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Preludium
Szkoła przy Okólnej została rozbudowana. To początek
wielomilionowych, niezbędnych inwestycji w marecką edukację
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↘ Niespodzianka dla dzieci
Piątek, godzina 15.00. Zwykle o tej porze mareckie podstawówki pustoszeją.
Tymczasem Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego tętniła
życiem. Rano trwały ostatnie przygotowania do otwarcia rozbudowanej
„Jedynki”, która w ciągu kilkunastu
miesięcy zyskała wyremontowany
budynek z lat 60 oraz nowe skrzydło

edukacyjne i nową halę sportową. To
był prawdziwy wyścig z czasem, zakończony miesiąc przed terminem.
8 września dzieci, dyrektor Danuta
Pazikowska, burmistrz Jacek Orych
oraz przedstawiciele wykonawcy
symbolicznie przecięli wstęgę. Ksiądz
Kazimierz Sztajerwald udzielił błogosławieństwa. Zaraz po tym dzieci,

ich rodzice oraz goście rozpoczęli wędrówkę po szkole przy Okólnej.
– Cieszę się, że jedną z pierwszych tak dużych decyzji związanych
z infrastrukturą oświatową podjąłem
na początku kadencji właśnie wobec
„Jedynki”. Dziękuję radzie miasta, że
DOKOŃCZENIE NA STR. 2-3
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2 Słowo od burmistrza
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

T

o były fantastyczne trzy dni.
W drugi weekend czerwca świętowaliśmy
50-lecie nadania praw miejskich Markom.
Piątkowa uroczysta sesja Rady Miasta,
sportowa i rekreacyjna sobota przy Wspólnej
oraz niedziela ze sztuką w Parku Briggsów
– dziękuję wszystkim, którzy przyszli, bawili się
i radowali z tej szczególnej okazji. Frekwencja
przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.
Ale uwierzcie – same przygotowania trwały
od wielu, wielu miesięcy. Dlatego podziękowania
należą się również tym, którzy przyczynili się
do organizacji tych uroczystości. Gdybym miał
wymienić listę zaangażowanych instytucji i osób,
pewnie nie starczyłoby tu miejsca.
Czas świętowania minął, wróciliśmy do codziennej
pracy. Pierwsze strony biuletynu poświęcamy
edukacji. W tym roku do mareckich szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto pójdzie
ponad 3 tys. dzieci, o 1000 więcej niż pięć lat temu.
Wbrew medialnym spekulacjom, znaleźliśmy
miejsca dla wszystkich – zarówno w przedszkolach
jak i szkołach. Oczywiście – biorąc pod uwagę
wieloletnie zaniedbania inwestycyjne – sytuacja nie
jest łatwa. Moje dziecko kończy zajęcia szkolne około
17.00 i jako rodzic wcale nie jestem z tego powodu
szczęśliwy. Sytuacja się poprawi za sprawą inwestycji,
o których piszemy w numerze.
Sporo piszemy też o inwestycjach drogowych.
Z niecierpliwością czekamy na otwarcie
obwodnicy Marek, realizowanej przez państwo.
Jesień będzie też czasem finalizacji projektów
oraz ogłaszania naszych przetargów
– już z wykonawstwem w przyszłym roku.
Jesienią skończą się m.in. prace przy największej
tegorocznej inwestycji – budowie Zygmuntowskiej
i Zagłoby, zaczną się przy parkingach P&R,
poszukamy też wykonawców m.in. na ciąg
komunikacyjny Sosnowa-Kościuszki oraz ulicę
Główną. Za utrudnienia przepraszamy,
ale – jak mówią na mieście – żeby było lepiej,
przez chwilę musi być trudniej (lub gorzej).

przychyliła się do mojego wniosku i zgodziła się na tę niezwykle potrzebną inwestycję.
Otwieramy w praktyce nową szkołę, o czym
świadczy zakres zrealizowanych prac – mówi
Jacek Orych, burmistrz Marek.
Liczba izb szkolnych zwiększyła się z 22 do
39. Powierzchnia obu nowych części przekracza 2 tys. mkw. W tym roku szkolnym w klasach 1-7 będzie uczyć się 780 uczniów.
– Zaczynamy nowy etap w życiu naszej
szkoły. To wielki dzień zarówno dla uczniów,
rodziców, grona pedagogicznego jak i wszystkich pracowników szkoły. W tak krótkim czasie
warunki do nauki w „Jedynce” zmieniły się
nie do poznania – dodaje Danuta Pazikowska,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.
Tempo rzeczywiście było – używając języka minionej epoki – stachanowskie. W sierpniu 2016 r. miasto podpisało umowę ze zwycięzcą przetargu – firmą Erbud. Inwestycja
była zrealizowana w nowatorskiej na terenie
naszego powiatu formule „zaprojektuj, zbuduj i sfinansuj”. Czyli – wykonawca musiał
najpierw zaprojektować szkołę, uzyskać
pozwolenie na budowę i zrealizować inwestycję. W grudniu ubiegłego roku starostwo
zapaliło zielone światło. Pod koniec 2016 r.
ruszyły prace, które zakończyły się we wrześniu tego roku. Finansowania udzielił kontrolowany przez państwo Bank Gospodarstwa
Krajowego.
– Policzyliśmy, że prace budowlane trwały
247 dni. Dziękujemy urzędowi za dobrą współpracę. Bez niej tak szybka realizacja inwestycji
nie byłaby możliwa. Dziękujemy też dzieciom
i pani dyrektor, że byliście gotowi przez kilka
miesięcy uczyć się w trudnych warunkach –
mówił Mirosław Młynarski z Erbudu.
W poniedziałek, 11 września, dzieci z „Jedynki” poszły się uczyć, a mareccy urzędnicy
odrabiać kolejną lekcję. Jej tematem są oczywiście inne inwestycje edukacyjne. Rozbudowa
„Jedynki” rozwiąże na kilka lat problemy południowo-zachodniej części Marek. W innych

DANUTA PAZIKOWSKA
DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
Ostatni rok, był dla
naszej społeczności
niezwykle trudny.
Musieliśmy
funkcjonować
w niełatwych
warunkach,
ale wiedzieliśmy,
że wkrótce warunki
pracy w naszej szkole
będą komfortowe.
Bardzo dziękuję
uczniom i rodzicom za cierpliwość,
a gronu pedagogicznemu i pracownikom
za wyrozumiałość. Patrząc na zupełnie
nowe wnętrza szkoły jestem przekonana,
że to oczekiwanie nam się opłacało.
W nowych murach nasi uczniowie poza
komfortowymi warunkami do nauki,
będą mogli bez przeszkód rozwijać pasje,
korzystając z nowoczesnego
wyposażenia.
szkołach sytuacja nie jest tak dobra. Potrzebne
są olbrzymie, wielomilionowe nakłady, by dzieci mogły uczyć się w odpowiednich warunkach
i godzinach.
– Piątkowa uroczystość w „Jedynce” powinna odbyć się cztery lata temu. Niestety, tego
czasu nikt nam nie zwróci – podkreśla Jacek
Orych, który objął stery miasta w grudniu
2014 r.
Jego zdaniem, demografia nie pozostawia
złudzeń.
– W roku szkolnym 2010/11 mieliśmy
w mareckich publicznych szkołach podstawowych 1900 dzieci, w tym roku – 3000. Szacujemy, że w ciągu 10 lat przybędzie 20-25 tys.
mieszkańców. Zwykle będą to ludzie młodzi,
których dzieci pójdą do szkół i przedszkoli.

3018
LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

2632
2512

2391
2182
2100
1914

2003

Burmistrz Miasta Marki

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Źródło: Centrum Usług Wspólnych

Edukacja 3

BIULETYN
INFORMACYJNY

Będziemy inwestować w bazę edukacyjną. I to
szybko – dodaje Jacek Orych.
Przed mareckim samorządem są co najmniej trzy duże inwestycje, które rozpoczną się w tej kadencji. Na pierwszy plan
wysuwa się budowa szkoły przy Wspólnej.
Przypomnijmy – pierwotnie miało to być
gimnazjum. Reforma oświaty i przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej spowodowały konieczność przeprojektowania
inwestycji. Do szkoły przy Wspólnej pójdzie
nie 800 (jak pierwotnie planowano), ale
1200 dzieci. Drugim projektem jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej. Zakres prac jest podobny jak w przypadku „Jedynki” – powstaną część edukacyjna
oraz hala sportowa. Trzeci projekt będzie

prawdopodobnie najszybciej widoczny. To
rozbudowa przedszkola miejskiego przy ul.
Dużej. W systemie modułowym powstanie
miejsce dla ponad 200 najmłodszych obywateli naszego miasta. Ta inwestycja powinna
być gotowa zimą 2018 r. Realizacją inwestycji zajmą się Mareckie Inwestycje Miejskie
(więcej na ten temat na str. 12).
– Prowadzimy rozmowy na temat sfinansowania tych wielomilionowych inwestycji.
Zakończą się pod koniec tego miesiąca. Potem
będziemy mogli ogłaszać przetargi na realizację inwestycji, by wyłonić wykonawców jeszcze
w tym roku. Nie chcemy i nie możemy tracić
czasu, bo polepszanie warunków, w jakich uczą
się mareckie dzieci, to dla nas priorytet – podsumowuje Jacek Orych.
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REMONTY W SZKOŁACH

Instalacja pracowni językowej (na zdjęciu), renowacja
schodów, remonty sal i łazienek – to tylko część zmian,
które przeprowadziliśmy w wakacje w Pałacu Briggsów,
siedzibie Zespołu Szkół nr 1 (gimnazjum plus liceum)…
…z kolei
w Zespole
Szkół nr 2 przy
Wczasowej
przez wakacje
wyremontowaliśmy łazienki,
które zmieniły
się nie do poznania…
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…w konkursie Aviva mieszkańcy Marek wyklikali kreatywne
strefy gier chodnikowych. Kolejna taka strefa powstała
w wakacje na podwórzu Szkoły Podstawowej nr 4.
Obecnie pokrywa je nowa, równa nawierzchnia z kostki...

4 Inwestycje

Czekaliśmy latami,
zostały tygodnie
Drogowcy przewidują otwarcie obwodnicy na koniec października.

Kiedy wreszcie obwodnica Marek
zostanie oddana do użytku? Kiedy
wreszcie znikną te korki? – te pytania zadaje sobie praktycznie każdy
mieszkaniec. Wielu z nas liczyło, że
wykonawcy prac zdążą w terminie,
czyli w wakacje. Dzięki temu uniknęlibyśmy corocznego szoku związanego z powakacyjnym zwiększeniem
ruchu w naszym mieście (choć i tak
w wakacje też nie udało się uniknąć
korków wzdłuż Piłsudskiego).
Oficjalne informacje są takie, że
nastąpiła zmiana czasu realizacji
prac drogowych.
„Zgodnie z warunkami kontraktu, w wyniku zawieszenia prac budowlanych na okres od 23 grudnia
2016 r. do 15 marca 2017 r. termin
ukończenia realizacji budowy obwodnicy Marek przesunął się na
dzień 19 października 2017 r.” – czytamy na oficjalnej stronie inwestycji
(s8obw-marek.pl).
Czy to oznacza, że wrzesień i październik spędzimy jeszcze w korkach
w Alei Piłsudskiego? Inwestor gigantycznej inwestycji, czyli Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
stara się choćby o częściowe otwarcie przejazdu obwodnicą. Na ła-

mach portalu rynekinfrastruktury.pl
Marian Gołoś, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA, zapewnia, że
państwowa instytucja robi wszystko,
by „jak najszybciej oddać ten ciąg
komunikacyjny”.
– Wykonawca robót na pierwszym
odcinku (Marki - Kobyłka – red.)
napotkał na przeszkodę związaną
z transportem kruszyw do podbudowy na ciągi główne. Podjęto decyzję,
że budujemy jedną jezdnię i jeżeli
nie uda się do tego terminu wykonać
drugiej jezdni, to ruch będzie puszczony jedną jezdnią – tłumaczył na
łamach portalu szef warszawskiego
oddziału GDDKiA.
– Obecnie wszystko zmierza w dobrym kierunku. Zadanie drugie jest
prawie ukończone, na zadaniu pierwszym jest jeszcze trochę robót do wykonania. Zmierzamy do tego, by jak
najszybciej umożliwić przejazd – jeżeli się uda, to w pełnym przekroju,
jeżeli nie, to częściowo, tak żeby odciążyć Marki od ruchu tranzytowego –
dodawał Tomasz Kwieciński, zastępca
dyrektora w warszawskiej GDDKiA.
Pierwszym zadaniem, o którym
wspominają szefowie stołecznego
oddziału GDDKiA, jest budowa ob-

POZYTYWNIE, BEZ BLOKOWANIA
W sierpniu minęło osiem lat od tzw. cukierkowej akcji. Mieszkańcy Marek
w pokojowy sposób pokazali, że budowa obwodnicy jest potrzebna.
W ostatni dzień wakacji rozdawali kierowcom stojącym w korku cukierki
– na osłodę, że muszą tracić czas w Markach, zamiast jechać do stolicy
szybką trasą. Nie blokowali drogi, wychodząc z założenia, że kierujący
pojazdami są sojusznikami drogowej inwestycji. Równolegle mieszkańcy
zbierali podpisy pod petycją do polityków i urzędników o jej realizację.
W ciągu miesiąca zebrano aż 11 tys. głosów poparcia. Akcja została
dostrzeżona przez decydentów. W tzw. II exposé ówczesny premier Donald
Tusk zapowiedział ogłoszenie przetargu na obwodnicę Marek. Umowa
z wykonawcami została podpisana w listopadzie 2014 r.
– Wszyscy wierzymy, że to już naprawdę ostatnia rocznica cukierkowej
akcji, którą obchodziliśmy przed oddaniem trasy do użytku. Kiedy pojazdy
ominą Marki, wszyscy odczujemy niesamowitą, pozytywną zmianę. Do
pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze porozumienia z GDDKiA w sprawie
przebudowy Alei Piłsudskiego oraz przywrócenia ekranów akustycznych
na niektórych odcinkach drogi. Rozmowy na te tematy wciąż trwają
– mówi Jacek Orych, burmistrz Marek i jeden z głównych inicjatorów
„cukierkowej” akcji z 2009 r.
wodnicy na odcinku od Marek do Kobyłki. Długość trasy wynosi 8,1 km.
Przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem jest włoska firma Salini
Polska. Kontrakt zawarty z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wynosi 331,6 mln zł.

Drugim zadaniem jest budowa
odcinka obwodnicy między Kobyłką a Radzyminem. Ten odcinek liczy
7,24 km. Wykonawcą jest konsorcjum, na którego czele stoi Astaldi,
również włoska firma. Wartość prac
wynosi 405,9 mln zł.

566,5 mln zł
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Porozumienie
w sprawie Okólnej

Remont ulicy między Kresową i Bielówek wykona
i sfinansuje prywatny inwestor. Teren zostanie odwodniony,
powstaną m.in. ścieżka rowerowa i chodnik.
Na początku tego roku wykonaliśmy
błyskawiczny remont fragmentu ulicy Okólnej (na odcinku od zakrętu
do ul. Bielówek). Część mieszkańców
w serwisach społecznościowych zadawała pytanie, czy nastąpi ciąg dalszy.
Po wielomiesięcznych negocjacjach
na początku sierpnia burmistrz Jacek
Orych podpisał porozumienie z firmą HE Marki 1 dotyczące wykonania
kompleksowej przebudowy Okólnej
(od Bielówek do Kresowej). Prywatny
inwestor, który inwestuje na terenach

dawnego Fomaru, wykona drogowe
prace swoim staraniem i na swój własny koszt. Do zakresu jego obowiązków będą należeć:
– przebudowa Okólnej od Bielówek
do Kresowej. Oprócz nowej równej nawierzchni powstaną: droga rowerowa,
chodnik, pętla autobusowa, parking
i oświetlenie;
– wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku 810 m w ulicy
Okólnej, a także 220 m w ulicy Kresowej;

Prywatny inwestor będzie mieć
10 miesięcy na realizację prac – od
chwili uzyskania niezbędnych pozwoleń.
Udzieli na nie 3-letniej rękojmi. Prace
przy Okólnej mają toczyć się bez wstrzymywania ruchu (może do tego dojść wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).
To będzie pierwszy etap prac. Drugim celem ratusza, w kolejnych latach,
jest kompleksowe odwodnienie tego
terenu – zarówno przemysłowego, jak
i tego, który jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Urząd Miasta negocjuje udział inwestora w tej
inwestycji. Trzecim celem jest przebudowa ulicy Słonecznej, która uwzględnia skrzyżowanie z Aleją Marszałka
Piłsudskiego. Do współfinansowania
inwestycji ratusz zamierza zaprosić firmy, których siedziby są zlokalizowane
w tej okolicy.
Drogowe przedsięwzięcie HE Marki
1 to kolejny przykład, gdy prywatny
inwestor finansuje bądź współfinansuje
ogólnodostępną marecką infrastrukturę. Wcześniej – przy udziale lokalnych
deweloperów – powstały m.in. ul. Promienna oraz część ul. Szkolnej.
– Tym razem jest to projekt liczony
nie w setkach tysięcy, ale w milionach
złotych, które, gdyby nie zaangażowanie inwestora, musiałby wydać budżet
miasta – mówi Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek.

Kamienice cieszą oko
Trzy kamienice po wschodniej
stronie Alei Piłsudskiego
odzyskały dawny blask,
trzy kolejne – po zachodniej
stronie – są remontowane.
To, co widoczne dla oka – piękna, nowa
elewacja, wymienione drzwi i okna.
To, co niewidzialne – izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic. Zakończył
się remont trzech kamienic Briggsów
(nr 76, 78 i 80). Nie była to łatwa in-

PIĘKNA KARTA HISTORII MAREK
Kamienice Briggsów powstały pod
koniec XIX w. Pomysłodawcami
ich budowy byli założyciele fabryki
przędzalniczej – bracia Edward i John
Briggsowie oraz ich wspólnik Ernest
Posselt. To właśnie ta inwestycja
pozwoliła przeistoczyć Marki
z niedużej osady w tętniący życiem
punkt na przemysłowej mapie
zaboru rosyjskiego.

westycja. W marcu tego roku Zakład
Usług Komunalnych musiał odstąpić
od umowy z pierwotnym wykonawcą modernizacji – głównym powodem
było znaczne opóźnienie realizacji
inwestycji względem harmonogramu
(i to pomimo wydłużenia czasu jej realizacji). W wakacje prace dokończyła
inna firma – PHU Adam Groszek.
Latem rozstrzygnięty został przetarg
na remont kolejnych trzech kamienic
(35, 37 i 39) oraz modernizacji da-

chu (nr 76). W przetargu zwyciężyła
firma Remdom, która wykona prace
za prawie 1,1 mln zł. Zadaniem wykonawcy będą: remont i izolacja ścian
piwnicznych, remont elewacji, doposażenie budynków w elementy instalacji
wentylacji grawitacyjnej oraz wymiana
tych okien i drzwi zewnętrznych, które
są niezgodne z projektem uzgodnionym z biurem konserwatora zabytków.
Roboty mają zostać zakończone do listopada tego roku.

Jaśniej, czyli
bezpieczniej
Rozbudujemy sieć oświetlenia
ulicznego. Prace obejmą
m.in. ulice Kurcewiczów,
Hallera i Szymanowskiego.
W sierpniu wyłoniliśmy dwóch zwycięzców przetargu na rozbudowę miejskiego
oświetlenia. Pierwszą część zamówienia
wykona Przedsiębiorstwo Budowy Sieci
Energetycznych Elbis z Leśniakowizny
(otrzyma 99,2 tys. zł), drugą – ElektroBud z Marek (163,59 tys. zł). Obie firmy
udzieliły 60-miesięcznej gwarancji.

LISTA ULIC I ZAKRES PRAC
OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:
ul. Jaracza – budowa trzech słupów
z oprawami oświetleniowymi;
ul. Wilcza i Jasińskiego – budowa
trzech słupów i podwieszenie dwóch
opraw na istniejących słupach;
ul. Kruczkowskiego – budowa
dwóch słupów wraz z oprawami
oświetleniowymi;
ul. Hallera – (od. ul. Środkowej
do ul. Grota-Roweckiego) – budowa
20 słupów wraz z oprawami
oświetleniowymi;
ul. Nauczycielska – podwieszenie
jednej oprawy na istniejącym słupie;
ul. Kurcewiczów – podwieszenie
pięciu opraw oświetleniowych na
istniejących słupach;
ul. Szymanowskiego (od ul.
Al. Marsz. J. Piłsudskiego do nr 39)
– budowa 12 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi;
ul. Zamkowa – budowa dziewięciu
słupów wraz z oprawami oświetleniowymi;
ul. Żabia – budowa czterech słupów
wraz z oprawami oświetleniowymi,
podwieszenie dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach;

6 Inwestycje

Drogowy raport
inwestycyjny

DROGI W BUDOWIE

DROGI ODDANE DO UŻYTKU

Zygmuntowska - Zagłoby Na początku roku miasto ogłosiło przetarg na budowę
ulic Zygmuntowskiej - Zagłoby, łączących ul. Kościuszki z Aleją Piłsudskiego.
Jest to inwestycja, która otrzymała dofinansowanie od rządu i powiatu. Według
umowy, prace skończą się jesienią. Wykonawca przygotuje odwodnienie, położy
nową nawierzchnię asfaltową, chodnik i wybuduje drogę rowerową.

Na wiosnę zakończyły się rozpoczęte w ubiegłym roku prace przy Sowińskiego.
Na początku roku marecki ratusz rozpisał przetarg na budowę kolejnego pakietu
ulic. Do końca wakacji nawierzchnię asfaltową uzyskały: Poprzeczna, Ziołowa,
Fiołkowa, Łąkówek, Letnia i Niecała. Na wiosnę wykonano też błyskawiczny
remont fragmentu ulicy Okólnej (od zakrętu do Bielówek).

Staszica - Kołłątaja - Równa Trzy ulice uzyskają kanalizację deszczową oraz
nową nawierzchnię asfaltową. Roboty realizuje zwycięzca przetargu – firma
Export-Pribex, która jest jednocześnie jednym z wykonawców obwodnicy Marek.

OGŁOSZONE PRZETARGI
↘ Poznańska W sierpniu ratusz ogłosił postępowanie na budowę ulicy. Magistrat
chce wybudować kanalizację deszczową, asfaltową jezdnię o szerokości 5 m,
chodnik oraz zmodernizować zjazdy na posesję. W przetargu wpłynęły trzy oferty,
trwa procedura ich sprawdzania.
↘ Lisia We wrześniu urząd ogłosił przetarg na długo wyczekiwaną kompleksową przebudowę ulicy. Planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, budowa
ciągu pieszo-jezdnego i przebudowa oświetlenia. Potencjalni wykonawcy mogą
składać oferty do 18 września.
↘ Chodnik przy Okólnej
To inwestycja, na którą wskazali mieszkańcy w głosowaniu w ramach Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego. Do przetargu stanęły dwie firmy. Budżet przewidziany
na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 118 tys. zł. Prace przy Okólnej muszą
zostać zrealizowane najpóźniej do 8 grudnia.
↘ Ścieżka rowerowa na wale
Na początku roku informowaliśmy o otrzymaniu unijnych pieniędzy na budowę
ścieżek rowerowych w Markach. Jednym z beneficjentów jest również nasz
sąsiad – Zielonka. Oba miasta wybudują ścieżkę, która – biegnąc wałem rzeki
Długiej – połączy Park Briggsów z centrum Zielonki. We wrześniu ogłosiliśmy
przetarg na budowę mareckiej części inwestycji.

Sokola W sierpniu ruszyły prace związane z wykonaniem drogi, która połączy
ul. Lisa-Kuli z ul. Wesołą i która stanowi dojazd do tzw. ptasich ulic. Roboty wykonuje firma Planeta, która jednocześnie buduje ciąg Zygmuntowska - Zagłoby.
Na szerokości 6 m zostanie położony beton asfaltowy. Pojawią się także cztery
progi zwalniające.

PRZYGOTOWYWANE PRZETARGI:
↘ Sosnowa - Kościuszki

↘ Główna i przyległe
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Marecki budżet obywatelski
w pytaniach i odpowiedziach
Przygotowaliśmy
przewodnik
dla mieszkańców
po tegorocznej
edycji głosowania
Od 15 do 30 września mieszkańcy
będą mogli w głosowaniu zdecydować, na co przeznaczyć 600 tys. zł
z miejskiego budżetu. Rusza głosowanie na propozycje zgłoszone przez
mieszkańców do kolejnej edycji
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem o głosy mieszkańców rywalizuje 14 propozycji zgrupowanych
w trzech kategoriach. Formularze
z potencjalnymi zadaniami do realizacji zostały wypełnione przez markowian w czerwcu, a przez wakacje
trwała ich weryfikacja pod kątem
możliwości ich realizacji. Ostatecznie
Zespół ds. Mareckiego Budżetu

LISTA PROPOZYCJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
KULTURA, EDUKACJA, EKOLOGIA
Nazwa

Autorzy

Koszt

1

Wakacje ze sztuką – warsztaty
wokalno-aktorskie dla młodzieży

Agnieszka Lużyńska

35.000 zł

2

Moje Marki w moim sercu,
czyli granie i e-odkrywanie
naszej Małej Ojczyzny

Arkadiusz Werelich

85.000 zł

3

Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy
Szkolnej i przyległych. Stacja naJarosław Jaździk
prawcza rowerów przy ulicy Szkolnej

35.000 zł

4

Stacja kontroli jakości powietrza
w Markach

Tomasz Waś

14.000 zł

5

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej „zrób coś dla życia i zostać
bohaterem – pomagam, bo umiem”

Maciej Krajewski

35.000 zł

6

Kulturalna Struga i Pustelnik – cykl
plenerowych wydarzeń kulturalnych

Urszula Paszkiewicz,
Przemysław Lis,
Dariusz Pietrucha

58.000 zł

7

Markowe Lato – przegląd teatrów
ogródkowych

Jolanta Sowińska

66.600 zł

Nazwa

Autorzy

Koszt

1

Mareccy seniorzy w drodze
– cykl wycieczek krajoznawczych

Maria Borysewicz

17.000 zł

2

Miejsce do grillowania za Kwitnącym
Osiedlem (warunkiem realizacji jest
Marcin Dąbrowski
uzyskanie zgody starosty wołomińskiego na dysponowanie wskazanym
gruntem przez miasto)

130.000 zł

3

Sportowe Marki – ćwiczenia
dla mieszkańców na otwartych
siłowniach plenerowych

Arkadiusz Werelich

42.000 zł

Karty do głosowania będzie można
wypełnić także podczas miejskich
imprez:
↘ 17 września godz. 11-16 Szkoła
Podstawowa Nr 2 – ZakaMarki
Szafy – Wielkie Wietrzenie Szaf
↘ 24 września godz. 12-18 stadion
miejski – Spartakiada Rodzinna
↘ 30 września godz. 11-14 róg
Grunwaldzkiej i Karłowicza
– Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda
Pileckiego

4

Modernizacja placu zabaw przy
Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze
ks. Markiewicza

Honorata
Grześkiewicz-Godlewska,
Urszula Paszkiewicz,
Przemysław Lis,
Dariusz Pietrucha

150.000 zł

5

Budowa siłowni zewnętrznej
w okolicach Parku Miejskiego
przy Pałacyku Briggsów

Marianna Moczulska,
Katarzyna
Chilinska-Smoleń

150.000 zł

Nazwa

Autorzy

Koszt

Kiedy znane będą wyniki
głosowania?
↘ Wyniki konsultacji opublikowane
zostaną do 20 października 2017.

1

Źródełka Markowej Wody
– dostęp do wody pitnej
w przestrzeni publicznej

Ada Gajek

150.000 zł

2

Zakup wyposażenia na wydarzenia
miejskie i imprezy sportowe

Jarosław Jaździk

140.000 zł

Obywatelskiego dopuścił do głosowania 14 propozycji zgrupowanych
w trzech kategoriach.
Od głosu Twego i Twojej rodziny
może zależeć to, co w naszym mieście powstanie w 2018 r. Od piątku, 15 września, do końca miesiąca
masz znakomitą okazję bezpośrednio zdecydować, czy w Twoim rejonie zostanie zrealizowany projekt,
który zaproponowali Twoi sąsiedzi
z Marek. Wystarczy tylko kilka chwil,
aby wypełnić internetową ankietę na
https://zdecyduj.marki.pl/ lub wypełnić kartę do głosowania, którą znajdziesz w czterech miejscach.

VADEMECUM GŁOSUJĄCEGO
Ile pieniędzy jest do podziału?
↘ Pula środków zarezerwowanych
do podziału w ramach Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego to
600.000 złotych.
↘ Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy
niż 150.000 złotych.
W jaki sposób można oddać głos na
zgłoszone propozycje zdań?
↘ Aby oddać głos należy wypełnić
kartę do głosowania, wskazując
nie więcej niż jedno zadanie
w każdej z kategorii.
↘ Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie
głosowania ma ukończone 13 lat.
Kiedy można oddać głos?
↘ od 15 do 30 września 2017
Gdzie można oddać głos?
↘ Kancelaria Urzędu Miasta Marki,
↘ Biblioteka Publiczna w Markach
– filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5),
↘ Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
(ul. Fabryczna 2), w godzinach
otwarcia ww. instytucji
↘ Listownie na adres Urzędu Miasta
Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego
95, 05-270 Marki, z dopiskiem
„Marecki Budżet Obywatelski”

do 30 września – decyduje data
stempla pocztowego
↘ Mailowo na adres zdecyduj@
marki.pl – należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną
kartę do głosowania w formie
zeskanowanego dokumentu,
↘ Elektronicznie, za pośrednictwem
aplikacji do obsługi Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego
znajdującej się pod adresem
https://zdecyduj.marki.pl/,
↘ za pośrednictwem Elektronicznego
Biura Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Marki
– https://marki.eboi.pl
do 30 września do godz. 23:59

SPORT, REKREACJA

INNE

8 Kultura

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mokmarki.pl
oraz profilu na FB https://www.facebook.com/mokmarki
ZAPRASZAMY
DO MARECKIEGO
OŚRODKA KULTURY
10 września otworzyliśmy nowy sezon
artystyczny. Mamy nadzieję, że nasze
propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Liczymy na obecność,
podpowiedzi i aktywność.
Program dla wszystkich mieszkańców – to idea trudna do zrealizowania.
Ale podejmujemy taką próbę i proponujemy działania w różnych dziedzinach sztuki, różne formy, czyli takie, do
których nasi uczestnicy już przywykli,
i zupełnie nowe. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i upodobań.
Na zajęcia stałe oraz weekendowe wydarzenia. Przed nami podróże do świata sztuki, podróże po Polsce i Europie.
W przenośni i dosłownie. A przed spektaklami zapraszamy też do naszej nowej
kawiarni Cafe Lila.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie
u nas coś dla siebie. A jeśli nie – to czekamy na nowe propozycje. Programator działa na razie ze zmiennym szczęściem, ale to dopiero początek tego
programu. Szczegóły na naszej stronie
internetowej www.mokmarki.pl.
Zespół MOK

Koncert
Lory
Szafran
Znane melodie w nowych,
jazzowych aranżacjach
to propozycja na jesienne
niedzielne popołudnie.
W niedzielę, 15 października o godzinie
17.00 odbędzie się wyjątkowy koncert
pt. „Piosenki naszych mistrzów – Wars,
Szpilman, Wasowski” w wykonaniu jednej z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych Lory Szafran przy akompaniamencie Bogdana Hołowni.
Motywem przewodnim będą utwory
Henryka Warsa – autora wielu przedwojennych szlagierów i pioniera polskiego
jazzu, Władysława Szpilmana – zdolnego
kompozytora i muzyka, bohatera filmu
„Pianista”, oraz Jerzego Wasowskiego –
współtwórcy (wraz z Jeremim Przyborą) niezapomnianego Kabaretu Starszych
Panów.
Źródło: www.loraszafran.pl

KOBIECE CZWARTKI
Kobiece czwartki to cykl spotkań
organizowanych raz w miesiącu
specjalnie dla pań. Każde z nich
ma inny temat i charakter. Staramy
się, aby tematyka była bardzo różnorodna: spotkania ze stylistą, który dopasuje odpowiednie kroje do
każdej figury i przeprowadzi analizę
kolorystyczną, spotkanie z makijażystką, rozwój osobisty – wykłady
i warsztaty.
21 września zapraszamy na
pierwsze spotkanie z Karoliną Rybus-Przeniosło, pt. „SuperMama,
czyli Ważna ja, czyli jak stworzyć
przestrzeń dla siebie?”. Podczas
spotkania dowiecie się, w jaki sposób znaleźć czas dla siebie i na swoje przyjemności, jak chronić siebie
i swoje potrzeby oraz jak wyznaczać
granice.
Przypominamy na spotkanie obowiązuje rezerwacja miejsc.
Tel. 22 781 14 06

PAŹDZIERNIK W MOK
7-8.X.2017
GODZ. 18.00
(sobota)

8.X.2017
GODZ. 17.00
(niedziela)

W STARYM KINIE…
CZYLI ZWIERZENIA DUBLERA
wystąpią KRZYSZTOF
ROGACEWICZ i PAWEŁ SIKORA
scenografia Bogumiła
Twardowska - Rogacewicz
Teatr Maska
bezpłatne wejściówki
rezerwacja miejsc 22 781 14 06
do 2 października

14.X.2017
GODZ. 17.00
(sobota)

BOBBY THE UNICORM
koncert w ramach projektu
FREEMOK, CZYLI LIDERZY
wstęp wolny

15.X.2017
GODZ. 15.00
(niedziela)

ŚPIĄCA KRÓLEWNA
przedstawienie teatralne dla dzieci
w wykonaniu Teatru Czarodziej;
po spektaklu warsztaty dla dzieci,
bilety 5 zł
rezerwacja miejsc: 22 781 14 06
do 17 października

WYCIECZKA DO ŚWIDRA
spektakl w reżyserii
Szczepana Szczykny,
muzyka Dawid Ludkiewicz
według Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego
Teatr Falenica
bezpłatne wejściówki
rezerwacja miejsc 22 781 14 06
do 2 października

28.X.2017
GODZ. 18.00
(sobota)

WEEKEND TEATRALNY
KSIĘŻNICZKA NA OPAK
WYWRÓCONA
spektakl w reżyserii Jerzego
Łazewskiego, scenografia Hanna
Mrozowska
Scena Główna Handlowa z Warszawy
bezpłatne wejściówki
rezerwacja miejsc 22 781 14 06
do dnia 22 października
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Źródło: Archiwum WCK Filia Falenica

Teatralne
weekendy
MOK rozpoczyna
nowy sezon od prezentacji
zespołów i wykonawców,
których mieszkańcy Marek
poznali i polubili.

FREEMOK!, CZYLI LIDERZY
14 października startujemy z drugą
edycją projektu dla młodzieży
FreeMok! Tego dnia szykujemy dla Was
coś wyjątkowego – koncert zespołu
„Bobby The Unicorn”!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza osoby chętne do
tworzenia Mareckiej Rady Młodzieżowej. Jeżeli chcecie zmieniać rzeczywistość, która Was otacza, chcecie działać
i brać udział w ciekawych wydarzeniach, spotkaniach i warsztatach – nie
może Was zabraknąć!
Poprzedni sezon obfitował w spotkania z bloggerami, plastykami, stylistami
oraz zajęcia sportowo-taneczne, teraz
czekamy na Wasze propozycje!
Spotkania będą odbywać się w soboty, zawsze od godz. 14.00. Ponadto
w soboty od nowego roku szkolnego
oferujemy kurs Koncept Art, który
poprowadzi młoda artystka Karolina Wodzinowska-Hankała. Zajęcia
przeznaczone są dla osób zainteresowanych sztuką, a w szczególności planujących studia w Akademii
Sztuk Pięknych.
Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły!
Szczegółowych informacji udziela
koordynator projektu – Antonina Michalska, tel. 22 781 14 06, e-mail: a.michalska@mokmarki.pl

kiewicza zaprezentuje 8 października
Teatr Falenica. Spektakl w reżyserii
Szczepana Szczykny przypomni wakacje, letnie podróżowanie pociągiem oraz
znane i mniej znane wiersze Gałczyńskiego w zaskakujących interpretacjach
i aranżacjach.
Studencki teatr Scena Główna
Handlowa na życzenie publiczności
28 października przedstawi po raz
drugi „Księżniczkę na opak wywróconą” według Calderona, a 18 listopada
spektakl „Achilles i Panny”. Tekst sztuki
oparty jest na komedii Artura Marii Swinarskiego. Przybywający z dalekiej wyprawy do domu Safony i Likomedesa
Odys zakłóca ich spokój. Król Itaki ma
jeden cel – chce wzmocnić szanse Grecji
w wojnie z Troją. Przybyszem interesują
się córki gospodarzy, a w szczególności
zafascynowana wojną Gamma. Wszystkie ruchy śmiertelników śledzi bogini
Tetyda, niespokojna o los swojego syna,
Achillesa. Boskie moce i ludzkie żądze

mieszają się, wywołując niezwykły i zabawny rozwój wydarzeń. Oba spektakle
w reżyserii Jerzego Łazewskiego, scenografia i kostiumy Hanna Mrozowska,
choreografia Wiktoria Benedykciuk.
Na wszystkie przedstawienia obowiązują bezpłatne wejściówki, rezerwacja 22 781 14 06.

DZIWADŁA…
…I INNE PROPOZYCJE

NOWE ZAJĘCIA
W MOK

POPOŁUDNIA
TEATRALNE DLA DZIECI

WYCIECZKA
DO ĆMIELOWA

W galerii Mareckiego
Ośrodka Kultury od
10 września można oglądać wystawę prac słuchaczy
warszawskiego
Studium Technik
Scenograficznych,
przygotowaną przez
Hannę Mrozowską,
wykładowcę tej szkoły. A od 24 września zapraszamy na wystawę „Dziwadła
(są fajne)” Edyty Bystroń, która jest
znana mareckiej publiczności jako autorka plakatów do wielu wydarzeń,
np. Markowego Miasteczka, Ptaszarni,
Babiego Lata. Wykonała też rysunki na
naszą stronę internetową.
Edyta Bystroń jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się komiksem, malarstwem i tkaniną artystyczną.
Inspiracje czerpie z ornamentów, kolorów, sztuki Azji oraz popkultury. Jest
laureatką wielu nagród.
Wernisaż 24 września (niedziela
godz. 17.00) uświetni koncert wiolonczelowy w wykonaniu Krystyny
Wiśniewskiej i Katarzyny Stasiewicz.
W przygotowaniu wystawy: witraże
Aleksandry Herisz.

Teatr Lalek dla dzieci
Zapraszamy na zajęcia, które łączą zabawę z nauką, teatr ze sztukami plastycznymi i muzyką. Dzieci same wykonają scenografię i rekwizyty, poznają
różne techniki lalkowe, warsztat aktora
i stworzą własne przedstawienie.

22 października o godz. 15.00 zapraszamy dzieci na przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca Królewna” na podstawie
bajki Charles’a Perraulta w wykonaniu
Teatru Czarodziej.
Zła czarownica dostaje się podstępnie na zamek i przynosi Królewnie wrzeciono. Gdy ta zaczyna prząść,
kłuje się i usypia na sto lat. Wraz z nią
śpi cały królewski dwór. Wielu rycerzy
próbuje obudzić Królewnę, ale przeszkadzają im zła wróżka oraz smok.
Jednak pewnego razu przybywa Książę Romisław. Udaje mu się pokonać
czary wróżki, przepędzić smoka i obudzić piękną Królewnę oraz cały dwór.
Król w dowód wdzięczności oddaje
mu córkę za żonę i żyją długo i szczęśliwie.
Po spektaklu zapraszamy na warsztaty. Zapraszamy dziewczynki na
zdobienie koron, a chłopców na konstruowanie robotów. Ale może być
też odwrotnie!
Warsztaty plastyczne poprowadzą
Antonina Michalska i Luiza Wojciechowska-Konopka, warsztat konstruowania robotów poprowadzi Agata Kowalik.
Bilety 5 zł, rezerwacja miejsc:
22 781 14 06 do 17 października.

W programie zwiedzanie muzeum
porcelany i ruin zamku Krzyżtopór.

Uchwycić chwilę – fotografia dla
młodzieży i dorosłych
Trzymiesięczny kurs. Warsztaty i wykłady w kameralnej grupie. Dowiesz
się m.in., jak używać przesłony, parametrów ekspozycji, balansu bieli,
czułości ISO. Wymagane posiadanie
własnego aparatu.

WSPOMNIENIE
O KRYSTYNIE KLIMECKIEJ
5 listopada 2017 roku o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie, podczas którego przypomnimy postać dyrektor MOK
w latach 1984-2016. Zaprezentujemy
przygotowywaną obecnie książkę zawierającą fotoreportaż obrazujący
jej dorobek zawodowy, najważniejsze przedsięwzięcia oraz działalność
w Mareckim Ośrodku Kultury.

Źródło: www.maskajelenia.republika.pl

W pierwszy październikowy weekend
(7 i 8 października) proponujemy dwa
spektakle muzyczne: „W starym kinie… czyli zwierzenia Dublera!” oraz
„Wycieczkę do Świdra”.
„W starym kinie… czyli zwierzenia
Dublera!” to spektakl barwy, złożony
z wielu atrakcyjnych elementów: muzyka, kabaret, film, piano bar, znani artyści: Marlena Dietrich, Pola Negri, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Charlie
Chaplin. Jeden Dubler i kilkanaście największych gwiazd kina. Poważne postaci
w niepoważnych sytuacjach, a wszystko z przymrużeniem oka. W spektaklu
zobaczymy Krzysztofa Rogacewicza,
którego pamiętamy z brawurowej roli
Kontrabasisty. Jako Dubler wykona piosenki w sześciu językach. Towarzyszyć
mu będzie Paweł Sikora – aktor, muzyk,
aranżer, twórca muzyki teatralnej.
„Wycieczkę do Świdra” według
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
z pięknymi piosenkami Dawida Lud-

Zapraszamy na wycieczkę do Ćmielowa z historykiem sztuki Elżbietą Zatorowską. 26 października (czwartek),
wyjazd z parkingu przy ul. Lisa-Kuli
o godz. 6.30. W programie:
– Ćmielów, zwiedzanie miasta;
– Żywe Muzeum Porcelany;
– Ruiny zamku Krzyżtopór
Koszt 75 zł. Zapewniamy opiekę przewodnika, przejazd autokarem, ubezpieczenie i obiad. Rezerwacja miejsc
22 781 14 06 do 20 października. Liczba miejsc ograniczona!

W KLUBIE SENIORA MOK
Zapraszamy na tradycyjne spotkania
czwartkowe. Proponujemy nowe tematy
i nowe zajęcia: teatralne, taneczne, wokalne. Ponadto w programie: spektakle,
koncerty, projekcje filmów archiwalnych
i dokumentalnych, wykłady nt. sztuki
i artystów, wycieczki. Do wspólnego śpiewania zaprosi Anna Lubańska, znakomita mezzosopranistka. Zachęcamy też do
prezentowania swoich talentów, zainteresowań i zbiorów w cyklu „Moje Pasje”.
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Pracowite lato przy Wspólnej
Obozy, treningi
i inwestycje
w infrastrukturę
– tak wyglądały wakacje
i początek jesieni
na Marcovii.
Przerwa w rozgrywkach ligowych to czas… pracy. Ekipy
ze Wspólnej przygotowywały się do sezonu 2017/2018.
Najmłodsi adepci Akademii udali
się w dwóch turnusach na obóz
sportowy. Zawodnicy z Marek
trenowali pod czujnym okiem
wykwalifikowanych trenerów.
Pod koniec sierpnia Marcovia
zorganizowała półkolonie pełne
atrakcji. Uczestnicy, oprócz zajęć
sportowych, zwiedzili m.in. stadion warszawskiej Legii.
W tym czasie przygotowywane było zaplecze piłkarskie. Na
boisku treningowym przy Stawowej poprawiono murawę. W tym
miesiącu pojawią się również
miejsca siedzące dla kibiców.
Powstało także drugie boisko
treningowe, położone równole-

gle do głównej płyty. W sierpniu
układano na niej trawę, która
już powinna się ukorzenić. Duże
zmiany będą dotyczyć drogi dojazdowej. Po Spartakiadzie MSG,
planowanej na 24 września,
rozpoczną się roboty związane
z odwodnieniem i ułożeniem nowej nawierzchni.
Z impetem rozpoczęła sezon
piłkarski pierwsza drużyna Marcovii. W trzech pierwszych kolejkach zdobyła komplet oczek.
Potem drużyna Konrada Kucharczyka wywalczyła remis z Escola
Varsovia, trzykrotnie doprowadzając do wyrównania. Pierwszą
porażkę ekipa ze Wspólnej zanotowała w piątej serii spotkań, ulegając Unii Warszawa 1:4, choć,
zdaniem komentatorów, wynik
nie odzwierciedlał przebiegu gry.

Rowerowe partnerstwo
samorządów
Siedem podwarszawskich gmin
wspólnie aplikuje o pieniądze
z UE. Marki ponownie są liderem
projektu.
69 mln zł – tyle pieniędzy będzie do podziału w konkursie w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych na drogi rowerowe. Do końca sierpnia samorządy mogły
aplikować o unijne wsparcie do tego typu
inwestycji. By zwiększyć szanse w konkursie, siedem samorządów zawarło partnerskie porozumienie. W tej grupie znajdują
się – w kolejności alfabetycznej – Kobyłka,
Marki, Nieporęt, Radzymin, Wołomin, Ząbki
i Zielonka.
– Marki zostały liderem tego projektu.
To nasze drugie tego typu doświadczenie.
Za pierwszym razem udało nam się zdobyć unijne dofinansowanie (ok. 9 mln zł),
za które już powstały drogi rowerowe przy
Sportowej, Sowińskiego i Szkolnej i zostaną
wybudowane na wale rzeki Długiej, wzdłuż
ulicy Głównej oraz Sosnowej i Kościuszki –
mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Siódemka samorządów zamierza wybudować ponad 47 km ścieżek dla rowerzystów. Marki chcą przygotować ponad 12 km.
– Zakładamy, że drogi dla jednośladów
powstaną w Alei Marszałka Piłsudskiego
– w ramach przywracania miejskiego charakteru głównej arterii. Dołączymy do tego
finansowanie budowy ścieżek wzdłuż Modrzewiowej, Sobieskiego, Karłowicza, Lisa-Kuli i Granicznej. Planowane inwestycje
zostaną zrealizowane do połowy 2020 roku.
Dziękuję wszystkim partnerom oraz osobom
zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia – mówi Jacek Orych.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ZAPLANOWANYCH
TRAS ROWEROWYCH [W KM]
Marki
Ząbki
Zielonka
Kobyłka
Wołomin
Radzymin
Nieporęt

12,47
4,03
3,67
7,89
3,92
7,17
8

Komunikat Komisariatu Policji w Markach
dotyczy oszustw popełnianych metodami:
1. „na policjanta”, 2. „na wnuczka”, 3. „na kuzyna”
4. „na pracownika gazowni lub innego administratora”
Na terenie Miasta Marki nadal dokonywane są
wyłudzenia pieniędzy i oszustwa zwłaszcza od osób
starszych i samotnie zamieszkujących.
Metoda działania sprawców jest niemal zawsze
taka sama. Sprawcy telefonicznie kontaktują się
z osobą, którą wcześniej sobie upatrzą,
i w rozmowie telefonicznej oszukują,
że są policjantami lub kuzynami albo
administratorami budynków. Proszą o wydanie
pieniędzy w gotówce albo pobranie z banku
i przekazanie wskazanej osobie. Znane są przypadki
prośby oszusta pożyczenia pieniędzy na krótki
czas dla osoby bliskiej.

Sprawcy tych przestępstw, często wykorzystując
działanie w grupie 2-3 osób, dokonują przekierowania
rozmowy do drugiego ze sprawców, który rzeczywiście przedstawia się przez telefon ze stopnia
imienia i nazwiska i twierdzi, że jest policjantem.
Policjanci Komisariatu Policji w Markach proszą,
aby nigdy nie wydawać pieniędzy osobie nieznanej,
a o wszelkich takich informacjach informować niezwłocznie osobiście Komisariat Policji w Markach.
Prosimy również mieszkańców, aby informacje
o takiej metodzie działania sprawców były
przekazywane wszystkim bliskim i znajomym.

Komisariat Policji w Markach
ul. Sportowa 5 05-270 Marki, telefon: (22) 781 23 20, (22) 761 80 80, (22) 60 47 550
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MARKI PAMIĘTAJĄ
W ROCZNICĘ MORDU NA KRUCZKU

W HOŁDZIE ZAMORDOWANYM

30 lipca obchodziliśmy 73. rocznicę tragicznych wydarzeń z 1944 roku,
kiedy wojska niemieckie bestialsko zamordowały grupę mieszkańców
Strugi, Marek, Pustelnika i Zielonki w odwecie za akcje dywersyjne prowadzone przez polskie podziemie. Liczby ofiar nigdy nie udało się ustalić.
Szacuje się, że śmierć w wąwozie przy jeziorze Kruczek poniosło od 50 do
148 osób. Udało się ustalić tożsamość 48 ofiar.
Przy dźwiękach werbli wieńce pod pomnikiem złożyły delegacje: kombatantów walk o niepodległość, Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach/
Komitetu Pro Memoria, Grupy Historycznej Niepodległość, Mareckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego, Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga,
władz Zielonki i Marek, kibiców Legii Warszawa oraz mieszkańców.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał ks. Kazimierz Sztajerwald,
proboszcz parafii św. Izydora w Markach. Wspomniał o potrzebie jedności
społeczeństwa, która jest podstawą pokoju i siły, oraz poprowadził
wspólną modlitwę za tragicznie zmarłych mieszkańców.

Nie tylko na Kruczku zostali zamordowani mieszkańcy naszego miasta.
2 sierpnia 1944 r. na Zieleńcu żołnierze niemieccy zastrzelili – według
Instytutu Pamięci Narodowej – Bronisława Garwolińskiego, Mariana
Kluczyka, Konstantego Kluczyka, Jana Nowosza, Ogórka (brak imienia),
Jana Stasiaka, Zbigniewa Szczepańskiego, Stefana Świderskiego, Aleksego
Wasilewskiego, braci Wójcik (brak imion). Z inicjatywą upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia wystąpił regionalista Marian Ryszard
Sawicki, który m.in. zebrał zeznania świadków mordu. Powstał Społeczny
Komitet Budowy Pomnika 11 Rozstrzelanych Mieszkańców Zieleńca,
którego starania o wybudowanie miejsca pamięci wsparło miasto.
2 sierpnia 2017 r., po uroczystej Mszy św., panowie Szczepan Nowosz,
syn jednego z zamordowanych mieszkańców, i Tadeusz Pasternak, członek
komitetu, dokonali odsłonięcia pomnika. Kombatanci, członkowie komitetu, władze miasta, radni, strażacy, członkowie grup rekonstrukcyjnych
i stowarzyszeń, mieszkańcy złożyli pamiątkowe wieńce.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości – przypominamy słowa marszałka Józefa Piłsudskiego
w kontekście chwalebnych i bolesnych wydarzeń z dziejów naszego miasta i kraju.
CHWAŁA POWSTAŃCOM!

LIST OD PREZYDENTA

1 sierpnia 1944 r. wybuchła największa w Europie zbrojna operacja podziemia niepodległościowego skierowana przeciw Niemcom – Powstanie
Warszawskie. Walki objęły nie tylko stolicę. Operacje zbrojne organizowano również w sąsiednich miejscowościach, by uniemożliwić Niemcom
sprowadzenie posiłków do walczącej Warszawy. Do powstania stanęły
m.in. Legionowo, Chotomów i Marki.
73 lata później mieszkańcy naszego miasta spotkali się pod pomnikiem
upamiętniającym walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu Celków.
Uroczystość rozpoczęła się dźwiękami syren alarmowych oraz rozpalonymi przez uczestników racami. Antoni Widomski, prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Markach, przypomniał wydarzenia z 1944 r., a Dariusz
Pietrucha, zastępca burmistrza, wyraził głęboki podziw dla męstwa, odwagi i wiary powstańców. Mimo wyjątkowego upału kombatanci, przedstawiciele władz miasta, strażacy, harcerze i mieszkańcy wytrwale i cierpliwie
oddali cześć pamięci poległym.

To już tradycja, że Marki świętowały rocznicę wiktorii z 1920 roku wieczorem, 14 sierpnia, w wigilię Święta Wojska Polskiego. Nasze uroczystości rozpoczęły się o 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP parafii
św. Izydora. Następnie goście udali się przed Pomnik Żołnierzy 1920 roku.
Tam odbył się Apel Pamięci Oręża Polskiego. Marek Surmański z Biura
Bezpieczeństwa Narodowego przeczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy,
w którym głowa państwa łączyła przeszłość ze współczesnością.
„My, współcześni Polacy, tak jak nasi przodkowie sprzed blisko 100 lat,
mamy głębokie i słuszne poczucie, że jesteśmy rzeczywiście obywatelami
wolnego państwa i gospodarzami we własnym kraju. Nasz naród dobrze zna
swoją historię, czci rocznice i symbole państwowe. (…) Wyrazem tej świadomości są obecne uroczystości, a przede wszystkim nasza codzienna praca
zawodowa oraz aktywna działalność publiczna i społeczna, poprzez którą
każdy z nas, Polaków, bierze na siebie swoją cząstkę odpowiedzialności za to
największe dobro wspólne, którym jest Rzeczpospolita” – napisał prezydent.
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Inwestycyjne
ramię ratusza
Kamil Wieczorek,
prezes Mareckich
Inwestycji Miejskich

Trzy (zadania) w jednym (podmiocie)
– tak lakonicznie można opisać wyzwania,
z którymi zmierzą się Mareckie Inwestycje Miejskie
Od czasu reformy edukacji przeprowadzonej za rządów premiera Buzka Marki przymierzały się do budowy gimnazjum. Rozważano wariant zastosowania
partnerstwa publiczno-prywatnego, ale ostatecznie,
jeszcze w poprzedniej kadencji, samorząd powołał
spółkę, która miała się zająć realizacją inwestycji przy
Wspólnej. Gdy w tej kadencji, po pokonaniu różnych
problemów prawnych i dokumentacyjnych, wszystko
było już gotowe do ogłoszenia przetargu, przyszła
reforma edukacji, która wygasiła gimnazja i wydłużyła naukę w podstawówkach. To spowodowało,
że trzeba było przeprojektować nową szkołę. Tego
zadania podjął się zespół Kamila Wieczorka, który
na początku tego roku został prezesem Mareckich
Inwestycji Miejskich (MIM). Absolwent Politechniki
Warszawskiej, specjalista od budownictwa, projektant, a po godzinach zapalony sportowiec, zo-

stawił w pokonanym polu 29 innych kandydatów.
Decydując się objąć stery MIM, wiedział, że zakres
jego obowiązków będzie szerszy, niż tylko budowa
przy Wspólnej.
– Naszymi zadaniami są: przygotowywanie projektów inwestycji drogowych, realizacja inwestycji
związanych z marecką edukacją, a także prowadzenie zajęć z kultury fizycznej, z naciskiem na rekreację
i sport amatorski – wylicza Kamil Wieczorek.
Zacznijmy od edukacji. Na pierwszy ogień
oczywiście idzie budowa szkoły przy Wspólnej. Po
przeprojektowaniu placówka będzie mogła przyjąć
1200 dzieci – o 400 więcej niż gimnazjum.
– Jesienią ogłosimy przetarg na wybór generalnego
wykonawcy inwestycji. Zakładamy, że wejdzie na teren budowy do końca tego roku. Chcemy, by zakończył
prace do wakacji 2019 r. – dodaje Kamil Wieczorek.

Jesienią zostanie również ogłoszony przetarg na
rozbudowę przedszkola przy Dużej. Inwestycją będą
zajmować się MIM. Dzięki niej na wiosnę przyszłego
roku przybędzie 225 miejsc dla najmłodszych markowian. MIM zajmą się także rozbudową i remontem Szkoły Podstawowej nr 2 przy Szkolnej, której
sytuacja lokalowa jest bardzo trudna. Powstaną tam:
część dydaktyczna i hala sportowa. Rozpoczęcie prac
przewidziano na przyszły rok.
– Wizja jest taka, że wszystkie budynki realizowane przez spółkę będą nie tylko innowacyjne, ale
i energooszczędne, poświadczone certyfikatami. Ich
użytkowanie ma być jak najtańsze dla miasta, dlatego
będziemy produkować energię i ograniczać zużycie
wody. To będą obiekty, z których Marki będą dumne
– mówi Kamil Wieczorek.
Kolejnym filarem działalności MIM jest projektowanie dróg. Mało kto wie, że większość dokumentacji
inwestycji powstaje właśnie w miejskiej spółce.
– Zrealizowaliśmy około 90 zadań projektowych,
15 kolejnych jest w toku, 10 w przygotowaniu do
projektowania. W tym roku rozpoczęliśmy konsultacje z mieszkańcami. Spotykaliśmy się m.in. w sprawie Głównej, Jagiełły czy Lisa-Kuli. Cieszę się z ich
odzewu – uwag, spostrzeżeń czy krytyki. Mieszkańcy
mogą też do nas przyjść, zadać pytanie i posłuchać
wyjaśnień – mówi Kamil Wieczorek.
Dodaje, że jego celem jest zwiększenie roli konsultacji społecznych za pomocą narzędzi dostępnych
on-line.
– Planujemy uruchomić nową stronę internetową. Położymy nacisk na dostępność mieszkańców
do sekcji projektowej. Będziemy w niej udostępniać
dokumentację. Będzie też można zadawać pytania,
na które odpowiedzą nasi konsultanci – podkreśla
Kamil Wieczorek.
Trzecim filarem działalności MIM jest kultura fizyczna, temat bliski sercu prezesa, który jest również
absolwentem sportowego studium w poznańskiej
AWF i prowadził zajęcia dla dzieci.
– Marcovia ma być identyfikowana z rozwojem
kultury fizycznej i otwarta dla wszystkich. To nie
tylko klub piłkarski uczestniczący w rozgrywkach
ligowych, ale miejsce, do którego zapraszamy mieszkańców zainteresowanych rekreacją, zdrowym trybem życia i turystyką. Taka jest wizja burmistrza
i moja – mówi Kamil Wieczorek.
Obecnie w zajęciach na Marcovii uczestniczy
ponad 600 osób, głównie futbolistów, ale również
szczypiornistek.
– Jesteśmy otwarci na rozwój kolejnych sekcji
sportowych. Uruchomiliśmy nabór do sekcji bokserskiej we współpracy z klubem Box Garda oraz
do sekcji tenisowej. Myślimy też o brydżu sportowym, a po otwarciu kompleksu edukacyjnego przy
Wspólnej – także sekcji pływackiej, siatkarskiej
i koszykarskiej oraz sportach walki np. judo, taekwondo. Z ostatnich analiz wynika, że w 2019 r.
moglibyśmy posiadać 15-18 sekcji sportowych i około 1500 członków Akademii – opowiada Kamil
Wieczorek.
W ślad za tym pójdą inwestycje. Latem remontowano boiska: główne i treningowe. Przygotowywano
też trzecie boisko – na razie będzie mieć naturalną
nawierzchnię, ale w przyszłości powstanie sztuczna.
Jesienią będzie budowana droga wewnętrzna przy
Marcovii, dzięki której ta część terenu zostanie uporządkowana i odwodniona.
– Chcemy też rozpocząć prace związane z rozbudową obiektów klubowych. Zamierzamy starać się
o dofinansowanie z pieniędzy z UE – podsumowuje
Kamil Wieczorek.
– Przed MIM dwa lata intensywnej pracy, które
pozwolą w 2019 r. na nowo zdefiniować marecką
edukację i sport – dodaje Dariusz Pietrucha, zastępca
burmistrza Marek.
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Pożegnanie z kontenerami

W wakacje Wodociąg
Marecki otworzył
Biuro Obsługi Klienta
Ścisk, mała powierzchnia, brak miejsc
siedzących dla oczekujących – tak
w ostatnich latach z konieczności byli
obsługiwani klienci miejskiej spółki.
Prowizoryczne kontenery odchodzą do
lamusa. W wakacje Wodociąg Marecki

otworzył w nowej siedzibie przy
Żeromskiego Biuro Obsługi Klienta
(BOK) z prawdziwego zdarzenia.
– Codziennie odwiedzało nas wielu
mieszkańców, by załatwić różnego typu
sprawy. Często ich liczba przekraczała
nawet setkę. Z konieczności obsługiwaliśmy ich w kontenerach, bo spółka
zajmowała się najważniejszą kwestią
– budową sieci kanalizacji sanitarnej
– mówi Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.

ŚWIĘTO INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI
W świecie elektroniki papierowe faktury prędzej czy później muszą trafić
do lamusa.
Do takiego wniosku doszła pani
Agnieszka, mieszkanka Marek. Została tysięcznym użytkownikiem
Internetowego Biura Obsługi (IBO)
– wygodnego narzędzia promowa-

nego przez Wodociąg Marecki.
– Dzięki IBO użytkownicy otrzymują faktury w formie elektronicznej,
mogą kontrolować rozliczenia, przekazywać odczyty, analizować zużycie
wody i ilość odprowadzonych ścieków
– wylicza Anna Sołoninko z Wodociągu
Mareckiego.

NOWA ODSŁONA W INTERNECIE

W pierwszej połowie roku Wodociąg
Marecki pytał mieszkańców, jak powinien zmienić stronę internetową.
Owocem badania ankietowego jest
nowa wirtualna wizytówka spółki.
– Przyjęliśmy założenie, że korzystać z niej będą przede wszystkim
mieszkańcy. Nasza strona www jest
przejrzysta, dostosowana do pracy
na urządzeniach mobilnych, a nawigowanie po niej – proste i intu-

icyjne – podkreśla Anna Sołoninko
z Wodociągu Mareckiego.
Pod adresem www.wodociagmarecki.pl użytkownicy strony znajdą praktyczne informacje i aktualności z życia
spółki. Są tam nie tylko tradycyjne treści, ale również reportaże video.
– Zachęcamy do odwiedzenia naszej odświeżonej strony i czekamy na
Państwa dalsze sugestie – dodaje Anna
Sołoninko.

Gdy sieć oplotła ogromną większość
miasta, spółka mogła położyć mocniejszy nacisk na obsługę klienta. Nowy
budynek powstał w ciągu roku. Jest
on przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (chodnik i podjazd do
siedziby). Po prawej stronie od wejścia można załatwić sprawy finansowe. To tu można m.in. odebrać, wyjaśnić i opłacić fakturę. Po lewej stronie
znajduje się kancelaria oraz okienko,
w którym można załatwić kwestie

związane z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Pośrodku na
mieszkańców czekają wygodne fotele.
Ci, którzy są spragnieni, mogą skorzystać ze Źródełka Markowej Wody, zainstalowanego w BOK.
Warto dodać, że nowy budynek jest
energooszczędny. Zastosowano w nim
pompy ciepła, które w letnie miesiące chłodzą, a zimowe – nagrzewają
powierzchnię. Wykorzystano również
oświetlenie typu LED.

Markowa Woda na dwóch kółkach
To był powrót do przeszłości,
choć w nowoczesnym wydaniu.
Starszemu pokoleniu łezka
w oku mogła się zakręcić...
Pojawił się w latach 60. i przez długie
lata był stałym, choć mobilnym elementem wystroju polskich ulic. Dwa kółka,
prosty wózek, parasol, butla z dwutlenkiem węgla, wąż podłączony do
najbliższego hydrantu i kilka szklanek
– mowa oczywiście o saturatorze, który
w czasach permanentnego niedoboru
napojów w sklepach poił spragnionych
rodaków wodą z bąbelkami i sokiem.
W latach 90. saturatory zniknęły z ulic,
ale po ponad dwóch dekadach powoli
wracają – już w nowoczesnej wersji.
Wodociąg Marecki od czerwca częstuje
markową wodą z saturatora wyprodukowanego w tym roku. Urządzenie zadebiutowało podczas obchodów 50-lecia nadania Markom praw miejskich
i z miejsca podbiło serca mieszkańców.
Dla młodego pokolenia była to kompletna nowinka, dla osób z czwartym
krzyżykiem na karku – sentymentalna
podróż do przeszłości. Do saturatora
ustawiała się kolejka chętnych, którzy
smakowali markowej wody – z sokiem
lub bez.
– To najlepszy dowód na to, że takie
urządzenie w Markach było potrzebne
– cieszy się Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.

Zewnętrzną stylistyką saturator nawiązuje do urządzenia z poprzedniego
stulecia. Z jedną różnicą – nie ma już
możliwości płukania szklanek, zamiast
tego pojawił się podajnik na jednorazowe kubeczki. Wnętrze saturatora jest
już w pełni XXI-wieczne i w niczym nie
przypomina urządzeń z PRL.
– Saturator jest formą zachęty do
picia markowej wody. Nasza kranówka jest zdrowa: pochodzi z głębokich
źródeł podziemnych i zawiera cenne
minerały. Poddawana jest regularnym
badaniom, a więc konsumenci są bezpieczni. Warto zwrócić uwagę także
na aspekt ekonomiczny – kranówka
w porównaniu z wodą butelkowaną
jest dużo tańsza – podkreśla Anna Sołoninko z Wodociągu Mareckiego.

DO KOŃCA WRZEŚNIA PRZEDŁUŻAMY TERMIN ODDAWANIA PRAC
W KONKURSIE „FONTANNA MARZEŃ”. WIĘCEJ NA WWW.WODOCIAGMARECKI.PL
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POWITALNY UPOMINEK
DLA NAJMNIEJSZYCH
MIESZKAŃCÓW
W lipcu świeżo upieczeni rodzice mogli
czuć się miło zaskoczeni przesyłką z ratusza. Do ich drzwi zapukał specjalny
posłaniec z upominkiem powitalnym
dla małego mieszkańca Marek.
– Chcieliśmy sprawić miłą niespodziankę. To drobiazgi, które będą przydatne rodzicom maluchów. Co ważne,
zostały one uszyte w Markach przez
Centrum Integracji Społecznej – podkreśla burmistrz Jacek Orych.
Mamy nadzieję, że drobiazgi przekazane na ręce rodziców będą również
cieszyć oko. To śliniaczki i czapeczki
w kolorze niebieskim i różowym, do
których dołączone są życzenia dla obdarowanych.
– Jeśli Wasza rodzina ma się powiększyć i jesteście zameldowani
w Markach, możecie przygotować się
na niespodziewaną wizytę – dodaje
Ada Gajek z Wydziału Promocji, Spraw
Społecznych i Zdrowia.

Sposób na dzika
Zapraszamy do ratusza
po odbiór bezpłatnych
pakietów, za pomocą
których można odstraszyć
groźne zwierzęta.
VADEMECUM POSTĘPOWANIA
Z DZIKAMI
↘ nie wolno zbliżać się do dzików,
głaskać ich, straszyć ani atakować,
↘ w przypadku spotkania dzika
nie wolno wykonywać żadnych
gwałtownych ruchów,
należy spokojnie się oddalić,
↘ nie wolno szczuć dzików psami,
↘ nie wolno dokarmiać dzików,
↘ nie wolno wyrzucać
odpadów żywieniowych
(kuchennych) w miejscach
do tego nieprzeznaczonych,
↘ należy utrzymywać
odpowiedni stan miejsc
gromadzenia odpadów.

Któż z nas nie zna wierszyka o złym
dziku, przed którym każdy na drzewo
zmyka. Z ich obecnością borykają się
mieszkańcy nie tylko podwarszawskich
miejscowości, ale również samej stolicy.
Do mareckiego ratusza regularnie trafiają sygnały o wizytach zwierząt, które mogą być groźne. Dlatego Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przygotował „pakiety antydzikowe”. Ich celem jest odstraszanie niebezpiecznych gości. Głównym elementem pakietu jest 1,5 kg granulowanego
środka. Należy nim posypać obszar, na
którym pojawiają się zwierzęta.
„Dokładnie dobrane składniki produktu w czasie rozpuszczania doskonale użyźniają glebę i jednocześnie,
pod wpływem temperatury i wilgoci,
powodują wydzielanie wyróżniających
się zapachów nieprzyjaznych dzikim
zwierzętom. Zapobiega to przyzwyczajeniu się zwierząt do tej samej woni
i tym samym skutecznie i długo chroni
przed pojawianiem się m.in. dzików”
– czytamy w ulotce dołączanej do pakietu.

Nowy zastępca burmistrza
Dariusz Pietrucha będzie
odpowiedzialny za inwestycje
i gospodarkę nieruchomościami.
Nowy zastępca burmistrza posiada
duże doświadczenie samorządowe. Od grudnia 2010 r. był radnym
miasta. W tym okresie przewodniczył pracom Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Uczestniczył także
w obradach Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Od
1987 roku prowadził własną działalność gospodarczą.
Dariusz Pietrucha będzie nadzorował Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg
oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W ten sposób zostanie wypełniony wakat po Szczepanie Ostaszu, byłym wiceburmistrzu, który z powodów
rodzinnych przeniósł się do Krakowa.

– Dziękuję burmistrzowi Orychowi za zaufanie. Czeka nas dużo ciężkiej pracy. W tegorocznym budżecie
Marek są zapisane rekordowo wysokie inwestycje. Część z nich jest
w fazie realizacji, część w fazie prze-

targowej, a część w projektowaniu.
Postaramy się, by realizacja inwestycji przebiegała jak najsprawniej
– podkreśla Dariusz Pietrucha.
Nowy wiceburmistrz jest mieszkańcem Marek od urodzenia. Ma
52 lata. Posiada wykształcenie wyższe. Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną na rzecz naszego
miasta. Przez 7 lat był przewodniczącym Rady Rodziców Zespołu Szkół nr
2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.
Od 2006 roku jest członkiem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, a w latach 2011-2016 pełnił
funkcję prezesa zarządu. Jest także
członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Andrzeja
Boboli w Markach-Strudze.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec
trójki dzieci.

– Zastosowaliśmy ten środek
z kilku powodów. Składa się z naturalnych składników i jest w pełni
biodegradowalny, nie jest toksyczny,
może być stosowany w obszarach
ochrony wód i rolnictwa ekologicznego, w procesie rozkładu dostarcza do gleby korzystne pierwiastki
– wyliczają pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Mieszkańcy Marek mogą odbierać bezpłatne pakiety „antydzikowe”
w ratuszu (wydział ochrony środowiska, pokój nr 4).
O naszym pomyśle TVN24 nakręcił
reportaż, zauważyli go również internauci.
– Gratuluję! W naszej gminie ułożono się z myśliwymi, więc teraz nie
mamy już zwierząt w ogóle, strzelają
pod domami w dzień i w nocy, mamy
mały armagedon. A można przecież
szukać zawsze rozwiązań „pośrodku”
– przeczytaliśmy w mediach społecznościowych.
Fot. Sławomir Mateuszczyk

WAŻNA DATA

19.11
Tego dnia odbędą się wybory
uzupełniające w okręgu
wyborczym nr 11, obwód nr 7.
Na miejsce radnego Dariusza
Pietruchy, którego mandat
wygasł po objęciu stanowiska
wiceburmistrza, zostanie wybrany
nowy przedstawiciel mieszkańców.
Komisja tradycyjnie będzie mieścić
się w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy
Wczasowej 5 i będzie pracować
od 7.00 do 21.00.
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GDY GARAŻ
JEST ZAGRACONY…
Zapraszamy do jesiennej
edycji zbiórki odpadów
wielkogabarytowych.
Na Państwa zgłoszenia
czekamy do 26 września.
Stare krzesło, niedziałający już telewizor, zepsuty wózek dziecięcy – w domach wielu z nas znajdują się rzeczy,
których chętnie byśmy się pozbyli.
Jesienią pojawi się dobra okazja, by
uwolnić przestrzeń. Zapraszamy do
kolejnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

OTO JEJ ZASADY:
↘ osoby zainteresowane odbiorem
zgłaszają adres posesji najpóźniej
do 26 września 2017 roku
do godz. 12.00; Zgłoszenia
przyjmowane są:
w Urzędzie Miasta Marki
(pokój A4), telefonicznie
(22/781-10-03 wew. 720,
710, 700) oraz e-mailowo
(czyste@marki.pl).
↘ odpady wielkogabarytowe należy
wystawić przed posesję do godz.
8.00 rano w dniu odbioru.
↘ informacja o terminie odbioru
zostanie przekazana w momencie
zgłaszania nieruchomości.

PRZETARG
NA MIEJSKIE DZIAŁKI
Miasto szuka kupca na parcele
przy Jasińskiego i Żbika.
Stare porzekadło mówi, że do trzech
razy sztuka. Ratusz znów wystawił
na sprzedaż dwie działki, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
21 września o godz. 16.15 odbędzie się
trzeci publiczny przetarg na sprzedaż
nieruchomości przy ul. Jasińskiego.
Samorząd oferuje potencjalnemu nabywcy parcelę o powierzchni 561 mkw.
Cena wywoławcza to 140 tys. zł brutto.
Na sprzedaż ponownie trafia także parcela przy ul. Żbika. W tym wypadku miasto wystawia na sprzedaż
nieruchomość liczącą 2169 mkw. Cena
wywoławcza brutto wynosi 600 tys. zł.
Przetarg odbędzie się 19 października
2017 r. o godz. 16.15.
Więcej informacji na temat przetargów i nieruchomości można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.marki.pl), udzielają ich również
pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami (pok. nr 28 i 29)
urzędu miasta codziennie (oprócz
sobót) od godz. 8.00 do godz. 16.00,
w środy w godz. 10.00 do 18.00 lub
telefonicznie nr. tel. (0-22) 781-10-03,
wew. 300, 320.

Tajemniczy klient
testuje mareckie sklepy
Sprawdziliśmy, czy sprzedawcy
sprzedają alkohol osobom
niepełnoletnim. Wyniki
są niepokojące.
Osoba, której biegli wycenili wiek na
16 lat, podchodzi do lady i zamawia
dwa piwa. Tylko zimne proszę – zaznacza. Zbliża się do lodówki i próbuje
wziąć dwie puszki. Sprzedawca rozpoczyna nabijanie na kasę zakupu i wtedy „klient” rezygnuje z zakupu. Tak
w skrócie wyglądały odwiedziny tajemniczego klienta, który sprawdził
87 punktów mareckich sprzedaży alkoholu. Aż w 53 z nich alkohol sprzedano
bez mrugnięcia okiem, mimo że osoba
kupująca wyglądała na szesnastolatka.
– To oznacza, że ponad 60 proc.
sklepów nie przestrzega przepisów

prawa – podkreśla Ewa Motyczyńska,
pełnomocnik ratusza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stawia sprawę jasno. Zabrania się sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
Z punktu widzenia prawa karą może
być grzywna dla sprzedawcy i właściciela sklepu, a także cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w danym
punkcie. Jest też wymiar społeczny
i moralny.
– Młodzi ludzie nie mają doświadczenia w radzeniu sobie z alkoholem.
Ich organizm nie jest w pełni rozwinięty, tak więc nawet mała ilość alkoholu
może mieć negatywne skutki. Wreszcie
skutkiem spożywania alkoholu przez
nieletnich mogą być wypadki, bój-

ki i gorsze wyniki w nauce – dodaje
Ewa Motyczyńska.
Celem badania przeprowadzonego
przez firmę Progres – Instytut Rozwoju
i Edukacji, nie było jedynie wykonanie
obrazu sytuacji. Tajemniczemu klientowi towarzyszył trener, który – po „zakupie” alkoholu lub jego odmowie –
przedstawiał się sprzedawcy, udzielając
pochwały lub nagany. Przeprowadzał
szkolenie, po którym pracownik sklepu otrzymywał certyfikat i vademecum
odpowiedzialnego sprzedawcy.
– Prosimy o zachowanie rozsądku.
Spożywanie alkoholu przez nieletnich
może przynieść niepożądane skutki
zarówno dla młodzieży, jak i ich rodzin
– podkreśla Ewa Motyczyńska.
Planowane jest powtórzenie badania metodą „tajemniczego klienta”.

Wiedza plus praktyka w plenerze
W tym roku po raz pierwszy
przeprowadziliśmy cykl
ekologicznych warsztatów na
świeżym powietrzu. Łącznie
odbyło się pięć spotkań
dotyczących ptaków, owadów,
lasu i odpadów.

W warsztatach chętnie brali udział
i starsi, i młodsi mieszkańcy miasta,
a także nasi sąsiedzi. Wiek uczestników nie miał znaczenia, bo każdy znalazł coś dla siebie Był czas na naukę
oraz na twórczo-manualne działania.
Wspólnie pracowaliśmy przy tworze-

niu karmników dla ptaków, domków
dla owadów, recyklingowych kapeluszy i biżuterii oraz mareckiej ekociuchci.

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.

16 Po godzinach

Wakacje bez nudy
Teza „W Markach w wakacje nic się nie dzieje” nie ma szans, by się obronić. Markowianie, którzy spędzali
tu część lub całość urlopu, mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych przez miasto oraz lokalne
organizacje. Choć pogoda czasem sprawiała psikusa ci, którzy przyszli, potem tego nie żałowali.

Tradycyjnie w każdy wakacyjny weekend zapraszaliśmy rodziny do Parku Briggsów
na akcję „Na weekend zostaję z rodziną w Markach”. Były strefa relaksu, animacji
dla dzieci, ciepły napój i słodki poczęstunek. Niemal w każdym tygodniu przygotowywaliśmy dla Was dodatkową niespodziankę. Mapping na fabrycznych murach,
warsztaty ekologiczne, przygotowywanie biżuterii, malowanie T-shirtów, wizyta
w escape car, warsztaty z pierwszej pomocy – dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Jednym z elementów weekendowych spotkań w Parku Briggsów były koncerty z cyklu „Zaczarowany świat muzyki”. To niezwykła muzyczna podróż przez
różne style i kraje. Pop, soul, reggae, rytmy bałkańskie, muzyka filmowa – to
wszystko można było usłyszeć w niedzielne popołudnia. Warto dodać, że cykl
był pomysłem mieszkańców i zarazem zwycięskim projektem z Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszą wakacyjną sobotę miasto zostało opanowane przez „Nocne Marki”,
czyli zawodników dorocznej imprezy biegowej. Najpierw na stadionie miejskim
rywalizowały dzieci na krótszych dystansach, potem na szlak wyruszyli fani nordic
walking, finałem imprezy był bieg na 10 km prowadzący przez ulice miasta.
Warto dodać, że w klasyfikacji drużynowej na pierwszym miejscu znaleźli się nasi
Markowi Biegacze!

Po raz 11. odbył się „Bercik”, czyli wyścig rowerowy upamiętniający Huberta
Manteuffla, którego marzeniem było zorganizowanie maratonu MTB w Markach.
Niestety, jego plany pokrzyżowała nagła śmierć. To marzenie udało się spełnić mamie Huberta i przyjaciołom. Kolarze rywalizowali na trzech dystansach, obsada była
bardzo mocna, a rywalizacja zacięta. Niemal wszyscy chwalili perfekcyjne przygotowanie trasy, która – ich zdaniem – należała do najciekawszych na Mazowszu.

Gdzie w czwartkowy wieczór wybrać się do kina, nie płacić i nie oglądać 20-minutowego pasma reklam? Oczywiście do Marek, pod pogodne niebo przy fabryce
Briggsów. Przez całe wakacje od godz. 20.30 wyświetlaliśmy filmy dla dzieci (m.in.
„Nasza niania jest agentem”, „Bella i Sebastian”) i dorosłych (m.in. „Miasto 44”,
„Kate i Leopold”). Dla naszych gości przygotowaliśmy leżaki, ciepłe napoje, słodkie
ciastko oraz popcorn. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania!

Mali i duzi miłośnicy wędkowania z Marek mogli sprawdzić umiejętności podczas
corocznych zawodów o Puchar Rady Miasta. 6 sierpnia spotkali się nad Kanałem
Żerańskim i rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: kadet, junior i senior.
Oprócz tego wędkarze przygotowali dla najmłodszych uczestników moc atrakcji:
malowanie buziek, bańki mydlane, badminton i… wizytę strażaków. Zawody były
dofinansowane z budżetu miasta.
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