
11 września 2015 r., czyli ponad mie-
siąc przed terminem, otwarto zmo-
dernizowaną trasę AK. Dla kierowców 
z Warszawy i okolicznych miejscowo-
ści oznaczało to szybszy przejazd przez 
miasto i wylot trasą S8 na Białystok. 
Dla mieszkańców i władz Marek 
początkowo pozytywnie odbierana 
informacja rozpoczęła trwającą już 
kilka miesięcy batalię o ograniczenie 
ruchu ciężarowego w naszym mieście. 
W związku z zakończeniem prac bu-
dowlanych na trasie AK, 19 paździer-
nika wygasała obowiązująca na czas 
remontu organizacja ruchu zakazująca 
wjazd na S8 samochodów ciężarowych 

w godzinach 6-22. Spodziewając się 
konsekwencji zniesienia ograniczeń 
dla ruchu ciężarowego, burmistrz 
Jacek Orych już w lipcu zwrócił się 
w tej sprawie do ówczesnej minister 
infrastruktury Marii Wasiak, wojewo-
dy mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

– Postanowiliśmy działać, zanim 
zapadnie ostateczna decyzja o nowej 
organizacji ruchu, żeby nie dopuścić do 
całodobowego wjazdu transportu cięż-
kiego do Marek – mówi Jacek Orych. 

Burmistrz postulował utrzymanie 
dotychczasowego rozwiązania ogra-

niczającego ruch TIR-ów do czasu za-
kończenia budowy obwodnicy Marek. 
Ostrzegał, że powrót ruchu ciężkiego 
zagraża bezpieczeństwu mieszkańców 
i oznacza całkowity paraliż miasta, 
czyli powrót do sytuacji sprzed lipca 
2013, kiedy to TIR-y bez ograniczenia 
czasowego rozjeżdżały Marki.

7 października w Markach odbyła 
się konferencja prasowa poświęcona 
postępom budowy obwodnicy i trudnej 
sytuacji w mieście, w związku z moż-
liwością powrotu TIR-ów. Uczestnicy 
zostali poinformowani o możliwym 

Stojąc w korku w al. Piłsudskiego nie-
jeden mieszkaniec Marek zadaje sobie 
pytanie: co z tą obwodnicą? 

Bo to przecież trasa S8 pozwoli ode-
tchnąć miastu rozjeżdżanemu przez 
60 tys. pojazdów dziennie.  Największe 
zmiany widać na odcinku od osiedla 
Kosynierów do ul. Fabrycznej. Zrealizo-
wano wyburzenia, wycinkę drzew i usu-
nięto warstwę humusu. Latem i jesienią 
uzupełniono i utwardzono ogromny 
teren po gliniankach między Szkolną 
a Fabryczną. Rozpoczęto również prze-
kładanie mediów. Ponieważ na trasie ob-
wodnicy znajdują się gazociągi średniego 
i wysokiego ciśnienia, przeprowadzono 
prace związane z wykonaniem nowego 
przebiegu rur. Rozpoczęto pierwsze pra-
ce betonowe przy budowie mostu nad 

rzeką Długą. Warto wspomnieć, że wy-
konawca przygotował drogi techniczne, 
dzięki czemu ciężki ruch nie powinien się 
odbywać mareckimi ulicami, nieprzysto-
sowanymi do takiego tonażu. 

Dobre wieści płyną od inwestora. 
W październiku Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 
13 umów na unijne dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Wśród tych projektów jest 
budowa obwodnicy Marek. 

O tym, że jest to wielki wysiłek finan-
sowy, nie trzeba przekonywać. Zakła-
dana obwodnica jest drogą ekspresową 
(kategoria S). Droga będzie 6 pasmowa 
– 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdą 
stronę. Planowane są urządzenia ochro-
ny środowiska. Budowa obwodnicy Ma-
rek została podzielona na dwa odcinki: 

Marki – węzeł Kobyłka (8,1 km) oraz Ko-
byłka – Radzymin Południowy (7,2 km). 
Wykonawcą pierwszego jest konsorcjum 
firm Salini, Todini i Export Pribex, które 
za prace otrzyma 331,6 mln zł. Czas re-
alizacji to 32 miesiące. Prace na drugim 
odcinku wykonają firmy Astaldi oraz 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
z Mińska Mazowieckiego. W tym przy-
padku wartość prac wynosi 405,8 mln zł, 
termin 32 miesiące. Planowane oddanie 
tzw. obwodnicy Marek to koniec 2017 r.

– Trzymamy kciuki za sprawne wy-
konanie prac. Mieszkańcy Marek i kie-
rowcy, którzy kilka lat temu zjednoczyli 
się w akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”, 
już dawno zasłużyli na wybudowanie 
tej trasy – przypomina Szczepan Ostasz, 
wiceburmistrz Marek.
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paraliżu drogowym. Samochody ciężarowe po otwar-
ciu zmodernizowanej Trasy Toruńskiej zaczęły, nie 
zważając na ograniczenia, masowo jeździć trasą S8, 
blokując przy tym ruch na al. Piłsudskiego. Obecni 
na konferencji wojewoda Jacek Kozłowski, dyrektor 
warszawskiego oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński 
oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji Jan Grabiec zadeklarowali pomoc 
w rozwiązaniu problemu. 

Pełna mobilizacja
19 października GDDKiA wprowadziła nową orga-
nizację ruchu, która na odcinku trasy S8 od węzła 
„Marki” do węzła „Warszawa Zachód” wprowadzała 
zakaz ruchu samochodów ciężarowych o masie po-
wyżej 16 ton codziennie, w godzinach 7-10 i 16-20.

Decyzja GDDKiA nie rozwiązała jednak zasadni-
czego problemu – zakaz był łamany przez kierowców. 
W tej sytuacji burmistrz wystąpił do komendantów 
policji: stołecznego i powiatowego, oraz Woje-
wódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z prośbą 
o interwencję, ponieważ kierowcy nie przestrzegali 
obowiązującego zakazu czasowego ani przepisów 
ruchu drogowego, często wjeżdżając na skrzyżowa-
nia na czerwonym świetle i blokując okoliczne ulice. 
Równolegle zwrócił się do wojewody o interwencję 
i podjęcie dalszych kroków usprawniających ruch sa-
mochodowy w Markach, w postaci rozszerzenia stre-
fy ruchu dla TIR-ów na całą aleję Piłsudskiego oraz 
wydłużenia godzin, w których obowiązuje zakaz.

6 listopada odbyło się spotkanie z wojewodą 
mazowieckim dotyczące nowej organizacji ruchu 
i paraliżu Marek, który jest zagrożeniem dla życia 
i zdrowia mieszkańców. Następstwem tych działań 
było uzupełnienie oznakowania drogowego, infor-
mującego o wprowadzonym czasowym zakazie ru-
chu dla samochodów ciężarowych, oraz wykonanie 
analizy możliwości rozszerzenia zakazu na całą al. 
Piłsudskiego w Markach i wydłużenia godzin obowią-
zywania zakazu. Uzgodnione zostają także codzienne 

patrole funkcjonariuszy ITD przy wjeździe na węzeł 
S8 „Marki”. Na Trasie Toruńskiej ponownie pojawiły 
się punkty kontroli ITD.

10 listopada odbyła się sesja Rady Miasta Marki 
poświęcona w całości paraliżowi komunikacyjnemu 
Marek. Rada podjęła uchwałę w sprawie ogranicze-
nia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku dro-
gi krajowej nr 8 na terenie miasta, poparła dotych-
czasowe działania podejmowane przez burmistrza 
i zaapelowała do właściwych służb o rozwiązanie 
problemu paraliżu komunikacyjnego.

Dwa dni później zwołane  zostało w Markach 
posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego pod przewodnictwem starosty wo-
łomińskiego Kazimierza Rakowskiego. Na spotka-
niu dyskutowano o utrudnionym funkcjonowaniu 
na terenie powiatu służb ratowniczych, takich jak: 
policja, straż pożarna, służby medyczne. Głównym 
postulatem burmistrza było zwiększenie patroli funk-
cjonariuszy policji i Inspekcji Transportu Drogowego 
na al. Piłsudskiego.

W walkę z samochodami ciężarowymi włączyli 
się również mieszkańcy Marek. We wrześniu i paź-
dzierniku zebrano niemal pół tysiąca podpisów pod 
petycją „Marki stop TIR”. Na portalu Facebook za-
łożono stronę „STOP tirom w Markach”, która ma 
obecnie 1600 użytkowników. Mieszkańcy zirytowani 
zaistniałą sytuacją stracili już nadzieję na pokojowe 
rozwiązanie problemu. Na portalach społecznościo-

wych coraz częściej słychać głosy o konieczności za-
blokowania trasy w Markach, aby zwrócić uwagę 
decydentów na nasz problem. ”Nic innego nam nie 
pozostaje jak blokada i strajk”- napisał niedawno 
jeden z mieszkańców.   

Więcej kontroli, nowe kamery 
Podczas rozmów z przedstawicielami Wojewódzkiej 
Inspekcji Transportu Drogowego zaproponowano 
zorganizowanie punktu kontroli w Markach. Jako 
potencjalną lokalizację wytypowano drogę serwiso-
wą wzdłuż al. Piłsudskiego na wysokości wlotu ulicy 
Zielonej. Aby punkt kontroli mógł powstać w tym 
miejscu, GDDKiA musi wyrazić zgodę na rozszerzenie 
strefy obowiązywania zakazu ruchu TIR-ów aż do 
skrzyżowania al. Piłsudskiego z drogą wojewódzką 
631 w Strudze. 

Dodatkowo w listopadzie GDDKiA przeprowadziła 
pomiar ruchu na al. Piłsudskiego. Po analizie wyni-
ków negatywnie odniosła się do propozycji władz 
Marek w sprawie wydłużenia godzin obowiązywa-
nia zakazu oraz rozszerzenia jego strefy. W zamian, 
w grudniu, wydłużony zostanie pas do skrętu w pra-
wo z al. Piłsudskiego na trasę S8. Ponadto burmistrz 
wystąpił do komendanta powiatowego policji o wy-
tyczne w sprawie zainstalowania kamery do celów 
prewencyjnych, która ma rejestrować pojazdy nie-
przestrzegające zakazu ruchu przy wjeździe na DK S8. 
Miasto Marki w uzgodnieniu z GDDKiA zamontuje na 
al. Piłsudskiego znaki „miasto monitorowane”. Nadal 
będą prowadzone kontrole przez policję i Inspekcję 
Transportu Drogowego w wyznaczonych punktach 
na Trasie Toruńskiej.

– Musimy mieć na uwadze, że w Markach wzrasta 
także ruch samochodów osobowych. Modernizacja 
sieci kolejowej powoduje, że kierowcy sąsiednich 
gmin często wybierają Marki jako alternatywną dro-
gę dojazdu do Warszawy. Liczę na to, że obwodnica 
Marek zostanie oddana w terminie i nasza sytuacja 
diametralnie zmieni się na lepsze. Nie zamierzamy 
jednak do tego czasu siedzieć z założonymi rękami  
– podsumowuje Jacek Orych.
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Wyniki 
Mareckiego 
Budżetu 
Obywatelskiego 

Początek roku był bardzo obiecujący. Burmistrz 
podpisał list intencyjny z Fundacją Sendzimira 
w sprawie przystąpienia do konkursu organi-
zowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt 
„EkoMarki” zakładał realizację inicjatyw lokalnych 
na rzecz środowiska zgłoszonych przez mieszkań-
ców Marek. W sumie wpłynęło ponad 40 wnio-
sków. W wyniku negocjacji Fundacji Sendzimira 
(więcej na str. 12) z NFOŚiGW wytypowano 17 ini-
cjatyw, na których realizację przyznano niemal 
400 tys. złotych. Projekt realizowany będzie do 
końca maja 2016 roku.

W marcu miasto Marki przystąpiło do konkursu 
„Podwórko Nivea”. Mieszkańcy, za pomocą inter-
netowego plebiscytu ogłoszonego przez burmi-
strza, mogli wybrać lokalizację dla nowoczesnego 
placu zabaw, o który rywalizowaliśmy w głosowa-
niu trwającym przez cały kwiecień. Markowianie 
wytypowali nowe, bezpieczne miejsce zabaw dla 
najmłodszych a marecka lokalizacja przy ulicy Spor-
towej zajęła 9 miejsce na ponad 1000 zgłoszeń. 
Dwunastego sierpnia plac zabaw został oddany do 
użytku. Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych 
wykonał ogrodzenie placu oraz chodnik. Wkrótce 
na ulicy Sportowej powstanie wyniesione przejście 
dla pieszych, aby zwiększyć bezpieczeństwo korzy-
stających z placu zabaw.

Czerwiec to z kolei rywalizacja o mobilne mia-
steczko ruchu drogowego dla mareckich szkół. 
W konkursie „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva 
mieszkańcy Marek wywalczyli 25 tys. złotych na 
zakup składanego miasteczka ruchu drogowego, 
dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych 
będą mogli uczyć się poruszania rowerem po uli-
cach zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Po chwilach wakacyjnego wytchnienia pojawiła 
się kolejna okazja do wykazania się obywatelską 
aktywnością. Burmistrz zgłosił przejście dla pie-
szych na ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 do konkursu organizowanego przez Fundację 
PZU „Aktywne przejście dla pieszych”. I tym razem 
głosowanie internetowe zakończyło się sukcesem. 
Marki zyskały przejście składające się z mat an-
typoślizgowych skracających drogę hamowania, 
oświetlenia, które zapala się, gdy pieszy zbliża się 
do pasów oraz systemu stale święcących „kocich 
oczek” zainstalowanych w asfalcie.   

– Przeciwstawiając się mylnemu przekonaniu, 
że Marki są jedynie sypialnią stolicy, markowia-
nie pokazali, że są zainteresowani kształtowaniem 
przestrzeni publicznej, która ich otacza. Chciałbym 
gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do naszego ostatecznego sukcesu i wywalczenia 
środków zewnętrznych dla Marek – mówi burmistrz 
Jacek Orych.

Po raz pierwszy w historii miasta 
mieszkańcy sami ustalili zasady 
głosowania i podzieli 600 tys. zł.
Budżet obywatelski, nazywany też partycypacyj-
nym, to forma konsultacji społecznych, w których 
mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budże-
tu miasta na zgłoszone bezpośrednio przez siebie 
przedsięwzięcia. 

– Tak zachęcamy naszych obywateli do zaangażowa-
nia się w życie miasta – mówi burmistrz Jacek Orych.

Zasady konsultacji społecznych opracowane zostały 
przez Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 
W skład zespołu powołanego w lutym zarządzeniem 
burmistrza weszli przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych i mieszkańców, wyłonieni w drodze losowania 
oraz przedstawiciele Rady Miasta Marki i burmistrza. 
25 marca Rada Miasta Marki w drodze uchwały przy-
jęła zasady konsultacji społecznych w ramach budżetu 
obywatelskiego przygotowane przez członków zespołu.

Decyzją burmistrza, do podziału w ramach konsulta-
cji społecznych przeznaczono 600 tys. złotych. W czerw-
cu odbyło się przyjmowanie wniosków od mieszkańców. 
Swoją propozycję zadania, które miało zostać sfinanso-
wane z przyszłorocznego budżetu miasta, mógł zgłosić 
każdy markowianin, który ukończył 16 lat. Zadanie 
nie mogło być wyższe niż 150 tys. złotych. Wpłynęło 
ponad 30 wniosków. Po ich weryfikacji formalnej oraz 
negocjacjach z wnioskodawcami zespół zakwalifikował 
24 wnioski, które wzięły udział w głosowaniu. 

Głosowanie trwało od 15 do 30 września. Uprawnio-
ny do głosowania był każdy mieszkaniec, który ukończył 
13 lat. Na karcie do głosowania należało zaznaczyć nie 
więcej niż 3 zadania z listy. Swoje głosy można było 
oddawać w Urzędzie Miasta Marki, Mareckim Ośrod-
ku Kultury im. T. Lużyńskiego, filiach Biblioteki Pu-
blicznej w Pustelniku i Strudze oraz za pomocą poczty 
elektronicznej. W trakcie konsultacji do urn wrzucono 
2230 kart, z czego kart ważnych 2122.

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecz-
nych, w szczególności autorom zgłoszonych propozycji, 
członkom Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatel-
skiego oraz tym, którzy tak licznie zdecydowali się wziąć 
udział w głosowaniu i wspólnie zmieniać nasze miasto 
– mówi Jacek Orych.

Wybrane w głosowaniu zadania wpisane zostały 
przez burmistrza do projektu budżetu miasta na 2016 
rok. 

1. Park linowy dla dzieci 
2.  Siłownia plenerowa przy obiekcie sportowym 

w Strudze
3.  „Pompa i siła” – plenerowy park siłowy przy placu 

zabaw Nivea
4.  Siłownia plenerowa, minigolf, boisko do gry 

w boule przy kompleksie sportowym „Orlik” 
na ul. Stawowej

5.  Siłownia plenerowa przy Meksyku w Pustelniku

ZWYCIĘSKIE ZADANIA

Marki miastem 
aktywnych obywateli
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Marki biorąc udział w ogólnopolskich 
plebiscytach wygrały: plac zabaw od firmy Nivea, mobilne miasteczko ruchu drogowego 
ufundowane przez Fundację Aviva oraz aktywne przejście dla pieszych od Fundacji 
PZU. Jeśli dodamy do tego realizację projektu EkoMarki oraz aktywny udział  
przy budżecie obywatelskim, wyłania się obraz mieszkańców Marek,  
jako społeczności zaangażowanej w rozwój swojego miasta.

P rzekazuję w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego 
„Marki.pl”. W XXI wieku nowoczesna komunikacja elektroniczna 

staje się dominującym medium, jednak zdaję sobie sprawę, że jeszcze wielu 
mieszkańców naszego miasta nie korzysta z dobrodziejstw internetu
i oczekuje informacji w formie tradycyjnej. Biuletyn, który trzymacie Państwo
w rękach, jest odpowiedzią na Wasze oczekiwania, o których regularnie 
słyszałem podczas spotkań z obywatelami naszego miasta.  
Dlatego postaramy się, by informacje o życiu w naszym mieście, działaniach  
i decyzjach, jakie podejmujemy na co dzień, trafiały do szerokiego grona.

Pierwszy numer jest też  podsumowaniem pracy na stanowisku Burmistrza 
Miasta Marki – 8 grudnia minął dokładnie rok od złożenia ślubowania  
i objęcia przeze mnie urzędu. Ten czas upłynął pod znakiem dobrych zmian 
dla miasta Marki – przede wszystkim inwestycji, które wprowadzałem 
do projektu budżetu pozostawionego przez mojego poprzednika. 

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 o nowy oddział, 4 km nowych dróg, 
nowe place zabaw przy miejskich przedszkolach – to tylko kilka przedsięwzięć, 
jakie zrealizowaliśmy przez niespełna rok. Najważniejszym wydarzeniem 
jest jednak decyzja o rozpoczęciu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 
przy ul. Okólnej. Powstanie tam nowe skrzydło dydaktyczne i hala sportowa. 
Nie będzie tajemnicą, że przyszły rok, o ile zaakceptuje to Rada Miasta, 
będzie rekordowy pod względem środków przeznaczonych na inwestycje. 

Cieszę się z zaangażowania mieszkańców, bo wiele osób, grup i organizacji 
włącza się i aktywnie uczestniczy w życiu publicznym naszego miasta. 
 Ta współpraca dała już wymierne efekty w postaci wysokiej liczby 
głosujących na budżet obywatelski, akcji Stop TIR-om w Markach,  
budowy placu zabaw przy ul. Sportowej, aktywnego przejścia dla pieszych  
przy Szkole Podstawowej nr 2, czy też pozyskania 400 tys. złotych  
na realizację obywatelskich inicjatyw na rzecz środowiska.  
O tym wszystkim możecie Państwo przeczytać w tym numerze. 

Korzystając z okazji, iż wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy świąteczny 
czas, chciałbym życzyć Państwu  radosnych Świat Bożego Narodzenia, 
pełnych rodzinnego ciepła, spokoju i wytchnienia od codziennych spraw 
oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2016 roku. Niech to będzie udany rok.

Jacek Orych 
Burmistrz Miasta Marki

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Marek
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Marki na ścieżce inwestycji

DROGI
W 2015 r. największe inwestycje zrealizowaliśmy na mareckich drogach. 
Rozpoczęliśmy wiosną od budowy ul. Katowickiej wraz z odwodnieniem. Latem 
zmodernizowano fragment ul. Grunwaldzkiej od ul. Karłowicza do Sienkiewicza. 
Koniec września to modernizacja ul. Małachowskiego. Na początku października wy-
lano nowy asfalt na ul. Szkolnej, na odcinku między al. Piłsudskiego a wejściem do 
Szkoły Podstawowej nr 2. To tam powstało pierwsze w Markach aktywne przejście 
dla pieszych, wybudowane przez fundację PZU. W październiku ruszyły największe 
tegoroczne inwestycje drogowe: budowa ulic Żwirowej, Piaskowej, Ceramicznej 
i fragmentu ulicy Legionów Polskich o łącznej długości 1430 m. Trwa także budowa 
ulic Szczyglej, Dębowej, Rolnej oraz modernizacja ul. Głowackiego i fragmentu 
ul. Równej. 25 listopada rozpoczęła się budowa wyniesionego skrzyżowania ulic 
Dużej i Broniewskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach środków 
przewidzianych na naprawy dróg ul. Kurpińskiego na odcinku o długości ponad 
500 m (między ul. Brzechwy a ul. Karłowicza) zyskała nawierzchnię bitumiczną. 
W efekcie w 2015 r. zmodernizujemy ponad 4 km dróg. Warto podkreślić, że blisko 
kilometr powstał przy współpracy z firmami wykonującymi kanalizację. Wystarczyła 
odpowiednia synchronizacja prac ze strony ratusza i Wodociągu Mareckiego.

OŚWIETLENIE 
172 – tyle nowych opraw oświetleniowych zainstalowaliśmy w 2015 r. Lista ulic, przy 
których się pojawiły, jest  długa: Bilewiczów, Błękitna, Cisowa, Husarii, Jasnogórska, 
Królowej Marysieńki, Legionów Polskich, Napoleona, Marmurowa, Modrzewiowa, 
Protazego, Sowia, Starzyńskiego, Walewskiej, Warmińska i Żbika. Warto zaznaczyć, 
że w większości wypadków montowaliśmy energooszczędne lampy typu LED.

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
Zaczęliśmy od najmłodszych. Dzięki modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 
3 w Strudze placówka od września mogła uruchomić dodatkowy oddział przed-
szkolny. W ramach prac wykonano kompleksowy remont łazienki, powstało 
dodatkowe wyjście ewakuacyjne, przebudowano instalacje: elektryczną, oświe-
tleniową i sanitarną. Położono nowe wykładziny PCV oraz odnowiono ściany. 
Miejsce to stało się zdecydowanie bardziej przyjazne naszym dzieciom. Jeszcze 
w tym roku trzy mareckie przedszkola miejskie wzbogacą się o place zabaw. 
Dzięki temu maluchy otrzymają kolejną bezpieczną przestrzeń do zabawy. 
Szkoła Podstawowa nr 1 natomiast wzbogaciła się w tym roku o nową kuchnię 
i stołówkę szkolną, za ponad milion złotych. To największa tegoroczna inwesty-
cja oświatowa. Zakres prac obejmował remont pomieszczeń kuchni, zaplecza 
kuchennego, stołówki i holu łączącego wejście do szkoły ze stołówką szkolną.
2015 roku oddano do użytku także kompleks sportowy przy ulicy Turystycznej, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Nr 2. Mieszkańcy Strugi zyskali 
nowoczesny obiekt z prawdziwego zdarzenia, składający się z boiska do piłki 
nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni i zaplecza szatniowego.

MELIORACJA
Jesienią modernizowaliśmy mareckie rowy melioracyjne. Warto podkreślić, że 
miasto zdobyło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki temu mogliśmy zrealizować prace 
przy ulicach Koszalińskiej, Lisa Kuli, Batorego i Legionowej. 

W przyszłorocznym budżecie największą 
pozycję inwestycyjną stanowią wydatki 
na drogi. Na ten cel zamierzamy prze-
znaczyć ponad 14 mln zł. Najbardziej 
kosztowną inwestycją jest komplekso-
wa przebudowa ulicy Pomnikowej za 
ponad 4 mln zł. Ta inwestycja to m.in. 
kolejne bezpieczne dojście do szkoły. 
Wybudowana zostanie również prze-
pompownia wód opadowych, co umoż-
liwi modernizację kolejnych ulic i budo-
wę odwodnienia w tym rejonie. Pozwala 
to m.in. na rozpoczęcie projektowania 
ciągu ul. Karłowicza, Sobieskiego 
i Modrzewiowej. 

Chcemy zmierzyć się z nierozwiąza-
nym od lat problemem ulicy Mickiewi-
cza. Aby zapewnić prawidłowy dojazd 
i bezpieczne dojście do osiedli poło-
żonych w tym rejonie, konieczne jest 
zaprojektowanie od podstaw tej ulicy 
i wykorzystanie specustawy drogowej. 
Pozwoli to na poszerzenie jej do wyma-
ganych parametrów – na przyszły rok 
przewidujemy środki na projektowanie 
oraz rozpoczęcie procedury regulowa-
nia własności.

W 2015 r. przygotowaliśmy koncepcję 
modernizacji ciągu komunikacyjnego na 
potrzeby Zespołu Szkół Nr 2, na przy-
szły rok planujemy wykonanie projektu. 
Również w tym przypadku konieczne 
będzie wykorzystanie specustawy. To 
kolejna planowana inwestycja mająca 
na celu podniesienie bezpieczeństwa 
w okolicach placówek oświatowych. 

W tym roku udało się rozwiązać kwe-
stię własności gruntów na skrzyżowaniu 
ulic Głównej, Stawowej, Wesołej. Przez 
lata nie było możliwości zbudowania 
chodnika łączącego Zieleniec z powodu 
zbyt wąskiego pasa drogi należącego do 
miasta. Wydawało się, że możemy wy-
korzystać istniejący projekt budowlany 
odwodnienia ul. Głównej, wykonany 
w poprzedniej kadencji, i rozpocząć in-
westycję w 2015 r. Niestety, już pobieżna 
analiza wykazała szereg błędów, które 
uniemożliwiają prowadzenie inwesty-
cji na jego podstawie. Dlatego 2016 r. 
poświęcimy na kompleksowe projekto-
wanie ulicy Głównej. To krytyczna in-
westycja w tym rejonie – pozwoli na roz-
poczęcie porządkowania sieci drogowej 
całego Zieleńca. Projektujemy również 
ścieżkę rowerową i chodnik, łączący Zie-
leniec z centrum Marek.

W ramach budowy kanalizacji sa-
nitarnej w rejonie między ulicami Lisa 
Kuli i Wesołą udało się, przy współpracy 
z wykonawcą, poprawić standard dróg 
gruntowych w tym rejonie. W 2016 r. 
planujemy wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej na ulicy Sokolej, która pełni 
rolę ważnego łącznika drogowego. Pla-
nujemy również wykonanie ulicy Lisiej 
wraz z odwodnieniem oraz poprzecz-
nymi odnogami. Rok 2016 to również 
początek modernizacji ulicy Poznańskiej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i tworzenia systemu odwodnienia w tym 
rejonie. Nie zapominamy przy tym o Ma-
tejki, Klonowej i Okólnej.

Ponownie chcemy zająć się droga-
mi gruntowymi i przeznaczamy na to 

1,6 mln zł. Do tego w budżecie są dwie 
nowe wydzielone pozycje: 500 tys. zł na 
budowę chodników (powinno to pozwo-
lić na powstanie około 2,5 km ciągów pie-
szych) oraz 700 tys. zł na modernizację 
dróg z nawierzchnią bitumiczną, posiada-
jących odwodnienie, które należy przebu-
dować po budowie kanalizacji sanitarnej. 

Lepsze warunki do nauki 
Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 
przy Okólnej zamieni się w przyszłym 
roku w plac budowy. W tym roku przygo-
towano projekt funkcjonalno-użytkowy 
rozbudowy szkoły. Ogłoszony zostanie 
przetarg na projekt i budowę. Zakłada 
on wybudowanie części dydaktycznej dla 
edukacji wczesnoszkolnej oraz sali spor-
towej z prawdziwego zdarzenia. Dzięki 
temu unikniemy wprowadzenia trzeciej 
zmiany w szkole.

Ruszamy też z budową kompleksu 
oświatowo-rekreacyjnego przy Wspól-
nej. To jedna z najbardziej oczekiwanych 
inwestycji przez mieszkańców Marek. 
2015 rok został poświęcony na uzupeł-
nienie braków w dokumentacji, bez tego 
budowa gimnazjum mogła zakończyć się 
niepowodzeniem już na etapie przetar-
gu. Konieczne było m.in. pozyskanie tak 

podstawowych dokumentów jak uzgod-
nienia projektów od dostawców mediów. 
Co więcej, przygotowania wymagały do-
kumenty przetargowe, takie jak umowa 
z potencjalnym wykonawcą oraz umowa 
na nadzór inwestorski. 

Oczywiście, nawet wyprowadzenie 
na prostą dokumentacji nie gwarantu-
je sukcesu. Konieczne jest zapewnienie 
finansowania. Bardzo ważna zmiana 
nastąpiła w zakresie możliwości pozy-
skania środków z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wprowadzone zmiany do pro-
gramu „Lemur” pozwalają istotnie pod-
nieść kwotę dofinansowania. Ponadto, 
umorzona może zostać wyższa wartość 
pożyczki, jaką otrzyma miasto, tak wię-
cej możemy liczyć na wyższą dotację.

W listopadzie rozpoczęły się roboty 
przygotowawcze, polegające na wycince 
drzew i krzewów oraz uporządkowaniu 
terenu. Prace te zakończą się jeszcze 
w tym roku.

Wizerunek – praca u podstaw
W budżecie na 2016 r. znalazła się 
„Budowa i przebudowa przystanków 
komunikacji zbiorowej” – to element in-
frastruktury miejskiej, z którego bardzo 

wielu mieszkańców Marek korzysta na co 
dzień. Ich stan pozostawia bardzo wiele 
do życzenia, zarówno od strony estetycz-
nej, jak i funkcjonalnej – bardzo często są 
po prostu zbyt małe, aby pomieścić osoby 
czekające w deszczu na autobus. Nie po-
siadają również żadnych udogodnień dla 
osób niewidomych i niedowidzących. To 
zdecydowało o zaproponowaniu kwoty 
blisko 1 mln złotych na ich moderniza-
cję. Dzięki temu uzyskamy estetyczny, 
funkcjonalny, a na dodatek generujący 
dochód dla gminy (możliwość sprzedaży 
powierzchni reklamowej) element infra-
struktury miejskiej.

Przygotowując projekt budżetu na 
przyszły rok przewidziano również ko-
lejny element poprawy wizerunku mia-
sta. Po konsultacjach z konserwatorem 
mamy możliwość estetyzacji kamienic na 
wlocie do Marek. Tych kamienic, z któ-
rych Marki słynną – niestety negatyw-
nie. W projekcie budżetu na przyszły rok 
przewidziano kwotę 0,5 mln zł na ten cel.

Stanie się jasność
2015 r. poświęciliśmy na zaprojektowa-
nie oświetlenia na ponad 11 kilometrach 
dróg. Projekty obejmują blisko 40 od-
cinków. W 2016 rozpoczynamy przeno-
szenie inwestycji z papieru w teren – na 
budowę oświetlenia planujemy przezna-
czyć 0,5 mln zł.

W rękach specjalistów 
Wydział Infrastruktury przeszedł istotną 
metamorfozę. Ponieważ jednym z istot-
nych priorytetów w obecnej kadencji 
jest podniesienie standardu infrastruk-
tury miejskiej, położymy duży nacisk 
na sprawność prowadzenia inwestycji 
i, ze względu na wyższe wymagania, 
podniesienie kompetencji pracowników 
w ramach wydziału. 

Część pracowników zrezygnowała 
z pracy w Markach i zwróciła się z prośbą 
o przeniesienie do innego urzędu. Pro-
wadzenie inwestycji miejskich, zarówno 
drogowych, jaki i modernizacji placówek 
dydaktycznych wymagało pojawienia 
się osób dysponujących uprawnieniami 
budowlanymi i doświadczeniem w tym 
zakresie. Jeszcze pół roku temu urząd 
miasta nie zatrudniał ani jednej osoby 
z takimi uprawnieniami. To się zmie-
niło, obecnie ratusz zatrudniania już 
takie osoby i, co najważniejsze, znające 
się na robotach budowlanych nie tylko 
zza biurka. To oznacza, zdecydowanie 
sprawniejsze prowadzenie inwestycji 
miejskich i lepszy nadzór. Dzięki temu 
prowadzone inwestycje będą służyły 
mieszkańcom Marek długie lata.

Zrobiliśmy też porządki w zakresie 
prowadzenia zamówień publicznych.  
Ze względu na systematycznie rosnącą 
liczbę i wartość umów, konieczne było 
wydzielenie komórki zajmującej się tylko 
tym zakresem, ale nie tylko na potrzeby 
urzędu miasta, ale również innych jedno-
stek miejskich. Centralizacja zamówień 
publicznych ma pozwolić przede wszyst-
kim na oszczędności. 

W projekcie budżetu na 2015 r. zostawionym przez 
poprzedników inwestycje były na skromnym poziomie. 
W trakcie tego roku udało się je zwiększyć o 2,8 mln zł. 
Do dużej zmiany dojdzie w przyszłym roku. 
Zaproponowaliśmy na 2016 r. zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych do 27 mln zł.

LISTA INWESTYCJI NA STR. 7

Co czwarta 
złotówka  
na inwestycje
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Miejski budżet od podszewki

Z budżetem miasta jest jak z każdym 
budżetem domowym. Wpływają do 
niego dochody wszystkich pracują-
cych członków rodziny. Z tych środ-
ków finansowane są bieżące wydatki 
oraz realizowane domowe inwesty-
cje. Podobnie funkcjonują budżety 
samorządów. Różnice polegają na 
tym, skąd pochodzą pieniądze i na 
co są wydawane.

Przygotowanie projektu budżetu 
to żmudna praca, która trwa kilka ty-
godni. Burmistrz, na podstawie analiz 
z poprzednich lat, dostępnych danych 
i przy wsparciu urzędników tworzy 
dokument, który następnie przeka-
zywany jest Radzie Miasta. Układ bu-
dżetu, dla osoby nie znającej się na 
finansach publicznych, może wyda-
wać się skomplikowany – są to tabele 
składające się z działów, rozdziałów 
i paragrafów, w których zapisane są 
wartości. Uchwała budżetowa obej-
muje okres roku kalendarzowego: od 
1 stycznia do 31 grudnia. Z jakich 
źródeł i w jakiej kwocie pochodzą do-
chody miasta oraz na jakie zadania 
są przeznaczane, aby miasto mogło 
prawidłowo funkcjonować?

Najważniejszym dochodem dla 
miasta jest udział we wpływach z po-
datków i opłat. Stanowi on 66 proc. 
wszystkich dochodów (ponad 65 mln 
zł). Głównym źródłem dochodów bu-
dżetu miasta Marki są wpływy z po-
datku dochodowego od mieszkańców, 
wskazujących w rocznym zeznaniu 
podatkowym Marki jako miejsce za-
mieszkania. Około 37 proc.  nasze-
go podatku dochodowego trafia do 
budżetu gminy, w której mieszkamy. 
W przypadku Marek jest to najwyższa 
pozycja wśród dochodów – prawie 
37,5 mln zł. Dlatego tak ważne jest, 
aby wypełniając roczne zeznanie po-
datkowe wskazywać Marki jako miej-
sce swojego zamieszkania. Nie wiąże 
się to z koniecznością zameldowania 

się, ani wymiany dokumentów przez 
mieszkańca, a budżet miasta zyskuje 
dzięki temu dodatkowe środki, które 
można przeznaczyć np. na rozwój 
infrastruktury. Im więcej osób skła-
dając PIT wpisze Marki jako miejsce 
zamieszkania, tym więcej środków 
będzie można wydać na inwestycje. 
Do budżetu miasta trafia też 7 proc. 
podatku dochodowego od firm.

Ponadto największymi dochoda-
mi dla miasta są także: subwencja 
oświatowa przekazywana z budżetu 
państwa (20,8 mln złotych) i podatek 
od nieruchomości (17,6 mln zł).

Przyszłoroczne wydatki, jak w po-
przednich latach, niemal w połowie 
przeznaczone zostaną na oświatę – 
to prawie 51 mln zł. Kolejną pozycją 
w projekcie budżetu są wydatki na 

transport i łączność (18,7 mln zł), 
z czego budowa i modernizacja dróg 
oraz zakup gruntu pod ich budowę 
pochłonie ponad 14 mln złotych.

W przyszłym roku zaplanowano 
najwyższe w historii środki na inwe-
stycje – aż 27,2 mln złotych, co sta-
nowi 24,2 proc. wszystkich przyszło-
rocznych wydatków (przy 12,56 proc. 
w 2015 r. i 10 proc. w 2014 r.).  

Obecnie projekt budżetu jest ana-
lizowany przez radnych podczas 
komisji Rady Miasta Marki. Do mo-
mentu zamknięcia numeru nie wpły-
nęła żadna poprawka do budżetu 
ze strony radnych. Przewodniczący 
Rady Miasta Marki wyznaczył sesję 
budżetową na 30 grudnia. Wtedy 
poznamy ostateczny kształt uchwa-
ły budżetowej.

Jak funkcjonują miejskie finanse? Skąd miasto otrzymuję pieniądze  
i w jaki sposób je wydatkuje? Przybliżamy zasady tworzenia budżetu.

LISTA PROPONOWANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH 
INWESTYCJI W 2016 (W ZŁOTYCH)
 ↘  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1  

o nowe skrzydło dydaktyczne oraz salę sportową 7.000.000 
 ↘  Budowa i przebudowa przystanków 

komunikacji zbiorowej 950.000
 ↘  Rozbudowa ulicy Pomnikowej  

wraz z budową odwodnienia 4.203.000 
 ↘  Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem 

odwodnienia 1.100.000
 ↘  Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem, 

budową chodnika i wykupami gruntów (I etap) 700.000 

 ↘  Modernizacja ulicy Poznańskiej 500.000
 ↘  Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej  

wraz z odwodnieniem powierzchniowym 400.000
 ↘  Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem 

odwodnienia 423.000 
 ↘  Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, 

Sobieskiego, Modrzewiowa (I etap) 500.000
 ↘  Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem  

odwodnienia 300.000
 ↘   Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb 

Zespołu Szkół nr 2 (I etap) 100.000
 ↘  Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, 

Wesoła, Główna (I etap) 100.000

 ↘  modernizacja ulicy Łącznej i Klonowej 100.000
 ↘  Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych  

wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego 1.600.000 
 ↘  Modernizacja nawierzchni ulic posiadających  

infrastrukturę podziemną 700.000
 ↘  Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury  

technicznej 2.100.000 
 ↘  Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

dróg gminnych 1.000.000 

 ↘  Budowa chodników 500.000 
 ↘  Modernizacja elewacji kamienic, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki okiennej 
w budynkach komunalnych 

560.000 

 ↘  Modernizacja instalacji elektrycznej  
i wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych 250.000

 ↘  Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego: budo-
wa parku linowego dla dzieci, 4 siłowni plenerowych, 
infrastruktury do gry w minigolfa

600.000 

↘  Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego  
na terenie miasta 500.000 

 ↘  Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno  
– komunalnych w Markach 500.000 

 ↘  Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej 
„Mareckie Inwestycje Miejskie” 1.000.000 

 ↘  Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta, 
w tym utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańca, 
Mareckiego Punktu Aktywności Cyfrowej i dostosowa-
nie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 

390.000 

 ↘  Zagospodarowanie Skweru Żołnierzy Wyklętych  
i parkingu wokół Urzędu Miasta 200.000 

 ↘  Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego 200.000
 ↘  Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 100.000
 ↘  Modernizacja sali gimnastycznej na stadionie miejskim 

przy ul. Wspólnej 55.000

Dochody w 2016 roku
  Podatki i opłaty
  Subwencja
  Dotacje celowe
  Pozostałe dochody
  Majątkowe

  Transport i łączność
  Administracja publiczna
  Gospodarka mieszkaniowa
  Oświata i wychowanie
  Pomoc społeczna
   Godpodarka komunalna 
i ochrona środowiska

  Pozostałe wydatki

Wydatki w 2016 roku

Dynamiczny rozwój Marek narzuca 
konieczność rozbudowy systemu ka-
nalizacyjnego. W ciągu kilku ostatnich 
lat wybudowanych zostało ponad 
190 km kanalizacji.  Trudno uwie-
rzyć, że od pierwszych prac w 2009 r., 
kiedy powstał kolektor zbiorczy przy 
al. Piłsudskiego odprowadzający 
ścieki z Marek do „Czajki”, długość 
kanalizacji wzrosła aż czternastokrot-
nie. Przeprowadzenie inwestycji było 
możliwe dzięki dofinansowaniu z UE. 
W 2014 r. ukończono projekt „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki”. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia wyniosła po-
nad 120 mln zł netto, z czego ponad 
76 mln zł pochodzi z dotacji unijnej. 
2015 r. upłynął pod hasłem rozbudo-
wy sieci w ramach etapu II projektu, 
czyli ok. 11 mln dofinansowania i ko-
lejnych 30 km kanałów oraz moder-
nizacji sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej. W ramach II etapu zakupiono 
samochód ciśnieniowy do czyszczenia 
kanalizacji z recyklingiem wody. To 
niezbędny wydatek, aby usprawnić 
eksploatację sieci i zapewnić szybsze 
usuwanie awarii. Dzięki inwestycji 
unijnej podłączono do sieci blisko 
20 tys. mieszkańców, którzy skorzysta-
li z dofinansowania zasadniczej części 
podłączeń ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (ok. 13 mln zł). 
W najbliższym czasie planowane jest 
wykonanie kolejnych przyłączy dla 
potrzeb ponad 3,5 tys. osób. To nie 
koniec rozbudowy. Planowane jest 
kolejne 20 km kanalizacji sanitarnej, 
oczywiście, korzystając hojnie z dofi-
nansowania unijnego. 

Zakończono etap II rozwoju kana-
lizacji, ale satysfakcja ze zbudowanej 
sieci kanalizacyjnej będzie rosła wraz 
ze zwiększającą się liczbą przyłączo-
nych do niej mieszkańców. Już dzisiaj 
z kanalizacji korzysta ok. 5 tys. domów 
w Markach. Budowa własnego przyłą-
cza to poważny wydatek, dlatego spół-
ka wspiera mieszkańców pozyskując 
dofinansowanie w formie dotacji i/lub 
niskooprocentowanej pożyczki. 

Wszelkie działania spółka realizu-
je z myślą o mieszkańcach. Już teraz 
dzięki elektronicznej usłudze można 
otrzymać fakturę, podać odczyt licz-
nika czy kontrolować rozliczenia. Wy-
starczy wejść na stronę internetową 
spółki, gdzie łatwy w sposób znaj-
dą Państwo informacje, jak  założyć 
konto i skorzystać z Internetowego 
Biura Obsługi. Docelowo planujemy 

rozbudować system, aby mieszkańcy 
większość spraw mogli załatwić drogą 
elektroniczną. 

Przed inwestycją unijną spółka 
bazowała głównie na usługach ze-
wnętrznych. Obecnie posiada już 
własną księgowość i działy eksploata-
cji zarówno sieci wodociągowej, jak 
i kanalizacyjnej. Dzięki temu może 
świadczyć kompleksowe usługi dla 
mieszkańców. Specjalistyczny sprzęt, 
w tym zakupiony samochód do czysz-
czenia kanalizacji, wymagają odpo-
wiedniego garażowania i konserwacji. 
Dlatego nieunikniona była inwestycja 
w postaci budowy budynku socjalnego 
z zapleczem garażowo-warsztatowym. 

W związku z systematycznym wzro-
stem zapotrzebowania na wodę pitną 
w roku 2015 rozpoczęto przygotowa-
nia do budowy nowej Stacji Uzdatnia-
nia Wody (SUW2) w północnej czę-
ści Marek, co zapewni niezagrożone 
przerwami dostawy wody oraz jeszcze 
wyższą jej jakość. Inwestycja warta po-
nad 13 mln zł jest planowana w do 
realizacji w latach 2016 i 2017.

Inwestycje w Wodociągu  
Mareckim idą pełną parą 
Kolejne 30 km kanalizacji, Internetowe Biuro Obsługi dla klientów,
budynek socjalny z zapleczem warsztatowo-garażowym – to tylko
przykłady zrealizowanych projektów przez miejską spółkę w tym 
roku. Rok 2016 zapowiada się równie intensywnie.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA MARKI
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Rada miasta przyjęła w listopadzie 
nowe, niższe stawki podatku od środ-
ków transportowych zaproponowane 
przez burmistrza. Posiadacze samo-
chodów ciężarowych oraz autobusów 
od 1 stycznia zapłacą podatek niższy 
o połowę. Przykładowo, właściciele 
autobusów o liczbie miejsc powyżej 
30 zapłacą podatek niższy o 900 zło-
tych, natomiast właściciele samocho-
dów ciężarowych o masie do 5,5 t 
o 275 złotych. W 2016 roku stawki 
podatku od nieruchomości pozostaną 
na niezmienionym poziomie.

PODATKI  
– TRANSPORTOWY W DÓŁ,  
OD NIERUCHOMOŚCI BEZ ZMIAN
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W OBIEKTYWIE – OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH W MARKACH

Przez całe wakacje, 
w weekendy, w parku miejskim, 
czynna była bezpłatna strefa 
animacji i relaksu. W czwartki 
odbywało się Kino Letnie. 
Organizatorem obu wydarzeń 
był urząd miasta Marki.
W każdy wakacyjny czwartek miłośnicy 
kina mogli oglądać filmy „pod chmurką”. 

W repertuarze znalazły się zarówno 
komedie, dramaty, bajki dla dzieci, jak 
również (po raz pierwszy) filmy niszo-
we. W trakcie każdego seansu bezpłat-
nie można było napić się kawy lub zjeść 
słodką bułeczkę. 

Projekt „Na weekend zostaję z rodzi-
ną w Markach” w ramach kampanii „Po-
staw na Rodzinę” i „Stop dopalaczom” 
trwał od 9 lipca do 27 sierpnia. W każdy 
weekend była możliwość uczestniczenia 
w innych ciekawych zajęciach adresowa-
nych do dzieci i młodzieży.

– Chcieliśmy pokazać mieszkańcom 
nowe oblicze parku miejskiego, który zo-
stał zrewitalizowany. Chcemy by kojarzył 
się z miejscem, gdzie można ciekawie 
spędzić czas z rodziną  – mówi burmistrz 
Jacek Orych. 

Mieszkańcy Marek mogli korzystać 
z licznych animacji i warsztatów takich 

jak: tworzenie biżuterii, ozdabianie 
świec metodą decoupage, gra na bęb-
nach, nauka tańca irlandzkiego, projek-
towanie ubrań, przeprowadzenie ekspe-
rymentów z fizyki i wiele innych. Dużym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia składa-
nia budek dla ptaków, nietoperzy oraz 
owadów. Warsztaty przygotował Wydział 
Ochrony Środowiska urzędu miasta we 
współpracy z Fundacją Sendzimira, w ra-
mach projektu „EkoMarki – obywatelskie 
inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”. 
Dostępny był również sprzęt sportowy 
jak badminton, speedball, piłki, frisbee. 

Pojawiła się także strefa relaksu z kli-
matyczną muzyką, leżakami, gdzie moż-
na było poczytać książki przygotowane 
w ramach bookcrossingu. 

Kolejne atrakcje planowane są już 
w nowym sezonie letnim. 

NOWE ŻYCIE PARKU MIEJSKIEGO

Mieszkasz w Markach?  
Masz pomysł na kreatywne 
hasło promujące miasto?  
Zgłoś się do konkursu!

Zapraszamy mieszkańców do 
udziału w konkursie na hasło 
promocyjne miasta Marki. Celem 
konkursu jest wyłonienie orygi-
nalnego hasła pozytywnie cha-
rakteryzującego Marki. Hasło nie 
może być wcześniej publikowane 
ani nagradzane. Komisja konkur-
sowa wyłoni zwycięskie hasło, 
które będzie wykorzystywane do 
promowania miasta w Internecie, 
publikacjach urzędu miasta, czy 
też podczas miejskich imprez. 

Konkurs adresowany jest do 
wszystkich mieszkańców Marek, 
którzy ukończyli 16 lat. Zwycięzca 
otrzyma nagrodę w postaci netbooka. 
Chwytliwe hasło to doskonała forma 
promocji dla miast. Chcemy budować 
pozytywny wizerunek Marek. Konkurs 
na hasło to tylko jedno z szeregu za-
planowanych działań. Planowany jest 
także konkurs na maskotkę adresowa-

ny do dzieci oraz zaprojektowanie logo 
miasta. Następnie wykonana zostanie 
księga identyfikacji wizualnej.

Konkurs trwa do 16 grudnia 2015 
roku, a rozstrzygnięcie nastąpi 18 grud-
nia br. Regulamin i zgłoszenia konkur-
sowe są dostępne na www.marki.pl.

KONKURS NA HASŁO  
PROMOCYJNE MIASTA MARKI

14 sierpnia 2015 Rocznica Bitwy Warszawskiej

14 sierpnia 2015 

14 sierpnia 2015 

14 sierpnia 2015 

2 maja 2015 Dzień Flagi RP 11 listopada 2015 Obchody Narodowego Dnia Niepodległości

1 sierpnia 2015

11 listopada 2015 14 sierpnia 2015 11 listopada 2015

14 sierpnia 2015 14 sierpnia 2015 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Czy wszystko trzeba załatwiać 
osobiście w urzędzie lub spółce 
miejskiej? Oczywiście nie! 
Z pomocą przychodzi internet. 

Marki były gospodarzem konferencji 
na temat zastosowania aplikacji inter-
netowych dla mieszkańców. W trakcie 
spotkania dyskutowano na temat tzw. 
e-rozwiązań, które wdrożono w podwar-
szawskich gminach. My też mamy się 
czym pochwalić. Jedna z prezentacji do-
tyczyła serwisu Marki.NaprawmyTo.pl, 
który już od kilku lat działa w naszym 
mieście. Funkcjonalność serwisu omó-
wił burmistrz Jacek Orych. Dzięki apli-
kacji służącej do zgłaszania usterek 
w infrastrukturze miejskiej naprawio-
no już ponad 1000 zgłoszeń nadesła-
nych przez mieszkańców. Z inicjatywą 
uruchomienia serwisu „NaprawmyTo” 
w Markach wystąpiło stowarzyszenie 
Grupa Marki 2020 wspólnie z Fundacją 
Stocznia. Za wdrożenie serwisu Miasto 
Marki zostało nominowane do nagrody 
Super Samorząd 2012.

Podczas konferencji Aneta Mroczek, 
główna księgowa spółki Wodociąg Ma-

recki, prezentowała rozwiązanie  wdro-
żone przez miejską spółkę – Interneto-
we Biuro Obsługi Klienta (IBO). Dzięki 
IBO można otrzymywać e-faktury, 
kontrolować rozliczenia, przekazywać 
odczyty czy analizować zużycie wody. 

Wkrótce w mareckim ratuszu 
uruchomione zostanie Centrum Ak-
tywności Cyfrowej, w którym, poza 
założeniem i potwierdzeniem profilu 
zaufanego, będzie można załatwiać 
sprawy przez internet  bez konieczno-
ści wizyty w urzędach powiatowych 
czy wojewódzkich, jak np. złożenie 
wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. 
Na utworzenie centrum miasto otrzy-

mało dotację z Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji. Podczas konferencji 
resort reprezentował Jan Grabiec, obec-
nie poseł na Sejm, który  przedstawił 
uczestnikom e-rozwiązania już dostęp-
ne dla obywatela.

W spotkaniu uczestniczyli samo-
rządowcy m.in. z Izabelina, Grodziska 
Mazowieckiego, Radzymina i Karczewa. 

– Mam nadzieję, że dla nas wszyst-
kich konferencja będzie inspiracją do 
poszukiwania nowych rozwiązań dla sa-
morządów – podsumował Jacek Orych. 

Jej uczestnicy w jednym byli zgod-
ni – przyszłość już należy do aplikacji 
mobilnych, czyli na tablet i smartfon.

W MARKACH  
POTWIERDZISZ  
PROFIL ZAUFANY

W listopadzie w urzędzie miasta 
w Markach został otwarty Punkt  
Potwierdzania Profili Zaufanych. Jest 
to bezpłatna metoda uwierzytelnienia 
obywatela w kontakcie z administra-
cją publiczną, dzięki czemu możliwe 
jest załatwianie spraw administra-
cyjnych drogą elektroniczną. Aby 
potwierdzić profil zaufany wystarczy 
wcześniej założyć konto na platformie 
ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć 
wniosek o profil. Do potwierdzenia 
profilu niezbędny jest dowód osobi-
sty. Punt potwierdzania profili znaj-
duje się w urzędzie, pokój nr. 11 na 
parterze i jest otwarty w godzinach 
pracy urzędu.

W ciągu pierwszego tygodnia dzia-
łań punktu potwierdzono 18 profili 
zaufanych.

CYFROWY SAMORZĄD – APLIKACJE INTERNETOWE  
W SŁUŻBIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cyfrowy samorząd  
– także w naszym mieście
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Komisariat Policji w Markach 
wzbogacił się o dwa nowe 
pojazdy.

Ze środków budżetu miasta Marki 
Komisariat Policji w Markach otrzy-
mał dwa radiowozy, które będą 
wykorzystywane do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. W tym 
roku Komisariat otrzymał już z bu-
dżetu miasta Marki sprzęt biurowy 
w postaci: komputerów przenośnych, 
drukarek i niszczarek. Zdecydowanie 
najważniejszym wsparciem było prze-
znaczenie kwoty 42 tys. zł na służby 
ponadnormatywne. Z okazji święta 
Policji ośmiu policjantów otrzymało 
nagrody specjalne.

Komendant Komisariatu Policji 
w Markach podinsp. Andrzej Oleksiak  
podkreślał, że wspomaganie działalno-
ści miejscowej policji przez władze sa-
morządowe, na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w Markach ma bezpośrednie 
przełożenie na wzrost liczby policjan-
tów na ulicy i w miejscach zagrożo-

nych. Przekłada się to na spadek ilo-
ści zdarzeń najbardziej dokuczliwych 
społecznie typu: rozboje, kradzieże, 
zniszczenia i uszkodzenia.

Burmistrz Miasta Marki Jacek 
Orych zapowiedział, że miasto będzie 
wspierać policję nie tylko sprzętowo, 
ale także w postaci środków na służbę 
ponadnormatywną, o co będzie wnio-
skował do Rady Miasta.

– Policja musi być widoczna na uli-
cy, co przekłada się na poprawienie 
bezpieczeństwa mieszkańców. Do-
brym znakiem jest spadająca przestęp-
czość w Markach i mamy nadzieję, 

że tendencja ta się utrzyma – dodał 
burmistrz.

W uroczystości wzięli udział: bur-
mistrz Jacek Orych, przewodniczący 
rady miasta Tomasz Paciorek oraz radni: 
Agnieszka Lużyńska, Zbigniew Paciorek, 
Andrzej Rostek i Michał Jaroch, Pierw-
szy Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Wołominie mł. insp. Leszek 
Czaplicki a także ksiądz Kazimierz 
Sztajerwald – proboszcz parafii pw. św. 
Izydora i inni goście. Samochody zo-
stały poświęcone, by bezpiecznie spra-
wowały swoją służbę, jak podkreślił 
ksiądz proboszcz.  

Marecki Ośrodek Kultury istnieje od 30 lat. Został powołany w marcu 1984 roku. 
Jego siedzibą jest ponad stuletni jednopiętrowy budynek z piękną wieżyczką, mieszczący 
się w centrum miasta przy ul. Fabrycznej 2, róg al. Piłsudskiego. Celem instytucji 
jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturowej. Z zajęć organizowanych 
przez MOK miesięcznie korzysta od 800 do 900 Markowian. Rocznie MOK gości ponad 
10.000 osób. Aktualnie prowadzone są zajęcia stałe: ARTYSTYCZNE (ognisko plastyczne, 
muzyczne), TANECZNE, EDUKACYJNE, KLUBOWE – 26 różnorodnych form skierowanych 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych 
pracowników z przygotowaniem pedagogicznym i specjalistycznym. 

Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego  
– edukacja przez sztukę

MOK organizuje liczne wydarzenia: spotkania w ka-
wiarence artystycznej m.in: wystawy artystyczne, spo-
tkania  z cyklu „Znani i lubiani”, widowiska teatral-
ne, koncerty, recitale, wieczory literackie, wernisaże, 
imprezy patriotyczne i okolicznościowe; wycieczki 
wielo- i jednodniowe, wczasy rodzinne, półkolonie 
„Lato w mieście” i „Zima w mieście”; wyjazdy autoka-
rowe do teatrów, kin, muzeów, galerii; imprezy z cy-
klu „Niedziela z mamą, niedziela z tatą”; konkursy 
recytatorskie, plastyczne, wokalne, instrumentalne, 
ortograficzne (ogólnomiejskie i powiatowe).

ZAPRASZAMY NA IMPREZY

Nowe radiowozy dla mareckiej policji

 ↘  7.I.2016 GODZ. 16.00

ZAPRASZAMY NA IMPREZY W STYCZNIU

 ↘  14.I.2016 GODZ. 16.00

 ↘  Wernisaż wystawy malarstwa pt. „ANIOŁY”  
– trzech artystek plastyczek:  ANNY 
CHEŁMICKIEJ, ANASTAZJI FIETISOWEJ,  
ANNY KWIATKOWSKIEJ-MISIURSKIEJ; 

 ↘  Mini-recital sopranistki JULII KARLOVEJ. 
 ↘  11 listopada odbył się XVI FINAŁ 

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
„LIRYKI O NIEPODLEGŁEJ”, adresowany  
do dzieci i młodzieży mareckich szkół;

 ↘  Z cyklu „NIEDZIELA Z MAMĄ, NIEDZIELA Z TATĄ” 
odbyło się przedstawienie bajkowe dla dzieci  
od 4 lat pt. „NA JESIENNYM LIŚCIU”. 

 ↘  19 listopada z cyklu „NASZA MAŁA OJCZYZNA” 
odbyła się inscenizacja teatralna pt. „IMIENINY 
FLORY BRIGGS”. Przedstawienie przygotowane 
przez aktorów amatorów – członków 
Stowarzyszenia „Marki-Pustelnik-Struga”. 

 ↘  21 listopada odbył się recital KATARZYNY ŻAK  
– znakomitej aktorki teatralnej i filmowej  
oraz wokalistki. 

W LISTOPADZIE

 ↘  17.I.2016 GODZ. 15.00 

 ↘  10.XII.2015 GODZ. 16.00

 ↘  13.XII.2015 GODZ. 17.00

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego to miejsce szczególne, 
gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a w centrum zainteresowania stoi człowiek.

ZAPRASZAMY NA IMPREZY W GRUDNIU
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Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta
Marki oraz mieszkańcami Marek uzyskała dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 388 tys. zł na realizację projektu „EkoMarki
– obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”.

Mieszkańcy Marek wspólnie ustalili, które miejsca najbardziej potrzebują zmian 
na lepsze, czego najbardziej brakuje oraz co najbardziej przeszkadza w Markach. 
Tak powstało 17 inicjatyw lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie będą 
sprzątać i zmieniać Marki na jeszcze bardziej zielone i eko!  

W ramach projektu w br. został oczyszczony jeden ze zbiorników wodnych 
zlokalizowany przy jeziorze Konne, a także został posprzątany las w rejonie jeziora 
Kruczek. Ponadto zarówno ptaki, jak i owady otrzymały nowe miejsca do bytowa-
nia. W ramach dwóch inicjatyw zostały powieszone budki lęgowe dla ptaków oraz 
domki dla owadów. Liczymy, że już na wiosnę zagoszczą w nich nowi lokatorzy. 
Dwie z inicjatyw dotyczyły przeprowadzenia warsztatów połączonych z monito-
ringiem: rzeki Długiej oraz pomników przyrody i drzew cennych przyrodniczo. Ze-
brane informacje przyrodnicze posłużą do ochrony rzeki Długiej przed degradacją 
oraz przeanalizowania zasadności objęcia ochroną jeszcze liczniejszych grup drzew.

Już wkrótce realizowane będą kolejne z inicjatyw. Cały projekt zakończy się 
w maju 2016 roku. 

  1.  SOS dla Kruczka – Powstrzymanie 
dewastacji lasów wokół Jeziora 
Kruczek

  2.  Sponsoring dla skrzydlatych 
– akcja zakładania budek dla 
ptaków i nietoperzy w celu 
zwiększenia liczby potencjalnych 
miejsc lęgowych i gniazdowych 
tych zwierząt.

  3.  Monitoring pomników przyrody 
w Gminie Miasto Marki – akcja 
inwentaryzacji pomników przyrody 
w gminie przeprowadzona przez 
uczniów szkół gimnazjalnych, 
w ramach której powstanie mapa 
on-line.

  4.  Monitoring przyrodniczy rzeki 
Długiej – akcja inwentaryzacji 
przyrodniczej i waloryzacji 
krajobrazowej okolic rzeki Długiej, 
w czasie której uczniowie szkół 
gimnazjalnych z Marek przygotują 
interaktywną mapę przyrody 
tej okolicy.

  5.  Nasz las – nasze życie – społeczna 
akcja sprzątania lasu.

  6.  Przywracamy mieszkańcom 
Jezioro Czarne – społeczna akcja 
sprzątania okolic zbiornika 
wodnego.

  7.  Skwer bł. Bronisława Markiewicza 
– zielony zakątek w centrum miasta  
– stworzenie ogrodu deszczowego 
na obszarze skweru w mieście 
Marki.

  8.  Bocianie gniazdo – BOCIEKocham 
– stworzenie potencjalnego 
miejsca gniazdowania bociana 
białego poprzez postawienie 
dwóch platform na gniazda.

  9.  Ścieżka przyrodnicza w 
„Dębowym lesie” – społeczna 
akcja sprzątania terenu leśnego 

w okolicy osiedla oraz zapewnienie 
ptakom potencjalnych miejsc 
lęgowych przez wywieszenie 
budek lęgowych.

10.  Rekultywacja okolic placu 
zabaw za Kwitnącym Osiedlem 
– uprzątnięcie terenu w okolicy 
osiedla i postawienie koszy na 
odpady, a także posadzenie na tym 
terenie drzew.

11.  Oczyszczenie zbiorników wodnych 
w "Dębowym lesie" – społeczne 
akcje sprzątania obszarów nad 
zbiornikami wodnymi, ustawienie 
koszy na odpady.

12.  Filtrujące rondo – stworzenie 
na jednym z rond w Markach 
ogrodu deszczowego.

13.  Przeciwdziałanie zanikaniu 
owadów zapylających – zakup 
i montaż w terenie w okolicy 
jednego z osiedli w Markach 
budek i domków dla owadów 
zapylających (pszczół, błonkówek).

14.  Ogród deszczowy – 
zaprojektowanie i budowa ogrodu 
deszczowego na terenie szkoły 
podstawowej nr 2 w Markach.

15.  Zagospodarowanie i pielęgnacja 
zbiornika Meksyk – zbudowanie 
pomostu w celu ograniczenia 
zadeptywania szuwarów przez 
mieszkańców Marek, postawienie 
tablic informacyjnych.

16.  Rewitalizacja siedliska 
herpetofauny w rejonie 
zbiorników Konne – oczyszczenie 
zbiorników Konne z odpadów 
zalegających na ich dnie.

17.  Odtworzenie warstwy krzewów w 
parku Dziesięciu Powieszonych 
– przywrócenie siedlisk niewielkich 
ptaków Wróblowych. 

LISTA REALIZOWANYCH INICJATYWY W RAMACH PROJEKTU „EKOMARKI”

Ruszyły inicjatywy  
w ramach projektu EkoMarki 

Broszura informacyjna 
„EKOpostawa, to ważna sprawa!”
Broszura została opracowana w ramach zadania pod nazwą
Program edukacyjno-informacyjny „EKOpostawa, to ważna sprawa”
dofinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 11.376 zł.

Broszura została opracowana w ramach zadania Program edukacyjno-infor-
macyjny „EKOpostawa, to ważna sprawa” dofinansowanego przez Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wersja papierowa ekobroszury dostępna jest w Urzędzie Miasta Marki, nato-
miast wersję elektroniczną można pobrać ze strony www.czyste.marki.pl. 

Mieszkańcy Marek płacący
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, mogą bezpłatnie
pozostawiać wszystkie 
odpady zbierane selektywnie, 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
przy ul. Dużej.

W PSZOKu przyjmowane są następują-
ce odpady: tworzywa sztuczne, papier 
i kartony, metal, szkło, elektroodpady, 
odpady wielkogabarytowe oraz odpa-
dy zielone.

W mijającym roku punkt przeszedł 
modernizację. Wyrównano teren, ufor-
mowano nowe wjazdy i zamontowano 
nową bramę serwisową, która ułatwia 
firmie obsługującej punkt podstawianie 
kontenerów. Dodatkowo został powięk-

szony teren zajmowany przez PSZOK, 
dzięki czemu zwiększono liczbę kontene-
rów i pojemników, do których mieszkań-
cy mogą wywozić śmieci. Została także 
zamontowana dodatkowa latarnia, która 
oświetla teren w godzinach wieczornych, 
dzięki czemu łatwiej z niego korzystać, 
szczególnie zimą. Zmienione zostały 
również godziny otwarcia punktu. Obec-
nie jest on otwarty od 11.00 do 19.00 od 
poniedziałku do soboty. 

ZMODERNIZOWANO PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tak było...

...tak jest 
obecnie

Mareckie EKOkonkursy 
dla najmłodszych
W ramach edukacji ekologicznej marecki 
samorząd zorganizował dwa konkursy 
plastyczne dla dzieci i młodzieży. Liczba 
uczestników przeszła nasze oczekiwania.

We wrześniu odbył się konkurs pla-
styczno-techniczny przeznaczony dla 
dzieci z mareckich szkół i przedszkoli. 
Rywalizacja odbywała się w trzech ka-
tegoriach: przedszkolaki, uczniowie ze-
rówek i klas I oraz uczniowie klas II-III 
szkół podstawowych. Zadaniem było 
zaprojektowanie i wykonanie zwie-
rzęcia z odpadów. Technika mogła być 
dowolna, praca musiała być wykonana 
z surowców wtórnych.  

Komisja konkursowa wyłoniła zwy-
cięzców oceniając 542 prace. Do urzę-
du napłynęły zwierzaki z odpadów 
w postaci świnek, żyraf, ryb, jeży itp. 
Dzieci otrzymały nagrody w postaci ro-
werów, rolek oraz hulajnóg. Placówki, 
których podopieczni złożyły najwięcej 
prac, otrzymały projektory multime-
dialne. Pierwszą nagrodę otrzymało 
Niepubliczne Przedszkole Nr 11 Sióstr 
Rodziny Maryi, drugą natomiast Szko-
ła Podstawowa Nr 3. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie konkur-
sem, dodatkowo przyznanych zostało 
30 wyróżnień. 

Wręczenie nagród odbyło się na XI 
Spartakiadzie Rodzinnej „CZAT 2015”. 
Mieszkańcy podczas imprezy mogli 
podziwiać wszystkie prace wykonane 
przez uczestników konkursu. 

Własnoręczne przekształcanie su-
rowców wtórnych w "zwierzaka-śmie-
ciaka", pozwoliło zwrócić uwagę dzieci 
na to, że nie wszystkie zbędne rzeczy 
muszą od razu lądować w koszu, ale 
można dać im drugie życie.

„Mareckie zwierzaki – śmieciaki”

Konkurs  „Mareckie zwierzaki – 
śmieciaki” został dofinansowany 
w formie dotacji w kwocie 9.120 zł 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Ideą konkursu było zachęcanie mło-
dych ludzi do poznawania swojej oko-
licy. Konkurs miał zwrócić uwagę na 
miejsca ciekawe pod kątem przyrodni-
czym, a jednocześnie będące punktami 
charakterystycznymi na mapie Marek. 
Do konkursu zgłosiło się 119 młodych 
„odkrywców” ze swoimi pracami.

W październiku odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród lau-
reatom konkursu, połączone 
z wystawą nagrodzonych prac. 
Za zajęcie I, II i III miejsca zwy-
cięzcy otrzymali aparaty foto-
graficzne, a instytucje – mikro-
skopy z wyświetlaczem LCD.

„Marki z bliska
– czyli co kryje 
moja okolica”

Konkurs „Marki z bliska – czyli co kryje 
moja okolica” został dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
w formie dotacji, w kwocie 8.562,00 zł.

KONKURSY ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE PRZEZ  
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ URZĘDU MIASTA MARKI
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Zadaniem ZUK jest zarządzanie mieniem komunalnym, 
utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym miejskiej 
infrastruktury technicznej, wykonywanie remontów 
obiektów miejskich oraz konserwacja boisk i placów zabaw, 
a także prowadzenie targowiska przy ulicy Paderewskiego. 
Zakład Usług Komunalnych pomaga również w organizacji 
miejskich imprez i uroczystości oraz opiekuje się miejscami 
pamięci narodowej na terenie Marek.  

Boiska stały się ulubionym 
miejscem aktywności 
markowian. 

Od początku sezonu boiska Orlik były 
masowo odwiedzane przez mieszkań-
ców Marek. Powodem był atrakcyjny 
kalendarz imprez. W styczniu oraz 
lutym na orliku przy ulicy Stawowej 
funkcjonowało sezonowe lodowisko 
„Biały Orlik”. Od pierwszego dnia 
otwarcia lodowiska, mieszkańcy Marek 
i okolic masowo korzystali z „białego 
orlika”. W ciągu jednego dnia obiekt 
odwiedzało nawet 400 osób, wszyscy 
chętni mieli możliwość darmowego 
wypożyczenia łyżew.

Pod koniec marca rozpoczęły się za-
pisy do 7 edycji „Mareckiej Ligi Szóstek 
Pilkarskich”.  Zgłosiło się 14 zespołów. 
Liga była podzielona na dwie grupy, 
w których drużyny rywalizowały ze 
sobą systemem „każdy z każdym”. Do 
półfinału awansowały 4 zespoły, któ-
re walczyły między sobą o wejście do 
wielkiego finału. Ostatecznie zwycięz-
cą rozgrywek został po raz pierwszy 

w historii najmłodszy zespół rozgrywek 
„Prestige”. Wręczenie nagród odbyło 
się 22 czerwca. 

Także w czerwcu, po raz pierwszy 
odbył się „II Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej Placówek Wsparcia Dziennego” 
pod Honorowym Patronatem Burmi-
strzów Marek i Kobyłki.

We wrześniu odbył się „Amatorski 
Turniej Tenisa Ziemnego” w katego-
rii OPEN. Do zawodów zgłosiło się 
22 zawodników. Finaliści Grzegorz 

Grabowski i Augustyn Budek stoczyli 
zacięty pojedynek, zwycięzcą okazał 
się pan Augustyn.

We wrześniu ruszyła 8 edycja 
„Mareckiej Ligi Szóstek Piłkarskich”. 
Zwycięzcą po raz drugi z rzędu został 
„Sunset Marki” występujący wcześniej 

pod nazwą „Prestige”. Na drugim miej-
scu rozgrywki zakończył Inter Europol 
a na trzecim Grom Marki. Najlepszym 
zawodnikiem „Mareckiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich” został wybrany Karol 
Kurek z „Sunset Marki”. Najlepszym 
strzelcem rozgrywek okazał się po raz 
kolejny Tomasz Halewski z zespołu „In-
ter Europol”. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został wybrany natomiast Da-
mian Paciorek również z drużyny „In-
ter Europol”. 

W przyszłym roku dodatkowo będą 
organizowane turnieje piłki siatkowej 
oraz piłki koszykowej. Mamy nadzieję, 
że uda się znaleźć kolejnych aktyw-
nych markowian.  

Sportowe sukcesy młodych markowian
W Markach istnieje wiele uczniowskich klubów sportowych,  
w których dzieci i młodzież realizują swoje sportowe pasje. Bardzo cieszą 
nas sukcesy młodych markowian, gratulujemy i trzymamy za was kciuki!

Jesienią zawodniczki UKS Salto wzięły udział w trzech 
dużych imprezach zdobywając medale i doświadczenie. 
Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
17 października w akrobatyce sportowej w klasie mło-
dzieżowej Tosia Tomala i Marysia Gutowska zajęły dru-
gie miejsce, a rywalizowały z 23 parami. W wyższej, III 
klasie sportowej Maja Nienałtowska z Julią Nowińską 
zajęły trzecie miejsce, a wraz z Marysią Mańk zdoby-
ły kolejny brązowy medal w konkurencji trójek. Na 
Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży 24 października 
br. Marysia Gutowska wraz z Mają Jasionek zajęły trze-

cie miejsce w klasie młodzieżowej osiągając ogromny 
sukces. Tuż za nimi uplasowały się Natalia Bednarek 
z Antoniną Tomalą, a rywalizowały z 31 parami z in-
nych klubów. Podczas październikowego Grand Prix 
Polski w Łańcucie dwa startujące zespoły dostały się do 
ścisłych finałów swoich kategoriach wiekowych i udo-
wodniły, że cały czas robią postępy. Czwarte miejsce 
w kategorii trójek 12-18 lat zdobyły Alicja Śliwicka, 
Justyna Śliwicka, Ewa Gocławka (UKS Targówek). 
Szóste miejsce w kategorii dwójek 8-15 lat zajęły Julia 
Nowińska, Maja Nienałtowska.

MARKOWIANKA MEDALISTKĄ 
W SPADOCHRONIARSTWIE

Ppor. pil. Agnieszka 
Wiesner, utytułowana 
reprezentantka Spado- 
chronowej reprezentacji 
Polski w konkurencjach 
klasycznych, a jedno-
cześnie pilot śmigłowca 
w 25 Brygadzie Kawalerii 
Powietrznej.

W tym roku Agniesz-
-ka Wiesner, wraz z dru-
żyną, zdobyła zloty me-
dal w Belluno na Pucharze Świata oraz srebrny medal  
w klasyfikacji skoków grupowych na celność lądowa-
nia oraz medal brązowy w klasyfikacji drużynowej 
na Spadochronowych mistrzostwach Europy, które 
odbywały się w Erden-Montana (Bułgaria).

Na 6 Wojskowych Światowych Igrzyskach Sporto-
wych, które odbywały się w Korei Południowej pani 
Agnieszka uplasowała się na 10 miejscu, co jak na 
Igrzyska jest świetnym osiągnięciem. 

DZIESIĘCIOLETNI 
MARKOWIANIN MISTRZEM 
POLSKI W TENISIE ZIEMNYM
Oskar Grzegorzewski, uczeń  Szkoły Podstawowej nr 3 
w Markach, został zwycięzcą IV Halowych Ogólno-
polskich Mistrzostw Krasnali w tenisie ziemnym. 

Mistrzostwa obejmowały kategorię wiekową do 
10 lat, czyli rocznik 2005 i młodszych. Oskar pokonał  
wielu utytułowanych zawodników i został Mistrzem 
Polski 2015.

W MARKACH SPORTOWO 
PRZEZ CAŁY SEZON
Policzyliśmy! W Markach w 2015 r. 
odbyła się rekordowa liczba imprez 
sportowych. Wiele z nich miało swoją 
premierę. Poniżej krótka relacja.

NOCNY MAREK/czerwiec
W czerwcu w Markach odbyła się druga edycja impre-
zy biegowej pod nazwą „Nocny Marek”.

Biegi dziecięce, zawody nordic walking oraz 
nocny bieg główny na 10 km  to atrakcje impre-
zy. W pierwszym wyścigu udział wzięły najmłodsze 
dzieci, które raczkując pokonały dystans 20 metrów. 
Następnie rozegrano zawody na czterech dystansach 
200, 400, 800 i 1200 metrów. Kulminacją sportowej 
walki był dziesięciokilometrowy bieg główny po uli-
cach Marek, który wystartował o godzinie 21:00. 
Zwycięzcą biegu podobnie, jak w ubiegłym roku, 
okazał się Artur Jabłoński z czasem 33:06. Wśród 
kobiet tryumfowała Emilia Zielińska z czasem 40:36. 

Relacja z IX Memoriału Huberta Bercika/lipiec
Memoriał Bercika to nie tylko maraton rowerowy, ale 
przede wszystkim impreza, która ma na celu uczcze-
nie pamięci Huberta Manteuffla, a także spełnienia 
jego marzenia o tym, by w Markach, w mieście w któ-
rym mieszkał, odbywały się wyścigi MTB.

Tegoroczny IX Memoriał Bercika otrzymał wyso-
kie noty za profesjonalne przygotowanie trasy wy-
ścigu oraz sportową, przyjazną atmosferę. Wyścig 
relacjonowała Telewizja Polska, Tuba Marek oraz 
Radio Fama. Na stronie „Bercika” dostępne są wyniki 
w poszczególnych kategoriach maratonu. Za rok X 
jubileuszowy wyścig, na który zapraszamy już dziś.

Lotto Poland Bike Maraton w Markach/sierpień
Po raz pierwszy Marki gościły XI etap tegorocznego 
LOTTO Poland Bike Marathon, cyklu wyścigów ama-
torów na rowerach górskich. Na starcie stawiło się 
około 650 amatorów MTB. Na dystansie MAX (57 km) 
zwyciężył, drugi raz w tym sezonie, Ernest Kurowski. 
Wśród kobiet Marta Bazańska. Na trasie FAN (9 km) 
uczniowie i uczennice szkół podstawowych ścigali 
się w otwartych mistrzostwach Marek w kolarstwie 
górskim. W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland 
Bike jeździły też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat. 

Mała Mila/wrzesień
Bieg uliczny Mała Mila Marecka odbył się we wrześniu 
już po raz piąty! Impreza zawsze cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców i gości. Mała Mila to 
szybki wyścig, po płaskiej, prostej trasie. Zadaniem za-
wodników jest przebiegnięcie w jak najszybszym tem-
pie dystansu 1609 metrów, czyli małej mili. Zwycięzcą 
wśród panów okazał się Przemysław Dąbrowski 
z Borawe (4:28). Wśród pań wspaniałą walkę stoczy-
ły Justyna Ko-rytkowska (Łomża), mistrzyni Polski na 
5000 metrów oraz Ewa Chreścionko (Otwock), która 
zwyciężyła. 

ZAWODNICZKA UKS STRUGA 
WICEMISTRZYNIĄ ŚWIATA!

Wychowanka UKS 
Struga Marta Bań-
kowska została wi-
cemistrzynią świa-
ta w warcabach 
tureckich w kate-
gorii dziewcząt do 
lat 16. Mistrzostwa 
r o z g r y w a n e 
były w Holandii. 
W skład reprezen-
tacji Polski weszli 
także Ludwika 
Moczulska, Jakub 
Broma oraz Bogdan 
Bańkowski. 

We wrześniu w Markach rozegrano towarzyski 
mecz Polska-Jakucją w warcabach 100-polowych. 
Pojedynek zakończył się zwycięstwem reprezen-
tacji Jakucji 13:7. W polskiej reprezentacji zagrał 
markowianin Paweł Suchecki.

Mareckie Orliki tętnią życiem cały rok

UKS Salto obsypane medalami 

 ↘  W maju, zarządzeniem burmistrza, wprowadzony 
został program odpracowywania zaległości 
w spłacie czynszu za wynajem mieszkań 
komunalnych. Koordynatorem programu 
jest Zakład Usług Komunalnych. Program ten 
ma za zadanie pomóc w spłacie zadłużenia 
mieszkańcom Marek, którzy zalegają z opłatami 
za korzystanie z lokali należących do miasta. 
W ramach programu zawarto 18 porozumień 
z dłużnikami, którzy zobowiązali się  
do odpracowania długu.

PROGRAM ODPRACOWYWANIA DŁUGÓW

 ↘  Regeneracja nawierzchni 4 boisk,
 ↘  Przygotowanie dokumentacji do wymiany 

pokrycia podstawy komina fabryki Braci Briggsów 
(trwa wybór wykonawcy),

 ↘  Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach 
komunalnych przy ul. Lisa Kuli, ul. Zabawnej 
i al. Piłsudskiego,

 ↘  Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg,
 ↘  Uporządkowanie targowiska miejskiego  

przy ul. Paderewskiego,
 ↘  Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach 

komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej, 
ul. Wspólnej i al. Piłsudskiego,

 ↘  Remonty mieszkań komunalnych  
przy ul. Grunwaldzkiej i al. Piłsudskiego,

 ↘  Naprawa i malowanie ogrodzenia stadionu 
 miejskiego oraz barierek na mostach na rzece Długiej,
 ↘  Urządzenie terenu wokół placu zabaw przy 

ul. Sportowej (zamontowanie ogrodzenia, 
wykonanie chodnika oraz nasadzeń),

 ↘  Konserwacja sprzętu na placach zabaw przy  
ul. Grażyny oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4,

 ↘  Grabienie liści oraz czyszczenie chodników.

NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONYWANE 
PRZEZ ZUK W CIĄGU OSTATNICH TYGODNI:Zakład Usług Komunalnych 

porządkuje Marki



16 Karta Markowianina

Firmy z Marek 
przygotowały rabaty dla 
mieszkańców-posiadaczy 
Karty Markowianina.

W sierpniu ubiegłego roku 
Miasto Marki wprowadziło Kartę 
Markowianina adresowaną do 
mieszkańców. 

Jej wprowadzenie wiązało się 
z przystąpieniem naszego mia-
sta do programu „Warszawa+” 
w zakresie transportu publiczne-
go. Dzięki temu miasto zaofero-
wało mieszkańcom posiadającym 
Kartę Markowianina zakup tań-
szych biletów długookresowych 
komunikacji miejskiej oferowanej 

przez ZTM w Warszawie. Podobne 
rozwiązanie wprowadzone zosta-
ło w stolicy w ramach tzw. „Karty 
Warszawiaka”. Karta Markowia-
nina jest jednocześnie Warszaw-
ską Kartą Miejską, która służy do 
kodowania biletów na komunika-
cję miejską.

Urząd w Markach wydał ponad 
2500 takich kart. Równoległe pro-
wadzone są działania nad rozsze-
rzeniem oferty dla mieszkańców 
posiadających Kartę Markowiani-
na. Powstał program partnerski 
dla mareckich firm i przedsię-
biorstw. Partnerzy Karty udzielają 
zniżek na swoje towary i usługi 
posiadaczom Karty.

Mieszkańcy, którzy korzysta-
ją z Karty wskazują na realne 
oszczędności  w domowym bu-
dżecie za zakup biletów ze zniż-
ką. Od kwietnia tego roku Karta 
Markowianina to również karta 
uprawniająca do zniżek w skle-
pach i zakładach usługowych 
w Markach – mówi Jacek Orych 
Burmistrz Marek – sieć punktów 
ze zniżkami jest sukcesywnie po-
większana. 

Dla posiadaczy kart, którzy 
korzystają z biletów komunikacji 
miejskiej urząd uruchomił punkt 
sprzedaży biletów długookreso-
wych ZTM na Kartę Markowianina 
w budynku urzędu w pok. Nr 11. 

Zniżka nie tylko na bilet Warunkiem otrzymania 
karty jest rozliczenie 
podatku od osób fizycz- 
nych w Urzędzie Skarbo- 
wym w Wołominie z podaniem w PIT 
Marek jako miejsca zamieszkania.
Wydanie karty jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić formu-
larz wniosku (elektronicznie na stronie www.marki.pl 
lub w siedzibie urzędu miasta Marki, pok. Nr 11). 
Następnie należy udać się do punktu obsługi Karty 
Markowianina w urzędzie pok. Nr 11, okazać pierw-
szą stronę rozliczonego PIT-u wraz z potwierdzeniem 
dostarczenia go do Urzędu Skarbowego w Wołominie 
oraz dowód osobisty. Karta po weryfikacji dokumentów 
wyrabiana jest na miejscu w ciągu 10 minut. Karty są 
ważne do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 
Oznacza to, że należy dokonać przedłużenia ważności 
karty ponieważ po 30 czerwca następnego roku nieprze-
dłużone Karty Markowianina zostaną automatycznie 
zablokowane.  

JAK UZYSKAĆ KARTĘ?

Hurtowania Opakowań 
Anna Gumowska
Marki, al. Piłsudskiego 119, 
501 157 721,  
sklep@e-hurtownia 
-opakowan.pl, 
www.e-hurtownia 
-opakowan.pl
Kiosk przy Urzędzie Miasta 
– Zofia Krupa
Marki al. Piłsudskiego 95;  
530 625 153;
Sklep Rowerowy Squad
Marki, al. Piłsudskiego 205a; 
602 135 738;  
biuro@rowerowysquad.pl,  
www.rowerowysquad.pl
Agencja Ubezpieczeniowa 
CONSULTING
Marki ul. Pomnikowa 1; 
608 295 299;  
ubezpieczenia.consulting@
gmail.com
Usługi Kosmetyczne 
Wioletta Nazaruk
Marki, 11 Listopada 5d/3;  
604 270 085; 
wiolanazaruk@interia.pl
AND – skład i druk 
Marki; al. Piłsudskiego 143b; 
501 262 298; and@home.pl
Autorska Pracownia 
Projektowa Konstrukcji 
Budowlanych  
DESCON sp. z o.o.
Marki; ul.Lisa Kuli 106a; 
601 337 489;  
Biuro@Descon.pl 
Rzeczoznawca Budowlany; 
konsultant 
Atelier Paulina Matera
Marki, ul. Rejtana 20, 
723 508 209
Biuro Podróży 
"Era Wakacji"
Marki; ul. Małachowskiego 
12 lok. U4;  
tel 22 400 36 51; 
fax 22 254 09 75;  
biuro@erawakacji.pl, 
www.erawakacji.pl

SLIM SHAPE – Studio 
Modelowania Sylwetki 
Marki, ul. Lisa Kuli 5A lok. 4 
(22) 299 38 30, kontakt@
slimshapestudio.pl,  
www.slimshapestudio.pl
Gabinet Kosmetyczny 
Joanna 
Marki, ul. Rejatana 20, 
509 733 529, 
joannapoplawska@onet.pl
ZooExpert  
sklep zoologiczny
Marki, al. Piłsudskiego 201, 
506 215 465, zooexpert.
marki@wp.pl
HUSSE Marki – szwedzka 
karma dla psów i kotów
darmowa dostawa do domu, 
737 464 645, www.husse.pl, 
kasia.cichowicz@husse.pl
Klub Sportowy GRAVITAN
ul. Malborska 39,  
03-286 Warszawa 
22 761 57 20, 
www.gravitan.pl
JAZZ HOUSE  
Ireneusz Obuchowicz
Marki 05-270,  
ul. Broniewskiego 12,  
ul. Stalowa lok. 1/2, 
www.jazzhouse.pl, ireneusz.
obuchowicz@jazzhouse.pl
ARTTAP Katarzyna Bielicka
Warszawa 01-067,  
ul. Piaskowa 3,  
tapicerwarszawa@o2.pl,  
889 199 756

Szczegóły dotyczące 
zniżek dla posiadaczy Karty 
Markowianina znajdziecie 
Państwo na www.marki.pl
Szukajcie punktów  
oznaczonych naklejką.

PARTNERZY KARTY MARKOWIANINA

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCHW MARKACH 05-270 MARKI  UL. SPORTOWA 3 A

(przyziemie Dziecięcej Poradni Zdrowia obok świetlicy „CHATA”) TEL. 761-93-63 (w godzinach dyżurów)

Poniedziałek
17.30 – 20.30  Zajęcia grupy wspierająco-motywującej
16.30 – 18.30 Porady prawnika 
17.00 – 20.00  Porady indywidualne dot. narkomanii  

Wtorek
16.30 – 18.30  Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
(każdy 1 i 3 wtorek miesiąca) 

18.00 – 21.00    Porady indywidualne specjalisty uzależnień

Czwartek
17.00 – 20.00  Porady psychologa dot. uzależnień
17.30 – 20.00   Poradnictwo ogólne Punktu Konsultacyjnego 

Rozmowa  
z Ireneuszem 
Obuchowiczem 
właścicielem firmy  
Jazz House z Marek,  
która właśnie 
została partnerem 
Karty Markowianina.

1 Jak dowiedział się pan  
o programie partnerskim 

związanym z Kartą Markowianina  
i jakie formalności musiał  
pan spełnić żeby zostać 
partnerem programu?
O programie dowiedziałem się od 
kolegi, który już jest partnerem 
programu. Jeśli chodzi o formal-
ności to można powiedzieć że są 
minimalne. Wystarczyło wypeł-
nić odpowiedni druk i złożyć go 
w urzędzie – w moim przypad-
ku osobiście, ale jest możliwość 
wysłania drogą elektroniczną.

2 Dlaczego przystąpił pan 
do programu ?

Do programu przystąpiłem z róż-
nych czynników. Najważniejszym 
czynnikiem jest chyba to, że miesz-
kańcy – nie tylko korzystający z pro-
gramu – będą mieli świadomość że 
na terenie naszego miasta istnieją 
firmy, które w pełni zadowolą ich 
oczekiwania i nie muszą szukać 
takich firm w sąsiadujących miej-
scowościach oraz warto związać się 
z naszym miastem.

Drugim czynnikiem jest to, że 
w pełni integruję się ze społecz-
nością marecką – jestem miesz-
kańcem, tu płacę podatki, tu mam 
swoje miejsce zamieszkania tu wy-
chowuję dzieci czując się dobrze, 
więc chciałbym mieć jakiś wpływ 
na rozwój miasta aby więcej 
przedsiębiorczych ludzi chciało tu 
zamieszkać, prowadzić swoje biz-
nesy, życie oraz korzystać z dobro-
dziejstwa małych mareckich firm.

Trzecim czynnikiem jest na 
pewno możliwość promocji przy 
udziale miasta.

3 Czego oczekuje pan po 
przystąpieniu do programu ?

Do propagowania przedsiębior-
czości i komunikacji MIASTO 
– MIESZKAŃCY co pozwoli na 
większe zainteresowanie osób 
mieszkających jak i napływowych 
na lokowanie biznesów w Markach 
a co za tym idzie – rozwój miasta 
oraz na większy udział i pomoc 
miasta w promowaniu lokalnych 
przedsiębiorców.  

Warto wiązać się z naszym miastem

SPRAWY PRZEMOCY
dyżur Zespołu Interdyscyplinarnego  
– poniedziałki godz. 13.00 – 15.00 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 
ul. Lisa Kuli 3 A Tel. 22 771-30-23 w 11

Wszystkie porady bezpłatne. Informacja o możliwościach 
leczenia. Zapewniamy profesjonalną pomoc i dyskrecję.  

Porad udzielamy anonimowo, nie wydajemy  
zaświadczeń ani dokumentacji. Zapraszamy!

Grupa Anonimowych Alkoholików „Cegiełka”  
– zaprasza na „otwarte” mityngi AA  

we wtorki godz. 18.00 – 20.00
w sali świetlicy „CHATA”  w Markach przy ul. Sportowej 3

KWARTALNIK 
URZĘDU MIASTA MARKI

Wydawca: Urząd Miasta Marki, 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Redaktor Naczelny: Emilia Wrzosek

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
Nakład: 11.200 egzemplarzy

Jazz House zajmuje się 
pośrednictwem finansowym 
i nieruchomościowym oraz 
usługami informatycznymi.

JAZZ HOUSE


