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Zdobyliśmy ponad 10 mln zł na kompleksowy remont 
kluczowej ulicy. W przyszłym roku przygotujemy projekt 
zmian, w 2024 r. rozpoczniemy prace. Str. 3

Potężna dotacja  
na Ząbkowską

Dziki w powiecie

Rok szkolnych 
rekordów

Wszystkie okoliczne miasta mają ten sam wspólny problem. 
Co możemy zrobić z dzikami, czego nie możemy zrobić – 
w pytaniach i odpowiedziach. Str. 14
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Wszystko w Twoich rękach. 
We wrześniu mieszkańcy naszego miasta 
wybiorą najlepsze projekty
z Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
Zobacz,
na jakie 
możesz 
głosować! 

Str. 4-5

Najlepsze piłkarki ręczne w kraju będą rozgrywać mecze 
w MCER. Wszystko za sprawą…  drużyny z Ukrainy.  Str. 8

Kobieca Superliga 
zagra w Markach

W NUMERZE

ZdecydujZdecyduj
oo 800 000 zł800 000 zł

Takiej liczby uczniów w historii naszego miasta  
jeszcze nie było. Str. 2
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

P od koniec ubiegłego roku, przygotowując 
projekt strategii rozwoju miasta, 

przeprowadziliśmy wśród mieszkańców badania 
ankietowe. Zadaliśmy m.in. pytanie, czy 
uważa Pan/Pani, że ma realny wpływ no to, 
co dzieje się w najbliższym otoczeniu. 37 proc. 
mieszkańców odpowiedziało, że ich głos  
i działania są ważne (choć – tu trzeba zaznaczyć 
– większość  z nich stwierdziła, że nie zawsze 
są w stanie zmienić otoczenie). Czy te 37 proc. 
to dużo czy mało? Wcale nie tak mało. Jedna 
trzecia z nas już wie, że chce i może działać.

Na konkretnym przykładzie z Marek widać, 
że warto – nawet jeśli na efekty trzeba czekać 
dłużej. Przed rozpoczęciem budowy obwodnicy 
grupa mieszkańców Marek rozpoczęła starania 
o dobudowanie i podwyższenie ekranów 
akustycznych. Byli pewni, że normy hałasu 
będą przekroczone i tak też po uruchomieniu 
drogi się stało. Nasi mieszkańcy zbierali  
podpisy pod petycjami i spotykali się  
z urzędnikami i parlamentarzystami.  
Jako samorząd wspieraliśmy ich. I po latach 
starań osiągnęliśmy sukces. Od lutego prace  
przy ograniczeniu hałasu z obwodnicy trwają, 
choć pewnie jeszcze nie w takim wymiarze, 
w jakim by sobie mieszkańcy życzyli.  
Tak czy owak – jest to świetny przykład 
inicjatywy, która będzie mieć duży,  
pozytywny wpływ na lokalne otoczenie.

Ale nawet jeśli – jako mieszkańcy – nie jesteśmy 
inicjatorami ważnych zmian, możemy być ich 
ambasadorami. Niedługo każdy z nas będzie 
współdecydować, na co przeznaczymy pieniądze 
z przyszłorocznego budżetu. W ramach 
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego do wyboru 
będzie 18 projektów przygotowanych przez 
mieszkańców (więcej na str. 4-5). Tylko od nas 
zależy, czy zagłosujemy i na co. W ubiegłym 
roku z tego prawa skorzystało 2 tys. osób.  
Mam nadzieję, że w tym roku poprawimy ten 
wynik. I tu dobrą puentą będzie hasło – 
Marki Włącz się. W życie miasta. 

Burmistrz Miasta Marki

W tym roku do pierwszych klas pójdzie 735 uczniów...

Przez wakacje w mareckich szkołach trwały inten-
sywne prace przygotowujące szkoły do nowego roku. 
W placówce na Wczasowej powstała nowa świetlica, 
w szkole przy Okólnej – nowe sale lekcyjne: językowa 
oraz integracyjna. Wszystko po ty, by przygotować się 
na przyjęcie uczniów, którzy 1 września wrócili bądź 
po raz pierwszy zasiedli w szkolnych ławkach.

– To kolejny rok, w którym wzrosła liczba uczniów 
w mareckich szkołach. Ubiegły rok zaczynaliśmy ma-
jąc ponad 4,2 tys. uczniów. W tym roku przekroczymy 
poziom 4,8 tys. dzieci. To tak, jakby w ciągu roku przy-
była nam jedna, mała szkoła podstawowa – tłumaczy 
Andrzej Motyka, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
zarządzającego sprawami mareckiej edukacji.

W Markach mamy już dwie szkoły, do których cho-
dzi już ponad 1000 uczniów! To Szkoła Podstawowa 

nr 4 przy ul. Wspólnej oraz Szkoła Podstawowa nr 1 
przy ul. Okólnej.

– W tym roku będziemy kształcić już 1200 uczniów. 
Na przyjęcie właśnie tylu dzieci był obliczany nowy 
kompleks edukacyjny przy ul. Wspólnej. W sumie 
będziemy mieć 50 oddziałów klasowych, w tym 
9 pierwszych klas. Nasza kadra pedagogiczna liczy 
122 nauczycieli, a 10 pań zatrudnionych w kuchni 
będzie przygotowywać prawie 970 obiadów dziennie 
– wylicza Izabela Paciorek, dyrektor SP4.

Warto podkreślić, że edukacja jest największą pozy-
cją wydatkową w budżecie miasta. W tym roku prze-
widujemy, że na ten cel wydamy minimum 115 mln 
zł. To ponad 44 proc. całości rocznych wydatków na-
szego samorządu!

– We współczesnym świecie największym kapita-
łem jest wiedza. Dlatego – po rozbudowaniu bazy 
edukacyjnej w Markach – inwestujemy w doposażanie 
szkół w nowoczesne narzędzia edukacyjne. W każdej 
szkole podstawowej powstały lub powstają „Labo-
ratoria przyszłości”, których celem jest budowanie 
kompetencji, które przydadzą się naszym uczniom 
w przyszłości – dodaje Paweł Pniewski, zastępca bur-
mistrza Marek.

Nowy rok szkolny rozpocznie 
w tym roku już 4,8 tys. dzieci!  
Takiej liczby uczniów w historii 
miasta nigdy nie mieliśmy…

↘  Elżbieta Piszcz, dyrektor ZS 2

Wszystkim uczniom życzę wielu cennych  
doświadczeń w nadchodzącym roku, aby w pełni 
wykorzystali czas przeznaczony na naukę  
oraz rozwijali swoje talenty i zainteresowania. 
Nauczycielom –  satysfakcji z pracy  
oraz kreatywnego podejścia do wyzwań.

↘  Izabela Paciorek, dyrektor SP4

Życzę, żeby nadchodzący czas był okresem pomyślnej 
współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych 
sukcesów we wszystkich działaniach. Radości 
w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności.  
Oby osiąganie celów dawało wiele satysfakcji,  
było twórcze, a także przynosiło jak najlepsze wyniki.

ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY

...a każdy z nich otrzyma 
szkolny worek.

Witajcie 
w szkole

WAŻNA DATA Do tego dnia (do godz. 12.00) czekamy na 
Państwa zgłoszenia dotyczące odbioru odpadów 
wielkogabarytowych. Pod koniec sierpnia rozpoczęliśmy 
jesienną edycję tej akcji. Nieruchomość można zgłosić: 
e-mailowo na adres czyste@marki.pl lub telefonicznie 
(numery 22 129 11 05, 22 123 96 21, 22 123 96 22). 
Informacja o terminie odbioru odpadów zostanie 
przekazana w chwili zgłoszenia nieruchomości.26.09

Obsługą rządowego 
świadczenia w naszym 
mieście zajmuje się Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
Mieszkasz w gospodarstwie domowym, 
w którym głównym źródłem ogrzewa-
nia jest węgiel? Możesz w tym roku 
otrzymać 3000 zł. To dodatek węglo-
wy, który uchwalił latem parlament. Od 
17 sierpnia do 30 listopada tego roku 
można składać wnioski o jego wypłatę 
do gminy. W Markach zajmuje się tym 
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), 
a ściślej – jego filia przy ul. Lisa Kuli 5A. 

Przy składaniu wniosków nie ma 
kryterium dochodowego. To oznacza, że 
zarówno ubogi jak i zamożny może taki 
dodatek otrzymać – oczywiście pod wa-
runkiem, że głównym źródłem ogrze-
wania jest węgiel. Drugim warunkiem 
otrzymania takiego świadczenia jest 
wpis lub zgłoszenie odpowiedniego źró-
dła ogrzewania (kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe) do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Jeśli takiego wpisu lub 
zgłoszenia nie ma, wnioskodawca nie 
ma prawa do uzyskania świadczenia. 

– Wniosek o dodatek można złożyć 
zarówno w tradycyjnej formie papiero-
wej jak i elektronicznie poprzez ePUAP. 
Prosimy o jego uważne wypełnienie, 
bo dotychczasowa praktyka pokazuje, 
że często pojawiają się w nich błędy. 
Popełniają je także osoby wysyłające 
e-wniosek – najczęściej brakuje kwa-
lifikowanego podpisu elektronicznego 
– informuje Elżbieta Błońska, zastępca 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach.

Złóż wniosek 
o dodatek 
węglowy 

Węgiel – jedno z najbardziej  
poszukiwanych obecnie źródeł ciepła.

Pod koniec maja zostały ogłoszone wyni-
ki naboru w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych. Piotr Uściński, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii, i Adam Lubiak, starosta 
wołomiński, poinformowali, że war-
tość inwestycji w naszym powiecie 
wyniesie blisko 233 mln zł. W grupie 
beneficjentów jest oczywiście nasze 
miasto. Samorząd złożył trzy wnioski, 
dwa z nich otrzymały dofinansowanie. 
W sumie możemy liczyć na 14 mln zł 
dofinansowania.

– Ogromną szansą na realizację inwe-
stycji samorządowych są dotacje, które 
częściowo uzupełniają ubytki w zmniej-
szających się dochodach samorządów. 
Staramy się zdobywać dofinansowania 
z różnych źródeł. Tym razem otrzymaliś- 
my rządowe wsparcie. To świetna wiado- 
mość dla wielu mieszkańców. Serdecz-
nie dziękuję wszystkim osobom zaanga-

żowanym w przygotowanie, a następnie 
proces akceptacji tych projektów – pod-
kreśla burmistrz Jacek Orych. 

Zaprojektuj i… wyremontuj
Rządowe pieniądze popłyną na moder-
nizację ulicy Ząbkowskiej, która łączy 
dwie drogi powiatowe. To jedna z klu-
czowych miejskich ulic, równoległych 
do Alei Piłsudskiego. Modernizacji bę-
dzie podlegać liczący 1,34 km odcinek 
od obwodnicy do ul. Fabrycznej. W pla-
nie m.in. ułożenie nowej nawierzchni 
i chodników, przebudowa skrzyżowań, 
schowanie części linii napowietrznych, 
wymiana oświetlenia oraz budowa 
infrastruktury dla potrzeb transportu 
zbiorowego. Wysokość dofinansowania 
wyniesie 10,63 mln zł.

Inwestycja ma zostać zrealizowana 
w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W tym 
roku podpiszemy umowę na wykonanie 
projektu funkcjonalno-użytkowego re-

montu Ząbkowskiej. Kolejnymi krokami 
będą zaprojektowanie, uzyskanie nie-
zbędnych zezwoleń, a potem wykonanie 
prac. Ostrożnie zakładamy, że te ostatnie 
będą realizowane w latach 2024-2025. 

Pożegnanie z kopciuchami
Z rządowej dotacji uzyskamy także 
3,47 mln zł na wymianę indywidual-
nych źródeł ciepła w części domów 
komunalnych. To kolejny element wal-
ki z tzw. niską emisją. Dzięki inwesty-
cjom, polegającym na wymianie starych 
kopciuchów na ogrzewanie gazowe, 
zmniejszymy ilość zanieczyszczeń w na-
szym mieście.

– Zanim otrzymaliśmy dotację, 
rozpoczęliśmy wymianę źródeł ogrze-
wania w mieszkaniach komunalnych. 
W przyszłym roku proces nabierze tem-
pa. Przygotowujemy się do ogłoszenia 
postępowania przetargowego w formu-
le „zaprojektuj i zbuduj”. Chcemy, by 
w 2023 r. prace zostały zrealizowane 
na osiedlach Wspólna i Grunwaldzka. 
Znikną kopciuchy, w to miejsce wejdzie 
ogrzewanie gazowe – tłumaczy Marcin 
Dąbrowski, naczelnik Zakładu Usług 
Komunalnych. 

Finansowe wsparcie  
dla miejskich inwestycji
Dzięki rządowym dotacjom zmodernizujemy 
ul. Ząbkowską oraz wymienimy źródła ciepła 
w większości domów komunalnych

KOŁOMAREK W LICZBACH

Tyle wynosi średni czas wypożyczenia roweru.

42 minuty3084 Tyle wypożyczeń naszego 
roweru miejskiego  
zanotowaliśmy od końca 
czerwca do końca sierpnia.

Tyle wypożyczeń zarejestrowaliśmy 
na najbardziej popularnej trasie 
Saturna-Wspólna/Wspólna-Saturna. 238

922 Tyle wypożyczeń zanotowaliśmy  
na najbardziej popularnej stacji  
– pod węzłem trasy S8.  
Na kolejnych miejscach są stacje 
przy ratuszu oraz ul. Saturna.

47 Tyle razy korzystał z roweru 
miejskiego najbardziej  
aktywny użytkownik.
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Ty decydujesz, my zrealizujemy

JEST W CZYM WYBIERAĆ 

↘  Poprzez system elektroniczny udostępniony pod adresem 
zdecyduj.marki.pl

↘  Wysyłając odręcznie podpisaną kartę do głosowania  
na adres poczty elektronicznej: zdecyduj@marki.pl

↘  Wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do 
zapieczętowanej urny. Będą one dostępne w:  
kancelarii Urzędu Miasta Marki, Mareckim Ośrodku Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej Miasta 
Marki (ul. Wczasowa 5 oraz ul. Wspólna 40-42) oraz 
Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3.

↘  Wysyłając wypełnioną kartę do głosowania listownie na adres 
urzędu z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”. Uwaga! 
Zdecyduje data wpływu przesyłki do kancelarii ratusza.

Jak możemy głosować? 

1 Psi Park

Budowa u zbiegu ulic Stawowej i Jasińskiego ogrodzo-
nego, całodobowego i dwustrefowego (dla ras mniej-
szych i większych) wybiegu dla psów. Pomysłodawcy 
proponują zainstalowanie na powierzchni trawiasto-
-piaszczystej, urozmaiconej pagórkami, urządzeń do 
psich zabaw: kładki, podestu, palików do slalomu, 
tunelu oraz poidełka. Dodatkowo miałyby tam stanąć 
ławeczki dla właścicieli psów, kosze na śmieci i pojem-
niki na psie odchody. 

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
185 tys. zł

2

Aktywna 
rekreacja 
na Wilczej 
– boiska 
plażowe  

i plac zabaw 
oraz górka  

saneczkowa

Inwestycja, zlokalizowana na rogu ul. Wilczej 
i Żbika, miałaby być miejscem całorocznej rekreacji 
oraz sposobem na zagospodarowanie zaniedbanej 
przestrzeni. Zdaniem pomysłodawcy, taki kompleks 
zaspakajałby potrzebę wypoczynku na świeżym 
powietrzu, a także popularyzował aktywne formy 
spędzania czasu. Docelowo miałby być miejscem 
rodzinnych wycieczek mieszkańców ze wszystkich 
części miasta.

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
475 tys. zł

3

Remont  
chodnika 
przy ul. 

Wspólnej

Pomysłodawcy wnioskują o renowację chodnika od 
alei Piłsudskiego do ul. Broniewskiego po stronie 
Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. 
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Podkreślają, że chodnik łączy 
osiedle bloków mieszkalnych, domków jednoro-
dzinnych z przystankiem autobusowym oraz jest 
drogą do wielu obiektów użytku publicznego m.in. 
MCER oraz Marcovii. 

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
198,6 
tys. zł

4 Setka na 
Szpitalnej

Chodzi o ułożenie brakującego, liczącego ponad 
100 m. chodnika w ulicy Szpitalnej. Dzięki realizacji 
tej inwestycji doszłoby do powiązania miejskiej 
infrastruktury chodnikowej wraz z chodnikami 
i drogami rowerowymi wybudowanymi przy oka-
zji realizacji obwodnicy Marek. To przełożyłoby się 
na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w rejonie gęstej zabudowy, przedszkola, żłobka 
i punktów usługowych

Szacowany 
koszt  
inwestycji  
70 tys. zł

5
100 ławe-
czek odpo-

czynkowych

To może być element, który wzbogaci marecką 
przestrzeń publiczną. Chodzi o zakup oraz montaż 
100 ławek dla mieszkańców, które mają im zapew-
niać odpoczynek podczas spacerów, w drodze do 
przystanku autobusowego, sklepu, lekarza, szko-
ły, przedszkola lub kościoła. Byłyby one przede 
wszystkim dedykowane osobom starszym (zwięk-
szając ich samodzielność ruchową) oraz rodzicom 
z małymi dziećmi

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
560 tys. zł

6

Trampoliny 
dla rodziny  

– nowo- 
czesny park  
dziecięcej 

aktywności

Zdaniem pomysłodawców, inwestycja zlokalizo-
wana u zbiegu Stawowej, Wilczej i Jasińskiego 
będzie zachętą do podejmowania aktywności fi-
zycznej, szczególnie ważnej w erze popandemicz-
nej. Główną atrakcją mają być  trampoliny, do tej 
pory nie występujące w żadnym tego typu miejscu 
w Markach. Kolejnymi elementami parku będą stół 
pingpongowy oraz zjazd linowy, które dadzą „moż-
liwość dobrej zabawy dzieciom w każdym wieku”. 

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
295 tys. zł

7

Tężnia  
solankowa 

– „Mały 
Ciechocinek” 
w Markach

Pomysłodawcy proponują wzbogacenie oferty 
Parku Wolontariuszy. W tej lokalizacji powstałaby 
tężnia solankowa (z drewna sosnowego lub świer-
kowego). Mieszkańcy mogliby zażywać inhalacji 
„z korzyścią dla swojego zdrowia”. Projekt prze-
widuje zagospodarowanie terenu wokół tężni, za-
montowanie ławek „umożliwiających korzystanie 
z pożytków płynących z unoszącej się w bezpośred-
niej bliskości mgiełki solankowej”.

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
373,5 
tys. zł

8

Trampoliny 
ziemne,  

czyli atrakcja 
dla każdego  
– niezależnie 

od wieku

Są bezpieczne, dają dużo radości i mają wpływ na 
prawidłowy rozwój dziecka. Tak ideę wybudowania 
ziemnych trampolin uzasadniają autorzy wniosku, 
podkreślając, że jest to obecnie jedno z najchętniej 
wybieranych miejsc na placach zabaw w naszym 
kraju. Takie trampoliny mogłyby być zainstalowa-
ne na rogu Stawowej i ul. Jasińskiego, na placu 
Zgody oraz terenach przy placach zabaw (ulice 
Żeromskiego i Grażyny). 

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
80 tys. zł

9 Markowy 
skatepark

Na rogu Okólnej i Grunwaldzkiej mamy już pump-
track. W ramach MBO pojawiła się propozycja 
wybudowania w tej samej lokalizacji skateparku, 
dedykowanego posiadaczom rowerów, hulajnóg 
czy rolek. W jego skład weszłyby takie elementy 
jak rampy, funboxy, minirampy, quarter pipe, bank 
ramp. Zdaniem pomysłodawcy, w naszym mieście 
brakuje takiego miejsca, tymczasem popularność 
takiej formy ruchu rośnie.

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
650 tys. zł

10 Aktywna 
zebra

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców okolicznych osiedli poprzez budo-
wę aktywnego przejścia dla pieszych na wysokości 
ulicy Okólnej 22. Chodzi m.in. o jego doświetlenie 
dodatkowymi lampami LED, ustawienie znaków 
z folią odblaskową i odmalowanie pasów. Z rozwią-
zania byliby również zadowoleni kierowcy, którzy 
– dzięki pulsującym światłom – będą mogli szybciej 
reagować na zmiany na jezdni.

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
83,7 tys. zł

11

Sprawny 
rower,  

czyli marec-
ka sieć stacji 

napraw-
czych dla 
rowerów

W pięciu lokalizacjach na terenie naszego miasta 
mogą powstać punkty do naprawy rowerów i wóz-
ków dziecięcych. Będą się one składać ze stacji 
naprawczych oraz stojaków. Punkty zostaną zlo-
kalizowane w sąsiedztwie popularnych w naszym 
mieście tras rowerowych (okolic lasów, parków, 
terenów rekreacyjnych). Zdaniem pomysłodaw-
ców, jest to propozycja, która „wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców”, coraz częściej wyko-
rzystujących rowery.

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
55 tys. zł

1

Wiem co 
jem, czyli 

cykl spotkań 
edukacyj-

nych 
z zakresu 
żywienia  

dla rodziców 
dzieci oraz 
mieszkań-

ców

Naturalne metody wspomagania odporności, 
prozdrowotnych nawyków, walka z nadwagą — to 
wiedza, którą mogą zdobyć uczestnicy spotkań 
edukacyjnych. Byłyby one organizowane w bu-
dynkach szkolnych i przedszkolnych, a także np. 
w Centrum Aktywności Fabryczna 3. Inwestycja 
w zdrowie i odpowiednia wiedza na temat żywie-
nia będą procentowały w przyszłości – uważają 
autorzy wniosku.

Szacowany 
koszt 
zadania 
23 tys. zł

2

Piknik  
sąsiedzki  

przy 
Małachow-

skiego

Zabawa z wodzirejem, turniej siatkówki plażo-
wej, konkursy i dmuchańce dla dzieci, prelekcja 
lokalnego historyka – tak może wyglądać przy-
szłoroczne spotkanie mieszkańców naszego mia-
sta. Jego celami są wzmocnienie sąsiedzkich wię-
zi oraz globalna integracja marczan. Wydarzenie 
mogłoby się odbyć w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedli: Lisi Jar oraz Kwitnącego Osiedla. 

Szacowany 
koszt 
zadania 
35 tys. zł

3

Ugotowani 
w Markach! 
Warsztaty 
kulinarne  

pod okiem 
szefa

To propozycja dla tych, którzy lubią gotować. W na-
szym mieście mogą odbyć się warsztaty, podczas 
których uczestnicy nauczą się przyrządzać potrawy 
kuchni śródziemnomorskiej, azjatyckiej, wege, we-
gańskie i wyroby cukiernicze.  A to wszystko pod 
okiem doświadczonego szefa kuchni. Na koniec 
– oczywiście wspólne delektowanie się przygoto-
wanymi potrawami.  Dodatkowym celem projektu 
jest integracja mieszkańców, bo – jak czytamy we 
wniosku – „kuchnia zbliża ludzi”.

Szacowany 
koszt 
zadania 
50 tys. zł

PROJEKTY TWARDE PROJEKTY TWARDE

PROJEKTY MIĘKKIE

4 Koncert 
Kubańczyka

Jak włączyć młodych mieszkańców Marek 
w życie kulturalne miasta? Może przez koncert 
rapera o pseudonimie Kubańczyk. Taki pomysł 
mają autorzy wniosku do Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
Kubańczyk jest idolem młodego pokolenia, au-
torem takich utworów jak "Lady Pank", "Z Tobą" 
i "Stargard". Planowanym miejscem wydarzenia 
będzie stadion miejski przy Wspólnej 12.

Szacowany 
koszt 
zadania 
80 tys. zł

5

Teatrzyki  
dla dzieci 
– kulturka 
w Strudze

Imprezy organizowane „po sąsiedzku” na Strudze 
cieszą się zainteresowaniem lokalnej społeczno-
ści – przykładami są „gralnia” czy „noc bibliotek”. 
Autorzy wniosku idą za ciosem. Proponują organi-
zację przedstawień dla dzieci na terenie Zespołu 
Szkół nr 2 przy Wczasowej. „Struga jest bardzo 
atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, dlatego 
warto byłoby organizować coś, co przyciągnie 
i „starych” i „nowych” mieszkańców” – argumen-
tują.

Szacowany 
koszt 
zadania 
40 tys. zł

6

Struga 
Walking  

– z kijkami 
w Puszczy 
Słupeckiej

Trzy razy w tygodniu przez pół roku – tyle razy 
mogą spotkać się przyszli i obecni sympatycy nor-
dic walking, jeśli projekt zostanie przegłosowany. 
Dostępne będą wszystkie poziomy zaawansowa-
nia – również dla tych, którzy nigdy z kijkami nie 
chodzili. Zajęcia prowadzone przez licencjonowa-
nego instruktora mogłyby się odbywać w Puszczy 
Słupeckiej oraz w parku miejskim. Jednym z ce-
lów realizacji zadania jest poprawa zdrowia na-
szych mieszkańców.

Szacowany 
koszt 
zadania 
29,9 tys. zł

12
SP1  

Gra w zie-
lone

Na jednym ogniu można upiec dwie pieczenie. Tak 
może być z trawnikami wzdłuż ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej. Pomysłodawcy 
chcą tu za jednym zamachem posadzić wieloletnie 
rośliny – naturalny filtr powietrza oraz zatrzymać 
dewastację terenów zielonych, z których, jako 
miejsce do parkowania, korzystają kierowcy. Przy 
okazji ma w ten sposób powstać „radosna i zdrowa 
ścieżka spacerowa dla mieszkańców”.

Szacowany 
koszt  
inwestycji 
70 tys. zł

Mieszkańcy naszego miasta wybiorą 
najlepsze projekty z Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
W Waszych rękach jest 800 tys. zł

Głosowanie czas zacząć. Od 7 do 21 wrze-
śnia będzie można zdecydować, które 
pomysły mieszkańców zostaną wpisa-
ne do budżetu miasta i zrealizowane 
w przyszłym roku. Zespół ds. Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego zdecydował, 
że w tegorocznym głosowaniu do wybo-
ru każdy z nas ma jeden z 12 projektów 
twardych (infrastrukturalnych) oraz jeden 
z sześciu miękkich (czyli np. edukacyjnych, 
kulturalnych, szkoleniowych). Rywalizują 
one o pulę 800 tys. zł. Na projekty twar-
de przeznaczyliśmy budżet wysokości 
650 tys. zł, a na projekty miękkie – 150 tys. 
zł. Rywalizacja zapowiada się fascynująco. 

Wystarczy spojrzeć na liczby – jeśli chodzi 
o projekty twarde, to łączna wartość zgło-
szonych pomysłów przekracza 3 mln zł. 
W przypadku projektów miękkich wynosi 
ponad 250 tys. zł. A to oznacza, że z obu 
kategorii tylko część wejdzie do realizacji. 
Które? Te, które uzyskają najwyższe popar-
cie. A to już decyzja mieszkańców Marek. 
Wyniki głosowania poznamy najpóźniej na 
początku października.

– Warto głosować przynajmniej z trzech 
podstawowych powodów. Po pierwsze, 
każdy z nas może mieć bezpośredni wpływ 
na to, co się dzieje w jego okolicy. Po dru-
gie, do wyboru są naprawdę ciekawe pro-

jekty z różnych dziedzin. Po trzecie, praw-
dopodobnie wielu z nas już korzystało 
z obiektów lub projektów, które powstały 
w ramach Mareckiego Budżetu Obywa-
telskiego – uważa burmistrz Jacek Orych.

A tych jest już całkiem sporo. Są to 
m.in. park linowy przy Sportowej, si-
łownie przy Sportowej, Stawowej, Grun-
waldzkiej i Turystycznej, pumptrack 
i górka saneczkowa na rogu Grunwaldz-
kiej i Okólnej, place zabaw przy skwerze 
ks. Markiewicza oraz Wrzosowej, aktywne 
przejścia dla pieszych oraz chodnik przy 
Okólnej. Nie możemy zapomnieć o strefie 
edukacji i odpoczynku na Zieleńcu oraz 

strefie relaksu – ogrodzie zmysłów na 
rogu Wilczej i Sowińskiego. Pełną listę 
zrealizowanych inwestycji znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej zdecyduj.
marki.pl, w całości poświęconej Mareckie-
mu Budżetowi Obywatelskiemu. 

– Zapraszamy do udziału w głosowa-
niu. Każdy z nas może oddać dwa głosy – 
jeden na projekt twardy oraz jeden na pro-
jekt miękki. Prawo do głosu mają wszyscy 
mieszkańcy Marek, także niepełnoletni. 
Zachęcajmy ich do udziału w kształtowa-
niu naszego otoczenia – mówi Ada Gajek, 
sekretarz Zespołu ds. Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ  
NA KLUCZOWYM SKRZYŻOWANIU 

Na styku drogi 
wojewódzkiej 631, Głównej 
i Dworkowej powstanie 
sygnalizacja świetlna.

To miejsce, które codzienne mijają ty-
siące samochodów. Mowa o skrzyżowa-
niu drogi wojewódzkiej 631 z ulicami: 
Główną i Dworkową. Każdy, kto włą-
czał się tutaj do ruchu, wie, jak jest to 
niebezpieczna lokalizacja. Na szczęście 
sytuacja diametralnie się poprawi. Na 
początku sierpnia została podpisana 
umowa na budowę sygnalizacji świetl-
nej. To powinno sprawić, że przejazd 
przez skrzyżowanie nie będzie przy-
prawiać kierowców o palpitacje serca.

– W 2020 r., gdy była budowana 
ulica Dworkowa, wnioskowaliśmy 
o budowę sygnalizacji świetlnej. Po 
drodze było trochę przeszkód, ale naj-
ważniejsze jest to, że zostały wreszcie 
pokonane – podkreśla burmistrz Jacek 
Orych. 

Inwestycję na skrzyżowaniu wspól-
nie finansują trzy instytucje samorzą-
dowe: Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, powiat wołomiński i nasze 
miasto. Prace wykona zwycięzca prze-
targu – firma Traffic Polska z siedzi-
bą na Zieleńcu. Koszt inwestycji to 
224,1 tys. zł. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom zaangażowanym w doprowadzenie 
tej inwestycji do fazy wyboru wykonaw-
cy oraz jej realizacji. W tym roku będzie 
bezpieczniej na tym skrzyżowaniu – 
mówi Jacek Orych. 

Nie będzie to jednak docelowe 
rozwiązanie drogowe. Samorząd Ma-
zowsza szykuje kompleksową moder-
nizację DW 631. Zmiany będą doty-
czyły również naszego skrzyżowania. 
Powstaną tu m.in. droga dla rowerów 
(łącząca dwie już wybudowane ścież-
ki), przejście dla pieszych, a także lewo 
i prawoskręty. Trzymamy kciuki za jak 
najszybszą realizację tej inwestycji!

UŁOŻYMY KOLEJNE NAKŁADKI ASFALTOWE

Ogłosiliśmy przetarg  
na budowę Baśniowej, Żabiej, 
Topolowej oraz odcinków 
Rzemieślniczej i Długiej.

W 2020 r. zainaugurowaliśmy pro-
gram budowy nakładek asfaltowych. 
W tym roku w ten sposób zmieniły 
nawierzchnię: Długosza, Podgórska, 
odcinki Ceglanej i Hallera, łącznik 
Szkolnej z Poznańską oraz sięgacz 
w ulicy Długiej. Na wykonanie czeka 
jeszcze ulica Piotrówka. 

W sierpniu ogłosiliśmy kolejny prze-
targ. Tym razem obejmuje on ulice: Ba-
śniową, Żabią, Topolową oraz odcinki 
Rzemieślniczej i Długiej (od Fiołkowej 
do Spacerowej). Łącznie są to odcinki 
o długości niemal 1,7 km.

29 sierpnia minął termin składania 
ofert w przetargu. O wynikach postę-
powania będziemy informować na 
stronie marki.pl oraz w kolejnym nu-
merze naszego biuletynu. Jeśli uda się 
wyłonić wykonawców, prace zostaną 
wykonane jeszcze w tym roku.

Fotograficzny przegląd inwestycji 
realizowanych w naszym mieście

Na mareckich  
drogach

PROSTA
Zakończyła się budowa ulicy, która poprawi komunikację i bezpieczeństwo 
ruchu drogowego między ulicami: Wspólną oraz Dużą. Wykonawca ułożył 
chodnik, z którego korzystają m.in. dzieci uczęszczające do pobliskich szkół. 
Została również przygotowana nowa nawierzchnia asfaltowa. 

WSPÓLNA
Po południowej stronie 
ulicy – między Srebrną 
i Mareckim Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnym 
– brakowało infra-
struktury dla pieszych 
i rowerzystów. Latem, 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w tej lokalizacji 
został wybudowany ciąg 
pieszo-rowerowy, łączący 
się m.in. z niedawno  
wybudowaną drogą  
rowerową wokół MCER. 

W grudniu 2016 r. nasze miasto – wspólnie z Ząbkami, Zielonką i Kobyłką – 
podpisało umowę na dofinansowanie budowy dróg rowerowych z unijnej puli. 
Samorządy z naszego powiatu skutecznie aplikowały o pieniądze z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Symbolicznie kończymy ten kilkuletni 
projekt inwestycyjny. Nasze miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych wniosek o końcową płatność, który został zaakceptowany.

WAŻNE DANE

8,95 mln zł

Oto drogi rowerowe, które w tym 
projekcie zrealizowaliśmy:
↘  przy ul. Sportowej
↘  przy ul. Sowińskiego
↘  wzdłuż ulic:  

Główna, Wesoła, Przyleśna
↘  od ul. Przyleśnej do węzła drogi 

ekspresowej S8 „Zielonka 2”
↘  wzdłuż ulic  

Sosnowa - Kościuszki
↘  wzdłuż ulic  

Zygmuntowska - Zagłoby
↘  na wale wzdłuż rzeki Długiej
↘  przy ul. Szkolnej

Finalizacja unijnego projektu nie 
oznacza zakończenia inwestycji 
w drogi rowerowe. Nasze miasto jest 
partnerem drugiego porozumienia. 
Wraz z Kobyłką, Ząbkami, Zielonką, 
Wołominem, Radzyminem, Nieporętem 
podpisaliśmy w czerwcu 2018 r. kolejną 
umowę na dofinansowanie budowy dróg 
rowerowych z EFRR. W ramach tego 
przedsięwzięcia wybudowaliśmy drogę 
rowerową dookoła MCER oraz będziemy 
budować drogi rowerowe wzdłuż alei 
Piłsudskiego (odcinek północny – od 
granicy z Radzyminem do Legionowej)

Tyle pieniędzy  
uzyskaliśmy z UE  
na budowę dróg rowerowych

BUDOWLANA
W czerwcu zakończyły się 
prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej. 
Wodociąg Marecki zaprasza 
mieszkańców tej ulicy  
do składania wniosków 
o wydanie warunków podłą-
czenia. W ramach trzeciego 
etapu unijnego projektu 
miejska spółka wykonuje 
projekty przyłącza.

BANDURSKIEGO
Na odcinku od alei 
Piłsudskiego do przystanku 
autobusowego położonego 
na wysokości marketu 
spożywczego ułożyliśmy 
brakujący odcinek chodni-
ka. Ponadto sfrezowaliśmy 
część starej nawierzchni 
bitumicznej w ulicy  
i wylaliśmy nową warstwę 
ścieralną asfaltu. 

KOŚCIELNA
Latem prace przy ulicy łączącej Ząbkowską 
ze Szkolną ruszyły z kopyta. Po wybudowaniu 
odwodnienia, rękawy zakasali brukarze, którzy 
układają nową nawierzchnię. Ulica uzyska rów-
nież nowe, LEDowe oświetlenie. Ta inwestycja 
jest dofinansowana ze źródeł rządowych.

KOSZALIŃSKA, SŁUPECKA, SADOWA, KOŁOBRZESKA
Już tylko formalności dzielą nas od zakończenia robót. Ulice położone między Szkolną i Zieleniecką uzyskały 
odwodnienie, oświetlenie LEDowe i nową nawierzchnię. Wzdłuż Koszalińskiej został również ułożony 
chodnik oraz dwa wyniesione skrzyżowania.

HALLERA
To jeden z przykładów realizacji programu budowy tzw. nakładek, którego celem  
jest zamiana gruntówek w drogi asfaltowe. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy  
zachodnią część ulicy Hallera, w tym roku jej centralny odcinek. Więcej o budowie 
nakładek asfaltowych – w tekście obok.

ŻBIKA, ZBOŻOWA, GORZOWSKA, SIĘGACZ DZIKIEJ 
Przy tych ulicach zaświeciły nowe latarnie typu LED. To kolejna tegoroczna reali-
zacja. Wcześniej wymieniliśmy stare oświetlenie sodowe na LED na początkowym 
odcinku Alei Piłsudskiego. W tym roku zamierzamy zmodernizować oświetlenie 
przy Szpitalnej, Zimnej, Broniewskiego, Batorego, Zabawnej, Starzyńskiego, 
Partyzantów, Brzozowej, Tuwima, Rybnej, Matejki i Szerokiej.

WENECKA
Już niewiele brakuje,  
by domknąć modernizację 
czterech ulic, poprawiają-
cych komunikację 
z Zespołem Szkół nr 2 
na Strudze.  
Gotowe są Projektowana  
i Turystyczna, przed  
wakacjami zakończyły 
się prace we Wczasowej. 
Trwają jeszcze roboty 
w ulicy Weneckiej. Ta inwe-
stycja jest dofinansowana 
ze źródeł rządowych.
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KIEDY GALICZANKA  
ZAGRA W MARKACH

KALENDARIUM ROZGRYWEK

17/18 września MKS FunFloor Perła Lublin
5 października MKS PR Urbis Gniezno
19 października  MKS Piotrcovia Piotrków 

Trybunalski 
10/11 grudnia KPR Gminy Kobierzyce
17/18 grudnia Młyny Stoisław Koszalin
14/15 stycznia MKS Zagłębie Lubin
28/29 stycznia EKS Start Elbląg
11/12 lutego Eurobud JKS Jarosław
18/19 lutego KPR Ruch Chorzów

Po rundzie zasadniczej drużyny Superligi są 
dzielone na dwie grupy. W pierwszej znajdują się 
zespoły, które zajęły miejsca 1-6, w drugiej – te, 
które znalazły się na lokatach 7-10.  
W myśl ustaleń Galiczanka nie może zdobyć tytułu 
Mistrza Polski, ani spaść z Superligi.

Oferujemy dziewięć parceli 
położonych przy granicy 
z Warszawą. 

Marzysz o budowie domu blisko 
Warszawy na stosunkowo dużej 
działce? Chcesz zainwestować ka-
pitał, by chronić go przed inflacją? 
Jeśli odpowiedź na choćby jedno 
z tych pytań brzmi „tak”, weź udział 
w przetargu na sprzedaż miejskich 
parceli. Szukamy chętnych do zakupu 
dziewięciu działek, położonych przy 
granicy ze stolicą. Znajdują się one 
przy „sienkiewiczowskich” ulicach: 
Rocha Kowalskiego, Skrzetuskiego 
i Zagłoby. Każda z działek liczy od 
1017 do 1211 mkw. Wszystkie objęte 
są planem zagospodarowania prze-
strzennego.

– Dopuszczają w tej lokalizacji 
realizację ekstensywnej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usług 
nieuciążliwych wbudowanych lub 
usług oświaty i zdrowia w formie bu-
dynków wolnostojących – informuje 
Adam Makowski z Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami. 

Powierzch-
nia biologicz-
nie czynna 
każdej działki 
wynosi 80 proc. 
Można tu postawić 
maksymalnie dwu-
kondygnacyjny budy-
nek. Ceny wywoławcze 
zamykają się w przedziale od 
720 do 890 tys. zł brutto. W tej cenie 
jest już udział w działce dojazdowej.

– Sprzedaliśmy w tej lokalizacji 
trzy działki. Zapraszamy kolejnych 
chętnych. Przetargi odbędą się 7 i 8 li-
stopada tego roku – dodaje Adam Ma-
kowski. 

Uwaga! Termin wpłacenia przetar-
gowego wadium minie 31 paździer-
nika. Datą wniesienia wadium będzie 
data uznania rachunku bankowego 
Urzędu Miasta Marki.

– Gdyby potrzebne były Państwu 
dodatkowe informacje, prosimy o kon-
takt z naszym wydziałem. Udzieli-
my Państwu niezbędnych informacji 
osobiście w ratuszu lub telefonicznie 
(22 113 94 74) – zachęca Adam Ma-
kowski. 

Przetarg  
na działki  
w znakomitej 
lokalizacji

Najlepsze 
piłkarki ręczne  
zagrają pod 
dachem MCER

W połowie września do Marek przyjedzie wicemistrz 
Polski w kobiecej piłce ręcznej – MKS FunFloor Perła 
Lublin. W roli gospodarza wystąpi Galiczanka Lwów, 
mistrz Ukrainy w piłce ręcznej. Nie będzie to jedno-
razowy, pokazowy pojedynek. Drużyna z Ukrainy 
dołączyła latem do PGNiG Superligi Kobiet i wybra-
ła nasze miasto jako miejsce domowych spotkań. 
Dzięki temu w sezonie 2022/2023 r. w hali MCER 
w rundzie zasadniczej zobaczymy dziewięć ligowych 
spotkań na najwyższym krajowym poziomie. Do 
Marek przyjadą m.in. aktualne Mistrzynie Polski MKS 
Zagłębie Lubin oraz zdobywczynie Pucharu Polski 
KPR Gminy Kobierzyce.

– Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 
Dziękujemy, że będziemy mogli grać w polskiej li-

dze, która notuje stały progres. Dla nas to ogromna 
szansa – mówi Roman Fedyszyn, prezes Galiczan-
ki Lwów.

Przenosiny z Lwowa do Marek są oczywiście kon-
sekwencją inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Tamtejsze 
rozgrywki ligowe zostały zawieszone. Do podobnej 
sytuacji doszło w naszej siatkarskiej Plus Lidze. Zagra 
w niej lwowski Barkom Każany. 

– Jestem przekonany, że w tych czasach duch gry 
fair play oraz tradycyjna polska gościnność sprawią, 
że będziemy świadkami wielkich sportowych emocji 
i pięknych gestów międzyludzkich. Wierzę głęboko, 
że możliwość rywalizacji polskich zespołów z dru-
żyną z Ukrainy będzie miała pozytywny wpływ na 
poziom sportowy i atrakcyjność rozgrywek PGNiG 

Superligi Kobiet – podkreśla Kamil Bortniczuk, mi-
nister sportu.

Ukraiński zespół to siedmiokrotny mistrz Ukra-
iny, pięciokrotny wicemistrz i siedmiokrotny brązo-
wy medalista. W ubiegłym sezonie ekipa z Lwowa 
z powodzeniem startowała w europejskich pucha-
rach, docierając do półfinału Women's EHF Euro-
pean Cup.

– Myślę, że dla sympatyków piłki ręcznej 
w Markach to nie lada gratka. Emocji sporto-
wych na najwyższym poziomie będzie mnóstwo. 
Dla MCER to budowa rozpoznawalności obiektu 
w kraju, dodatkowe wpływy, a także rozbudowa 
weekendowej oferty dla mieszkańców. Jestem 
pewien, że będzie to również dodatkowy impuls 
do rozwoju lokalnej piłki ręcznej. Przypomnę 
tylko, że seniorki KPR Marcovia ROKIS grają na 
zapleczu kobiecej Superligi, a juniorskie zespo-
ły meldowały się w finałowych rozgrywkach na 
szczeblu ogólnokrajowym – mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Kobieca Superliga zagości w naszym mieście  
za sprawą drużyny… z Lwowa

Roman Fedyszyn, prezes Galiczanki (pierwszy z prawej), wręczył pamiątkową koszulkę ministrowi Kamilowi Bortniczukowi (w środku). Temu sympatycznemu gestowi 
przyglądają się (od lewej) burmistrz Jacek Orych, szef Superligi Piotr Należyty oraz Henryk Szczepański, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

↘  łatwy i bliski dostęp do komunikacji 
miejskiej łączącej Marki z Warszawą 
(linia 240);

↘  w odległości niecałych 2 km działa 
zmodernizowana i rozbudowana 
publiczna szkoła podstawowa przy 
ul. Okólnej;

↘  w okolicy funkcjonują prywatne 
żłobki i przedszkola;

↘  w odległości 4 km znajdują się 
znane centra handlowe;

↘  w odległości 5 km budowana jest 
stacja metra Kondratowicza, która 
ma ruszyć jesienią tego roku.

ATUTY MARECKICH  
DZIAŁEK

Ucz się, jak ratować życie
Ruszył cykl bezpłatnych 
szkoleń dla mieszkańców, 
które są realizowane dzięki 
Mareckiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu. 

Czasem znajdujemy się w sytuacji, 
w której nasi najbliżsi, nasi sąsiedzi lub 
po prostu nieznajomi potrzebują na-
tychmiastowej pomocy. Chcielibyśmy 
ich ratować, ale brakuje nam wiedzy, 
jak to zrobić. Możemy się tego (bez-

płatnie) nauczyć. Ruszył bowiem cykl 
szkoleń z zakresu pierwszej pomocy: 
przedmedycznej oraz pediatrycznej. 
Tematem obu kursów, prowadzonych 
na terenie mareckich szkół, są pod-
stawowe zabiegi resuscytacyjne osób 
dorosłych i dzieci z wykorzystaniem 
automatycznego defibrylatora AED. 
Każdy sobotni kurs składa się z wy-
kładu i zajęć praktycznych. Prowadzi 
je Fundacja Prometeusz, której misją 
jest propagowanie zasad pierwszej po-

mocy. Ruszyły zapisy – można to zro-
bić na stronie internetowej fundacji 
pod adresem fundacjaprometeusz.pl/
kurs_pomagamy/harmonogram-szko-
len-2/ Liczba miejsc jest ograniczona, 
a pierwszeństwo w zapisach mają 
posiadacze ważnej Mareckiej Karty 
Mieszkańca. 

Projekt jest realizowany dzięki decy-
zji mieszkańców, którzy zagłosowali na 
niego w poprzedniej edycji Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

Miejsce Data Pierwsza pomoc – dorośli Pierwsza pomoc pediatryczna
SP1, ul. Okólna 14 10.09.2022 09:00-14:00  – 
SP3, ul. Pomnikowa 21  17.09.2022  09:00-14:00  -
SP4, ul. Wspólna 40/42  24.09.2022  09:00-14:00 oraz 15:00-20:00 -
ZS1, Al. Piłsudskiego 96  01.10.2022  09:00-14:00  15:00-20:00
ZS2, ul. Wczasowa 5  08.10.2022  09:00-14:00  15:00-20:00
SP1, ul. Okólna 14  15.10.2022  09:00-14:00  15:00-20:00
SP2, ul. Szkolna 9  22.10.2022  09:00-14:00  15:00-20:00
SP3, ul. Pomnikowa 21  05.11.2022  09:00-14:00 oraz 15:00-20:00  -
SP4, ul. Wspólna 40/42  19.11.2022  09:00-14:00 oraz 15:00-20:00  -
ZS2, ul. Wczasowa 5  26.11.2022  09:00-14:00 oraz 15:00-20:00  -

TERMINARZ SZKOLEŃ

Początek rundy jesiennej  
nie był wymarzony,  
ale piłkarze ze Wspólnej 
nabrali wiatru w żagle.
W mocno zmodyfikowanym składzie 
przystąpiła do sezonu 2022/2023 wy-
stępująca w czwartej lidze Marcovia 
Marki. Część doświadczonych zawod-
ników odeszła, część przyszła. Doszło 
też do zmiany sztabu szkoleniowego. 
Miejsce Michała Tarasa i Mateusza 
Stankiewicza zajęli Grzegorz Siedlecki 
oraz Paweł Barzyc. Trenerzy mieli za-
tem bardzo trudne zadanie, by zgrać 
zespoł podczas krótkiego okresu przy-
gotowawczego.

Już pierwsza kolejka pokazała, że 
w nowej, niezwykle silnej czwartej lidze 
nie będzie łatwo, lekko i przyjemnie. 
Inauguracyjny pojedynek z Hutnikiem 
Warszawa przegraliśmy 2:3.

Drugie ligowe starcie z niewygod-
ną dotychczas Escolą Varsovia rozpo-
częło się gorzej niż ktokolwiek mógł 
przypuszczać. Już po kwadransie Mar-
covia przegrywała 0:2. Naszym piłka-
rzom udało się odwrócić losu meczu 
i w 90 minucie prowadzili 3:2. Niestety 
w ostatniej akcji meczu sędzia podykto-
wał dosyć kontrowersyjny rzut karny po 
zagraniu piłki ręką przez Kacpra Bystro-
sa. Zawodnik Escoli nie pomylił się i na 
tablicy wyników mieliśmy ostatecznie 
remis 3:3.

W trzeciej kolejce Marcovii przyszło 
się zmierzyć na wyjeździe z uznawa-
ną za głównego faworyta do awansu 
Mazovią Mińsk Mazowiecki. Drużyna 
mająca w składzie m.in. Łukasza Brozia, 
byłego mistrza Polski oraz uczestnika 
Ligi Mistrzów w barwach Legii War-
szawa, wygrała skromnie, aczkolwiek 
zasłużenie 1:0.

Czwarte jesienne starcie z Mazurem 
Karczew zakończyło się długo wyczeki-
wanym zwycięstwem naszego zespołu. 
Podopieczni Grzegorza Siedleckiego 
przez dłuższy okres remisowali 0:0, 
ale dzięki bramkom zdobytym przez 
Igora Rucińskiego i Huberta Władykę 
zainkasowali cenny komplet punktów. 
Zasłużonym zwycięstwem zakończył 
się również wyjazdowy pojedynek 
z zawsze groźnym MKS Przasnysz. Na 
trudnym terenie Marcovia nie pozosta-
wiła gospodarzom żadnych złudzeń 
i ostatecznie wygrała aż 4:1. Na listę 
strzelców wpisali się kolejno Jan Szul-
kowski, Sebastian Szerszeń, Bartosz 
Ciach i Artur Rawa.

Przed zespołem jeszcze wiele trud-
nych spotkań do zakończenia rundy je-
siennej. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich kibiców do wspierania naszych 
zawodników przy Wspólnej 12. Bieżące 
informacje na temat drużyny można 
znaleźć na Facebooku Marcovia Marki  
oraz stronie www.marcovia-marki.pl.

Marcin Boczoń

Marcovia  
się rozkręca
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Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej  
www.mokmarki.pl oraz profilu na FB www.facebook.com/mokmarki

ARTYSTYCZNE MARKI 

Teatr, śpiew, taniec, plastyka – 
zaprezentujecie wielkie talenty, 
które w Was drzemią! 

Artystyczne Marki, to przegląd skiero-
wany do wszystkich grup wiekowych: 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Wokaliści 
mogą zaprezentować piosenkę autor-
ską, aktorską lub poezję śpiewaną, zaś 
Ci, którzy wybiorą teatr: etiudy aktor-
skie, stand up czy recytację. W tańcu 
można wybrać dowolną technikę oraz 
styl, a konkurs plastyczny obejmuje 
techniki płaskie, w tym: malarstwo, 
grafikę lub batik. 

Przegląd jest skierowany do 
wszystkich, którzy są związani z mia-

stem: mieszkańców oraz uczestni-
ków zajęć w mareckich instytucjach. 
Szczegółowe wskazówki i regulamin 
znajdują się na naszej stronie mok-
marki.pl oraz FB MOK. Przesłuchania 
odbędą się w MOK-u, a uroczysty kon-
cert finałowy planujemy 26 listopada 
na scenie współorganizatora, czyli 
Mareckiego Centrum Edukacyjno-
-Rekreacyjnego. Już dzisiaj zapiszcie 
w kalendarzu i przygotowujcie się 
do przesłuchań.

MOK ma wielu przyjaciół artystów, 
dołącz do tego grona! Zgłoszenia przyj-
mujemy do 10 października. Wydarze-
nie jest organizowane pod honorowym 
patronatem burmistrza Jacka Orycha. 

MUZYKA I MODA

Zapraszamy na wyjątkowy 
koncert muzyki klasycznej 
w nieoczywistej interpretacji. 

25 września zapraszamy wszystkich 
fanów muzyki klasycznej (i nie tyl-
ko). Tego dnia możecie posłuchać 
nieoczywistej interpretacji muzyki 
Fryderyka Chopina, najsłynniejsze-
go polskiego kompozytora i pianisty. 
W koncercie „Chopin na strunach” na 
scenie MOK wystąpią: Piotr Rodowicz, 

który zagra na kontrabasie, gitarzy-
sta Romuald Erenc oraz skrzypaczka 
Agata Zamirska.

To również dodatkowa okazja, by 
poznać życie polskiego kompozytora. 
O jego przyjaźniach, kobietach, które 
kochał i sposobie ubierania opowie 
Agnieszka Jelonkiewicz, znana ma-
reckiej publiczności z ciekawych wy-
kładów na temat historii mody.

Zapraszamy do rezerwacji nieod-
płatnych wejściówek na mokmarki.pl

WERNISAŻ Z KONCERTEM

STARSI WIEKIEM,  
MŁODZI DUCHEM

Klub Seniora MOK zaczynie 
kolejny sezon koncertowo!

We wrześniu po wakacyjnej przerwie 
rusza Klub Seniora MOK. Na star-
szych wiekiem, ale nieustająco mło-
dych duchem mieszkańców naszego 
miasta czekają koncerty, projekcje, 
wykłady oraz wczasy i wyciecz-
ki. Na tym nie koniec! Zapraszamy 
do grupy wokalnej oraz na zajęcia 
taneczne! 

To już tradycja, że większość z na-
szych spotkań będzie się odbywać 
we czwartki. Pierwsze planujemy na 
22 września o godz.17.00. Zaczynamy 
koncertowo! Teatr Piosenki Ryszarda 
Matusiewicza z Miejskiego Domu Kul-
tury w Wołominie zaprezentuje utwo-
ry z autorskich spektakli. Będzie ro-
mantycznie, z nadzieją i uśmiechem, 
czyli tak jak lubią mareccy seniorzy! 
Sześć dni później, 28 września, zor-
ganizujemy autokarową wycieczkę do 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej mokmarki.pl, na 
której publikujemy szczegółowy pro-
gram wydarzeń. Nasz klub jest otwar-
ty dla wszystkich mareckich seniorów, 
można przyjść bez zapisów!

Romantyczne improwizacje
Takiej interpretacji utworów 
Adama Mickiewicza jeszcze 
nie widzieliście!

Przygotowujemy nowy projekt te-
atralny, zatytułowany „Tryptyk 
Romantyczny. Ballady i Romanse”, 
dotowany z ministerialnego Funduszu 
Promocji Kultury. Na podstawie 
12 ballad Adama Mickiewicza Jerzy 
Łazewski przygotowuje trzy widowi-
ska eksperymentując z przestrzenią 
teatralną, kostiumem, przedmiotem 
na scenie, a także z warstwą dźwię-
kową i muzyczną. W sferze interpre-
tacji projekt jest próbą współczesnego 
czytania utworów romantycznych, ale 
także poszukiwaniem odniesień do 
ludowych tradycji. Chcemy wydobyć 
ich niesamowitość, mroczność, ale 
tak, żeby zabrzmiały prosto i bardzo 
współcześnie. 

10 września (godz. 19.00) zapra-
szamy na pierwszą premierę – czytanie 
performatywne „Jak czarta oszukać”, 
czyli oryginalną adaptacją sceniczną 
„Pani Twardowskiej” i „Tukaja”. Forma 
czytania performatywnego z elementa-
mi improwizacji to wyjątkowe spotka-
nie z tekstem poetyckim i unikatowy 
pokaz pracy aktora, który odsłania 

nieco teatralnych kulis. W widowisku 
wezmą udział studenci III roku Aka-
demii Teatralnej w Warszawie, ma-
reccy artyści (Aleksandra Jankowska, 
Maria Borysewicz, Agnieszka Lużyń-
ska, Agnieszka Jelonkiewicz, Joanna 
Wieczorek), a także Piotr Wiszniow-
ski w roli Tukaja i Adam Tkaczyk jako 
Mefistofeles. Niezwykłe tło muzyczne 
stworzą Dawid Ludkiewicz i Michał 
Zun (kontrabasista). 

Bezpłatne wejściówki dostęp-
ne w sekretariacie MOK i na stronie 
mokmarki.pl

↘  10 września  
– czytanie performatywne  
„JAK CZARTA OSZUKAĆ” w MOK

↘  16 października  
– widowisko „TO LUBIĘ” w MOK

↘  20 listopada  
– „KONCERT ROMANTYCZNY”  
na scenie MCER

MICKIEWICZOWSKI 
TRYPTYK

Ubiegłoroczny finał Artystycznych Marek na Scenie MCER.

Filmowanie  
i montaż  
bez tajemnic

Jeżeli Waszą pasją jest robienie zdjęć, 
lubicie kręcić filmy, uwielbiacie bawić 
się kamerą lub gimbalem, to… nie może 
Was zabraknąć! 11 września otwieramy 
Pracownię Filmową Mareckiego Ośrodka 
Kultury. To nowa przestrzeń, w której bę-
dziecie mogli poznawać techniki filmowa-
nia i montażu oraz realizować własne po-
mysły filmowe. Udostępnimy nowoczesne 
sprzęty, a zajęcia poprowadzą doświadcze-
ni instruktorzy. 
Zapraszamy w Dzień Otwarty (niedziela, 
11 września), podczas którego będziecie 
mogli zobaczyć nową pracownię, poznać 

naszą ofertę, a także popracować z ekra-
nem ‘’green screen’’ i zrobić ,,perfekcyjne 
selfie’’ swoim telefonem lub przy użyciu 
naszego nowiutkiego Iphone’a 13 Pro. Być 
może uda nam się stworzyć razem ciekawy 
krótki film. To wszystko będzie wstępem 
do zajęć stałych, które rozpoczynamy we 
wrześniu. Od godz. 13.00 zapraszamy dzie-
ci, od godz. 15.00 – młodzież i dorosłych.
Pracownię otwieramy dzięki dotacji Miasta 
Marki oraz grantowi z programu Konwersja 
cyfrowa domów kultury, finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej.
Do zobaczenia!  

Otwieramy 
Pracownię 
Filmową.  
To nowa 
przestrzeń 
dla naszych 
mieszkańców

Zapraszamy 
na dzień 
otwarty
W niedzielę, 11 września, 
koniecznie nas odwiedźcie! 
Liczymy, że zostaniecie  
z nami na dłużej.

To już tradycja, że po wakacjach 
otwieramy MOK, żeby przedstawić 
ofertę artystyczną i edukacyjną dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród 
naszych propozycji nie zabraknie zajęć 
i warsztatów, które mają wierne grono 
uczestników od lat. Zapraszamy do 
świata sztuk wizualnych oraz scenicz-
nych! Teatr, musical, balet, nauka gry 
na instrumentach, malarstwo i plasty-
ka to lepszy świat, który otwieramy 
dla każdego. Mamy także nowości. 
Oprócz Pracowni Filmowej, o której 
piszemy obok, będziemy poznawać 
tajniki wystąpień w nowopowstałym 
Studiu Aktorskim. 

Zapraszamy do Mareckiego Ośrod-
ka Kultury, w niedzielę 11 września 
od godz. 12.00. Instruktorzy MOK 
będą udzielać szczegółowych infor-
macji o zajęciach w nowym sezonie. 
Otwieramy się i zapraszamy do świata 
kultury i sztuki, gwarantując indywi-
dualne podejście oraz kameralną i cie-
płą atmosferę! Wstęp wolny!

PS. Najmłodszych zapraszamy na 
filmową baśń „Piotruś Pan i Alicja 
w Krainie Czarów”. Bezpłatne wej-
ściówki na filmową baśń są dostępne 
na stronie mokmarki.pl

Próba przed premierą Tryptyku Romantycznego.

Obejrzyjcie prace Sofii 
Wróblewskiej i posłuchajcie 
duetu Dżesika Kalmary.

„Moja przestrzeń” to tytuł wystawy 
malarstwa Sofii Wróblewskiej, ab-
solwentki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Młoda artystka skupia 
się na interpretacji kolorów i barw. 
W celu uzyskania specjalnej faktury, 
posługuje się nie tylko pędzlem – 
używa różnych narzędzi malarskich 
oraz rąk.

Sofia Wróblewska uczestniczyła 
w wystawie zbiorowej najlepszych 
prac malarskich na ASP w 2019 r. 
Jej pierwsza indywidualna wystawa 

została zaprezentowana w galerii 
Magdaleny Dziedzickiej. Artystka 
bierze udział w aukcjach sztuki mło-
dej w galerii Xanadu i Stalowa. 

Wernisaż tej niezwykłej wystawy 
odbędzie się w niedzielę, 9 paździer-
nika. Artystycznym wizjom Sofii 
Wróblewskiej towarzyszyć będzie 
wyjątkowy koncert duetu Dżesika 
Kalmary, który tworzy Kalina Mał-
czyńska oraz Marcin Grabiński. Wy-
konają znane utwory jednak w kom-
pletnie nieoczywistej interpretacji. 
Przekonajcie się sami i posłuchajcie 
tego oryginalnego projektu mu-
zycznego. Zapraszamy do rezerwa-
cji nieodpłatnych wejściówek na 
mokmarki.pl



To będzie niezwykły wieczór dla miłośników kina 
i muzyki. 7 października w MCER wystąpi orkiestra 
symfoniczna pod dyrekcją Krzysztofa Procjało. Tego dnia 
usłyszymy klasyczne i współczesne utwory m.in.  
ze znanych filmów w zupełnie nowych aranżacjach.  
Na scenie pojawi się blisko 40 profesjonalnych muzyków. 
Partnerem wydarzenia są Grupa Toyota Cygan oraz  
szkoła muzyczna Music and You. Bilety będą dostępne  
na www.bilety24.pl oraz w kasach MCER.

MUZYKA FILMOWA  
POPŁYNIE ZE SCENY MCER

Zapraszamy wszystkie pokolenia 
mieszkańców naszego miasta!

Na stronie internetowej MCER w zakładce „grafik 
pływalni” już od połowy września pojawią się wszyst-
kie dostępne terminy w grupach wiekowych: 4-6 lat, 
5-8 lat – grupa podstawowa i średniozaawansowana, 
6-8 lat (basen sportowy), 7-10 lat grupa średnioza-
awansowana i zaawansowana, 9-14 lat grupa śred-
niozaawansowana i zaawansowana oraz zajęcia in-

dywidualne. Poprzez aplikację będzie można dokonać 
również zapisów na zajęcia Aqua Aerobiku.

Na zajęcia przeznaczone dla osób starszych – 
Aqua Senior – będzie można zapisywać się wyłącznie 
osobiście w kasach MCER.

Zajęcia w wodzie startują od 17 września po zakoń-
czonej przerwie technologicznej na naszej pływalni. 
Wszelkich informacji o zapisach i zajęciach można za-
sięgnąć w kasach MCER telefonicznie: tel. 22 100 23 41 
lub mailowo: kasy@mcer.pl. Zapraszamy!

WIELKI SUKCES  
MAŁEJ SCENY MCER

Blisko 1500 młodych widzów obejrzało do tej pory 
spektakle w ramach cyklu „Mała Scena MCER”, któ-
ry zapoczątkowaliśmy w tym roku. Po wakacjach 
wracamy z nowym repertuarem i czekamy na Was 
z szeroko otwartymi  drzwiami! 1 października 
o godz. 12.00 zapraszamy na spektakl z edukacyj-
nym przesłaniem – „Cyberprzestrzeń”. To opowieść 
Teatru Bajaderka o poruszaniu się w świecie bez-
piecznego internetu oraz o zaletach bezpośrednich 
relacji międzyludzkich. Spektakle są odpowied-
nie dla dzieci w wieku 3-11 lat. Bilety dostępne 
na stronie www.Bilety24.pl i w kasach MCER. 

DZIECIĘCY BOHATER POWRACA DO MAREK

Zobaczcie premierę musicalu 
„Strażak Sam. Przygoda na biwaku”

Kultowa postać z uwielbianej przez dzieci baj-
ki po raz kolejny pojawi się na Scenie MCER. 
Tym razem w zupełnie nowym przedstawie-
niu, którego premiera odbędzie się na ma-
reckiej scenie 10 września! Pierwszą część 
znakomitego widowiska obejrzało już ponad 
50 tys. widzów w całej Polsce. 
Zapraszamy do MCER na  spektakle o godz. 

10.00, 12.30 oraz 15.00. Bilety są jeszcze do-
stępne na www.ticketmaster.pl i eventim.pl. 

„To wyjątkowa okazja dla dzieci do spotka-
nia bajkowych bohaterów i przeżycia z nimi 
ekscytujących przygód. Barwny, dynamiczny 
przebieg widowiska, dialogi i piosenki, wie-
lobarwne kostiumy, wspaniała scenografia, 
ruchome pojazdy – wszystkie te elementy 
zapewniają intensywne przeżycia i angażują 
dzieci do aktywnego udziału w spektaklu” – 
zachęcają organizatorzy wydarzenia. 

KRÓLOWA CYGAŃSKIEJ PIOSENKI 
Już 23 września o godz. 19.00 zapraszamy  
na niesamowite widowisko muzyczne 

Patrycja Runo jest znaną artystką, piosenkarką i instruktor-
ką tańca romskiego. Często jest określana mianem królowej 
cygańskiej piosenki. Repertuar artystki to najbardziej znane 
i lubiane utwory romskie i polskie, zaaranżowane w stylu 
muzyki tanecznej. Patrycja Runo występowała na wielu zna-
nych wydarzeniach muzycznych m.in. podczas „Sylwestra 
Marzeń 2021/2022” w Zakopanem czy „Opolskiej Rewii 
Gwiazd”. Szykuje się więc kolorowy wieczór pełen dobrej 
zabawy. Patrycji Runo na Scenie MCER będą towarzyszyć 
wyjątkowe tancerki w oryginalnych strojach.

Przygotowaliśmy specjalną zniżkę dla seniorów – bilety 
w cenie 55 zł wciąż są do nabycia w kasach MCER oraz na 
www.bilety24.pl. 

↘    11 września o godz. 18.00 wystąpi 
stand upper Antoni Syrek Dąbrowski 
z najnowszym programem 

↘  20 września zapraszamy na 
niesamowite widowisko – 
Teatr Piasku Tetiany Galistyny,  
która opowie historię Małego Księcia 

↘  Miłośników teatru zainteresuje 
spektakl „Prezent urodzinowy”,  
który do łez rozbawi marecką 
publiczność 30 września 
o godzinie 19.00. To znakomita farsa 
z zaskakującymi zwrotami akcji 

↘  8 października w MCER zagra  
Renata Przemyk z zespołem. 

↘  19 października odbędzie się I Mareckie 
Forum na  rzecz Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Jego celem będzie 
m.in. przedstawienie dobrych praktyk 
w zakresie działań edukacyjnych 
oraz omówienie problematyki 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

↘  W jesiennym repertuarze Sceny MCER 
znajdą się także spektakle  
dla dzieci m.in. Robotrons,  
czyli interaktywne show o kosmosie, 
oraz Świnka Peppa.  

Szczegółowy repertuar i bilety  
na www.mcer.pl

CO JESZCZE  
WYDARZY SIĘ W MCER

OTYLIA SWIM TOUR DEBIUTUJE W MARKACH

Złota medalistka  
na naszej pływalni
Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w MCER, czyli Otylia Swim Tour. To cykl jednodniowych warsz-
tatów organizowanych w całym kraju, w którym wezmą udział młodzi adepci pływania w wieku od 7 do 
12 lat. Wydarzenie organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, a olimpijka – złota medalistka z Aten pojawi 
się osobiście w Markach! 2 października młodzi adepci pływania wezmą udział w zajęciach zarówno na 
pływalni jak i na hali sportowej. Spotkania z trenerami, dietetykami i psychologami – to wszystko po to, 
by w przyszłych sportowcach rozbudzić ducha zwycięstwa. Zapisy na to wyjątkowe wydarzenie ruszą już 
niebawem. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.mcer.pl

RUSZAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA 

24 września na dziedzińcu i stadionie MCER 
odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – piknik 
wojskowy dla mieszkańców Marek i okolic oraz 
zawody weteranów „Wyzwanie Weterana”, or-
ganizowane przez Centrum Weterana Działań 
Poza Granicami Państwa, jednostkę podległą 
Ministerstwu Obrony Narodowej. 
Blisko 300 zawodników, którzy powrócili z misji 

wojennych, zmierzy się w kilku dyscyplinach 
sportowych m.in. w bieganiu, pchnięciu kulą 
oraz pływaniu. W MCER będzie można zoba-
czyć pojazdy wojskowe, zjeść pyszną żołnierską 
grochówkę i dowiedzieć się więcej o wojsku. 
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, 
a wstęp bezpłatny. Więcej szczegółów już 
niebawem na stronie www.mcer.pl

PIKNIK WOJSKOWY I ZAWODY WETERANÓW
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Lekcja  
na wodzie, 
czyli nauka 
pływania 
w MCER.

W MCER spotkamy 
Otylię Jędrzejczak, 
trzykrotnie wybieraną 
na najlepszego  
sportowca Polski.
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RAK PROSTO Z KOMINA
Spalanie odpadów w piecu to paliwo… 
dla groźnych chorób m.in. nowotworów 
i astmy. To także bezpośrednie zagrożenie 
dla domowników.

 
Nadchodzi jesień, a wraz z nią sezon grzewczy. Może 
być trudniejszy niż ostatnie. Po pierwsze, z powo-
dów ekonomicznych (wysokie ceny węgla, gazu oraz 
drewna). Po drugie – z powodów ekologicznych. 
Istnieje bowiem duże ryzyko, że część osób, palących 
w tradycyjnych piecach, będzie szukać zamienników 
drogiego węgla lub drewna. Tradycyjnie więc przy-
pominamy, czym nie wolno ogrzewać mieszkań. Na 
liście „zakazanych paliw” są: plastiki (m.in. butelki 
typu PET), stare okna, stare meble, płyty wiórowe, 
podkłady kolejowe, szmaty czy obuwie.

– Skutki wrzucania do pieca takich rzeczy mogą 
być opłakane. Spalając odpady wypuszczamy przez 
komin mnóstwo niebezpiecznych związków, które wy-
wołują raka lub astmę. Oczywiście ktoś może mach-
nąć ręką i powiedzieć, że to go nie interesuje. Ale 
czy na pewno? Paląc odpady możemy też uszkodzić 
sobie przewód kominowy oraz spowodować pożar 
mieszkania. Takie przypadki nasza straż pożarna już 
odnotowywała – tłumaczy Marcin Skrzecz, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 2018 r. na Mazowszu nie wolno też spalać 
w kotłach, piecach i kominkach:
↘  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz ich 

mieszanek
 ↘  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowa-

nych z jego wykorzystaniem,
 ↘  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 

0-3 mm,
 ↘  paliw zawierających biomasę o wilgotności powy-

żej 20% (np. mokrego drewna).
– Co roku prowadzimy kontrole na terenie ma-

reckich nieruchomości i niestety co roku odkrywa-
my nieprawidłowości. Proszę nam wierzyć: wolimy 
edukować niż kierować sprawę do sądu – podkreśla 
Marcin Skrzecz.

Osoby, które używają niewłaściwego paliwa, na-
rażają się na mandat wysokości 500 zł. Te, które go 
nie przyjmą, stają przed sądem. Maksymalna kara 
wyniesie wówczas 5000 zł.

W wieku 96 lat na wieczną wartę  
odszedł Michał Babiuch,  
honorowy obywatel naszego miasta.

Miał niezwykłe, ale i trudne życie. Kapitan Michał 
Babiuch ps. „Mały” urodził się w 1926 r. Od dzieciństwa 
fascynowały go technika i maszyny. Marzył o studiach na 
lwowskiej politechnice, ale wybuch wojny pokrzyżował 
te plany. Postanowił walczyć z okupantem w ramach 
struktur Polskiego Państwa Podziemnego, początkowo 
w Związku Walki Zbrojnej, a następnie wstąpił do Armii 
Krajowej. Prowadził zwiad i obserwację oddziałów wro-
ga, dostarczając informacje partyzantom działającym 
w lasach biłgorajskich. Wspólnie z rodziną udzielał 
również pomocy Polakom z kresów wschodnich, którzy 
uciekali przed UPA oraz Armią Czerwoną.

Po wyzwoleniu Michał Babiuch był represjonowany 
przez władze komunistyczne za podziemną działalność 
m.in. został aresztowany i brutalnie pobity przez funk-
cjonariuszy UB. W 1947 r. został powołany do służby 
w Wojsku Polskim. Tam nauczył się zawodu mechanika 
samochodowego i kierowcy ciężarówek. Powrócił na 
Lubelszczyznę. Tam też poznał przyszłą małżonkę – 
Teodozję. Wkrótce doczekali się dwóch córek – Bogu-
sławy Ewy oraz Małgorzaty Elżbiety. I choć bardzo byli 
zżyci z lokalną społecznością, postanowili przenieść 
się w okolice Warszawy, aby stworzyć dzieciom lepsze 
możliwości kształcenia. Tak rozpoczęła się ich marecka 
karta życia. Tu zbudowali dom rodzinny, tu pracowali 
w spółdzielni inwalidów, tu doczekali się wnucząt.

Michał Babiuch aktywnie działał w środowisku 
żołnierzy AK. Można było Go spotkać praktycznie na 
wszystkich miejskich uroczystościach patriotycznych. 
Był także jednym z bohaterów filmu „Pamiętajcie!” 
opowiadającego o wojennej historii. Za działalność 
dywersyjną w czasie okupacji oraz kultywowanie 
pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej 
został uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju 
oraz Krzyżem Armii Krajowej. W 2017 r. został ho-
norowym obywatelem naszego miasta. W kwietniu 
2021 r. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski 
i za działalność na rzecz środowisk kombatanckich.

W czerwcu odszedł na wieczną wartę. Panie Kapi-
tanie, dziękujemy za Pana służbę!

Dziki w miastach
Jednym z najważniejszych tematów na forach dys-
kusyjnych (nie tylko mareckich) jest kwestia dzików. 
To oczywista sprawa – chodzi o nasze wspólne bez-
pieczeństwo. Co jakiś czas dziki pojawiają się w miej-
skiej przestrzeni – czy to Marek, Radzymina czy też 
Wołomina. Co możemy zrobić, czego nie możemy 
zrobić – w pytaniach i odpowiedziach na ten gorą-
cy temat.

Czy można wywieźć i przesiedlić dziki z Marek? 
Niestety nie. Z uwagi na chorobę – Afrykański Pomór 
Świń (ASF) – wprowadzony został zakaz odławiania 
dzików i ich transportu na tereny leśne, poza miasta. 
Ta choroba nie jest groźna dla ludzi, jest natomiast 
śmiertelna dla zwierząt – nie tylko dla dzików, ale 
przede wszystkim dla świń. Można byłoby ewentual-
nie liczyć na naturalną migrację dzików, ale w przy-
padku Marek przeszkodą jest obwodnica. Dziki mają 
zbyt mało miejsc, by przejść na jej wschodnią stronę. 

Czy można odstrzelić dziki?
To budząca bardzo wiele kontrowersji kwestia – ma 

równie wielu przeciwników jak i zwolenników. 
Jednak, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
mieszkańców, pod koniec ubiegłego roku sa-
morządy z terenu naszego powiatu zwróciły 
się do starosty o wykonanie odstrzału reduk-
cyjnego na terenach łowieckich. W przypadku 
Marek – chodziło o 40 sztuk. Starosta zwrócił 
się do myśliwych, ci jednak nie podjęli tego te-
matu w związku z koniecznością przekazania na 
rzecz Skarbu Państwa wpływów uzyskanych ze 
zbycia tusz dzików odstrzelonych na terenie nie-
wchodzących w skład obwodu łowieckiego (np. 
tereny w granicach administracyjnych miast).

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. 
Zgodnie ze stanowiskiem nadzorującej samorzą-
dy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie, starosta wołomiński nie może wydatkować 
własnych środków na finansowanie odstrzału re-
dukcyjnego. Również, mimo złożonego wniosku, 
dotychczas nie otrzymał dotacji celowej z bu-
dżetu państwa na finansowanie tego odstrzału.

Co robi w sprawie dzików miasto?
Nasz ratusz regularnie dokonuje rozsypywania za-
pachowego środka odstraszającego dziki w miej-
scach zgłaszanych przez mieszkańców. Robiliśmy 
to m.in. przy Szkolnej, Szpitalnej, Skłodowskiej, 
Żeromskiego, Wołodyjowskiego, Butrymów, 
Kozackiej, Kurpińskiego, Letniej, Wiewiórki, 
Szymanowskiego, Kolorowej i wielu innych ulicach. 

Dla mieszkańców przygotowaliśmy pakiety 
„pakiety antydzikowe”. Jest to produkt w postaci 
granulowanej, którego używa się do odżywiania, 
użyźniania gleby i odstraszania dzikiej zwierzy-
ny. Jego składniki użyźniają glebę i jednocześnie, 
pod wpływem temperatury i wilgoci, powodują 
wydzielanie nieprzyjaznych dzikim zwierzętom za-
pachów. Pakiety (około 1,5 kg) są bezpłatne i do-
stępne w Wydziale Ochrony Środowiska w urzędzie 
miasta. 

Co mogą zrobić mieszkańcy?
Przede wszystkim likwidować miejsca, w których 
żywią się dziki. Niestety, wiemy o przypadkach 
bezpośredniego dokarmiania dzików, nawet przez 
dzieci! Dzik szybko przyzwyczaja się do sytuacji, 
w której na terenach miejskich ma łatwy dostęp do 
pożywienia. Będzie wracać w to miejsce! Nie zosta-
wiajmy im bezterminowego zaproszenia! Nie wysta-
wiajmy im karmy z jedzeniem! Nie wystawiajmy na 
ulicę odpadów w wieczór przed ich odbiorem! Nie 
wyrzucajmy skoszonej trawy! Zadbajmy więc o to, 
aby liście, trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki 
oraz inne odpady były kompostowane wyłącznie 
w zamkniętych ogrodach.

Co zrobić, gdy spotkamy dziki?
↘  w żadnym wypadku nie zbliżajmy się do dzików;
↘  na widok dzików nie krzyczmy, rozmawiajmy do-

nośnym głosem;
↘  spacerując z psem trzymajmy go zawsze na smy-

czy. Ujadający i atakujący czworonóg może być 
przyczyną szarży dzika;

↘  nie przeganiajmy dzików w miejsca, z których nie 
ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku.

Dziki na spacerze wzdłuż obwodnicy Marek.

Co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić

Panie Kapitanie, 
dziękujemy…

Seniorze, nie siedź w domu!
Zachęcamy starszych mieszkańców 
naszego miasta do udziału w ciekawych, 
bezpłatnych zajęciach. 

Pierwsza edycja projektu „Aktywny Senior” cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 
ponad 100 mieszkańców Marek w wieku 60+. 

– Będziemy ją kontynuować! Rozszerzamy ofertę 
m.in. o dodatkową lokalizację. Do tej pory zajęcia 
„Zdrowy kręgosłup” odbywały się w szkole przy 
ul. Wczasowej. Od września seniorzy spotkają się 
również w SP2 przy ul. Szkolnej – tłumaczy Monika 
Banaszek, naczelnik Wydziału Aktywności Lokalnej 
sprawującego pieczę nad CAF3.

Będą to zajęcia otwarte, na pozostałe będą obo-
wiązywały zapisy. 

Co jeszcze znajdzie się w bezpłatnej ofercie „Ak-
tywnego Seniora”? Rozmówki angielskie, porady 
dietetyka, warsztaty kreatywne, fitness i nowość 
– trening pamięci i koncentracji. Te zajęcia będą od-
bywały się w CAF3 przy ul. Fabrycznej 3. Dodatkowo 
w każdy wtorek w godzinach od godz. 10.00 do 
godz. 15.00 można skorzystać z kawiarenki CAF3, 
aby wspólnie z innymi seniorami napić się kawy 
lub herbaty.

W ramach projektu będą także organizowa-
ne zajęcia w terenie. Sympatycy nordic walking 
będą spotykać się w Parku Wolontariuszy przy ul. 
Sportowej oraz na boisku Zespołu Szkół nr 2 przy 
ul. Wczasowej. 

– Udział w zajęciach „Aktywnego Seniora” to 
szansa na poprawę kondycji, zdobycie wiedzy, 
a także idealna okazja do poznania nowych osób 
i spędzenia z nimi czasu. Serdecznie zapraszamy 
– zachęca Monika Banaszek.

Zapisy na zajęcia współfinansowane przez samo-
rząd województwa mazowieckiego prowadzone są 
przez CAF3 pod nr telefonu 22 129 11 83.

MARECKI KORPUS  
WSPARCIA SENIORA

Pomagamy osobom 65+ w codziennym 
funkcjonowaniu – na zakupach, 
w urzędzie czy spacerze.

Ponoć „Wesołe jest życie staruszka”, ale czasem 
słowa piosenki Kabaretu Starszych Panów nie wy-
trzymują zderzenia z rzeczywistością. Są wśród nas 
osoby 65+, które wymagają różnorakiej pomocy. 
Czasem są samotne, czasem chore, czasem ich 
bliscy nie mają dla nich odpowiednio dużo czasu. 
To z myślą o starszym pokoleniu powstał „Korpus 
Wsparcia Seniora”, czyli inicjatywa Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, którą w naszym mie-
ście wdraża w życie Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Z jego pomocy korzysta obecnie 19 mareckich se-
niorów, ale wciąż są wolne miejsca. 

– Dajemy seniorom wsparcie w czynnościach 
dnia codziennego. Pomagamy w załatwianiu spraw 
urzędowych i robieniu zakupów. Z pomocą ze-
wnętrznej firmy świadczymy też usługi transporto-
we. Nasi pracownicy lub wolontariusze chętnie też 
porozmawiają z seniorami. Często brakuje im po 
prostu zwykłej, ludzkiej rozmowy – mówi Magda-
lena Rogalska – Kusarek, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Markach. 

Zachęca ona mareckich seniorów do udzia-
łu w programie finansowanym z puli rządowej. 
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskali-
śmy 45,7 tys. zł.

– Można się do nas zgłaszać bezpośrednio, dzwo-
niąc pod numer 721 200 078 lub za pośrednictwem 
rządowej, bezpłatnej infolinii 22 505 11 11 – tłu-
maczy Magdalena Rogalska-Kusarek.

Korpus Wsparcia Seniora będzie realizowany do 
końca roku.

– Zapraszamy również wolontariuszy, którzy 
chcieliby pomagać seniorom w czynnościach dnia 
codziennego. Czasem wystarczy niewiele, by zrobić 
tak wiele dobrego – dodaje szefowa OPS.

GWIAZDY DLA AKTYWNYCH 
SENIORÓW

Zapraszamy na ciekawe i bezpłatne 
wydarzenie w MCER, na którym  
pojawią się m.in. Conrado Moreno 
i DJ Vika.

„Mareccy seniorzy – kierunek aktywność” – tak 
brzmi nazwa konferencji, na którą zapraszamy 
dojrzałych wiekiem mieszkańców naszego miasta. 
Odbędzie się ona 4 października w Mareckim 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym (Wspólna 
40-42).

Seniorzy, którzy wezmą udział w konferencji, 
dowiedzą się m.in.:
↘ jakie korzyści przynosi aktywność ruchowa
↘ jak zadbać o kondycję intelektualną
↘ jak poprawić zdrowie po covidzie
↘ jak i gdzie aktywizować się w wolnym czasie.

Do MCER przyjadą znakomici goście. Conrado 
Moreno, polsko-hiszpański aktor, konferansjer 
i prezenter TV, opowie o „Mojej drodze do sie-
bie”. Joanna Stanowska poprowadzi warsztaty 
„Psychomotoryka, czyli wpływ ruchu na jakość 
życia”. Poznamy też sekrety sprawności DJ Wiki, 
najstarszej didżejki w Polsce. O oprawę muzycz-
ną zadba chór „Cała Praga Śpiewa”, uczestnik 
programu „Must be the Music”. Dla wszystkich 
uczestników przewidzieliśmy kawę i słodki po-
częstunek.

Seniorze! Jesteś zainteresowany udziałem w kon- 
ferencji, przyjdź po bezpłatne wejściówki do Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 (ul. Fabryczna 3 w Markach). 
Więcej informacji otrzymasz pod nr tel. 22 129 11 83 
i przeczytasz na stronie www.marki.pl

Na wydarzenie zapraszają burmistrz Jacek 
Orych oraz Marecka Rada Seniorów. Projekt do-
finansowany jest ze środków samorządu woje-
wództwa mazowieckiego.

Pij kranówkę
Od kilku lat w ma-
reckich szkołach 
działają Źródełka 
Markowej Wody. 
Korzystają z nich 
przede wszystkim 
uczniowie. W tym 
roku źródełka  z kra-
nówką pojawiły się 
w nowych lokali-
zacjach: ratuszu, 
wydziale podatków 
i opłat, CAF3 oraz 
OPS. Zachęcamy 
do ich wykorzysty-
wania – zgodnie 
z hasłem Wodociągu 
Mareckiego 
„Markowa Woda 
pomysłów doda”!

Seniorki z kijkami.



Wakacje to również czas imprez sportowych. Zaczęliśmy od Nocnego Marka, czyli biegów oraz rywalizacji nordic 
walking. Pod koniec lipca do Marek przyjechali najlepsi kolarze MTB, którzy wystartowali w Memoriale Bercika 
(na zdjęciu). Miesiąc później z Marek wyruszyli na trasę uczestnicy Poland Bike Marathon. Cykl wakacyjnych wydarzeń 
zamknął piłkarski II Memoriał im. Bogdana Króla. 

Marki włącz się na wakacje! – pod takim hasłem odbywa-
ły się w lipcu i sierpniu wydarzenia dla dzieci i dorosłych. 
Tym razem w nowej lokalizacji – w Parku Wolontariuszy. 
Mogliśmy uczestniczyć m.in. w Święcie Holi, czyli koloro-
wych proszków (na zdjęciu), obejrzeć pokaz iluzjonisty, 
wybrać się w muzyczną podróż po świecie czy zaprezento-
wać własny talent w różnych projektach plastycznych. 

W ostatni weekend sierpnia spotkaliśmy się w Parku Briggsów na symbolicznym zakończeniu wakacji.  
W sobotę mogliśmy posłuchać utworów Ewy Demarczyk, w niedzielę – zespołu Sumana oraz gwiazdy wieczoru 
– Mesajah, który wprowadził widzów koncertu w pozytywne wibracje (na zdjęciu). Niedzielnemu wydarzeniu 
towarzyszyły warsztaty plastyczne, quizy, dmuchańce i foodtracki. 

Obrazki 
z wakacji

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu 
z lipcowych i sierpniowych wydarzeń 
z Marek. Kto nie był – niech żałuje… 

i przyjdzie na jesienne imprezy

16 Po godzinach
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W każdy czwartkowy wakacyjny wieczór mogliśmy 
spotykać się na seansach kina letniego. Frekwencja 
i pogoda dopisały – ani razu nie musieliśmy odwoły-
wać pokazów z powodu złych warunków atmosferycz-
nych. Na widzów czekały pufy i leżaki. Naszych gości 
częstowaliśmy kawą, herbatą i słodkościami. W sierp-
niu kino pod dachem uruchomiło również CAF3. 

CO NAS CZEKA
Przegląd najbliższych wydarzeń 
rekreacyjnych w naszym mieście

10 IX

Struga na rowerze – rodzinny rajd 
rowerowy, który wyruszy spod 
pumptracka na rogu Grunwaldzkiej 
i Okólnej. Ponadto przewidziane 
są grill i animacje. Zwieńczeniem 
wydarzenia z Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego będzie koncert, 
podczas którego usłyszymy znane, 
wpadające w ucho utwory

11 IX 

Piknik parafialny – to cykliczne wyda-
rzenie organizowane przez wspólnotę 
parafialną kościoła pw. św. Izydora. 
W programie tańce, loteria, gry i za-
bawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
prowadzone przez wodzireja. 

17 IX 

Sportowe pożegnanie lata  
– pokazy sportowe, darmowe dmu-
chańce i malowanie buziek, a także 
spotkania z trenerami, dietetykami 
i fizjoterapeutami – na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1  
przy Okólnej będzie się działo! 

25 IX

Spartakiada MSG – najstarsze 
wydarzenie sportowo-rekreacyjne 
w mieście tradycyjnie odbywające 
na stadionie Marcovii. W tym roku 
odbywać się będzie pod hasłem 
„Zdrowo i kolorowo”. W programie 
m.in. rodzinne konkurencje  
sportowe, turnieje kulinarne 
oraz koncerty.

1 X

Olimpiada Przedszkolaków  
– pod dachem MCER najmłodsi 
mieszkańcy naszego miasta będą 
rywalizować w tak nietypowych 
konkurencjach jak prowadzenie 
taczek, wyścigi na piłce czy zbiera-
nie cukierków.

Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego 
– cykliczna impreza organizowana 
obok tzw. zwałki w celu uczczenia 
jednej z najbardziej niezwykłych i bo-
haterskich postaci w historii Polski. 
W programie biegi dla przedszkola-
ków, dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz piknik rodzinny.

Jesienne Onko 2022 – rajd nordic 
walking (6 lub 12 km), który wyruszy 
spod remizy OSP w Markach. Częścią 
spotkania będą prelekcje i pokazy 
związane z profilaktyką nowotworo-
wą, przede wszystkim nowotworów 
piersi u kobiet.

8 X

Dni Otwarte Unii Europejskiej  
– tego dnia będzie można zobaczyć 
stację uzdatniania wody na Czarnej 
Strudze i dowiedzieć się, skąd się 
bierze woda w Markach. Zapisy na 
zwiedzanie prowadzi Wodociąg 
Marecki. 

Więcej informacji na temat wydarzeń 
na stronie internetowej www.marki.pl 

oraz w mediach społecznościowych  
(Miasto Marki na FB, Instagramie i Twitterze)


