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Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

i zbliżającego się 
Nowego Roku

życzymy Państwu:

→  cudownego czasu spędzonego w gronie 
bliskich i kochających osób

→  odporności na złe informacje, 
którymi świat raczy nas od wielu miesięcy 

→  spełniających się marzeń, 
w których miejsce wyrosną nowe

→  poprawy kondycji w każdym 
wymiarze, przede wszystkim 
zdrowotnym i finansowym
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Pokoju
  i spokoju!

Strażackie urodziny

Na początku przyszłego roku minie 10 lat od reaktywacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Dziś trudno byłoby 
sobie wyobrazić nasze miasto bez tej formacji…  Str. 4
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Władca z archiwum 
W godzinach pracy

Maciej Jasiński
jest miejskim archiwistą, 

ale po jej zakończeniu 
zamienia się w króla 
Jana III Sobieskiego.
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

R ok 2023 r. przynosił same pozytywne 
informacje. Na wschodzie zakończyła 

się wojna. Ukraińcy, przy wsparciu państw 
Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, 
rozpoczęli odbudowę zniszczonych 
i opuszczonych przez Rosjan terenów. 
Do Polski znów szerokim strumieniem zaczęły 
płynąć unijne pieniądze. Zniknęły wszelkie 
przeszkody, które blokowały dotacje
i pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy. 
Złoty zaczął się z powrotem lekko umacniać, 
ceny paliw wróciły do przedwojennego 
poziomu. W efekcie inflacja straciła impet, 
by pod koniec roku osiągnąć poziom 
jednocyfrowy. Po wyborach parlamentarnych 
politycy przestali się wzajemnie okładać 
kuksańcami. Niespodziewanie temperatura 
politycznego konfliktu zmniejszyła się, 
a w miejscu wojennej retoryki pojawiło się 
słowo „współpraca”. Jednym z jej efektów była 
uchwalona w błyskawicznym tempie ustawa 
o poprawie kondycji finansowej samorządów, 
w której kilkuletnie straty w dochodach 
z podatku PIT wyrównano udziałem 
w podatku VAT. Do miasta napłynęło 
kilkadziesiąt milionów złotych, uskrzydlając 
nasze inwestycje. I znów było normalnie…

Czy cokolwiek z tej jakże optymistycznej 
wizji sprawdzi się w przyszłym roku? Oby! 
Stanisław Lem, jeden z najsłynniejszych 
polskich pisarzy, napisał, że marzenia zawsze 
zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to 
pozwolić. I tego Państwu, z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, 
serdecznie życzę! Niech wbrew wszelkim 
okolicznościom nie zabraknie Państwu siły, 
hartu i ducha, by dawać sobie radę
z wszelkimi przeciwnościami!
Wszystkiego najlepszego!

Burmistrz Miasta Marki

Zostały Ci poświąteczne potrawy? 
Nie wiesz, co z nimi zrobić? Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 rozwiąże 
Twój dylemat!

Zaraz po uroczystościach Bożego Narodzenia wiele pań 
domu ma ten sam kłopot. Zadają sobie bowiem jedno, 
strategiczne pytanie: co ja zrobię z taką ilością niezje-
dzonych rzeczy? Cóż… My podsuwamy już spraw-
dzone, lokalne rozwiązanie. 27 grudnia w Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 będzie działać jednodniowa ja-
dłodzielnia. W CAF3 będziemy przyjmować od naszych 
mieszkańców niewykorzystane produkty świąteczne. 
Z tego rozwiązania mogą także skorzystać producenci 
i dystrybutorzy żywności, sklepy oraz restauracje.

– Ten pomysł świetnie sprawdził się podczas po-
przednich Świąt Bożego Narodzenia, dlatego nie za-
stanawialiśmy się długo i zdecydowaliśmy, że warto 
go powtórzyć – mówi Monika Banaszek, naczelnik 
Wydziału Aktywności Lokalnej, w którego pieczy 
znajduje się CAF3. 

Żywność trafi do osób potrzebujących, które – 
zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji – ledwo wiążą 
koniec z końcem. 

Podstawową zasadą jest to, aby dzielić się takim 
jedzeniem, które sami chcielibyśmy zjeść. 

– Korzystając z jadłodzielni możemy upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, dzielimy 
się z potrzebującymi, po drugie – częściowo lokalnie 
zapobiegamy globalnemu problemowi marnowania 
żywności. Dlatego serdecznie zapraszamy w poświą-
teczny wtorek do CAF3 – zachęca Monika Banaszek.

Szczegółowe informacje na temat jadłodzielni 
znajdą się przed świętami na stronie Marki.pl oraz 
profilu Facebook CAF3. 

CAF3 stanie się jednodniową jadłodzielnią

Aby było, aby starczało, 
aby cieszyło…

KATARZYNA KOZŁOWSKA 
fotograf

Świąteczny czas sprawia, że 
inaczej zaczynamy postrzegać 
świat wokół nas, radość jest 

jakby radośniejsza, a troski nie takie straszne. 
Niech ta magia zostanie z nami na dłużej. Jako 
mieszkanka Marek życzę nam wszystkim wielu 
„aby” –  aby było, aby starczało, aby cieszyło 
i aby nam się chciało. Życzę życzliwości, empa-
tii i zawsze pomocnej dłoni właśnie wtedy, gdy 
tego potrzebujemy. Spełniajmy własne marze-
nia i cieszmy się zwykłymi rzeczami, które wca-
le nie muszą być wielkie, by były ważne. Niech 
nadchodzący rok przyniesie wszystkim nam to, 
czego nam potrzeba, a jeśli nie zdołamy sami 
zmieniać świata, życzę mądrości i rozwagi tym, 
którzy mogą, abyśmy każdy nowy dzień mogli 
przywitać z uśmiechem

AGNIESZKA GAWKOWSKA 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz nadcho-
dzącego Nowego Roku życzę 

Państwu, aby ten czas był pełen miłości, ciepła 
rodzinnego, bez zmartwień i pośpiechu. Życzę, 
aby pod każdą choinką czekało dobre serce, 
zdrowie, przyjaźń, zrozumienie i wsparcie. 
Z Nowym Rokiem niech spełniają się marze-
nia, a w ich miejsce powstają śmiałe i nowe. 
Pamiętajmy, że kiedy otaczają Nas wyjątkowi 
ludzie, dzieją się wyjątkowe rzeczy. I takich lu-
dzi w naszej społeczności niech nie zabraknie.  

MAŁGORZATA 
STRĘKOWSKA-ZAREMBA 
pisarka

Z racji zawodu zajmuję się 
fantazjowaniem, zrozumiałe 
jest więc, że życzę markowia-

nom, do których należę od 12 lat, złotej ryb-
ki spełniającej życzenia. Niechby przyniosła 
– z okazji świąt Bożego Narodzenia – pokój 
i spokój na świecie, a w 2023 r. pomogłaby 
się zająć naszym miastem. Przydałyby się 
nam kolejne chodniki i ulice o równych na-
wierzchniach, ścieżki rowerowe oraz przytul-
ne kawiarnie serwujące m.in. wegetariańskie 
dania. Życzę mieszkańcom Marek, aby złota 
rybka pomogła zadbać też o estetykę miasta 
i np. oczyściła mury zabytkowego budynku 
Mareckiego Ośrodka Kultury, usunęła szpe-
cące reklamy, wyeksponowała zieleń. Jednak 
przede wszystkim życzą współmieszkańcom 
integracji mareckiej społeczności, aby każdy 
znalazł tu przyjaznych, życzliwych, pomocnych 
ludzi, pełnych energii i pomysłów na wspólne 
spędzanie czasu.  

URSZULA GŁOWACKA RSCJ 
prezes Fundacji Otwarte Serce
i jej pracownicy

„Pokój światowy zaczyna się od 
pokoju naszego serca” – napi-
sał Stefan Wyszyński. Pokój to 

cenna wartość, o którą musimy zabiegać i którą 
trzeba pielęgnować. To nasza wspólna misja. 
Pokój przejawia się w dobrym słowie, w gestach 
życzliwości, które budują społeczną rodzinę 
i zmieniają świat na lepsze.

W Święta Bożego Narodzenia, uroczyście 
celebrujemy przyjście na świat Jezusa Syna 
Bożego. Przychodzi do nas ze Swoim pokojem 
i uobecnieniem miłości. Życzę, by te święta były 
dla wszystkich pełne pokoju i miłości, a słowa 
z listu do Koryntian przyniosły nadzieję na to, 
że świat wokół nas może być piękniejszy: „ (…) 
pocieszajcie się nawzajem, zgadzajcie się, żyjcie 
w pokoju; a Bóg miłości i pokoju będzie z wami”.

MARIA BORYSEWICZ 
przewodnicząca Mareckiej
Rady Seniorów

Żyjemy w czasach ogromnych 
wyzwań. Życzę nam wszystkim, 
abyśmy tym wyzwaniom sprosta-

li. Na większość problemów, z którymi się dzisiaj 
borykamy, odpowiedzią może być wspólne działa-
nie i wspólnotowe myślenie. Niech dla wszystkich 
Państwa każdy dzień będzie darem losu, wypeł-
niajmy go dobrem, szukajmy równowagi w na-
szym życiu. Nowy Rok niech nam przyniesie na-
dzieję na uspokojenie sytuacji na świecie, a Marki 
niech będą spokojnym domem dla nas wszystkich.

AGNIESZKA RŻEWSKA 
dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta Marki i jej pracownicy

Nadchodzące Święta Bożego 
Naro-dzenia to czas wyjątkowy, 
w którym towarzyszą nam re-

fleksja, zaduma. Wspominając mijający rok, często 
wracamy pamięcią do okresu dzieciństwa. Z tej 
okazji życzymy Państwu, aby te przywołane obrazy 
były radosne i szczęśliwe, abyście byli Państwo peł-
ni nadziei, wiary i miłości, a ten szczególny świą-
teczny czas spędzili miło, w gronie najbliższych. 
Wesołych Świąt, także z ciekawą lekturą.

MACIEJ JASIŃSKI 
miejski archiwista 
i rekonstruktor historyczny

Żyjemy w wyjątkowych czasach, 
podobnych do epoki Jana III 
Sobieskiego, więc życzę spoko-

ju, zdrowia i może trochę tego blasku i bogac-
twa XVII-wiecznej Rzeczpospolitej. Z królewskim
pozdrowieniem – wszystkiego najlepszego. 

31 raz w Polsce, 18 raz w Markach
Największa na świecie orkiestra 
będzie kwestować pod hasłem 
„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy 
dla wszystkich – małych i dużych!”.

29 stycznia 2023 r. finał największego wydarzenia 
charytatywnego w Polsce. Tego dnia po raz 31 za-
gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). 
„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – 
małych i dużych!” – tak brzmi hasło przyszłorocz-
nej edycji.

WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia 
pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zaka-
żeń, co umożliwi lepszą terapię sepsy poprzez szyb-
sze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia
antybiotykami. 

Marecki sztab WOŚP już pracuje. To już 18 raz, 
kiedy Marki włączają się w ogólnopolską zbiórkę. 
30 listopada zakończyła się rejestracja wolonta-
riuszy, a wielki finał jest w planowaniu. Odbędzie 
się on w gościnnych progach Mareckiego Centrum
Edukacyjno – Rekreacyjnego (MCER) przy ul. Wspól-
nej 40-42. 

– Liczymy, że to będzie pierwszy finał WOŚP 
w tradycyjnej formule po ograniczeniach spowodo-
wanych pandemią. Przygotujemy dla mieszkańców 
wiele niepowtarzalnych atrakcji. Nie zabraknie strefy 
gastronomicznej, czyli będzie smacznie, pachnąco 
i kolorowo. Na scenie tradycyjnie występy oraz licy-
tacje. W budynku MCER znajdziecie warsztaty dla 
dzieci i dorosłych, wiele atrakcji dla małych i dużych 

w tym dmuchańce. Przeżyjecie wiele niezapomnia-
nych chwil! – zapewniają sztabowcy WOŚP.

Oczywiście nadrzędny jest cel charytatywny. 
W tym roku Marki (mimo pandemii) zebrały po-
nad 172 600 zł. Markowianie co roku udowadniają,
że mają ogromne serca. Pokażmy to ponownie 
29 stycznia 2023 r. 

↘ Organizatorzy mareckiego finału zapraszają 
wszystkich, którzy chcą ofiarować przedmioty 
na doroczne licytacje. Odbędą się one w serwisie 
Allegro oraz bezpośrednio na scenie MCER. 
Potencjalni ofiarodawcy są proszeni o wypełnienie 
formularza znajdującego się pod adresem 
https://forms.office.com/e/vr3HRKK1NH 
Z góry pięknie dziękujemy!

Pokoju na świecie, życzliwych 
ludzi dookoła i złotej rybki 
spełniającej marzenia 
– przeczytaj, czego życzą 
sobie markowianie 
na Święta i Nowy Rok

W CAF 3 BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ:

↘  pieczywo i inne wyroby piekarnicze, warzywa 
i owoce, konserwy, jogurty, serki czy sery 
oraz produkty suche, 

↘  samodzielnie gotowane dania, takie jak zupy 
czy ciasta – warunkiem jest, aby były one 
szczelnie zapakowane, dokładnie opisane 
i z datą przygotowania potrawy,

↘  produkty z dobrą datą przydatności do spożycia,
↘  produkty szczelnie zapakowane lub umieszczone 

w pojemnikach

NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ:
↘  surowego mięsa, potraw zawierających 

niepasteryzowane mleko czy surowe jaja,
↘  produktów z oznakami popsucia
↘  produktów po terminie ważności
↘  alkoholu

31 raz w Polsce, 18 raz w Markach

Choinka w MCER, przyozdobiona przez mieszkańców. 
Niech będzie symbolem nie tylko pięknych, świątecznych dni, 
ale również lepszego, przyszłego roku.
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20 stycznia 2013 r. w Pałacyku Briggsów spotka-
ła się grupa osób zainteresowanych reaktywacją 
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Markach, 
która niestety została zlikwidowana w 1991 r. Po 
sprawdzeniu wymaganych wytycznych, zebrani po-
stanowili powołać do życia nowe stowarzyszenie, 
które w marcu zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Dzięki współpracy z samorzą-
dem i Zakładem Usług Komunalnych siedzibą stra-
żaków została część budynku przy ul. Dużej, gdzie 
trafiły pierwsze zdobyte wozy bojowe.

Pierwsi druhowie ukończyli Kurs Podstawowy 
Strażaków OSP oraz rozpoczęli pierwsze działania 
społeczne: bezpłatne wsparcie przy zmianie od-
biorników telewizyjnych na sygnał cyfrowy oraz 
przy organizacji kina letniego. Wkrótce pojawiły się 
wezwania do działań. Pierwszym poważnym zada-
niem, w którym uczestniczyliśmy, był pożar starego 
budynku komunalnego przy ul. Okólnej. Wówczas 
nie mieliśmy takich możliwości komunikacyjnych 
jak dzisiaj, a mimo to byliśmy drugim zastępem na 
miejscu i otrzymaliśmy samodzielne zadanie ochro-
ny pobliskiego budynku mieszkalnego. 

Wymazana biała plama
Pierwszy rok zakończył się blisko 37 wezwaniami 
do działań z ramienia Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) w Wołominie. Rozpoczęliśmy też remont sie-

dziby OSP. Postawiliśmy ściany działowe, wymienili-
śmy ścianę frontową wraz z bramami, wykonaliśmy 
miejsca garażowe dla samochodów oraz pomieszcze-
nia operacyjne – dyżurkę, miejsca do dekontaminacji 
sprzętu, magazyn, toalety. Zaczęliśmy również brać 
udział w wydarzeniach organizowanych na terenie 
miasta, zarówno tych rozrywkowych jak i rocznico-
wych. Możemy powiedzieć, że byliśmy inicjatorami 
mareckich obchodów rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Co roku jednym z głównych prowa-
dzących jest nasz prezes honorowy – druh Antoni 
Widomski, który przybliża tło historyczne. 

Kolejny, 2014 r., był już rekordowy. Wzięliśmy 
udział w ponad 200 dyspozycjach. Budowaliśmy za-
ufanie PSP, które coraz głośniej mówiło o konieczności 
pokrycia tzw. białej plamy Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego (KSRG) w rejonie Marek miejscową 
jednostką. We współpracy z mareckim samorządem 
i Komendą Powiatową PSP w Wołominie zrealizowa-
liśmy ten cel. 4 maja 2015 roku, w Dzień Strażaka, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach została człon-
kiem KSRG, spełniając wszystkie wymogi. Mieliśmy 
samochód bojowy wyposażony zgodnie z rozporzą-
dzeniem Komendanta Głównego PSP, odpowiednią 
liczbę wyszkolonych strażaków – ratowników, kie-
rowców konserwatorów pojazdów uprzywilejowa-
nych oraz dowódców uprawnionych do prowadzenia 
samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. 

Rośniemy w sprzęt i ludzi
Rekordy, niestety, są bite co roku. W tym roku byli-
śmy już dysponowani do różnych zdarzeń co najmniej 
320 razy (a gdy piszemy te słowa, do końca roku po-
zostaje jeszcze miesiąc). Ponieważ mamy coraz więcej 
pracy, wzmacniamy nasze struktury. Obok Jednostki 
Operacyjno-Technicznej wyjeżdżającej do zdarzeń 
powstały: Grupa Poszukiwawczo Ratownicza oraz 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2020 r. nasze 
członkostwo w KSRG zostało przedłużone bezwarun-
kowo na kolejne 5 lat. Wymieniliśmy flotę naszych 
pojazdów. W 2019 r. zdobyliśmy fabrycznie nowy 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy, a w 2021 r. 
fabrycznie nowy lekki samochód rozpoznawczo – ra-
towniczy, który obecnie stosujemy również do dzia-
łań przy pożarach leśnych i trudnodostępnych dla 
ciężarówek terenach. Sprowadziliśmy z Danii po-
jazd z drabiną mechaniczną, co prawda używany, 
ale przebadany przez Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej i bezwarunkowo dopusz-
czony do działań w Polsce. Służy nam również po-
zyskany z Komendy Powiatowej PSP Renault Trafic, 
pełniący rolę samochodu kwatermistrzowskiego 
i sztabowego w przypadku działań poszukiwaw-
czych. Kompletujemy również przyczepkę do dzia-
łań związanych z zadaniami lokalnego Zarządzania 
Kryzysowego. Corocznie pozyskujemy nowy sprzęt 
i modernizujemy to, co posiadamy. Wraz z władzami 
miasta zabiegamy o komunalizację terenu znajdu-
jącego się przy naszej remizie, co otworzy drogę do 
budowy nowej strażnicy. Kto wie – może za kolejne 
10 lat właśnie tym będziemy mogli się pochwalić.

OSP w Markach

W przyszłym roku powiat wołomiński uruchomi nową linię autobusową.

W 2023 r. nasz powiat wzbogaci się o pięć nowych linii autobusowych. 
Trasa jednej z nich będzie prowadzić przez nasze miasto. Oto jej przebieg: 
Ząbki (M1) – Marki – Zielonka – Kobyłka – Wołomin – Czarna – Helenów 
– Zagościniec – Lipinki. Przejazdy nową linią będą bezpłatne dla wszystkich 
użytkowników. Koszt funkcjonowania pięciu linii wyniesie ok. 2,2 mln zł 
rocznie i zostanie sfinansowany w 100 proc. przez powiat wołomiński.

Przystanki nowej linii w Markach:

Al. Piłsudskiego róg ulicy Szpitalnej
Al. Piłsudskiego róg ulicy Szkolnej
Al. Piłsudskiego róg ulicy Fabrycznej
ul. Lisa Kuli róg ulicy Sportowej

ul. Lisa Kuli róg ulicy Jagiełły
ul. Lisa Kuli róg ulicy Ząbkowskiej
ul. Lisa Kuli róg ulicy Sokolej
ul. Lisa Kuli róg ulicy Wroniej

BEZPŁATNIE Z MAREK DO WOŁOMINA

Na co pójdą nasze pieniądze w 2023 r.
Przygotowaliśmy projekt budżetu miasta 
na przyszły rok. Upłynie on pod znakiem 
niższych dochodów i droższych wydatków.

W poprzednim numerze biuletynu Marki.pl wspo-
minaliśmy o zmianach podatkowych, które uderzają 
w niemal wszystkie samorządy, również w nasze mia-
sto. Mimo rosnącej liczby mieszkańców nasz przy-
szłoroczny udział w podatku PIT spadnie aż o 10 mln 
zł (z 71,3 mln zł do 61,3 mln zł). Z symulacji przepro-
wadzonej przez Związek Miast Polski wynika, że na 
zmianach w PIT jego miasta członkowskie w latach 
2019-2023 stracą aż 27,7 mld zł. 

Na to wszystko nakładają się rosnące ceny, wyni-
kające z dwucyfrowej inflacji.

– Więcej płacimy praktycznie za wszystko – od 
prądu do oświetlenia ulic, przez utrzymanie ko-
munikacji miejskiej w pierwszej strefie biletowej, 
skończywszy na cenach asfaltu. Znacie to Państwo 
z własnych doświadczeń. Każda wizyta w sklepie 
to coraz wyższy rachunek przy kasie. Podobnie jest 
w samorządach – opisuje burmistrz Jacek Orych.

W takich niesprzyjających okolicznościach przy-
gotowaliśmy projekt budżetu na przyszły rok. Na-
sze dochody wyniosą 227,13 mln zł, wydatki bie-
żące 207,22 mln zł oraz wydatki majątkowe (czyli 
w uproszczeniu inwestycje) – 43,2 mln zł. Deficyt 
budżetu sięgnie 23,3 mln zł. 

– Największą pozycją wydatkową jest oświata. 
Z każdym rokiem mamy coraz więcej przedszkola-
ków i uczniów. W tym roku w mareckich szkołach 
podstawowych oraz liceum uczy się już ponad 5 tys. 
młodych ludzi. Nic nie wskazuje na to, by trend 

wzrostowy się zatrzymał – tłu-
maczy Paweł Pniewski, zastępca 
burmistrza Marek. 

– W przyszłym roku na oświa-
tę przeznaczymy 124,8 mln zł. 
Z tej kwoty największą część sta-
nowią wynagrodzenia nauczy-
cielskie (62,9 mln zł). Państwo 
pokryje nam 41 proc. wydatków 
edukacyjnych. Resztę (a raczej 
większość) wyłożymy z naszej 
miejskiej kieszeni – mówi Beata 
Orczyk, skarbnik Marek. 

Na kolejnych pozycjach wy-
datkowych naszego wspólnego 
budżetu znajdują się: gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska 
(28,74 mln zł – w tej kwocie jest wywóz 
i zagospodarowanie śmieci) oraz transport/
łączność (25,35 mln zł – w tym m.in. utrzymanie 
komunikacji miejskiej i budowa dróg).

– Mimo spadku dochodów i wzrostu kosztów
nie rezygnujemy z inwestycji. Przyjęliśmy założenie, 
że będziemy realizowali te, na które uzyskaliśmy 
bądź mamy szansę uzyskać dofinansowanie z przy-
szłym roku: ze źródeł unijnych, rządowych czy sa-
morządowych – dodaje Jacek Orych.

Wśród najważniejszych projektów inwesty-
cyjnych znajdują się m.in. budowa nakładek as-
faltowych, przebudowa północnej części Alei Pił-
sudskiego, remont kamienic Briggsów, wymiana 
ogrzewania w większości domów komunalnych, 
dokończenie wymiany wiat przystankowych, roz-

budowa i wymiana oświetlenia ulicznego, projek-
towanie lub kontynuacja projektowania kolejnych 
przedsięwzięć drogowych.

Chcemy pomóc osobom, które potrzebują fachowego wsparcia. 
Musimy jednak znaleźć odpowiedni lokal. Dlatego zapraszamy osoby
lub firmy, zainteresowane długoterminowym wynajmem.

Jedną z największych bolączek 
XXI wieku są depresje i choroby 
psychiczne. Dotykają one zarówno 
dzieci, młodzież jak i dorosłych, 
również na naszym lokalnym gruncie. 
Z ankiet, które przeprowadzaliśmy 
przy okazji opracowywania strategii 
zdrowotnej, wynika, że ponad 38 proc. 
mieszkańców oczekuje poprawy 
dostępności opieki zdrowotnej 
w zakresie zapobiegania i leczenia 
zaburzeń psychicznych. I taka myśl 
przyświeca idei uruchomienia filii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Będzie to wspólny projekt Starostwa 
Powiatowego w Wołominie oraz 
naszego miasta. W tym roku na ten 
temat burmistrz Jacek Orych rozmawiał 
ze starostą Adamem Lubiakiem. 
Po naszej stronie jest znalezienie lokalu 
pod tego typu działalność. Dlatego 
Urząd Miasta Marki poszukuje budynku 
lub części budynku na długoterminowy 
wynajem. Oczywiście musi być 
zlokalizowany w naszym mieście 
i spełniać wymogi dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

SZUKAMY LOKALU DLA FILII 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Minimalne wymogi dla lokalu:

↘ gabinet logopedyczny (16-20 m2)
↘  dwa gabinety psychologiczne

 (16-20 m2)
↘ gabinet pedagogiczny  (16-20 m2)
↘  sala z przeznaczeniem na 

zajęcia integracji sensorycznej, 
zajęcia grupowe i spotkania 
z nauczycielami oraz rodzicami 
(30 - 40 m2)

↘  pomieszczenie na sekretariat 
(wymiary 20-24 m2)

↘  gabinet dla kierownika/dyrektora 
(wymiary 20-24 m2)

↘ składnica akt
↘ pomieszczenie socjalne
↘  pomieszczenie gospodarcze dla 

osoby do sprzątania i konserwatora
↘  toalety dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami
↘ parking

Osoby, zainteresowane wynajmem, 
prosimy o kontakt telefoniczny 
(22) 113 47 89 lub e-mailowy:
wpr@marki.pl

   urodziny 
strażaków
   urodziny 

strażaków10
Co roku biją rekordy interwencji. Dziś trudno byłoby sobie 
wyobrazić nasze miasto bez Ochotniczej Straży Pożarnej

APLIKUJ PO KOLEJNY DODATEK 
Ogrzewasz mieszkanie 
prądem? Jeśli to Twoje źródło 
ciepła, możesz otrzymać 
1000 lub 1500 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 
wypłaca dodatki, które częściowo mają 
pokryć koszty rosnących cen ogrzewa-
nia. Mieszkańcy mogą liczyć na wspar-
cie, jeśli palą węglem, drewnem ko-
minkowym, biomasą, peletem, olejem 
opałowym lub skroplonym gazem LPG 
z przydomowych zbiorników. Niedawno 

doszło kolejne świadczenie. Do 1 lutego 
2023 r. OPS przyjmuje wnioski od osób, 
których główne źródło ogrzewania jest 
zasilane energią elektryczną (musi być 
zgłoszone lub wpisane do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków). 
Dodatek jest wypłacany jednorazowo: 
wynosi 1000 lub 1500 zł (w przypad-
ku, gdy zużycie energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym w 2021 r. 
wyniosło więcej niż 5 MWh). Więcej 
informacji na ten temat na stronie OPS 
– www.ops.marki.pl 

Podczas służby – w ubraniach specjalnych, od święta – w mundurach galowych. Strażacy i przedstawiciele władz miasta na corocznym walnym zebraniu członków OSP.

  Oświata i edukacja 
   Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

   Transport i łączność
   Pomoc społeczna/
Rodzina

   Administracja 
publiczna
  Gospodarka 
mieszkaniowa

   Pozostałe

ŹRÓDŁO: PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2023 R. 

Na co pójdą nasze pieniądze w 2023 r.

5011
10

8 8 7 6

TAK BĘDĄ SIĘ KSZTAŁTOWAĆ 
NASZE WYDATKI (PODZIAŁ W PROC.)
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SEZON NA DEKLARACJE ODPADOWE
Od 1 stycznia 2023 r. znów 
będziemy składać deklaracje 
odpadowe. Na ich podstawie 
będziemy wnosić opłaty za 
wywóz oraz zagospodarowanie 
śmieci w przyszłym roku. 
Oto podstawowe informacje:
↘ deklaracje odpadowe składają właści-
ciele nieruchomości jednorodzinnych, 
a w przypadku zabudowy wielorodzinnej 
– jej zarządca, wspólnota lub spółdzielnia. 
Będziemy mogli to zrobić od 1 stycznia do 
24 lutego 2023 r.
↘ podstawą do złożenia deklaracji są faktu-
ry Wodociągu Mareckiego lub dołączana do 
grudniowego rachunku papierowa informa-
cja o rocznym zużyciu wody. Elektroniczny 
dostęp do danych mają abonenci bezpłatne-
go Internetowego Biura Obsługi Wodociągu 
Mareckiego (ibo.wodociagmarecki.pl). 
↘ ogromna większość z nas obliczy wy-
sokość opłaty w oparciu o średnie zużycie 
wody w trzech, następujących po sobie 
okresach rozliczeniowych (uwaga – nie 
może w nich być okresu z zerowym zu-
życiem).
↘ nowością jest wejście do systemu tych 
osób, które nie posiadają przyłącza wodo-
ciągowego, ale mają własne ujęcie wody  
opomiarowane urządzeniem zdalnie od-
czytywanym przez Wodociąg Marecki.  

↘ do dyspozycji naszych mieszkańców 
będą dwa wygodne narzędzia, pomaga-
jące w wypełnieniu deklaracji. Na stronie 
czyste.marki.pl będą znajdować się czte-
ry elektronicznie, intuicyjne formularze, 
które będzie można wypełnić, a następ-
nie wydrukować/wysłać. Kolejny rok bę-
dzie także działać kalkulator odpadowy, 
który w prosty sposób pomoże obliczyć 
wysokość opłaty. 
↘ mimo wysokiej inflacji nie zmienia się 
stawka opłaty za odpady – nadal wynosi 
11,22 zł za m. sześc. zużytej wody. 
↘ przypominamy, że górna wysokość opła-
ty za odpady w systemie za wodę wyniesie 
160,83 zł. W żadnym innym systemie opłat 
za śmieci (od osoby, od metrażu, od lokalu) 
nie ma takiego ograniczenia.
↘ właściciele nieruchomości jednoro-
dzinnych, którzy kompostują bioodpady 
w przydomowych kompostownikach, 
mogą skorzystać z obniżki o 2,12 proc.
↘ osoby, które nie mogą rozliczyć się 
w oparciu o wodę (brak wodomierza,
brak trzech okresów rozliczeniowych, brak
urządzenia pomiarowego dla własnego 
ujęcia wody), rozliczają się w oparciu o ry-
czałt, obliczany jako iloczyn liczby miesz-
kańców, średniego zużycia (3 m. sześc.)
i stawki opłaty (11,22 zł).

Pełny pakiet informacji znajduje się na 
stronie czyste.marki.pl

TAŃSZY WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW 
Tona paliwa w preferencyjnej 
cenie będzie kosztować 1900 zł.

Jednym z najgorętszych tematów chłod-
nej jesieni są dostawy węgla. Z uwagi na 
gęstość zabudowy jednorodzinnej nasza 
gmina zdecydowała się przystąpić do pro-
gramu sprzedaży węgla po preferencyj-
nych cenach. Od 9 listopada zachęcamy 
zainteresowane osoby do wypełniania 
odpowiedniego wniosku i składania go 
w Ośrodku Pomocy Społecznej (filia przy 
Lisa-Kuli 5a) – w formie tradycyjnej lub 
elektronicznej. W tym czasie dopinaliśmy 
umowy z dostawcą węgla oraz jego dys-
trybutorem.

– Dostawcą węgla będzie największa 
firma w branży, czyli Polska Grupa Gór-
nicza. Dystrybutorem – firma Kabo Trans, 
która działa niedaleko naszego miasta, 
w Warszawie przy ul. Chudoby 3. Stam-
tąd będzie można odbierać węgiel po pre-
ferencyjnej cenie – mówi Anna Marchlik, 
sekretarz miasta.

Kto może ubiegać się o tańszy węgiel 
i jak to zrobić? Taką możliwość ma osoba, 
która jest uprawniona do dodatku węglo-
wego (czyli osoba, której wypłacono lub 
przyznano dodatek węglowy lub która 
ma wpisany lub zgłoszony w Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków piec na 
paliwo stałe zasilany węglem lub paliwa-
mi węglopochodnymi). 

– Do końca listopada wnioski o zakup 
węgla złożyło 152 naszych mieszkańców 
– relacjonuje Magdalena Rogalska-Ku-
sarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Z OPS wnioskodawca otrzyma infor-
mację o prawie do zakupu węgla w prefe-
rencyjnej cenie i z tym dokumentem uda 
się do składu węgla w Warszawie przy
ul. Chudoby 3. Tam też uiści niezbędne 
opłaty. Tona węgla wyniesie 1900 zł.

– Z naszej kalkulacji kosztów wynika, 
że możemy sprzedać węgiel po niższej 
cenie niż maksymalna (2000 zł). Pragnę 
podkreślić, że gmina nie będzie zarabiała 
na handlu węglem. Zależy nam na tym, 
by mieszkańcy płacili jak najmniej za opał 
do ogrzania ich domów – dodaje Beata 
Orczyk, skarbnik Marek.

Po rozpatrzeniu wniosku przez OPS 
terminy zakupu i odbioru węgla należy 
umawiać telefonicznie w składzie. Płat-
ność za węgiel będzie można zrealizować 
na miejscu – gotówką lub kartą (nie robi-
my tego w urzędzie ani w OPS).

Przypominamy, że po stronie kupują-
cego jest organizacja transportu z miejsca 
zakupu do miejsca docelowej dostawy 
i pokrycie jego kosztów.

W obecnym stanie prawnym każdy 
wnioskodawca może się ubiegać o zakup 
maksymalnie 3 ton węgla po preferencyj-
nej cenie – do 1,5 tony do 31 grudnia tego 
roku oraz resztę – do 30 kwietnia 2023 r.

– Chcemy podkreślić, że nasza gmina 
jest jedynie organizatorem sprzedaży i nie 
ma wpływu na terminowość dostaw węgla 
do składu – mówi Anna Marchlik.   

Prawdopodobnie węgiel pojawi się 
w składzie w połowie grudnia. Będzie-
my o tym Państwa informować na naszej 
stronie internetowej www.marki.pl oraz 
w mediach społecznościowych. 

Baśniowa

Koszalińska róg KołobrzeskiejDługosza

ŻabiaWenecka

Piotrówka Sadowa

Kościelna

SŁOWNICZEK POJĘĆ

↘  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – najczęściej stosowane, 
gdy inwestor nie ma własności lub dysponuje tylko częściową 
własnością gruntu pod inwestycję. Po wydaniu decyzji ZRID przez 
starostę/wojewodę dochodzi do odpłatnego przejęcia nieruchomości 
i udzielenia pozwolenia na budowę drogi.

↘  Pozwolenie na Budowę – można po nie wnioskować najczęściej wtedy, 
gdy inwestor (w tym przypadku miasto) ma pełną własność gruntów 
pod budowę. Do wniosku o PnB trzeba dołączyć m.in.  projekt zagospo-
darowania terenu oraz projekt budowlany 

↘  Zgłoszenie na Budowę – najprostsza procedura dotycząca wyłącznie prze-
budowy dróg w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wymaga jedynie  
złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z wymaganymi materiałami. 
Oczywiście inwestor musi mieć pełną własność drogi

↘  Program funkcjonalno-użytkowy – najprościej rzecz biorąc to pierw-
szy krok w projektowaniu inwestycji. Służy oszacowaniu jej zakresu 
i wartości kosztów prac. Jest niezbędny do uruchomienia postępowania 
w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 

↘  Partnerstwo publiczno-prywatne – formuła realizacji publicznych 
inwestycji, popularna na zachodzie Europy. Partner publiczny i prywatny 
zawierają wieloletnią umowę, która określa podział ich obowiązków. 

To, czego jeszcze nie widać
ULICE W PROJEKTOWANIU

↘  Al. Marszałka J. Piłsudskiego (północna część) – projekt w trakcie reali-
zacji. 
Dla odcinka w formule „zaprojektuj i wybuduj” 18 listopada 2022 r. 
została wydana przez wojewodę decyzja ZRiD (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej). Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Termin 
zakończenia pełnego procesu projektowego i realizacja prac w 2023 r.

↘  Ulice: Wilcza, Żeromskiego, Jagiełły, Jaworówka – projekty w trakcie 
opracowania. Projekty przewidują rozbudowę tych dróg w ramach 
ZRID. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRiD z rygorem 
natychmiastowej wykonalności w 2023 r.

↘  ul. Małachowskiego (łącznik z Piłsudskiego) – projekt w trakcie opra-
cowania. Przewiduje budowę drogi w ramach PnB (Pozwolenia na 
Budowę). Zakończenie prac projektowych i uzyskanie prawomocnej 
decyzji PnB w 2023 r.

↘  ul. Dzika (sięgacz) – Projekt w trakcie opracowania. Projekt przewiduje 
budowę drogi w ramach PnB. Zakończenie prac projektowych i uzyska-
nie prawomocnej decyzji PnB w 2023 r.

ULICE ZAPROJEKTOWANE
↘  ul. Krakowska – Projekt wykonany. Decyzja ZRID dla budowy drogi 

została wydana 24 listopada 2022 r. Decyzja nie jest prawomocna. 
Zakończenie  procedury uprawomocnienia ZRiD w 2023 r., jednakże 
termin będzie zależny od ewentualnych odwołań.

↘  Ulice: Lisa Kuli, Mickiewicza, Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, 
Graniczna – projekty zrealizowane. Wydane zostały decyzje ZRID dla 
rozbudowy tych dróg. Zadania zostały ujęte w programie Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego (PPP). Postępowanie na wybór partnera w toku.

↘  ul. Sportowa – Projekt zrealizowany, przyjęte zostało przez Starostwo 
Powiatowe zgłoszenie na przebudowę drogi.

↘  Ulice: Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobra – Projekt zre-
alizowany, przyjęte zostało przez Starostwo Powiatowe zgłoszenie na 
przebudowę drogi.

PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE (PFU)
↘  ul. Okólna, Grunwaldzka – PFU wykonany. Opracowanie przewiduje 

rozbudowę dróg oraz budowę kanalizacji deszczowej. 

↘  ul. Ząbkowska – PFU wykonany. Opracowanie przewiduje rozbudowę 
drogi w ramach uzyskania decyzji ZRID. 

↘  ulice Słoneczna, droga bez nazwy (Kresowa), Bandurskiego 
– PFU w trakcie wykonania. Opracowanie przewiduje przebudowę, 
rozbudowę budowę dróg oraz budowę i rozbudowę kanalizacji 
deszczowej w ramach uzyskania decyzji ZRID.

Co wybudowaliśmy w tym roku, 
co projektujemy na kolejne lata

Kalejdoskop 
drogowy 2022

Niemal 6 km – tyle w tym roku przybyło no-
wych dróg w naszym mieście. Czy to dużo? 
To tak, jakbyśmy w prostej linii ułożyli na-
wierzchnię w Alei Piłsudskiego od węzła trasy 
S8 do ul. Granicznej. Zrealizowaliśmy prace 
(lub je kończymy) na 19 ulicach lub ich od-
cinkach. 

Do kompleksowych, zakończonych inwe-
stycji (z nową nawierzchnią, chodnikami, 
odwodnieniem, oświetleniem) należą:
↘  przebudowa Wczasowej i odcinka 

Weneckiej, dopełniająca ring ulic przy 
szkole na Wczasowej

↘  modernizacja Koszalińskiej, Słupeckiej, 
Sadowej i Kołobrzeskiej, położonych mię-
dzy Szkolną i Zieleniecką

↘  budowa ulicy Kościelnej, alternatywnego 
połączenia Ząbkowskiej ze Szkolną
Zintensyfikowaliśmy również program 

budowy nakładek asfaltowych, najszybszej 
metody zamieniania gruntówek na asfaltów-
ki. W ten sposób zrealizowaliśmy bądź reali-
zujemy jeszcze prace przy ponad dziesięciu 
ulicach. Najdłuższy odcinek asfaltu ułożyli-
śmy przy ul. Długosza (prawie 880 m.), na 
drugim miejscu znalazły się kolejne odcinki 
ulicy Długiej (630 m.), a na trzecim – Piotrów-
ka (prawie 610 m.). W sumie na tzw. ulicach 
nakładkowych ułożyliśmy ponad 19 tys. mkw 
asfaltu! To tyle, ile powierzchni liczą dwa 
i pół pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej.

Część pieniędzy z naszego budżetu prze-
znaczyliśmy na budowę chodników i ciągu 
pieszo-rowerowego. Nowy chodnik powstał 
m.in. przy ulicy Prostej (przy okazji ułoży-
liśmy tam nowy asfalt) oraz uzupełniliśmy 
brakujący odcinek chodnika w ulicy Bandur-
skiego. W ulicy Wspólnej powstał też frag-
ment ciągu pieszo-rowerowego. To nie koniec 
prac w tej ulicy. W przyszłym roku ogłosimy 
przetarg na remont chodnika po południo-
wej stronie Wspólnej – z Mareckiego Budże-
tu Obywatelskiego.

– Oczywiście chcielibyśmy, aby inwesty-
cji było więcej. I byłoby ich więcej, gdyby 
nie kwestie finansowe. Z jednej strony sa-
morządom spadają dochody (efekt zmian 
w prawie), z drugiej – odczuwają rosnące 
ceny. W takiej sytuacji pewną rekompensatą 
są dotacje, o które skutecznie się staramy 
– tłumaczy Dariusz Pietrucha, zastępca bur-
mistrza Marek.

Uzyskaliśmy dofinansowania m.in. do bu-
dowy Wczasowej, Długosza i Projektowanej. 
Są to środki z puli rządowej. Największym 
sukcesem tego roku jest zdobycie ponad 10-
mln zł wsparcia na kompleksową moderniza-
cję ulicy Ząbkowskiej, którą – dzięki dotacjom 
z Polskiego Ładu – zamierzamy zrealizować 
w 2024-2025. Kontynuujemy też współpracę 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, który jest dyspo-
nentem unijnych pieniędzy na zagospodaro-
wanie wód opadowych.

– Z tej puli staramy się o zwiększenie kwo-
ty dofinansowania do tych inwestycji, które 
realizowaliśmy bądź zrealizujemy w latach 
2022-2023 r. Mamy nadzieję, że pod koniec 
roku będziemy mieć dobre informacje – mówi 
Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału 
Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

Nie czekając na lepsze czasy, miasto pro-
wadzi prace projektowe (zobacz materiał 
obok), by w odpowiednim czasie mieć gotową 
dokumentację do inwestycji.

TAŃSZY WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW 
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Niech 
przyłącze 
wieńczy 
dzieło!
Dzięki pomocy UE nasz wodociąg 
rozbudował sieć kanalizacji 
sanitarnej o ponad 14 km. 
Zaprasza tych, którzy jeszcze się 
nie przyłączyli 

E-oszuści okradli 
mieszkańców na 548 tys. zł
Zakupy online przed świętami
– na co uważać?
Przed świętami wiele osób decyduje się na 
zakupy online. Coraz częściej i chętniej ku-
pujemy różne towary poprzez internetowe 
serwisy aukcyjne lub portale ogłoszeniowe. 
Robiąc zakupy w sieci przed świętami trze-
ba uważać, by nie paść ofiarą oszustów.

– Tylko w tym roku mieszkańcy Marek 
zgłosili policji 70 zawiadomień o oszu-
stwach internetowych. Straty finansowe, 
jakie ponieśli w wyniku działań przestęp-
ców, sięgnęły kwoty 548 tys. zł – informu-
je młodszy aspirant Monika Kaczyńska, 
oficer prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Wołominie. 

Opinie o sprzedawcy
Na co trzeba zwrócić uwagę, by uniknąć 
przykrych konsekwencji?

Podstawową kwestią podczas przed-
świątecznych zakupów online jest wybór 
odpowiedniego sprzedawcy, posiadającego 
własny sklep internetowy albo działające-
go na popularnych platformach e-handlu. 
W końcu nikt nie chciałby, by sprzedający 
po opłaceniu zamówienia wysłał uszko-
dzony produkt lub zupełnie zapadł się pod 
ziemię. 

– Decydując się na przedświąteczne za-
kupy online, sprawdźmy tożsamość sprze-
dawcy i możliwość kontaktu z nim. Nie ku-
pujmy, jeżeli na stronie nie ma takich danych 
o przedsiębiorcy. Zwróćmy uwagę na to, 
kiedy przedsiębiorca powstał, ile otrzymał 
pozytywnych opinii w niezależnych od niego 
serwisach i czego one dotyczą, a także kiedy 
były dodane – mówi Monika Kaczyńska.

Oszustwa SMS 
Okres przedświąteczny to czas, w którym 
wzmożone działania prowadzą cyberprze-
stępcy. Ich kampanie często mają związek 
z zakupowym szaleństwem. Trzeba więc 
uważać nie tylko na nieuczciwych sprze-
dawców, którzy po opłaceniu zamówienia 
mogą nie wysłać towaru i nie odpowiadać 
na wiadomości. Cyberprzestępcy chcą wy-
kraść nasze dane lub dostać się do pieniędzy 
z naszego konta bankowego. 

– Przykładem może być oszustwo SMS, 
w którym rozsyłane są wiadomości o róż-
nego typu komplikacjach z dostarczeniem 
przesyłki. Przed świętami bardzo wiele osób 
czeka na paczkę z internetowymi zakupami. 
Przez chwilę nieuwagi mogą one kliknąć 
link prowadzący do fałszywej strony firmy 
kurierskiej. Próbując pobrać z niej aplikację 
służącą rzekomo np. do odbioru przesyłki, 
tak naprawdę zainfekujemy smartfona szko-
dliwym wirusem. Skutkiem może być utrata 
pieniędzy z konta bankowego – ostrzega 
oficer prasowy wołomińskiej komendy.

Pamiętajmy, że nie należy udostępniać 
nikomu danych do logowania w bankowo-
ści elektronicznej i mobilnej, haseł do konta.

– Nie powinniśmy także otwierać prze-
słanych linków, nie znając ich zawartości 
oraz instalować dodatkowych oprogramo-

wań na urządzeniach, z których następuje 
logowanie do banku. Nie należy autoryzo-
wać przelewów, których sami nie wykonu-
jemy. Podejrzewając, że ktoś próbuje doko-
nać oszustwa, należy powiadomić policję 
– mówi Monika Kaczyńska. 

Złóż zawiadomienie
Pamiętajmy też, że każda osoba, która stała 
się ofiarą oszustwa internetowego, ma prawo 
złożyć zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa. Ze względu na możliwość utraty 
lub zniszczenia danych informatycznych za-
wiadomienie o popełnieniu tego typu czynu 
należy złożyć możliwie w jak najkrótszym 
czasie od momentu jego ujawnienia. 

– Zwiększa to szanse organów ścigania 
na zabezpieczenie kompletnego materiału 
dowodowego i ustalenie sprawcy – mówi 
Monika Kaczyńska.

Wszystkim naszym czytelnikom życzy-
my bezpiecznych zakupów i trafionych 
prezentów. 

Policja radzi, na co należy zwrócić 
uwagę podczas zakupów realizowanych 
przez Internet:
•  zawsze korzystaj ze sprawdzonych 

portali internetowych
•  logując się na konto sklepu interneto-

wego unikaj ogólnodostępnych punk-
tów do Internetu

•  sprawdź, jakie formy zapłaty umożliwia 
sprzedawca oraz czy jest wskazany 
adres i numer telefonu pod który w ra-
zie wątpliwości możesz zadzwonić

•  sprawdzaj opinie o sprzedawcy i skle-
pie, w którym masz zamiar kupować

•  otrzymując ofertę e-mailem nie korzy-
staj z linków. Na stronę sklepu wejdź 
wpisując adres w oknie przeglądarki. 
Unikniesz w ten sposób stron podszy-
wających się pod legalnie działające 
sklepy

•  kupując telefon komórkowy zapytaj 
o ładowarkę i dowód zakupu. Telefony 
kradzione sprzedawane są bez ładowar-
ki i dokumentacji

•  staraj się unikać zakupów oraz sprzeda-
ży przedmiotów poza aukcją

•  unikaj zakupów przedmiotów o rażąco 
zaniżanej cenie, gdyż mogą one pocho-
dzić z przestępstwa

•  płacąc kartą kredytową upewnij się, 
że połączenie jest bezpieczne (na dole 
strony internetowej powinien pojawić 
się symbol zamkniętej kłódki)

• nigdy nie udostępniaj swoich haseł
•  zachowaj kompletną korespondencję 

ze sprzedawcą do czasu zakończenia 
całości transakcji i otrzymania towaru.

•  nie wchodź w podejrzane linki, które 
żądają od nas podania danych z karty 
bankomatowej. Posiadacz tych danych 
może zarządzać cudzym kontem banko-
wym jak własnym, może wypłacać go-
tówkę, wykonywać operacje bankowe 
lub zawierać umowy kredytowe.

UZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIA
DO PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia 
wesprze nasze szczepienia 
dla seniorów oraz zajęcia 
szkoły rodzenia.

W naszym mieście konsekwentnie 
od wielu lat realizujemy programy 
polityki zdrowotnej. Obecnie są to: 
↘ szczepienia profilaktyczne prze-
ciwko grypie dla osób powyżej 
65 roku życia, 
↘ Marecka Szkoła Rodzenia (MSR) 
↘ zajęcia z pomocy przedmedycznej 
dla dzieci od 3 do 10 roku życia, 
czyli tak lubiany „Szpital Ratownika 
Cegiełki”.  

W ubiegłym roku uzyskaliśmy 
dofinansowanie (12 tys. zł) do szko-
ły rodzenia z Narodowego Fundu-

szu Zdrowia. W tym roku złożyliśmy 
trzy wnioski do NFZ. Dwa z nich 
– na szczepienia dla seniorów oraz 
MSR – uzyskały pozytywną opinię 
funduszu. W 2023 r. otrzymamy 
12 tys. zł na szkołę rodzenia i prawie 
11,2 tys. zł na szczepienia przeciw 
grypie. Warto podkreślić, że tylko 
dziewięć programów z Mazowsza 
uzyskało wsparcie NFZ, z czego dwa 
z  Marek.

– Dzięki wsparciu NFZ będzie-
my mogli wesprzeć odporność około 
400 seniorów oraz przeprowadzić 
dwie edycje MSR, w których weź-
mie udział minimum 50 par przy-
szłych rodziców – mówi Ada Ga-
jek z Wydziału Promocji, Zdrowia 
i Sportu Urzędu Miasta Marki.

JAK POMÓC BEZDOMNEMU
Nie przechodźmy 
obojętnie wobec takich 
osób! Wystarczy tylko 
jeden telefon…

Jesień i zima to szczególnie niebez-
pieczny czas dla osób bezdomnych 
oraz osób pozostających w niskich 
temperaturach poza miejscem za-
mieszkania. Widząc realne zagro-
żenie czyjegoś życia – niezwłocznie
zadzwoń na numer alarmowy 112
i pilnie wezwij pomoc.

Informacje o osobach bezdom-
nych przebywających na terenie 
gminy można zgłosić także do:
↘ Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach przy ul. Kościuszki 39a 
(od pon. do pt. w godz. 8-16, środy 
8-18)
↘ Komisariatu Policji w Markach 
przy ul. Sportowej 5 (całodobowo).

Osoby bezdomne, których ostat-
nim miejscem zameldowania były 

Marki, po uprzednim wydaniu decy-
zji przez OPS mogą uzyskać schro-
nienie w dwóch placówkach:
↘ Ośrodek Charytatywny „Tylko” 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 
ul. Żytnia 1, Warszawa
↘ Schronisko Don Orione dla 
Bezdomnych Duszpasterstwo 
w kaplicy publicznej, Zgromadzenie 
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – 
Orioniści, ul. Witosa 46, Czarna 
(Wołomin)

Nie bądźmy obojętni na potrze-
by drugiego człowieka, zwłaszcza 
w przypadku spadków temperatur. 
Nasze zainteresowanie być może 
przyczyni się do tego, że uratu-
jemy komuś życie. Sami również 
starajmy się okazać życzliwość 
i wyciągnąć pomocną dłoń do 
tych, którzy tej pomocy potrzebu-
ją. Pamiętajmy, że jeden telefon 
(numer alarmowy 112) może ura-
tować czyjeś życie!

W XXI wiek Marki wchodziły z siecią kanalizacji liczącą zaledwie 8 km 
(słownie osiem). W 2006 r. korzystało z niej tylko 1,9 tys. gospodarstw 
domowych z budynków wielorodzinnych. Władze miasta postawiły przed 
Wodociągiem Mareckim zadanie kompleksowej budowy sieci kanalizacyjnej. 
Bez pomocy UE nie byłoby to możliwe. Naszemu przedsiębiorstwu udało 
się trzykrotnie otrzymać dofinansowanie z Funduszu Spójności. W sumie 
wsparcie UE wyniosło 109,5 mln zł. Dzięki temu nasza sieć kanalizacyjna 
liczy niemal 220 km! Na koniec 2021 r. korzystało z niej prawie 14,1 tys. 
gospodarstw domowych.

NIEMAL OD ZERA

W listopadzie piłkarze czwartoligowej Marcovii zakończyli rundę 
jesienną. Po 17 spotkaniach zajmują 10 miejsce w tabeli z 22 pkt. 
na koncie. Nasi zawodnicy wygrali sześć spotkań, zremisowali cztery 
i przegrali siedem. Bilans bramkowy jest dodatni: Marcovia zdobyła 
40 goli, a straciła 37. Piłkarze powrócą na boiska w marcu. Panowie! 
Będziemy trzymać kciuki! 

W ŚRODKU TABELI

Lista ulic, na których zrealizowaliśmy prace w ramach trzeciego etapu 
unijnego projektu.

Marsz. J. Piłsudskiego (sięgacz do posesji nr 109 i 111), 
Marsz. J. Piłsudskiego 246 i 248/252 (podłączenie Przedszkola Miejskiego 
„Bajkowy Świat” oraz budynków Zgromadzenia Św. Michała Archanioła), 
Akacjowa (od ul. Błękitnej do dz. nr 75/10), Baczyńskiego
(na odcinku od ul. Makuszyńskiego do posesji nr 12), 
Bandurskiego (sięgacz do posesji nr 65A-65N oraz do nr 67A-67H), 
Bandurskiego (sięgacz do posesji nr 69), Butrymów, Bilewiczów, 
Błękitna (na odcinku od ul. Podleśnej do wysokości posesji nr 53, 53a), 
Błękitna (na odcinku od ul. Błękitnej 1 do skrętu w Jarzębinową), 
Błękitna (od ul. Wierzbowej do ul. Akacjowej), Budowlana, Długosza
(na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Granicznej), Dziennikarska, Fabryczna 93D, 
Grunwaldzka (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Kraszewskiego), Grunwaldzka 
(sięgacz do posesji nr 42÷42J), Grunwaldzka (sięgacz do posesji nr 46÷46M), 
Jasińskiego (odcinek od ul. Dobrej do nr 20), Jasińskiego (odcinek od ul. 
Wilczej do nr 7, 7A), Kamieniecka, Kordeckiego, Kościuszki (sięgacz do posesji 
nr 38a÷38j), Kozacka, Kujawska, Kurcewiczów, Legionowa (sięgacz do posesji 
nr 42A÷42I i 44, 44A), Mała (na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Ceramicznej), 
Modrzewiowa (na odcinku od ul. Błękitnej do ul. Zielonej), Nauczycielska, 
Okólna, Parkowa, Płońska (od ul. Poznańskiej), Podkomorzego, Podolska, 
Pogodna (na odcinku od posesji nr 5 do nr 7), Skłodowskiej, Spacerowa
(na odcinku od posesji nr 84 do 108), Spacerowa (na północ od Dębowej), 
Środkowa (sięgacz do posesji nr 3÷3f i 5÷5f), Tatarska, Tęczowa 
(na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Akacjowej), Wąska 6 
(sięgacz od ul. Królowej Marysieńki), Wesoła (sięgacz do posesji nr 95B), 
Wilgi (sięgacz od ul. Pogodnej), Wiśniowieckiego, Zagłoby, Zamkowa, 
Zielona (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej), Zygmuntowska

GDZIE DO KANALIZACJI

Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pompowniami przydomowymi 
na nieruchomościach prywatnych w ulicach

Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 107A÷107C, Fabryczna 93H, Klucznikowska 
(z pompowniami przydomowymi na nieruchomościach prywatnych
nr 11, 11A, 11B, 17, 19, 29, 31, 33, 28, 24, 20, 18), Lisa Kuli (sięgacz od nr 103G), 
Mickiewicza 14B, Niecała 25, 25A, 27, 27A, Obrońców 8, Piotra Skargi 37, 
Pogodna 3B, Wilcza 30A, Wojskiego nr 1G/1 i 1G/2

Jesienią 2018 r. Wodociąg Marecki 
rozpoczął realizację trzeciego etapu 
unijnego projektu. Jednym z jego klu-
czowych elementów była rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej. Niedawno 
przedsiębiorstwo otrzymało ostatnie, 
niezbędne pozwolenie na użytkowa-
nie i z satysfakcją mogło obwieścić 
o zakończeniu podziemnych prac 
inwestycyjnych. Dzięki wsparciu UE 
powiększyliśmy naszą sieć kanalizacji 
sanitarnej o ponad 14 km. 

– Przed Państwem pozostaje ostatni 
krok do wykonania. Te nieruchomo-
ści, które znalazły się w zasięgu nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej, po-
winny się do niej teraz podłączyć. Taką 
decyzję podjęło już ponad 75 proc. wła-
ścicieli domów, zlokalizowanych przy 
kanałach zrealizowanych w trzecim eta-
pie projektu UE. Chętnie Państwu w tym 
pomożemy, bezpłatnie przygotowując 
projekt przyłącza. Niech więc koniec, 
w postaci przyłącza, zwieńczy dzieło
– zachęca Anna Zmysłowska, dyrektor 
ds. inwestycji Wodociągu Mareckiego.

Jest sporo powodów, dla których 
warto przyłączyć się do nowej sieci. 
To wygoda (pożegnanie z szambem, 

które zawsze przepełnia się w najmniej 
oczekiwanym momencie), niższe kosz-
ty (wywóz wozem asenizacyjnym jest 
droższy) i wzrost wartości nieruchomo-
ści. Ważny jest też wątek ekologiczny.

– Podłączenie do sieci eliminuje po-
tencjalne zagrożenie zanieczyszczenia 
gruntu i wód podziemnych wyciekami 
z nie do końca szczelnych szamb. Dzięki 
podłączeniom do kanalizacji z miasta 
powoli znikają również wozy aseniza-
cyjne. A przecież obok zapachu spalin 
towarzyszy im zazwyczaj nieprzyjemny 
zapach zawartości szamba – czytamy na 
stronie Wodociągu Mareckiego. 

Pamiętajmy też, że przepisy usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nakładają na właścicieli 
nieruchomości, do których „dociera" 
sieć kanalizacji sanitarnej, obowiązek 
podłączenia się do niej.

 – Zachęcamy Państwa do kontaktu 
z naszym biurem: telefonicznego (tel. 
22 781 35 32) lub e-mailowego (pod 
adresem: bok@wodociagmarecki.pl). 
Udzielimy Państwu wszelkich niezbęd-
nych informacji, związanych z proble-
matyką wykonania przyłącza – dodaje 
Anna Zmysłowska.

Ostatnią ulicą, realizowaną podczas III etapu projektu unijnego, była Budowlana.

JAK POMÓC BEZDOMNEMU
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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

Orientalne abstrakcje 
i notatki z rzeczywistości

WEEKEND ARTYSTYCZNY 
To będzie wyjątkowa 
okazja do spotkania się 
w gronie młodych artystów, 
którzy chcą rozwijać 
umiejętności w przyjaznej, 
twórczej atmosferze. 

MOK we współpracy ze Studiem 
Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej 
„ART Drama” zaprasza na „Weekend 
Artystyczny”, czyli warsztaty wokal-
ne, teatralne i taneczne dla dzieci 
w wieku 10 - 18 lat. Zaczynamy spo-
tkaniem organizacyjno-integracyj-
nym w piątkowy wieczór, 20 stycznia. 
Zajęcia z instruktorami odbędą się 

w sobotę i niedzielę (21 i 22 stycz-
nia) od rana do wieczora, z przerwą 
na obiad. Warsztaty zakończone 
będą koncertem finałowym na scenie 
Mareckiego Ośrodka Kultury, na któ-
ry zapraszamy rodziców, znajomych 
i wszystkich sympatyków dziecięcych 
prezentacji! 

Przed warsztatami uczestnicy do-
staną materiały, które pomogą efek-
tywnie przygotować się do pracy od 
samego początku zajęć. Doświad-
czenie nie jest konieczne, uczestnicy 
będą podzieleni na grupy.

Więcej informacji: 
www.wakacje-artystyczne.pl/
weekendy-artystyczne

NA DOBRY POCZĄTEK ROKUKRÓLOWA ŚNIEGU
Zapraszamy na wyjątkową 
interpretację słynnej baśni 
Hansa Christiana Andersena 
– w formie teatru cieni.

Pewien złośliwy czarownik 
skonstruował niezwykłe lustro. 
Pękło i rozsypało się na miliony 
okruchów szkła unoszących się 
w powietrzu. Gdy taki okruch 
wpadł komuś do serca, stawało 
się ono kawałkiem lodu. 
Przyjdźcie zatem i posłuchajcie, 
co wydarzyło się pewnego razu 
w pewnym miasteczku...
Taką historię będzie można 
obejrzeć w niedzielę, 15 stycznia. 
Przedstawienie zaprezentuje Teatr 
Nemno. Będzie to wyjątkowa 
interpretacja słynnej baśni Hansa 
Christiana Andersena – w formie 
teatru cieni. Zapraszamy dzieci 
od lat 5 w niedzielę 15 stycznia. 
Spektakl powstał w ramach
stypendium Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 
Jego reżyserem jest Henryk 
Hryniewicki, scenografię przygoto-
wała Dagmara Jemioła – Hrynie-
wicka, a muzykę Marek Papaj.
Bilety do nabycia na stronie 
www.mokmarki.pl

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ 
Niedawno uczestnicy Studia Wokalnego 
Mareckiego Ośrodka Kultury zorganizo-
wali koncert „Na cztery łapy”, poświęcony 
skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. 
6 lutego o godz. 18.00 podejmą się nowe-
go tematu. Ich występ będzie nawiązywał 
do obchodzonego na całym świecie Dnia 
Świętego Walentego, czyli  Walentynek.  
Dzieci zaprezentują własny punkt widze-
nia na temat miłości i wykonają starannie 
dobrane piosenki. Nie zabraknie oczywi-
ście znanych szlagierów. Koncert przygo-
towuje Beata Kurda. Wstęp wolny.

FERIE ZE SZTUKĄ
W pierwszym tygodniu ferii propo-
nujemy zimową  przygodę ze sztuką. 
Zorganizujemy ciekawy i artystyczny 
program dla dzieci z klas I - IV. W pro-
gramie warsztaty i eksperymenty ar-
tystyczne, odkrywanie tajemnic teatru 
i sztuk plastycznych. Dla każdego 
młodego konesera kultury i twórczej 
zabawy znajdziemy inspirującą, arty-
styczną propozycję na spędzenie czasu. 
Prowadzimy zapisy na pierwszy tydzień, 
czyli od 13 do 17 lutego. Koszt „Ferii 
Ze Sztuką” wynosi 450 zł. Zapewniamy 
ciekawy program, ubezpieczenie oraz 
ciepły posiłek każdego dnia. Więcej 
szczegółów na stronie mokmarki.pl

Nafe Alahmad
Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
galerii w nowym roku.  W lutym za-
prezentujemy wyjątkowe malarstwo, 
nawiązujące do sztuki orientu. Nafe 
Alahmad to syryjski artysta, który 
ukończył warszawską Akademię Sztuk 
Pięknych i zajmuje się malarstwem 
oraz scenografią. W swoich pracach 
często w nieoczywisty dla widza 
sposób nawiązuje do sztuki orientu. 
Wystawa ORIENTALNE ABSTRAKCJE, 
którą pokażemy w naszej galerii, bę-
dzie prezentacją najnowszych prac 
artysty. Geometryczne ujęcie świata 
oraz wizje przyszłości przeplatają się 
w mocnych barwach i metaforycznym 
ujęciu kształtów. Prace wibrują kolo-
rami, zachęcając widza do głębszej 
analizy i refleksji. 

Zapraszamy na dwie 
wystawy w MOK: 
syryjskiego artysty Nafe 
Alahmada oraz mieszkańca 
Marek – Rafała Orła.

Rafał Orzeł
W marcu 2023 r. serdecznie zapraszamy na wy-
stawę prac mareckiego artysty Rafała Orła, który 
przedstawi malarskie i rysunkowe notatki z rze-
czywistości. Artysta mierzy się twórczo z przed-
miotami dnia codziennego, ich realnością i kon-
strukcją, ale jednocześnie szuka w nich czystych, 
abstrakcyjnych form. Uczeń profesorów Pawła 
Sandera i Leona Tamko, absolwent Policealnego 
Studium Plastycznego „Collage” w Warszawie. 
Pracuje jako grafik komputerowy. Wielokrotnie 
pokazywał prace na wystawach zbiorowych 
w Mareckim Ośrodku Kultury, laureat konkursu 
„Trwoga” (2020 rok).

Julia Górska, 
zdobywczyni Grand Prix 
„Artystycznych Marek”

Posłuchajmy znanych 
utworów w nowych 
aranżacjach.

Przygotujemy coś optymistycznego, 
czyli piosenki na poprawę humo-
ru. Na wyjątkowy koncert zaprasza 
Popołudniowe Trio. Obok trzech 
pań, które stanowią jego podstawo-
wy skład, czyli Marii Borysewicz, 
Jadwigi Bieniek i Teresy Sawickiej – 
na scenie pojawią się inne wokalist-

ki, w tym niektóre po raz pierwszy 
na scenie MOK. Solo, w duetach oraz 
chórem zostaną wykonane pięk-
ne, znane (a czasem zapomniane) 
utwory w nowych ciekawych aran-
żacjach. Koncert poprowadzi Adam 
Tkaczyk. Zapraszamy 29 stycznia 
o godz. 18.00. Bezpłatne wejściówki 
na mokmarki.pl 

Przygotowanie wokalne – Dawid 
Ludkiewicz, scenariusz i reżyseria 
Aleksandra Jankowska. 

Młodzi
i zdolni
Za nami II finał 
„Artystycznych Marek”. 
Na scenie MCER oglądaliśmy 
najlepszych młodych twórców 
z naszego miasta, 
a w foyer – ich prace

26 listopada sala koncertowa Mareckiego 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego 
wypełniła się po brzegi. Tego wieczoru 
spotkaliśmy się na II finale przeglądu 
„Artystyczne Marki”, odbywającego się 
pod honorowym patronatem burmistrza 
Jacka Orycha. I znów okazało się, że 
wśród mieszkańców Marek jest wiele 
utalentowanych osób. W koncercie 
wystąpiło 80 młodych artystów, którzy 
zaprezentowali umiejętności wokalne, 
taneczne i teatralne. Wydarzenie uświetniła 
wystawa konkursowych prac plastycznych. 

Piosenka…
Widownia gorąco oklaskiwała wykonawców. 
Wzięła także udział w plebiscycie. Najwięcej 
głosów i nagrodę publiczności zdobyła Julia 
Bojanowska, która oczarowała wszystkich 
wykonaniem piosenki „Miasto” z repertuaru 
Piotra Cugowskiego i Ani Iwanek.
Główną nagrodę, czyli Grand Prix, otrzymała 
natomiast licealistka z Marek, Julia Górska, 
która brawurowo zaśpiewała piosenkę 
„Nasze drogi” Jonasza Kofty i Zbigniewa 
Jaremko. Wśród śpiewających laureatów 
znalazły się jeszcze cztery osoby. Pierwsza 
nagroda przypadła Hannie Dromlewskiej 
ze Szkoły Sióstr Rodziny Maryi, druga 
powędrowała do Alony Wasilewskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik 

Zwycięstwa 1920 roku, a trzecią nagrodę 
ex aequo otrzymały Dorota Kowalczyk 
z Mareckiego Ośrodka Kultury
oraz Zofia Jaczewska ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Stefana Grota Roweckiego.

…taniec…
W koncercie zaprezentowali się także 
tancerze w różnych  stylach i technikach. 
Największe uznanie publiczności oraz 
pierwszą nagrodę otrzymała para w tańcu 
latino: Wiktoria Gąsior z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza 
i Adam Gryziak ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków. 
Przyznano również dwa wyróżnienia dla  
Mai Tomali, która zaprezentowała układ 
taneczno-akrobatyczny, oraz dla Formacji 
Dance Fire z UKS Akademii Pani Szafki, która 
przedstawiła układ taneczny w technice 
modern. Ciekawa tematyka i forma etiudy 
ze spektaklu „Niezwykłe skarpetki”, który 
przedstawiła Akademia Twórczych Działań 
INOJ z Mareckiego Ośrodka Kultury, 
zaowocowała wyróżnieniem. 

…i plastyka
Do konkursu plastycznego 60 młodych 
artystów zgłosiło ponad 70 prac wykonanych 
w różnych technikach. W tym konkursie 
przyznano najwięcej nagród i wyróżnień. 

Oto lista nagrodzonych:
klasy I-IV
↘ I nagroda – Solomija Tkachuk
↘ wyróżnienie – Zuzanna Kurek
↘ wyróżnienie – Róża Cieńkowska
klasy V-VIII
↘ I nagroda – Hanna Zaremba
↘ wyróżnienie – Kamila Kobyłka
↘ wyróżnienie – Nina Kalinowska
↘ wyróżnienie – Julia Ciepielowska
młodzież
↘ I nagroda – Oliwier Stawirej
↘ wyróżnienie – Julia Orzeł
Wszystkie prace  można podziwiać w foyer sali 
widowiskowej MCER.

Wracamy za rok!
Organizatorami i fundatorami nagród byli: 
Miasto Marki, Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego oraz Mareckie 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne. 
Koncert galowy, tak gorąco przyjęty przez pu-
bliczność, przygotowała Aleksandra Jankowska, 
a koordynatorem projektu była Kinga Jakubow-
ska. W składzie komisji konkursowej, która oce-
niała popisy wokalne, teatralne i taneczne, zasia-
dali: Aleksandra Jankowska, Agnieszka Lużyńska, 
Kinga Jakubowska i Łukasz Wojakowski. 
 – Druga edycja Artystycznych Marek 
zakończona. Pora szykować talenty do kolejnej! 
– zachęcają przedstawiciele MOK.
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W styczniu będzie można u nas usłyszeć 
Andrzeja Piasecznego, a w lutym – Sławka 
Uniatowskiego. Ten pierwszy zagrał w MCER 
w październiku 2021 roku. Teraz powraca 
z najnowszym repertuarem, skierowanym do 
kameralnych sal z klimatem. Andrzej Piaseczny 
– Akustycznie wystąpi na Scenie MCER 15 stycz-
nia o godz. 18.00. Będzie to szczególne wydarze-
nie, zapewniające znakomitą atmosferę i kontakt 
z widzami. Usłyszymy najbardziej znane utwo-

ry Andrzeja Piasecznego takie jak „Prawie do 
nieba”, „Chodź, przytul, przebacz” w nowych, 
akustycznych aranżacjach. Bilety są jeszcze do-
stępne na stronie www.scenakonesera.pl. 

Kolejny męski głos, który wkrótce zabrzmi 
na naszej scenie, należy do Sławka Uniatow-
skiego. Już 18 lutego o godz. 18.00 artysta wy-
stąpi w MCER w ramach trasy „Love Story”. 
Wokalista wykona utwory z repertuaru m.in. 
Zbigniewa Wodeckiego, Perfectu, Krzysztofa 

Krawczyka, Franka Sinatry oraz Joe Cockera. 
Podczas koncertu nie zabraknie autorskich hi-
tów Sławka, a także muzycznych niespodzia-
nek, które z pewnością ucieszą publiczność. 
Czego możemy się spodziewać? Na pewno ta-
kich utworów jak „Something Stupid” Franka 
Sinatry, „Ktoś między nami” Anny Jantar i Zbi-
gniewa Hołdysa czy piosenki „Szukaj mnie” 
Edyty Geppert. Bilety na koncert można jeszcze 
kupić na stronach Kupbilecik.pl i Biletyna.pl. 

Zapraszamy małych mieszkańców naszego miasta na baśniowy spektakl. 
Królowa Śniegu porywa chłopca o imieniu Kaj, mrozi mu serce i chce 
uczynić z niego swojego niewolnika. Towarzyszy jej Zimowy Mag, spełniając 
wszystkie polecenia i kreując mroźną rzeczywistość. Na ratunek Kajowi 
rusza Gerda, pokonując setki kilometrów i spotykając na swojej drodze 
bardziej i mniej życzliwe postacie – m.in. Wróżkę, Rozbójniczkę, Emira 
i jego Księżniczkę, Eskimoskę, Renifera, Wronę. A tę historię będzie można 
poznać już 14 stycznia o godz. 12.00 podczas spektaklu „Śnieżna Królowa – 
opowieść zimowa”, w wykonaniu teatru The Art. Spektakl jest odpowiedni 
dla dzieci w wieku 4-12 lat. Bilety dostępne w kasach MCER i na Bilety24.pl

ŚNIEŻNA KRÓLOWA PRZYBĘDZIE DO MAREK

Męskie głosy na Scenie MCER
Początek roku zapowiada się koncertowo. 
W Markach wystąpi dwóch znanych wokalistów, 
z najpiękniejszymi piosenkami o miłości

ZIMOWE ATRAKCJE
NA PŁYWALNI 
Zimą nasza pływalnia nie zwalnia ani na 
moment. Zapraszamy na ciekawe wydarze-
nie, które każdy będzie miał okazję zobaczyć 
podczas mareckiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 29 stycznia w MCER wi-
dowiskowy pokaz pływania synchronicznego 
zapewni nam grupa z Team SynchroShow. Ich 
sposobem na sukces w wodzie jest nieustają-
cy trening.

– To doskonała lekcja dyscypliny, systema-
tyczności oraz wiary w wyznaczone cele. Dzię-
ki treningom rozwijamy się, poznajemy nasze 
granice i możliwości, a także dodatkowo dbamy 
o nasze zdrowie – mówią pływaczki. 

Mamy również dobrą wiadomość dla osób, 
które będą odwiedzały naszą pływalnię w okre-
sie ferii zimowych. Od 14 do 19 lutego po raz 
kolejny na naszym basenie pojawi się wodny 
tor przeszkód Wibit. Zapraszamy!

KABARETOWE WIECZORY 

Do Marek przyjadą Kabaret Hrabi, Kabaret 
Skeczów Męczących oraz Igor Kwiatkowski. 

Mariolka! To właśnie ta postać przyniosła mu najwięk-
szą popularność. 27 stycznia o godz. 20.00 wystąpi 
u nas jeden z najbardziej znanych w kraju komików 
Igor Kwiatkowski z najnowszym programem „Tylko 
śmiech nas ocali”. I tego się trzymajmy! Niedługo po-
tem, 8 lutego w godz. 17.30 i 20.30, odwiedzi nas 
Kabaret Hrabi w składzie: Joanna Kołaczkowska, 
Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer. 
Zapowiada się porcja humoru na najwyższym pozio-
mie! Trzy dni później – 11 lutego o godz. 17.00 – ma-
recką publiczność będzie rozbawiał Kabaret Skeczów 
Męczących. Bilety na wszystkie wydarzenia dostęp-
ne w kasach MCER, na KupBilecik.pl, Biletyna.pl 
i Kabaretowebilety.pl. Zapraszamy!

SPEKTAKLE Z GWIAZDAMI POLSKIEJ SCENY

Idealny pomysł na prezent? Bilet 
do teatru! Zachęcamy do zapoznania 
się z naszym repertuarem.

Już 13 stycznia zapraszamy na komedię „Lekko 
nie będzie”, którą zagramy dwa razy: o godz. 
17.30 i 20.15. Sztuka autorstwa Jean-Claude 
Islerta to niezwykle zabawna opowieść o mi-
łości, pozorach, szukaniu szczęścia na przekór 
wszystkiemu. 

Kolejnym spektaklem, na który warto zwrócić 
uwagę, jest „Wieczór panieński Plus”. Zobaczymy 
go 3 lutego o godz. 19.00. W roli głównej Kata-
rzyna Skrzynecka, znana aktorka i jurorka pro-
gramu „Twoja twarz brzmi znajomo”. To najnow-

sza komedia Marcina Szczygielskiego w reżyserii 
Marii Seweryn. Trzy przyjaciółki po przejściach 
z przytupem wkraczają na nowe drogi życia. Aby 
dowiedzieć się więcej, wystarczy nas odwiedzić! 

Dzień przed walentynkami zapraszamy na 
spektakl „Serca na odwyku”, który zaprezentu-
jemy o godz. 17.30 i 20.15. To broadwayowski hit 
komediowy, w którym bohaterowie udowadniają, 
że na miłość nigdy nie jest za późno. W spektaklu 
występują aktorzy grający w wielu hitach teatral-
nych i filmowych – Hanna Śleszyńska, Katarzyna 
i Cezary Żakowie. 

Bilety na wszystkie spektakle można kupić 
w kasach MCER oraz na stronach KupBilecik.pl 
i Biletyna.pl.

  PRZEŁAMANIE ZŁEJ PASSY

Na zapleczu kobiecej Superligi piłki ręcznej gra 
zespół KPR Marcovia ROKIS, który tworzą za-
wodniczki z Marek i Radzymina. Początek sezo-
nu był bardzo trudny dla naszych zawodniczek. 
Zanotowały bowiem pięć porażek z rzędu. Potem 
jednak przyszły lepsze tygodnie. Po dziesięciu ko-
lejkach I ligi nasze szczypiornistki mają trzy zwycię-
stwa na koncie. Pokonały KS AZS AWF Warszawa 
49:36, ChKS Łódź 37:23 oraz na wyjeździe SPR 
Handball Rzeszów 30:25. W tabeli grupy C nasze 
szczypiornistki powoli pną się w górę. Obecnie 
zajmują dziewiątą pozycję wśród 12 grających ze-
społów. Co ciekawe, gdyby wziąć pod uwagę tylko 
zdobyte bramki (292), piłkarki ręczne z Marek 
i Radzymina znalazłyby się na… piątym miejscu 
w tabeli. Dziewczyny, do boju!

społów. Co ciekawe, gdyby wziąć pod uwagę tylko 
zdobyte bramki (292), piłkarki ręczne z Marek 
i Radzymina znalazłyby się na… piątym miejscu 

W grudniu zapraszamy na dwa spotkania 
piłki ręcznej kobiet z udziałem Galiczanki Lwów. 
Przypomnijmy, że w czasie wojny mistrz Ukrainy 
gra w naszej Superlidze. W sobotę, 17 grudnia 
o godz. 18.00 podejmie Młyny Stoisław Koszalin. 
Mecz idealnie wkomponuje się w II Memoriał 
im. Bożeny Markiewicz. W środę, 21 grudnia, 
do Marek przyjedzie zdobywca Pucharu Polski 
– KPR Gminy Kobierzyce. Mecz również rozpocz-
nie się o godz. 18.00. Bilety w kasach MCER 
oraz na Kupbilecik.pl. Zapraszamy!

MISTRZ UKRAINY W MCER

Andrzej Piaseczny 
i Sławomir Uniatowski 
są gwarantami znakomitego wieczoru, 
pełnego pięknych wzruszeń.

Katarzyna i Cezary Żakowie

Kabaret Hrabi

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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W listopadzie uczniowie 
klasy 3A ze szkoły na Wczasowej 
odwiedzili Pałac Prezydencki. 
Była to dla nich niesamowita 
okazja, by spotkać się 
z Agatą Kornhauser-Duda, 
małżonką prezydenta. 
Pierwsza Dama, słysząc od dzieci, 
że bardzo lubią czytać książki, 
pokazała im prezydencką 
bibliotekę, zazwyczaj 
nieudostępnianą zwiedzającym. 
Agata Kornhauser-Duda 
opowiedziała też dzieciom 
o przeznaczeniu poszczególnych 
sal, ważnych wydarzeniach 
i obchodach, które w nich się 
odbywają. 
Uczniowie dowiedzieli się 
m.in., że mały Fryderyk Chopin 
zagrał swój pierwszy koncert 
właśnie w obecnym Pałacu 
Prezydenckim! 

 Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Z WIZYTĄ U PIERWSZEJ DAMY

Marki.pl: Skąd u Ciebie takie 
zainteresowanie postacią Jana 
III Sobieskiego?
Maciej Jasiński: Z wykształce-
nia jestem magistrem historii ze 
specjalizacją „epoka nowożytna” 
i ten okres (XVI-XVIII wiek) jest 
mi najbliższy. Wszystko zaczęło 
się od wydarzenia zorganizowa-
nego przez archiwum Polskiej 
Akademii Nauk (PAN). Było to 
spotkanie związane z Wigilią, 
gdzie miało być zaprezentowane 
przedstawienie teatralne. A że to 
Wilanów, to moje koleżanki po-
prosiły mnie o odegranie postaci 
króla Jana III Sobieskiego. Według 
nich, mój wygląd zewnętrzny ideal-
nie pasował do tej roli. Strój trafił 
do mnie z wypożyczalni. Jedynym 
problemem były wąsy, których nie 
miałem. Te otrzymałem z zaprzy-
jaźnionego teatru. Dostałem także 
kilka rodzajów kleju, jednak żaden 
nie chciał utrzymać „sztucznych” 
wąsów, a przedstawienie zbliżało 
się nieubłagalnie. Przykleiłem je 
więc do ciała na popularny klej – 
trzymały się rewelacyjnie. Jednak 
ich odklejenie trwało kilka godzin 
i było bardzo bolesne.

Miałeś potem specjalnego stylistę/
fryzjera?
W związku z 390 rocznicą urodzin 
króla przypadającą w 2019 r. otrzy-
maliśmy z żoną propozycję przy-
gotowania wystawy o Sobieskich 
realizowanej przez archiwum PAN. 

Mieliśmy także jako para królew-
ska oprowadzać po wystawie. 
Zatem prawdziwe wąsy zacząłem 
zapuszczać rok wcześniej. Potem 
udałem się do zakładu fryzjerskie-
go z obrazem przedstawiającym 
Jana III Sobieskiego. Tam popro-
siłem barbera – pana Przemka – 
o przystrzyżenie wąsów i włosów 
na wzór z obrazu. Efekt był oszała-
miający – na fotelu w zakładzie fry-
zjerskim siedział Jan III Sobieski.

A może masz jakieś powiąza-
nia rodzinne z rodem Sobieskich 
z Sobieszyna?
Gwiazdy mogłyby na coś wskazy-
wać, ponieważ urodziłem się o tej 
samej godzinie, co król. Mam też 
ten sam wzrost i budowę ciała, co 
Sobieski. Wzorowo pasowałby też 
na mnie jedyny zachowany żupan 
króla z wyprawy pod Wiedniem, 
który obecnie znajduje się w mu-
zeum w Budapeszcie. Podobnie jak 
Sobieski też jeżdżę konno i podob-
nie jak on, żeby wsiąść na grzbiet 
konia, potrzebuję specjalnych 
schodków, Sobieski stołeczka…

Czy poprzez tę pasję można przy-
bliżyć historię w naszych czasach, 
szczególnie dzieciom i młodzieży?
Wraz z żoną Katarzyną w 2020 r. 
założyliśmy Królewską Fundację 
Jana III i Marii Kazimiery 
Sobieskich, która pozwala nam 
prezentować wystawy poświęcone 
Sobieskim i opowiadać o ich życiu. 

Jeździmy po całej Polsce, byliśmy 
też na Ukrainie. Nasza fundacja 
pozwala nam na propagowanie 
i krzewienie wydarzeń z drugiej 
połowy XVII wieku, postaci kró-
la, królowej i dworu Sobieskich. 
Staramy się uczestniczyć w róż-
nego rodzaju rekonstrukcjach hi-
storycznych. Spotykamy się też 
z seniorami, młodzieżą i dzieć-
mi. Mamy zaprzyjaźnioną szkołę 
w Woli Rasztowskiej, która mie-
ści się w pałacu, do którego król 
przyjeżdżał na polowania. W tej 
szkole pasujemy pierwszoklasi-
stów na uczniów. Ich radość jest 
nie do opisania, gdy mogą zrobić 
sobie zdjęcie z królem. Dla mnie 
jest to bardzo istotne, gdyż świado-
mość historyczna w społeczeństwie 
jest tragiczna. Najczęściej biorą 
mnie za Zagłobę – postać filmową 
„Trylogii” Sienkiewicza. Zdarzyło 
się też, że w królewskim stroju by-
łem nazywany biskupem.

Gdzie udaje Ci się zdobyć materia-
ły na stroje i gdzie je szyjesz?
Mamy z żoną zaprzyjaźnioną panią,
której pasją jest szycie strojów histo-
rycznych m.in. dla Zamku Królew-
skiego w Warszawie. Materiały zdo-
bywam szukając na portalach inter-
netowych. Często są to m.in. zasłony, 
kotary lub materiały o odpowiednim 
wzorze i oczywiście dobrze, by były 
naturalne Muszą też być duże, bo na 
wierzch mojego żupana idzie 6 me-
trów tkaniny!

W ilu spotkaniach i rekonstruk-
cjach uczestniczysz w ciągu roku?
Co roku mamy sztandarowe im-
prezy jak festiwal kultury tatarskiej
– Sabantuj w Kruszynianach. Upa-
miętnia on m. in. nadanie Tatarom 
ziemi przez Sobieskiego. W tym 
roku niestety festiwal nie odbył się 
w związku z wojną na Ukrainie. 
Liczę jednak na to, że wszystko 
wróci do normalności i znów będę 
mógł, jako król, nadać ziemie 
Tatarom. Jeździmy też do Janowa 
Lubelskiego na święto Wojska 
Polskiego. Byliśmy także w Narolu, 
gdzie wojska Sobieskiego rozgromi-
ły Tatarów i uwolniły z jasyru 2000
jeńców. W tym roku wspólnie z mał-
żonką, która odgrywa postać kró-
lowej Marii Kazimiery – żony Jana
III Sobieskiego, przebywaliśmy 
w kompleksie pałacowo-parkowym
w Ostromecku – zwanym Wilanowem
Bydgoskim. W pałacowej scenerii 
mieliśmy sesje zdjęciowe. Nakręcono 
z nami film i występowaliśmy na 
antenie bydgoskiego radia. Ten po-
byt zaowocował kolejną imprezą – 
„Świętem Kawy”, wszak Sobieski był 
bardzo związany z kawą. 

Wspomniałeś mi, że Sobieski był 
również w Markach…
Oczywiście! Jan Sobieski w 1656 roku,
będąc chorążym koronnym, w czasie 
Potopu Szwedzkiego, na czele po-
siłków tatarskich bronił Szwedom 
dostępu do Warszawy właśnie na 
terenie dzisiejszych Marek. 

RADNA Z LICEUM
Młodzi są przyszłością naszego kra-
ju. Najlepiej – ci aktywni. Taką osobą 
jest Maja Rygało. Uczennica III klasy
Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II 
w Markach została niedawno radną 
Sejmiku Młodzieżowego Mazowsza. 
Gratulacje złożył jej burmistrz 
Jacek Orych. Maja Rygało już od 
siódmej klasy udziela się jako wo-
lontariusz. Mocno angażowała się 
w pracę w mareckim magazynie dla 
osób z Ukrainy. Jest także wiceprze-
wodniczącą samorządu szkolnego. 
Uczy się aż trzech języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego i szwedz-
kiego. W sejmiku chciałaby spełniać 
oczekiwania osób młodego pokole-
nia i pomagać im realizować pomysły
na rozwój naszego województwa. 

Promotor 
żywej historii
Ubrany w żupan, z charakterystycznym 
wąsem i fryzurą. Maciej Jasiński, 
miejski archiwista, jest rekonstruktorem 
postaci króla Jana III Sobieskiego

Syn kasztelana krakowskiego. Od 1649 r. brał udział 
w walkach z Kozakami, był m.in. ciężko ranny w bitwie pod 
Beresteczkiem. W 1665 r. poślubił dawną dwórkę królowej 
Ludwiki Marii – Marię Kazimierę d’Arquien, czyli Marysieńkę. 
W 1667 r. odniósł zwycięstwo pod Podhajcami, rozbijając 
przeważające siły turecko-tatarskie. W 1674 r., po śmierci 
Michała Wiśniowieckiego, został królem. W 1683 r. wyruszył 
na odsiecz oblężonego Wiednia. Tam walnie przyczynił się do 
rozgromienia sił tureckich Kary Mustafy. Następnie odniósł 
świetne zwycięstwo pod Parkanami. Sobieski zasłynął jako 
mecenas kultury. Wybudował pałac w Wilanowie i fundował 
kościoły. Był członkiem pierwszego na świecie towarzystwa 
geograficznego Accademia cosmografica degli argonauti.

JAN III SOBIESKI (1629-1696)

SIŁA MOTYLA

Pokaz mody w Markach? Tego jeszcze 
nie było! W listopadzie ubrania z ko-
lekcji „Siła Motyla” można było podzi-
wiać na wybiegu w Mareckim Ośrodku 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 
Ubrania powstały w niezwykłym tem-
pie oraz w niezwykłym miejscu. Ich 
przygotowanie zajęło zaledwie półtora 

miesiąca, a zostały uszyte w Centrum 
Integracji Społecznej w Markach, któ-
re m.in. pomaga naszym mieszkań-
com wejść lub wrócić na rynek pracy. 
Na scenie, w roli modelek i modeli, 
pojawili się m.in. uczestnicy zajęć oraz 
pracownicy Fundacji Otwarte Serce. 
Gratulujemy pomysłu!

RADOSNE ŚWIĘTO
Podniesienie flagi, wspólne śpiewa-
nie w MOK oraz uroczyste obcho-
dy na Skwerze Pamięci Narodowej 
– tak krótko można opisać obcho-
dy 104 rocznicy odzyskania Nie-
podległości. 

– Naszym obowiązkiem jest trosz-
czyć się o to, aby dzieje naszego re-
gionu i kraju zapadły głęboko w serca 
młodych Polaków. Od nich zależeć 
będzie przyszłość nas jako społe-
czeństwa i losy naszego kraju – mó-
wił podczas uroczystości burmistrz 
Jacek Orych. 

Wzruszającym elementem obcho-
dów było ułożenie biało-czerwonej 
flagi ze zniczy. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom tego radosnego święta! …oraz na polu bitwy

Maciej Jasiński z małżonką – w roli króla i królowej…

ŚWIĄTECZNY JARMARK
Kolejka św. Mikołaja, kiermasz, eko-
logiczna akcja wymiany zużytych 
baterii na choinki, świąteczne kara-
oke oraz samorządowe kolędowanie 
(na zdjęciu) – tak w telegraficznym 
skrócie wyglądał Marecki Jarmark 

Świąteczny. W tym roku przenie-
śliśmy się pod dach MCER i to był 
strzał w dziesiątkę. Bo choć pogoda 
nie rozpieszczała (śnieg plus mróz), 
mieszkańcy dopisali. Dziękujemy i… 
zapraszamy za rok!



SEKTOR 3L 
– MARKI POŁUDNIOWE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

11 Listopada, Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od ul. Zygmuntowskiej do ul. Słonecznej), Architektów, Bandurskiego, Bankowa, Barbary, Barska, 
Bema, Bielówek, Billewiczów, Budowlana, Butrymów, Chemików, Czackiego, Czarnieckiego, Dziennikarska, Elektryków, Geodetów, Geologów, 
Głowackiego, Handlowa, Heleny, Hetmańska, Hoovera, Husarii, Instalatorów, Inżynierów, Janczarów, Jasnogórska, Kamieniecka, Kartografów, 
Ketlinga, Kiemliczów, Kilińskiego, Kmicica, Kołłątaja, Kordeckiego, Kościuszki, Kozacka, Kresowa, Krótka, Krymska, Krzywa, Kurcewiczów, Laudańska, 
Literacka, Longinusa, Mickiewicza, Mieszka I, Nauczycielska, Okólna, Oleńki, Piotra Skargi, Pocztowa, Podolska, Polna, Promienna, Przesmyk, 
Rejtana, Rocha Kowalskiego, Równa, Rzemieślnicza, Rzędziana, Skrzetuskiego, Słoneczna, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Tatarska, Urbanistów, 
Ustronie, Wiśniowieckiego, Wołodyjowskiego, Wołyńska, Zagłoby, Zakątek, Zygmuntowska, Żeromskiego, Żółkiewskiego

WYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

MIESIĄC ODBIORU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

NIESEGREGOWANE ODPADY 
KOMUNALNE (pojemnik) 9, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

BIOODPADY (worek brązowy) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

ODPADY 
SEGREGOWANE

worek żółty 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30 14, 28
worek zielony 3 7 7 4 9 6 4 1 5 3 7 5

worek niebieski 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
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Środowisko

SEKTOR 1A 
– MARKI PÓŁNOCNE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

Agrarna, Akacjowa, Al. Marsz. J. Piłsudskiego (nieparzyste 103-275, parzyste 212-256), Amarantowa, Błękitna, Borówkowa, Bukowa, Cisowa, Cmentarna, 
Dębowa, Długa, Dziewanny, Fiołkowa, Grunwaldzka, Jarzębinowa, Jesienna, Klonowa, Kolorowa, Konwalii, Legionowa, Letnia, Lisi Jar, Łączna, Majora 
Billa, Małachowskiego, Michalicka, Modrzewiowa, Niecała, Nowa, Obrońców, Pałacha, Parkowa, Pastelowa, Podleśna, Pogodna, Pomarańczowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Radna, Rolna, Rynkowa, Sasanki, Słowików, Spacerowa, Strumykowa, Szarotki, Szczygla, Tęczowa, Torfowa, Turystyczna, 
Walewskiej, Wczasowa, Wenecka, Wierzbowa, Wiewiórki, Wilgi, Wiosenna, Wrzosowa, Zakole, Zbożowa, Zielona, Ziołowa, Źródlana, Żurawinowa, ŻytniaWYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

MIESIĄC ODBIORU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

NIESEGREGOWANE ODPADY 
KOMUNALNE (pojemnik) 2, 16, 30 13, 27 13, 27 7, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18

BIOODPADY (worek brązowy) 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 5, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 20

ODPADY 
SEGREGOWANE

worek żółty 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 9, 22 6, 20 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
worek zielony 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

worek niebieski 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

SEKTOR 1B 
– MARKI PÓŁNOCNE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

Andersa, Asnyka, Baczyńskiego, Balladyny, Batalionów Chłopskich, Brzechwy, Ceramiczna, Chocimska, Chopina, Chotomskiej, Ciurlionisa, Dąbrowskiego, 
Długosza, Dmowskiego, Dolna, Gałczyńskiego, Graniczna, Grażyny, Grota-Roweckiego, Hallera, Harcerska, Jutrzenki, Kamienna, Karłowicza, Kasztanowa, 
Kmitówek, Kossaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Królowej Marysieńki, Kukier, Kurpińskiego, Kusocińskiego, Kwiatowa, Legionów Polskich, Leśmiana, Maczka, 
Magnolii, Makuszyńskiego, Mała, Maratońska, Marmurowa, Nałkowskiej, Napoleona, Niemcewicza, Norwida, Odrowąża, Okrzei, Olimpijska, Orła Białego, 
Piaskowa, Pieniążka, Piotrówka, Pogonowskiego, Pomnikowa, Poniatowskiego, Przeskok, Przydrożna, Pułaskiego, Reja, Reymonta, Różewicza, Ruczaj, 
Rydza-Śmigłego, Sienkiewicza, Skorupki, Sobieskiego, Staffa, Stokrotki, Szczepowa, Szymanowskiego, Środkowa, Wąska, Wybickiego, Zbieżna, ŻwirowaWYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

MIESIĄC ODBIORU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

NIESEGREGOWANE ODPADY 
KOMUNALNE (pojemnik) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 11, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

BIOODPADY (worek brązowy) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 21

ODPADY 
SEGREGOWANE

worek żółty 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 9, 22 6, 20 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
worek zielony 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

worek niebieski 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

SEKTOR 2
– MARKI CENTRALNE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od Lisa Kuli do Weneckiej), Bagienna, Baśniowa, Batorego, Bociania, Broniewskiego, Brzozowa, Ceglana, Cicha, Dobra, Duża, 
Dzika, Gen. Zajączka, Gliniecka, Główna, Gołębia, Górska, Jagiełły, Jana Pawła II, Jaracza, Jasińskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, Jowisza, Kopernika, Kręta, 
Królowej Jadwigi, Krucza, Księżycowa, Lipowa, Lisa Kuli, Lisia, Łąkówek, Łosia, Marsa, Matejki, Miedziana, Modrzejewskiej, Mokra, Moniuszki, Morska, 
Orla, Partyzantów, Platynowa, Podgórska, Popiełuszki, Prosta, Prusa, Przyleśna, Rybna, Rysia, Saturna, Sikorskiego, Skowronia, Sokola, Solskiego, Sowia, 
Sowińskiego, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Starzyńskiego, Stawowa, Strzelecka, Szczęśliwa, Szeroka, Teligi, Topolowa, Tuwima, Wesoła, Wilcza, Wiśniowa, 
Wronia, Wschodnia, Wspólna, Wydmowa, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zabawna, Zachodnia, Zimna, Złota, Żabia, Żbika, Żeglarska, Żółwia, ŻurawiaWYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

MIESIĄC ODBIORU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

NIESEGREGOWANE ODPADY 
KOMUNALNE (pojemnik) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

BIOODPADY (worek brązowy) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 22

ODPADY 
SEGREGOWANE

worek żółty 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30 14, 28
worek zielony 9 13 13 11 8 12 10 14 11 9  13 11

worek niebieski 25 22 22 26 24 28 26 23 20 18 15 27

SEKTOR 3P
– MARKI POŁUDNIOWE
(odpady wystaw do godz. 6.00 przed posesję)

Al. Marsz. J. Piłsudskiego (od nr 2 do rzeki Długiej), Braci Briggsów, Częstochowska, Dojazdowa, Dworska, Fabryczna, Gdańska, Gerwazego, 
Gorzowska, Jana Kazimierza, Jasna, Kaszubska, Katowicka, Klucznikowska, Kołobrzeska, Konopnickiej, Kosynierów, Koszalińska, Kościelna, Krakowska, 
Kujawska, Leśna, Lotników, Lubelska, Lwowska, Malinowa, Mazowiecka, Mazurska, Olsztyńska, Opolska, Orzeszkowej, Paderewskiego, Pałacowa, 
Płocka, Płońska, Podkomorzego, Pomorska, Poznańska, Protazego, Rodziewiczówny, Romantyczna, Różana, Sadowa, Siedlecka, Skłodowskiej, 
Słowackiego, Słupecka, Soplicy, Szczecińska, Szkolna, Szpitalna, Szwoleżerów, Szydłowiecka, Tadeusza, Telimeny, Traugutta, Urocza, Warmińska, 
Warszawska, Wereszczakówny, Wiejska, Wileńska, Wojskiego, Wrocławska, Zakopiańska, Zamkowa, Ząbkowska, Zieleniecka, Zielna, ZosiWYKAZ ULIC (w kolejności alfabetycznej)

MIESIĄC ODBIORU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

NIESEGREGOWANE ODPADY 
KOMUNALNE (pojemnik) 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 12, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

BIOODPADY (worek brązowy) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 2, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27

ODPADY 
SEGREGOWANE

worek żółty 4, 18 1, 15 1, 15 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
worek zielony 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4

worek niebieski 17 21 21 18 16 20 18 14 19 17 21 19
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