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W wakacje miasto
będzie tętnić życiem

Kino letnie, basen, weekendowe wydarzenia w parku,
lato w mieście dla uczniów – zobaczcie, co przygotowaliśmy
dla Was w lipcu i sierpniu. 
Str. 8-11

Marki w oczach
mieszkańców
Za co lubimy miasto, czego nam brakuje,
jakie są nasze zwyczaje? Odpowiedzi
na te pytania przyniosła ankieta
internetowa
Str. 4-5

Wymień kartę,
chroń zniżki

Masz Marecką Kartę Mieszkańca? Świetnie! Jesteś uprawniony do zniżek u ponad 60 partnerów programu m.in.
na basen. Pamiętaj jednak, że do końca czerwca musisz
wymienić kartę w CAF3. Z grona beneficjentów wypadną
bowiem ci, którzy nie rozliczają PIT w Markach.  Str. 12-13

Wnioskuj po dotację
i zlikwiduj kopciucha
Nasze miasto
dopłaci nawet
7500 zł tym
mieszkańcom,
którzy chcą
zamienić
stare źródło
ogrzewania
na ekologiczne.
W tym roku
mamy na ten
cel ponad
200 tys. zł. Str. 6

2 Słowo od burmistrza

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

S

poro dobrych słów, sporo gorzkich słów.
To jedno zdanie najkrócej podsumuje wyniki
internetowej ankiety, którą przeprowadziliśmy
na początku roku. Z jednej strony jej uczestnicy
piszą krytycznie o mareckich drogach, smogu,
słabej ofercie gastronomicznej i (nad)aktywności
deweloperów. A z drugiej strony – cieszą się,
że jest coraz więcej ciekawych miejsc w Markach
(MCER, Park Wolontariuszy), że mamy nowe
szkoły, a po oddaniu obwodnicy mogliśmy
zapomnieć o korkach na Piłsudskiego.
Podkreślają, że zaletą tego miasta są ludzie
i zieleń (więcej na str. 4-5).
Jaki jest wniosek dla nas samorządowców?
Pracować dalej: rozwijać to, co dobre,
poprawiać to, co wymaga naprawy.
Jedyną rzeczą, która nas ogranicza, są fundusze,
a raczej ich stały niedobór. Szukamy więc
dofinansowań w zewnętrznych źródłach.
Chyba z niezłym skutkiem, skoro zaufały
nam: kolejny raz Unia Europejska oraz
Urząd Marszałkowski (str. 3)
Powoli wychodzimy z turbulencji,
które wszystkim zafundowała pandemia
koronawirusa. Od marca 2020 r. żyliśmy
w świecie, któremu tak daleko było
do normalności. Na szczęście wraz z rozwojem
szczepień wszystko stopniowo powraca na
zwykłe tory. Nasze miasto również.
Zapraszamy więc Państwa do udziału
w projektach, które możecie pamiętać np.
z 2019 r. W lipcu i sierpniu wybierzemy się więc
do kina letniego oraz na weekendowe spotkania
w Parku Briggsów (str. 8-10). Po lockdownie
wreszcie możemy korzystać z basenu MCER
(str. 11). Dla dzieci przygotowaliśmy
„Lato w mieście”. Jak na miasto, w którym
„nic się nie dzieje”, będzie tego całkiem sporo.
Zbliżają się wakacje. Życzę Państwu dobrego
odpoczynku – z dala od zgiełku i oczywiście
wirusa. Dla nas, samorządowców, będzie to
czas wytężonego wysiłku m.in. rozstrzygania
przetargów i budowy dróg. Ale o tym już
w następnym numerze naszego biuletynu.
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#Szczepimy się
– także w Markach
Do końca maja
z uruchomionego przez
miasto punktu szczepień
przeciw COVID-19
skorzystało ponad 2,1 tys.
osób.

W poprzednim numerze biuletynu
informowaliśmy o przygotowaniach
do otwarcia punktu szczepień powszechnych przeciwko koronawirusowi, zlokalizowanego w Centrum
Handlowym M1. 12 maja przyjął
on pierwszych pacjentów. Przez
niecałe trzy tygodnie, do końca
ubiegłego miesiąca, z jego oferty
skorzystało 2100 osób. Szczepienia
prowadzi nasz partner medyczny
– Centrum Medyczne Riemer.
– W czerwcu będziemy szczepić
co najmniej kilkaset osób tygodniowo. Otrzymujemy też nieco więcej
szczepionek niż w maju. W trzecim
tygodniu czerwca będziemy mogli
zrealizować około 1,5 tys. szczepień
– pierwszą i drugą dawką łącznie
– mówi Karol Maluga, dyrektor ds.
medycznych firmy Riemer.
Obecnie szczepienia w Markach
prowadzą cztery punkty – oprócz
placówki w CH M1 można to zrobić w Kardiomedzie (ul. Sportowa), Esculapie (ul. Fabryczna)

Unijne pieniądze
popłyną do Marek
Dzięki wsparciu z Brukseli sfinansujemy cześć
inwestycji związanych z zagospodarowaniem
wód po deszczach i roztopach

oraz Centrum Medycznym Marki
(ul. Kasztanowa). Wizyty można
umawiać poprzez infolinię 989 lub
poprzez stronę pacjent.gov.pl. Można też wysłać SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333 333 lub
skontaktować się bezpośrednio
z punktem szczepień.
– Zawsze byłem gorącym zwolennikiem szczepień, nie inaczej
jest obecnie. Im więcej nas się zaszczepi, tym mamy większe szanse
na zdobycie zbiorowej odporności.
A to oznacza, że normalnie będą

mogły funkcjonować m.in. sklepy,
kawiarnie, szkoły, przedszkola,
pływalnie, kina, teatry. Dlatego
serdecznie zapraszam do udziału
w szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Jeśli tylko jest taka
możliwość, korzystajcie z naszych
mareckich placówek medycznych
— zachęca burmistrz Jacek Orych.
Przypomnijmy, że w programie
szczepień mogą uczestniczyć coraz
młodsze osoby. Od 17 maja można rejestrować 16 -17 latków, a od
7 czerwca – 12-15 latków.

SETNE URODZINY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
Prace w toku. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Marsa. Dzięki podziemnej
infrastrukturze wody opadowe i roztopowe zasilą zbiornik Konne.

Co by było, gdyby nie było pomocy
unijnej? Trudniej byłoby wybudować
obwodnicę Marek, prawie na pewno
nie udałoby się ułożyć od zera kanalizacji sanitarnej, szukalibyśmy pieniędzy na drogi rowerowe oraz parkingi
Parkuj i Jedź. Te wszystkie inwestycje –
realizowane przez państwo (obwodnica Marek) i nasz samorząd (Wodociąg
Marecki i miasto) – były obficie dofinansowane z Brukseli. W tym roku pieniądze z UE dojdą (a raczej dopłyną)
na nowy cel – zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych.
– Nasze miasto zostanie zasilone
pieniędzmi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pod
koniec maja podpisaliśmy umowę
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym
razem do naszego budżetu trafi prawie
3,7 mln zł – mówi Beata Orczyk, skarbnik Marek.
Te pieniądze stanowią refinansowanie już zrealizowanych inwestycji,
a także pomoc przy realizacji nowych.
– Dzięki wsparciu unijnemu pokryjemy część kosztów związanych
z budową ciągu ulic Jowisza-Marsa-Saturna, który połączy ulicę Wspólną

z Zieleńcem – dodaje Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek.
Ta inwestycja jest w toku. Prace
wykonuje firma Strabag. Obecnie jest
to droga gruntowa. Po zrealizowaniu
robót uzyska ona: odwodnienie, nawierzchnię asfaltową, chodnik i drogę
rowerową. Dzięki temu przedsięwzięciu, woda deszczowa zebrana z tych ulic
zostanie odprowadzona do podczyszczalni (wybudowanej podczas remontu ulicy Głównej), a następnie trafi do
zbiornika Konne.
– Dziękuję zarówno Narodowemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i pracownikom
ratusza, którzy w konsultacji z Wodociągiem Mareckim przygotowali tak
dobrze oceniony wniosek – podkreśla
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Ostatnie miesiące przyniosły kilka
dobrych wiadomości z zakresu zdobywania dotacji na inwestycje. W poprzednim numerze informowaliśmy
o uzyskaniu 1 mln zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (na
budowę ul. Kościelnej) oraz prawie
2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (również na ciąg Jowisza-Marsa-Saturna).

Wyremontujemy dziesiątą kamienicę Briggsów
Otrzymaliśmy wsparcie
od samorządu województwa
mazowieckiego.

Wszystko zaczęło się od dwóch izb i jednej klasy. Tak wyglądały początki „Publicznej Szkoły Podstawowej
w Czarnej Strudze”. W tym roku od jej uruchomienia mija 100 lat! Przez ten czas jej mury opuściły
tysiące absolwentów. Elżbieta Piszcz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2, zapowiada wiele wydarzeń związanych
z jubileuszem. Przy ul. Wczasowej zaplanowane są m.in. konkursy, wystawy, wywiady z absolwentami
oraz pracownikami szkoły, zajęcia i prezentacje materiałów interaktywnych dla uczniów.
Całość zwieńczy uroczysty koncert z okazji 100-lecia szkoły, który odbędzie się w maju przyszłego roku.
Dostojna Jubilatko z ul. Wczasowej, wszystkiego najlepszego!

Jedną z pamiątek historycznych po
angielskich przemysłowcach są kamienice położone po obu stronach Alei
Piłsudskiego. W poprzednich latach
zrewitalizowaliśmy dziewięć takich zabytkowych obiektów. Wiele wskazuje
na to, że przywrócimy dawny blask kolejnej kamienicy Briggsów. W maju samorząd województwa mazowieckiego
zaakceptował nasz wniosek o dotację.
Z puli marszałka otrzymamy 110 tys. zł.
Oczywiście jest to tylko część potrzebnych pieniędzy. Brakującą część, na
wniosek burmistrza, zabezpieczyli w budżecie radni naszego miasta. W czerwcu
zostanie ogłoszony przetarg na wykona-

nie prac przy Piłsudskiego 82. Liczymy
na oferty potencjalnych wykonawców.
– To już druga dotacja przekazana
przez Sejmik dla Marek na ratowanie zabytków w ciągu ostatnich lat.
W 2019 roku dzięki wsparciu z budżetu
województwa wykonano prace konserwatorskie przy budynku Mareckiego
Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego – dodaje Paweł Pniewski, przewodniczący Rady Miasta.
Samorząd naszego miasta złożył
również wniosek o dofinansowanie
remontu jedenastej kamienicy – tym
razem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powrót do przeszłości. Jeszcze w tym
roku kamienica przy Piłsudskiego 82
odzyska dawny blask.
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Portret mieszkańca, obraz miasta
Jest wiele powodów,
za które cenimy nasze
miasto, i sporo spraw,
na które narzekamy

w formalnej lub nieformalnej grupie społecznej, pozytywnie odpowiedziało zaledwie 13 proc. respondentów.
Ponad 35 proc. twierdzi, że zna takie grupy, ale nie
angażuje się. Dla kolejnych 21 proc. ankietowanych
obywatelska aktywność ogranicza się do wpisów na
forach internetowych. Smutne jest też to, że mimo
naprawdę szerokiej palety organizacji pozarządowych
aż 31 proc. nie zna takich grup.

Plusy i minusy

W połowie marca zaprosiliśmy mieszkańców Marek
do wypełnienia ankiety internetowej. Chcieliśmy
dowiedzieć się, jakie Państwa zdaniem są mocne
i słabsze strony naszego miasta. Chcieliśmy też dzięki
ankiecie spróbować nakreślić obraz naszego mieszkańca – gdzie robi zakupy, jak spędza wolny czas,
czy działa na niwie społecznej. Byliśmy pozytywnie
zaskoczeni odzewem. W ankiecie wzięło udział prawie 700 osób, co na liczące 40-50 tys. mieszkańców jest naprawdę dobrym wynikiem. Dziękujemy!
Przejdźmy do rzeczy!

Kupujemy lokalnie

Z internetowego badania wyłania się bardzo ciekawy obraz obywatela Marek. Ogromna większość
uczestników ankiety to mieszkańcy naszego miasta.
Większość z nich jednak (prawie 70 proc.) pracuje poza Markami (zapewne w stolicy). Nie zmienia
to faktu, że szanujemy i lubimy lokalność. Prawie
85 proc. z nas robi zakupy spożywcze w naszym mieście. Ponad 73 proc. realizuje tutaj usługi pocztowe
i telekomunikacyjne. Dobrze wygląda też wskaźnik
realizacji zakupów kosmetycznych – w Markach robi
to prawie 70 proc. W naszym mieście korzystamy
też z usług fryzjera (niecałe 54 proc.) oraz rzemieślnika (mechanik, szewc, krawiec) – ponad 51 proc.
Nieźle – z lokalnego punktu widzenia – wygląda też
Wasza aktywność sportowa. Z basenu MCER, siłowni czy zajęć przygotowywanych przez organizacje
pozarządowe korzysta w Markach prawie 46 proc.
ankietowanych. Na podobnym poziomie kształtuje
się poziom wykorzystania usług medycznych (prawie
48 proc.) oraz edukacyjnych (prawie 49 proc.).
W niektórych kategoriach nie jest jednak tak
optymistycznie. Poza Markami kupujemy ubrania
(64 proc.) oraz sprzęt RTV-AGD (44 proc.). Również
poza naszym miastem korzystamy z usług kulturalnych (ponad 80 proc.), gastronomicznych (prawie

Strzał w dziesiątkę. Park Wolontariuszy przy ul. Sportowej to największe w sercu miasta miejsce spotkań.
Bawią się tu dzieci, trenują młodzi, odpoczywają dorośli. Jest dziełem mieszkańców oraz mareckiego samorządu. To właśnie tu są zaszyte m.in. inwestycje z budżetu obywatelskiego. Z każdym tygodniem pojawia się tu
coraz więcej naszych mieszkańców. Dziękujemy i zapraszamy!
54 proc.) oraz finansowych (43 proc.). Ekipy budowlane wolimy też spoza Marek, choć w tym przypadku
przewaga nie jest ogromna (41 proc. do 31 proc.).

Po godzinach

Jak spędzamy wolny czas? To zależy od pory tygodnia. Od poniedziałku do piątku generalnie jesteśmy domatorami. Ponad 60 proc. z nas spędza czas
we własnych czterech ścianach. Ale warto tu podkreślić, że 26 proc. respondentów po pracy znajduje czas
na aktywne formy – basen, rower, futbol i bieganie.

W weekendy sport zdominował nasze życie. Aż
44 proc. osób wskazuje, że zrzuca w ten sposób niepotrzebne kalorie. Z kolei w soboty i niedziele w domach
zostaje 18 proc. ankietowanych. Warto podkreślić, że
spora część z nas wykorzystuje wolny czas na wizyty
w punktach gastronomicznych (prawie 11 proc.), kulturalnych (prawie 9 proc.) oraz – rzecz jasna – w centrach handlowych, choć tu odsetek wskazań, wbrew
pozorom, nie jest oszałamiający (ponad 5 proc.)
Z żalem informujemy, że mało wykazujemy się na
niwie społecznej. Na pytanie, czy ankietowany działał

Pytaliśmy w ankiecie, jakie są też mocne i słabe strony naszego miasta. Zacznijmy od tych pierwszych.
W odpowiedziach przewija się kilka głównych wątków.
Lubimy Marki m.in. za bliskość Warszawy, dużo terenów zielonych i niższe ceny nieruchomości. Cieszymy
się, że dostrzegają Państwo również zmiany w zakresie
inwestycji infrastrukturalnych. Często w wypowiedziach
przewijają się słowa „Mareckie Centrum EdukacyjnoRekreacyjne” oraz „basen” – to mimo tego, że w pandemii nie można było korzystać z ogromnej większości
ich usług. Wspominacie też o nowoczesnych obiektach
edukacyjnych, które powstały w odpowiedzi na szybko
rosnącą liczbę przedszkolaków i uczniów. Podkreślacie
też, że w Markach spotkaliście „świetnych ludzi”. Jak
wiadomo – dobry sąsiad jest bezcenny!
Nietrudno się domyślić, jakie wskazujecie słabsze
strony naszego miasta. Konieczność przekierowania
wielomilionowych środków na inwestycje edukacyjne
spowodowała, że nie mogliśmy przyśpieszyć tempa budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych. A i tak
w ostatnich latach zrealizowaliśmy około 60 małych
i dużych inwestycji drogowych, a kolejne szykujemy do
realizacji na jesień tego roku. Marzy Wam się też nowe
centrum miasta, czyli rynek z prawdziwego zdarzenia.
Pierwsze kroki w tym kierunku wykonaliśmy, tworząc
naprzeciwko ratusza Park Wolontariuszy – miejsce spotkań mieszkańców na świeżym powietrzu. Do powietrza, zwłaszcza tego jesiennego i zimowego, sporo osób
(i słusznie) ma duże zastrzeżenia. Dlatego kontynuujemy dofinansowanie do wymiany kopciuchów. Martwi
Was też napływ nowych inwestycji mieszkaniowych
(określanym czasem mianem patodeweloperki) oraz
nadmiar reklam, zwłaszcza wzdłuż głównego ciągu
komunikacyjnego. Marzycie również o szerszej ofercie
gastronomicznej – tak, aby nie trzeba było jechać w tym
celu do Warszawy. Mamy nadzieję, że będzie to ważny
sygnał dla rzutkich przedsiębiorców – mieszkańcy Marek
czekają na Waszą kulinarną ofertę!

Plusy i minusy mieszkania w Markach
Wypowiedzi z ankiety internetowej

–
+

–
+
–
+
–
+

Miasto ogólnie jest dość brzydkie, należałoby je obrać z reklam, chociaż
stworzyć centrum miasta tętniące życiem, brakuje miejsc spotkań dla ludzi.
Marki bardzo szybko się rozwijają, bardzo dużo się dzieje.
Dzięki powstaniu MCER są i imprezy kulturalne i dużo aktywności
sportowych. Wciąż jest cicho, bo główny ruch został wyniesiony z miasta,
dobra komunikacja z Warszawą i nowy basen.
Brak PKP lub metra, nierozwinięta gastronomia, nie ma restauracji, żeby
wybrać się z rodziną na obiad (poza pizzerią czy kebabem), brak kawiarni,
nierozwinięta infrastruktura parku przy rzece Długiej, brak sieciowej
drogerii poza centrum handlowym. Powinno być więcej inwestycji
w rekreację mieszkańców tak jak plac zabaw Nivea przy Sportowej.
Dobra komunikacja z Warszawą, są tu wszystkie potrzebne media,
miasto bardzo się zmieniło na plus w ostatnich 20 latach.
Brakuje tu wszystkiego, porządnych ulic, ścieżek rowerowych,
nie ma porządnego parku, w którym można by pojeździć na hulajnodze,
rolkach itd., nie ma atrakcyjnego rynku z gastronomią, a latem
ze stolikami na zewnątrz, nie ma atrakcyjnych zajęć, inicjatyw, imprez itd.
Jest to piękne miejsce: dużo lasów, miła okolice, sympatyczni ludzie,
bardzo ładne place zabaw dla dzieci, super centrum sportowe,
świetna siłownia oraz fantastyczne, organizowane przed pandemią
festyny i atrakcje dla społeczności mareckiej.
Zbyt intensywnie postępującą zabudowa segmentów wielorodzinnych,
a przy tym brak infrastruktury drogowej, deweloperzy nie zapewniają
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, ulice zastawione samochodami,
brakuje chodników, duży ruch samochodów i ludności.
Cisza, brak korków, sporo zieleni, sporo sklepów różnego rodzaju usług.
Brak potrzeby jeżdżenia do Warszawy. Widać, że miasto się rozwija.

Gdzie kupujemy? Gdzie zamawiamy usługi?
Zakupy spożywcze
W Markach

84,94

W Markach

13,89

W Markach

53,65

W Markach

45,91

Usługi rzemieślnicze
(mechanik, szewc, krawiec, pralnia)

W Markach

18,71

Poza Markami

13,45

Poza Markami

64,47

Poza Markami

37,13

Poza Markami

30,70

W Markach

51,17

Poza Markami

42,98

23,10

Poza Markami

39,33

Głównie online

21,35

W ogóle nie korzystam

16,96

Głównie online
Inne odpowiedzi

Zakupy ubrań

1,32
0,29

Zakupy kosmetyków i środków czystości

Głównie online
Inne odpowiedzi

Fryzjer i usługi kosmetyczne

20,61
1,03

Zakup sprzętu RTV/AGD

W ogóle nie korzystam
Inne odpowiedzi

Zajęcia sportowe (basen, siłownie etc.)

9,06
0,16

Restauracje i kawiarnie
25

W ogóle nie korzystam
Inne odpowiedzi

0,29

Kultura (kino, koncert, inne wydarzenia)

Usługi finansowe

W ogóle nie korzystam

9,36

Inne odpowiedzi

0,14

Usługi budowlano-remontowe

W Markach

69,88

W Markach

W Markach

31,29

W Markach

Poza Markami

22,95

Poza Markami

44,30

Poza Markami

53,65

Poza Markami

80,56

9,06

Głównie online

7,02

Głównie online

28,07

Zamawiam online

5,85

Głównie online

Inne odpowiedzi

0,15

Inne odpowiedzi

2,63

Inne odpowiedzi

9,21

W ogóle nie korzystam

Usługi medyczne

W Markach

30,99

W Markach

47,95

Poza Markami

40,94

Poza Markami

50,29

2,63

W ogóle nie korzystam

26,75

Inne odpowiedzi

7,75

Inne odpowiedzi

1,32

1,76

6 Środowisko

Dzwoni rachmistrz? Daj sobie pomóc!

Dopłacimy nawet

7500 zł

Rachmistrz spisowy to
nie akwizytor lub wyłudzacz
danych. Kiedy do Ciebie
dzwoni, robi to po,
żeby Ci pomóc wypełnić
obowiązek spisowy.

do wymiany starego pieca
na nowe źródło energii

Weź miejską dotację
i pozbądź się kopciucha
Wielu z nas narzeka na jakość powietrza w sezonie jesienno-zimowym. Głównym powodem
smogu jest tzw. niska emisja, czyli to, co spalamy
w starych piecach. Namawiamy mieszkańców do
tego, by je zamienić na bardziej ekologiczne źródło ciepła, zasilanie gazem, prądem lub olejem.
Stosujemy zachęty finansowe. W latach 20182020 dzięki programowi dotacji udało się pozbyć
50 starych kopciuchów. Kolejny nabór ruszył
w tym roku.
– Miasto pokryje 75 proc. kosztów kwalifikowanych wymiany pieca. Nasz mieszkaniec może otrzymać nawet 7500 zł – podkreśla Marcin Skrzecz,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
W tym roku do rozdysponowania jest
rekordowa kwota 202,5 tys. zł. To oznacza,
że będziemy mogli wesprzeć wymianę
minimum 27 kopciuchów.

– Osoby, które chcą wymienić kopciucha na piec
gazowy, muszą dysponować gotowym przyłączem
gazowym – zaznacza Marcin Skrzecz.
Co ważne, inaczej niż w poprzednich latach,
o wsparcie aplikować mogą również przedsiębiorcy.
– Do końca maja wnioski o dotację złożyło
14 mieszkańców. Pula z dotacjami jest więc jeszcze
otwarta. Wnioski będziemy przyjmować do końca
lipca – chyba, że wcześniej wyczerpie się tegoroczny budżet programu – podkreśla Ewelina Rutkowska-Pawluk z Wydziału Ochrony Środowiska.
Pracownicy ratusza proszą o dokładne zaznajomienie się z regulaminem programu oraz o staranne wypełnienie wniosku. Jest on dostępny na
stronie marki.pl
– Gdyby ktoś miał wątpliwości lub pytania, służymy pomocą w godzinach pracy urzędu – podkreśla
Marcin Skrzecz.

„Czyste Powietrze”
także w Markach
Oprócz naszych samorządowych pieniędzy na wymianę tzw. „kopciuchów”,
w grę wchodzą dotacje z rządowego,
ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”. Dzięki nim właściciel lokalu jednorodzinnego może uzyskać finansowe
wsparcie na wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła, termomodernizację budynku, a przy tej okazji również na
montaż instalacji fotowoltaicznej. Nasze
miasto uruchomi punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu. O dacie jego uruchomienia będziemy informować na naszych stronach internetowych
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oraz w mediach społecznościowych.
– Dzięki temu sprawy związane z programem – zamiast w Warszawie – będziemy załatwiać w naszym mieście. Przede
wszystkim pomożemy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o rządowe dofinansowanie. Gorąco zachęcam – im mniej kopciuchów, tym lepsze będzie powietrze
w naszym otoczeniu – informuje burmistrz
Jacek Orych.
Pojedynczy beneficjent może uzyskać w podstawowym wariancie
30 tys. zł dofinansowania, a w rozszerzonym – 37 tys. zł.

CZEKAMY
NA WASZE WNIOSKI.
Do tej pory,
przez trzy lata,
wsparliśmy
mieszkańców kwotą
blisko 380 tys. zł.
Dzięki temu z naszej
przestrzeni zniknęło
50 kopciuchów.
W tym roku
dysponujemy
rekordowym budżetem
– ponad 200 tys. zł.
Oferta jest dostępna
dla wszystkich,
nie wprowadziliśmy
progów dochodowych.

WAŻNA DATA

29

czerwca

Tego dnia mija ostateczny termin na złożenie nowych deklaracji
odpadowych. Na podstawie danych o zużyciu wody za 2020 r. obliczamy
stawkę za okres maj-grudzień 2021 r. Deklaracje składamy w dwóch
miejscach: Wydziale Podatków i Opłat przy ulicy Lisa-Kuli 3a oraz Centrum
Aktywności Fabryczna 3 (miejsce dedykowane seniorom). Przypominamy,
że w związku ze składaniem deklaracji Wydział Podatków i Opłat będzie
pracował dłużej. W poniedziałki będzie można złożyć deklaracje do
godziny 20:00, a we wtorki i czwartki do godz. 18:00. W czerwcu wydział
będzie również czynny w dwie ostatnie soboty (19 i 26 VI) w godz.
9.00 -14.00. Zachęcamy do wykorzystania narzędzi, które znajdują się na
stronie czyste.marki.pl (m.in. kalkulator odpadowy, wygodne formularze),
a także do wykorzystania platformy ePUAP do elektronicznego przesłania
deklaracji (informacja na ten temat również znajduje się
na stronie czyste.marki.pl).

Nie jesteś jeszcze w gronie osób
spisanych w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021? Możesz w takim razie spodziewać się telefonu od rachmistrza. Nie
ignoruj tego połączenia i nie odmawiaj
pod byle pretekstem. Rachmistrz jest
dla Ciebie wsparciem i warto skorzystać
z jego pomocy.
– Rachmistrz nie jest akwizytorem
i nie chce nam niczego sprzedać. Jedynym celem jego pracy jest pomoc
mieszkańcom w wypełnieniu obowiązku spisowego. Dlatego warto go
wysłuchać i dowiedzieć się, w jaki sposób chce nas wesprzeć – tłumaczy Ada
Gajek z UM Marki.
Spis ze wsparciem rachmistrza jest
o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz pro-

wadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co
do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie.
– Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając
komputera i internetu albo w ogóle nie
miały styczności z cyfrowym światem.
Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie przez internet – jeśli nie
umiemy się spisać samodzielnie, należy bezwzględnie skorzystać z pomocy
rachmistrza – mówi Ada Gajek.
Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania
spisowe, przeczyta je dokładnie wraz
z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości,
zaznaczy za nas odpowiedzi. Uzyskanych informacji nie przekaże nikomu
– przed przystąpieniem do pracy podpisuje bowiem specjalne przyrzeczenie
o zachowaniu ich w tajemnicy. Ma przy
tym świadomość, że jej złamanie grozi
karą więzienia do lat 3.
– Odbierając telefon od rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie

Więcej ekranów
wzdłuż obwodnicy
Będzie trochę ciszej
w sąsiedztwie szybkiej trasy.
GDDKiA zadeklarowała,
że zwiększy zakres ochrony
przed hałasem.
Mieszkańcy Marek, którzy mieszkają
w sąsiedztwie obwodnicy, od września
2013 r. (to nie pomyłka) starają się
o poprawę ochrony akustycznej. Do
tych działań kolejny raz włączyli się
radni naszego miasta, którzy w marcu
podjęli uchwałę w tej sprawie, skierowaną do Generalnej Dyrekcji dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Mieli ku temu solidne podstawy.
Badania akustyczne, realizowane na
odcinku węzeł Marki – rzeka Długa
wykazały liczne przekroczenia norm
– w dzień w 4 punktach, w nocy –
w 22 punktach.
W lutym informowaliśmy, że został rozstrzygnięty przetarg na dobudowanie i podwyższenie ekranów
m.in. w sąsiedztwie ulicy Szpitalnej
i Ząbkowskiej. Obecnie największą
troską jest otoczony odcinek między
ulicami Marii Curie Skłodowskiej
a wiaduktem nad rzeką Długą, gdzie
niestety również stwierdzono przekroczenie norm. Obecna przerwa w ciągu
ekranów w tym rejonie wynosi około

650 m. Do tej pory było wiadomo, że
skróci się o 160 m. GDDKiA wpisała
taką długość nowych ekranów (o wysokości 6 m.) do rozstrzygniętego już
przetargu.
Okazuje się, że będzie ich jednak więcej. W najnowszym piśmie
do radnych GDDKiA deklaruje, że
warszawski oddział dyrekcji „podjął
działania mające na celu realizację
ekranów akustycznych w pełnym
zakresie wskazanym w analizie porealizacyjnej”. Co to oznacza? Dobudowanie kolejnych ponad 100 m.
ekranów, również o wysokości 6 m.
W ten sposób długość ekranów na
tym odcinku zwiększy się łącznie
o ponad ćwierć kilometra. Niestety,
nadal pozostanie przerwa licząca
około 400 m.
– Z jednej strony cieszy nas to, że
niedługo nastąpi poprawa sytuacji.
Z drugiej – nadal martwi, że ring
ekranów nie zostanie domknięty,
mimo że przekroczenia hałasu zostały wykazane na wysokości ulicy
Szkolnej. Wiele wskazuje na to, że
po realizacji nowych ekranów i podwyższeniu istniejących trzeba będzie
przeprowadzić kolejne badania, które mogą wykazać konieczność dobudowania brakujących osłon – uważa
radny Jarosław Jaździk.

ponosimy kosztu rozmowy. Możemy
zatem bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać rachmistrza o wszystko,
z czym mamy problem – tłumaczy
Ada Gajek.
Warto pamiętać o zachowaniu
ostrożności i sprawdzaniu tożsamości
osoby, która do nas telefonuje. Rachmistrzowie spisowi będą dzwonić z dwóch
numerów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99.
Jeśli na wyświetlaczu naszego telefonu
pojawi się któryś z tych numerów, oznacza to, że dzwoni rachmistrz.
– Jeśli jednak dalej mamy wątpliwości, możemy zweryfikować tożsamość
rachmistrza dzwoniąc na infolinię pod
numer 22 279 99 99 lub korzystając
z aplikacji „Sprawdź tożsamość rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl/.
Potrzebna jest tylko znajomość imienia,
nazwiska i numeru identyfikacyjnego
rachmistrza. Mamy też prawo poprosić
rachmistrza o podanie jednej z pięciu
ostatnich cyfr naszego numeru PESEL.
Prawdziwy rachmistrz ma dostęp do tej
informacji i będzie umiał odpowiedzieć
prawidłowo – wyjaśnia Ada Gajek.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki,
oszczędności, cenne przedmioty w domu,
numer konta, numer dowodu osobistego, PIN do karty czy dane logowania do
bankowości internetowej. Takie pytania
mogą wskazywać na próbę wyłudzenia
danych. W przypadku wątpliwości co do
wiarygodności rachmistrza spisowego,
należy to zgłosić na infolinię spisową lub
do Gminnego Biura Spisowego.
– Część osób odmawia rachmistrzom tłumacząc, że w tej chwili nie
ma czasu, a spis trwa do końca września i można z tym poczekać. To prawda, ale niekoniecznie wyjdziemy na tym
dobrze. We wrześniu może się bowiem
okazać, że osób, które zostawiły sobie
spis na ostatnią chwilę, jest na tyle
dużo, że ograniczona będzie dostępność rachmistrzów. Będzie wprawdzie
funkcjonować samospis internetowy,
ale w tej opcji nie możemy liczyć na
wsparcie rachmistrza i wszystkie wątpliwości będziemy musieli sobie wyjaśnić sami – informuje Ada Gajek.
Dlatego warto odebrać telefon od
rachmistrza i dać sobie pomóc!

WYRÓŻNIENIA W OGÓLNOPOLSKICH
KONKURSACH

Znakomite wieści napłynęły z Gdyni. W maju
odbywał się tam kongres „Perły samorządu”.
Jego częścią był konkurs o tej samej nazwie,
organizowany przez „Dziennik Gazeta Prawna”
i firmę doradczą PWC. Nasze miasto zostało
zaliczone do wąskiego grona liderów dobrych
praktyk w zakresie edukacji. Otrzymaliśmy
wyróżnienie za budowę Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego – inwestycji
z wieloma ciekawymi ekologicznymi
rozwiązaniami. Możemy też pochwalić się
szczególnym wyróżnieniem dla opiekunki
mareckich finansów. W prowadzonym
równolegle ogólnopolskim rankingu „Skarbnik
Samorządu”, w kategorii gmin miejskich
powyżej 25 tys. mieszkańców, drugie miejsce
zajęła Beata Orczyk. Serdecznie gratulujemy!
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Powrót
Kina Letniego
W lipcu i sierpniu zapraszamy na dziewięć bezpłatnych seansów filmowych
W ubiegłym roku z powodu pandemii zrezygnowaliśmy z dorocznego Kina Letniego. W tym roku
zamierzamy z nim wrócić. Trzymamy się dobrych
i sprawdzonych wzorów. Będziemy spotykać się
w każdy wakacyjny czwartek w parku miejskim przy
Al. Piłsudskiego.
– Zapraszamy przede wszystkim rodziców z dziećmi. Zdecydowaliśmy, że w tym roku będzie dominować kino familijne i animowane. Na dużym ekranie
zobaczymy takie produkcje jak „Jumanji. Następny poziom”, „Spider Man Uniwersum”, „Lego Przygoda 2”
czy też Angry Birds 2” – mówi Katarzyna Pisarska,
naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Zdrowia.
Każdy seans będzie się zaczynał o godz. 20.30.
Na rodziców i dzieci będą czekać leżaki. Gwarantujemy dobrą rozrywkę w familijnym gronie (repertuar
w ramce obok).
– Jeden z polskich reżyserów powiedział, że obejrzenie filmu na dużym ekranie to coś więcej niż jego
odbiór w formacie telewizyjnym. Jego zdaniem, duży
ekran powoduje jednak, że jesteśmy bardziej w środku
całej tej opowieści. I tego właśnie Państwu życzymy
w czwartkowe wieczory w Parku Briggsów – mówi
Emilia Wrzosek z Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu.
Wstęp na filmowe seansy jest oczywiście bezpłatny.
Zapraszamy!

FRAJDA DLA DZIECI,
ODPOCZYNEK DLA DOROSŁYCH
W połowie maja zaczął działać plac wodnych
atrakcji w Parku Wolontariuszy (przy ulicy
Sportowej). Inwestycja, oddana do użytku
na początku ubiegłego roku, nie mogła być
czynna z powodów epidemiologicznych.
Sytuacja uległa poprawie, więc już można
cieszyć się z atrakcji, które przygotował
Wodociąg Marecki. Zainstalowane
w kamiennych płytach dysze potrafią wyrzucić
wodę na wysokość 3 m. Strumienie są
podświetlane, dzięki czemu wieczorami tworzą
barwne mozaiki. Jest to obiekt nowoczesny,
dlatego nie ma mowy o marnowaniu
wody. Krąży ona w obiegu zamkniętym
i jest dezynfekowana. Z uwagi na możliwe
zanieczyszczenia zewnętrzne nie nadaje się
jednak do picia.
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REPERTUAR KINA LETNIEGO 2021
DATA

TYTUŁ

GATUNEK

CZAS PROJEKCJI

KATEGORIA WIEKOWA

1 lipca

O PSIE, KTÓRY
WRÓCIŁ DO DOMU

Familijny

1,36 h

7+

8 lipca

SPIDER - MAN
UNIWERSUM

Animowany

1,57 h

12+

15 lipca

LEGO PRZYGODA 2

Animowany

1,46 h

Bez ograniczeń

22 lipca

JUMANJI. NASTĘPNY
POZIOM

Familijny

2,03 h

12+

29 lipca

TAJNI I FAJNI

Animowany

1,42 h

Bez ograniczeń

5 sierpnia

KLAKSON I SPÓŁKA

Animowany

1,30 h

Bez ograniczeń

12 sierpnia

CORGI, PSIAK
KRÓLOWEJ

Animowany

1,32 h

7+

19 sierpnia

ZEGAR
CZARNOKSIĘŻNIKA

Familijny

1,44 h

12+

26 sierpnia

ANGRY BIRDS 2

Animowany

1,36 h

Bez ograniczeń

Spotkajmy się
w CAF3
Gdzie zorganizować warsztaty
kulinarne, ciekawy wykład
lub zagrać partię brydża?
Zapraszamy na Fabryczną 3.
Chcecie zorganizować spotkanie mieszkańców, a brakuje wam miejsca? Kierujcie
kroki do Centrum Aktywności Fabryczna 3.
To miejsce spotkań mieszkańców i organizacji pozarządowych przygotowane przez
ratusz. Po okresie lockdownu CAF3 coraz
szerzej otwiera drzwi i znów wypełnia się
grafik jego zajęć.
Do dyspozycji mieszkańców są:
↘ sala wykładowo-kinowa, którą można podzielić na dwa mniejsze pomieszczenia;
↘ w pełni wyposażona duża kuchnia;
CAF3 jest dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Tutaj
też można wyrobić lub przedłużyć Marecką Kartę Mieszkańca.
Uwaga! CAF3 jest udostępniane naszym mieszkańcom bezpłatnie. W sprawie
rezerwacji sali prosimy o kontakt e-mail:
caf3@marki.pl lub tel. 22 781 10 03 wew.
901. Wszyscy korzystający muszą stosować się do zasad sanitarnych.

Marki Włącz się
na weekend
W lipcu i sierpniu zapraszamy
na ciekawe sobotnie i niedzielne
spotkania. W każdy weekend
m.in. praktyczne warsztaty
z nutką ekologii.

Lato w Markach 2021
Wycieczki, projekcje filmowe,
wizyty na pływalni – w czasie
letniej przerwy dzieci nie będą
się nudzić.
Rodzice w wakacje pracują, część koleżanek i kolegów z klasy rozjechała się
w różne strony. Co tu robić? Całe wakacje przy komputerze? No niby fajna wizja, ale trochę szkoda i czasu, i oczu. Tym
bardziej, że większość roku szkolnego
uczniowie i tak spędzali przy komputerach podczas zdalnych lekcji.
Taki scenariusz w wakacje nie musi
się powtórzyć. Dlaczego? Część rodziców
zapisała dzieci z mareckich szkół podstawowych na tegoroczne „Lato w mieście”,
a ściślej „Lato w Markach 2021”.
– Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w formie półkolonii będziemy prowadzić
od końca czerwca niemal do połowy
sierpnia. „Lato w Markach” będzie odbywać się kolejno w trzech placówkach:
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej, Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej oraz Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Okólnej. W każdej z tych placówek
zajęcia będą prowadzone od poniedziałku
do piątku – informuje Aleksandra Dudek
z Centrum Usług Wspólnych.
Dzieci mogą liczyć na wiele atrakcji. W programie będą m.in. wycieczki,
projekcje filmowe oraz wizyty na basenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Ważna wiadomość dla
rodziców – opieka będzie sprawowana

Dla ochłody i relaksu. Jedną z tegorocznych atrakcji „Lata w Markach” będą
wizyty na pływalni MCER.
od godz. 6.30 do godz. 17.30. W trakcie
dnia przewidzieliśmy oczywiście obiad
dla uczestników „Lata w Markach 2021”.
– Dołożymy wszelkich starań, by był
to dla dzieci czas spędzony w sposób
interesujący i aktywny – podsumowuje
Anna Marchlik, sekretarz miasta.

TERMINARZ
„LATA W MARKACH 2021”
↘ S zkoła Podstawowa nr 3
przy ul. Pomnikowej 21
– od 28 czerwca do 9 lipca
↘ Zespół Szkół nr 2
przy ul. Wczasowej 5
– od 12 lipca do 30 lipca
↘ Szkoła Podstawowa nr 1
przy ul. Okólnej 14
– od 2 sierpnia do 13 sierpnia

To jest jedno z najpiękniejszych i najlepiej ocienionych latem miejsc w naszym mieście. Mowa o Parku Briggsów,
położonym między zabytkowym pałacykiem i fabryką a rzeką Długą. To właśnie w tym miejscu w wakacyjne miesiące zaprosimy mieszkańców naszego
miasta na cykl ośmiu dwudniowych
spotkań (z wyjątkiem 14 - 15 sierpnia).
– Zapraszamy Państwa na cykl
„Marki Włącz się na weekend”. Każde
wydarzenie będzie zaczynać się w porze poobiedniej, o godzinie 14.00. To
idealny czas, by wybrać się na rodzinny spacer – najlepiej do parku miejskiego – zachęca Katarzyna Pisarska,
naczelnik Wydziału Promocji, Zdrowia
i Sportu mareckiego ratusza.
W każdy weekend będą odbywały
się m.in. warsztaty o różnej tematyce. Wiadomo już, że będzie dominować ekologia. W tym czasie będziemy
przygotowywać m.in. karmniki, domki
dla owadów, budki lęgowe. Pomoże-

my w przygotowaniu mini ziołowego
ogródka i doniczki samo nawadniającej. Odwiedzą nas również różne
zwierzęta.
– Będzie dużo zabawy, dużo radości,
a do tego praktyczna dawka wiedzy
o ekologii, czyli tematyce tak bliskiej
wielu naszym mieszkańcom – podkreśla Emila Wrzosek z Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu.
Projekt „Marki Włącz się na weekend” przygotowują wspólnie pracownicy urzędu miasta, a także Mareckiego
Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, Biblioteki Publicznej, Wodociągu Mareckiego oraz Marcovii Marki.
– Końcowym akcentem wakacyjnym
będzie weekendowe spotkanie 28-29
sierpnia, na które szykujemy różne
dodatkowe niespodzianki. Obserwujcie naszą stronę www.marki.pl – tam
znajdziecie zapowiedzi i relacje – dodaje Ada Gajek z Wydziału Promocji,
Zdrowia i Sportu.
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Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych www.mokmarki.pl,
www.wirtualnymok.pl oraz profilu na FB www.facebook.com/mokmarki

Wakacje pełne wrażeń
Latem nie ma mowy o nudzie.
Przygotowaliśmy zajęcia dla dzieci i dorosłych

1

KOLOROWE LATO
W PARKU MIEJSKIM

Zapraszamy dzieci na dwa wakacyjne spotkania w ramach akcji „Marki Włącz się na weekend” organizowane przez Urząd Miasta. Zakodowany Weekend – czyli grę terenową z zagadkami, łamigłówkami i innymi zadaniami do wykonania – przygotujemy 31 lipca i 1 sierpnia, a 7 i 8 sierpnia podczas Kolorowego
Lata odbędą się warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego, taneczne i zabawy ruchowe. Wstęp wolny.

2

LETNIA
PRACOWNIA

Podczas wakacji zapraszamy dzieci do Letniej
Pracowni na interdyscyplinarne warsztaty: plastyczne, malarskie, wokalne, lego-robotykę, klockomanię, zabawy ruchowe i taneczne.
taneczne W pierwszym tygodniu wakacji (28 czerwca – 2 lipca)
zajęcia odbywać się będą codziennie. Od 7 lipca do końca wakacji w każdą środę. Opłata za
udział w jednym warsztacie wynosi 5 zł. Zapisy
od 10 czerwca – tel. 22 781 14 06.

3

MARKOWE
PLANSZÓWKI

Długo wyczekiwany spektakl widzowie będą mogli
zobaczyć 19 i 20
czerwca. Reżyser
Jerzy Łazewski wykorzystał główne
wątki dramatu
Juliusza Słowackiego oraz fragmenty musicalu
BALLADYNA 68
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego
Przybory. W roli
tytułowej wystąpi
Agnieszka Lużyńska, jako Alina – Joanna Wieczorek,
a Kirkora zagra Adam Tkaczyk. Ponadto na scenie: Maria Borysewicz, Aleksandra Jankowska,
Agnieszka Jelonkiewicz, Justyna Luśnia, Adrian
Boguszewski, Marcin Łazicki i Paweł Pniewski
w roli Narratora. Scenografię przygotowała Luiza
Wojciechowska-Konopka, a kostiumy i charakteryzacja Ola Sarnowska. Choreografia jest dziełem Darii Sadowskiej, zaś opracowanie muzyczne
i akompaniament Dawida Ludkiewicza.

Orzeźwiająco
i energetycznie
Podczas organizacji letniego czasu w mieście warto wziąć
pod uwagę MCER. Zapraszamy m.in. na basen, zumbę i jogę

Gry planszowe to doskonała okazja do wspólnej integracji i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Nie
siedź w domu sam w wakacje, wpadnij do nas na
planszówki. Mamy wiele tytułów, które na pewno
przypadną do gustu amatorom gier planszowych,
a nasz zbiór wciąż się powiększa. Spotkania są
otwarte, wstęp wolny. Zapraszamy zarówno zaawansowanych graczy, jak i osoby od niedawna
interesujące się grami planszowymi. Zachęcamy do
przynoszenia własnych gier, można też skorzystać
z biblioteczki gier, dostępnej w MOK-u.

TERMINY SPOTKAŃ:

AKTYWNE PORANKI
DLA SENIORÓW

W każdy czwartek sierpnia, o godz. 11.00, zapraszamy wszystkich seniorów na aktywny początek
dnia! Zajęcia będą się odbywać w parku miejskim, w okolicach komina fabryki Briggsów. Ćwiczenia
przy muzyce na świeżym powietrzu to aktywność, która doda energii i sił witalnych. W programie:
ćwiczenia usprawniające i relaksacyjne, które poprowadzi Kinga Jakubowska. Wygodne buty i ubranie
to niezbędne akcesoria. Do zobaczenia!

Na początku lata, w niedzielę 27 czerwca 2021 roku,
zapraszamy do Parku Miejskiego na wernisaż wystawy plenerowej „Portret Miasta”. To tytuł czternastej edycji Prezentacji Plastyki Mareckiej, podczas
której zaprezentujemy prace mareckich artystów
oraz tych, którzy są związani z naszym miastem.
Przedstawimy je w formie wydruków wielkoformatowych w Parku Briggsów.
Oprócz tego proponujemy konfrontację oryginałów dzieł oraz ich reprodukcji w ramach akcji
„Oryginał na chwilę”. Zwiedzający zobaczą, jak
bardzo percepcja dzieła artystycznego zależy od
sposobu jego prezentacji – formatu, techniki, faktury. W programie również warsztaty plastyczne
i rozmowy z artystami. Kuratorem wystawy jest
Luiza Wojciechowska-Konopka.
Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Marki.

W CZERWCU
NA SCENIE MCER
POKAZ ILUZJONISTÓW
Z okazji końca roku szkolnego 24 czerwca o godz.
19.00 warto wybrać na pokaz wyjątkowej grupy
magików – Champions Of Illusion. Znana grupa
czarodziejów odwiedzi nasze miasto podczas
światowego tournée.
– To dwugodzinne show z elementami interaktywnymi, gdzie triki i sztuczki znane dotąd tylko
z ekranu telewizora są dosłownie na wyciągnięcie ręki, a wspaniała muzyka i niesamowite
oświetlenie dodają „magiczności” całemu przedsięwzięciu – zachęcają organizatorzy.
Bilety są jeszcze dostępne w kasach MCER i na
www.bilety24.pl.

„PRAWO DŻUNGLI”
18 czerwca na deskach naszej sceny będzie
można zobaczyć wyjątkowy musical.
„Prawo dżungli” to rozśpiewane przedstawienie
familijne dla dzieci młodszych jak i starszych.
– Opowiada o przyjaźni i miłości, która pokonała zazdrość i zło, dając szczęśliwe zakończenie.
Bohaterami są zwierzęta, które pomagają sobie
wzajemnie, ale także walczą tak jak to bywa
w normalnym życiu – opowiada Małgorzata
Puzio, autorka tekstu i opiekunka artystyczna
projektu.
W rolę wcielają się młodzi aktorzy z teatru
Maskarada przy MCER w Markach. Bilety w cenie
15 zł dostępne są w kasach MCER i online.

SZTUKA W CIENIU DRZEW

5 czerwca (sobota) godz. 16.00, 25 czerwca (piątek)
godz. 17.00, 10 lipca (sobota) godz. 16.00, 24 i 25 lipca
(sobota i niedziela) godz. 16.00, 14 sierpnia (sobota)
godz. 16.00, 20 sierpnia (piątek) godz. 17.00;
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,,BALLADYNA’’ NA SCENIE MCER

Czas przerwy spowodowanej licznymi obostrzeniami
wykorzystaliśmy na wprowadzeniu kilku niezbędnych zmian oraz przeglądów na naszej pływalni.
Efekt? Pobyt na basenie przy ul. Wspólnej będzie
jeszcze bardziej komfortowy. Czepki nie są już obowiązkowe!
– Zapraszamy mieszkańców Marek i wszystkich
sympatyków wodnego szaleństwa na basen przez cały
okres letni. U nas każdy znajdzie atrakcje idealne na
upalne dni: basen sportowy i rekreacyjny, rwącą rzekę,
zjeżdżalnię oraz brodzik dla najmłodszych. Jesteśmy
otwarci nie tylko na indywidualnych gości, ale także
grupy zorganizowane, np. w ramach lata w mieście czy
półkolonii. Będzie otwarta również strefa SPA, a w niej
m.in. sauny, grota śnieżna i grota solna – mówi Katarzyna Bielska, dyrektor zarządzający Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego (MCER).
Basen jest otwarty siedem dni w tygodniu od godz.
6.00 do godz. 22.00.
Ze względu na duże zainteresowanie uruchomiliśmy
dodatkowe godziny aqua aerobiku dla dorosłych. Zapraszamy do zapisów na zajęcia w środy o godzinach
18.00, 19.00, 20.00 (standardowo odbywają się we wtorki i czwartki o godz.

7.00, 18.00, 19.00, 20.00). Wszystko to ze zniżką na
Marecką Kartę Mieszkańca.
– W czerwcu na naszej stronie www.mcer.pl planujemy uruchomić system umożliwiający zapisy, rezerwację oraz płatności za zajęcia lub karnety zajęć
Szkółki Pływackiej MCER – online. Dzięki tej funkcjonalności każdy użytkownik będzie miał dostęp
do kalendarza i ewidencji zajęć, nieobecności, rozliczeń i płatności, komunikacji z instruktorami….czyli
wszystkie udogodnienia zawsze pod ręką! – dodaje
Renata Sowińska z MCER.
Nasz obiekt to jednak nie tylko basen. Dwa dni
w tygodniu – w poniedziałki i środy o godz. 18.00 –
odbywają się treningi zumby na świeżym powietrzu.
Zapraszamy na nasze boisko wielofunkcyjne, na którym
instruktorka zumby – Monika Żółtowska – poprowadzi
zajęcia taneczno-fitnessowe pełne porywającej muzyki
latino. Zapewniamy ogrom dobrej zabawy i hektolitrów
wylanego potu. Zapisy i zgłoszenia u organizatora zajęć.
Uruchamiamy także bezpłatne zajęcia „Jogi pod
chmurką”. Od 2 lipca aż do końca wakacji zapraszamy w każdy piątek o godzinie

Więcej informacji na temat repertuaru,
oferty rekreacyjnej i sportowej można
znaleźć na stronie internetowej MCER
www.mcer.pl oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/MCERMarki
7.30 na dziedziniec MCER. Co należy ze sobą mieć?
Dobry humor, pozytywne nastawienie oraz matę do
jogi. Zajęcia poprowadzi Joginka Dominika z Akademii
Pani Szafki. Gwarantujemy prawdziwy wakacyjny relaks i atmosferę pełną pozytywnej energii. Zapraszamy
serdecznie zarówno tych, którzy nigdy wcześniej nie
mieli styczności z jogą, jak i tych, którzy już praktykują.
Zajęcia odbywają się bez zapisów.
Przez całe lato można nieodpłatnie korzystać z miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego
oraz bieżni (z wyłączeniem dni meczowych i treningów piłkarskich).
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Ostatni dzwonek na wymianę karty
Przyjdź do CAF3
i zachowaj prawo
do zniżek

Zdążycie po pracy.
W drugiej połowie czerwca
Centrum Aktywności Fabryczna 3
będzie działać dłużej.
21, 23, 28 i 30 VI sprawę karty będzie
można załatwić do godziny 20.00.

W ubiegłym roku zmieniliśmy zasady działania
Mareckiej Karty Mieszkańca, która uprawnia do
zniżek u jej 65 partnerów, przede wszystkim z naszego miasta. Chcieliśmy, żeby ten przywilej należał wyłącznie do osób, które płacą PIT, wskazując
nasze miasto w rocznym zeznaniu podatkowym.
Dzięki temu część ich podatku, które płacą państwu, trafia do naszego samorządu i służy m.in.
inwestycjom i edukacji dzieci.
– Chcemy się wszystkim mareckim płatnikom
PIT odwdzięczyć. Dzięki Mareckiej Karcie Mieszkańca mogą skorzystać ze zniżek u prywatnych
i publicznych partnerów karty. Dzięki temu tańsze są np. wejście na basen w MCER czy zajęcia
sportowe w klubie Marcovia Marki – tłumaczy
Katarzyna Pisarska, naczelnik Wydziału Promocji,
Zdrowia i Sportu.
W poprzednich latach, by uzyskać kartę
i korzystać ze zniżek, wystarczyło zadeklarować marecki adres zamieszkania. Od ubiegłego
roku obowiązują inne zasady. Do wyrobienia nowej Mareckiej Karty Mieszkańca niezbędne jest
okazanie pierwszej strony rozliczenia rocznego
PIT – albo z pieczęcią potwierdzającą złożenie
w skarbówce albo z tzw. UPO, gdy zeznanie było
składane elektronicznie.
– Wówczas Marecką Kartę Mieszkańca otrzymają oczywiście również dzieci wnioskodawcy
– dodaje Ada Gajek z Wydziału Promocji, Zdrowia
i Sportu.
Zmienił się również wygląd Mareckiej Karty
Mieszkańca. Znajduje się na niej zdjęcie oraz hologram określający termin ważności karty.
– Prosimy nie martwić się o zdjęcie. Zrobimy je, gdy przyjdą Państwo po odbiór MKM do
Centrum Aktywności Fabryczna 3. Prosimy nie
zapomnieć o pierwszej stronie zeznania podatkowego i zabraniu potwierdzenia jego złożenia
– tłumaczy Monika Banaszek, naczelnik Wydziału
Aktywności Lokalnej CAF3.
Karty będą ważne przez rok. Termin ich ważności każdorazowo będzie mijać 30 czerwca.
– Obecnie wydaliśmy ponad 8 tys. kart.
Ogromna większość z nich straci ważność
30 czerwca. Prosimy nie odkładać wymiany MKM
na ostatnią chwilę – dodaje Monika Banaszek.
Jedno się nie zmienia – wydanie karty pozostaje BEZPŁATNE. Również nic nie płacą przedsiębiorcy, którzy chcą dołączyć do grona partnerów
programu. Zasada jest prosta – partner deklaruje
wysokość zniżki i… staje się częścią programu.
– Zachęcamy mareckich przedsiębiorców – zostańcie partnerami Mareckiej Karty Mieszkańca.
Chcemy, by jak największa liczba mieszkańców
naszego miasta robiła zakupy czy zamawiała usługi lokalnie. Niech pieniądze markowian pracują
w Markach – z obustronną korzyścią dla kupujących i sprzedających – podsumowuje Dariusz
Pietrucha, zastępca burmistrza Marek.

LISTA PARTNERÓW MARECKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
↘K
 sięgarnia ZIK
10% na książki, 10% gry i zabawki

↘ J askinia Solna Eden
	5% zniżki na pierwsze wejście
jednorazowe lub pierwszy karnet,
↘H
 usse Marki (karma dla psów i kotów)
10% zniżki na na każdy kolejny karnet
5% na produkty Husse
wejść oraz na seanse grupowe
↘H
 urtownia Opakowań Anna
↘ J ewels Co. (sklep z odzieżą)
Gumowska
20% na cały asortyment
10% na opakowania
↘ E tykat (producent
↘ E lpat (księgarnia)
materiałów graficznych)
5% na całą ofertę
	5% zniżki na zamówienie powyżej
↘O
 skar (dostawca odzieży)
100 zł netto,
5% na cały asortyment
7% zniżki na zamówienie powyżej
1000 zł netto
↘A
 ctivnet Krzysztof Bychowski
	3% na projekt i realizację firmowej
↘ Latola (sklep internetowy)
strony internetowej
	5% zniżki na karmy dla zwierząt
↘B
 iuro Podróży Era Wakacji
10% na parkingi przy lotnisku,
10% na przewodniki turystyczne

i kosmetyki w Pet Moda za zakupy
za min. 50 zł
5% zniżki na cały asortyment
w Hulajnogi Latola

 T Group
↘M
↘ F X Core (usługi informatyczne)
	5% zniżki na wykończenia mieszkania
10% na wszystkie usługi
i domu oraz na remonty kompleksowe
 ierogarnia Zdrowo Nadziane
↘P
10% na projekt wykończenia
	
10%
zniżki przy zakupie powyżej 20 zł,
mieszkania/domu i na remonty
10%
zniżki na napoje gorące
kompleksowe
↘ Cynka-Zabawki Robert Sobieraj
↘ Pralnia EM
	
5% na cały asortyment z wyjątkiem
5% zniżki na wszystkie usługi
artykułów w promocji
↘ Kids&Fun
↘ Progres SP Sławomir Pełka
10% na salę zabaw, 5% na urodziny
	10% zniżki za sprzątanie, mycie
↘ Świat Zagadek
elewacji i okien
10% na gry w pokojach zagadek
8% na sprzedaż soli drogowej,
soli spożywczej, chlorku wapnia,
↘ Zymetric
mieszanek
	5% na przenośny klimatyzator marki
Noxa

↘ Prywatna Szkoła Muzyczna Music
And You
	5% na pierwszy miesiąc lekcji
wybranego instrumentu

↘ S ushiSam (artykuły do sushi)
	4% na cały asortyment przy płatności ↘ Es Gabinet Kosmetyczny Edyta
Sawicka
gotówką
	20% zniżki na zabiegi kosmetyczne,
↘ E m-Ka Event
10% zniżki na stylizację paznokci
	10% na animacje weselne oraz
animacje podczas imprez rodzinnych, ↘ Dietlifestyle Catering Dietetyczny
10% na organizację urodzin
	10% od cen podstawowych na zestaw
cateringowy
↘ T CD Joanna Piotrowska
15% zniżki na kino plenerowe,
↘ Ewa Bednarz Photography
10% na wypożyczenie leżaków
5% na sesje i reportaże fotograficzne

↘ Kupiec Therm Marian Pietrzak
Mariusz Pietrzak
	10% na przegląd okresowy kotła
10% na części zamienne

↘ E N2
5% zniżki na instalacje
fotowoltaiczne

↘ Blask Myjnia i Detailing
	10% na usługi myjni,
10% na usługi wulkanizacji

↘ Ledger Biuro Księgowo-Finansowe
	10% na usługi,
5% zniżki dla klientów z polecenia

↘ e-mama (sklep internetowy)
	5% zniżki na całą ofertę w cenach
nieobjętych innymi promocjami

↘ Żłobek Ziarenko
↘ Vesmot (sklep motoryzacyjny)
	10% zniżki na opiekę nad dziećmi do
	4% na cały asortyment przy płatności
lat 3
gotówką
↘ Szkoła Tańca Dance Station
↘ Aparat w Ruchu
	15% za pierwszy miesiąc zajęć,
5% za zajęcia taneczne
	15% zniżki na sesje zdjęciowe,
10% zniżki na reportaże ze ślubu,
↘ Jubiler (biżuteria, zegarki)
chrztu, komunii
5% na cały asortyment

↘ Profesjonalny Gabinet Kosmetyki
5% na wszystkie usługi z cennika
↘ WWL Badminton Club
5% na opłatę członkowską za rok
↘ Motohurt Robert Szczypiorski
	10% na usługi serwisowe,
10% na wymianę opon
↘ Nasz Sukces
	5% na plisy,
3% na moskitiery
↘ Gravitan (siłownia)
	15% na karnet open,
10% na zabiegi w klinice beauty
↘ Marecki Ośrodek Kultury
5% na wybrane zajęcia

↘ Vip-Trans Paweł Dobrowolski
10% na usługi taxi

↘ Energynat
	5% na materiały do wykonania
instalacji PV EN2
5% na instalacje fotowoltaiczne
↘ Home Cafe
	5% na cały asortyment,
10% na usługi serwisowe

↘ Mareckie Inwestycje Miejskie
	20% na bilety basenowe w MCER
(bez strefy SPA)

↘ Feniks Piwa Rzemieślnicze
7% na asortyment piwny
↘ MK Studio Makijażu Permanentnego
i Doskonalenia Ciała
	10% na makijaż permanentny oczu,
ust, brwi
10% na pierwszy karnet dziesięciu
wejść na masaż rolką Roll Magic
↘ Agencja Fotograficzna Magiczne
Chwile.pl
15% na wszystkie usługi
↘ Kancelaria Adwokacka Adwokat
Mariola Siłuszyk-Ułasiuk
15% na usługi
↘ Restauracja Ito Sushi
8% na zamówienia powyżej 100 zł
↘ ADM Mateusz Młynarczyk
	5% na sprzedaż żywic epoksydowych,
5% na wykonanie kamiennego
dywanu
↘ Andrzej Obrębski
	10% na montaż fotowoltaiki i pieców
elektrodowych
↘ Salon Bielizny „Blisko Ciała”
	5% zniżki na pierwszy produkt
10% zniżki na drugi i kolejny produkt
↘ Malowanie-Remont
	10% zniżki malowanie ścian,
5% zniżki na gładzie gipsowe

↘ Dom 2.0 – Czysta Energia
↘ Fizjoforte Mgr Marlena Stelmaszczyk 	20% zniżki na instalacje
fotowoltaiczne z montażem,
	10% na usługi fizjoterapii, rehabilitacji
↘ Avarus Marek Jeziorski
20% zniżki na systemy rekuperacji
↘ TmFizjo
	10% zniżki na urządzenia biurowe
i pompy ciepła.
	25% fizykoterapia,
(niszczarki, liczarki, gilotyny),
↘ Akademia Piłkarska Marcovia Marki
10% regeneracja
7% zniżki na naprawy i usługi serwisu
20% zniżki na składkę członkowską
↘ Polbico
↘ Almatex
↘ Mr. Polerka
	6% na okna, drzwi, bramy przy
	5% zniżki na okna, drzwi, witryny
	10% zniżki na podstawową
płatności w dniu zamówienia,
pielęgnację lakieru oraz detailing
6% zniżki na fasady, ogrody zimowe
3% na okna, drzwi, bramy
↘ DronePosition (fotografia, film)
10% na całą ofertę

14 Po godzinach

„Pamiętajcie!”
Filmowa żywa lekcja historii z czasów wojny
Takiego seansu w sali widowiskowej
Mareckiego Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego jeszcze nie było.
10 czerwca po raz pierwszy publicznie zaprezentowaliśmy film
„Pamiętajcie!”. To dokument o wojennej historii Marek, opowiedzianej ustami tych, którzy jeszcze te
okrutne czasy pamiętają. W filmie
wystąpili kombatanci – honorowi obywatele naszego miasta: major Jerzy
Zybert i kapitan Michał Babiuch.
Głos zabierał także lokalny historyk
Antoni Widomski.
Film łączy dwa pokolenia – również tych, którzy dopiero wchodzą
w dorosłe życie. Na ekranie pojawia
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BIULETYN
INFORMACYJNY

WUJEK PAWEŁ WYRÓŻNIONY

Premiera w MCER.
Film „Pamiętajcie”
to nie tylko fakty,
to także wzruszenia
i refleksje.

się także trzech mareckich uczniów
(Franek, Piotr i Artur), którzy – chcąc
wiedzieć, jak wyglądała przeszłość –
pytają o nią kombatantów i historyka,
a także odwiedzają miejsca pamięci
związane z działaniami wojennymi.
To żywa lekcja historii, o której warto
i trzeba pamiętać.
– W ten sposób chcieliśmy złożyć hołd wszystkim, którzy walczyli
i ginęli za wolność naszej ojczyzny –
mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
Reżyserem i scenarzystą jest znany dokumentalista Szymon J. Wróbel. Film można obejrzeć w serwisie
„YouTube” w zakładce „Miasto Marki”. Zapraszamy!

W poprzednim numerze naszego biuletynu przybliżyliśmy sylwetkę Pawła Paczka, koordynatora
naszego miasteczka rowerowego, uczącego najmłodszych mieszkańców naszego miasta prawidłowego poruszania się po drogach. W maju „Wujek
Paweł”, bo tak go nazywają dzieci, został doceniony
przez Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Otrzymał on wyróżnienie „za zasługi
i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie
Mazowieckim”. Gratulujemy i życzymy „Wujkowi
Pawłowi” niesłabnącego zapału do realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców Marek.

„ZRÓB DLA MAREK COŚ DOBREGO,
NIE PAL W PIECU BYLE CZEGO”
Pod takim hasłem w drugiej połowie roku ruszymy
z kampanią edukacyjno-informacyjną, którą wsparł
finansowo samorząd województwa mazowieckiego.
Jej głównym elementem będzie konkurs dla mieszkańców Marek na przygotowanie krótkiego (1-2 min.)
filmu, w którym opowiedzą, jaki wpływ na nas i nasze
otoczenie na spalanie w piecach odpadów oraz jakie
paliwo powinno być przez nas wykorzystywane do
ogrzewania mieszkań. Forma tego dzieła będzie dowolna – może to być dokument fabularny, animowany czy zrobiony w animacji poklatkowej.
Na najlepszych będą czekać atrakcyjne nagrody.
Główną będzie hulajnoga elektryczna, za drugie
miejsce przyznamy oczyszczacz powietrza, za trzecie
– czytnik e-booków. Zwycięskie filmy wykorzystamy
w kampanii edukacyjnej – będzie je można zobaczyć
w naszych mediach społecznościowych, a także
– tu uchylimy rąbka tajemnicy – na dużym ekranie.
Już teraz zapraszamy do udziału, informacji
o konkursie i jego zasadach szukajcie latem na stronie
www.marki.pl. W ramach tej samej kampanii będziemy mieć też coś dla najmłodszych obywateli naszego
miasta. Zaprosimy je na nieodpłatny spektakl,
który rzecz jasna będzie w baśniowy sposób opowiadał o tematyce ekologicznej…

SERCE I KROPLA

Pokolenie, które pamięta… Major Jerzy Zybert
oraz kapitan Michał Babiuch – główni bohaterowie filmu.

W poprzednim numerze napisaliśmy, że w naszym mieście znajdują
się dwa serca (Park Wolontariuszy
oraz Szkoła Podstawowa nr 2, do
których można przynosić zbędne
nakrętki. W ten sposób wspieramy
rehabilitację osób, przede wszystkim z niepełnosprawnościami.
Mieszkańcom spodobały się serca,
bo zapełniają się nakrętkami w szybkim tempie. W maju w naszym mieście pojawiły się: jeszcze jedno serce
(przy skwerze ks. Markiewicza na
Strudze) oraz kropla (przy siedzibie Wodociągu Mareckiego przy ul.
Żeromskiego). Już czekają na Wasze
nakrętki! Zapraszamy!

Pokolenie, które się uczy… Franek, Piotr i Artur – uczniowie Dyskusja po seansie. Historyk Antoni
mareckich szkół, którzy wystąpili w dokumencie.
Widomski i reżyser Szymon J. Wróbel.

Piłkarski sezon w cieniu koronawirusa
Kwarantanny, kontuzje,
świetne mecze przeplatane
słabymi – dziwny to był sezon
dla Marcovii. Z happy endem.
Gdyby Marcovia wygrała przedostatni
mecz w sezonie, nie byłoby dodatkowych
nerwów i emocji w rywalizacji o utrzymanie w IV lidze. W wyjazdowym meczu
z Drukarzem nasi piłkarze prowadzili
już 3:0 i mieli kolejne stuprocentowe
okazje. Fortuna jednak kołem się toczy.
W końcówce meczu przeciwnicy mocno
przycisnęli i skończyło się tylko remisem.
Zamiast trzech punktów (oraz pewnego
utrzymania) był jeden i perspektywa decydującego spotkania z rezerwami Znicza
Pruszków. Przeciwnicy również potrzebowali punktów, również walczyli o utrzymanie. Naszym piłkarzom wystarczał
remis, ale – jak wiadomo – gra z nastawieniem na taki wynik może być zgubna.
12 czerwca przy Wspólnej 12 doszło do
decydującego starcia. W strugach deszczu
Marcovia wygrała 2:1 i zagwarantowała
sobie czwartoligowy byt. Gratulujemy!
Sukces tym większy, że Marcovia była
beniaminkiem IV ligi.

Jaki był to sezon dla naszej drużyny?
Pierwsze słowo, które nasuwa się na
myśl, to – dziwny. Wszechobecna pandemia już na starcie mocno pokrzyżowała plany trenerowi Kucharczykowi. Już
po pierwszym meczu z MKS Piaseczno
cały zespół wylądował na przymusowej
kwarantannie. Dodatkowo bardzo groźnej kontuzji doznał jeden z czołowych
zawodników Bartosz Kozik, dla którego
występy w IV lidze zakończyły się po
mniej więcej 30 minutach inauguracyjnego pojedynku w Markach. Wytrącenie
z rytmu spowodowało, że Marcovia dobre mecze przeplatała bardzo słabymi,
o których wszyscy chcieli jak najszybciej
zapomnieć. Pod koniec rundy jesiennej
koronawirus uderzył kolejny raz. Szko-

leniowcowi z Marek trudno było skompletować skład na ostatnie spotkanie ze
Zniczem II Pruszków oraz rozgrywane
awansem rewanżowe mecze z MKS Piaseczno i Okęciem Warszawa.
Zimą przeprowadzono transfery,
które miały pomóc w utrzymaniu w IV
lidze. Mecze sparingowe, choć ponownie przeplatane dobrą i słabą grą, pozwalały z optymizmem patrzeć w przyszłość. Początek rundy rewanżowej był
bardzo obiecujący. Nasz zespół kroczył
od zwycięstwa do zwycięstwa, wplatając w to bezbramkowy remis z Unią
Warszawa, aż do przegranego spotkania
z niewygodną Escolą Varsovia. Następnie markowanie wygrali bardzo ważny wyjazdowy pojedynek z Józefovią

Józefów. Następne dwa mecze to dwa
różne oblicza Marcovii. Najpierw sromotna porażka 0:7 z Ząbkovią Ząbki,
a następnie wygrana 4:1 z wiceliderem
Victorią Sulejówek.
Która Marcovia była prawdziwa?
Ta ze starcia w Sulejówku. Wówczas
oglądaliśmy drużynę, którą zawsze
chcielibyśmy widzieć. Drużynę, która
nawiązała do najlepszych spotkań za
kadencji trenera Kucharczyka. Drużynę, która pokazała olbrzymi charakter
po wysokiej porażce z Ząbkovią i utarła
nosa niedowiarkom, którzy skazywali ją
już na spadek. Niestety, dwa kolejne spotkania z KS Raszyn i Drukarzem Warszawa zakończyły się remisami i Marcovii
o bezpieczne utrzymanie przyszło walczyć do samego końca. Z happy endem.
W tabeli IV ligi nasi piłkarze zajęli
ósme miejsce (na 14 drużyn). Niewiele
brakowało, aby wskoczyli nawet na piąte miejsce. Piątą i ósmą drużynę w tabeli dzielił zaledwie jeden punkt. Marcovia zanotowała dziesięć zwycięstw,
siedem remisów i dziewięć porażek.
Jak na beniaminka – niezły bilans!
Marcin Boczoń

KRZYŻÓWKA
POZIOMO
1)

1. Popularne określenie ciuchci mareckiej wąskotorówki
2. Tytułowa bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego
3. Kultowa enerdowska marka samochodu,
dobrze znana w Markach
4. Nazwa boisk przy Stawowej i Okólnej
5. Nazwisko patronki hali sportowej przy ul. Dużej
6. Nazwa toru rowerowego na rogu Okólnej i Grunwaldzkiej
7.	Walczymy z nim m.in. dofinansowując
wymianę pieców
8)
8. Po ostatnim, czerwcowym dzwonku w szkole
9.	Najsłynniejszy przeor klasztoru jasnogórskiego
(XVII w.), patron mareckiej ulicy
10. Obok ośrodka zdrowia i biblioteki
11.	Nazwisko założyciela słynnego warszawskiego
11)
bazaru oraz współzałożyciela mareckiej kolejki
12.	Płynie z Żeromskiego i Spacerowej do niemal
całego miasta
13. Łączy Lisa-Kuli z Wesołą, od niedawna w asfalcie
14. Energia elektryczna ze słońca, m.in. na dachu hali MCER
15. Pseudonim generała Stefana Roweckiego, patrona SP 4

2)
3)
4)
5)
6)
7)

9)
10)

12)
13)
14)
15)

DAWNO TEMU W MARKACH
Przędza i cegły –
to firmowe produkty
przedwojennych
Marek. Warto
do nich dodać
konserwy ze Strugi,
które powstawały
w ścisłym, jak na
ówczesne czasy,
reżimie sanitarnym.
Pod koniec XIX wieku dzisiejsze Marki przeistaczały się w osadę przemysłową. Kluczem
była inwestycja rodziny Briggsów – angielskich
przemysłowców, którzy wybudowali przy rzece
Długiej potężną fabrykę przędzalniczą. Zaczęła
też jeździć marecka wąskotorówka, a dookoła powstawały cegielnie, korzystające z lokalnych zasobów gliny. Niewiele się jednak pisze
(a szkoda) o nowoczesnej inwestycji z branży
spożywczej. Otóż na Strudze w 1908 r. ruszyła
fabryka konserw warzywnych, która – jak pisze
ówczesna prasa – była „wzorowana na pierwszorzędnych tego rodzaju zakładach zagranicznych”. Prawdopodobnie był to pierwszy tego
typu zakład w zaborze rosyjskim.
Strużańska fabryka była spółką hrabiego Tomasza Ludwika Potockiego oraz inżyniera Stefana Andrychiewicza. Potocki (rocznik 1860) był
ziemianinem i działaczem społecznym. Studiował w Rosji i w Niemczech, założył prywatną
szkołę handlową w Suwałkach, angażował się
również finansowo w budowę Teatru Polskiego
w Warszawie. Jak się można domyślać, drugi
udziałowiec – Stefan Andrychiewicz – wniósł
do spółki to, co współcześnie określamy mianem
know-how. Ówczesna prasa przypisuje mu wynalezienie maszyny, która ubijała uszatkowaną
kapustę, eliminującą z tego procesu proces tradycyjnego udeptywania tegoż warzywa. Zresztą
w ówczesnych relacjach prasowych mocno akcentowano kwestię bezpieczeństwa produkcji
żywności ze Strugi.
„Fabryka ta produkuje kwaszoną kapustę
i kwaszone ogórki, przyrządzane z zachowaniem
wszelkich przepisów hygieny nie tylko przy fabrykacyi konserw, lecz już przy uprawie pól pod
warzywa. Odnosi się to mianowicie do rodzaju
używanych nawozów. (…) Wszelkie nowoczesne
urządzenia techniczne wykluczają zetknięcie się
brudnej odzieży lub rąk pracowników z wyrobami
fabrycznymi. (…) Opakowanie konserw, wypuszczanych z fabryki w Strudze, jest sterylizowane
parą pod ciśnieniem” – opisuje jedna z gazet.
Gdzie na Strudze znajdowała się fabryka?
Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że wybudowano ją na 8-morgowym (prawdopodobnie 4 h)
zamkniętym parku, odizolowanym od zabudowań gospodarskich. Pracowało w niej 50 robotników. Prasa podkreślała, że byli ubezpieczeni
na życie oraz od nieszczęśliwych wypadków
przy pracy zawodowej. Jej założyciel – Tomasz
Ludwik Potocki – zmarł w 1912 r. Fabryka
z pewnością działała dłużej. Zachowały się jej
reklamy jeszcze z 1918 r. Współczesną pamiątką po ziemianinie jest natomiast Teatr Polski,
działający w Warszawie przy ul. Karasia 2.
Nie dane było jednak Potockiemu obejrzeć pierwszego przedstawienia – zmarł kilka miesięcy przed
premierą…
Znalazł Antoni Widomski,
więcej informacji o historii na
historia.marki.pl
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Urząd Miasta Marki
al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 22/781-10-03 wew. 700/710/720

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

NIESEGREGOWANE
ODPADY
KOMUNALNE

BIOODPADY

(worek brązowy)

(pojemnik)

CZERWIEC
7.06, 21.06
11.06, 25.06
LIPIEC
5.07, 19.07
9.07, 23.07
SIERPIEŃ
02.08, 16.08, 30.08
6.08, 20.08
WRZESIEŃ
13.09, 27.09
3.09, 17.09
PAŹDZIERNIK
11.10, 25.10
1.10, 15.10, 29.10
LISTOPAD
8.11, 22.11
12.11, 26.11
GRUDZIEŃ
6.12, 20.12
10.12, 24.12

ODPADY SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)

(worek żółty)

24.06
22.07
26.08
23.09
28.10
25.11
23.12

8.06
13.07
10.08
14.09
12.10
9.11
14.12

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

NIESEGREGOWANE
ODPADY
KOMUNALNE

BIOODPADY

(worek brązowy)

(pojemnik)

CZERWIEC
14.06, 28.06
5.06, 18.06
LIPIEC
12.07, 26.07
2.07, 16.07, 30.07
SIERPIEŃ
9.08, 23.08
13.08, 27.08
WRZESIEŃ
6.09, 20.09
10.09, 24.09
PAŹDZIERNIK
4.10, 18.10
8.10, 22.10
LISTOPAD
2.11, 15.11, 29.11
5.11, 19.11
GRUDZIEŃ
13.12, 27.12
3.12, 17.12, 31.12

ODPADY SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)

(worek żółty)

4.06
1.07
5.08
2.09
7.10
4.11
2.12

16.06
21.07
18.08
15.09
20.10
17.11
15.12

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

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

WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

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

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

MIESIĄC
ODBIORU

NIESEGREGOWANE
ODPADY
KOMUNALNE

BIOODPADY

(worek brązowy)

(pojemnik)

CZERWIEC
8.06, 22.06
9.06, 23.06
LIPIEC
6.07, 20.07
7.07, 21.07
SIERPIEŃ
3.08, 17.08, 31.08
4.08, 18.08
WRZESIEŃ
14.09, 28.09
1.09, 15.09, 29.09
PAŹDZIERNIK
12.10, 26.10
13.10, 27.10
LISTOPAD
9.11, 23.11
10.11, 24.11
GRUDZIEŃ
7.12, 21.12
8.12, 22.12

ODPADY SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)

(worek żółty)

10.06
8.07
12.08
9.09
14.10
12.11
9.12

24.06
22.07
26.08
23.09
28.10
25.11
23.12

MIESIĄC
ODBIORU

NIESEGREGOWANE
ODPADY
KOMUNALNE

BIOODPADY

(worek brązowy)

(pojemnik)

CZERWIEC
1.06, 15.06, 29.06 2.06, 16.06, 30.06
LIPIEC
13.07, 27.07
14.07, 28.07
SIERPIEŃ
10.08, 24.08
11.08, 25.08
WRZESIEŃ
7.09, 21.09
8.09, 22.09
PAŹDZIERNIK
5.10, 19.10
6.10, 20.10
LISTOPAD
3.11, 16.11, 30.11
3.11, 17.11
GRUDZIEŃ
14.12, 28.12
1.12, 15.12, 29.12

ODPADY SEGREGOWANE
(worek żółty,
zielony, niebieski)

(worek żółty)

17.06
15.07
19.08
16.09
21.10
18.11
16.12

7.06
5.07
2.08
6.09
11.10
8.11
6.12

ŚMIECI W TWOIM SMARTFONIE

Zachęcamy Państwa do wykorzystania bezpłatnej aplikacji „Kiedy wywóz”.
To dzięki niej harmonogram wywozu odpadów zawsze będziecie mieć pod ręką.
Aplikacja, dostępna na systemy IOS i Android, jest dedykowana właścicielom
nieruchomości jednorodzinnych.
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