicze znajdują się w wydziale
podatków i opłat oraz w kancelarii
urzędu.

ce, mimo iż termin ich wykonania już
upłynął i to pomimo jego wydłużenia,
nie jest prawdopodobnym, aby zdołali Państwo je ukończyć w ustalonym
terminie” – czytamy w piśmie do wykonawcy.
Jednocześnie, również zgodnie
z umową, ZUK wezwał wykonawcę
do zapłaty kary umownej wysokości
10 proc. wynagrodzenia brutto.
ZUK przystąpił do inwentaryzacji
wykonanych na terenie trzech kamienic robót, aby można było się rozliczyć
z wykonawcą. Ten proces jest na ukończeniu. Po jego dopięciu ZUK podpisze
umowę z firmą, która dokończy roboty
przy nr 76,78 i 80.
– Uporządkowaliśmy także teren po
poprzednim wykonawcy, by zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców
– podkreśla Marcin Dąbrowski z ZUK.
Lada dzień miasto ogłosi także przetarg na remont pięciu kamienic. Prace
mają być wykonane do 31 października.

CENY WODY I ŚCIEKÓW
BEZ ZMIAN
Kwietniowa Rada Miasta zaakceptowała
taryfy, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. do 30 maja 2018 r. Wodociąg
Marecki, mimo konieczności spłaty kredytów zaciągniętych na budowę kanalizacji
sanitarnej, utrzymał ubiegłoroczne stawki.
Odbiorcy indywidualni będą płacić 4,27 zł
netto za metr sześcienny wody i 9,89 zł za
metr ścieków, a przedsiębiorcy odpowiednio 4,44 zł oraz 9,89 zł. We wniosku taryfowym Wodociąg Marecki zaznacza, że nie
przewiduje uzyskania nadwyżki finansowej,
a przychody pokryją mu koszty działalności.
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Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA
NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.MOKMARKI.PL
GDZIE NA BIEŻĄCO INFORMUJEMY PAŃSTWA O NADCHODZĄCYCH WYDARZENIACH.

MAJ W MOK
11.V.2017
GODZ. 18.30

WIOSENNA METAMORFOZA
w ramach cyklu
KOBIECE CZWARTKI
spotkanie z Filipem
Sapierzyńskim,
stylistą i projektantem mody,
udział bezpłatny,
rezerwacja miejsc
22 781 14 06 do 8 maja

12.V.2017
GODZ. 18.30

SĄSIEDZKI WIECZÓR
w programie m.in.:
projektujemy
DZIEŃ SĄSIADA
wstęp wolny

13.V.2017
GODZ.
14.00-19.00

FreeMOK
– warsztaty dla młodzieży
spotkanie z Karoliną Wójcik,
vlogerką, wejściówka 5 zł
warsztaty dziennikarskie,
plastyczne – bezpłatnie,
rezerwacja miejsc
22 781 14 06 do dnia 10 maja

20.V.2017
GODZ.
18.00-22.00

NOC MUZEÓW
– MUZEUM HISTORII MAREK
wystawa – instalacja,
kawiarnia muzyczna
współpraca Stowarzyszenie
MARKI PUSTELNIK STRUGA
wstęp wolny

27.V.2017
GODZ.
19.30-19.00

PIKNIK W ŁUCZNICY
w Ośrodku Szkoleniowym
Stowarzyszenia
„Akademia Łucznica”
wycieczka autokarowa
w programie:
warsztaty artystyczne,
ceramika, papier czerpany,
camera obscura,
ciepły posiłek, ognisko,
spacery z Nordic Walking,
wyjazd z ul. Lisa Kuli godz. 9.30,
powrót ok. 19.00, koszt 40 zł,
rezerwacja miejsc z wpłatą
do dnia 19 maja

30.V.2017
GODZ. 16.30

DZIEŃ SĄSIADA
wstęp wolny

Nocne Marki w Noc Muzeów
Na kilka godzin MOK
zamieni się w muzeum,
w którym spotkać będzie
można… ducha!
Noce Muzeów realizowane są
od 1997 r. Obecnie organizuje je
ponad 120 europejskich miast.
To jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych. MOK nie
jest wprawdzie muzeum, ale
w tym roku nim właśnie się stanie. Bo to rok jubileuszowy dla
Marek (50-lecia nadania praw
miejskich), a także rok zmian,
eksperymentów i nowych propo-

Wybieramy
LOGO MOK
Weź udział w głosowaniu na
LOGO MOK. Głosować możesz
na stronie www.mokmarki.pl/
logo albo na naszym profilu na
Facebooku www.facebook.com/
mokmarki do 25 maja. Wyniki
ogłosimy w następnym numerze
Marki.pl. Zapraszamy!

zycji. Tak więc zmienimy się na
kilka godzin w Muzeum Historii
Marek. Niewykluczone, że zostaniemy nim trochę dłużej, bo
zostaną po niej eksponaty: rzeczywiste i wirtualne. Wszystko
zależy od publiczności, a więc
także od Was, Drodzy Czytelnicy.
W przygotowaniu projektu pomaga MOK stowarzyszenie Marki
Pustelnik Struga.
Co się zdarzy podczas Nocy
Muzeów? Zobaczycie historyczne
cafe (oczywiście z kawą, ciasteczkami i programem artystycznym),
kino, tkalnię i instalację. Zapew-

NOC MUZEÓW DLA SZKÓŁ
Zapraszamy grupy zorganizowane 22 – 25 maja w godz.
13.00 – 15.00. Udział bezpłatny, w programie też warsztaty.
Obowiązuje rezerwacja
terminów, tel. 22 781 14 06.
niamy też inne atrakcje, których
nie możemy teraz opisać (bo to
będą niespodzianki) i spotkanie
z prawdziwym Duchem.
Zapraszamy 20 maja – od 21.00
do północy.
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„Spotkania
sąsiedzkie”
pod egidą MOK
Wpadnij, porozmawiaj, wymień
się pomysłami, razem możemy
zdziałać więcej – taka idea
przyświeca naszemu nowemu
pomysłowi.
Znamy się tylko z widzenia/A jedno
o drugim nic nie wie/Przez ulicę szeroką jak rzeka/Uśmiechamy się czasem do
siebie – tak brzmią słowa jednej z najbardziej znanych piosenek „Trubadurów”.
W naszej akcji chodzi nie tylko o to, by
znać się tylko z widzenia i uśmiechać,
ale lepiej się poznać i razem działać.

Dlatego w MOK zorganizowaliśmy po
raz pierwszy „Spotkania sąsiedzkie”. Ich
tematykę i formułę tworzymy wspólnie
z mieszkańcami zgodnie z miejskim hasłem „Marki. Włącz się”. Zapraszamy
wszystkich, którzy czują potrzebę działania na rzecz integracji społeczności
lokalnej lub po prostu chcą spotkać się
ze swoimi znanymi i nieznanymi sąsiadami.
Nasz cykl rozpoczął „Sąsiedzki Poranek”. Na spotkanie przybyła grupa
mieszkańców, odwiedził nas także
Pan Cegiełka – maskotka miasta. Po-

znaliśmy się nawzajem, włączyliśmy
w zabawę, ale najważniejsza była rozmowa, która zaowocowała pomysłami
wynikającymi z potrzeb, obserwacji,
refleksji. Niektóre z nich zrealizujemy
w najbliższym czasie.
Nasze myśli skupiają się wokół
Europejskiego Dnia Sąsiada. Przypada
on na 30 maja. Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie.
W tym dniu są organizowane festyny,
konkursy i zabawy. Idea, która narodziła się w Paryżu w 1999 roku (akcja
„Dzielnice bez obojętności”), staje się

coraz bardziej popularna w Europie.
Raz w roku zachęca się mieszkańców do
spotkań z sąsiadami, po to, by spokojnie
porozmawiać, lepiej się poznać, poczęstować domowym wypiekiem. Dlatego
kolejne „Spotkanie sąsiedzkie” – zaplanowane na 12 maja o godz. 18.00 – poświęcimy na przygotowanie programu
Mareckiego Dnia Sąsiada.
Informacji udziela oraz propozycje
przyjmuje Paulina Borzecka, koordynator projektu, tel. 22 781 14 06, e-mail:
p.borzecka@mokmarki.pl
AUTOR FOTO: ANTONINA MICHALSKA

Teatralne Weekendy
Sala w MOK pękała
w szwach. Publiczność
nagradzała aktorów
na stojąco – tak
zainaugurowaliśmy
nowy cykl kulturalny.

Tu zaszła zmiana. Mowa o głównej
sali MOK. Nowe nagłośnienie, oświetlenie i kotary sprawiają, że widzowie
mogą poczuć się (niemal) jak w prawdziwym teatrze. W takim niezwykłym
klimacie zainaugurowaliśmy Teatralne
Weekendy w Markach. Pierwszy z nich
otworzyła sztuka „Księżniczka na opak
wywrócona” według Pedro Calderona
de la Barca w wykonaniu Sceny Głównej
Handlowej.

Spektakl Jerzego Łazewskiego
ze scenografią Hanny Mrozowskiej
i choreografią Agnieszki Wereszczyńskiej został gorąco przyjęty. Utalentowani młodzi aktorzy wspaniale grali,
tańczyli i rozśmieszali publiczność,
która wypełniła salę po brzegi. Warto dodać, że ten szczególny występ
połączyliśmy z wernisażem wystawy
Hanny Mrozowskiej „Od wnętrz do
scenografii”. Jej prace można oglądać
do 12 maja.
Kolejne przedstawienie było dziełem
Teatru Falenica z Wawerskiego Centrum
Kultury, który przedstawił „Narkotyczne
piosenki z Witkacym w tle”. Obok międzywojennych szlagierów zaprezentowano fragmenty „Matki” i „W małym
dworku” Witkacego. I znów publiczność
nagrodziła brawami na stojąco spektakl wyreżyserowany przez Szczepana Szczykno.
Gorąca reakcja publiczności motywuje MOK do wprowadzenia kolejnych teatralnych atrakcji. Następnym
spektaklem na deskach MOK będzie
„Kontrabasista” według brawurowego
tekstu Patricka Süskinda w wykonaniu

Krzysztofa Rogacewicza i w reżyserii
Krzysztofa Pulkowskiego.
W listopadzie ubiegłego roku na
United Solo Theatre Festival w Nowym Jorku zostało uznane za najlepsze międzynarodowe przedstawienie
i zdobyło nagrodę Best International
Show. A konkurencja była ogromna –
zaprezentowano 120 spektakli. „Kontrabasista” to gorzka, ironiczna opowieść
o samotnym człowieku, który nie potrafi
pogodzić się z myślą grania „ostatnich
skrzypiec” w orkiestrze.
Zapraszamy w niedzielę 23 kwietnia o godz. 17.00. Uwaga – obowiązują
bezpłatne wejściówki.

AUTOR FOTO: PAULINA BORZECKA

10 Kultura
KONKURSY W MOK
DYKTANDO 2017
XXII EDYCJA
POWIATOWY KONKURS
SPRAWNOŚCI
ORTOGRAFICZNEJ
realizowany w ramach
Porozumienia Domów
i Ośrodków Kultury
Powiatu Wołomińskiego
FINAŁ POWIATOWY
z udziałem 5-osobowych
reprezentacji zgłoszonych
przez OŚRODKI KULTURY
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
9 maja, godz. 11.00 (wtorek)

Artystyczna
Majówka
27 maja zabierzemy Was do mazowieckiej
Łucznicy. Gwarantujemy – nie będzie
miejsca na nudę!

W marcu Marecki Ośrodek Kultury im.
Tadeusza Lużyńskiego rozpoczął cykl
spotkań skierowanych do młodzieży. Na
inaugurację młodzież wzięła udział w sesjach warsztatowych: dziennikarskiej,
filmowej, plastyczno-graficznej, projektowania mody, zumby. Warsztaty prowadzili specjaliści: vloggerka Karolina
Wójcik – VIVA-A-VIVA, Filip Sapierzyński
-The House of Fluff, Amanda Kubuń –
Studio Amanda Kubuń, Agnieszka Gajos
– Absolwentka Łódzkiej ASP, Edyta
Bystroń – Absolwentka Warszawskiej
ASP oraz Agata Gruber – Absolwentka
Warszawskiej ASP (oraz instruktorka
MOK-u). Każdy z uczestników warsztatów mógł zapisać się do udziału w projekcie. Finał pierwszej edycji projektu
odbędzie się 11 czerwca podczas obchodów 50-lecia Marek.
Najbliższe spotkanie zaplanowaliśmy na 13 maja. Więcej informacji
znajdziecie na naszej stronie: www.
mokmarki.pl oraz profilu na fb: www.
facebook.com/mokmarki
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu!
Szczegółowych informacji udziela
Antonina Michalska – koordynator
projektu, tel. 22 781 14 06, e-mail:
a.michalska@mokmarki.pl

UROCZYSTE PODSUMOWANIE
wręczenie nagród laureatom,
spotkanie z patronami
konkursu oraz
z prof. Włodzimierzem
Gruszczyńskim
19 maja, godz. 12.00 (piątek)
FINAŁ IV KONKURSU
WIEDZY O UNII
EUROPEJSKIEJ
DLA GIMNAZJALISTÓW
Markowianin, Polak,
Europejczyk, czyli nie taka
Unia straszna…
25 maja, godz.10.00
(czwartek)
MARKI VIDEO REMIKS
konkurs filmowy, REGULAMIN
na stronie www.mokmarki.pl
termin nadsyłania prac konkursowych – 30 maja 2017.
NAGRODA GŁÓWNA:
kamera GoPro
konsultacje i informacje
Marcin Skotnicki, 22 781 14 06

MOJE PASJE
W KLUBIE SENIORA

,,KOBIECE CZWARTKI''
Drogie Panie! Spróbujcie oderwać się od
codziennej rzeczywistości. Proponujemy
Wam, abyście raz w tygodniu zarezerwowały sobie czas na wypad do MOK.
Rozpoczęliśmy cykl spotkań pod nazwą
„Kobiece czwartki”. Będziemy proponować tematy, które zaciekawią Panie.
Będzie to także miejsce wymiany doświadczeń i dzielenia się swoimi zainteresowaniami.
20 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie ,,Bądź piękna na wiosnę z aloesem”, na którym konsultantki udzielały
porad pielęgnacyjnych oraz wykonywały
drobne zabiegi. Następne spotkanie (poświęcone modzie!) odbędzie się 11 maja.
Serdecznie zapraszamy!
Wstęp bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc tel. 22 781 14 06.

FREEMOK
WYSTARTOWAŁ!

Serdecznie zapraszamy do Łucznicy w sobotę 27 maja. Zapewniamy możliwość
pracy twórczej w specjalistycznych pracowniach (ceramika, papier czerpany,
camera obscura), fachową opiekę specjalistów, przemierzanie leśnych ścieżek
z nordic walkingiem, odpoczynek na kocach piknikowych, chleb z pieca chlebowego ze smalcem domowej roboty, ognisko z kiełbaskami. Postaramy się
zapewnić wiosenną pogodę.
Ośrodek Szkoleniowy w Łucznicy zlokalizowany jest na skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w myśliwskim dworze murowanym
z 1846 roku. Dworek otacza niewielki park z kilkusetletnim dębem szypułkowym. Pamiątką dawnych czasów jest także dębowo-akacjowa aleja, która
prowadzi do pobliskiego lasu. Ostatnim właścicielem Łucznicy był Ksawery
Aleksander hrabia Potocki, który w 1934 roku przekazał ją na cele społeczne.
Dziś Łucznica służy artystom, animatorom kultury, nauczycielom, dzieciom
i młodzieży, a także osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Wyposażony
w piękne pracownie ośrodek znany jest ze znakomitych sesji szkoleniowych,
artystycznych weekendów, propagowania różnorodnych form rękodzieła artystycznego i aktywnego wypoczynku.
Koszt udziału 40 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja. Rezerwacja telefoniczna miejsc 22 781 14 06.

Zachęcamy starsze pokolenia markowian do aktywności. Planujemy
spotkania dyskusyjne, warsztaty oraz
prezentacje własnego (nie tylko artystycznego) dorobku. Wiemy, że Klub
Seniora MOK to miejsce z potencjałem,
gdzie spotykają się ludzie z bagażem
doświadczeń, zainteresowań i pasji.
W inauguracji projektu zaprezentowali się: Grażyna Maria Białobrzeska
Zamorska (prezentując śpiew klasyczny), Alicja Ulinowska (prelekcja na temat astrologii i feng shui) oraz poeta
Wacław Puławski.
Kolejne spotkanie w maju. Zapraszamy do udziału i czekamy na Państwa
zgłoszenia!
Kinga Jakubowska, koordynator
projektu, tel. 22 781 14 06, e-mail:
k.jakubowska@mokmarki.pl
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W krainie
lalek
Dobry pomysł, niezwykła scenografia,
zaangażowani twórcy – oto przepis
na ciekawe wydarzenie.
W ciepłe, kwietniowe popołudnie w siedzibie
Fundacji Otwarte Serce otwarto niezwykłą wystawę. Był to fotograficzny owoc pracy mareckiej młodzieży, która spędzała ferie zimowe przy
ul. Spokojnej. „W krainie lalek” to symboliczny
powrót do czasów dzieciństwa. Młodzież pomagała przygotować scenografię, a następnie,
po bogatej charakteryzacji, stawała przed lub
za obiektywem. Postaci, które w ten sposób
uwieczniono, z jednej strony przypominają bohaterów baśni, z drugiej – widać, że już niedługo pożegnają beztroskie dzieciństwo i wejdą
w etap dorosłości. Prace, które przeszły potem
niebanalną obróbkę graficzną i komputerową,
powstały pod kierunkiem Katarzyny Szczęsnej
i Marcina Ciepieniaka. Gratulujemy wszystkim
młodym bohaterom i pomysłodawcom tego niezwykłego przedsięwzięcia!

Szminka 2017
w fotobiektywie
Konkursy, pokazy,
porady, występy
– niech żałuje ten, kto na
konwent pań nie przybył.
To już drugi raz, gdy mareckie kobiety spotykają się
na własnym święcie. Szminka 2017, bo to właśnie
o niej mowa, przyciągnęła w pierwszą marcową niedzielę szeroką reprezentację płci pięknej z naszego
miasta. Nic dziwnego – scenariusz imprezy był naprawdę bogaty. Podczas konwentu odbyła się uroczysta gala „Kobiety z Marką 2017” podczas której przyznano wyróżnienia paniom aktywnym w mareckiej
społeczności (o laureatkach pisaliśmy w poprzednim
numerze). Podczas Szminki można było skorzystać
z porad ekspertów w zakresie zdrowia, urody i stylu.
Największą widownią cieszyły się pokazy mody o różnej tematyce takie jak „Fascynatory”, „Szminka łączy
pokolenia”, „Moda lat minionych” czy „Spódnica”.
W Kobiecej Strefie Targowej można było przetestować kosmetyki i suplementy, a nawet….. skorzystać
z porad wróżki. Impreza zakończyła się występami
Aleksandry Pietrus i Izabeli Kały. Organizatorzy, czyli
Marecki Klub Kobiet z Pasją, zapewniają, że za rok
znowu się w Hotelu Mistral zobaczymy!
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HydroAsy
z Markowej
Klasy!
Wodociąg Marecki zaprasza
do filmowej przygody
i edukacyjnego konkursu,
zorganizowanego dla uczniów
szkół podstawowych.

Paweł Kajetan Specjalski,
prezes Wodociągu Mareckiego

Szansa na strumień
unijnych milionów
Wodociąg Marecki aplikuje o prawie 24 mln zł, by zbudować
m.in. drugą stację uzdatniania wody i 14,5 km kanalizacji sanitarnej.
Liczba mieszkańców Marek rośnie jak
na drożdżach. Położenie w sąsiedztwie
Warszawy i budowa obwodnicy powodują, że miasto zamienia się w plac budowy.
Jest jeszcze jeden czynnik, który wpływa
na decyzje o przeprowadzce do Marek –
dostępność sieci kanalizacji sanitarnej.
Bez pomocy Unii Europejskiej jej budowa
przez samorząd byłaby wyjątkowo trudna.
Wodociąg Marecki sprawnie jednak odrobił
lekcję i dwukrotnie uzyskał dofinansowanie
z Brukseli. Na projekt o nazwie „Budowa
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki (Etap I i II) miejska spółka otrzymała z Funduszu Spójności ponad
87 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstało
183 km sieci kanalizacji. Efekt? Nowe podłączenia, które były realizowane przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne
przedsięwzięcia są jednak przed nami.
– Miasto szybko się rozrasta i niezbędne
są kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną – podkreśla Jacek Orych,
burmistrz Marek.
Dlatego Wodociąg Marecki wystąpił
o kolejną pulę unijnych pieniędzy. 28 lutego
miejska spółka złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wniosek o dofinansowanie z Pro-

gramu Operacyjnego Ochrona i Środowisko
projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji
sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki – Etap III”. Pieniądze z Brukseli mają
być przeznaczone na kilka przedsięwzięć.
Dla mieszkańców kluczowe znaczenia mają
dwie inwestycje: budowa drugiej, miejskiej
stacji uzdatniania wody w Czarnej Strudze
oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Realizacja pierwszej z nich będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na
dostawy wody. W 2007 r. jej sprzedaż wynosiła 769 tys. m. sześc., a kilka lat później,
czyli w 2014 r., osiągnęła aż 1,192 mln m.
sześc. W tak krótkim czasie zapotrzebowanie
wzrosło prawie dwukrotnie i będzie utrzymywać tendencję rosnącą. W ubiegłym roku
sprzedaż Wodociągu Mareckiego wyniosła
1,39 mln m. sześc. wody. W 2020 r. urośnie
do 1,56 mln, a w 2030 r. – do 1,74 mln.
W ramach inwestycji powstaną m.in.:
ujęcie wód podziemnych, budynek stacji
uzdatniania i zbiornik retencyjny. Nowa Stacja Uzdatniania Wody zostanie połączona
z mareckim systemem kilometrową magistralą, która powstanie w ul. Spacerowej.
Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie rozbudowana o 14,5 km. Spółka szacuje, że dzięki
tej inwestycji przyłącza będzie mogło wybudować ponad 1000 mieszkańców Marek.

Ponadto miejska spółka zamierza wybudować zaplecze techniczne dla znanego
już Markach specjalistycznego samochodu
zajmującego się bieżącą eksploatacją sieci
kanalizacyjnej oraz zwiększyć niezawodność działania sieciowych przepompowni
ścieków przez wprowadzenie systemu ich
monitoringu.
Wartość inwestycji w III Etapie wyniesie 45,7 mln zł brutto. Do dofinansowania
kwalifikują się koszty sięgające niemal
37,35 mln zł. Spółka wnioskuje o 23,8 mln
zł bezzwrotnego wsparcia. Oczywiście –
podobnie jak w poprzednich projektach –
Wodociąg Marecki będzie musiał wykazać
się wkładem własnym. Spółka zamierza
uzyskać preferencyjną pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze przetargi są planowane w tym roku.
– Złożenie wniosku jest efektem wielomiesięcznych przygotowań. Dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanych
w to przedsięwzięcie, bo ich wysiłek
był ogromny. Trzymamy teraz kciuki
za pozytywną decyzję Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podsumowuje Kajetan Paweł Specjalski, prezes Wodociągu Mareckiego.

Chcesz być zdrowy, młody, nie
stroń nigdy od wody! I to najlepiej naszej – markowej. Wodociąg
Marecki zaprasza uczniów szkół
podstawowych, nauczycieli oraz
instruktorów Mareckiego Ośrodka
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
do udziału w najnowszym konkursie, zatytułowanym „HydroAsy
z Markowej Klasy”.
„Poszukujemy dzieci, które
wspólnie z nauczycielami/instruktorami MOK przygotują ekologiczną
lekcję. Chcemy, abyście podczas niej
opowiedzieli m.in. o pozytywnych
aspektach picia wody z kranu, o zainstalowanych w szkołach Źródełkach Markowej Wody i oczywiście
o naszej wodzie, wydobywanej głęboko pod ziemią, ze źródeł czwartorzędowych. Do wygrania – atrakcyjne nagrody m.in. profesjonalny
sprzęt do zabaw ruchowych, wizyta
w naszej Stacji Uzdatniania Wody
i – wisienka na torcie – udział w filmie” – informuje Wodociąg Marecki.
Konkurs jest dwuetapowy.
Najpierw organizatorzy proszą
nauczycieli o przygotowanie konspektu lekcji, który należy dostarczyć do Wodociągu Mareckiego do
28 kwietnia. Z przysłanych prac
komisja konkursowa wybierze trzy.
Na ich podstawie, w maju, zostaną
przeprowadzone lekcje. Ogłoszenie
wyników zaplanowano w czerwcu,
podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich dla Marek. Serdecznie zachęcamy do udziału!
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Królestwo judo
Przez dwa dni ponad 1000
zawodników z wielu państw
rywalizowało w mistrzostwach Marek.

Sala widowiskowo-sportowa przy Dużej tradycyjnie gości największe imprezy w naszym mieście.
8-9 kwietnia zjechali się do niej młodzi judocy, którzy
wystartowali w Międzynarodowych Mistrzostwach
Marek w Judo "SameJudo – Cup 2". Do zawodów
zgłosiło się ponad 1000 osób! Odwiedziły nas m.in.
ekipy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bośni i Hercegowiny,
Serbii, Finlandii, Irlandii, Włoch, Litwy, Mołdawii,
Rumunii i Wielkiej Brytanii.
Podczas dwóch dni imprezy rywalizacja odbywała
się na pięciu polach walki. Pomimo dużej liczby zawodników udało się sprawnie przeprowadzić zawody.
Zdaniem wielu trenerów, poziom sportowy był bardzo
wysoki. Zadeklarowali, że za rok znów do nas przyjadą.
Bardzo cieszy wynik sportowy zawodników Klubu SameJudo. Nasi reprezentanci zdobyli 6 złotych,
8 srebrnych oraz 17 brązowych medali. W klasyfikacji
drużynowej udało nam się zdobyć 3 miejsce! Biorąc
pod uwagę fakt, że jesteśmy młodym klubem, jest to

Zajmuje się grafiką, jest z wykształcenia
psychologiem, ale gros czasu poświęca
kickboxingowi. I ma znakomite wyniki!

ogromne osiągnięcie, które motywuje nas do dalszej,
ciężkiej pracy.
Cieszymy się z obecności publiczności, udało się
zapełnić całe trybuny hali widowiskowo-sportowej.
Mieszkańcy Marek najwyraźniej polubili tą dyscyplinę
olimpijską w wykonaniu najmłodszych zawodników.
Podczas turnieju udało nam się także zebrać 17,5 l
krwi dla Wojtka Ryszewskiego. Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom za pomoc i udział w tym przedsięwzięciu.
Wydarzenie było współfinansowane z budżetu
miasta i odbyło się pod patronatem Jacka Orycha,
burmistrza Marek. Turniej był też oficjalnie objęty patronatem honorowym przez Ambasadę Japonii, Ministra Sportu i Turystyki – pana Witolda Bańkę oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego – pana Adama Struzika. Swoją obecnością zaszczycił nas również
Pan Jacek Zawadka – prezes Polskiego Związku Judo.
Łukasz Wójcik
prezes klubu SameJudo

Cztery zwycięstwa i porażka
Marcovia z impetem
rozpoczęła rundę
rewanżową. Jednak po
serii zwycięstw przyszedł
czas na bolesną porażkę,
po której nasza drużyna
straciła pozycję lidera.

Rundę wiosenną piłkarze
Marcovii rozpoczynali z pozycji
lidera i głównego faworyta do
awansu do IV ligi. Potwierdzili
swój status wygrywając 3 pierwsze mecze tracąc w nich zaledwie
dwie bramki. Wiosenne zmagania o awans rozpoczęły się wyjazdowym zwycięstwem 2:1 nad
Promnikiem Łaskarzew (bramki
dla Marcovii: Adrian Dulat, Michał
Ochman). W pierwszym meczu tej

wiosny przy Wspólnej podopieczni Konrada Kucharczyka rozgromili Vulcan Wólka Mlądzka aż
4:1 (bramki dla Marcovii: Adrian
Dulat, Tobiasz Strąpoć, Daniel
Wiązowski, Marcin Rojek). Także

Sąsiadka z Marek
mistrzynią Polski

z Legionowa zawodnicy mareckiej
drużyny wrócili na tarczy pokonując Legionovię II 2:0 (bramki
dla Marcovii: Dawid Sawicki,
Marcin Rojek).
W meczu na szczycie, który
odbył się przy Wspólnej w Markach przy pełnej trybunie, zawodnicy Marcovii musieli uznać
wyższość Drukarza Warszawa
przegrywając mecz 2:3, prowadząc do przerwy 2:0 (bramki dla
Marcovii: Przemysław Sieczko,
Marcin Rojek). Drukarz dzięki
zwycięstwu wysunął się na pozycję lidera z jednym punktem
przewagi nad Marcovią.
W Wielką Sobotę nastroje się
poprawiły. Marcovia wygrała na
wyjeździe (1:0) z Dębem Wieliszew.

Na co dzień możecie spotkać ją albo w księgarni,
albo na treningu w Warszawie. Klara Kleczkowska,
bo o niej mowa, mieszka w Markach i ma tyle talentów, że można byłoby nimi obdzielić kilka osób.
Jedną z jej kilku pasji jest kickboxing. Na odbywających się w marcu w Kartuzach Mistrzostwach
Polski w formule Kick Light stanęła na najwyższym
stopniu podium.
– Moja przygoda z kickboxingiem rozpoczęła się
zaraz po tym, jak ukończyłam warszawskie liceum
plastyczne przy Smoczej. Mogłam wtedy poświęcić
czas na treningi. Od małego zafascynowana byłam
sportami walki, pewnie pomogły trochę w tym gry
komputerowe. Byłam dobrze przygotowana kondycyjnie, bo – zanim zajęłam się kickboxingiem –
uprawiałam dużo sportu m.in. bieganie – opowiada
Klara Kleczkowska.
Przystąpiła do
sekcji, która spotykała się przy Elektoralnej w Warszawie.
I do dziś pozostaje
jej wierna, występując w barwach KT
Legia.
– Kickboxing
trenuję 3-4 razy
w tygodniu. Do tego
dochodzą bieganie
(najchętniej po lasach Choszczówki)
i intensywny trening
interwałowy, a w zimie trening siłowy
– mówi Klara Kleczkowska.
Podkreśla, że coraz więcej kobiet zaczyna uprawiać ten
sport.
– Nie ma między nami niezdrowego napięcia.
Cenimy się, trenujemy wspólnie, na międzynarodowych zawodach sobie kibicujemy – opowiada
Klara Kleczkowska.
W ubiegłym roku nasza sąsiadka z Marek występowała na Mistrzostwach Europy. W tym roku
czekają ją dwa międzynarodowe występy: podczas Pucharu Świata w austriackim Insbrucku
oraz Mistrzostw Świata w Budapeszcie.
– Oczywiście moim celem jest zajęcie pierwszego miejsca – mówi Klara Kleczkowska.
Nasza rozmówczyni sprawdza się nie tylko
w sporcie. Jest absolwentką wydziału psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego. To na pewno jej
się przydaje… w projektach headhunterskich –
specjalizuje się w doborze kadr informatycznych.
Ponadto przygotowuje dyplom na Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi. Grafika to kolejna jej pasja.
– W przyszłości chciałabym prowadzić treningi indywidualne, myślę o odpowiednich studiach. Mam też w końcu duże doświadczenie
z własnych treningów – śmieje się Klara Kleczkowska.
Trzymamy kciuki za realizację planów!
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Wsparcie
dla nieoszlifowanych
talentów
Marecki OPS, przy wsparciu
ludzi dobrej woli i firm,
pomaga aktywizować osoby
niepełnosprawne.
Od marca specjaliści pracy socjalnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
(OPS) realizują trzymiesięczny projekt socjalny pod nazwą „Nadzieja na
zmianę”. Do udziału zostały zaproszone
pełnoletnie osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta. Celem
projektu jest integracja i poprawa jakości
życia osób niepełnosprawnych, a także
budowanie motywacji do podjęcia przez
nich samych działań w kierunku popra-

wy sytuacji osobistej. Pośrednim, równie ważnym celem jest zwrócenie uwagi
instytucjom na fakt, że w otoczeniu są
wciąż osoby wymagające pomocy, bez
konkretnej oferty i pozostające w bierności. Pracownice socjalne będące koordynatorkami projektu już zapowiadają,
że to dopiero początek ich projektowego
działania na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę fakt, że
osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące w Markach z różnych powodów nie
są objęte żadnym wsparciem, w ramach
tego projektu zaplanowano udział tych
osób w zorganizowanych warsztatach
terapii zajęciowej. Uczestnicy wykony-

wali kartki wielkanocne, które trafiły
do władz i instytucji współpracujących
z OPS, sposobem decoupagu ozdabiali styropianowe jaja, przygotowywali
palmy wielkanocne, zaś na koniec projektu przewidziano imprezę integracyjną. Wykorzystując elementy terapii
poprzez sztukę zaspokajane są potrzeby
osób często samotnych, pozbawionych
możliwości udziału w systematycznej
rehabilitacji i życiu społecznym. Praca
metodą projektu socjalnego jest bardziej
efektywna, gdyż w ten sposób łatwiej
jest pobudzić do działania na rzecz własnego rozwoju osoby, które się jej poddają. Już po dwóch spotkaniach można

było zauważyć ciekawe i nieoszlifowane
talenty, a jedna z uczestniczek zaktywizowała się zawodowo i dziś pracuje w Centrum Integracji Społecznej
w Markach (co pozwoliło na jej wyjście
z systemu pomocy społecznej). Warto
podkreślić, że projekt socjalny jest bezkosztowy – udało się zdobyć sponsorów i wolontariuszy, którzy wsparli OPS
w jego realizacji. Są to Inter Europol
Piekarnia Szwajcarska, Tchibo, Empik,
sklep Auchan, terapeuta zajęciowy oraz
sami pracownicy socjalni, którzy się
przy tym mocno napracowali i którym
w tym miejscu serdecznie dziękujemy.
Magdalena Rogalska-Kusarek

Szara strona internetu
Często wydaje się nam, że złe rzeczy dzieją się tylko innym, a słyszy się
o nich w telewizji. Można ulegać temu złudzeniu i próbować żyć w błogiej
nieświadomości. Do momentu konfrontacji z rzeczywistością.
Dokładnie pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy poznałam słowo
INTERNET. Miało to miejsce wiele
lat temu w paryskim Centre Georges
Pompidou. Zafascynowało mnie to zjawisko i to uczucie trwa do dziś, różni
się natomiast rodzajem wyposażenia:
w konkretną wiedzę, umiejętności i, co
najważniejsze, bagażem doświadczeń.
I nie ma w tym nic odkrywczego, że
owe doświadczenia są rozmaite i jest ich
tak dużo, że czasami trudno oprzeć się
wrażeniu, że funkcjonuje się na dwóch
równoległych płaszczyznach. I jak to
zrobić, żeby nie zatracić umiejętności
odróżnienia rzeczywistości od świata
wirtualnego i zachować poczucie wpływu na to, co się dzieje z nami tu i teraz?
Pracując w szkole mam możliwość
zaobserwowania pewnych zjawisk –
wpływu internetu na rozwój osobisty
i społeczny młodego człowieka oraz jego
rozwój poznawczy. Nie da się w tej krótkiej wypowiedzi odnieść do obu, ograniczę się więc tylko do kwestii społecznej.
Uczennica jednej z szóstych klas pada
ofiarą przemocy w sieci – jest wyśmiewa-

na, obrażana przez grupę rówieśników.
Nie ma dobrych relacji z rodzicami. Osamotniona, zagubiona, zamknięta w sobie, nie jest w stanie skoncentrować się
na najprostszym zadaniu. Nie radzi sobie
z tym, ma myśli samobójcze.
Matka jednego z uczniów śledzi za
pomocą popularnego portalu społecznościowego poczynania innych dzieci.
Robi to w celu wpłynięcia na postawę
swojego dziecka, a także na samopoczucie tych obserwowanych. Jeżeli
jakieś dziecko dzieli się informacjami
o swoim sukcesie, natychmiast wywiera presję na własnego syna, który
czuje się w obowiązku sprostać ambicjom matki. Innego rodzaju presję
wywiera natomiast na osobę śledzoną,
starając się aranżować spotkania, sytuacje, dzięki którym ma możliwość negatywnego wpływania na samoocenę
uczniów, którzy jej zdaniem, poprzez
odnoszenie sukcesów, wpływają negatywnie na obraz jej dziecka.
W obu przypadkach mamy do czynienia z wysokim poziomem negatywnych emocji, zaburzeniem prawidło-

wego rozwoju i obniżonym poczuciem
bezpieczeństwa dzieci.
Często wydaje się nam, że złe rzeczy
dzieją się tylko innym, nieznanym osobom, a słyszy się o nich tylko w telewizji.
Można ulegać temu złudzeniu i próbować żyć w błogiej nieświadomości, do
momentu konfrontacji z rzeczywistością.
Około 30 proc. nastolatków pozostaje on-line cały czas, a 93,4 proc. codziennie korzysta z internetu w domu
(badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016).
Z dostępnych badań wynika, że
27 proc. dzieci w wieku 7 – 12 lat miała
kontakt z erotyką i pornografią w internecie (Megapanel PBI dla Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę, 2015). Można
sobie łatwo wyobrazić, że zjawisko to
może dotyczyć np. wszystkich uczniów
jednej z czterech klas szóstych.
Jednocześnie 23 proc. rodziców nigdy nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci (Orange, 2016).
Co więcej, na spotkanie zorganizowane
w naszej szkole dla rodziców uczniów
klas 4 – 6 na temat cyberprzemocy przyszła jedna osoba.

Przecież jesteśmy pokoleniem, które
uwielbia mieć wpływ na wszystko (wiedzą o tym nawet producenci wind montujący w swoich urządzeniach guziki do
„szybkiego” zamykania drzwi, tworząc
nam złudzenie posiadania mocy nad
wrotami), dlaczego więc z takim trudem przychodzi nam budować relacje
z naszymi dziećmi, dzięki czemu moglibyśmy mieć pozytywny wpływ na ich
zupełnie codzienne bądź niecodzienne
wybory życiowe?
A tak przy okazji, jeżeli ktoś chce
dowiedzieć się jak chronić dziecko
przed szkodliwymi treściami i mieć
bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój i dobre
samopoczucie, polecam organizowane
w szkołach spotkania ze specjalistami,
kontakt ze szkolnymi pedagogami, internetową stronę dzieckowsieci.pl oraz
najnowszą książkę autorstwa dr hab.
Jacka Pyżalskiego „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne
zachowania młodzieży”.
Katarzyna Łempicka
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
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Zmiany w prezydium Pierwsza pomoc
rady miasta
w teorii i praktyce
Podczas marcowej sesji Rady Miasta
Marki doszło do zmiany jej przewodniczącego. Radni odwołali Tomasza
Paciorka, a na tę funkcję powołali
Michała Jarocha.
Nowy przewodniczący jest radnym
drugiej kadencji. Od grudnia 2014 roku
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki. Jest
także lokalnym społecznikiem, zaangażowanym m.in. w takie akcje jak „Tak
dla Obwodnicy Marek”, „Święty Mikołaj
mieszka w Markach”. „Spartakiada Rodzinna” i „Bieg Nocny Marek”. Absolwent Politechniki Radomskiej, ukończył
również podyplomowe studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W życiu zawodowym na co dzień
zajmuje się zarządzaniem jakością.
Prywatnie – mąż i ojciec dwójki dzieci.

Karetka stojąca na parkingu
przy ratuszu mogła budzić
niepokój, ale wyjaśniamy
– to tylko szkolenie, które
przydało się następnego dnia.

Podczas środowej sesji radni odwołali także Annę Grochowską z funkcji
wiceprzewodniczącej Rady Miasta
Marki. Na jej miejsce został powołany dotychczasowy przewodniczący
Tomasz Paciorek.

Jubileusze pracowników
mareckiego ratusza

W listopadzie 2015 r. zapadły pierwsze decyzje w kwestiach związanych
z poprawą bezpieczeństwa na terenie
miasta i rozpoczęła się realizacja programu mającego na celu zapewnienie
powszechnego dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.
Do dziś w ramach realizacji programu
funkcjonującego pod nazwą „Marki dla
serca – włącz się” z budżetu miasta zakupiono i rozlokowano na jego terenie
8 sztuk tego typu urządzeń.
Dwudniowe szkolenie pracowników mareckiego magistratu było
kolejnym z etapów realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. W trakcie zajęć
uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z zasadami bezpiecznego udzielania
pierwszej pomocy, a także mogli skonfrontować teorię z praktyką w trakcie
improwizowanych scenek przedstawiających realne zagrożenia, z jakimi można się zetknąć w codziennym
życiu i pracy. Jednym z elementów
ćwiczeń było wykorzystanie i prawidłowa obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Umiejętności zdobyte na szkoleniu
zostały szybko wykorzystane w praktyce. Następnego dnia trzy pracownice
urzędu (Marzenna Szabłowska, Agata Błażejewicz oraz Agnieszki Żrałek)
udzieliły pomocy potrzebującej osobie. Kobieta, po wyjściu z autobusu,
zaczęła się uskarżać na znaczące po-

gorszenie samopoczucia. Zareagowała
przechodząca osoba oraz pracownice
urzędu. Panie zaopiekowały się kobietą, zachowując spokój i opanowanie.
O zdarzeniu powiadomiły pogotowie
i przeprowadziły wywiad. Przybyły na
miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego posiadał już odpowiednią wiedzę,
co znacząco ułatwiło i przyspieszyło
ich działania. Ten przykład pokazuje
jak łatwo pomóc, gdy ma się wiedzę
i dobre chęci.

GDZIE W MARKACH SĄ DEFIBRYLATORY

Jubileusz wieloletniej pracy zawodowej obchodziło 7 pracowników mareckiego
ratusza. Z tej okazji burmistrz Jacek Orych, wręczył jubilatom listy gratulacyjne
i podziękował za rzetelną pracę na rzecz mieszkańców Marek.
– Najważniejsze, aby praca zawodowa przynosiła satysfakcję. Mam przed sobą
pracowników, którzy przez wiele lat pracują w mareckim ratuszu. Dlatego też wierzę, że wykonywana praca przynosi państwu zadowolenie. Życzę wielu sukcesów
w dalszej karierze zawodowej oraz życiu prywatnym – powiedział Jacek Orych.

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEJ PRACY ZAWODOWEJ OBCHODZILI:
↘ Zofia Dąbrowska (Wydział
Podatków i Opłat) – 40 lat pracy,
↘ Hanna Lipińska (Wydział Podatków
i Opłat) – 40 lat pracy,
↘ Ewa Motyczyńska (Wydział
Organizacyjny) – 35 lat pracy,
↘ Katarzyna Myśliwiec (Biuro
Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń) – 30 lat pracy,

↘ Andrzej Wojcieszkiewicz (Wydział
Gospodarki Nieruchomościami)
– 30 lat pracy,
↘ Elżbieta Cierniak (Biuro Windykacji
i Egzekucji) – 25 lat pracy,
↘ Barbara Murawska (Wydział
Zamówień Publicznych) – 25 lat
pracy.

1. AED dostępne całodobowo:
Urząd Miasta Marki – Al. J. Piłsudskiego 95
Komisariat Policji w Markach – ul. Sportowa 5
2. AED dostępne w godzinach pracy obiektów:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego – ul. Okólna 14
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu “Celków” – ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r. – ul. Pomnikowa 21
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego “GROTA” – ul. Duża 3
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II – Al. J. Piłsudskiego 96
Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia – ul. Wczasowa 5
Urządzenia AED można również znaleźć za pomocą dostępnych aplikacji internetowych za pośrednictwem strony „Ratuj z sercem”, na której umieszczono
mapę wraz z lokalizacjami i informacjami na temat dostępności urządzeń na
terenie naszego kraju – link do strony: HYPERLINK "http://ratujzsercem.pl/
Home.aspx" http://ratujzsercem.pl/Home.aspx. Aplikacja ta oprócz aktualizowanej na bieżąco mapy z lokalizacją urządzeń AED i funkcji nawigacji, posiada
również interaktywną zakładkę podpowiadającą właściwą kolejność czynności
ratunkowych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanej osobie.
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Jan Penzioł, Honorowy Obywatel
Miasta Marki, skończył w kwietniu
100 lat.
Uroczystość dla dostojnego jubilata zorganizowana została w pałacyku Briggsów. W obecności
rodziny: dzieci, wnuków i prawnuków burmistrz
Jacek Orych, przewodniczący Rady Miasta Marki
Michał Jaroch oraz radna Urszula Paszkiewicz
złożyli życzenia urodzinowe honorowemu obywatelowi miasta Marki, wręczyli kosz kwiatów
oraz pamiątkową statuetkę przedstawiającą budynek Mareckiego Ośrodka Kultury.
Jan Penzioł urodził się 19 kwietnia 1917 roku
w Szczuchli na Lubelszczyźnie. Wcześnie osierocony wychowywał się w Zakładzie Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Płudach, a następnie od 1925 roku w Zakładzie Wychowawczym księdza Antoniego Połaskiego w Strudze, gdzie odbył praktykę zawodową jako ślusarz-mechanik. W latach 1928-32 brał
udział w budowie kościoła św. Andrzeja Boboli.
We wrześniu 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy powrócił do
Strugi, gdzie w czerwcu 1942 roku wstąpił do
Armii Krajowej VII Obwodu „Obroża” II Rejonu
Celków przyjmując pseudonim „Motor”. Został
zastępcą komendanta Straży Ogniowej powołanej na terenie zakładu wychowawczego księży
Michalitów i podjął działalność konspiracyjną.
Uczestniczył w zrywie powstańczym w Strudze
30 lipca 1944 roku. Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1944 roku został wywieziony
na roboty przymusowe do Niemiec w okolice
miejscowości Forstau.
Po kapitulacji III Rzeszy powrócił do Strugi,
gdzie w 1947 roku wstąpił w związek małżeński
z Wandą Kawecką. Po zakończeniu wojny podjął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej, a następnie w latach 1970-78
pracował jako nauczyciel zawodu w Zespole
Szkół Zawodowych w Strudze.
Pan Jan Penzioł był zaangażowany w budowę Pomnika Żołnierzy AK II Rejonu Celków
w Strudze wzniesionego w 1963 roku oraz
wykonania tablic pamiątkowych poświęconych
Zofii Kukier ps. „Jarzębina” – zastępcy komendanta Wojskowej Służby Kobiet, zamęczonej
przez Gestapo w 1944 roku i mieszkańcom
Marek, Strugi, Pustelnika i Zielonki rozstrzelanym na Kruczku 31 lipca 1944 roku. Za swoją
działalność odznaczony został licznymi medalami i odznakami, m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Walecznych. 20 czerwca 2007 roku w uznaniu zasług
dla miasta i jego mieszkańców rada miasta
przyznała Janowi Penziołowi tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Marki.

Znowu ruszamy mamy!
7 kwietnia rozpoczęła się kolejna edycja kultowego projektu.
Zapoczątkowana w 2014 r. akcja cieszy się niesłabnącą popularnością. Zgłoszenia do udziału w zajęciach sportowych
przysłało blisko 50 przedstawicielek płci pięknej. Na pierwszych zajęciach panie wylały mnóstwo potu, ale satysfakcja
z pracy nad swoim ciałem zniwelowała efekt przemęczenia.
W czasie, gdy panie pracowały nad sylwetkami, dzieci bawiły się pod okiem opiekunów z Animacji Dziecięcych. To
jeden z głównych atutów tego projektu – dzięki takiemu
połączeniu zajęć panie nie muszą się martwić, co się w tym
czasie dzieje z ich pociechami! Wydarzenie jest finansowane
z budżetu miasta.

Czym skorupka
za młodu…
...tym trąci na starość. Na pewno dobrze znacie Państwo to
powiedzenie! Chcemy, by młode pokolenie naszych obywateli
bezpiecznie poruszało się po drogach.
W tym roku szkolnym prowadzimy zajęcia poświęcone właściwemu zachowaniu w ruchu drogowym. W realizacji zajęć
pomaga specjalistyczny sprzęt dydaktyczny kupiony przez marecki samorząd.

Miasteczko umiejętności drogowych „Autochodzik” odwiedzało
jesienią i zimą mareckie przedszkola i najmłodsze klasy szkół
podstawowych. Dzieci uczyły się rozpoznawania znaków drogowych oraz podstawowych zasad: jak poruszać się po drodze
i przechodzić przez przejścia dla pieszych.

BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU MIASTA MARKI

Gimnazjaliści i licealiści uczestniczą w prelekcjach profilaktycznych „Bądź bezpieczny na drodze – masz jedno życie”. Młodzież dyskutuje na
temat zagrożeń komunikacyjnych spowodowanych brawurą i używkami. Ma także możliwość
przekonania się, jak zachowuje się organizm po
zażyciu alkoholu lub narkotyków przy wykorzystaniu alkogogli i narkogogli.

Wiosną do szkół podstawowych powróciło mobilne
miasteczko ruchu drogowego. Uczniowie zapoznają się z przepisami ruchu drogowego i przyswajają nawyk jeżdżenia w kasku i odblaskach.
Zajęciom praktycznym towarzyszą także prelekcje.
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