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Mieszkańcy
podzielili
pieniądze
Poznaliśmy wyniki Mareckiego
Budżetu Obywatelskiego.
W przyszłym roku do realizacji
wejdą cztery pomysły wybrane
we wrześniowym głosowaniu.
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Jesteśmy na 12 miejscu w Polsce pod względem urodzeń.
Na Mazowszu wyprzedziły nas jedynie Ząbki.
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2 Słowo od burmistrza
WAŻNE DANE

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Marek

55,2
proc.

Tylu mieszkańców Marek zaszczepiło się przeciw koronawirusowi.
Do 27 października na taki krok zdecydowały się 20 334 osoby
z naszego miasta. Daje nam to trzecie miejsce w powiecie
wołomińskim. Przed nami są Zielonka i Ząbki, za nami – Kobyłka
i Wołomin. Najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia w kraju może
się pochwalić inna mazowiecka gmina – Podkowa Leśna.
Z tej formy ochrony przed COVID-19 skorzystało 70 proc.
jej mieszkańców.

od koniec października przez jeden dzień
wróciliśmy do przeszłości. Z powodu kraksy
na trasie S8 Aleja Piłsudskiego wróciła do łask
kierowców i… stanęła w korku. Nowi mieszkańcy
Marek byli zaskoczeni, ale tak się „jeździło”
aż do grudnia 2017 r. Wówczas, po wielu latach
oczekiwań, nasze państwo uruchomiło obwodnicę
Marek. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń
w dziejach Marek.

Dlaczego o tym piszę teraz, jesienią 2021 r.?
Politycy i urzędnicy przyznawali, że pozytywnie
zaskoczył ich przekaz od mieszkańców Marek.
Podkreślali udział naszej lokalnej społeczności
w pozytywnym forsowaniu budowy obwodnicy.
Okazało się, że Marki mają świadomych
i – co najważniejsze – aktywnych obywateli.
I niech już tak zawsze będzie.
Ruszyliśmy z przygotowaniem projektu strategii
rozwoju miasta do 2030 r (str. 9). I w tym
wypadku również liczymy na udział mieszkańców
– zarówno na etapie przygotowywania projektu
strategii, a następnie udziału w jej wdrażaniu.
Nie chodzi nam o to, by stworzyć dokument,
który będzie sztuką dla sztuki. Niech będzie
dla nas wszystkich rzeczywistym drogowskazem.
Przygotujmy więc wspólnie jego treść, a potem
do nas wszystkich – samorządu, organizacji
pozarządowych i mieszkańców – będzie
należało wypełnienie strategii działaniami.
Zgodnie z naszym hasłem „Marki Włącz się”.

Burmistrz Miasta Marki

Wiaty, kosze, rajd
i pierwsza pomoc

We wrześniu mieszkańcy podzielili pieniądze z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku

P

Cofnijmy się do ostatniej niedzieli wakacji 2009 r.
Mieszkańcy Marek zorganizowali pokojową
i pozytywną akcję (bez blokowania ruchu) przy
Alei Piłsudskiego na rzecz budowy obwodnicy.
W ciągu czterech godzin zebrali 1,5 tys. podpisów
z poparciem dla realizacji tej inwestycji, w ciągu
kilku tygodni – w sumie 11 tys. Z tymi podpisami
pielgrzymowaliśmy do polityków i urzędników.
Trochę zgodnie z łacińską sentencją „kropla drąży
skałę nie siłą, lecz częstych spadaniem”. I udało
się. Rządzący usłyszeli głos mieszkańców Marek,
ogłosili przetarg, pomogła Unia Europejska
i dziś możemy cieszyć się swobodnym przejazdem
przez centrum Marek.
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Święto Niepodległości
Zapraszamy na uroczyste obchody
do Mareckiego Ośrodka Kultury
oraz na Skwer Pamięci Narodowej.
11 listopada miną 103 lata od odzyskania przez
nasze państwo niepodległości. Po 123 latach zaborów nasi przodkowie odzyskali wolność. 16 listopada 1918 r. w tzw. depeszy iskrowej wódz naczelny Józef Piłsudski oznajmił przywódcom innych
państw, że Polska wraca na mapy świata.
„Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych, wznowienie
niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd
faktem dokonanym” – informował Józef Piłsudski.

Znów wspólnie będziemy mogli radośnie
obchodzić Święto Niepodległości. W ubiegłym
roku z powodu pandemii uroczystości miały
symboliczny i wirtualny charakter. W tym roku
spotkamy się w Mareckim Ośrodku Kultury im.
Tadeusza Lużyńskiego oraz przy Skwerze Pamięci Narodowej. W MOK będziemy wspólnie
śpiewać pieśni patriotyczne, a także wysłuchamy
prelekcji Agnieszki Lużyńskiej o generale Edwardzie Rydzu-Śmigłym (obowiązują bezpłatne wejściówki). O godz. 18.00 na Skwerze Pamięci Narodowej złożymy kwiaty i ułożymy symboliczną
biało-czerwoną flagę ze zniczy. Po uroczystości
zaprosimy uczestników na ciepły poczęstunek.

800 tys. zł – o podziale takiej kwoty
we wrześniu decydowali mieszkańcy
naszego miasta. Rozpoczęła się bowiem
decydująca faza Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego (MBO), czyli głosowanie. Każdy mieszkaniec naszego miasta
mógł oddać dwa głosy: jeden – na projekt z kategorii twardej (infrastruktura),
drugi – na projekt z kategorii miękkiej
(np. organizacja wydarzenia, koncertu,
szkolenia).
A było w czym wybierać. W kategorii
„twardej” o pulę 650 tys. zł rywalizowało 11 projektów, natomiast w kategorii „miękkiej” (tu było do podziału
150 tys. zł) – sześć. Głosowanie trwało
dwa tygodnie i wzięło w nim udział
ponad 2 tys. mieszkańców naszego
miasta, którzy w przeważającej liczbie
zdecydowali się oddać głos w sposób
elektroniczny. Oto wyniki…
W kategorii projektów twardych do
realizacji wejdą dwa pomysły. 348 głosów poparcia otrzymał pomysł wymiany wiat przystankowych wzdłuż Alei
Piłsudskiego oraz ulicy Legionowej, które – jak te ustawione wzdłuż Sosnowej
i Kościuszki – staną się wizytówką miasta. Budżet tego przedsięwzięcia został
oszacowany na 500 tys. zł.
Zwycięski pomysł o włos (a raczej
o jeden głos) wyprzedził inny projekt.
Na instalację 75 koszy na śmieci oraz
25 stacji dla psów głosowało 347 mieszkańców. Szacowany koszt tej inwestycji
wyniesie około 113 tys. zł, a jej realiza-

cja – jak opisują pomysłodawcy – znacząco wpłynie na estetykę naszych ulic,
skwerów, terenów zielonych.
W kategorii projektów miękkich największym poparciem cieszył się pomysł
organizacji rajdu pod nazwą „Struga
na rowerze” (koszt 69 tys. zł.). Ma to
być m.in. sposób na odkrywanie walorów Puszczy Słupeckiej oraz integrację
mieszkańców. Pomysł na tyle się spodobał, że poparło go aż 497 głosujących.
Niewiele mniej głosów, bo 495,
otrzymał pomysł realizacji bezpłatnych
kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla 620 mieszkańców Marek. On również wejdzie do realizacji
w przyszłym roku i – jak podkreślają
pomysłodawcy – przyniesie wiedzę, która może uratować czyjeś życie. Koszt
tego przedsięwzięcia oszacowano na
76 tys. zł.
Wszystkie zwycięskie pomysły będą
wpisane do projektu budżetu miasta na
przyszły rok, a po jego akceptacji przez
Radę Miasta – realizowane w 2022 r.
– Gratuluję wszystkim składającym
projekty, zwycięzcom oraz głosującym.
Dziękuję również członkom zespołu
ds. budżetu obywatelskiego, w którego
skład weszli przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, Rady
Miasta i burmistrza. Bez ich pracy nie
udałoby się zrealizować MBO. A wszystkich Państwa już teraz zapraszam do
udziału w przyszłorocznej edycji –
mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

SPRAWDŹ, NA JAKIE PROJEKTY ODDANO GŁOSY
11

Projekty twarde
Miejsce Nazwa projektu
1

Wiaty przystankowe w al. Piłsudskiego
i ul. Legionowej

348

2

Łączą nas czyste Marki – zakup i montaż łącznie
100 koszy na śmieci i stacji dla psów

347

3

Trampoliny ziemne, czyli atrakcja dla każdego
niezależnie od wieku

259

4

Rzeźba z brązu "Ławeczka Krystyny Klimeckiej"

250

5

Budowa boisk plażowych do piłki siatkowej i piłki
nożnej, placu zabaw oraz nasadzenia drzew

224

6

Skatepark przy placu Zgody

185

7

„C & J” Ciuchodzielnia i Jadłodzielnia

149

8

Dla nas Dębowy Las

97

9

Budowa ogrodzonego kortu do tenisa ziemnego
o nawierzchni twardej z certyfikatem ITF

75

10

Łączą nas Marki i latarnia przy górce saneczkowej!

55

11

Łączą nas Marki i miejski park
– Murale Wedlowskie

27

NOWE DOWODY OSOBISTE OD 8 LISTOPADA
Na początku ważne
zastrzeżenie. Te osoby,
które mają ważne
dowody osobiste, nie
muszą ich wymieniać.
Temat dotyczy tych
mieszkańców, którzy
będą wyrabiać pierwszy
bądź kolejny tego typu
dokument tożsamości.
Od 8 listopada, zgodnie
z unijnymi przepisami,
w warstwie graficznej i elektronicznej dowodu
osobistego znajdą się nowe elementy – odciski
palców i odwzorowanie podpisu jego właściciela.
Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, takie rozwiązania
są już stosowane przy paszportach i pozwalają

odpowiednio zabezpieczyć
dokumenty przed
sfałszowaniem.
Odciski palców oraz wzór
podpisu będą pobierane
w naszym urzędzie miasta
od osób powyżej 12 roku
życia. W przypadku tej
grupy wiekowej nie ma
więc możliwości składania wniosku o dowód na
drodze elektronicznej (przez
ePUAP). Dowody dla niej będą ważne przez 10 lat.
Nieco inną sytuację mamy w przypadku osób poniżej
12 roku życia. Od nich nie będzie wymagany ani podpis, ani odciski palców. Dlatego opiekunowie mogą
składać wniosek o dowód drogą elektroniczną.
Taki dokument z kolei będzie ważny 5 lat.

Liczba
głosów

11

Projekty miękkie
Miejsce Nazwa projektu

To zdjęcie zrobiliśmy
w kwietniu tego
roku. Okazało się,
że symbolicznie
połączyło zwycięskie,
wrześniowe projekty
z kategorii „twardej”
– nowe przystanki
(mamy takie przy
ul. Sosnowej)
i kosze na śmieci.
Na dodatek wszystko
spinał plakat budżetu
obywatelskiego…

Liczba
głosów

1

Struga na rowerze

497

2

Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy, w tym
pierwszej pomocy pediatrycznej dzieciom

495

3

Akcja – Kreacja – Instalacja. Artystyczne działania
w Parku Miejskim

326

4

Dni Ziemi w Markach – wiosna

312

5

Łączą nas Marki i siatkarskie emocje
– Mareckie strefy kibica!

268

6

Warsztaty „Techniki pamięciowe” dla licealistów
i seniorów

118
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Asfalt przy Batalionów Chłopskich

Ulica Skorupki po ułożeniu nakładki

Ulica Pałacowa w nowej odsłonie

Ulica Maratońska równa niczym stolnica

Przy ul. Kozackiej świecą nowe LEDy

Przegląd prac na
mareckich drogach
Modernizacja ulic, rozbudowa kanalizacji, montaż oświetlenia, rozstrzygnięte
i ogłaszane przetargi drogowe – w telegraficznym skrócie o naszych inwestycjach
↘ Budowa ciągu ulic Jowisza-Marsa Saturna,
która połączy Pustelnik z Zieleńcem, weszła
w decydującą fazę. W październiku wykonawca ułożył asfalt na jezdni i drodze rowerowej.
Również w ubiegłym miesiącu burmistrz Jacek
Orych podpisał umowę dofinansowania tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przypomnijmy, że w tej modernizacji pomaga
również Unia Europejska (zagospodarowanie
wód opadowych i droga rowerowa).

Zastrzyk finansowy. Wicewojewoda Artur Standowicz
i burmistrz Jacek Orych podpisują umowę dotyczącą
dofinansowania ulicy Saturna.

uda się wyłonić wykonawcę, prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.
↘ Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ulicy Kościelnej (połączy Ząbkowską ze Szkolną).
Najlepszą ofertę złożyła firma Jakość Bis
z Ząbek, która zrealizuje prace za kwotę ponad
3,6 mln zł. Inwestycja będzie dofinansowana
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
↘ Przy Kozackiej i Butrymów zaświeciły latarnie typu LED. Przetarg na wykonanie tych
prac wygrała firma Elektro-Bud z Marek. W tym
roku zostały także oświetlone Orla (od Sokolej)
i Pastelowa (odcinek od Podleśnej). Wykonawcą
prac jest kobyłkowska firma Eles-Bud.

↘ Jesień upływa pod znakiem układania tzw.
nakładek asfaltowych. Zwycięzca pierwszego
przetargu – firma Strabag – zrealizowała prace
przy Batalionów Chłopskich, Maratońskiej oraz
odcinkach ulic: Długiej, Skorupki i Olimpijskiej.
Drugie postępowanie przetargowe wygrała
firma Benevento z Warszawy. Ułożyła ona
nawierzchnię asfaltową przy ulicy Pałacowej
i odcinku Billewiczów. Jej zadaniem jest jeszcze wykonanie ulicy Jasińskiego i odcinka ulicy
Hallera.

↘ Wodociąg Marecki rozbuduje sieć kanalizacji sanitarnej. We wrześniu firma podpisała
umowę na budowę podziemnej infrastruktury
w ulicy Budowlanej. Wartość prac to 1,1 mln zł.
Inwestycja jest dofinansowana z unijnej puli.

↘ W październiku ogłosiliśmy także trzeci (powtórny) przetarg na budowę nakładek. Szukamy
wykonawcy, który ułoży asfalt na ulicach:
Szydłowieckiej, Żółkiewskiego, Podgórskiej, Jana
Długosza, Ceglanej (od Zachodniej) oraz łącznika Szkolnej z Poznańską (położonego między
Szczecińską i Jana Kazimierza). Jeśli tym razem

↘ Poprawiliśmy bezpieczeństwo pieszych
przy ul. Wspólnej. Zrewitalizowaliśmy m.in. trzy
przejścia dla pieszych: przy Brzozowej, Zabawnej
i Srebrnej. Pojawiły się przy nich m.in. kocie
oczka, ostrzegające kierowców. Zmieniliśmy również oznakowanie poziome i pionowe, wprowadzając znaki stop przy wjeździe z bocznych ulic.

Ostatnia prosta. Prace przy budowie ciągu ulic
Jowisza-Marsa-Saturna zbliżają się do końca.
Jego budowa jest możliwa dzięki uzyskanym przez
nasz samorząd dofinansowaniom – od UE i rządu.
Jest to kompleksowa inwestycja obejmująca
m.in. budowę kanalizacji deszczowej.

6 Z życia miasta

Młode Marki
ZNALEŹLIŚMY SIĘ W GRONIE MIAST, W KTÓRYCH RODZI SIĘ NAJWIĘCEJ DZIECI

W 2020 r. w naszym mieście na 1000 mieszkańców przypadało prawie 16 urodzeń. To dużo więcej niż ogólnokrajowa średnia. Wynosi ona niewiele ponad 9 urodzeń
na 1000 mieszkańców.
W majowym numerze biuletynu pisaliśmy o rankingu, w którym nasze
miasto zajęło piąte miejsce w kraju pod względem napływu nowych
mieszkańców. Ustąpiliśmy jedynie
miejsca tak dużym aglomeracjom, jak
Warszawa, Kraków, Poznań i Gdańsk.
Serwis internetowy „Tu warto mieszkać” przygotował kolejne, interesujące
zestawienie. W nim również plasujemy się na wysokiej pozycji.
Tym razem dziennikarze serwisu
opracowali listę gmin, w których rodzi
się najwięcej dzieci w przeliczeniu na
1000 mieszkańców. Mieli do tego solidną bazę w postaci danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r.
Okazuje się, że nasze miasto zajmuje
12 miejsce w kraju. Na 1000 mieszkańców zanotowaliśmy 15,7 urodzeń.
Czy to dużo? Bardzo dużo! Ubiegłoroczna średnia dla całego kraju wyniosła 9,3 urodzenia na 1000 mieszkańców. Dla Mazowsza jest odrobinę
lepsza i wynosi 10,4 urodzenia.
W pierwszej 20-tce rankingu znajdują się tylko dwie mazowieckie
gminy, na dodatek obie z powiatu
wołomińskiego. To Ząbki (17,2) oraz
nasze miasto (15,7). Po sąsiedzku
w Warszawie wskaźnik urodzeń na
1000 mieszkańców wynosi on 11,5.
Skąd takie różnice?

Edukacja 7
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„Większość gmin z największą
liczbą urodzeń to gminy okalające
wielkie miasta, co też jest przejawem
suburbanizacji: to szczególnie rodziny
przenoszą się z mieszkania w bloku
w mieście do domku” – twierdzą autorzy raportu.

– Co wyniki rankingu oznaczają
w praktyce dla samorządów? Radość, że
jesteśmy w gronie miast, którym przybywa mieszkańców (a to nie jest już takie
częste). Że te pokolenia, które się teraz
rodzą i uczą, przejmą stery Marek i będą
kształtować naszą przyszłość. To jednak

TU SIĘ RODZI NAJWIĘCEJ DZIECI
RANKING GMIN
L.p.

Gmina

Województwo

Liczba urodzeń
na 1000 mieszkańców

1.

Miasto Siechnice

Dolnośląskie

21,7

2.

Gmina Sierakowice

Pomorskie

19,2

3.

Gmina Słopnice

Małopolskie

17,6

4.

Gmina Kleszczewo

Wielkopolskie

17,4

5.

Gmina Laskowa

Małopolskie

17,3

6.

Miasto Ząbki

Mazowieckie

17,2

Marki

Mazowieckie

15,7

…
12.

Źródło: Tu warto mieszkać

również wyzwanie tu i teraz – mówi burmistrz Jacek Orych.
Samorządowiec nawiązuje do potężnych inwestycji w edukację, które
realizowaliśmy w poprzedniej i obecnej
kadencji samorządu.
– Warto spojrzeć, jak w ciągu ostatnich lat zmieniała się liczba przedszkolaków i uczniów. To są dynamiki na
poziomie 30, 40 czy nawet 200 proc.
Gdybyśmy nie zrealizowali inwestycji,
dzieci nie miałyby się gdzie uczyć. Dlatego cieszę się, że udało nam się rozbudować szkoły podstawowe nr 1 i nr 2,
postawić dwa budynki przedszkolne,
wybudować od zera MCER i – ostatnio – po remoncie – uruchomić dawną
siedzibę szkoły podstawowej nr 4 dla
starszych uczniów z „Trójki” – mówi
Jacek Orych.
Miasto przygotowało też wsparcie
dla rodziców najmłodszych dzieci w postaci bonu żłobkowego. To wypłacane
co miesiąc świadczenie pieniężne wysokości 300 zł dla tych rodziców, którzy
chcą wrócić na rynek pracy, spełniają
kryterium dochodowe i oczywiście płacą podatki w naszym mieście.
– Z tego rozwiązania korzysta obecnie
63 wnioskodawców – mówi Magdalena Rogalska-Kusarek, szefowa Ośrodka
Pomocy Społecznej w Markach, zajmującego się obsługą bonu żłobkowego.

Piękne wyróżnienia od marszałka
Medale Pro Masovia trafiły do Barbary
Jóśko oraz Szkoły Podstawowej nr 5.
Gratulujemy!
Wyjątkowa osoba, wyjątkowa placówka. Tak najkrócej można powiedzieć o uhonorowanych medalami
Pro Masovia, które przyznaje marszałek województwa mazowieckiego. Otrzymują je osoby lub instytucje, które przyczyniły się do rozwoju Mazowsza.
Również z naszego miasta.
Na początku października uroczyście wręczyliśmy
medale Pro Masovia Barbarze Jóśko oraz Szkole Podstawowej nr 5. Zarówno marecka pedagog jak i strużańska szkoła bez wątpienia zasłużyły na to szczególne wyróżnienie.
Pani Barbara Jóśko jest jedną z ikon mareckiej edukacji przedszkolnej. Pracowała dla niej przez 51 lat.
Zaczynała jako zwykły nauczyciel, by w 1982 r. przejąć stery placówki przy ul. Dużej. Przez pięć dekad
dbała o najmłodszych podopiecznych. Wdzięcznych
jej jest kilka pokoleń przedszkolaków i ich rodziców.
Ukoronowaniem długoletniej pracy (i starań) była
rozbudowa przedszkola miejskiego przy ul. Dużej.
Medal Pro Masovia otrzymała również Szkoła
Podstawowa nr 5. Okazja ku temu jest szczególna.
W tym roku obchodzimy bowiem stulecie edukacji
na Strudze, którą w 1921 r. zainaugurowała jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Czarnej

Takie medale
trafiły do naszego miasta

Strudze. Mimo wielu trudności lokalowych, z którymi borykała się w poprzednim stuleciu, placówka
wyedukowała tysiące uczniów. Dziś SP5 wchodzi
w skład Zespołu Szkół nr 2 wybudowanego przy

Wczasowej w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia.
W imieniu placówki medal Pro Masovia odebrała
dyrektor Elżbieta Piszcz.
Serdecznie gratulujemy!

Powrót do „Jedynki” po latach

POWRÓT SZPITALA
RATOWNIKA CEGIEŁKI

Kiedyś była uczniem,
niedawno została
dyrektorem. Agnieszka
Gawkowska przejęła stery
szkoły przy Okólnej.

Jak udzielać pierwszej pomocy? Tę niezbędną wiedzę
zdobywają już dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia
z publicznych przedszkoli oraz z klas I-III miejskich
szkół podstawowych. Po pandemicznej przerwie
powrócił bowiem lubiany cykl Szpital Ratownika
Cegiełki. Poprzez zabawę potężna grupa młodych
mieszkańców naszego miasta zbierze pierwsze doświadczenia w zakresie pierwszej pomocy. Szacujemy,
że do grudnia w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych ratowników będzie uczestniczyć łącznie
2,2 tys. najmłodszych obywateli Marek. Niech im
ta praktyczna wiedza dobrze służy w przyszłości!
Wszak czym skorupka nasiąknie za młodu…

Z chęcią wracamy do wspomnień
ze szkolnych lat. Ba, czasem udaje
nam się spotkać z dawnymi przyjaciółmi z klasy. Niektóre powroty
mogą przybrać całkiem zaskakujący obrót. Agnieszka Gawkowska,
która w latach 80. ukończyła szkołę podstawową nr 1 im. Kornela
Makuszyńskiego w Markach,
niedawno została jej dyrektorem.
Postanowiła, że wystartuje tylko
w jednym konkursie – właśnie do
„Jedynki”.
– Mam ogromny sentyment do
tego miejsca. Byliśmy fantastyczną
klasą, która w niezwykłym czasie
Solidarności i papieża Polaka miała niezwykłych nauczycieli. Żałuję,
że już nie pracują przy Okólnej –
wspomina Agnieszka Gawkowska.
Ale oczywiście sentyment nie
mógł być głównym motorem jej
działań. Absolwentkę socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego motywuje pasja, która towarzyszy
jej drodze zawodowej. Wcześniej
Agnieszka Gawkowska pracowała
w organizacji pozarządowej, pomagającej młodym ludziom w życiowym starcie, oraz w korporacjach, w których zajmowała się

szkoleniami i edukacją dorosłych
ludzi. Podczas całej drogi zawodowej, jako menedżer zarządzania
zasobami ludzkimi, prowadziła zajęcia dla młodzieży szkolnej jako
doradca zawodowy. Dziś już jest
w nowej, chyba najbardziej wymagającej roli. Jaki jest jej główny cel?
– Chcemy, by naszą szkołę
opuszczali młodzi ludzie, którzy
później dadzą sobie radę w dorosłym życiu. Naszym zadaniem
jest zaszczepienie dzieciom chęci
do nauki, do poznawania świata.
Niech uczą się zdobywania i korzystania z informacji oraz samodzielności jak i pracy w grupie.
Musimy to robić tak, aby przy-

chodzenie do szkoły nie wiązało
się dla nich z porannym bólem
brzucha – podkreśla Agnieszka
Gawkowska.
Jak to zrobić? Do tego potrzebni są nauczyciele – jak dodaje
Agnieszka Gawkowska – najlepiej
pasjonaci.
– Mamy w „Jedynce” fantastyczne grono nauczycieli. Niemal codziennie dowiaduję się
o nowych projektach, które realizują bądź zamierzają realizować.
Dlatego wierzę, że pracują lub
będą tu pracować ludzie, którzy
wiedzą, że realizacja podstawy
programowej to jedno, ale sposób
jej realizacji – to drugie – podsumowuje Agnieszka Gawkowska.

Agnieszka Gawkowska, dyrektor SP1, przed budynkiem szkoły

DOTACJE DLA SZKÓŁ
Trzy nasze placówki edukacyjne otrzymały dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”. To rządowy
program, którego celami są: doposażenie szkolnej
infrastruktury oraz rozwój umiejętności informacyjno-komunikacyjnych uczniów i nauczycieli. Dzięki
„Aktywnej tablicy” mamy możliwość wyposażenia
placówek edukacyjnych w narzędzia informatyczne
i pomoce dydaktyczne przydatne w nauce, także dla
dzieci z niepełnosprawnościami. Są to m.in. dotykowe
ogromne monitory czy komputery ze specjalistycznym
oprogramowaniem. W tym roku wśród beneficjentów
„Aktywnej tablicy” znalazły się trzy mareckie szkoły.
Dotacje otrzymały:
↘ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków – 35 tys. zł
↘ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa
1920 roku – 35 tys. zł
↘ Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcące w Markach – 14 tys. zł.
Serdecznie gratulujemy!
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Sąsiedzi,
których
już
nie ma…

Najpierw diagnoza,
potem strategia
Zapraszamy naszych
mieszkańców do udziału
w konsultacjach społecznych
dotyczących naszej przyszłości.
Weźmy udział w pracach
nad projektem strategii
rozwoju miasta do 2030 r.

Kluczowe przesłanie w siedmiu językach: polskim, hebrajskim, jidysz, rosyjskim, angielskim,
francuskim i niemieckim.

Na terenie byłego obozu zagłady w Treblince odsłoniliśmy symboliczny
kamień z nazwą naszego miasta. To hołd dla zamordowanych
w czasie wojny mieszkańców gminy Marki
Treblinka, niewielka wieś pod Małkinią, miejsce
ogromnej zbrodni, której ofiarami padło 800-900 tys.
osób. To właśnie tu w 1942 r. Niemcy założyli obóz
koncentracyjny, w którym ginęli przede wszystkim
obywatele II Rzeczpospolitej – m.in. Żydzi i Romowie.
– Na terenie dawnego obozu ustawiliśmy 17 tys.
kamieni. To liczba symboliczna. Tyle osób Niemcy
byli w stanie wymordować w ciągu jednego dnia –
mówi Edward Kopówka dyrektor Muzeum Treblinka.
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Na niektórych kamieniach-symbolicznych macewach są wyryte nazwy miejscowości, z których
pochodziły ofiary.
– Gdy dwa lata temu po raz pierwszy odwiedziłem teren obozu, zacząłem szukać kamienia z nazwą
Marki. Gdy okazało się, że takiego jeszcze nie ma,
zwróciłem się do dyrektora muzeum oraz burmistrza Jacka Orycha z prośbą o odnalezienie dokumentów, które świadczyłyby, że w Treblince zginęli

Burmistrz Jacek Orych, dyrektor muzeum Edward Kopówka oraz radny Paweł Pniewski odsłaniają kamień
z nazwą naszego miasta.

mieszkańcy ówczesnej gminy Marki – mówi radny
Paweł Pniewski.
Takie informacje zostały odnalezione w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu
Yad Vashem.
– Dysponujemy obecnie 56 kopiami akt osobowych z tego archiwum, jednak liczba osób pochodzących z Marek, które zostały zamordowane
w Treblince, może być znacznie wyższa – zaznacza
Antoni Widomski, lokalny historyk i honorowy prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.
Przed wojną społeczność żydowska liczyła około 800 osób. Po utworzeniu getta na terenie cegielni Osinki w Pustelniku, ich liczba wzrosła do
1200 osób. W kwietniu 1942 r. zostali wywiezieni
do getta w Warszawie, stamtąd do obozu zagłady
w Treblince.
– Tu zakończyła się w zasadzie historia naszych
żydowskich sąsiadów. Byli z nami kilkaset lat. Żyliśmy wspólnie. Okupant najpierw pozbawił ich majątku, potem wolności, a na końcu życia. Jesteśmy
w miejscu, które będzie o tym przypominać. Tu została zamordowana nasza społeczność – podkreśla
Antoni Widomski.
We wrześniu delegacja z naszego miasta uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu kamienia.
– Ceremonia uzmysławia nam wszystkim, jakim
koszmarem była ostatnia wojna, okrucieństwo i upadek moralności, gdy bestialsko mordowani byli ludzie niewinni, słabi i bezbronni. Oni już nie powiedzą
nic, dlatego oddajemy im hołd odsłaniając kamień
z nazwą Marki – dodawał w okolicznościowym liście
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Warto podkreślić, że w uroczości uczestniczyli
m.in. przedstawiciele młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta.
– To na ich barkach spoczywać będzie wkrótce
kultywowanie pamięci o tych tragicznych zdarzeniach i niesienie wszystkim przesłania tego miejsca
wyrytego w kamieniu „nigdy więcej” – podkreśla
Paweł Pniewski.

Część z nas lubi planować – zarówno
w krótkim terminie, jak i w wieloletniej
perspektywie. Dzięki temu łatwiej nam
funkcjonować we współczesnym świecie. Dzięki planowaniu i wyznaczaniu
celów wiemy, co zrobiliśmy, a co jeszcze jest do zrobienia, co osiągnęliśmy,
a co jest jeszcze do osiągnięcia.
W ten sam sposób działają samorządy, w tym również nasz marecki. Na
wrześniowej sesji Rada Miasta przyjęła
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania „Strategii rozwoju miasta Marki na
lata 2022-2030”. Będzie ona swoistym
drogowskazem dla naszej gminy.
– Przygotowany dokument strategii będzie efektem kilkumiesięcznej

pracy, którą wspólnie z mieszkańcami
zakończymy w przyszłym roku – mówi
Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Marki.
Prace nad strategią będą składać
się z dwóch podstawowych części:
diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej naszej gminy
oraz opracowania projektu strategii,
który będzie zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wytycznymi.
– Na każdym z tych etapów kluczowy będzie udział mieszkańców – podkreśla Małgorzata Czerwińska.
Rozpoczęliśmy już etap diagnostyczny. Zaprosiliśmy mieszkańców
Marek do udziału w dwóch ankietach. Pierwsza z nich jest skierowana
do szerokiego kręgu odbiorców. Pytamy w niej m.in. o ocenę dostępności różnych usług na terenie naszego
miasta, prosimy o wskazanie mocnych
i słabych stron Marek, a także przedsięwzięć, które poprawiłyby standard

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA
— NOWE NUMERY TELEFONÓW DO RATUSZA

życia. Druga ankieta jest dedykowana
uczniom starszych klas szkoły podstawowej oraz licealistom. Tu również
spróbujemy namówić młodych ludzi
do udzielenia odpowiedzi, czego z ich
perspektywy brakuje w naszym mieście, a z czego są zadowoleni.
– Ankiety można wypełnić internetowo lub w tradycyjny sposób. Gwarantujemy zachowanie anonimowości.
Ankiety znajdują się na naszej stronie
internetowej www.marki.pl oraz naszych mediach społecznościowych,
natomiast ich wersja papierowa m.in.
w urzędzie miasta i wybranych jednostkach miejskich m.in. bibliotece,
MOK, CAF3. Zależy nam, by głos zabrali również ci, którzy nie korzystają
z internetu – mówi Małgorzata Czerwińska.
Po zakończeniu etapu diagnozy
rozpoczniemy opracowywanie projektu strategii.
– Tu również przewidujemy udział
mieszkańców, których zaprosimy na

Dofinansowanie remontu kamienic
Rewitalizowana kamienica
przy Piłsudskiego 82

Wydział Spraw Obywatelskich
(22) 129 11 76
Urząd Stanu Cywilnego
(22) 129 11 07, (22) 418 81 37

TELEFON OGÓLNY

(22) 781 10 03
lub

(22) 228 73 77
Biuro Ewidencji Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń
(22) 113 94 72
Biuro Rady Miasta
(22) 113 47 86
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
(22) 123 96 21, (22) 129 11 06
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
(22) 113 94 73

warsztaty tematyczne – dodaje Małgorzata Czerwińska.
Aby jak najlepiej przeprowadzić
część diagnostyczną i sporządzić projekt strategii nasze miasto wybrało wykonawcę, który wesprze nas od strony
wiedzy eksperckiej. Jest nim cieszyńska
firma Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, która
ma wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów.
Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane opóźnienia (końcowe opracowanie musi być skonsultowane m.in.
z zarządem województwa, gminami
ościennymi, Wodami Polskimi oraz
Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska), projekt strategii zostanie przedstawiony radnym w połowie
przyszłego roku.
– Zgodnie z hasłem „Marki. Włącz
się” zapraszamy Państwa do jak najszerszego udziału w pracach nad przygotowaniem tego ważnego dokumentu
– podsumowuje burmistrz Jacek Orych.

Wydział Inwestycji Zarządu Dróg
Zgłoszenia bieżące w zakresie
zarządu dróg
tel. 22 123 81 82
Zgłoszenia bieżące w zakresie
inwestycji drogowych
tel. 22 123 82 44
Wydział Zamówień Publicznych
(22) 123 83 66
Wydział Strategii i Funduszy
Zewnętrznych
(22) 113 94 77
Wydział Podatków i Opłat
(22) 123 72 98
Wydział Monitoringu Miasta
(22) 129 11 87
Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu
(22) 113 47 88
Wydział Planowania Przestrzennego
(22) 113 94 76
Wydział Aktywności Lokalnej CAF3
(22) 129 11 83

Otrzymamy pieniądze
z puli rządowej. Dzięki temu
zrewitalizujemy 8 kolejnych
zabytkowych obiektów.
W 2016 r. nasze miasto zaczęło realizować remont zabytkowych kamienic
Briggsów. To pamiątka po angielskich
przedsiębiorcach, którzy pod koniec
XIX wieku zbudowali fabrykę przędzalniczą. Do tej pory udało nam się zrewi-

talizować dziewięć kamienic. Remont
dziesiątej znajduje się na finiszu.
Do modernizacji pozostało osiem
zabytkowych obiektów. Pod koniec października otrzymaliśmy informację o uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z puli rządowej wpłynie
do nas 4,5 mln zł. Co ważne, mamy
już gotowe i zaakceptowane projekty
prac przy Piłsudskiego 84, Jasnej 5 i 7,
Słowackiego 1 i 3 oraz Barskiej 2,4 i 6.

„Melduję się w Markach i wygrywam"
Mieszkasz w Markach? Jeszcze nie jesteś zameldowany? Ten konkurs jest dla
Ciebie. Możesz wygrać atrakcyjne niespodzianki! Otrzyma je co 50. nowo meldujący się mieszkaniec. Niedawno pakiet gadżetów odebrała pani Milena ze Strugi.

Czas nieubłaganie ucieka, nasz konkurs trwa do końca grudnia tego roku.
Aby wziąć w nim udział wystarczy zameldować się i złożyć formularz konkursowy w urzędzie miasta (Wydział Spraw
Obywatelskich, pokój nr 16). Zapraszamy!
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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

Artystyczne Marki
Co nam, mieszkańcom
Marek, w duszy gra?
Przekonamy się już
niedługo na scenie
MCER
W październiku zaprosiliśmy Państwa
do udziału w przeglądzie „Artystyczne
Marki”. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania niezwykłych umiejętności –
wokalnych (piosenka autorska, aktorska,
poezja śpiewana itp.), teatralnych (etiudy
aktorskie, stand up, recytacja), tanecznych (dowolna technika) oraz plastycznych (techniki płaskie, w tym: malarstwo,
grafika, batik itp.). Na Państwa zgłoszenia
czekamy do 5 listopada. Regulamin i karta
zgłoszenia są dostępne na mokmarki.pl.
Laureatów naszego przeglądu poznamy
27 listopada o godz. 17.00. To wszystko
będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć na
gościnnej scenie Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego (MCER), z którym współpracujemy przy organizacji
tego wydarzenia.
– Markowianie – co Wam w duszy gra,
śpiewa i tańczy? Żeby poznać odpowiedź
na to pytanie, zapraszamy po odbiór
bezpłatnych wejściówek w sekretariacie
Mareckiego Ośrodka Kultury (MOK), kasie MCER oraz na mokmarki.pl – mówi
Aleksandra Jankowska, dyrektor MOK.
Podczas tego wydarzenia zorganizujemy
również plebiscyt publiczności na najciekawszego wykonawcę. Koncert uświetni
udział zaproszonych mareckich artystów
oraz wernisaż wystawy konkursowych
prac plastycznych.
– Zapraszamy też na warsztaty artystyczne, które poprowadzą instruktorzy
Mareckiego Ośrodka Kultury – dodaje
Aleksandra Jankowska.
Przegląd Artystyczne Marki jest realizowany pod honorowym patronatem burmistrza Jacka Orycha.

SZKATUŁKA
NA WSPOMNIENIA

Wieczór z Dostojewskim

PROPOZYCJE
DLA SENIORÓW

RUSZA NOWY CYKL WARSZTATÓW
MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

Zapraszamy na monodram
przygotowany
na podstawie opowiadań
rosyjskiego pisarza.

Dzień dyni, andrzejowe
party, okupacyjne piosenki,
zajęcia taneczne i muzyczne
– zapraszamy na Fabryczną 2!

MOK zaprasza na monodram „Dwa
razy dwa – cztery, czyli wszystko co
piękne i wzniosłe”. Jest on opowieścią
o skromnym urzędniku państwowym
w carskiej Rosji. W jego życiu na pozór nic specjalnego się nie zdarzyło.
Swoje niepokoje próbuje przezwyciężyć walcząc z prawdziwymi i wyimaginowanymi rywalami. Marzy
o honorowym pojedynku, starannie
się przygotowuje, a potem tchórzy.
Dlaczego? Może boi się utracić, to co
już osiągnął. I gdy wierzymy, że otaczający go świat jest nie do pokonania,
pojawia się światełko w tunelu. W tej
teatralnej opowieści widz przekona
się, że motorem ludzkich zachowań
jest nieprzewidywalny kaprys. Kaprys
Boga? A może losu? Czy też naszej
nieposkromionej cielesnej natury?
W inscenizacji wykorzystywane są
proste znaki teatralne. Jest epokowe
krzesło, staroświecki płaszcz i filiżanka, wszystkie okaleczone, zdezelowane i właściwie bezużyteczne.
Przy tej minimalistycznej scenografii
pojawiają się skrawki dźwięków dochodzących z biura, śmiech ukochanej, fragmenty ruskiej dumki i kroki
– obsesyjny motyw naszego bohatera.
Scenariusz, na podstawie opowiadań Fiodora Dostojewskiego, przygotowała Małgorzata Szyszko. Ona
również jest reżyserem monodramu.

Podczas pierwszego listopadowego
senioralnego spotkania będzie królował kolor pomarańczowy. Przedstawimy
odmiany dyni (jest ich ponad 40).
Powiemy, którą wybrać, podamy proste, przydatne przepisy, jak przygotować
smakołyki i kosmetyki. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto wybierać dynie najbardziej pomarańczowe i jak się
z nimi obchodzić, żeby nie straciły składników mineralnych. Na „Dzień Dyni”
zapraszamy 4 listopada o godz. 16.00.
Na 18 listopada zaplanowaliśmy
program słowno – muzyczny „Okupacyjne Piosenki” przygotowany pod
kierunkiem majora Jerzego Zyberta.
Opowiadać będzie Paweł Pniewski.
Zaśpiewają Agnieszka Lużyńska i Popołudniowe Trio z akompaniamentem Dawida Ludkiewicza.
Andrzejkowe Party odbędzie się
25 listopada. Mile widziane stroje
z lat 60-tych i 70-tych. Disco przy muzyce mechanicznej poprowadzą Dj Kinga
i Dj Antonina.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia stałe. W poniedziałki i środy
o godz. 10.00 Kinga Jakubowska prowadzi zajęcia taneczne. W programie
techniki tańca nowoczesnego oraz gimnastyka jazzowa i korekcyjna. We wtorki
odbywają się spotkania grupy wokalnej,
które prowadzą Aleksandra Jankowska
i Dawid Ludkiewicz.
W listopadzie wybierzemy nowy
Zarząd Klubu Seniora. Uwaga –
głosowanie odbędzie się 18 listopada
po koncercie.
Na wszystkie spotkania i zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne 22 781 14 06.
Szczegółowy program na mokmarki.pl/
klub-seniora.

Zapraszamy na inauguracyjne
warsztaty nowego cyklu, adresowanego do babć, dziadków i wnuków.
Warsztaty poprowadzi Ola Sarnowska.
Proponujemy wykonanie techniką
decoupage szkatułki na wspomnienia.
Ta technika zdobienia przy pomocy
serwetek, papieru oraz specjalnie
do tego celu stworzonych preparatów
w połączeniu z nowoczesnymi
technikami zdobniczymi daje
niezwykłe efekty i pozwala przeobrażać zwykłe przedmioty w artystyczne.
A wszystko w międzypokoleniowym
gronie. Zapraszamy w niedzielę
21 listopada o godz. 15.00,
opłata za udział 5 zł/osoba,
wejściówki na stronie mokmarki.pl
oraz w kasie MOK.

FESTIWAL PLANSZÓWEK
7 LISTOPADA ZAPRASZAMY
NA KOLEJNĄ ODSŁONĘ
FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH
Jeżeli szukacie idealnego sposobu
na spędzenie niedzielnego popołudnia
w miłej atmosferze, musicie odwiedzić
nasz Festiwal Planszówek. Tym razem
proponujemy rozszerzoną formułę,
ponieważ zapraszamy również dzieci,
dla których przygotowaliśmy specjalne
gry. Zachęcamy również do rozgrywek
rodzinnych. Festiwal poprowadzą
Ola Sarnowska i Marcin Skotnicki.
Gwarantujemy dobrą zabawę!
Festiwal odbędzie się 7 listopada
od godz. 15.00, wstęp wolny.

„Z DYNIĄ W HERBIE”

1

Wykonawcą monodramu będzie Jerzy
Łazewski, aktor teatralny i filmowy
Na scenie wystąpi Jerzy Łazewski,
który z kolei przygotował scenografię.
Warto przypomnieć, że jest on reżyserem spektaklu „Balladyna” z udziałem
mareckich artystów, który widzowie
mogli zobaczyć na scenie MCER.
Spektakl był prezentowany w Warszawie, Londynie i St. Petersburgu
oraz wyróżniany. Otrzymał pierwszą
nagrodę na Festiwalu Sztuki Jednego
Aktora we Wrocławiu oraz nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki za najlepszy
autorski scenariusz.
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z artystami oraz projekcja filmu
„Śladami Dostojewskiego po Petersburgu” (11 minut).
Zapraszamy w sobotę 20 listopada
o godz. 18.00. Bilety w cenie 10 zł
na mokmarki.pl i w kasie MOK.

EPITAFIUM DLA SZCZEPANA SZCZYKNO

DETEKTYWISTYCZNA HISTORIA
Z DYNIOWEGO KRÓLESTWA
DLA NAJMŁODSZYCH!
14 listopada zapraszamy dzieci
na przedstawienie pt. ,,Z dynią
w herbie’’ w wykonaniu teatru
Wariacja. Spektakl pełen humoru
oraz ciekawych zwrotów akcji,
który opowiada o przygodach
mieszkańców dyniowego królestwa,
gdzie wszystko układa się idealnie.
Do czasu. Dynie z królewskiego ogrodu
zaczynają znikać w niewyjaśniony
sposób. Ambroży Pumpkin Pestka
– władca dyniowego królestwa
– nie zamierza tak tego zostawić
i postanawia schwytać tajemniczego
zjadacza. Co z tego wyniknie?
Czy mu się uda? Kto podbiera dynie
z ogrodu? Przekonajcie się sami
i przyjdźcie na spektakl!
Wejściówki w cenie 5 zł do kupienia
na mokmarki.pl oraz w kasie MOK.
Śpieszcie się, bo liczba miejsc jest
ograniczona!

Śluby
Panieńskie
w wykonaniu
Teatru Falenica 
FOT. MARTA.
RÓŻAŃŚKA

Szczepan Szczykno zrealizował
w Markach piękny spektakl „Album snów
– podróże do Polski” na podstawie poezji
Czesława Miłosza z muzyką Dawida
Ludkiewicza z udziałem Agnieszki Lużyńskiej, Joasi Wieczorek, Pauliny Borzeckiej
i Jerzego Łazewskiego. Współtworzył
Muzeum Historii Marek podczas Nocy
Muzeów w 2018 roku. Mareckiej publiczności zaprezentował kilka spektakli
Studia im. Ireny Solskiej i Teatru Falenica,
których był twórcą, np. „Szycie nie jest
romansem” na podstawie „Teatrzyku
Zielonej Gęsi” Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, „Wędrówka do krainy

czarów z Alicją”, „Narkotyczne piosenki
z Witkacym w tle”, „Gołębiarka”.
Wystawa obejmuje 40 pięknych
fotografii, które wykonała grupa Fotofalenica pod kierunkiem Marzenny
Szymańskiej, absolwentki Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Wernisaż odbędzie się 6 listopada.
Podczas wernisażu Teatr Falenica im.
Szczepana Szczykny przedstawi spektakl Śluby Panieńskie według Aleksandra Fredry. Bezpłatne wejściówki
na stronie mokmarki.pl oraz w kasie
MOK.

2
3
4

5

Dzień Dobry MOK
WSPOMNIENIA….
Zapraszamy na wydanie
specjalne naszego programu
„Dzień dobry MOK”.
Przygotowujemy wyjątkowy
odcinek. Wspominać będziemy
nieżyjące osoby związane z marecką kulturą i naszym ośrodkiem.
Nostalgiczne wiersze przeczyta
Maria Borysewicz, a piękną balladę
Romka Ziemlańskiego i Andrzeja
Brzeskiego zaśpiewa Aleksandra
Jankowska. Scenariusz i reżyseria
Antonina Van Dessel, nagrania
i montaż Marcin Skotnicki.
Premierowa emisja 1 listopada
na wirtualnymok.pl oraz facebook.
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DZIADEK DO ORZECHÓW

Mistrzowie kabaretu
na Scenie MCER
Paranienormalni, Piotr Bałtroczyk i Andrzej
Poniedzielski zapewnią nam odpowiednią
dawkę humoru.

Gwiazdą urodzinowego wieczoru
będzie Igor Herbut, lider zespołu LemON.

URODZINY
PEŁNE
ATRAKCJI
Mamy już dwa lata. Z tej okazji szykujemy
dla Was dużą dawkę sportu, plastyki i muzyki.
Zwieńczeniem będzie koncert zespołu LemON

27-28 listopada Mareckie Centrum EdukacyjnoRekreacyjne (MCER) zamieni się w przestrzeń
artystyczną i sportową. Jest ku temu dobra
okazja. Dwa lata temu MCER otworzył przed
Wami podwoje.
Zaczniemy od przeglądu Artystyczne Marki
(więcej piszemy o nim na str. 10), w trakcie którego dzieci, młodzież i dorośli będą prezentować umiejętności taneczne, wokalne, teatralne
i artystyczne. Zwycięzcy i finaliści wydarzenia
organizowanego przez MOK zaprezentują się na
naszej scenie 27 listopada podczas specjalnego
koncertu. Tego samego dnia odbywać się będą
kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci. Na
korytarzach MCER pojawi się również wystawa prac młodych twórców, którą będzie można
oglądać do końca roku.
Niedziela, 28 listopada, będzie mieć sportowy charakter. Na basenie w godzinach
9.00-15.00 odbędą się zawody pływackie.
W różnych stylach rywalizować będą dzieci
i młodzież z mareckich szkół, młodzież i dorośli oraz sztafety rodzinne. Dla zwycięzców
i uczestników przygotowaliśmy super nagrody!
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału
w zawodach oraz oczywiście do kibicowania
na trybunach. Wstęp wolny. Aby wziąć udział
w zawodach, wystarczy wypełnić formularz
zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.mcer.pl
i przesłać na adres zapisy@mcer.pl do 14 listopada. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
O godz. 11.00 zapraszamy do hali sportowej
MCER, w której odbędzie się wyjątkowy pokaz gry w korfball (łączy kilka dyscyplin m.in.
elementy koszykówki) w wykonaniu szerokiej
kadry Polski. Widzowie będą mieć niepowtarzalną okazję uczestniczenia w treningu pokazowym reprezentacji narodowej – aktualnego
mistrza Europy Dywizji B w korfballu i udziału
w grach i zabawach z nagrodami.
Urodzinowy weekend w MCER zwieńczy
wyjątkowy koncert zespołu LemON, który odbędzie się o godzinie 19.00 na Scenie MCER.
W wyjątkowych aranżacjach zabrzmią najpiękniejsze utwory zespołu ze wszystkich albumów
studyjnych. To jedyne w swoim rodzaju spotkanie z pięknymi dźwiękami oraz charyzmatycznym i niepowtarzalnym wokalem Igora Herbuta. Artyście na scenie towarzyszyć będą jego
przyjaciele: Tomasz Świerk (pianino), Piotr Kołacz (gitara basowa), Przemek Świerk (gitara),
Tomasz Waldowski (instrumenty perkusyjne).
Gwarantujemy olbrzymią dawkę pozytywnych
emocji. Bilety na koncert dostępne są w kasach
MCER oraz www.bilety24.pl
Nad urodzinowymi wydarzeniami w MCER
patronat honorowy objął burmistrz Jacek
Orych.

Zapraszamy na magiczne
widowisko, które wprowadzi
nas w świąteczny klimat.
Na widzów czekają: urzekająca
scenografia, taniec i piękne
kostiumy.

Najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego opowiada historię małej dziewczynki, która dostaje w prezencie dziadka do orzechów i od tej pory staje się
on jej wyśnionym księciem z bajki. Na
„Dziadka do orzechów” warto przyjść
całą rodziną. To wydarzenie familijne
odpowiednie dla dzieci już od trzeciego
roku życia. W poszczególnych scenach
artyści wykonają charakterystyczne
tańce: „Taniec Wieszczki Cukrowej”,
„Taniec hiszpański”, „Taniec arabski”,
„Taniec chiński” czy „Walc kwiatów”.
Warto zwrócić szczególną uwagę na
wykonawców, czyli Royal Lviv Ballet.
To zespół złożony z solistów baletów
rosyjskich (Maryjskiego i Bolshoi) oraz
ukraińskich (Narodowego Lwowskiego
oraz Narodowego Kijowskiego). Będziemy mogli ich zobaczyć 1 grudnia
o godz. 19.00.
Bilety na to przepiękne widowisko są
jeszcze dostępne w kasach MCER oraz
na www.kupbilecik.pl.

Pandemia postawiła świat do góry nogami, ale dla autorów tekstów i kabareciarzy stała się dobrym pretekstem
do opisywania nowej rzeczywistości w czasach koronawirusa. Tak jest w przypadku programu „Bez znieczulenia”, który przygotował kabaret Paranienormalni z okazji
15-lecia istnienia. Będzie można go zobaczyć już 12 listopada o godz. 19.00 na scenie MCER.
– To prawie dwie godziny wyśmienitej zabawy i paranienormalnej energii, z której kabaret słynie od lat.
Zobaczycie nie tylko mieszankę pandemicznych historii,
ale również spotkacie się z tematami, które bliskie są
każdemu – zachęcają organizatorzy.
Dzień później, 13 listopada o godz. 17.00, na Scenie
MCER wystąpi Piotr Bałtroczyk, najbardziej znany polski
prezenter programów kabaretowych, dziennikarz, satyryk
i konferansjer. Mareckiej publiczności zaprezentuje się
w autorskim programie „Starość nie jest dla mięczaków”.
Listopadowy maraton kabaretowy zakończy występ poety
i pieśniarza Andrzeja Poniedzielskiego. W programie:
satyra, inteligentny humor, piosenki, a to wszystko o relacjach kobiet i mężczyzn. Występ zaplanowaliśmy na
niedzielę 21 listopada o godz. 18.00.
Bilety na wszystkie wydarzenia są jeszcze dostępne na
www.kupbilecikpl, www.biletyna.pl oraz w kasach MCER!

Kabaret Paranienormalni

NASZE MIASTO STOLICĄ PIĘKNA

CO JESZCZE CZEKA NA
NAS PRZY WSPÓLNEJ 40
W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
↘ W sobotę, 4 grudnia o godz. 18.00,
zapraszamy na spektakl „Kobieta
idealna”, z kolei 10 grudnia o godz.
18.00 na naszej scenie będzie można
zobaczyć spektakl „Porwanie”.
To energiczna, zabawna farsa z rozbudowanym wątkiem politycznym
i sensacyjnym. W spektaklu wystąpią
członkowie Kabaretu Jurki oraz gwiazda wieczoru – Artur Andrus.
↘ 11 grudnia o godzinie 12.00 zapraszamy na spektakl mikołajkowy
dla dzieci „Elfy trzy”, podczas którego
będzie można spotkać św. Mikołaja
i przenieść się w magiczny czas
świąt Bożego Narodzenia. W piątek,
17 grudnia, na scenie MCER obejrzymy koncert z repertuarem świątecznym. Wystąpią m.in. Sylwia
Banasik-Smulska, wokalistka znana
z najlepszych teatrów muzycznych
wraz z zespołem. Więcej informacji niebawem!

Uwaga! Finał Miss Mazowsza po raz
pierwszy odbędzie się w Mareckim
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym.
Spośród kilkudziesięciu kobiet, jury
wybierze tę jedyną, która przez
kolejny rok będzie nosić koronę
najpiękniejszej mieszkanki Ziemi
Mazowieckiej.

– W finale Miss Nastolatek Mazowsza zobaczymy 30 finalistek, natomiast
podczas finałowej gali Miss Mazowsza
zaprezentuje się 60 kandydatek – zapowiedzieli organizatorzy.

Bilety na to wydarzenie, zaplanowane na 12 grudnia, będą już wkrótce
dostępne online. Po więcej szczegółów
zapraszamy na media społecznościowe
i stronę www.mcer.pl.
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Skorzystaj
z dofinansowania
Rządowy program dotacji „Czyste Powietrze”
w najczęstszych pytaniach i odpowiedziach
Na co można uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”?
Na wymianę starego pieca, termomodernizację
budynku i mikroinstalację fotowoltaiczną
O jakie pieniądze można się ubiegać?
Są dwa poziomy dofinansowania – podstawowy
i rozszerzony. W pierwszym przypadku – w zależności od skali przedsięwzięcia – maksymalna
kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł. W drugim
przypadku – górna wysokość wsparcia to 37 tys. zł.
Kto może skorzystać z programu?
Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną
księgą wieczystą. Są jednak progi dochodowe.
W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania dochód roczny beneficjenta programu nie
może przekraczać 100 000 zł. W przypadku poziomu rozszerzonego dochód miesięczny nie może
przekroczyć: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W jaki sposób można składać wnioski?
Najlepiej przez internet. Wejdź na portal gov.pl
(zakładka „Nieruchomości i środowisko”, a następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste

Kontrole
z powietrza
Rozpoczął się sezon grzewczy.
Jakość jesiennego i zimowego
powietrza zależy od tego, co wrzucamy
do pieców. Absolutnie niedopuszczalne
jest spalanie w nich m.in. plastiku,
starych mebli, ram okiennych czy
szmat. Dlatego rozpoczęliśmy kontrole
z powietrza. Specjalistyczny dron
będzie zatrzymywać się nad kominami
domów i sprawdzać, co jest spalane
w piecach. Jeśli pomiary wskażą
przekroczenia norm szkodliwych
substancji, będziemy przekazywać
sprawy na policję.

FOT. UM POZNAŃ
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Powietrze”. Następnie kliknij „Złóż wniosek”
– przeniesiesz się na stronę gwd.nfosigw.gov.
pl. Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.
pl, utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie,
sprawdź go, dołącz wymagane załączniki (w formie skanów lub dokumentów elektronicznych)
i podpisz elektronicznie. Po wysłaniu otrzymasz
potwierdzenie złożenia na adres e-mail. Jeśli
potrzebujesz pomocy (bo np. nie korzystasz z internetu), odwiedź nasz gminny punkt informacyjno-konsultacyjny.
Co zrobić, gdy chcę przeprowadzić prace, a nie
mam wystraczających środków własnych?
Jest możliwość zaciągnięcia kredytu. Kilka banków
stało się partnerami programu. W ich oddziałach
można złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.
Po przyznaniu kredytu bank wyśle Twój wniosek
o dofinansowanie.
Czy miasto angażuje się w rządowy program?
Tak. Aby ułatwić składanie wniosków, uruchomiliśmy w budynku ratusza Gminny Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny. Punkt czynny jest
w środy w godzinach 12:00-18:00 oraz w piątki
w godzinach 10:00-14:00. Dodatkowo można się
z nami kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres czystepowietrze@marki.pl
oraz telefonicznie: (22) 129 11 05

ZAZIELENIAMY MARKI
Marki szybko się rozwijają, powstają nowe domy
jednorodzinne i osiedla. Coraz więcej terenów
jest zabudowywanych, przez co zmniejsza się ilość
zieleni.
– Dlatego co roku sadzimy nowe drzewa, które
nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale również
oczyszczają powietrze. Pełnią również istotną
rolę w utrzymywaniu wody w glebie i obniżaniu
temperatury w miastach poprzez zacienianie ulic
i chodników – wyjaśnia Magda Zupka z Wydziału
Ochrony Środowiska.
W tym roku posadzimy 63 drzewa. Będą to:
klony, lipy, kasztanowce, które znajdą się m.in.
przy ulicach: Okólnej, Dmowskiego, Kartografów
i Kasztanowej.
W poprzednich latach posadziliśmy ponad
450 drzew, które zazieleniły przestrzeń miejską.

REKORDOWA INWESTYCJA
W MELIORACJĘ
Rowy melioracyjno-komunalne regulują
stan wód gruntowych
i zbierają deszczówkę
z przyległych terenów
chroniąc je przed zalaniem. Co roku nasze
miasto przeznacza pieniądze na poprawę ich
stanu. W tym roku na kompleksową modernizację rowów wydamy okrągły milion złotych.
To najwyższa w ostatnich latach kwota przeznaczona na taki cel. Rowy objęte pracami znajdują
się w rejonie ulic: Bandurskiego, Bielówek,
Okólnej i Grunwaldzkiej. Pierwszy etap robót
przeprowadziliśmy w 2018 r., obecnie realizowany jest drugi. W jego ramach modernizujemy
ponad 2 km rowów. Zyskają one prawidłowe,
umocnione skarpy i odpowiednie spadki,
aby jak najlepiej odwadniać przyległe tereny.
Dodatkowo inwestujemy w bieżącą konserwację. W październiku rozpoczęliśmy odmulanie
ponad 2 km otwartych rowów i rurociągów.

Debiut na zapleczu
superligi

DOŁĄCZ DO GRONA
CHEERLEADEREK

Nasze szczypiornistki udanie
rozpoczęły rozgrywki w I lidze

Datę 2 października piłkarki ręczne KPR
Marcovia ROKIS zapamiętają pewnie
na długo. Tego dnia po raz pierwszy
drużyna seniorek z Marek i Radzymina
zagrała w pierwszej lidze piłki ręcznej.
W starciu z drużyną z Radomia zgarnęła
dwa punkty dzięki remisowi w normalnym czasie gry i lepszym egzekwowaniu
rzutów karnych. Tak się zaczęła seniorska przygoda zespołu trenowanego
przez Małgorzatę Buksakowską i Ewę
Filipek na zapleczu kobiecej Superligi.
W grupie C rywalizuje 11 zespołów
m.in. z Warszawy, Rzeszowa, Radomia.
– Oczywiście nie będziemy faworytem tych rozgrywek. Plan minimum to
utrzymanie w I lidze, ale zakładamy,
że na koniec sezonu uplasujemy się
w środku tabeli – mówi Małgorzata
Buksakowska.
Podkreśla, że KPR Marcovia ROKIS to
młody zespół. Większość zawodniczek
pochodzi z rocznika 2002 i 2003 i nie
ma jeszcze dużego doświadczenia w seniorskiej piłce ręcznej.
– Nasza drużyna chce się uczyć, jest
pozytywnie nastawiona do rywalizacji,

Plan minimum to
utrzymanie w I lidze,
ale zakładamy,
że na koniec sezonu
uplasujemy się
w środku tabeli
gra sprawia jej przyjemność – dodaje
Małgorzata Buksakowska.
W kolejnym, wyjazdowym meczu KPR Marcovia ROKIS wygrała ze
szczypiornistkami z Uniwersytetu Warszawskiego. Drużyna zainkasowały
trzy punkty. Ta sztuka nie powiodła się
w spotkaniu z innym silnym przeciwnikiem – szczypiornistkami AWF.
– Mamy rywalki, które są mocniejsze od nas i mamy tego świadomość.
Przykładem był mecz z AWF, którego
piłkarki moim zdaniem są faworytem
do wygrania naszej grupy. Ale będą też
mecze, które wolą walki i zaangażo-

waniem będziemy w stanie zwyciężyć
– podkreśla Małgorzata Buksakowska.
Tę wolę widać było w ostatnim meczu. KPR Macovia ROKIS zwyciężyła
u siebie z SPR Handball V LO Rzeszów
29:20. Po pięciu spotkaniach drużyna
zajmuje piąte miejsce w tabeli.
Naszym zawodniczkom pomagają kibice, którzy – m.in. taszcząc na
mecze bęben – dodają im skrzydeł.
Często są to rodzice piłkarek. Mamy
nadzieję, że na meczach w Radzyminie
i Markach pojawi się więcej naszych
mieszkańców. Ponieważ zespół powstał
z połączenia ekip z Marek i Radzymina, domowe mecze będę rozgrywane
w obu miastach. Połowę spotkań zobaczymy w MCER, połowę – u naszych
sąsiadów z powiatu.
– To połączenie na dobre wyszło seniorskiej piłce ręcznej. Prawdopodobnie
nie bylibyśmy w stanie stworzyć i utrzymać dwóch drużyn, a nasze dorosłe zawodniczki przechodziłyby do innych
klubów. Dzięki połączeniu zatrzymujemy nasze wychowanki na miejscu – dodaje Małgorzata Buksakowska.

FOT. PIXABAY

Rok temu MKS Marcovia Marki uruchomiła czwartą sekcję sportową. Obok
piłki nożnej, szczypornika oraz lekkiej
atletyki można również uczęszczać na
zajęcia cheerleadingu, czyli energiczne
zajęcia taneczne z elementami gimnastyki i podstawami akrobatyki.
Nasz lokalny klub zaprasza na nie
dziewczęta z klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się dwa razy w
tygodniu: w środy w godz. 18.30-19.30
oraz w czwartki w godz. 19.00-20.00.
Prowadzone są w niedawno modernizowanej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.
Szkolnej (sale: fitness i taneczna). Więcej
informacji na temat sekcji cheerleadingu
u jej koordynatora (tel. 603 325 351)
lub na stronie marcovia-marki.pl/cheerleading/ Zapraszamy!

Raz gorzej, raz lepiej
Kibice pierwszej drużyny
Marcovii przeżywają
w tym sezonie prawdziwy
„rollercoaster”.
Na szczęście piłkarze
są już na fali wznoszącej.
Jesienne rozgrywki nasi piłkarze zaczęli od dużej niespodzianki. Na inaugurację czwartoligowych rozgrywek skazywana na pożarcie Marcovia wygrała
1:0 z Ząbkovią. Po tak udanej inauguracji apetyty w klubie wyraźnie wzrosły. W trzech kolejnych spotkaniach
podopieczni trenera Michała Tarasa
zdobyli łącznie trzy punkty remisując
kolejno ze Żbikiem Nasielsk, Wisłą II
Płock i Świtem Staroźreby. Z jednej
strony traktowano to jako stratę sześciu oczek a z drugiej patrzono z nadzieją na przyszłość, ponieważ drużynie brakowało szczęścia. Marcovia
traciła zwycięstwa z rezerwami Wisły
oraz ze Świtem w końcówce spotkań.
Wszyscy wierzyli, że zła karta musi się
w końcu odwrócić.
Niestety następne pojedynki nie
przyniosły zwycięstwa. Na domiar
złego remisy z Narwią Ostrołęka

Radość po niespodziewanym zwycięstwie z Hutnikiem Warszawa
i Huraganem Wołomin przeplatały
się z porażkami odniesionymi w starciach z KS CK Troszyn, Escolą Varsovia
i Mławianką Mława. Wiele obiecywano sobie po domowym meczu z Wkrą
Żuromin. Rywal będący w zasięgu
podopiecznych Michała Tarasa sprawił im figla wygrywając w Markach
3:1. To była 10 seria spotkań, a na
koncie Marcovii wciąż widniało tyl-

ko jedno zwycięstwo. Nikomu nie
trzeba wyjaśniać, dlaczego atmosfera na trybunach mocno zgęstniała. Na szczęście w klubie nie podejmowano nerwowych kroków, co
wkrótce przyniosło pozytywne efekty.
Marcovia odniosła bowiem trzy
zwycięstwa z rzędu i jej sytuacja w tabeli wyraźnie się poprawiła. Zaczęło
się od wyjazdowego triumfu nad Unią

Warszawa (3:2). Wówczas nasz zespół
pokazał duże zaangażowanie grając
przez prawie godzinę w osłabieniu.
W 12 kolejce do Marek zawitał Stoczniowiec Płock. Rozegrane przy Wspólnej 12 spotkanie zakończyło się zwycięstwem 1:0, a bramkę na wagę trzech
punktów zdobył w doliczonym czasie
gry Dariusz Dadacz. Tydzień później
Marcovię czekało jeszcze większe wyzwanie. Zawodnikom z Marek przyszło
się zmierzyć z Hutnikiem Warszawa.
Ku ogromnemu zaskoczeniu miejscowych kibiców Marcovia, wygrywając
3:1, wywiozła z Warszawy bardzo cenny komplet punktów.
Seria trzech zwycięstw znowu wlała
nadzieję w serca kibiców i zawodników. Do końca roku Marcovii pozostały do rozegrania cztery spotkania.
W Markach zmierzymy się z Drukarzem Warszawa i Sokołem Serock, a na
wyjazdach przyjdzie nam rywalizować
z Makowianką Maków Mazowiecki
i MKS Przasnysz. Do zdobycia jest zatem 12 punktów i z całą pewnością jest
to w zasięgu naszych piłkarzy. Trzymajmy zatem kciuki za drużynę Michała
Tarasa.
Marcin Boczoń

16 Po godzinach
40 LAT MINĘŁO…

DAWNO TEMU W MARKACH

W 1981 r. odebrali świadectwa
ukończenia ósmej
klasy. Ich drogi
się rozeszły,
by po ponad czterech dekadach
znów się zejść.
Mowa o absolwentach Szkoły
Podstawowej
nr 2 z klas 8A
oraz 8B, którzy
spotkali się 40 lat
od opuszczenia
murów szkoły.
I było jak za dawnych lat – łącznie
ze sprawdzenwiem listy obecności! Były też rozmowy, wspomnienia, poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły.
Absolwenci nie mogli uwierzyć, jak bardzo placówka przy ul. Szkolnej zmieniła się w ostatnich latach.
Nowe skrzydło, nowa stołówka, niesamowita biblioteka – o starej szkole mogą jeszcze tylko mówić zdjęcia.
No i oczywiście pamięć, ale w tej zostaną przede wszystkim wspomnienia o tych, których już nie ma,
a których uczczono symboliczną minutą ciszy… 
FOT. MARIOLA GAWRON DLA SP2

ZNAJDŹ PIĘĆ SZCZEGÓŁÓW, KTÓRYMI RÓŻNIĄ SIĘ ZDJĘCIA KAMIENIC

Rzecz o tym, jak pod koniec XIX wieku
nasza kolejka dołożyła cegiełkę…
do przyśpieszenia obiegu informacji.
Ten krótki wstęp jest przeznaczony dla młodszych
czytelników. W erze komunizmu telefon był dość
rzadkim dobrem (nie było komórek i internetu),
więc żeby się z kimś skomunikować, należało napisać list, zaadresować go i zanieść na pocztę. Po
tygodniu-dwóch-trzech trafiał do adresata. Dzisiaj
wystarczy usiąść przy klawiaturze komputera i chwilę później wysłana wiadomość trafia do odbiorcy.
Cóż, tak wygląda postęp technologiczny.
A jak wyglądał pod koniec XIX wieku? Pozostając
przy tematyce przesyłu informacji, zajrzymy do
„Kuryera Warszawskiego” ze stycznia 1899 r.,
w którym odnaleźliśmy ciekawy wątek marecki.
„Skazani na zagładę” – tak brzmiał emocjonalny tytuł artykułu. Mowa o poczthalteriach. Tu znów słowo
wyjaśnienia – specjalizowały się one w przewozie
przesyłek pocztowych i osób. Ich obowiązkiem było
zapewnienie transportu – m.in. poprzez utrzymanie
wyznaczonej liczby koni. Najczęściej poczthalterie
były oddawane w dzierżawę osobom prywatnym.
Ale pod koniec XIX w. przestawał to być zyskowny
biznes.
„Poczthalterja warszawska niebawem należeć będzie
do przeszłości. Poczthalterowie ustępują ze swych praw
i redukują liczbę koni lub też zupełnie się usuwają,
bez względu na ilość lat pozostałych do końca trwania
umowy dzierżawnej z chwilą, gdy otwiera się możność
przewozu korespondencji pocztowej przy pomocy kolei”
– pisał „Kurjer Warszawski”.
Stało się tak za sprawą kolei wąskotorowych, które
ze stolicy wychodziły w różnych kierunkach. Zanim
pociągi wyruszyły na trasy, do Grójca przesyłki były
w sposób tradycyjny przewożone dwa razy dziennie,
do Radzymina – raz dziennie, a do Piaseczna – dwa
razy w tygodniu.
„Obecnie zbliża się chwila, gdy wszystkie trzy trakty pocztowe z nastaniem lata przestaną być czynne. Naprzód kolej marecka przedłużona będzie do
Radzymina, a wówczas przestanie tam kursować
codzienna kurjerka z pasażerami i korespondencją;
następnie kolej wąskotorowa grójecka panów Husa
i Rodysa dojedzie go Grójca, a wówczas przewóz korespondencyjny i pasażerów odbywać się będzie tylko
do stacji: Sękocina i Tarczyna; wreszcie kolej grójecka
hr. Zamojskiego przez Górę Kalwarię obsługiwać będzie
trakt nowoaleksandryjski (obecna Puławska – przyp.
red.)” – opisywał Kurjer.
Przez wiele lat wjeżdżające do stolicy wąskotorówki
pełniły ważną rolę w transporcie towarów (m.in.
drewna i cegieł) oraz osób. Ale i one z biegiem
czasu musiały ustąpić pola, gdy wyparł je transport samochodowy. Tak to już bywa z postępem
technologicznym. Ciekawe jak za 100 lat będzie
wyglądał nasz sposób przemieszczania i wysyłania
wiadomości…
Znalazł Antoni Widomski,
więcej informacji o historii na
historia.marki.pl
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