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2 Słowo od burmistrza

Z 50-tką na
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

Z

okazji 50-lecia nadania Markom praw
miejskich najpiękniejszym prezentem
dla naszego miasta będzie otwarcie obwodnicy.
Czekamy na ten dzień od wielu, wielu lat,
ale wreszcie możemy zaczynać końcowe odliczanie.
Gdyby nie mokra jesień i dosyć mroźna zima,
moglibyśmy szykować się do otwarcia szampana
już w wakacje. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja
Dróg i Autostrad, zezwoliła jednak włoskim
wykonawcom przedłużyć prace do października
(więcej na stronie 8). Jeśli nic nieprzewidzianego się
nie wydarzy, jesienią z Alei Piłsudskiego znikną
korki, hałas i spaliny.
Zanim do tego dojdzie, będziemy wspólnie
świętować 50-lecie nadania praw miejskich.
Zapraszam z tej okazji na trzydniowe obchody,
których program przedstawiamy w biuletynie
(strony 3-7). Powiedzenie „dla każdego coś miłego”
dobrze odda to, co się będzie działo w pałacu
i parku Briggsów oraz na stadionie miejskim przy
Wspólnej. Koncerty, przedstawienia, malowanie
muralu, mapping – to wszystko się wydarzy
w drugi weekend czerwca i jest owocem naszych
kilkumiesięcznych starań. Dziękuję wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowania.
Trzymajmy teraz wszyscy kciuki za pogodę!
Zbliżają się wakacje, te jednak mareckiego ratusza
nie będą dotyczyć. Na pierwszym planie są – jak
zwykle w tej kadencji – inwestycje. Przykładem jest
temat rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2
przy ul. Szkolnej (więcej piszemy na stronie 9).
To placówka, która ma najtrudniejszą sytuację
lokalową. Mamy już plan funkcjonalno-użytkowy
powiększenia tego obiektu edukacyjnego. Postaramy
się, by jak najszybciej rozpocząć prace. O tym,
że taki niemal ekspresowy scenariusz jest możliwy,
pokazuje przykład „Jedynki” przy Okólnej.
W ubiegłym roku wybraliśmy wykonawcę prac,
a w tym roku widać jak nowe szkolne mury pną się
do góry. Gdy wrócicie Państwo z wakacji, roboty
będą już bardzo zaawansowane. My w tym czasie
będziemy się troszczyć o przebieg prac, a Państwu
życzę dobrego wypoczynku!
Burmistrz Miasta Marki

Podobno życie zaczyna się po 40-tce. Naszemu miastu
stuknęła już 50-tka. Warto jednak pamiętać, że w przypadku
naszej historii warto cofnąć się nie o 50, ale o kilkaset lat!
Pamiętacie co się wydarzyło 50 lat temu?
Przejrzeliśmy roczniki i wynotowaliśmy dla Was
kilka dat. Dla przyszłości polskiego kościoła, a potem całej Europy, niesamowitą wiadomością było
mianowania Karola Wojtyły na kardynała przez
papieża Pawła VI. Fani popularnej muzyki powinni kojarzyć 1967 r. z jedynym w PRL koncertem
„The Rolling Stones”, którzy zagrali w warszawskiej Sali Kongresowej. Dla miłośników motoryzacji
wydarzeniem było wyprodukowanie na Żeraniu
pierwszego Fiata 125p. Do 1991 r. z taśm FSO
zjechało aż 1,4 mln tych pojazdów. Z wydarzeń
kulturalnych, które miały potem ogromne, polityczne konsekwencje, warto przypomnieć listopadową premierę „Dziadów” w reżyserii Kazimierza
Dejmka. Zdjęcie przez cenzurę tego spektaklu stało
się jedną z przyczyn marcowych protestów studenckich.
A Marki? Dla historii naszego miasta rok 1967 to
data nadania praw miejskich. Stosowne rozporządzenie podpisał ówczesny premier Józef Cyrankiewicz.
„Jednym pociągnięciem pióra premier przyśpieszył proces urbanizacji kraju” – puentowała to
wydarzenie Polska Kronika Filmowa, a jej lektor
określił nadanie praw miejskich Markom mianem
„sprawiedliwości dziejowej”.
– Pierwsza uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej miała miejsce 12 stycznia 1967 r. w budynku
Urzędu Miasta. Otworzył ją wygłaszając okolicznościowy referat ukazujący przeszłość, czas teraźniej-

szy oraz wizję przyszłości miasta przewodniczący
prezydium Miejskiej Rady Narodowej Stanisław
Werczyński. (…) Opracowany został pierwszy herb
Marek. Pod literą „M” umieszczono wizerunek połowy koła zębatego. Całość utrzymana była w kolorze czerwonym” – czytamy w książce Zbigniewa
Paciorka „Marki. Dzieje, tradycja, kultura”.
Warto jednak pamiętać, że historia Marek nie
rozpoczęła się 50 lat temu. Pierwsze wzmianki
o naszym terenie znajdują się już w dokumentach
z XVI wieku. Można w nich przeczytać, o dwóch
młynach, które zbudowano na rzece Długiej. Po
raz pierwszy nazwa Marki pojawiła się na początku
XVII w. w dokumentach Metryki Koronnej. Dobrym
źródłem są też dokumenty kartograficzne. Najstarsza mapa z nazwą Marki pochodzi z 1766 r.
Do lat 80. dziewiętnastego stulecia Marki prowadziły żywot spokojnej wsi. Wówczas w Markach
pojawili się bracia Edward i John Briggsowie oraz
Ernest Posselt. Wybrali naszą miejscowość na lokalizację fabryki przędzalniczej, która stała się kołem
zamachowym rozwoju miasta. Dzięki tej inwestycji
powstały m.in. osiedle robotnicze (czyli kamienice), kolejka wąskotorowa (zlikwidowana w latach
70. poprzedniego stulecia) i kościół św. Izydora.
– XXI-wiecznym impulsem dla rozwoju Marek
stanie się długo oczekiwane oddanie obwodnicy.
Miasto, rozcięte sztucznie na dwie części, odetchnie od tranzytu i znów stanie się spokojnym
miejscem – podsumowuje Jacek Orych, burmistrz
Marek.
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Uroczysta sesja
i wspaniały koncert
Piątkowy wieczór uświetni występ
Alicji Węgorzewskiej, wybitnej
mezzosopranistki, znanej także
z popularnych audycji telewizyjnych.
Gdy na zegarze wybije godzina 17.00, radni Marek zbiorą się na uroczystej sesji Rady
Miasta. Tym razem nie odbędzie się ona w ratuszu, ale z uwagi na jubileusz spotkanie przewidziane jest w Pałacu Briggsów. Kompleks, wybudowany przez angielskich przemysłowców,
będzie miejscem, w którym skupią się wszystkie
piątkowe wydarzenia.

Szczególna sesja

Pierwsza część sesji połączy przeszłość z przyszłością. Najpierw głos zabierze Sara Dietz z Bradfort,
brytyjski naukowiec, która badała związki Marek
z Bradford, czyli miasta założycieli naszej fabryki.
O historii Marek opowiadać też będzie Zbigniew
Paciorek, regionalista i autor monografii na temat dziejów naszego miasta. Potem głos zabierze
burmistrz Jacek Orych, który swoje wystąpienie
poświęci perspektywom rozwoju naszego miasta.
Podczas drugiej części sesji radni przyznają
tytuł „Zasłużony dla Miasta Marki” tym osobom,
które wyróżniły się w dziejach Marek. Jest on
wyjątkowy. Do tej pory otrzymały go tylko trzy
osoby: lekarz ppłk. Henryk Raczkowski, kapitan
Wojska Polskiego i kawaler orderu Virtuti Militari
Zbigniew Motyczyński oraz Władysław Cygan,
twórca potęgi Toyoty Marki.
W trakcie uroczystej sesji radni przyznają także tytuł honorowego obywatela. Wyróżnione osoby otrzymają pamiątkową statuetkę. Wręczymy
także okolicznościowy medal „Zasłużony dla Miasta Marki”. Uhonorujemy też małżeństwa, które
w tym roku obchodzą 50-lecie zawarcia związku.
Takich par będziemy gościć siedem.
Radni podejmą też uchwałę w sprawie nadania imienia hali sportowo-widowiskowej przy
Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej. Jej patronem będzie Bożena Markiewicz, reprezentantka
Polski w piłce ręcznej, rekordzistka pod względem występów w koszulce w biało-czerwonych
barwach. Zmarła w 2014 r. mieszkanka Marek
zagrała w kadrze narodowej ponad 24 spotkania
i zdobyła niemal 400 goli. Działała też lokalnie
– z jej inicjatywy powstała sekcja szczypiorniaka
przy Marcovii.

Koncert w plenerze

Zdjęcia z kolekcji Antoniego Widomskiego

Głównym punktem wieczoru będzie koncert
Alicji Węgorzewskiej, wybitnej mezzosopranistki. Ci mieszkańcy, którzy nie interesują się mu-

Złota płyta. Alicja Węgorzewska jest znana ze
wspaniałych ról operowych. Jej fani wiedzą też, że
otrzymała Złotą Płytę za partie mezzosopranowe
na ścieżce dźwiękowej do filmu Wiedźmin.
zyką poważną, mogli ją poznać podczas popularnych programów telewizyjnych. Występowała
jako gość w takich audycjach jak „Śpiewające
fortepiany”, „Jaka to melodia”, „Kocham Cię
Polsko”, „Familiada” przeznaczając wygrane fundusze na cele charytatywne. Alicja Węgorzewska
była też jurorem programu „Bitwa na głosy”.
Znawcy muzyki klasycznej mogą jej słuchać
na scenach krajowych i zagranicznych. Debiutowała na scenie wiedeńskiej Kammeroper, uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach
i galach operowych, m.in. podczas prestiżowego festiwalu muzyki dawnej w Innsbrucku, Donaufestwochen w Wiedniu, a także gali z okazji
750-lecia miasta Bredy. W kraju występowała
m.in. w łódzkim Teatrze Wielkim w tytułowej
partii w operze „Carmen”, w Operze Krakowskiej
śpiewała partię Lukrecji w „Gwałcie na Lukrecji”.
Na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej
wystąpiła w tytułowej roli w operze Czajkowskiego „Dama pikowa” w reżyserii Mariusza
Trelińskiego pod dyrekcją Kazimierza Korda.
W czerwcu 2011 r. zadebiutowała jako producent teatralny i aktorka dramatyczna w monodramie operowym „Diva for rent” w reżyserii
Jerzego Bończaka.
Serdecznie zapraszamy!
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Mnóstwo zabawy
z dużą dawką
muzyki
Po piątkowej, oficjalnej części obchodów zostawiamy
w szafie marynarki i krawaty. Nim słońce znajdzie się w zenicie,
na stadionie miejskim rozpocznie się impreza, której
zwieńczeniem będzie występ zespołu Power Play.

Wspólna 12 to miejsce niemal idealnie stworzone do urządzania spotkań mieszkańców. To tu od wielu lat
odbywa się Spartakiada Mareckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego, to tu
co roku startują i wbiegają na metę
uczestnicy Biegu Nocny Marek, to tu
trzy lata temu piętnaste urodziny obchodził Wodociąg Marecki i to stąd
w ubiegłym roku wyruszył rowerowy memoriał Bercika. Teren, na co
dzień użytkowany przez sportowców
z Marcovii, ugości też mieszkańców,
którzy 10 czerwca będą hucznie ob-

chodzić 50-lecie nadania praw miejskich. Zapraszamy na nią zarówno
dzieci jak i dorosłych, bo każdy znajdzie coś dla siebie.
– Będzie dużo zabawy, dużo sportu
i jeszcze więcej muzyki – mówi Damian Pacuszka, koordynator sobotnich uroczystości.
Zacznijmy od młodego pokolenia.
Dmuchańce, zjeżdżalnie, kącik animacyjny i malowanie buziek to już
tradycja tego typu imprez, ale atrakcji
jest znacznie więcej. Praktycznie każdy
z nas grał w piłkarzyki – przy Wspólnej

też będzie można w nie pograć, ale
w wersji XXL. To będzie odwzorowanie
tego, co znacie z autopsji – z taką różnicą, że to Wy będziecie zawodnikami
przypiętymi szelkami do boiska.
Ci, którzy chcą popatrzeć na Marki z góry, niech skorzystają z eurobungee, które pozwala w bezpieczny
sposób polatać w powietrzu. Jakby
komuś tego było mało, przygotujemy
też wieżę do skoków. Uwaga! Jej wymiary to 18/11/7,5 m. Idea jest taka,
żeby wszyscy się dobrze bawili, więc
wokół wieży będzie strefa chillout

Partnerem organizacyjnym sobotniego
koncertu na stadionie miejskim jest
Wodociąg Marecki, który w ostatnich
latach praktycznie od zera wybudował
prawie 200 km sieci kanalizacji sanitarnej w mieście.
– Regularnie uczestniczymy w życiu
kulturalnym i sportowym miasta, dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że warto
wesprzeć organizacyjnie uroczystości
z okazji 50-lecia nadania praw miejskich
Markom. Jestem pewien, że – podobnie jak na 15 urodzinach Wodociągu
Mareckiego – będzie to czas fantastycznej zabawy. Życzę miastu i jego
mieszkańcom kolejnej „pięćdziesiątki”,
oczywiście z naszym udziałem – mówi
Paweł Kajetan Specjalski, dyrektor
zarządu miejskiej spółki.
W sobotę i niedzielę Wodociąg
Marecki będzie mieć własne stoisko
z grami i zabawami dla dzieci i dorosłych. Szykuje także niespodziankę,
która przeniesie mieszkańców w lata
60-70. Sprawdzimy, czy uderzy
Wam woda sodowa do głowy
i czy odkryjecie jej nowe smaki.

– goście będą mogli z pozycji leżaka
obserwować skoki z wieży. Na tych,
którzy chcą sprawdzić zmysł równowagi, czeka wipe out. Zabawa polega
na przejściu toru, składającego się z kul
i liczącego 20 metrów.
Będzie także sporo miejsca na piłkę
nożną. Zaczniemy już o 11.00 od ostatniego ligowego meczu Marcovii – tym
razem z Sokołem Celestynów. O godzinie 14.00 na boisko wkroczą oldboje.
Zagrają między sobą ekipy Marcovii
i Wichra Kobyłka. Od 15.00 rozpoczniemy projekt pod nazwą Mini Euro.
Pod okiem opiekunów AP Marcovia
zostaną rozegrane konkursy piłkarskie.
To będzie również dzień z nutką
edukacji. Wydział Ochrony Środowiska mareckiego ratusza przeprowadzi
warsztaty, podczas których będzie można zbudować karmnik dla ptaszków
(więcej na stronie 13). Stoisko z grami
i quizami będzie mieć również Wodociąg Marecki (więcej w ramce).
– Do Marek przyjedzie również Robert Burneika, znany kulturysta – dodaje Damian Pacuszka.
Możemy zaprosić także na wieczorne występy trzech zespołów z nurtu
disco-polo oraz dance. Na scenie przy
Wspólnej wystąpią Toledo, De Marco
i gwiazda wieczoru Power Play. Więcej
o bohaterach koncertu – na stronie 5.
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De Marco
„Żyj tak jak byś miał jutro umrzeć, a marzenia miej tak wielkie
jak byś miał żyć wiecznie” – takie jest ulubione zdanie Marka
Brzozowskiego, pomysłodawcy i założyciela tego projektu
muzycznego, doktora z wykształcenia, z pasji – muzyka,
producenta, kompozytora i autora tekstów wielu piosenek.
De Marco ma już 10 lat. Od początku
kooperuje z multiinstrumentalistą
i wokalistą Arturem Leszczyńskim
oraz wieloma muzykami studyjnymi
i estradowymi. W tym czasie wydał
pięć autorskich płyt i jedną coverową w różnych stylach muzycznych:
poczynając od muzyki chrześcijańskiej poprzez akustyczną, branżową
aż po disco dance kończąc na italo
disco.
Myślą przewodnią zespołu jest zdanie „La musica tutta diversa – muzyka
inna niż wszystkie”. Zespół próbuje
tworzyć własny styl muzyki tanecz-

nej połączonej z różnymi żywymi instrumentami bazując na najlepszych
wzorcach lat 80. Duet nagrywa klipy
(można obejrzeć w TV i w internecie)
występuje na scenach w całej Polsce.
Największymi przebojami zespołu
są utwory: „Póki miłość jest w nas”,
„Tylko ty”, Nie szukajmy tej miłości”
i „Wszystko co kocham”.
– Przekrój twórczości zespołu jest
jednym z najbardziej urozmaiconych
na rynku muzycznym i gwarantuje
dobrą zabawę bez względu na czas,
miejsce i rodzaj odbiorcy – mówi
Marek Brzozowski.

Toledo
„Wyznajemy zasadę, iż nawet dla jednej osoby warto
dać z siebie wszystko i publiczność to czuje” – tak
pisze o sobie zespół, który w ubiegłym roku obchodził
dziesiąte urodziny. Jego muzycy dodają, że najbardziej
udany koncert to ten, który jest tuż przed nimi, więc
– jak zapewniają – nigdy nie dają sobie taryfy ulgowej. Toledo można spotkać w dyskotekach, festynach
i dożynkach.
„Otwieramy się na najbardziej zwariowane propozycje zawodowe” – podkreślają muzycy.
– Korzystamy wyłącznie z własnych tekstów i kompozycji. Nie podpieramy się innymi autorami. Nie
mamy też w zwyczaju na koncertach grać coverów.
To, co osiągnęliśmy, zawdzięczamy wyłącznie sobie.
Nikt nie może zarzucić nam, że podpieramy się czyimiś
hitami – podkreślają muzycy.
Najważniejszymi piosenkami zespołu są utwory „Zakochajmy się”, „I tylko Ty”, „Ze mną bądź”, „Cały będę
Twój” oraz „Bądź roztańczona”.
Obecnie grupę tworzą: Tomek, Marek, Paweł
oraz Grzegorz.
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Witajcie w Markowym
Miasteczku
Po szaleństwach sobotniego wieczoru na Marcovii, w niedzielę
zapraszamy Was do parku miejskiego przy Pałacu Briggsów.
Gospodarzem imprezy będzie Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza
Lużyńskiego, który od kilku miesięcy przygotowywał moc atrakcji.
Sprawdźcie sami – przeczytajcie niedzielny program wydarzeń
i 11 czerwca przyjdźcie całymi rodzinami.
SCENA PLENEROWA
14.30
15.00

17.30

21.00

koncert zespołów Open Heart, Masteriff
Prezentacje mareckich szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych:
zespół wokalno-instrumentalny z ZS Nr 1 im. Jana Pawła II, chór z SP Nr 4 im. Stefana
Roweckiego Grota, zespół muzyczny z SP Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku,
prezentacja Fundacji Marecki Klub Kobiet z Pasją, pokaz mody – Związek Emerytów,
Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, występ taneczny przedszkolaków oraz solistek
z ZS Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia, przedstawienie teatralne i występy solistów
– SP Nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu CELKÓW
Mareccy artyści
Chór Parafialny pod kierunkiem dyrygentki Elżbiety Sucheckiej, Krystyna i Maria
Wiśniewskie – duet wiolonczelowy, Rafał i Paweł Listwon – śpiew klasyczny,
Agnieszka Lużyńska – poezja śpiewana, zespół Blues Drivers, zespół Lab
koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy
Prowadzenie koncertów: Agnieszka Lużyńska, Artur Rogiński

PRZY PAŁACU BRIGGSÓW
20.00

Teatr Akt – Poza czasem

NA MURACH FABRYKI BRIGGSÓW
15.00-19.00 Tworzymy mural
22.15
Mapping

W PARKU
Artystyczny Hyde Park: Otwarte Muzeum, Magiczne Lustro, Wędrówka do Krainy Czarów z Alicją
– Intermedium, W krainie lalek – wystawa Fundacji Otwarte Serce, Rodzina Briggsów
– Stowarzyszenie Marki Pustelnik Struga, Motyle – Teatr Akt
Strefa animacji: zespołowe gry integracyjne – SP Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku, animacje
dla dzieci – 62 Szczep Harcerski Gaudium ZHR, konkurencje sportowe dla dzieci – Przedszkole
Niepubliczne Dziecięcy Raj, sonda kosmiczna – Gimnazjum Katolickie im. bł. Bronisława
Markiewicza, rodzinne gry XXL – Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka, Zumba – Studio
Amanda Kubuń
Strefa eksperymentu: Papierowe Miasteczko – Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego,
malowanie koszulek – 62 Szczep Harcerski Polanie ZHP, kolorowy łańcuch, papierowe kwiaty,
malowanie na makietach – 62 Szczep Harcerski Gaudium ZHR, warsztaty plastyczne i animacje
– SP Nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu Celków, warsztaty plastyczno – techniczne – Przedszkole
Niepubliczne Dziecięcy Raj, origami, nauka gry w szachy – SP Nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota,
origami – SP Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku, warsztaty plastyczne My Decor

GASTRONOMIA
Zlot foodtrucków, Telepizza, Cukiernia Mocca, Caffe Grano

ROCKOWY AKCENT NA POCZĄTEK
Program sceny jubileuszowej
otworzy koncert mareckich zespołów
młodzieżowych. Nie ma wątpliwości,
że będzie to dynamiczny początek.
O godzinie 15.00 na scenie pikniku pięćdziesięciolecia zabrzmią rockowe zespoły młodzieżowe Open
Heart i Masterriff. Mamy nadzieję, że ten dynamiczny początek sprawi, że razem z młodymi artystami
poczujemy moc pozytywnych brzmień i nabierzemy energii, żeby do późnego wieczora uczestniczyć
w wielu wydarzeniach zaplanowanych 11 czerwca
w Parku Miejskim.
Oba zespoły powstały w Fundacji Otwarte Serce
w Markach, w ich składzie są młodzi ludzie pasjonujący się muzyką rockową, z zapałem oraz marzeniem
o wielkiej scenie. Gościły wielokrotnie na mareckich
scenach i mają wiernych fanów. Wsparcia muzycznego udziela im doświadczony muzyk Tomasz Biela.

KONCERT MARECKICH ARTYSTÓW
Różne style muzyczne i aranżacje,
forma i brzmienie, rytm i harmonia.
Niepowtarzalny charakter koncertu to
muzyczne wydarzenie sceny jubileuszowej
przygotowane przez artystów
– mieszkańców Marek.

Jubileusz jest świetną okazją nie tylko do muzycznych
wspomnień z lat 60-tych, ale również do poznania mareckich artystów. Zapraszamy na ich koncert, który rozpocznie się o godzinie 18.00. Będziemy mogli podziwiać
rożne style i osobowości, a przede wszystkim zobaczyć
artystów, którzy żyją i tworzą obok nas. Różnorodny
repertuar przygotowali z myślą o mareckiej publiczności, która odnajdzie w nim ulubione rytmy i brzmienia.
Zaprezentują się soliści i zespoły muzyczne. Wystąpią Krystyna i Maria Wiśniewskie w duecie wiolonczelowym oraz Chór Parafialny pod kierunkiem Elżbiety Sucheckiej. Rafał i Paweł Listwon zaprezentują śpiew klasyczny. Na scenie pojawią się też: zespół bluesowy Blues
Drivers, którego liderem jest Tadeusz Szafrański, zespół
rockowy Lab pod kierunkiem Wojciecha Moczulskiego
oraz znakomita wokalistka Agnieszka Lużyńska, która
także wystąpi w roli prowadzącej ten wyjątkowy koncert.

PIKNIK DLA DZIECI
Strefa Eksperymentu, Kraina Czarów,
Papierowe Miasteczko, Magiczne Lustro
i Motyle – to tylko część propozycji
dla najmłodszych uczestników.
W Parku Miejskim zostanie wydzielona specjalna
przestrzeń - Strefa Eksperymentu. Tu zlokalizowane
zostaną warsztaty i zabawy animacyjne adresowane
do najmłodszych uczestników. O godz. 16.00 rozpocznie się „Wędrówka do krainy czarów z Alicją”,
gra teatralna na motywach utworu Lewisa Carrolla,
przygotowana przez Szczepana Szczykno z Grupą
Teatralną Intermedium, pełna niespodzianek,
przeszkód i zadań dla dzieci. Odkryjemy tajemnicę Króliczej Nory i poznamy Króla i Królową Kier.
Scenografię stworzy baśniowe Papierowe Miasteczko
narysowane przez Edytę Bystroń. Przestrzeń ożywi parada „Motyle” w wykonaniu Teatru Akt,
a Magiczne Lustro pozwoli na zrobienie pamiątkowych fotografii.
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Przed Państwem
Poparzeni Kawą Trzy
Wydarzeniem jubileuszowej „Pięćdziesiątki” będzie koncert
jednego z najciekawszych polskich zespołów współczesnej sceny
muzycznej. Usłyszymy muzykę, która jest mieszaniną wielu
stylów muzycznych.

Ekspresyjny Teatr Akt
Widowisko „Poza czasem” w pomysłowy sposób wskazuje drogę
ucieczki od szarej rzeczywistości do nieskrępowanego świata
fantazji.
Teatr Akt wyrósł z tradycji „polskiej
szkoły pantomimy”, ale wypracował
własny język teatralny. Został założony w 1991 roku przez absolwentów
Szkoły Pantomimy przy Teatrze
Żydowskim w Warszawie. Jest oryginalnym teatrem autorskim, ma w repertuarze widowiska plenerowe i studyjne, pantomimiczno-taneczno-cyrkowe,
happeningi, parady uliczne, pokazy
UV, pokazy ogniowe. Udowadnia swoimi realizacjami, że teatr niezależny
można tworzyć na profesjonalnym
poziomie. Jego spektakle były prezentowane podczas festiwali teatralnych
i wielkich imprez plenerowych na terenie całej Europy, np. Forum Sztuki
Fellbach (Niemcy), Teatro del Fuoco –
Stromboli (Włochy), Festival Karlshamn
(Szwecja). Polacy mogli oglądać wy-

stępy podczas Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych (Kraków),
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta (Poznań) oraz Re:Wizje –
Inwazja Sztuki Niezależnej (Warszawa).
Spektakl „Poza czasem” to metafora
podróży w czasie i przestrzeni, która
prowadzi w nieznane, w głąb własnej
wyobraźni. Utrzymany jest w malowniczej stylistyce steampunk, łączącej
styl retro z fantastyką naukową. Teatr
ruchu, pantomima, taniec i elementy
nowego cyrku, wspaniałe dekoracje
i kostiumy w połączeniu z muzyką graną na żywo składają się na ekspresyjne
widowisko. Początek spektaklu o godz.
20.00. Wcześniej (ok. godz. 16.00) Teatr Akt zaprezentuje paradę „Motyle”
adresowaną do najmłodszych uczestników pikniku. Fot: Sebastian Kołodziejczyk

Zespół „Poparzeni Kawą Trzy” powstał
w 2005 roku utworzony przez pracowników Radia RMF FM i Radia Zet.
Wydanie pierwszej płyty w 2011 roku
zbiegło się ze spektakularnym sukcesem na „Festiwalu Top Trendy”
w Sopocie, podczas którego team zdobył Nagrodę Dziennikarzy, a miesiąc
później zwyciężył na ogólnopolskim
festiwalu „Przebojem na antenę”. Od
tej chwili „Poparzeni Kawą Trzy” goszczą na największych polskich scenach
festiwalowych, takich jak Przystanek
Woodstock 2012, Ostróda Reggae
Festiwal, Czad festiwal, finały WOŚP
w Polsce i za granicą, Lato Dwójki
i Radia Zet, a miliony bawią się przed
telewizorami w rytm „Kawałka do

tańca” podczas Sylwestrowych Nocy
organizowanych przez Polsat. Teksty
do wszystkich utworów (m.in.: „Byłaś
dla mnie wszystkim”, „Wezmę cię”,
„Okrutna zła i podła”) pisze Rafał
Bryndal. Muzykę, określaną jako miks
ska/rocka i miejskiego folku, komponują członkowie zespołu. W 2013 roku
ukazała się płyta CD ze "Wezmę cię",
obecnie zespół pracuje nad kolejnym
krążkiem oraz...musicalem – komedią
muzyczną, do której scenariusz napisał Rafał Bryndal.
Skład: Roman Osica, Krzysztof Zasada, Wojciech Jagielski, Mariusz Gierszewski, Krzyś Tomaszewski, Marian
Hilla, Jacek Kret.
Źródło foto: http://www.poparzeni.pl

Dla każdego coś smacznego

WIELKI FINAŁ
NA MURACH FABRYKI

Będzie się nie tylko dobrze bawić,
ale możecie liczyć także na kuchnię
z różnych stron świata, którą przywiozą
foodtrucki.

Mapping i mural – najbardziej oryginalne
motywy pikniku – zostaną zrealizowane
w przestrzeniach pofabrycznych.

Moda na restauracje na kółkach przywędrowała do
Polski kilka lat temu ze Stanów Zjednoczonych. Za
oceanem sprzedaż jedzenia prosto z busa jest bardzo
popularna. Polska nie pozostaje w tyle i również u nas
foodtrucki zyskują popularność. Idea restauracji na
kółkach polega na tym, że dowożą one jedzenie tam,
gdzie akurat jest wielu głodnych ludzi – do centrów
miast, kurortów, na zorganizowane imprezy plenerowe. W Markach będzie to zupełna nowość, dlatego
zachęcamy do odwiedzenia naszej strefy gastronomicznej.
Park miejski zamieni się w zakątek kuchni ulicznej z różnych stron świata i napotkamy tam streetfood dla każdego: mięsożerców, wegan, wegetarian,

LODY, KONFITURY I KAWA
Mareckie Caffe Grano tradycyjnie zaprasza
na pyszną i aromatyczną kawę, która nam doda
energii na cały wieczór. Wyroby sprzedawać
będzie Cukiernia Mocca, która zaserwuje
wspaniałe lody i poczęstuje gości tortem
urodzinowym. Tele Pizza wypiecze pizzę,
a Cytrynowe Królowe zaproszą do skosztowania
konfitur z dodatkiem cytryn (i nie tylko).
uczulonych na gluten oraz takich, którzy uwielbiają
słodkości. Znajdą coś dla siebie i miłośnicy tradycyjnej kuchni polskiej, i fastfoodożercy. W niedzielnym
menu odnajdziemy także ciekawe propozycje nurtu
slow food – co tu więcej pisać, dla każdego coś
smacznego!

Niedzielny piknik zakończymy w okolicach fabryki
Briggsów, gdzie o godz. 22.15 pokażemy mapping, czyli
nakładanie obrazu na istniejące budynki. Jego tematem
jest historia Marek. Obok materiałów dokumentalnych,
starych fotografii i intrygujących obrazów Ciurlionisa
(mieszkańca Marek i najwybitniejszej postać w kulturze
litewskiej przełomu wieków XIX i XX) zaprezentujemy
efekty specjalne i pokazy świetlne. To miejsce warto odwiedzić także z innego powodu. Przygotowujemy je jako
przestrzeń dla spektakli plenerowych – zmiany będą
widoczne już 11 czerwca. Tego dnia powstanie mural
na jednej ze ścian starego ogrodzenia. Zapraszamy do
jego współtworzenia od godz. 15.00. Mamy nadzieję, że
kolorowe obrazy będą kolejnym elementem przywracania życia w tej części miasta.
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Obwodnica Marek
w październiku…
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przedłużyła wykonawcom termin oddania
kluczowej dla naszego miasta drogi

62 %

STAN ZAAWANSOWANIA
ROBÓT PRZY BUDOWIE
WIADUKTU NAD ULICAMI
ZĄBKOWSKĄ I SZPITALNĄ*
*stan na 15 maja

Jesień była mokra, a zima – prawdziwa – do takiego
wniosku doszedł państwowy operator dróg. Dlatego
przystał na wniosek wykonawców, by z uwagi na trudne
warunki atmosferyczne dać wykonawcom robót więcej
czasu na oddanie drogi, która ominie nasze miasto od
wschodu oraz odblokuje Aleję Marszałka Piłsudskiego.
Pierwotnie oba konsorcja pod wodzą włoskich firm
Salini i Astaldi miały oddać drogę do ruchu pod koniec
lipca. Nowym terminem jest połowa października.
– Mam nadzieję, że jest to ostateczny termin. Nasi
mieszkańcy już za długo czekają na wybudowanie
i otwarcie tej trasy. Wreszcie przestaniemy być rozjeżdżani codziennie przez dziesiątki tysięcy TIR-ów
– mówi Jacek Orych, burmistrz Marek oraz jeden
z głównych organizatorów pokojowej, tzw. cukierkowej akcji, która w 2010 r. zwróciła rządzącym uwagę
na problem rozjeżdżanego i zablokowanego miasta.

65 %

STAN ZAAWANSOWANIA
ROBÓT PRZY BUDOWIE
WIADUKTU NAD ULICĄ
MARECKĄ I RZEKĄ DŁUGĄ*
*stan na 15 maja

…Piłsudskiego prawdopodobnie w przyszłym roku
Miasto chce, by remont
kluczowej drogi nie polegał
jedynie na wymianie asfaltu.
Rozmowy z GDDKiA na razie
nie przyniosły przełomu.

Jednym z elementów kontraktu
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad jest remont Alei Marszałka
Piłsudskiego. Polegałby on jedynie na
wymianie nawierzchni asfaltowej.
– Z naszego punktu widzenia to
zdecydowanie za mało – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.
Od wielu miesięcy miasto negocjuje
z GDKKiA zmianę zakresu prac. Do tej
pory – z uwagi na konieczność znalezienia właściwej prawnej ścieżki – nie
podpisano porozumienia. Miasto zwróciło się o wsparcie w tej sprawie do wicepremiera Mateusza Morawieckiego

oraz ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka.
– Chcemy, by Aleja Piłsudskiego,
która dziś jest niebezpieczną, tranzytową trasą, stała się miejską ulicą, służącą mieszkańcom. Niestety, remont
w wersji zaplanowanej przez GDDKiA
zachowywałby obecny układ drogowy,
z zamkniętymi ulicami, starymi chodnikami i latarniami, przez kilkanaście
następnych lat – podkreśla burmistrz.
Jacek Orych podkreśla, że modernizacja drogi w wersji proponowanej
przez samorząd to realizacja kilku ważnych celów.
– Zależy nam na poprawieniu dostępności drogi – poprzez otwarcie bocznych
ulic, bezpieczeństwa – dzięki modernizacji chodników, wymianie oświetlenia
i budowie ścieżek rowerowych, oraz
estetyki – przebudowując kompleksowo

przystanki komunikacji miejskiej, które
obecnie wszystkich straszą swoim wyglądem – wylicza Jacek Orych.
Samorządowiec obala mit, że po
modernizacji droga będzie mieć tylko
po jednym pasie.
– Nie mamy takich planów. Postaramy się natomiast naturalnie uspokoić
ruch i nadać miejski charakter poprzez
zmianę geometrii drogi z tranzytowej
na miejską. Zwiększając dostępność do
drogi, np. poprzez wyznaczenie miejsc
postojowych oraz powiązanie z drogami lokalnymi, pobudzimy rozwój
gospodarczy. Będzie to jeden z kluczowych kroków w rewitalizacji Miasta –
zaznacza Michał Babicki z Wydziału
Planowania i Rozwoju magistratu.
Burmistrz podkreśla, że modernizacja Alei Piłsudskiego mogłaby być
modelowym przykładem współpracy

instytucji rządowych i samorządowych,
a także spółek skarbu państwa i miasta.
Część finansowania pochodziłoby też
z unijnych źródeł.
– Nie będziemy w ten sposób marnować publicznych pieniędzy oraz czasu.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że GDDKiA najpierw remontuje nawierzchnię,
a potem my – po odczekaniu okresu
gwarancji (10 lat przyp. red.) – wykonujemy własne zamierzenia modernizacyjne, tak jak do tej pory sugerują to
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i Ministerstwo Rozwoju. To jest
wyjątkowa okazja, a my ze swej strony
dokładamy wszelkich starań, by ją wykorzystać – podkreśla Jacek Orych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad przesunęła ostatnio termin
zakończenia remontu Piłsudskiego na
luty przyszłego roku.

Inwestycje 9

BIULETYN
INFORMACYJNY

Niech się mury
pną do góry.
Szkoła Podstawowa nr 2
przy Szkolnej pęka w szwach.
Wydłużenie nauki z sześciu do ośmiu lat
oraz intensywna zabudowa mieszkaniowa
spowodowały, że jej rozbudowa jest niezbędna.

Nowe sale, nowa hala
Jest już gotowa koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2018 r. powinny ruszyć roboty budowlane
W tym roku szkolnym 550, w przyszłym – około 700, za dwa lata – nawet tysiąc. Tyle dzieci będzie uczyło się
w placówce przy ul. Szkolnej. Problem
w tym, że już w tej chwili pęka ona
w szwach. Burmistrz Jacek Orych i dyrektor placówki Katarzyna Łempicka
stanęli do egzaminu z logistyki – muszą
go zdać celująco, by młode pokolenie
markowian mogło w dobrych warunkach pobierać lekcje.
– Przez wiele poprzednich lat inwestycje w marecką edukację były delikatnie mówiąc bardzo skromne. Gonimy
bezpowrotnie stracony czas. Rozpoczęliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr
1 przy Okólnej. W przyszłym roku szkolnym nowa część edukacyjna przyjmie
około 500 uczniów. Teraz przed nami
drugie, podobne zadanie – rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej – mówi Jacek Orych.
Zimą trwały prace koncepcyjne. Na
tej podstawie powstał program funkcjonalno-użytkowy. To – używając języka ekip budowlanych – fundament do
przygotowania projektu budowalnego,
a następnie fizycznej realizacji robót.
– Zakładamy, że podobnie jak w Jedynce wybudujemy nową część dydaktyczną, nową halę sportową oraz wyremontujemy budynki szkoły – wylicza
Jacek Orych.
Nowa część dydaktyczna będzie
położona równolegle do obecnego budynku i zajmie teren boiska do piłki
ręcznej. Wejście do szkoły znajdzie się
pomiędzy starą i nową częścią. To będzie strefa oczekiwania dla rodziców
i opiekunów dzieci. Nowa część będzie

przeznaczona dla młodszych uczniów
(klasy I-III). Znajdzie się tutaj aż 11 sal
lekcyjnych. Trzy kondygnacje (parter
i dwa piętra) będą obsługiwać 3 windy. To ważne, bo szkoła przy Szkolnej
opiekuje się również dziećmi z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami.
– Znajdą się tu również gabinety
psychologa i logopedy, sale do terapii
sensorycznej, rehabilitacji i poznawania światła. Przygotowany zostanie
również gabinet do indywidualnych
rozmów z rodzicami. W tej chwili –
z uwagi na skromne zasoby lokalowe
szkoły – nie mieliśmy takiego przydatnego pomieszczenia – podkreśla Katarzyna Łempicka.
Panią dyrektor cieszy również wizja
nowej biblioteki.
– Dziś w bibliotece odbywają się lekcje, dlatego nie może w pełni spełniać
swojej głównej funkcji. Nowa biblioteka będzie duża, przestronna – marzymy o tym, by spełniała wszechstronne
funkcje, aby stała się nowoczesnym
miejscem, z dostępem do szeroko rozumianych multimediów – podkreśla
Katarzyna Łempicka.
W „starym” budynku szkoły rewolucji nie będzie. Zmieniony zostanie
układ niektórych sal – powstanie pracownia techniczno-plastyczna oraz
muzyczna. Przebudowie ulegną też
łazienki – z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.
Rewolucja obejmie natomiast część
sportową. Zaplanowane jest wyburzenie obecnej sali gimnastycznej. Jednokondygnacyjna sala z wielofunkcyjnym
boiskiem i widownią zostanie wybu-

dowana prostopadle do dużego boiska. W miejscu starej powstaną m.in.
sala taneczno-gimnastyczna, szatnie
uczniów i gabinet pielęgniarki.
Zagospodarowana zostanie także
część patio. Znajdzie się tam jadalnia
z zapleczem kuchennym.
– To bardzo potrzebna zmiana.
W tej chwili jadalnia znajduje się na
pierwszym piętrze, a kuchnia – na parterze. Łatwo można sobie wyobrazić,
że trudno tu mówić o komfortowym
i bezpiecznym przewożeniu potraw –
mówi Katarzyna Łempicka.

Samorząd liczy, że sprawy projektowe, związane z finansowaniem inwestycji i przetargowe pójdą sprawnie i już w przyszłym roku będzie
można wbić pierwszy szpadel przy
Szkolnej.
– Równolegle w związku z reformą
szkolnictwa pracujemy nad przeprojektowaniem planowanego gimnazjum
przy Wspólnej w dużą, nowoczesną
szkołę podstawową. I w tym wypadku
mamy nadzieję, że prace budowlane
ruszą w przyszłym roku – podsumowuje Jacek Orych.

WAKACYJNE DYŻURY
Opiekę przedszkolakom
zapewnią dwa przedszkola
i trzy szkoły.
W lipcu i sierpniu tego
roku część miejskich
placówek przedszkolnych
i publicznych szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne
dla sześciolatków,
ma przerwę wakacyjną.
Aby zapewnić dzieciom
uczęszczającym do nich
opiekę w okresie wakacyjnym (w przypadku,
gdy nie mogą jej w tym
czasie zapewnić rodzice)
ustalone zostały dyżury.

Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
miejskich nr 1, 2, 3 oraz 5 dyżur będą pełniły:
1) Przedszkole Miejskie nr 2
przy ul. Dużej 1A – od 1 do 31 lipca;
2) Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat”
przy Al. J. Piłsudskiego 246
– od 1 do 31 sierpnia.
Dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4 dyżur będą pełniły:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 przy
ul. Szkolnej 9 – od 26 czerwca do 14 lipca;
2) Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Dużej 3
– od 17 lipca do 11 sierpnia;
3) Szkoła Podstawowa nr 3 przy
ul. Pomnikowej 21
– od 14 sierpnia do 31 sierpnia.

Szczegółowych informacji o zapisach dzieci na wakacyjny dyżur
udzielają macierzyste placówki.

10 Budżet

Jak przekuć
pomysł w życie
Od 15 czerwca rozpocznie się przyjmowanie projektów
do „dorosłego” budżetu obywatelskiego.
Przy ul. Turystycznej kończą się
prace związane z budową siłowni
plenerowej. To jeden z projektów,
na które zagłosowali mieszkańcy Marek w ramach Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego, i realny dowód na to, że można mieć
wpływ na kształt wydatków lokalnego samorządu. Każdy z nas
może bezpośrednio współdecydować o kolejnych przedsięwzięciach. Tak jak pan Sławek, który
w nowej edycji budżetu obywatelskiego chce namówić mieszkańców, by zgłosili pomysł budowy
chodnika.
– Jeśli zyskamy wysokie poparcie wśród okolicznych mieszkańców, wygramy rywalizację w głosowaniu – zaznacza.
Czas rozpocząć przygotowania.
Projekty można zgłaszać od 15 do
30 czerwca.
– Pomysłów markowianom nie
brakowało i mamy nadzieję – nie
będzie brakować. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym znajdują się m.in. opis projektu,
szacunkowy kosztorys (zweryfikują
go urzędnicy) i lokalizacja. Niezbędne jest też uzyskanie 25 podpisów
z poparciem. W porównaniu z ubiegłym rokiem różnica jest taka, że

MARECKI BUDŻET OBYWATELSKI
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w sprawie budżetu
obywatelskiego
W ubiegłym roku można było oddać po maksymalnie jednym głosie w każdej z czterech
kategorii. Czy to rozwiązanie zostanie utrzymane w tym roku?
Tak. Zespół ds. budżetu obywatelskiego jedynie
doprecyzował i rozszerzył nazwy kategorii. W tym
roku będą to:
– kultura, edukacja, ekologia
– sport, rekreacja
– infrastruktura drogowa
– inne
W jaki sposób można głosować? Czy będzie
głosowanie przez internet?
Tak. Urząd udostępni system elektroniczny pod
adresem http://zdecyduj.marki.pl. Można też:
wysłać obraz karty do głosowania z odręcznym
podpisem na adres poczty elektronicznej: zdecyduj@marki.pl, wrzucić kartę do zapieczętowanej
urny lub wysłać listownie.
Czy można zgłaszać inwestycje na terenie szkół?
Nie. Zadanie zgłoszone w ramach Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego nie może dotyczyć zakupu
wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na
terenie gminnych jednostek organizacyjnych miasta.
Zespół ds. budżetu obywatelskiego rekomendował
utrzymanie tego ubiegłorocznego obostrzenia.

Głos zamieniony w inwestycję. Już niedługo będzie można trenować
krzepę na siłowni plenerowej przy Turystycznej, która powstała dzięki
Mareckiemu Budżetowi Obywatelskiemu.
z listy osób podpisujących się pod
propozycją wyłączeni są autorzy
projektów – opowiada Paweł Pniewski, sekretarz zespołu ds. budżetu
obywatelskiego.
Propozycję zadania do realizacji w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić
każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 16 lat. Osoby

poniżej 16 roku życia mogą zgłosić propozycję zadania wspólnie
z osobą pełnoletnią: rodzicem,
opiekunem, wychowawcą, starszym rodzeństwem.
Głosowanie odbędzie się we
wrześniu. Do podziału prawdopodobnie będzie 600 tys. zł – na
jeden projekt może przypaść maksymalnie 150 tys. zł.

Czy można zgłosić propozycje na terenie, który
nie należy do miasta?
Nie. Teren musi stanowić mienie miasta.
Czy zwycięskie projekty z ubiegłorocznych edycji budżetu obywatelskiego będą realizowane?
Tak. Podpisaliśmy umowy na wykonanie siłowni
plenerowych przy Grunwaldzkiej i Turystycznej.
Niedługo ogłosimy przetarg na budowę kompleksu rekreacyjnego przy Sportowej – tu za jednym
zamachem zrealizujemy dwa kolejne zadania
(park linowy i siłownia) z budżetu obywatelskiego. Na inne inwestycje (m.in., chodnik przy SP1)
przygotowujemy dokumentację.

Dozwolone do lat 18
Marki wprowadzą młodzieżowy budżet
obywatelski – pierwszy na Mazowszu
i jeden z pierwszych w Polsce.
Jak wychować świadomych obywateli? Cóż, warto
czasem posłuchać mądrości naszych dziadków i babć,
którzy pewnie często mówili przysłowie „Czym skorupka za młodu, tym trąci na starość”.
– Chcemy, by młodzi angażowali się w życie miasta, by czuli, że jest to ich miejsce na ziemi, o którym
mogą współdecydować. Dlatego zaproponowaliśmy
wprowadzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (MBO). Będą o nim decydować wyłącznie
młodzi, niepełnoletni ludzie, składając propozycje
projektów i uczestnicząc w głosowaniu – mówi Paulina Borzecka, przewodnicząca zespołu ds. mareckiego
budżetu obywatelskiego.

Propozycja tego gremium została zaakceptowana
przez kwietniową Radę Miasta.
– Starsi czytelnicy pewnie pamiętają piosenkę
„Czerwonych gitar”. My też chcemy zrobić coś, co
będzie dozwolone wyłącznie do lat 18. Będzie to
pierwszy budżet obywatelski skierowany do młodzieży na Mazowszu i jeden z pierwszych w Polsce
– cieszy się Jacek Orych, burmistrz Marek.
MBO to w pewnym sensie odzwierciedlenie
klasycznego budżetu obywatelskiego. Różnice
dotyczą oczywiście wieku uczestników i sposobu
głosowania. Propozycję zadania w ramach MBO
będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec, który do
1 stycznia roku, w którym odbywają się konsultacje społeczne, ukończył 10 lat, a nie ma jeszcze
18 roku życia (wraz ze zgodą opiekuna prawnego).
Taka propozycja zadania musi być też poparta przez
25 młodych mieszkańców. Głosować będą mogły

osoby, które do 1 stycznia roku, w którym odbywają
się konsultacje społeczne, ukończyły 6 lat, a nie są
jeszcze pełnoletnie.
– Jest to swego rodzaju eksperyment. Aby się powiódł, zaproponowaliśmy powołanie koordynatorów
ds. budżetu obywatelskiego w każdej szkole, zespole
szkół i Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusz Lużyńskiego. Będą wyjaśniać zasady MBO, pomagać
uczniom przygotowywać dokumenty oraz pomagać
w kontakcie z urzędem – dodaje Jarosław Jaździk,
członek zespołu ds. MBO.
Do realizacji przejdzie ten projekt, który otrzyma
największe poparcie. Jeśli nie wyczerpie on puli dostępnych pieniędzy, rekomendowane zostaną kolejne
zadania z największą liczbą głosów.
Młodzieżowy Budżet Obywatelski wprowadziły
Zgierz (woj. łódzkie) oraz Ustrzyki Górne (woj. podkarpackie).
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Najpierw projekt, potem modernizacja

W lutym informowaliśmy o ogłoszeniu przetargu
na przebudowę terenu obok pomnika Dziesięciu
Powieszonych, położonego między siedzibą MOK
im. Tadeusz Lużyńskiego a kamienicami Briggsów.
Do postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”
nie stanął żaden wykonawca. W tej sytuacji samorząd
Marek zdecydował się podzielić postępowanie na
dwa etapy: projektowania i wykonawczy. W maju
podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz opinii z wołomiń-

PRZEBUDOWA FABRYCZNEJ 3

ską firmą Aster-Park, które ma wykonać zlecone prace do 15 września. Po ich zakończeniu, wybierzemy
wykonawcę prac budowlanych.
Kluczowym elementem Skweru Pamięci Narodowej (bo taką nazwę otrzyma przebudowane miejsce)
pozostaje pomnik, przypominający o zbrodni dokonanej w październiku 1942 r., gdy m.in. w Markach,
w odwecie za akcję Armii Krajowej, powieszono
więźniów Pawiaka. Do niego będą prowadzić chodniki. Wokół skweru powstanie ścieżka mineralno-

-żywiczna. Na tyłach pomnika powstaną pergola
i mur pamięci z trzema blendami nawiązującymi
do architektury mareckich kamienic. Znajdą się tam
tablice: z najważniejszymi bitwami w dziejach polskiego oręża, najważniejszymi datami w historii państwa oraz cytat marszałka Józefa Piłsudskiego „Ten,
kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest
godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Całość uzupełnią oświetlenie i drewniane
ławki na podmurówce.

Wiosna budów
Rozstrzygnęliśmy przetargi,
dzięki którym powstają lub powstaną
nowe drogi. Prace już ruszyły.

Rozpoczął się remont parteru budynku komunalnego, który w drugiej połowie stanie się miejscem
spotkań mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Prace wykonuje zwycięska w przetargu firma Getraco
Piotr Długoborski. Roboty zakończą się latem. Przy
Fabrycznej 3 powstanie sala multimedialna, w której
będzie można uruchomić kino studyjne, będzie także
miejsce pod warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe czy
obrady NGO’s.

Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała (od Wiewiórki
do Cmentarnej), Poprzeczna i Ziołowa – przy tych
ulicach zostanie ułożona nakładka z betonu asfaltowego, wykonany drenaż, zjazdy i odtworzona
zieleń. Przy Staszica, Kołłątaja i Równej – oprócz
położenia nawierzchni asfaltowej – przewidziana
jest budowa kanalizacji deszczowej.
Przetargi na dziewięć ulic zostały rozstrzygnięte, a umowy podpisane. Przebudowę: Letniej, Łąkówek, Poprzecznej i Ziołowej zrealizuje firma STD Nasiłowski, która otrzyma ponad
780 tys. zł brutto wynagrodzenia (na zdjęciu
roboty z ul. Poprzecznej). Firma Benevento zmodernizuje Niecałą i Fiołkową. Koszt tej inwestycji
to 412 tys. zł. Z kolei Pribex (jedna z firm budujących obwodnicę Marek) zrealizuje roboty przy
Staszica, Kołłątaja i Równej. Koszt inwestycji wyniesie 1,05 mln zł. Gwarancja i rękojmia wynoszą
60 miesięcy.
W sumie powstanie około 1,8 km nowych dróg.
Projekty prac przygotowali inżynierowie z Mareckich Inwestycji Miejskich.
— Poprawa stanu dróg to jedno z największych
wyzwań, jakie stoi przed mareckim samorządem.
Stąd też rekordowe środki na inwestycje drogowe (ponad 42 mln zł), jakie znalazły się w tego-

rocznym budżecie miasta — wyjaśnia burmistrz
Jacek Orych.
Przypomnijmy – został rozstrzygnięty przetarg
na budowę Zygmuntowskiej i Zagłoby. To jedna
z największych tegorocznych inwestycji. Prace zrealizuje firma Planeta, która otrzyma za nie 9,34 mln
zł. Będzie to także wspólna inwestycja miasta oraz
Wodociągu Mareckiego. Dzięki temu – za jednym
zamachem – zostanie rozbudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o ul. Tatarską i Kozacką. Kolejne postępowania przetargowe (m.in. Kościuszki-Sosnowa,
Główna) są w przygotowaniu.

12 Sport
Porażka
w ważnym
meczu.
Kluczowy
mecz
z Drukarzem
zaczął się bardzo dobrze.
Po pierwszej
połowie było
2:0. Potem
jednak gole
zdobywali już
tylko rywale.

Zadyszka Marcovii
Marzenia o grze w wyższej klasie rozgrywkowej
trzeba będzie odłożyć na przyszły sezon.
Wszystko wskazuje na to, że pierwszy
zespół Marcovii będzie musiał pogodzić się z brakiem awansu do 4 ligi.
Podopieczni Konrada Kucharczyka
stracili nie tylko wywalczoną na jesieni dwupunktową przewagę nad
Drukarzem Warszawa, ale ich obecna
strata do rywala sięga już 12 oczek.
Coś, co wydawało się zatem wręcz nieprawdopodobne, powoli staje się faktem. Drukarz do świętowania awansu
potrzebuje tylko jednego zwycięstwa
w pięciu ostatnich potyczkach sezonu.
Tak doświadczony zespół na pewno
nie wypuści z rąk ciężko wypracowanego sukcesu. Marcovia w najlepszym
wypadku będzie musiała pogodzić się
z drugim miejscem w tabeli.
Czarną serię spotkań zapoczątkowało pechowo przegrane spotkanie ze
wspomnianym Drukarzem. Nasz zespół
prowadził w nim 2:0, by ostatecznie
ulec rywalowi 2:3. Odniesione tydzień
później zwycięstwo w Wieliszewie miało być powrotem Marcovii na właściwe
tory prowadzące prosto do 4 ligi. Jak

się później, okazało wywieziony z bardzo ciężkiego terenu komplet punktów
nie wpłynął pozytywnie na formę naszych zawodników, którzy dobre mecze przeplatali bardzo słabymi. Porażki
z Olimpią, Błyskawicą i Sokołem Serock
oraz remis że Świtem II Nowy Dwór
Mazowiecki sprawiły, że nawet okazałe zwycięstwo nad rezerwami Victorii
Sulejówek nie miało większego znaczenia dla losów awansu. Marzenia o grze
w wyższej klasie rozgrywkowej trzeba
będzie odłożyć na przyszły sezon. Do
końca zmagań rundy wiosennej pozostało tylko pięć pojedynków.
– Zrobimy wszystko żeby ostatnie ligowe starcie zakończyć zwycięstwami –
zapowiada sztab szkoleniowy Marcovii.
W tej chwili prawo gry w „A” klasie
uzyskałyby nasze rezerwy, które zajmują premiowane awansem drugie miejsce w tabeli. Zawodnicy Michała Ogórka do rozegrania mają cztery spotkania,
które dadzą odpowiedź na pytanie, czy
uda im się wywalczyć wyczekiwaną
promocję. Marcin Boczoń

Niech pójdą
w ślady
„Lewego”
Nasze szkolne mareckie
reprezentacje potrafią kopać
w piłkę – i to nie tylko
chłopcy, ale również
dziewczęta.
Opiekunowie zespołów piłkarskich
z „Jedynki” i „Dwójki” mogą być dumni. Te dwie ekipy znakomicie zaprezentowały się podczas Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dodajmy
od razu, że chodzi o zespoły: chłopięcy
i dziewczęcy.
26 kwietnia na boisku Dolcanu Ząbki zawodnicy Szkoły Podstawowej Nr
2 pokonali wszystkich mistrzów rejonów powiatu wołomińskiego. Zwycię-

ska drużyna otrzymała okazały puchar,
a kapitan zespołu Mateusz Kowalczyk
tytuł-wyróżnienie „Najlepszego zawodnika turnieju”
Dzień później na tym samym terenie
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr
1 wywalczyły drugie miejsce w turnieju, ustępując tylko wysoko notowanemu w województwie zespołowi klubowemu SP3 Ząbki.
Wcześniej obie drużyny z naszego
miasta zdobyły tytuły Mistrzów Marek
oraz Mistrzów Rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka.
Gratulujemy! W redakcji biuletynu
trzymamy kciuki, by na horyzoncie
już się pojawili młodzi następcy Roberta Lewandowskiego!

Złotka z „Dwójki”

GRAD MEDALI
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Tyle medali przywieźli zawodnicy UKS Struga z XXXV Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w warcabach 100-polowych. Marecki klub, który obchodził niedawno 20 urodziny, reprezentowało na zawodach 17 zawodników. Wśród nich znajdowali się nie
tylko utytułowani warcabowi mistrzowie i mistrzynie, ale również debiutanci.
„Trzynaście tegorocznych medali naszego klubu wywalczonych w turnieju głównym, w grze aktywnej i grze błyskawicznej – sześć złotych, pięć srebrnych i dwa
brązowe – sprawiły, że dzięki ogromnym wysiłkom zawodników, ciężkiej wieloletniej pracy naszych trenerów, wsparciu rodziców i wszystkich osób zaangażowanych
w rozwój mareckich warcabów Klub UKS Struga zajął pierwsze miejsce w Polsce
w medalowej klasyfikacji klubowej” – informuje marecki klub.
– Marecki klub to marka, która jest znana w całym polskim świecie warcabów.
Serdecznie gratuluję trenerom i zawodnikom UKS Struga. Waszymi sukcesami
budujecie również renomę naszego miasta – mówi burmistrz Jacek Orych.

Dziewczęta i chłopcy
ze szkoły przy Szkolnej
są najlepsi w powiecie
w gimnastyce sportowej.
Ponoć obrona tytułu mistrzowskiego
jest trudniejsza, niż zdobycie złotego medalu. Reprezentantkom Szkoły
Podstawowej nr 2 w gimnastyce sportowej, które trenują w UKS Salto, ta
sztuka się powiodła. W majowych
Mistrzostwach Powiatu w gimnastyce
sportowej dziewczęta pokonały dwa
inne zespoły i stanęły na najwyższym
stopniu podium. Dzięki temu zapewniły sobie start w zawodach rangi
mistrzostw międzypowiatu. Drugie
miejsce zajęła reprezentacja Szkoły

Podstawowej nr 3, która również składała się z zawodniczek trenujących
w UKS Salto. Wielkie gratulacje i wyrazy uznania należą się reprezentacji
Szkoły Podstawowej nr 4, która pomimo okrojonego składu zaprezentowała
się bardzo dobrze.
W zawodach wzięli udział również
chłopcy. Niespodzianką było zdobycie
przez reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 2 złotego medalu. Od czwartku „Dwójka” jest najlepszą szkołą
w gimnastyce sportowej w powiecie.
Zawodnicy startowali w trzech
konkurencjach gimnastycznych: skok
przez kozła, ćwiczenia wolne oraz ćwiczenia na równoważni dla dziewcząt,
a dla chłopców ćwiczenia na drążku.
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Warsztaty ekologiczne w plenerze
Na ciekawe i praktyczne
zajęcia dla dzieci i dorosłych
zapraszamy na stadion miejski
oraz do Parku Briggsów.
Przygotowaliśmy cykl plenerowych warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony
przyrody. Na pierwsze warsztaty na świeżym powietrzu zapraszamy już 10 czerwca na stadion miejski
przy ul. Wspólnej 12. Tam też odbędą się zajęcia,

Uzyskaliśmy
dofinansowanie
remontu rowów

w trakcie których uczestnicy poznają gatunki ptaków,
ich zwyczaje, a także znajdą odpowiedź na pytanie,
co im zagraża i jak je chronić. W części warsztatowej
będzie można m. in. złożyć karmnik dla ptaków, który będzie można zabrać ze sobą do domu czy też pomalować figurki ptaków. Kolejne tematy warsztatów
to: „w świecie owadów”, „las wokół nas” oraz „baw
się z nami odpadami”. Zaprosimy na nie w wakacje
do Parku Briggsów, a o terminach będziemy informować na stronie internetowej www.marki.pl.
– Warsztaty skierowane są głównie do dzieci, ale
będą mogły z nich skorzystać również osoby dorosłe.

Co ważne, wstęp na warsztaty będzie wolny, a zainteresowani będą mogli dołączyć do zajęć w dowolnym
momencie – podkreśla Ewelina Rutkowska z Wydziału Ochrony Środowiska mareckiego ratusza.
EkoPark – cykl plenerowych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na terenie
miasta Marki dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16 056,00 zł.

Filtrujące rondo

Wojewódzki fundusz
ochrony środowiska
pokryje do 50 proc.
kosztów inwestycji.
Rowy melioracyjne, które w tym roku przejdą gruntowną modernizację, znajdują się w centralnej
części miasta, w rejonie ulic: Generała Zajączka,
Sowińskiego, Lisiej, Dzikiej i Wilczej. Do inwestycji
dołoży się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW). Pod
koniec kwietnia wniosek naszego samorządu został
pozytywnie rozpatrzony przez zarząd tej instytucji. WFOŚiGW wydał promesę na dofinansowanie
modernizacji rowów w formie dotacji do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych. Jej maksymalna wysokość
to ponad 446 tys. zł.
– Poprawimy stan techniczny tych rowów. Ich
remont będzie polegać na nowym ukształtowaniu
profilu podłużnego oraz przekroju poprzecznego.
Odkryte odcinki rowów zostaną umocnione ekopłytą,
co przyczyni się do poprawienia przepływu. Dziękuję
pracownikom wydziału ochrony środowiska za przygotowanie wniosku. Dzięki dofinansowaniu koszty
inwestycji będą dla naszego budżetu znacznie niższe
– mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
W ubiegłym roku Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki zdobył łącznie prawie 224 tys. zł z puli Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Większość tej kwoty (prawie 150 tys. zł) samorząd
przeznaczył na modernizację rowów melioracyjnych.
Miasto uzyskało też z tego źródła częściowo umarzalną
pożyczkę na wybudowanie oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Grunwaldzkiej (ponad 918 tys. zł).

U zbiegu ulic Sowińskiego, Zajączka i Sportowej zrobiło się jeszcze bardziej zielono. Mieszkańcy Marek – we
współpracy z Fundacją Sendzimira i mareckim ratuszem – zagospodarowali teren tuż przy skrzyżowaniu.
Najpierw przygotowali miejsce do nasadzeń, potem – posadzili rośliny. Dodatkowe podziękowania należą się
strażakom, którzy obficie skropili filtrujące rondo, do którego będzie wpływać w przyszłości część deszczówki.

Pomagamy w unieszkodliwieniu azbestu
Dzięki dofinansowaniu
miasto bezpłatnie odbierze
od mieszkańców ponad
53 tony eternitu.
W czerwcu z mareckich posesji
od mieszkańców, którzy w styczniu br. złożyli wnioski zniknie
azbest. Konkretnie – aż 53,5 tony.
Stanie się tak dzięki projektowi dofinansowanemu przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Płyty azbestowe
zostaną przetransportowane
i unieszkodliwione na składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych. Konkurs
ofert na realizację tej usługi wygrała firma Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr
Jaczyński.
W przyszłym roku kolejni
mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe, będą
mogli skorzystać z ich bezpłatnego
odbioru. W tym celu należy złożyć
odpowiedni wniosek: bezpośrednio
w Wydziale Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki (pok. 4) lub pocztą elektroniczną na adres: srodowisko@
marki.pl. Wzór formularza dostępny jest na stronach internetowych:
www.marki.pl oraz www.czyste.
marki.pl. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr tel. (22)
781 10 03 wew. 720.
Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasto
Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.271,00 zł.
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Mareccy
uczniowie
w globalnym
projekcie
Młodzi ludzie dokładają swoją kropelkę
w misji ratowania zasobów wody na ziemi.
Czy woda jest ciekawym tematem?
Oczywiście! Do takiego wniosku doszli
m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ul. Szkolnej. We wrześniu
dołączyli do globalnego projektu
Badacz Wody jako drużyna o nazwie
Polish Drops.
– Rozpiera nas duma, że jesteśmy
badaczami wody – podkreślają uczniowie „Dwójki”.
Badacz Wody to projekt o skali międzynarodowej Global Action Plan UK.
Ten program edukacyjny daje tysiącom
uczniów na całym świecie możliwość
przeprowadzenia wspólnych działań
związanych z wodą na rzecz szkół i lokalnych społeczności. Wspiera młodych
ludzi w wieku od 8 do 14 lat w prowadzeniu przez nich misji ratowania
zasobów wodnych naszej planety.
– Wielokrotnie w zadaniach brały
udział całe nasze rodziny, przyjaciele
i znajomi. Poznaliśmy fakty i otworzyły
nam się oczy na sprawy dotyczące troski o wodę – podkreślają Natalia Walawska i Sebastian Ferenc, uczniowie
klasy 6c z „Dwójki”.

Zaznaczają, że przy okazji realizacji
projektu uczniowie nawiązują kontakty z działaczami z innych krajów np.
z Hiszpanii i Włoch.
– Dzięki temu w przyszłości
może przyjdą nam do głowy jakieś
międzynarodowe rozwiązania dla
promowania idei rozsądnego gospodarowania wodą. Tymczasem
zdobywamy wiedzę i doświadczenie,
piszemy artykuły, recenzje, tworzymy plakaty, afisze i ulotki, przeprowadzamy wywiady, prowadzimy
zajęcia dla młodszych kolegów,
a także organizujemy akcje wymiany
różnych przedmiotów np. zabawek,
książek, odzieży – wyliczają Natalia
Walawska i Sebastian Ferenc.
I dodają:
– Ogromnie cenimy sobie nasze działania w projekcie Badacz Wody. Chcielibyśmy dołożyć swoją małą kropelkę
starań i cieszyć się zdrowym życiem
w czystym środowisku – podkreślają.
Uczniowie z Dwójki zapraszają na
profil na FB pod nazwą Badacz wody
– Polish Drops

Unijnie
nakręceni
Pod taką nazwą odbyły się w naszym mieście Dni Otwarte Funduszy
Europejskich. Po raz trzeci dołączył
do nich Wodociąg Marecki, który dzięki wielomilionowej dotacji z Brukseli
mógł wybudować niemal 200-kilometrową sieć kanalizacji sanitarnej. Stąd
też hasło „Unijnie nakręceni”, które ma
też drugie, dosłowne znaczenie. Jedną
z głównych atrakcji były plastelinowe
warsztaty filmowe dla dzieci prowadzo-

ne przez Monikę Kuczyniecką, autorkę
filmów animowanych i teledysków.
W tym czasie dorośli (i nie tylko) mogli zwiedzić Stację Uzdatniania Wody,
w zwykłe dni niedostępną dla mieszkańców i dowiedzieć się, skąd się bierze
woda w mareckich kranach.

– Tam na bieżąco można śledzić nasze poczynania. Gorąco zachęcamy Was
do lektury naszych artykułów. Uwierzcie, że chwilami będziecie zdumieni
i zaskoczeni ciekawostkami np. takim,
jak: ile wody zużywa się przy produkcji
czekolady, a ile do produkcji samochodu
– mówią uczniowie „Dwójki”.
Ich zdaniem, projekt jest potrzebny, zwraca uwagę i uwrażliwia społeczeństwo – nie tylko młodych ludzi,

ale również dorosłych, do rozsądnego
gospodarowania wodą.
– Dołączcie do nas – apelują Natalia
Walawska i Sebastian Ferenc.
Na stronie www.badaczwody.pl
znajduje się lista szkół, które uczestniczą w projekcie. Oprócz SP2 jest
także ekipa z Szkoły Podstawowej nr
3 przy ul. Pomnikowej. Za wszystkich mareckich badaczy wody trzymamy kciuki!
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BIULETYN
INFORMACYJNY

RZĄDOWE PIENIĄDZE
DLA MARECKICH SZKÓŁ
Otrzymaliśmy wsparcie
finansowe na zakup książek
dla szkolnych bibliotek
Co tu dużo mówić – z czytaniem książek w naszym kraju jest coraz gorzej.
Według badania przeprowadzonego
przez Bibliotekę Narodową, w ubiegłym roku 63 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Niestety, tendencja jest negatywna, bo w 2002 r.
odsetek ten wynosił (tylko lub aż)
44,4 proc. A szkoda, bo – jak pisał
niedawno zmarły pisarz Umberto Eco
– „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Być może jedną z barier jest
cena książek. Dlatego staramy się
rozwijać czytelnictwo w mareckich
bibliotekach. Mamy dobre informacje. Sześć szkół z naszego miasta
znalazło się w gronie beneficjentów
rządowego „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”. SP1 (Okólna), SP2 (Szkolna), SP3 (Pomnikowa), SP4 (Duża) oraz Zespoły Szkół
nr 1 (Piłsudskiego) i 2 (Wczasowa)
otrzymają po 12 tys. zł na wzbogacenie księgozbiorów bibliotek. Pieniądze są przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, pozostających
w sferze zainteresowania uczniów
i jednocześnie służących realizacji
podstawy programowej kształcenia
ogólnego. Celem programu jest popularyzacja regularnego czytelnictwa
wśród uczniów – także w okresie ferii
letnich i zimowych. Ważnym elementem będzie także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi m.in. poprzez organizowanie
wydarzeń czytelniczych.
W sumie Markom przypadła dotacja
wysokości 72 tys. zł. Znaleźliśmy się
w gronie 117 organów prowadzących
szkoły na Mazowszu, które otrzymały
rządowe wsparcie.

RUSZYŁA
LINIA CMENTARNA
W każdą niedzielę i ważne
święta będzie można skorzystać
z nieodpłatnego przejazdu.
Zapraszamy do skorzystania z połączenia komunikacyjnego, które łączy
kościół przy Jutrzenki z cmentarzem
przy Bandurskiego. Autobus zatrzymuje się przy przystankach: Gałczyńskiego,
Pustelnik, Wspólna, Rejtana oraz oczywiście przy cmentarzu. Z linii można
skorzystać w każdą niedzielę (począwszy od 7 maja) do 26 listopada oraz
15 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada
i 11 listopada. Z pętli przy kościele autobusy ruszają w trasę o 10:05, 11:35,
13:05 oraz 15:30. Z cmentarza przy
Bandurskiego odjeżdżają 11:00, 12:30,
14:00 i 16:30. Usługę wykonuje firma
Przewóz Osób Łuniewski Henryk.

E-ukłon w stronę mieszkańców

Potrzebujesz założyć profil zaufany? Chcesz wydrukować i/lub wypełnić urzędowy formularz? Nie masz laptopa, by napisać
pismo do ratusza? Skończył Ci się internet w komórce? Możemy temu zaradzić. W kancelarii urzędu miasta (pokój 13)
uruchomiliśmy komputer, z którego mogą korzystać nasi mieszkańcy. W korytarzu na parterze uruchomiliśmy wifi. Aby
zalogować się do sieci pod nazwą Miasto_Marki wystarczy wpisać hasło Marki 2017. Udanego surfowania!

OPS INFORMUJE W SPRAWIE 500+
W decyzjach administracyjnych przyznających prawo do świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko istnieje wyraźny zapis o obowiązku
informowania o każdej zmianie sytuacji dochodowej oraz mającej wpływ
na przyznane świadczenia. Zmiana
sytuacji dochodowej to przede wszystkim podjęcie zatrudnienia, rozpoczęcie
działalności gospodarczej, utrata zatrudnienia, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia,
uzyskanie zasiłku lub stypendium dla
osób bezrobotnych, uzyskanie prawa
do renty, emerytury lub innych świadczeń z ZUS i KRUS. Ważną informację,
która ma istotny wpływ na prawo do

świadczeń, stanowi fakt przebywania
rodzica dziecka poza granicami kraju. O tym również marecki Ośrodek
Pomocy Społecznej (OPS) powinien
zostać powiadomiony niezwłocznie.
Współczesne systemy informatyczne umożliwiające obsługę świadczenia wychowawczego 500+ pozwalają
na właściwą weryfikację dochodów
wnioskodawców. Pracownicy Działu
Świadczeń niemal codziennie odnotowują poprzez system ponad 20 wnioskodawców, którzy uzyskali nowy dochód nie informując o tym OPS. Może
to powodować sytuację, w której po
przeprowadzeniu wyjaśnień zostanie
wydana decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach, a mowa jest o dużych stawkach. Dla przykładu: rodzina

pobiera świadczenie na dwoje dzieci
w wysokości 1000 zł. miesięcznie. Po
zmianie sytuacji dochodowej nie informuje o tym Ośrodka, ten zaś sam
pozyskuje informacje z systemu np.
o podjęciu zatrudnienia przez członka
rodziny, jednak dzieje się to po sześciu
miesiącach od podjęcia pracy. Gdy po
przeliczeniu dochodu okaże się, że rodzina nie była uprawniona do otrzymywania świadczenia na pierwsze
dziecko, wówczas będzie wezwana do
zwrotu 3000 zł plus ustawowe odsetki
za opóźnienie. OPS

– To był strzał w dziesiątkę. Chcemy, by urząd jak najsprawniej załatwiał
sprawy naszych mieszkańców. Wprowadzenie płatności kartowych wpisuje
się w realizację tego celu – mówi Jacek
Orych, burmistrz Marek.
Program upowszechniania płatności
bezgotówkowych w administracji publicznej jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową
Izbą Rozliczeniową (KIR).
– Uruchomienie płatności bezgotówkowych w urzędach przybliży nas
do urzeczywistnienia idei nowoczesnej

Polski cyfrowej. Odpowiada ona też
przyzwyczajeniom klientów, którzy
coraz chętniej korzystają z kart płatniczych i płatności mobilnych – zaznacza
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju.
Jak informuje KIR, uczestniczące
w programie jednostki administracji publicznej nie ponoszą kosztów związanych
z akceptacją płatności bezgotówkowych.
Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali. Oczywiście żadnych opłat
z tytułu realizowanych w urzędach płatności nie ponoszą także klienci.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
Po krótkiej przerwie
płatności bezgotówkowe
wróciły do ratusza.
Pięć miesięcy wystarczyło, by mieszkańcy Marek zrealizowali płatności bezgotówkowe (przy użyciu
kart) w naszym urzędzie na kwotę
niemal 100 tys. zł. Dlatego pilotażowy program zamieniliśmy na
stały. Terminale płatnicze funkcjonują w kancelarii urzędu (pokój 13)
oraz wydziale opłat i podatków
(pokój 15).
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Kreatywne strefy

Dla dorosłych – to powrót do przeszłości, dla
dzieci – możliwość poznania zabaw, którymi
pasjonowali się ich rodzice i dziadkowie. Mowa
o grach chodnikowych – tym razem jednak już
w XXI-wiecznej wersji. Takie nowoczesne strefy
powstały lub powstaną przy mareckich szkołach
dzięki zaangażowaniu mieszkańców i miasta.
Mieszkańców – bo fantastycznie klikali w konkursie „To dla mnie ważne” organizowanym przez
Fundację Aviva, miasta – bo dołożyło się do realizacji przedsięwzięcia.
– Poszukiwaliśmy nowatorskiego projektu,
który nigdy w Markach nie był realizowany. Doszliśmy do wniosku, że takie strefy gier powinny
powstać przy każdej szkole – po pierwsze, by
wszystkie dzieci miały do nich dostęp, po – drugie – by zmobilizować mieszkańców do głosowania. I udało się! – podkreśla Paweł Pniewski ze
stowarzyszenia Grupa Marki 2020, które zgłosiło
pomysł do konkursu.
– Dziękuję autorom inicjatywy i wszystkim klikającym, którzy włączyli się w głosowanie. Wspólnie pokolorowaliśmy świat mareckim uczniom
– podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.
W poniedziałek, 22 maja, uroczyście otworzyliśmy strefę przy Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Szkolnej. I to z udziałem znakomitego gościa.

Do Marek zawitała Małgorzata Kożuchowska,
znana polska aktorka i jurorka konkursu „To
dla mnie ważne”. Kiedy fotoreporterzy zakończyli oblężenie gwiazdy znanej z takich filmów
i seriali jak „Kiler”, „Zróbmy sobie wnuka” czy
„M jak Miłość”, skierowała się do licznie zgromadzonych dzieci. Aktorka świetnie nawiązała
z nimi kontakt, a potem posłuchała ich krótkiego
występu. Po zakończeniu uroczystości bardzo
długo i cierpliwie rozdawała autografy oraz pozowała do selfie.
Każda ze stref składa się z kilku gier ulicznych
i podwórkowych. Wiele z nich to przeniesienie
znanych gier planszowych – takich jak szachy,
labirynt, twister czy tablice matematyczne – na
duży format. Pozwalają na wspólną zabawę dzieci
z kilku grup wiekowych podczas czasu spędzonego w szkole, jak i z rodzicami w czasie wolnym.
Oprócz „Dwójki” kreatywne strefy powstały już
przy Szkole Podstawowej nr 3 (Pomnikowa) i Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia (Wczasowa). W kolejnym etapie, po zakończonych remontach, strefy gier chodnikowych zawitają także do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego (Okólna), gdzie trwa rozbudowa, i Szkoły
Podstawowej nr 4 (Duża), gdzie zaplanowano
modernizację otoczenia.

BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU MIASTA MARKI

STRUGA SIĘ WŁĄCZA
Kolejny wniosek do konkursu
„To dla mnie ważne” przygotował UKS
Struga, który wychował wielu znakomitych warcabistów. Strużański klub
przygotowuje IV Mistrzostwa Polski
Dzieci. Pomysł jest taki, by za grant
od fundacji przygotować niespodzianki
dla uczestników turnieju i wydrukować
książkę, oczywiście o warcabach.
„Naszym celem jest pozytywne zaistnienie naszej dyscypliny w świadomości
polskich rodzin, zachęcenie najmłodszych dzieci do uprawiani sportów
umysłowych, pokazanie Polakom,
że warcaby też mogą być atrakcyjną
dyscypliną sportową” – podkreślają
przedstawiciele UKS Struga.
Więcej na www.marki.pl
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gier chodnikowych

Na inaugurację zwycięskiego w internetowym
głosowaniu przedsięwzięcia przyjechała
Małgorzata Kożuchowska, aktorka i jurorka
konkursu „To dla mnie ważne”
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