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Budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego ruszyła z kopyta. Przy ul. Wspólnej powstaje miejsce 
nauki (dla 1200 uczniów), kultury i sportu. Kompleks zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku.  Strona 3

ZACZĘŁO SIĘ!

Wiosenny przegląd 
robót drogowych

Z Bachem za pan brat

Zapraszamy do lektury przewodnika po mareckich, powiatowych i państwowych 
inwestycjach. Strony 2, 4-5

Finalista programu „Must be the music” przybliży mareckim uczniom świat 
muzyki klasycznej w nowoczesny sposób. Strona 15



2 Słowo od burmistrza

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

K tóregoś wieczoru wyjąłem kartkę papieru  
i zacząłem liczyć. 33 mln zł z programu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  
z których budujemy ścieżki rowerowe i parkingi,  
19 mln zł z funduszy spójności dla Wodociągu Mareckiego, 
7 mln zł netto z powiatu wołomińskiego na drogi,  
3 mln z rządowego programu budowy dróg lokalnych  
na Zagłoby i fragment Zygmuntowskiej.  
Wyszło ponad 60 mln zł dotacji, które Marki 
zagwarantowały sobie w ciągu ostatnich czterech lat  
na bieżące i przyszłe inwestycje. 

Kiedyś mógłbym napisać, że w znakomity sposób  
odciążają budżet miasta. Dziś – że trudno bez nich 
wyobrazić sobie realizację części inwestycji.  
Marki – jak wiele samorządów – cieszą się z tego,  
że gospodarka pędzi. Widzimy to wokół siebie.  
Jak grzyby po deszczu wyrastają inwestycje mieszkaniowe,  
a każda wolna parcela jest zagospodarowywana  
przez deweloperów.

Ale wzrost gospodarczy ma też swoje cienie.  
Z naszego punktu widzenia – to coraz mniejsza  
konkurencja w przetargach. Spada liczba firm  
startujących w postępowaniach publicznych i rosną ceny. 
Gdy w 2015 r. ogłaszaliśmy przetarg na modernizację 
Pomnikowej, startowało 13 firm. Gdy w 2018 r. szukaliśmy 
wykonawcy Sosnowej – Kościuszki – wpłynęła tylko jedna 
oferta. W 2015 r. była dużo tańsza od kosztorysu,  
w 2018 r. – dwukrotnie droższa. 

I nie jest to wyłącznie problem Marek. Podobne obserwacje  
mają nie tylko nasi sąsiedzi z powiatu wołomińskiego, 
ale również z całej Polski. Dlatego szukamy dodatkowych 
pieniędzy, które pozwolą nam realizować inwestycje,  
na które tak czekają mieszkańcy. W kwietniu  
złożyliśmy wniosek o dofinansowania modernizacji dwóch 
dróg oraz dwa wnioski na dofinansowanie projektów 
sportowych. Wystąpimy też o wsparcie przebudowy  
placu miejskiego przy Sportowej, który ma być miejscem 
spotkań mieszkańców. Trzykrotnie ogłaszaliśmy przetarg,  
ale ani razu nie mogliśmy wyłonić zwycięzcy,  
bo oferty znacząco przekraczały możliwości budżetu.  
Jeśli zdobędziemy dotację, to przedsięwzięcie ma wreszcie 
szansę na realizację. Czego Państwu z całego serca życzę. 

Burmistrz Miasta Marki

Dzięki umowie z ZTM zwiększyliśmy 
częstotliwość autobusów. W godzinach 
szczytu będą podjeżdżać co 5-10 minut. 

W listopadzie 2016 r. do Marek zawitała pierw-
sza strefa biletowa. Byliśmy drugim podwarszaw-
skim miastem, które korzysta z tego rozwiązania. 
Dzięki temu w portfelach naszych mieszkańców 
mogły pojawić się dodatkowe oszczędności. Po 
roku było widać też inny efekt. Liczba osób korzy-
stających z komunikacji miejskiej zwiększyła się 
o 7 proc. – obliczył w listopadzie 2017 r. Zarząd 
Transportu Miejskiego (ZTM). 

Rozładować korek
– To jeden z dowodów, że w transport publiczny 
warto inwestować.  Gdy wprowadzaliśmy pierw-
szą strefę biletową, obiecałem, że będziemy roz-
mawiać z ZTM na temat zwiększenia częstotli-
wości autobusów. I tak się właśnie stało. Mam 
nadzieję, że w ten sposób rozładujemy poranny 
i popołudniowy tłok w publicznym transporcie 
– mówi Jacek Orych, burmistrz Marek. 

Zmiany, wprowadzone w życie 16 kwietnia, 
dotyczą linii 140, 340 oraz 738. 

– W praktyce w godzinach szczytu miejski 
autobus – od pętli przy ul. Dużej w stronę War-
szawy – pojawia się co 5 minut, powyżej pętli – 
co 10 minut. ZTM zapewnił nas, że autobusy nie 
będą przyjeżdżać na przystanek w tym samym 
czasie – tłumaczy Jacek Orych.

Od poniedziałku codziennie będziemy 
mieć 54 kursy linii 340, poprzednio było ich 
34. W przypadku linii 738 liczba zwiększy się 
z 34 do 51. Spadnie natomiast częstotliwość 
linii 140 (z 61 do 49). Na odcinku od Czarnej 
Strugi do Piłsudskiego pojawiła się niedawno 
linia L33 (piszemy o tym dalej). Trwają też roz-
mowy, by do strużańskiej pętli dojeżdżał autobus 
nocny N61. 

Parkuj i jedź
To kolejna, tegoroczna zmiana komunikacyjna 
w Markach. W marcu na trasy wyruszyły nowe 
linie: L33 i L45. Pierwsza z nich połączyła nasze 
miasto z Legionowem, druga – z Radzyminem. 
Na razie charakterystyczne granatowe autobu-
sy będą poruszać się przede wszystkim po Alei 
Piłsudskiego, ale za kilka miesięcy wjadą w bocz-
ne ulice. Stanie się tak po zaakceptowaniu or-
ganizacji ruchu przez starostwo w Wołominie.

– Do zwiększenia popularności komunikacji 
miejskiej w Markach mogą też przyczynić się 
dwie inwestycje obficie dofinansowane przez 
Unię Europejską. Przy ul. Sportowej i Dużej 
trwają prace przy budowie parkingów typu 
„parkuj i jedź” – dodaje Dariusz Pietrucha, wi-
ceburmistrz Marek. 

W tym roku oba obiekty zostaną oddane do 
użytku (więcej na ten temat na str. 4-5).

154 kursy zamiast 129

Jednym z elementów kontraktu na budowę obwodnicy Marek jest wykonanie remontu dawnej 
drogi krajowej Marki-Radzymin. To ta trasa przez wiele lat przyjmowała na siebie ruch tranzytowy 
prowadzący ze stolicy na północny-wschód kraju. W drugiej połowie kwietnia rozpoczęły się prace 
remontowe, które polegają na sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltowej, wymianie nawierzchni 
i wykonaniu nowego oznakowania. W pierwszej kolejności remontowana jest jezdnia w kierunku 
Białegostoku (od Radzymina do Marek). Jak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad (GDDKiA), powinna być gotowa w połowie maja. Po zakończeniu prac na tej nitce  
przyjdzie czas na jezdnię w stronę Warszawy. Prace zlecone przez GDDKiA realizuje firma Astaldi, 
wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Marek. 

POTĘŻNY REMONT DROGOWY
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Podpisaliśmy umowę na rozbudowę 
i remont pękającej w szwach placówki.

Początek zajęć o 7 rano, koniec – około 17, czyli na-
uka na dwie zmiany. Ponad 600 uczniów, 27 oddzia-
łów i tylko 14 sal lekcyjnych. Tak wygląda sytuacja 
lokalowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej. 

– Wolałabym, żeby dzieci uczyły się do południa, 
a potem miały czas dla siebie. Na razie nie jest to moż-
liwe. Wiemy jednak, że nasza sytuacja diametralnie się 
polepszy – mówi Katarzyna Łempicka, dyrektor szkoły.

Stanie się tak dzięki umowie z firmą Budimex, któ-
ra w systemie „zaprojektuj i zbuduj” przeprowadzi 
kompleksowe prace budowlane. 20 marca przedsta-
wiciele samorządu i wykonawcy złożyli podpisy pod 
dokumentem w symbolicznym miejscu – sali lekcyjnej.   

– W praktyce będzie to nowa szkoła – w wersji 
2.0. Po zakończeniu robót dzieci będą uczyć się 

w 27 salach – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek. 
Samorządowiec podkreśla, że będzie to inwestycja 

trudniejsza niż przy ul. Wspólnej. 
– Tam kompleks budujemy od zera, tutaj będzie-

my prowadzić prace na terenie działającej szkoły. 
Jestem pewien, że końcowy efekt zrekompensuje 
niedogodności – mówi burmistrz.

Władze Mareckich Inwestycji Miejskich (MIM)
koordynujących inwestycję podkreślają, że priory-
tetem będzie bezpieczeństwo użytkowników. 

– Będziemy tak prowadzić prace, aby w jak naj-
mniejszym stopniu utrudniać funkcjonowanie szkoły. 
Roboty zaczną się w wakacje od rozebrania starej hali 
gimnastycznej. Rozpocznie się też budowa nowej czę-
ści edukacyjnej. To tu przeniosą się dzieci, aby następ-
nie wyremontować starą część „Dwójki” – zaznaczają 
przedstawiciele MIM. 

Wykazać będą się też mogli… uczniowie.

– Na jednej ze szkolnych ścian powstanie mural. 
Ogłosimy konkurs na jego projekt. Zwycięska grafika 
pojawi się na ścianie – dodaje Katarzyna Łempicka.

Szkoła przy Szkolnej – wersja 2.0

Pierwszy szpadel został wbity, na budowę wjechały 
koparki. Tak rozpoczęła się realizacja jednej z najważ-
niejszych mareckich inwestycji. Przy ul. Wspólnej po-
wstają szkoła podstawowa dla 1200 dzieci, basen, sala 
sportowa, sala widowiskowa, boiska wielofunkcyjne, 
miasteczko ruchu drogowego i parking dla 300 aut. 
Prace na budowie Mareckiego Centrum Edukacyjno- 
-Rekreacyjnego (MCER) realizuje wybrana w przetargu 
firma Budimex. W środę, 7 marca, podpisaliśmy umowę 
na realizację inwestycji. Jeśli nic nieprzewidzianego 
się nie wydarzy, kompleks zacznie działać w 2019 r. 
– wraz z początkiem nowego roku szkolnego. 

– Gdy zostałem burmistrzem Marek, obiecałem, że 
doprowadzę do realizacji tej inwestycji. Ma ona dla 
nas, mieszkańców, kolosalne znaczenie. Po pierwsze, 
jest najważniejszym krokiem do rozwiązania proble-
mów lokalowych mareckiej edukacji. Po drugie, przy 
Wspólnej będzie bić sportowe serce miasta, czyn-
ne także po godzinach nauki. Mareckie dzieci nie 
będą musiały jeździć na basen do sąsiednich miast, 
a biegacze – na treningi do Warszawy – mówi Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

W poprzednich numerach biuletynu marki.pl opi-
sywaliśmy trudną sytuację lokalową mareckiej oświa-

ty. Przez dziesięć lat w mareckich podstawówkach 
przybyło 1000 dzieci, czyli w praktyce wielka szkoła. 
Jednak od czasu rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 3 przy ul. Pomnikowej  (zakończonej w 2007 r.) 
nie realizowano tego typu przedsięwzięć. Impas zo-
stał przełamany w tej kadencji. Do tej pory najwięk-
szą inwestycją edukacyjną była rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14. Dzięki temu 
szkoła może przyjąć 500 dzieci. 

Teraz czas na inwestycję przy ul. Wspólnej. 
Oprócz klasycznych zajęć edukacyjnych będzie tu 
również miejsce kultury. 

– Nasze miasto wzbogaci się o salę widowiskową 
z prawdziwego zdarzenia, której tak bardzo brakuje 
mieszkańcom. W kompleksie zlokalizowana zostanie 
także filia Biblioteki Publicznej – dodaje Agnieszka 
Lużyńska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Marki.

W imieniu miasta realizację prac zleciły Mareckie 
Inwestycje Miejskie (MIM). Wiele wskazuje na to, 
że przy ul. Wspólnej powstanie najnowocześniejsza 
szkoła publiczna w Polsce. 

– Założyliśmy, że będzie to obiekt zeroenergetycz-
ny. Oznacza to, że w rocznym bilansie wyprodukuje 
tyle samo energii, ile zużywa – zapewniają przed-
stawiciele MIM. 

A to oznacza, że funkcjonowanie MCER będzie 
dużo tańsze i przyniesie oszczędności. Zastosowane 
zostaną m.in. odnawialne źródła energii, takie jak 
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, zaawansowane 
systemy odzysku energii cieplnej i urządzenia do 
produkcji energii elektrycznej z gazu. 

– Budynek posiada właściwości termoizolacyjne 
na najwyższym poziomie, jest wyposażony w urzą-
dzenia oszczędzające wodę – mówią władze MIM. 

Samorząd przystąpił też do projektowania układu 
drogowego wokół szkoły. 

Za rok rozpoczną się zajęcia w Mareckim Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnym. Będzie to najnowocześniejsza 
placówka publiczna w Polsce

Transformacja. „Dwójka”, którą kieruje Katarzyna 
Łempicka, zostanie rozbudowana. To dla MIM  
najtrudniejsza inwestycja edukacyjna. Końcowy efekt 
pozwoli zapomnieć o niedogodnościach – zapewnia 
burmistrz Jacek Orych.

Wielkie budowanie 
przy ul. Wspólnej
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Kalejdoskop 
zleceń 
drogowych

Jesienią tego roku Marki i Zielonka zyskają połączenie rowerowe.  
Stanie się to za sprawą dwóch inwestycji, które połączą nasze miasta.  
Marecką część realizuje firma Strabag. Wzdłuż rzeki Długiej powstaje droga 
asfaltowa dla rowerów o szerokości 2 m. Rozpocznie się ona w Parku Briggsów 
i będzie prowadzić brzegiem aż do Zielonki.

DROGA ROWEROWA NA WALE DŁUGIEJULICA GŁÓWNA I PRZYLEGŁE

W marcu rozpoczęły się roboty na Zieleńcu. To jedna z największych umów 
drogowych podpisanych przez nasze miasto. Chodzi o kompleksową 
przebudowę Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, 
Przyleśnej i fragmentu Wesołej. Ulice zostaną odwodnione i zyskają  
nową nawierzchnię. Powstanie też droga rowerowa. Zwycięzca przetargu  
– firma Strabag – otrzyma za realizację robót 12,9 mln zł. 

W pierwszy dzień wiosny starostwo powiatowe w Wołominie poinformowało 
o wyłonieniu najlepszej oferty w przetargu na budowę trasy z Marek 
do Kobyłki. W naszym mieście droga zacznie się od ul. Głównej  
(od drogi 631 w kierunku wschodnim), następnie będzie prowadzić  
wiaduktem nad obwodnicą i wpadnie w ulicę Dworkową w Kobyłce. 
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez samorząd Mazowsza,  
który przeznaczył na ten cel ponad 3,4 mln zł. 

W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnęliśmy drugi przetarg na przebudowę 
ulicy znajdującej się między Wilczą i Zajączka. W marcu rozpoczęły się 
roboty budowlane, które wykonuje firma Margot. W pierwszym etapie jest 
budowana kanalizacja deszczowa, która pozwoli odwodnić tę ulicę.  
W drugim zostanie przebudowana ulica i ułożona nawierzchnia z kostki. 
Wartość prac to 2,2 mln zł.

DROGA NAD OBWODNICĄ

ULICA LISIA ULICA POZNAŃSKA

W ubiegłym roku, zgodnie z umową z miastem, wykonawca zrealizował 
podziemną część inwestycji. Wzdłuż Poznańskiej powstała infrastruktura 
odwadniająca ponad 300-metrowy odcinek tej ulicy. Pod koniec kwietnia 
zwycięzca ubiegłorocznego przetargu zajmie się drugą częścią projektu  
– budową jezdni o szerokości 5 m oraz chodników (2-2,5 m). 
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Wraz z odejściem ujemnych temperatur samorząd mógł przystąpić do tzw. 
równania gruntówek, których mamy około 70 km. Pierwsze prace rozpoczęły 
się w ostatnim tygodniu marca. Roboty wykonuje wybrany w przetargu 
Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych Michalina Sawicka. Wybraliśmy również 
wykonawcę tzw. napraw cząstkowych. Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma 
Urbud i to jej przypadło wykonywanie tego zadania w 2018 r. 

PROFILOWANIE DRÓG I NAPRAWY CZĄSTKOWE

PARKUJ I JEDŹ PRZY UL. SPORTOWEJ

W 2017 r. rozpoczęły się prace przy realizacji inwestycji obficie  
dofinansowanej przez UE. Gdy mrozy odpuściły, wykonawca – firma STD 
Nasiłowski – wrócił na plac budowy. Przy Sportowej znajdzie się:  
ponad 100 miejsc do parkowania, miejsca postojowe dla rowerów, toaleta, 
ławki i miejsce do ładowania samochodów elektrycznych. 

W ramach tego samego kontraktu przebudowujemy teren w sąsiedztwie  
pętli autobusowej i miejskiego przedszkola. Zakres inwestycji jest podobny  
– z tą różnicą, że miejsc do parkowania będzie mniej niż przy Sportowej  
(dla prawie 50 samochodów). Oba obiekty powinny zostać oddane  
do użytku latem.

PARKUJ I JEDŹ PRZY UL. DUŻEJ

W ubiegłym roku zakończyły się prace w ul. Zagłoby i na krótkim odcinku  
ul. Zygmuntowskiej. Na wiosnę wykonawca inwestycji – firma Planeta  
– wrócił na plac budowy. W pierwszej kolejności jest przebudowywana sieć 
wodociągowa oraz układana kanalizacja deszczowa, następnie powstaną 
elementy infrastruktury naziemnej: jezdnia, chodnik i droga rowerowa. 

ULICA ZYGMUNTOWSKA

Budowa dróg,  
parkingów i ścieżek rowerowych  
– finał wielu z tych prac 
będziemy mogli zaobserwować 
w tym roku. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji z inwestycji 
realizowanych w naszym mieście

ULICA WIEWIÓRKI

W ubiegłym roku wykonywaliśmy prace związane z ułożeniem nowej 
nawierzchni asfaltowej przy ul. Letniej i Niecałej. W tym roku zepnie je 
droga asfaltowa wzdłuż ul. Wiewiórki (długość ponad 360 m), którą wykona 
zwycięzca przetargu – firma STD Nasiłowski. Prace mają się zakończyć 
w tegoroczne wakacje. 
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Projekt, którego liderem jest 
nasze miasto, uzyskał potężne 
unijne dofinansowanie.

Latem ubiegłego roku informowali-
śmy, że siedem samorządów zawarło 
partnerskie porozumienie, by wspól-
nie aplikować o pieniądze z UE. W tej 
grupie znajdują się – w kolejności alfa-
betycznej – Kobyłka, Marki, Nieporęt, 
Radzymin, Wołomin, Ząbki i Zielonka. 
To zwiększało szanse na osiągnięcie 
końcowego sukcesu. Udało się! Nasza 
„siódemka” otrzyma z UE ponad 60 mln 
zł wsparcia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych!

– W sumie wszystkie gminy wy-
budują 47 km dróg dla rowerzystów 
i ciągów pieszo-jezdnych, na które wy-
dadzą ponad 75 mln zł – oblicza Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

– Pozyskanie środków na realizację 
tego projektu jest dowodem na to, że 

partnerska współpraca gmin ma sens 
i dzisiaj tej współpracy możemy sobie 
pogratulować – dodawał na FB Grze-
gorz Dudzik, burmistrz Zielonki.

Marki chcą przygotować ponad 
12 km tras dla rowerzystów. Gdzie, 
dzięki nowej puli, powstaną drogi ro-
werowe? 

– Zakładamy, że drogi dla jednośla-
dów powstaną w Alei Marszałka Pił-
sudskiego – w ramach przywracania 
miejskiego charakteru głównej arterii. 
Dołączymy do tego finansowanie bu-
dowy ścieżek wzdłuż Modrzewiowej, 
Sobieskiego, Karłowicza, Lisa-Kuli 
i Granicznej. Planowane inwestycje zo-
staną zrealizowane do połowy 2020 r. 
– mówi Jacek Orych.

Dla Marek zdobycie unijnego do-
finansowania to drugie tego typu do-
świadczenie. 

– Za pierwszym razem udało nam 
się zdobyć pieniądze (ok. 9 mln zł), za 
które już powstały drogi rowerowe przy 
Sportowej, Sowińskiego i Szkolnej i zo-
staną wybudowane na wale rzeki Dłu-
giej, wzdłuż ulicy Głównej oraz Sosno-
wej i Kościuszki – mówi Jacek Orych.

Sukces rowerowego 
partnerstwa

Unijne pieniądze  
znów płyną do Marek
Wodociąg Marecki  
po raz trzeci otrzymał 
z Brukseli finansowe wsparcie.  
Dzięki temu miejska spółka 
wybuduje m.in. drugą stację 
uzdatniania wody i rozszerzy 
sieć kanalizacji sanitarnej.

W lutym 2017 r. Wodociąg Marecki zło-
żył do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wnio-
sek o dofinansowanie projektu pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki 
– Etap III”. Miejska firma zamierza zre-
alizować inwestycje warte 46,2 mln zł 
brutto. Do dofinansowania kwalifikują 
się koszty sięgające niemal 28,1 mln zł. 
Spółka otrzyma 19,3 mln zł bezzwrot-
nego wsparcia.

20 marca 2018 r. w siedzibie Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zo-
stała podpisana umowa w tej sprawie. 

– Już po raz trzeci otrzymujemy 
unijną pomoc. W dwóch poprzednich 
etapach otrzymaliśmy ponad 87 mln zł. 

Dzięki niej moglibyśmy w praktyce od 
początku wybudować sieć kanalizacji 
sanitarnej w Markach, liczącą obecnie 
ponad 200 km – mówi Kajetan Paweł 
Specjalski, dyrektor zarządu Wodocią-
gu Mareckiego.

– Marki błyskawicznie się rozbu-
dowują. Co roku melduje się około 
800 nowych mieszkańców. Niemal 
na każdej ulicy jak grzyby po deszczu 
wyrastają inwestycje deweloperskie. 
Dlatego przed Wodociągiem Marec-
kim pojawiło się niełatwe wyzwanie: 
rozbudowanie systemu kanalizacji 
sanitarnej oraz zabezpieczenie od-
powiedniego poziomu dostaw wody. 
Wsparcie z UE znakomicie ułatwi reali-
zację tych zadań – dodaje Jacek Orych, 
burmistrz Marek.

Za pieniądze unijne Wodociąg 
Marecki zamierza zrealizować czte-
ry przedsięwzięcia:
1. Na terenie Czarnej Strugi powstaje 
druga stacja uzdatniania wody. Będzie 
to odpowiedź na rosnący popyt. 
W 2017 r. Wodociąg Marecki sprzedał 
1,46 mln m sześc. wody, w 2020 r. – ten 
poziom urośnie do 1,56 mln m sześc., 

a w 2030 r. – do 1,74 mln. W lutym 
2018 r. spółka podpisała umowę na 
realizację tej inwestycji.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie 
rozbudowana o 14,5 km. Spółka sza-
cuje, że dzięki tej inwestycji przyłą-
cza będzie mogło wybudować ponad 
1000 mieszkańców.
3. Spółka przygotuje zaplecze technicz-
ne dla specjalistycznego samochodu 
zajmującego się bieżącą eksploatacją 
sieci kanalizacyjnej.
4. Zostanie zwiększona niezawodność 

działania sieciowych przepompowni 
ścieków przez wprowadzenie systemu 
monitoringu ich pracy.

– Dziękuję przedstawicielom Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej za pozytywne 
rozpatrzenie naszego wniosku. Dzięku-
ję również pracownikom Wodociągu 
Mareckiego za przygotowanie tego 
projektu. Uzyskanie unijnego dofi-
nansowania jest wymiernym owocem 
naszego wielomiesięcznego wysiłku – 
dodaje Kajetan Paweł Specjalski.

Z rozmachem. Siódemka samorządów 
zamierza wybudować ponad 47 km 
ścieżek dla rowerzystów. Najwięcej  
– Marki, Nieporęt i Kobyłka. FOT. PIXABAY

Pomoc z UE. Obecne i przyszłe wsparcie UE dla Wodociągu Mareckiego przekro-
czy 106 mln zł. Finansowy zastrzyk z Brukseli w III etapie wyniesie 19,3 mln zł. 
20 marca podpisaliśmy umowę w tej sprawie (na zdjęciu dyrektor Ewa Kamieńska 
i koordynator Adam Zakrzewski z NFOŚiGW, Kajetan Paweł Specjalski,  
dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego, oraz Jacek Orych, burmistrz Marek).
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PODWÓJNY STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Mieszkańcy chętnie skorzystali  
z dwóch programów zorganizowanych  
przez Urząd Miasta. 

W lutym rozpoczęliśmy realizację programu nieod-
płatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów domo-
wych, a także ich trwałego znakowania za pomocą 
elektronicznego identyfikatora (chipa). Jego głów-
nym celem jest ograniczenie populacji i  niekontro-
lowanego rozrodu domowych psów i kotów. Środki 
przeznaczone na ten program praktycznie już się 
wyczerpały. Mieszkańcy złożyli ponad 220 wnio-
sków. Zabiegi weterynaryjne wykonuje marecka 
przychodnia Marwet. 

Podobnie stało się z uruchomionym w marcu pro-
gramem dotacji do wymiany pieców. Założeniem 
tego przedsięwzięcia jest ograniczanie niskiej emisji 
poprzez wymianę ogrzewania opartego na paliwie 
stałym (węgiel, koks miał, ekogroszek) na ekolo-
giczne: gazowe, elektryczne lub olejowe. Miasto 
sfinansuje 75 proc. kosztów kwalifikowanych takiej 
inwestycji, maksymalnie 8 tys. zł. I w tym wypadku 
mieszkańcy złożyli wnioski (38), które w praktyce 
wyczerpują pulę przeznaczoną na ten rok. 

– To mocny sygnał, że warto kontynuować te pro-
gramy także w kolejnych latach – uważa Zbigniew 
Zalas, wiceburmistrz Marek. 

Do trzech razy sztuka
Są duże szanse, że wreszcie uda się 
wyłonić wykonawcę modernizacji ulic 
Sosnowa – Kościuszki. 

Pierwszy przetarg – brak ofert od wykonawców. Drugi 
przetarg – jedna oferta, ale znacznie powyżej koszto-
rysu miasta i powiatu. Tak w telegraficznym skrócie 
wyglądały próby wyłonienia firmy, która zrealizuje jed-
ną z najważniejszych inwestycji drogowych. Chodzi 
o kompleksową przebudowę ciągu ulic Sosnowa – 
Kościuszki, które łączą Aleję Marszałka Piłsudskiego 
z warszawską Białołęką. Samorządowcy z Marek i po-
wiatu wołomińskiego są zdeterminowani, by zreali-
zować tę inwestycję jeszcze w tym roku. Dlatego po 
fiasku drugiego przetargu zdecydowali o zwiększeniu 
budżetu przeznaczonego na ten projekt.

6 kwietnia minął termin składania ofert w trzecim 
przetargu. Stanęła do niego jedna firma (IDS-Bud). 
Zadeklarowała, że wykona prace ze 15,9 mln zł 
i udzieli 84-miesięcznej gwarancji. Tym razem bu-
dżet zamawiającego jest przekroczony tylko o 5 proc. 
Samorządowcy postarają się więc znaleźć brakujące 
środki, by wprowadzić inwestycję w fazę realizacji. 

Zakres planowanych robót  jest bardzo szeroki. 
Wzdłuż Sosnowej – Kościuszki mają powstać: nowa 

nawierzchnia, chodnik, droga rowerowa, odwod-
nienie, oczyszczalnia wód opadowych. Do inwesty-
cji włączy się również Wodociąg Marecki, budując 
brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej.

– Oprócz nas, powiatu i wodociągu z finansowa-
niem dołącza Unia Europejska. Budowa drogi rowero-
wej będzie obficie dofinansowana ze Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Na ten cel jest zarezer-
wowane niemal 3,7 mln zł – mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek.

Kamienice jak nowe
W marcu Zakład Usług Komunalnych (ZUK) ogłosił 
przetarg na remont tzw. kamienicy aptecznej. To część 
zabytkowego osiedla robotniczego, którego moderniza-
cję rozpoczęliśmy w 2016 r. O najnowsze zamówienie 
starały się cztery firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożył 
Zakład Remontowo-Budowlany Remdom. Ma on już 
doświadczenie w realizacji prac rewitalizacyjnych w na-
szym mieście. W ubiegłym roku ta firma odnowiła trzy 
kamienice leżące po zachodniej części Alei Piłsudskiego. 

W kamienicy aptecznej zostaną m.in.: wyremon-
towane elewacje, uszczelnione ściany piwniczne 
i naprawiony dach. Mieszkania zostaną doposażone 
w elementy instalacji grawitacyjnej. Będzie to siódma 
kamienica, która odzyska dawny blask. W poprzednich 
dwóch latach na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych 
wykonawcy zrealizowali roboty przy budynkach sąsia-
dujących z Aleją Marszałka Piłsudskiego. 

Przygotowujemy się też do remontu kolejnych zabytko-
wych kamienic. W marcu ZUK podpisał umowę z Grupą 
Proeks, która opracuje dokumentację potrzebną do moder-
nizacji 10 budynków (przy Al. Piłsudskiego nr 45, 82, 84, 
ul. Słowackiego 1, 3, ul. Jasnej 5, 7 i ul. Barskiej 2, 4, 6).

Kamienice Briggsów powstały pod koniec XIX w. Pomysłodawcami ich budowy byli założyciele  
fabryki przędzalniczej – bracia Edward i John Briggsowie oraz ich wspólnik Ernest Posselt.  
To właśnie ta inwestycja pozwoliła przeistoczyć Marki z niedużej osady w tętniący życiem punkt  
na przemysłowej mapie zaboru rosyjskiego. Inwestorzy nie tylko wybudowali mieszkania  
dla pracowników fabryki, ale również ochronkę dla dzieci, wspierali budowę kościoła i ufundowali  
karetkę dla warszawskiego pogotowia.

CZY WIESZ, ŻE…

Zapraszamy do obejrzenia filmu z cy-
klu mareckie metamorfozy, który ilu-
struje zmiany, jakie przeszły mareckie 
kamienice. Znajduje się on w serwisie 
YouTube (zakładka Miasto Marki), moż-
na też wykorzystać poniższy kod QR. 

TAK SIĘ ZMIENIAŁY KAMIENICE

Zabytkowe osiedle  
odzyskuje dawną świetność
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Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej  www.mokmarki.pl 

oraz profilu na FB  https://www.facebook.com/mokmarki 

Zapraszamy najmłodszą 
publiczność na familijny 
spektakl o sympatycznym 
niedźwiadku i jego przyjacielu 
– króliku.

6 maja w niedzielę o godz. 15.00 za-
praszamy dzieci z rodzicami na przed-
stawienie pt. „Magiczny Miód”. Teatr 
Lalek Igraszka przedstawi najmłod-
szym widzom ekobajkę o niedźwiadku 
Maciusiu, który pewnego dnia przynosi 
smutną nowinę – jego mama zacho-
rowała, a jedynym antidotum na wy-
zdrowienie jest magiczny miód. Maciuś 
wyrusza w daleką podróż do tajemni-
czego lasu. W wyprawie towarzyszy 
mu przyjaciel, zabawny królik Kleofas. 
Dwaj mali bohaterowie muszą przechy-
trzyć podstępnego węża Sobiesława, 
a także przekonać królową pszczół, by 
podarowała im beczułkę magicznego 
miodu...  W przedstawieniu zostanie 
poruszony bliski nam wszystkim pro-
blem zanieczyszczonego środowiska. 

Obowiązują bilety w cenie 5 zł do 
zakupienia w sekretariacie MOK oraz 
na stronie www.ewejsciowki.pl.

EKOLOGIA  
NA DESKACH TEATRU 

Koncert Izabeli Kopeć w MOK był spotkaniem z mistycznym i drapieżnym 
światem tanga, czystą energią miłości, która potrafi ożywczo wpływać 
na ludzkie emocje. Mistrzyni mezzosopranu lirycznego pokazała pełnię 
możliwości wokalnych w koncercie „Show me your tango”. Była to 
piękna i wzruszająca dedykacja dla twórczości genialnego Argentyńczyka 
Astora Piazzolli (1921-1992), twórcy tango nuevo.  A wszystko przy 
akompaniamencie znakomitych muzyków Gilberto Pereyry (bandoneon) 
oraz Roberta Horny (gitara). Brawom nie było końca, uśmiechom i gestom 
sympatii również. Artystka zapowiedziała, że w przyszłym roku znów  
wystąpi w Markach. Trzymamy za słowo.  Fot. Tuba Marek

W HOŁDZIE ASTOROWI PIAZZOLLI 

Do zakochania jeden krok
Niedługo maj, czyli miesiąc 
zakochanych. Klub Seniora 
MOK zaprasza na koncert 
pełen miłości.

10 maja w czwartek o godz. 16.00 za-
praszamy na występ śpiewających se-
niorów. Tematem przewodnim kon-
certu zatytułowanego „Do zakochania 
jeden krok” będą piosenki o miłości. 

Będzie to już trzecie tego typu spotka-
nie w Klubie Seniora. Pomysłodawcą 
cyklu  jest Tomasz Ratajski, mieszka-
niec Marek, który występuje w roli pro-
wadzącego. Poprzednie koncerty zain-
spirowane były takimi wydarzeniami 
jak Tłusty Czwartek czy Dzień Kobiet. 
Tym razem odbędzie się w majowym 
klimacie, który sprzyja miłosnym unie-
sieniom. Gościnnie w koncercie wy-

stąpi Aleksandra Jankowska. Miłość 
nie zna granic, tym bardziej wieku, 
o czym przekonają się wszyscy, którzy 
odwiedzą MOK tego dnia. Obowiązują 
wejściówki w cenie 5 zł. Dla członków 
Klubu Seniora wstęp wolny!  

W piątki o godzinie 12.00 zaprasza-
my także na zajęcia taneczne dla se-
niorów! Taniec poprawia samopoczu-
cie, jest sposobem na uwolnienie od 
codziennych napięć i przedłuża mło-
dość. To także odskocznia od zwykłej 
rzeczywistości. Na naszych zajęciach 
tańczyć może każdy, bez względu na 
wiek i stopień sprawności. Ćwiczymy 
różne style tańca nowoczesnego – od 
Broadway Jazz po Hip Hop. Do grupy 
można dołączyć w każdej chwili. Har-
monogram zajęć znajduje się w pro-
gramie Klubu Seniora MOK. Zajęcia 
są bezpłatne. Więcej informacji – tel. 
22 781 14 06.

Wiemy, że nie każdy z Was ma czas, 
by przyjść na Fabryczną i kupić bi-
let na niektóre nasze wydarzenia. 
Proponujemy zatem proste rozwią-
zanie, które nie wymaga wychodze-
nia z domu. Od niedawna możecie 
dokonać zakupu biletu przez inter-
net. W takiej sytuacji zapraszamy do 
skorzystania ze strony www.ewej-
sciowki.pl.

Przypominamy, że zawsze może-
cie zrobić to w sekretariacie MOK 
(Fabryczna 2), który jest czynny od 
poniedziałku do czwartku w godzi-
nach 14.00-19.00 oraz w piątek od 
10.00 do 18.00. 

Więcej informacji: tel. 22 781 14 06

E-wejściówka
na wydarzenia  
w MOK

13 maja o godz. 18.00 na scenie 
MOK wystąpi Gaba Kulka. Woka-
listka zaprezentuje album „Kruche”. 
W poprzednim numerze Marki.pl opisy-
waliśmy sylwetkę tej niezwykłej wokalist-
ki. Jej koncert miał się odbyć 11 marca, 
ale został przełożony na 13 maja. Będzie 
to muzyczna opowieść o końcu świata 
z nutą optymizmu. Styl, który prezentuje 
Gaba Kulka, to połączenie jazzu, rocka, 
poezji śpiewanej oraz brzmień musicalo-
wych i teatralnych. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w sekreta-
riacie MOK oraz na www.ewejsciowki.pl.

KONIEC ŚWIATA  
Z NUTKĄ OPTYMIZMU
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Jak naprawdę zginął Vincent? 
Dlaczego? Jak wyglądały jego ostatnie 
chwile? Czy wierzysz w jego samobój-
stwo? Spróbujmy odpowiedzieć na te 
pytania razem z Armandem Roulinem, 
synem listonosza, przyjaciela Vincenta 
van Gogha, podróżując po świecie 
jego sztuki. Kiedy? 19 maja 2018 r. 
o godzinie 20.00 lub 22.00 (obowią-
zują bezpłatne wejściówki). Gdzie? 
W Mareckim Ośrodku Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2, 
Marki), w którym podczas Nocy 
Muzeów zostanie dwukrotnie zapre-
zentowany nowatorski, pełnome-
trażowy film „Twój Vincent” Doroty  
Kobieli i Hugh Welchmana. Do stwo-
rzenia tego unikalnego dzieła potrze-
ba było 125 profesjonalnych malarzy 
i 65000 obrazów w stylu Vincenta 
– klatek filmu. Animacje te zostały 
wykonane na podstawie scen nagra-
nych z aktorami. W warstwie fabu-
larnej film opowiada o poszukiwaniu 
prawdy i subiektywizmie ludzkiego 
spojrzenia. 

Ukoronowaniem wieczoru będzie 
możliwość obejrzenia wystawy ory-
ginalnych malarskich kadrów z filmu 
„Twój Vincent”, które pochodzą z ko-
lekcji Miasta Wrocławia. Film „Twój 
Vincent” był częściowo realizowany 
w stolicy Dolnego Śląska, a jego ko-
producentami są m.in. Odra-Film (ze 
środków Dolnośląskiego Konkursu 
Filmowego), Miasto Wrocław oraz 
Centrum Technologii Audiowizual-
nych. Wystawa pozwala podejrzeć 

różne etapy tworzenia filmu – od 
prac treningowych aż do finalnie 
zrealizowane klatki. Prezentacji wy-
stawy będą towarzyszyć warsztaty 
malarskie, które pozwolą zrozumieć 

metodę malarską van Gogha – tak, 
aby każdy, nawet zupełny laik, mógł 
mieć „swojego Vincenta” na ścianie. 

Zainteresowani będą mogli również 
podejrzeć Vincenta w fotoplastikonie 

i zobaczyć, jak żyło się w jego czasach – 
zapraszamy do MOK-u (na te wszystkie 
atrakcje wstęp wolny, 19 maja, w go-
dzinach 19.00-24.00). 

Luiza Wojciechowska-Konopka

Twój Vincent

Zapraszamy na zajęcia,  
które łączą naukę z zabawą.

W MOK odbywają się zajęcia zorga-
nizowane wspólnie z mieszkańcami 
miasta. Efektem tej współpracy jest 
projekt Little Architect and Planner, 
czyli Mały Architekt i Urbanista. To 
wyjątkowy pomysł na zajęcia poza-
lekcyjne dla dzieci w wieku od 8 do 
12 lat. Autorski program przygotowany 
został przez doświadczonych architek-
tów i dydaktyków. Celem warsztatów 
jest pokazanie, czym zajmuje się archi-
tekt i urbanista, a to wszystko w du-
chu nauki poprzez zabawę. Uczestnicy 
poznają podstawy projektowania ar-
chitektonicznego, pojęcia: skali i pro-

porcji, przestrzeni miejskiej. Wspólnie 
projektują wymarzony dom i miasto. 
Uczą się pracy indywidualnej i pracy 
w grupie, odkrywania i przedstawiania 
własnych pomysłów, twórczego podej-
ścia do projektów. Przy prezentowaniu 
swoich prac ćwiczą sztukę wystąpień 
publicznych (w języku polskim i angiel-
skim). Hasło przewodnie warsztatów 
brzmi: „Let’s get fun!”.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
na architektoniczno-urbanistyczną 
przygodę i zabawę połączoną z nauką 
języka angielskiego.  Zajęcia odbywają 
się w MOK w co drugą sobotę w godzi-
nach 9.00 – 11.00 (najbliższe spotka-
nia 12 i 26 maja oraz 9 i 16 czerwca).

Zajęcia Mały Architekt i Urbanista 
prowadzą Patrycja Janekankit i Jane-

kan Janekankit, mieszkańcy Marek. 
Zostały uruchomione w ramach pro-
jektu Programator, którego celem jest 
zaproszenie mieszkańców do budowa-
nia nowej oferty programowej. Czeka-
my na pomysły lub konkretne projekty, 
np. warsztaty artystyczne, spotkania, 
prezentacje prac, scenariusze wyda-
rzeń. Zgłoszenia przyjmujemy przez 
cały rok. 

Wesprzemy z radością Twoją ini-
cjatywę. Pamiętaj o tym! Napisz, za-
dzwoń, przyjdź. Na Ciebie czekamy!

koordynator: Paulina Borzecka 
tel. 22 771 35 56, 
e-mail: p.borzecka@mokmarki.pl

więcej o projekcie: http://www.mok-
marki.pl/projekty/49-programator 

Gdy w dziecku 
drzemie mały twórca

Zapraszamy na Noc 
Muzeów, dedykowaną 
wielkiemu malarzowi
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Największą zmianą jest likwidacja okręgów jed-
nomandatowych. 21 dotychczasowych okręgów 
wyborczych zastąpią 4 o znacznie większej po-
wierzchni. Mandat radnego w każdym okręgu 
uzyska od 5 do 6 osób, jednak wyborca będzie 
mógł oddać tylko jeden głos. Mapa z nowym 
podziałem miasta na okręgi wyborcze dostęp-
na jest na stronie internetowej www.marki.pl 
w zakładce Rada Miasta Marki oraz w Biurze 
Rady Miasta (pok. 35). 

W wyborach samorządowych do rady miasta 
powrócą listy wyborcze, tzn. komitety wyborcze 
w każdym okręgu będą mogły zgłosić listę kan-
dydatów składającą się z kilku osób. W poprzed-
nich wyborach każdy komitet mógł zgłosić tylko 
jedną osobę w każdym z okręgów. Radnym zo-
stawała osoba, która uzyskała najwięcej głosów 
w każdym z okręgów. Obecnie wskazanie osoby, 
która zdobędzie mandat, będzie bardziej skom-
plikowane. W podziale mandatów uczestniczyć 
będą tylko te komitety wyborcze, które w skali 
całego miasta uzyskają ponad 5 proc. poparcia. 
W każdym z okręgów komisja wyborcza zsumuje 
głosy oddane na poszczególne listy wyborcze, 
następnie na tej podstawie ustali podział man-
datów pomiędzy komitety wyborcze. Mandat 
radnego uzyska osoba, która otrzyma największą 
liczbę głosów spośród wszystkich znajdujących 
się na liście wyborczej biorącej udział w podziale 
mandatów (bez względu na jej miejsce na liście).

Zmieni się także długość kadencji władz sa-
morządowych. W kolejnych wyborach wybie-
rzemy swoich przedstawicieli na pięcioletnią 
kadencję. Sejm przegłosował także ograniczenie 
pełnienia funkcji burmistrza do dwóch kadencji 
od 2018 r. Oznacza to, że osoba wybrana na 
burmistrza w 2018 r. będzie mogła pełnić urząd 
maksymalnie przez dwie kadencje. Regulacja ta 
nie dotyczy jednak radnych, którzy będą mogli 
zasiadać w radzie miasta bez ograniczeń. 

W kolejnych wyborach samorządowych 
zwiększy się liczba przedstawicieli Marek w Ra-
dzie Powiatu Wołomińskiego. W związku ze sta-
le zwiększającą się liczbą mieszkańców naszego 
miasta Zarząd Powiatu Wołomińskiego zapro-
ponował, by reprezentacja Marek w 29-osobo-
wej radzie wynosiła 4 radnych.

Wybory samorządowe 
na nowych zasadach

↘ Według Państwowej Komisji Wyborczej  
premier powinien wyznaczyć datę wyborów 
na dzień wolny od pracy przypadający 
pomiędzy 17 października 2018 r. a 9 listopada 
2018 r. W takim scenariuszu w grę wchodzą 
trzy niedziele: 21 października, 28 października 
oraz 4 listopada. 

KIEDY WYBORY?

Na początku roku w życie weszły nowe przepisy regulujące wybory samorządowe,  
które odbędą się jesienią. Czeka nas dużo zmian w porównaniu z 2014 rokiem
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Głos starszego pokolenia 
będzie lepiej słyszalny.

Są aktywni, pełni życia, chcą zmieniać 
Marki na lepsze – tak można krót-
ko opisać członków Mareckiej Rady 
Seniorów (MRS). Ten nowy organ 
o charakterze opiniodawczym, inter-
wencyjnym i inicjującym oficjalnie roz-
począł działalność 10 kwietnia. Tego 
dnia odbyło się inauguracyjne posie-
dzenie MRS, w którym wzięło udział 
9 z 10 członków rady. 

– Cieszę się, że takie ciało powsta-
ło w Markach. W całej Polsce, na 
2500 gmin, działa tylko 300 rad se-
niorów. Widać więc, że wiedza i do-
świadczenie starszego pokolenia nie są 
w pełni w naszych małych ojczyznach 
wykorzystywane. Liczę, że za sprawą 
MRS w naszym mieście będzie inaczej, 
a płynące z niej sygnały i pomysły staną 
się dla nas cennym drogowskazem – 
mówi burmistrz Jacek Orych. 

Przygotowania do uruchomienia 
MRS trwały od wielu miesięcy. To sami 
mieszkańcy Marek decydowali o jej 
kształcie. Powołanie MRS jest owocem 
warsztatów z udziałem mareckich se-
niorów, podczas których opracowano 
diagnozę lokalnej społeczności 60+. 
Członkowie rady też pochodzą z wy-
boru samych seniorów. A ci ostatni na 
pierwszym posiedzeniu MRS wybrali 
przewodniczącą MRS i jej zastępczy-
nię. Te zaszczytne funkcje powierzyli 
odpowiednio Marii Borysewicz i Hele-
nie Komorowskiej. 

Gościem pierwszego posiedze-
nia MRS był Przemysław Wiśniewski 
z Fundacji Zaczyn, która pomagała 
seniorom tworzyć radę.

– Społeczeństwo generalnie się sta-
rzeje. Marki na razie jeszcze nie, bo 
są miastem, do którego napływa wielu 
młodych ludzi. Ale to dla tej rady do-
bra wiadomość. Macie czas, żeby się 
poznać, a następnie rozpocząć prace 
– mówi Przemysław Wiśniewski.

Przedstawiciel fundacji doradził ma-
reckim seniorom, by nie reprezento-
wali jedynie własnej grupy społecznej. 

– Bądźcie raczej wielopokoleniowi. 
Ci, którzy idą za Wami, kiedyś od Was 
przejmą pałeczkę. Prowadźcie otwarte 
posiedzenia. Niech przychodzą na nie 
zarówno zaproszeni przez Was goście, 
jak i ci, którzy są po prostu ciekawi Wa-
szych działań. Odwiedźcie wszystkie 
mareckie instytucje i środowiska, które 
pomogą Wam rozwiązywać problemy. 
Niech też od Was wychodzą inicjatywy 
– wyliczał Przemysław Wiśniewski. 

Tego ostatniego jest pewien Ja-
cek Orych.

– Widać po pierwszym posiedzeniu, 
na którym pojawiły się ciekawe pomy-
sły z myślą o środowisku seniorskim 
(i nie tylko)! Członkom rady serdecz-
nie gratuluję i życzę owocnej pracy – 
dodaje samorządowiec. 

Inauguracja Mareckiej  
Rady Seniorów

↘  1. Jadwiga Bieniek
↘  2. Maria Borysewicz
↘  3. Danuta Górecka
↘  4. Helena Komorowska
↘  5. Henryka Kruszewska
↘  6. Zofia Krupa
↘  7. Daniela Lech
↘  8. Zbigniew Paciorek
↘  9. Tomasz Ratajski
↘  10. Henryk Woźniak

CZŁONKOWIE  
MARECKIEJ RADY SENIORÓW

Corinth odsyła kredę i tablicę 
do lamusa.

Dzwonek na czwartą lekcję w Zespole 
Szkół nr 1 znajdującej się w zabytko-
wym Pałacu Briggsów. W sali, gdzie 
znajduje się zabytkowy projektor, 
Beata Lisowska poprowadzi lekcję 
przyrody. Dziś uczniowie drugiej kla-
sy gimnazjum będą pochłaniać wiedzę 
na temat układu krążenia. W nowo-
czesny sposób. Nauczycielka ma do 
swojej dyspozycji narzędzie, o któ-
rym rodzicom i dziadkom obecnych 
uczniów jeszcze się nie śniło. W nie-
dużym laptopie skrywa się program, 
dzięki któremu na dużym ekranie 
pojawią się fantastyczne obrazy. To 
Corinth, który w tym roku szkolnym 
wszedł do mareckich szkół.

Zaczynamy od składu krwi. Na ekra-
nie pojawiają się krwinki białe, czerwo-
ne i płytki krwi. Uczniowie z zainte-
resowaniem przyglądają się obrazom, 
a w tym czasie Beata Lisowska opo-

wiada o roli erytrocytów, leukocytów 
i trombocytów. Potem przechodzimy 
do układu krążenia. Na ekranie po-
jawia się jego schemat. Tu chwila re-
laksu dla uczniów. Nauczycielka prosi 
jednego z nich, by stanął przed lapto-
pem i rozpostarł szeroko ręce. Dzięki 
kamerze zainstalowanej przy lapto-
pie wirtualny układ krążenia idealnie 
wpasowuje się w sylwetkę ucznia i tak 
połączony obraz wyświetla na ekranie. 
Potem płynnie przechodzimy do budo-
wy serca. Program umożliwia obraca-
nie obrazu jednego z najważniejszych 
ludzkich organów. Fragment animacji 
i przechodzimy do ostatniej części lek-
cji – naczyń krwionośnych. Śpieszymy 
się, bo za chwilę zabrzmi dzwonek.

Choć narzędzia są nowoczesne, 
pewne rzeczy w szkole pozostają nie-
zmienne.

– Czy z tego też będzie spraw-
dzian? – pada pytanie z sali.

– Oczywiście – odpowiada z uśmie-
chem Beata Lisowska.

Można jednak założyć, że jego 
wyniki będą lepsze niż przy klasycz-
nym nauczaniu. W dobie smartfo-
nów uczniom łatwiej tak przyswajać 
wiedzę. 

– To naprawdę działa. Uczniowie 
wykazują większe zainteresowanie 
tematami – mówi Beata Lisowska.

Czyli kreda i tablica stopniowo od-
chodzą do lamusa.

– Corinth możemy stosować nie tyl-
ko na lekcji przyrody. Pomaga w ma-
tematyce, fizyce, chemii, geografii. 
To jest narzędzie na miarę naszych 
czasów – uważa Hanna Sowińska, wi-
cedyrektor Zespołu Szkół nr 1. 

– Pomaga uczniom wyobrazić 
sobie to, czego nie widać – kwituje 
Sławomira Kozak, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1.

W SKRÓCIE
15 kwietnia ruszyła tzw. linia cmen-
tarna. Łączy ona kościół pod wezwa-
niem Matki Boskiej Królowej Polski 
z cmentarzem parafialnym przy 
ul. Bandurskiego. Umowa z przewoź-
nikiem została podpisana do końca 
roku. Komunikacja będzie zapewnio-
na przez 26 dni. Będzie to 19 niedziel 
(15, 29 kwietnia; 13, 27 maja; 10, 
24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 
2, 16, 30 września; 14, 28 październi-
ka; 11, 25 listopada, 9, 23 grudnia), 
ponadto pojazd kursować będzie 
1, 3, 20, 31 maja; 15 sierpnia oraz 
1 i 2 listopada. Linia jest bezpłatna dla 
mieszkańców. Jej dokładny rozkład 
znajduje się na stronie www.marki.pl 
w zakładce komunikacja (po lewej 
stronie). 

Lekcja na miarę 
XXI wieku
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Szukamy wykonawców 
przedsięwzięć 
z budżetu obywatelskiego.

W kwietniu ogłosiliśmy dwa przetar-
gi na wykonanie inwestycji wskaza-
nych przez mieszkańców Marek. Jeśli 
znajdą się wykonawcy, powstaną dwa 
miejsca, w których będą mogli odpo-
cząć nasi obywatele. 

W pobliżu skrzyżowania Sowiń-
skiego i Wilczej ma powstać strefa re-
laksub – ogród zmysłów. W jej skład 
wejdą dwa połączone ze sobą ogrody 
– ogród orientacji (labirynt z żywo-
płotów) oraz zapachów (rośliny zapa-
chowe). Pojawią się też ścieżki, ławki 
i stojaki na rowery. 

Niedaleko tego miejsca, u zbiegu 
Stawowej i Brzozowej, zostanie wy-
budowana siłownia plenerowa. Na na-
wierzchni mineralno-żywicznej znajdą 
się takie urządzenia do ćwiczeń jak 
biegacz, twister, rowerek. Obiekt znaj-
dzie się w sąsiedztwie placu zabaw 
dla dzieci. 

Zbliża się też faza wykonawcza 
budowy pumptracka, innego projek-
tu z budżetu obywatelskiego. W po-
przednim numerze informowaliśmy 
o wybraniu wykonawcy miejsca, 
w którym będzie można potrenować 
jazdę na rowerze i przeprowadzić 
wszechstronny trening. Pumptrack 
zostanie wybudowany przy ul. Grun-
waldzkiej.

Niestety, niepowodzeniem za-
kończyła się trzecia próba wyło-
nienia wykonawcy placu miejskie-
go przy Sportowej, obejmującego 
m.in. zespół wodnych atrakcji, si-
łownię plenerową i park linowy. Po-
stępowanie zostało unieważnione. 
Wprawdzie wpłynęły trzy oferty, ale 
każda z nich znacząco przekraczała 
budżet miasta.

– Nie rezygnujemy z tej inwestycji. 
Musimy poszukać jednak dodatkowe-
go źródła pieniędzy. Dlatego złożymy 
wniosek o zewnętrzne dofinansowa-
nie – mówi Dariusz Pietrucha, zastęp-
ca burmistrza Marek.

Przetarg na strefę 
relaksu i siłownię

Marecki budżet  
obywatelski

Od 9 do 30 maja 
przyjmujemy Wasze 
pomysły. Zapraszamy  
do lektury krótkiego 
vademecum

1 KTO MOŻE ZGŁOSIĆ 
PROPOZYCJĘ ZADANIA?

↘  każdy mieszkaniec Marek, który w momencie 
składania formularza ma ukończone 16 lat (sa-
modzielnie)

↘  mieszkaniec poniżej 16 roku życia wspólnie z oso-
bą pełnoletnią, wypełniając wspólny formularz

↘  grupa mieszkańców, wypełniając wspólny formu-
larz

By wziąć udział w konsultacjach, nie trzeba być 
zameldowanym. Budżet obywatelski to forma 
konsultacji dla wszystkich, którzy mieszkają 
w Markach.

 

2 KIEDY I GDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ 
PROPOZYCJĘ ZADANIA?

Od 9 do 30 maja, wypełniając formularz znajdują-
cy się na stronie www.marki.pl oraz w Kancelarii 
Urzędu Miasta Marki (pokój nr 13), filiach Biblioteki 
Publicznej w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze 
(ul. Wczasowa 5), Mareckim Ośrodku Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2), w godzi-
nach otwarcia ww. instytucji. 
Elektronicznie za pośrednictwem strony http://zde-
cyduj.marki.pl lub e-mailowo na adres zdecyduj@
marki.pl – należy przesłać wypełniony i własnoręcz-
nie podpisany formularz w formie zeskanowanego 
dokumentu do 30 maja do godz. 23.59.
Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami 
co najmniej 25 mieszkańców Marek, którzy ukończyli 
16 lat.

3 ILE ŚRODKÓW  
JEST DO PODZIAŁU? 

Pula środków zarezerwowanych do podziału 
w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego to 
600.000 złotych. Maksymalny koszt proponowanego 
zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych.

4 CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ 
PROPONOWANE ZADANIA? 

Propozycje zadań należy zgłaszać w jednej 
z poniższych kategorii:
↘ kultura, edukacja, ekologia
↘ sport, rekreacja
↘ infrastruktura drogowa
↘ inne

5 KIEDY ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA 
INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI 

(W FORMIE WARSZTATÓW)?

↘  24 kwietnia 2018, godz. 18.30, sala obrad 
Urzędu Miasta Marki,

↘  8 maja 2018, godz. 18.30, sala obrad Urzędu 
Miasta Marki.

6 KIEDY ODBĘDZIE SIĘ  
GŁOSOWANIE?

Od 15 do 30 września.

↘ Bieżące informacje na temat konsultacji 
społecznych w ramach Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego publikowane są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Marki 
www.marki.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  
oraz na stronie http://zdecyduj.marki.pl 

UWAGA

Mieszkańcy pomogli wybrać miejsca  
pod stacje roweru miejskiego oraz nazwę 
mareckiego systemu. 

Gdzie ulokować stacje roweru miejskiego? Z takim 
pytaniem zwróciliśmy się do Was 31 stycznia po ogło-
szeniu pomysłu na uruchomienia takiego systemu 
w naszym mieście. Internetowe konsultacje trwały 
dwa tygodnie, a odzew przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Oddaliście 1172 głosy! Na mapie Marek 
znalazły się aż 24 miejsca, które uzyskały co najmniej 
15 wskazań. Wybór był w tej sytuacji trudny, biorąc 
pod uwagę, że w pierwszym etapie projektu przewi-
dujemy uruchomienie pięciu stacji roweru miejskiego. 

Zaskoczyła nas też ogromna frekwencja w konkur-
sie na nazwę roweru miejskiego. Wpłynęły aż 93 pro-
pozycje. Jury miały twardy orzech do zgryzienia. Po 
burzliwej dyskusji wygrał pomysł pana Grzegorza 
Stycznia, który zaproponował nazwę „KołoMarek”. 
Serdecznie gratulujemy! Nagrodą dla zwycięzcy 
jest rower.

Czekamy jeszcze na ogłoszenie przetargu. Jego 
dokumentacja jest już zapinana na ostatni guzik. 
Założenie jest takie, że marecki system rowerowy 
będzie umożliwiać także korzystanie z warszaw-
skich terminali.

Dziękujemy za Wasze 
rowerowe pomysły

↘  pod wiaduktem  
Trasy Toruńskiej

↘  skwer obok ratusza
↘  Wspólna róg 

Piłsudskiego
↘  Legionowa róg 

Piłsudskiego
↘  Legionowa (pętla 

Czarna Struga).

OTO LISTA  
PLANOWANYCH  
LOKALIZACJI:

JUŻ PISALIŚMY:
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Jesteś zwykłym mieszkańcem Marek, 
który marzy o tym, by się trochę poru-
szać? Te ćwiczenia mogą być dla Ciebie. 
Od końca lutego klub sportowy Markowi 
Biegacze organizuje zajęcia pod nazwą 
„Sportowo i zdrowo 2”. Jest to projekt 
współfinansowany przez nasze miasto. 

„Nie musisz być Markowym Biega-
czem. Nie musisz być super sprawna/

sprawny. Nikt nie oczekuje od Cie-
bie, że wykonasz 100 proc. ćwiczeń. 
Nikt nie będzie Cię oceniał. Po prostu 
przyjdź, zobacz, może z nami zosta-
niesz” – zachęcają Markowi Biegacze. 

Ćwiczenia są wykonywane pod 
okiem fachowca Sylwestra Kuśmierza, 
trenera II kategorii lekkiej atletyki. Od-
bywają się w każdą środę w sali spor-

towej Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Okólnej 14.

„Zakwasy dwa dni później dają 
o sobie porządnie znać. Ale kto był 
na zajęciach, ten wie, że oprócz tego 
wszystkiego otrzymujemy od innych 
uczestniczących ogromną porcję pozy-
tywnej energii. To, co warto podkre-
ślić – wszystko jest za darmo. I to, że 
zamiast siedzieć w domu, robisz dla 
siebie coś dobrego fizycznie, i to, że 
po półtorej godziny wychodzisz z zajęć 
napędzony pozytywną energią innych 
ludzi” – zachęcają Markowi Biegacze.

By wziąć udział w ćwiczeniach, trze-
ba się wcześniej zapisać – od czwart-
ku od godz. 11.00 pod numerem tel. 
732 933 092.

WF dla dorosłych
Wyginaj śmiało ciało w ramach 
darmowych zajęć dofinansowanych  
przez Urząd Miasta i organizowanych  
przez Markowych Biegaczy

Dwa zwycięstwa,  
dwie porażki i remis – tak 
wygląda wiosenny dorobek 
zespołu z ul. Wspólnej. 
Pierwszy zespół Marcovii ma za sobą 
pięć wiosennych spotkań. Niestety, 
podopieczni Macieja Wesołowskiego 
nie mogą być w pełni zadowoleni ze 
zdobyczy punktowej. 

Po skromnym zwycięstwie 1:0 nad 
Błyskawicą Warszawa nadeszła wy-
jazdowa porażka z rezerwami Mazura 
Karczew. Złość miała szybko minąć, 
gdyż szybką okazją do rehabilitacji 
było spotkanie z „czerwoną latar-
nią” w tabeli – Bugiem II Wyszków. 
Mecz z zespołem znajdującym się 
na ostatnim miejscu był przykładem 
klasycznego bicia głową w mur. Błąd 
Łukasza Bestrego spowodował, że 

ku ogromnemu zaskoczeniu to gra-
cze z Wyszkowa objęli prowadzenie. 
Wyrównujące trafienie Mariusza Ro-
galskiego wlało w serca jego kolegów 
morze nadziei, które powiększało się 
z każdą kolejną akcją. Marcovia mo-
gła, a nawet powinna zakończyć mecz 
z czterema/pięcioma bramkami na 
koncie, ale piłka jak zaczarowana nie 
chciała wpaść do siatki. Ostatecznie 
nie udało się zainkasować kompletu 
punktów. Remis można było w tym 
przypadku traktować niemalże jak 
porażkę. 

Brak zwycięstwa z outsiderem nie 
napawał optymizmem przed zbliżają-
cym się pojedynkiem z Escolą Varso-
via. Nasi zawodnicy uwielbiają jednak 
takie mecze, w których muszą sobie 
lub komuś „coś” udowodnić. Rywali-
zacja z bardzo pewną siebie i swoich 

umiejętności Escolą okazała się naj-
lepszym spotkaniem w wykonaniu 
Marcovii nie tylko w rundzie wiosen-
nej, ale w całym sezonie 2017/2018. 
Dwa skutecznie wykorzystane rzuty 
karne przez Piotra Bazlera i Dariusza 
Piwowarka pozwoliły wrócić do Ma-
rek z zasłużonym kompletem oczek. 
Jedynym smutnym akcentem tego wi-
dowiska był brutalny faul na Piotrze 
Bazlerze, który na szczęście zakończył 
się tylko rozerwaniem buta oraz getry. 

Podbudowana zwycięstwem Mar-
covia szybko ochłonęła, ponieważ 
w kolejnym ligowym klasyku musiała 
zmierzyć się z Unią Warszawa. Druży-
na prowadzona przez Piotra Mosóra 
wyprzedzała nas wówczas o 4 punkty. 
Nikomu nie trzeba było mówić, jak 
dużą stawkę będzie miało to spotka-
nie. Wyrównany mecz zakończył się 

dla zawodników Macieja Wesołow-
skiego porażką 1:2. Mimo że od 70. 
minuty to oni prowadzili 1:0 po cel-
nym trafieniu Sebastiana Pękali, osta-
tecznie z wygranej cieszyli się goście 
z Warszawy. Marcovia przeżyła czarne 
pięć minut, podczas których dwukrot-
nie dała się zaskoczyć rywalowi. Czy 
tym samym nasz zespół całkowicie 
pogrzebał jakiekolwiek marzenia 
o awansie? Wydaje się, że niestety 
tak. Choć z drugiej strony wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że tylko cud 
mógłby pozbawić awansu Hutnika 
Warszawa. Teraz nie pozostaje nic in-
nego, jak walczyć do samego końca 
o jak najwyższe miejsce. Charakteru 
zawodnikom z Marek nigdy bowiem 
nie brakowało i braku serca do gry nie 
można im zarzucić.

Marcin Boczoń

Marcovia gra z sercem, ale nierówno

Sportowo, 
międzynarodowo, 
społecznie
Pod koniec marca gościliśmy zawodni-
ków, którzy uczestniczyli w SameJudo 
Cup, czyli Międzynarodowych 
Mistrzostwach Marek w Judo. W hali 
przy ul. Dużej pojawiło się ponad 
1000 zawodników z całej Polski 
i 34 ekip z 15 krajów!

– W tak doborowej obsadzie udało 
nam się zdobyć 11 złotych, 13 srebr-
nych oraz 19 brązowych medali – naj-
więcej ze wszystkich ekip – cieszą się 
przedstawiciele klubu SameJudo. 

Ale dwudniowe zmagania przy 
Dużej miały też wymiar społeczny. 
Pierwszego dnia rejestrowano poten-
cjalnych dawców szpiku. Na ten krok 
zdecydowało się 60 osób. Drugiego 
dnia zawodów odbyła się zbiórka 
krwi dla Dawida Wiśniewskiego i in-
nych dzieci chorych na raka. Daw-
cy nie zawiedli i oddali aż 19,3 litra 
krwi. 
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Koło ratunkowe dla rodzin

Mazowieckie samorządy 
rozpoczynają prace nad 
wdrożeniem wspólnego 
systemu pomocy, 
opartego  
na urządzeniach 
typu smart.

Żyjemy coraz dłużej. I to 
aż o siedem lat – wyni-
ka z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
W efekcie jako społe-
czeństwo się starzejemy. 
W 2035 r. co czwarty mieszka-
niec Mazowsza będzie mieć co 
najmniej 60 lat! 

W gronie osób, które doczekały 
złotej jesieni życia, są również te, 
które z wiekiem tracą samodzielność. 
Z myślą o nich ciekawy projekt wdra-
żają gminy należące do Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego, w tym 
również Marki. Unijne dofinansowa-
nie uzyskał projekt E-opieka. 

Według szacunków, na obszarze 
gmin uczestniczących w projekcie 
jest 7 tys. osób, które nie mają wspar-

cia rodziny, są ciężko chore i nie mają 
dostępu do leków. Jak wesprzeć tę 
niesamodzielną grupę? 

– Możemy im pomóc, korzysta-
jąc z nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, które 
wdrożymy dzięki E-opiece. Będą to 

nowoczesne narzędzia typu smart. 
Mogą to być tablety, przyciski SOS, 
bransoletki, opaski – tłumaczy Jacek 
Orych, burmistrz Marek. 

Sercem systemu będzie centrum 
wsparcia, działające przez 24 h na 
dobę. To tu będą trafiać informacje 

od osób objętych E-opieką. 
Urządzenia będą kontrolo-

wać temperaturę ciała, rytm 
serca, ciśnienie. Gdy tylko coś 
złego zacznie dziać się z pod-
opiecznym, sygnał w czasie 
rzeczywistym trafi do cen-
trum wsparcia. Wówczas 
jego pracownik będzie 
mógł zaalarmować np. 
pogotowie ratunkowe. 
Częścią systemu ma być 
system przywoławczy. 

Wówczas starsza osoba 
będzie mogła konsultować 

się bezpośrednio z pracow-
nikiem centrum. I to nie tylko 

w sprawach medycznych. Gdy 
pęknie wężyk przy pralce, powia-

domiony pracownik centrum wspar-
cia pomoże jej wyszukać hydraulika. 

Przed warszawskimi gminami 
najtrudniejsza część – zaprojekto-
wanie, budowa i wdrożenie systemu 
opartego na inteligentnych urządze-
niach. Na początku będą testowane 
w domach opieki społecznej, następ-
nie – po uzyskaniu pozytywnych 
efektów – przez osoby mieszkające 
bez opiekunów. FOT. PIXABAY

E-opieka 

 
dla osób 

starszych 

Zaniedbania, przemoc, alkohol  
– to wszystko może doprowadzić do 
sytuacji, kiedy rodzicom są odbierane 
dzieci. Wówczas marecki OPS włącza 
program naprawczy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (OPS) 
realizuje projekt unijny pod nazwą „Rodzina 
Relacja Reintegracja. Innowacyjny model usług 
społecznych”. Jego adresatem są mareckie rodziny, 
które przeżywają trudności w opiece i wychowa-
niu. Konsekwencje familijnych kłopotów mogą 
być bardzo bolesne. Część rodzin jest zagrożona 
odebraniem dzieci, w niektórych przypadkach zo-
stały one już rozłączone. Najmłodsi trafią wów-
czas do m.in. rodzin zastępczych czy pogotowia 
rodzinnego.  

By uniknąć takiej sytuacji lub ją naprawić, 
opracowany został program „Odzyskać Dziec-
ko”.  Jest on realizowany od siedmiu miesię-
cy i przynosi zamierzone efekty. Trójce dzieci 
udało się powrócić do własnych domów pod 
opiekę biologicznych rodziców. Dzieje się to 
dzięki intensywnej i aktywnej pracy rodziców, 
wsparciu terapeutycznemu, ścisłej współpracy 
OPS z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wołominie (PCPR) oraz sądem. 

– Bez tych czterech komponentów nie udałoby 
się przywrócić dziecka rodzinie – mówi Magdale-
na Rogalska-Kusarek, kierownik OPS w Markach.

Rodzice są motywowani do wprowadzenia 
zmian, które pozwolą im odzyskać dzieci lub 
pozostać we własnym domu. 

– Oceniamy zasoby rodziny i realność odzy-
skania dziecka. Sprawdzamy, czy nie ma prze-
ciwwskazań, takich jak nadużycia seksualne lub 
inne zachowania przemocowe. Organizujemy 

spotkanie z rodzicami, którzy przeszli drogę 
zmian, podczas których opowiadają oni o wysił-
ku, jaki musieli podjąć – mówi Izabela Owczaruk, 
autorka programu i jego główna prowadząca.

Rodzice piszą indywidualny program, które-
go wdrożenie pozwoli przywrócić normalność. 

– Każdy punkt tego planu jest przez rodzica 
omawiany tak, aby wszystko było dla niego ja-
sne, zrozumiałe i bezpieczne. Otrzymuje on na 
każdym etapie wsparcie i pomoc. Ćwiczeniami 
warsztatowymi omawiamy drogę odzyskiwa-
nia dziecka, przyglądamy się sukcesom i poraż-
kom w realizacji planów, wspólnie decydujemy, 
w czym rodzic potrzebuje wsparcia i pomocy. 
Grupa, w jakiej pracują rodziny, przybiera formę 
grupy wsparcia – dodaje Izabela Owczaruk. 

Głównym zadaniem i istotą polityki proro-
dzinnej jest ochrona dzieci przed trafieniem 
w objęcia zastępczego modelu opieki. 

– To rodzina jest priorytetem w naszej pra-
cy i jeśli rodzina „choruje”, musimy pomóc jej 
w reintegracji, powrocie na drogę właściwego 
funkcjonowania. Naszymi narzędziami stają się 
wtedy asystent rodziny i od niedawna program 
„Odzyskać Dziecko” – mówi Magdalena Rogal-
ska-Kusarek. 

Szefowa OPS dodaje, że dopóki rodzina jest 
w stanie samodzielnie radzić sobie z problema-
mi, pomoc społeczna nie interweniuje. 

– Zdarzają się jednak sytuacje, gdy to my 
jesteśmy głównymi inicjującymi proces odbie-
rania dzieci, co jest zadaniem zawsze trudnym.  
Stosujemy jednak zasadę prymatu rodziny i nie-
zwłocznie oferujemy nasze wsparcie, tak aby 
jak najszybciej podjąć działania mające na celu 
przywrócenie dziecka rodzinie – tłumaczy Mag-
dalena Rogalska-Kusarek.

Warto się starać. Gdy już się uda przywrócić dziecko rodzinie, 
radość najbliższych oraz pracowników OPS jest nie do opisania  
– opowiada Magdalena Rogalska-Kusarek, szefowa OPS.
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To już wieloletnia tradycja – marecki ratusz 
wspiera finansowo i materialnie pracę 
funkcjonariuszy mareckiej komendy przy 
Sportowej. Kolejnym elementem kooperacji jest 
pomoc miasta przy zakupie nowego radiowozu  
dla policji. W trakcie uroczystego przekazania 
pojazdu komendant Andrzej Oleksiak zapewnił,  
że nowy Opel wpłynie na poprawę  
bezpieczeństwa mieszkańców Marek.

NOWY RADIOWÓZ 
MARECKIEJ POLICJI Młodzi, zdolni, kreatywni

Przez mareckie szkoły 
przechodzi fala 
zainteresowania tematyką 
wody. Takiego potencjału 
nie można zmarnować. 
Wszystko zaczęło się kilka miesię-
cy temu od spotkania w siedzibie 
Wodociągu Mareckiego. Na „Burzę 
mózgów przy szklance Markowej 
Wody” zostali zaproszeni przed-
stawiciele Urzędu Miasta Marki, 
fundacji, stowarzyszeń oraz szkół. 
Efekty przeszły najśmielsze oczeki-
wania. Od tego dnia zaczęły pącz-
kować różne, wspólne inicjatywy, 
przede wszystkim w szkołach. 

– Zaproponowaliśmy stworzenie 
niezwykłego projektu medialnego: 
początkowo w planach był jedynie 
komiks o wodzie, a teraz może oka-
zać się, że będą to różne formy pisar-
skie, które razem stworzą wyjątkową 
publikację – mówi Anna Sołoninko 
z Wodociągu Mareckiego.  

– W placówkach edukacyjnych 
powstały cztery mocne grupy – 

Płetwale Błękitne, Biuro Detekty-
wistyczne Wodociągu Mareckiego, 
Mareckie Kraniki z Trójki i Wodzia-
ki. Wymyślają niesamowite historie, 
by mieszkańcom przekazać wie-
dzę, jaką ważną rolę odrywa woda 
w organizmie człowieka – opowia-
da Anna Sołoninko.

Takiego potencjału nie moż-
na zmarnować. Dlatego zarząd 
spółki, by przygotować stronę for-
malną projektu, przyjął uchwałę 
w sprawie powołania Akcji Edu-

kacyjno-Promocyjnej Wodociągu 
Mareckiego. Dzięki niej powstaną: 
publikacja zawierająca elementy 
komiksu, gadżety promująco-edu-
kacyjne oraz film dotyczący proce-
su uzdatniania wody. 

– Najważniejsze jest to, że po-
magamy rozwijać zainteresowania 
młodego pokolenia mieszkańców 
Marek i wspierać jego kreatywny 
potencjał – dodaje Anna Sołoninko. 

Więcej o akcji na stronie  
www.wodociagmarecki.pl 

Muzyka klasyczna 
w nowoczesnym wydaniu  
powróci do mareckich szkół
Czy znacie Tomasza Dolskiego, niezwykle uta-
lentowanego skrzypka? Szerokiej publiczno-
ści może się kojarzyć jako zdobywca trzeciego 
miejsca w programie „Must be the music”. Ten 
uzdolniony wielkopolanin wraz ze znakomitymi 
DJ-ami pojawi się ponownie w naszym mieście. 
Stanie się tak za sprawą Fundacji Ewy Johansen 
„Talent”, która w tym roku wygrała konkurs na 
rozpowszechnianie sztuki w Markach. 

– Symfonia na skrzypce i DJ to już druga 
odsłona naszego projektu edukacji kulturalnej. 
Prezentujemy muzykę klasyczną w nowoczesnym 
wydaniu. W ten sposób rozbudzamy ciekawość 
młodych słuchaczy i zachęcamy do słuchania 
muzyki poważnej. W naszym przedsięwzięciu 
łączymy historię ze współczesnością, wykorzystu-
jemy do tego muzykę pop, rock, house i dubstep 
– opowiadają przedstawiciele fundacji. 

W programie znajdą się najbardziej znane 
utwory muzyki klasycznej – od baroku po ro-
mantyzm. Każdy jest poprzedzany barwnym 
opowiadaniem o kompozytorze i epoce, w któ-
rej tworzył.

– Atutem jest niezwykłe podejście Tomasza 
Dolskiego do młodych słuchaczy. Jego wiedza, 
poczucie humoru, mistrzowska gra na skrzypcach 
sprawiają, że pozornie niedostępny świat muzyki 
klasycznej jest na wyciągnięcie ręki – opowiadają 
przedstawiciele fundacji.

W Markach takie niezwykłe koncerty odbędą 
się w szkołach podstawowych i obu zespołach 
szkół. 

– Mamy bardzo dobre doświadczenia z pierw-
szej edycji. Przyjęliście nas bardzo dobrze, reakcja 
mareckiej publiczności była rewelacyjna. Liczę, 
że tym razem będzie podobnie – podsumowuje 
Leszek Baranowski z Fundacji Ewy Johansen.

Symfonia  
na skrzypce i DJ

Uczniowie na tropie. Poszukiwacze nieszczelnych kranów, przecieku 
nieczystości, przelewania wody – tym zajmuje się grupa pod nazwą Biuro 
Detektywistyczne Wodociągu Mareckiego, którą utworzyli uczniowie SP2. 
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Trzeci Konwent Kobiet przyciągnął 
aż kilkaset uczestniczek (z niewielką 
domieszką płci brzydszej). Duchem 
i strojem przeniosły się one do Francji, 
bo motywem przewodnim tegorocz-
nej edycji była sylwetka Coco Chanel, 
projektantki znad Sekwany. Nie mo-
gło więc zabraknąć dwóch niezwy-
kłych pokazów mody, zatytułowanych 
„Paris, Paris...” i „Kobieta w czerwie-
ni”. Nowym elementem Szminki było 
natomiast przedstawienie teatralne, 
oczywiście pochodzące z kraju słyną-
cego z perfum i win. We fragmentach 
sztuki „Wariatka z Chaillot” brawurowo 
zagrały przedstawicielki organizatora, 
czyli Mareckiego Klubu Kobiet z Pasją, 
oraz żeński team Mareckiego Ośrodka 

Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 
Zwieńczeniem wieczoru były: kon-
cert tria smyczkowego Classic Sisters 
oraz recital ulubieńca kobiet – aktora 
Dariusza Kordka. Jego fantastyczny 
i dynamiczny występ poderwał uczest-
niczki z krzeseł do tańca.

Stałym elementem Szminki jest gala 
„Kobieta z Marką”. Burmistrz Jacek 
Orych wręczył wyróżnienia najbardziej 
aktywnym paniom działającym na te-
renie naszego miasta. W tym roku to 
zaszczytne miano otrzymały: Agnieszka 
Skołożyńska-Marcinkiewicz (kategoria 
Przedsiębiorczość), Maria Krzyżanow-
ska (Działalność społeczna) i Beata 
Sasinowska (Kultura). Serdecznie gra-
tulujemy i zapraszamy za rok!

Święto stylu 
i kobiecości 

Woda bez tajemnic
Co roku, 22 marca, obchodzony jest 
Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Wodo-
ciąg Marecki zaprosił mieszkańców – za-
równo młodych, jak i nieco starszych – 
do zwiedzania niedostępnej na co dzień 
stacji uzdatniania (SUW). Przez kilka 
godzin przy ul. Żeromskiego pojawiło 
się ponad 200 osób, które chciały do-
wiedzieć się, skąd się bierze woda w ich 

kranie, w jaki sposób jest uzdatniana i ile 
H2O mieści się w trzech wielkich zbiorni-
kach znajdujących na terenie wodociągu. 
Wyczerpujących odpowiedzi udzielali 
uwijający się jak w ukropie pracowni-
cy miejskiej spółki – Grzegorz Stańko 
i Paweł Pakuła. Następna okazja do zwie-
dzania SUW – podczas Nocy Muzeów, 
która odbędzie się wieczorem 19 maja. 

Koncerty, przedstawienie teatralne, pokazy mody, wręczenie 
nagród dla „Kobiet z Marką” – oto telegraficzny skrót tego, 
co się wydarzyło podczas tegorocznej edycji Szminki

Nie trzeba być rządową agencją jak 
amerykańska NASA czy ekscentrycz-
nym miliarderem jak Elon Musk, 
by wysłać sondę w kosmos. Takiego 
wyzwania podjęli się uczniowie  
z katolickiego gimnazjum w Markach. 
Wielomiesięczne starania znalazły fi-
nał 10 marca. Tego dnia sonda wyru-
szyła w podróż, ostatecznie lądując na 
Ukrainie. Gratulujemy pomysłu, kon-
sekwencji i uporu w dążeniu do celu!

Niezwykłe 
przedsięwzięcie 
gimnazjalistów


