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W NUMERZE

Walkę mają we krwi

Pożegnanie z przeszłością

Rozpoczynamy modernizację północnego odcinka Alei 
Piłsudskiego. Wzdłuż dawnej „tranzytówki” wybudujemy 
drogi rowerowe, wyremontujemy chodniki, wymienimy 
wiaty przystankowe i oświetlenie. Str. 8

Tego jeszcze w naszym mieście nie było! Wojsko zaprasza 
do kibicowania żołnierzom-fighterom rywalizującym 
w oktagonie podczas marcowej gali MMA.  Str. 12

ŚCIĄGAWKA Z PIT
Część podatków, które płacisz państwu, może pracować 
lokalnie – dla Ciebie i Twojej Rodziny. To proste. Wystarczy 
niewielka zmiana w rocznym zeznaniu PIT. Jest co naj-
mniej 10 powodów, dlaczego warto to zrobić!    Str. 3

W FORMIE!
STULATKA

Jej klubowe barwy zakładali  
m.in. medaliści Mistrzostw Polski 

i znani piłkarze. W tym roku Marcovia 
Marki obchodzi setne urodziny!

Str. 4-5
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Od 15 lutego znów rozliczamy się z urzędem skarbowym.  
Jedni z nas będą zadowoleni, bo otrzymają zwrot nadpłaconego 
podatku. Inni – mniej szczęśliwi, bo trzeba będzie dopłacić 
fiskusowi. Niezależnie od tego, co wyjdzie nam z obliczeń, 
powinna nas łączyć jedna rzecz – wpisany w zeznaniu marecki 
adres zamieszkania oraz wołomiński urząd skarbowy. Dlaczego?

Bo 38,4 proc. podatku, który płacimy państwu, wraca wówczas 
do samorządu, czyli do nas, mieszkańców. W Markach na taki krok
decyduje się około 37 tys. podatników i ich rodzin. Dziękujemy!
Szacujemy jednak, że mamy jeszcze 10 tys. osób, które tego 
nie robią. Oto 10 powodów, które warto rozważyć, zanim wpiszemy
do zeznania inny niż marecki adres zamieszkania….

Bo Twój PIT pracuje lokalnie 
Jeśli będziesz rozliczać PIT np. w Warszawie, Twoje pieniądze 
popłyną do stolicy. Każdy podatnik wnosi do lokalnego budżetu 
średnio około 1600 zł. Łatwo policzyć, że 10 tys. podatników,  
którzy wpisują inny niż marecki adres, to strata 16 mln zł.  
Za 16 mln zł moglibyśmy ułożyć 15-20 km nakładek asfaltowych. 
Tutaj, w Markach…

Bo dzięki Twojemu PIT 
realizujemy inwestycje
Na szczęście większość z nas rozlicza PIT z mareckim adresem.  
To dzięki tym pieniądzom mogliśmy rozbudować bazę  
edukacyjną i sportową (MCER, przedszkola, szkoły), 
utworzyć Park Wolontariuszy przy Sportowej, budować drogi 
asfaltowe, dopłacać do wymiany starych pieców-kopciuchów, 
pomagać strażakom w zakupie sprzętu.

Bo dzięki Twojemu PIT 
możemy sięgać po zewnętrzne dotacje 
Wskutek niekorzystnych zmian w prawie (ograniczenie  
dochodów) większość samorządów znalazła się w trudniejszej 
sytuacji finansowej. By realizować inwestycje, sięgamy po 
dofinansowania unijne, rządowe i samorządowe. I zdobywamy je. 
Pokrywają one jednak tylko część kosztów, a resztę uzupełniamy 
z naszego budżetu, zasilanego m.in. dochodami z PIT.

Bo dzięki Twojemu PIT kształcimy dzieci
Marki to miasto młodych ludzi. Dlatego gigantyczne pieniądze 
przeznaczamy na edukację i wychowanie przedszkolne. 
W tym roku koszty edukacji wyniosą 125 mln zł. Państwo pokryje 
nam tylko 41 proc. tych wydatków. Resztę wykładamy z naszej 
własnej kieszeni.

Bo dzięki Twojemu PIT  
mamy pierwszą strefę biletową
Jesteśmy jedną z niewielu miejscowości podwarszawskich,  
gdzie obowiązuje pierwsza strefa biletowa. Dzięki temu za bilety 
płacimy tyle co warszawiacy. Nie ma jednak nic za darmo.  
W tym roku do komunikacji miejskiej dopłacimy Warszawie 5 mln zł. 
I znów – pomaga nam w tym Twój PIT.

Bo możemy organizować wydarzenia, 
w których uczestniczysz Ty i Twoja rodzina 
 Ich lista jest naprawdę długa: kino letnie, jarmark świąteczny, 
Aktywny Senior, miejskie potańcówki, Marecka Szkoła 
Rodzenia, zajęcia z pierwszej pomocy, Noc Muzeów, 
Marki Włącz się na wakacje… Wspieramy też wydarzenia 
organizowane przez organizacje pozarządowe,  
które istotnie wzbogacają marecki kalendarz.

Bo możemy zadbać o naszą przeszłość
Jadąc Aleją Piłsudskiego najlepiej widać zmiany. W tym roku 
zakończymy remont kamienic Briggsów, które stanowią cenny 
zabytek z końca XIX wieku (więcej na str. 9). Dzięki dotacji 
samorządu Mazowsza zrewitalizowaliśmy też inny symbol 
naszej przeszłości – parowóz. Takie lokomotywy pracowały 
na wąskotorowej linii Warszawa-Marki-Radzymin. Szukamy 
pieniędzy na remont zabytkowej fabryki.
 

Bo możesz liczyć na bezpośrednie korzyści
A jest to całkiem pokaźna liczba. O zaletach Mareckiej Karty 
Mieszkańca, którą otrzymują osoby płacące lokalny PIT,  
piszemy na str. 14-15. Ich właściciele mogą liczyć na różnego 
rodzaju zniżki i przywileje. A do tego m.in. prawo do bonu 
żłobkowego czy dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkoli.

Bo możesz wygrać atrakcyjną nagrodę
Na razie możemy uchylić tylko rąbka tajemnicy.  
Przygotowujemy loterię dla osób, które płacą PIT w Markach, 
z bardzo atrakcyjną nagrodą główną. Gdy już uzyskamy  
wszelkie niezbędne pozwolenia, będzie o tym głośno!
 

Bo masz prawo do krytyki
Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele rzeczy do zrobienia 
w mieście. Wszak nie od razu Kraków (pardon Marki) 
zbudowano. Przyjmujemy z pokorą słowa krytyki. 
Chcielibyśmy jednak, żeby krytykowali wyłącznie ci, 
którzy płacą PIT w Markach. Niestety, często czytamy 
zdanie „najpierw zróbcie mi drogę, to może potem 
zmienię adres w zeznaniu PIT na marecki”. 
Nie tędy droga do wybudowania drogi… 

F ormalnie jest ich prawie 20 tys. (choć z pewnością więcej).  
Mowa o przedstawicielkach płci pięknej, które mieszkają w naszym  

mieście. Na początku marca będziemy obchodzić Dzień Kobiet  
– wydarzenie, które liczy już ponad 110 lat. My, Panowie,  
powinniśmy je obchodzić przez 365 dni 
w roku, symbolicznie zrobimy to 5 marca 
na dorocznym Konwencie Kobiet 
Szminka 2023 organizowanym  
przez Marecki Klub Kobiet 
z Pasją.

Jednym z punktów  
tego wydarzenia  
będzie ogłoszenie 
laureatek konkursu 
„Kobieta z Marką”.  
To ósma edycja tego 
wydarzenia. Kandydatury 
tych (nie)zwykłych kobiet 
zgłaszali mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe  
i gminne instytucje. Spotykamy  
te Panie na co dzień, mijamy  
na ulicy, widzimy  
w autobusie.  

Tu mieszkają i pracują, a jednocześnie wyróżniają się zaangażowaniem  
w nasze lokalne sprawy. I to spośród nich kapituła konkursu, w której przewagę 
ma płeć piękna, wybierze tegoroczne laureatki w pięciu kategoriach: działalność 
społeczna, kultura, samorząd, przedsiębiorczość oraz sport i zdrowie. 

Zwyciężczyniom i nominowanym gratuluję!

Wszystkim naszym mareckim Paniom z okazji Dnia Kobiet 
składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, wielu 

sukcesów na niwie zawodowej, miłości 
bliskich i szacunku otoczenia, które 
niech docenia, jak wspaniałymi 
jesteście osobami. Co tu więcej pisać… 

dzięki Wam świat staje się lepszy! 
Wszystkiego najlepszego!

 
Burmistrz Miasta Marki

powodów, by Twój PIT 
powrócił do Marek
Niech Twoje pieniądze pracują lokalnie!10
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↘ ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA ORAZ ADRESU URZĘDU SKARBOWEGO W ZEZNANIU ROCZNYM PIT JEST PROSTA. 
MOŻNA TO ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI TWÓJ E-PIT. TYLKO TYLE WYSTARCZY, BY PRZEKIEROWAĆ  
CZĘŚĆ TWOICH PODATKÓW DO MAREK. UWAGA! NIE TRZEBA ZMIENIAĆ MELDUNKU! 

JAK TO ZROBIĆ

W Markach powstanie filia 
poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej.

Współpraca naszego miasta ze staro-
stwem powiatowym w Wołominie wkra-
cza na nowe pole. Wspólnie zamierzamy 
uruchomić filię poradni psychologiczno-
-pedagogicznej w naszym mieście. Taka 
decyzja jest odpowiedzią na sygnały 
naszych mieszkańców. Z ankiet, które 
przeprowadzaliśmy przy opracowywa-
niu strategii zdrowotnej, wynikało, że 
ponad 38 proc. mieszkańców oczekuje 
poprawy dostępności usług z zakresu 
wsparcia psychologicznego. 

W lutym burmistrz Jacek Orych, 
starosta Adam Lubiak oraz Hanna 
Skrzypczak, naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Wołominie, wizytowali nierucho-
mość w Markach, która po dostosowa-

niu spełni wymogi utworzenia filii po-
radni psychologiczno-pedagogicznej. 
Obiekt będzie m.in. przystosowany do 
obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

– Dziękuję Burmistrzowi Miasta 
Marki za wzorową współpracę, szereg 
rozmów i uzgodnień oraz, co najważniej-
sze, znalezienie odpowiedniego lokalu, 
w którym po procesie adaptacji będzie 
mogła zafunkcjonować poradnia dedy-
kowana mieszkańcom Marek – podkre-
śla Adam Lubiak.

Z entuzjazmem do tej informacji po-
deszli pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Markach, którzy – jak mało 
kto – znają skalę tego typu problemów.

– To idealne uzupełnienie naszej ofer-
ty Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku 
i Rodzinie oraz Punktu Informacyjno-
-Konsultacyjnego w Markach. Nie może-
my się doczekać otwarcia! – komentują 
przedstawiciele OPS. 

Wsparcie dla dzieci 
i młodzieży

To świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu, poprawy kondycji 
fizycznej, a także do kontaktu z innym osobami w podobnym wieku – tak 
o zajęciach z cyklu Aktywny Senior mówią ich uczestnicy. Kolejna edycja 
ruszyła 30 stycznia. W jej ramach seniorzy uczestniczą w zajęciach „Zdrowy 
Kręgosłup”, nordic walking, treningach pamięci i koncentracji, warsztatach 
kreatywnych oraz rozmówkach angielskich i fitness. Dziękujemy za tak liczny 
udział! Zachęceni Państwa pozytywnymi opiniami szykujemy kolejną edycję 
w drugiej połowie tego roku. 

AKTYWNI SENIORZY DOPISALI!

Niemal tyle udało się zebrać w tegorocznej kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rekord w historii naszego miasta. Kolejny 
raz okazało się, że mieszkańcy naszego miasta mają wspaniałe serca! Pieniądze ze zbiórki trafią przede wszystkim na walkę z sepsą.

317,4  tys. zł
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W TRZECIEJ LIDZE. To było święto dla całych Marek. Klub z małego miasta 
wygrał rozgrywki ligowe i awansował do trzeciej ligi. Taka historia stała się 
udziałem Marcovii w sezonie 1993/1994. Co ważne, trzon zespołu stanowi-
li zawodnicy z Marek. W pierwszym sezonie (1994/1995) ekipa ze Wspólnej 
zajęła piąte miejsce w tabeli, mając na koncie 10 zwycięstw, 11 remisów 
i 9 porażek. Rok później Marcovii poszło już gorzej – i to mimo paradoksal-
nie odrobinę lepszych wyników (11 zwycięstw, 10 remisów i 9 porażek). 
Zespół zajął 12 miejsce i spadł z trzeciej ligi. 

ROCKY. Najbardziej znanym piłkarzem Marcovii był Piotr Rocki  
(na zdjęciu pierwszy z prawej). W sezonach 1991/1992 oraz 
1993/1994 grał w koszulce mareckiego klubu. Potem przeniósł się  
do Polonii Warszawa. Grał też m.in. w Górniku Zabrze, Groclinie, Odrze 
Wodzisław, Legii Warszawa i Ruchu Radzionków. Kibice go znali z cha-
rakterystycznych „cieszynek” po zdobyciu bramek. To był jego firmowy 
znak. Niespodziewanie zmarł w czerwcu 2020 r. 

U NAS ZAWSZE JEST KULTURA… Kibice Marcovii – to wartość sama 
w sobie. Są z drużyną, gdy jej idzie i gdy  ma gorsze dni. Dbają o oprawy, 
czego dowodem jest powyższe zdjęcie. Są też kreatywni. „My jesteśmy 
chłopcy z Marek, cała Polska o nas wie, u nas zawsze jest kultura, chociaż 
myślą o nas źle” – taki czterowiersz (i nie tylko) można usłyszeć podczas 
meczu Marcovii. Wstęp na stadion jest wolny. Zapraszamy!

LEGENDA PIŁKI RĘCZNEJ  

tyle spotkań w biało-czerwonej 
koszulce z orłem rozegrała Bożena 
Markiewicz (z domu Gniedziuk), 
zdobywając niemal 400 bramek. 
Tak bogatą karierą reprezentacyjną 
nie może się pochwalić żaden 
inny sportowiec z naszego miasta. 
Bożena Markiewicz grała zarówno 
w kraju jak i za granicą. Położyła 
podwaliny pod popularyzację 
szczypiorniaka w naszym mieście. 
Po zakończeniu kariery była nauczycielką kultury fizycznej.  
Zmarła po ciężkiej chorobie w 2014 r. Aby uczcić jej pamięć,  
nasze miasto oraz Marcovia Marki organizują  
Memoriał Bożeny Markiewicz dla młodziczek.

241
Takie święto zdarza się raz na 
sto lat! Na 1923 r. datuje się 
początki sportu w naszej miej-
scowości. Nazwa „Robotniczy 
Klub Sportowy Marcovia” za-
częła się przewijać w przed-
wojennej prasie w latach 
20. poprzedniego stulecia. 
Oczywiście podstawową for-
mą aktywności fizycznej była 
piłka nożna, ale w wycinkach 
prasowych z tego okresu moż-
na było przeczytać o lekko-
atletach i pływakach wystę-
pujących w barwach klubu. 
Opracowania mówią również, 
że przed 1939 r. działały sekcje 
boksu oraz tenisa stołowego. 

Na fali
Po wojnie na terenie Marek, Strugi 
i Pustelnika funkcjonowały róż-
ne kluby – m.in. Start Pustelnik, 
Jedność i Polimer. W 1973 r. po-
wróciła nazwa Marcovia. 

Pierwsze znaczące sukcesy na 
niwie ogólnopolskiej osiągnęli 
badmintoniści. W 1982 r. ruszyła 
sekcja, w której szlify zdobywały 
dzieci i młodzież z Marek. Ze zna-
komitymi efektami. W rankingu 
klubowym Polskiego Związku 
Badmintona MKS Marcovia Mar-
ki w sezonie 1990/1991 zajęła 
17 miejsce. Zespół miał na kon-
cie cztery brązowe medale Indy-
widualnych  Mistrzostw Polski 
oraz siedem medali Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski (złoto, 
dwa srebra i cztery brązy). Na 
mistrzowskim podium stawa-
ły m.in. Ewa Ochman i Iwona 
Szymańska.

W pierwszej połowie lat 90. 
na fali byli piłkarze Marcovii. 
W sezonie 1993/1994 awanso-
wali do ówczesnej trzeciej ligi 
piłkarskiej (odpowiednik dru-

giej ligi piłkarskiej). Grali w niej 
dwa lata. Mieszkańcy wspomi-
nają, że gdy grała Marcovia, na 
stadion przy Wspólnej przycho-
dziło 1-1,5 tys. osób (wydarze-
nia były biletowane). Wśród 
rywali znajdowały się wówczas 
takie ekipy jak Legia II, Wigry 
Suwałki, Gwardia Warszawa, 
Ursus czy Świt Nowy Dwór 
Mazowiecki. W klubie grali za-
wodnicy, którzy później zasilili 
drużyny występujące na naj-
wyższym poziomie piłkarskich 
rozgrywek. 

Dla młodego pokolenia
Dziś Marcovia, znajdująca się 
pod skrzydłami Mareckich 
Inwestycji Miejskich, zajmuje się 
przede wszystkim szkoleniem 
dzieci i młodzieży. W charak-
terystycznych zielono-żółtych 
koszulkach realizuje sportowe 
pasje prawie pół tysiąca przed-
stawicieli młodego pokolenia. 
Klub prowadzi sekcje piłki noż-
nej, piłki ręcznej, pływania i lek-
koatletyki. 

Ma jednak też solidną repre-
zentację na poziomie senior-
skim. Piłkarze Marcovii wystę-
pują w IV lidze piłkarskiej (piąty 
poziom rozgrywkowy). Wspólny 
zespół z Radzyminem utworzy-
ły piłkarki ręczne z Marek. Pod 
nazwą KPR Marcovia ROKIS 
występuje on na zapleczu ko-
biecej Superligi. Mamy też wi-
cemistrzostwo Polski w cieka-
wej, choć niszowej dyscyplinie 
– korfballu. 

– Na kolejne 100 lat życzę 
zawodnikom, kibicom i pra-
cownikom Marcovii wielu suk-
cesów i satysfakcji z osiąganych 
wyników – mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

JEST SIĘ CZYM CHWALIĆ. 
Oświetlone boisko ze sztuczną 
trawą, stadion lekkoatletyczny,  
dwa pełnowymiarowe boiska 
z naturalną trawą, basen,  
hala sportowa z widownią  
dla ponad 750 kibiców  
– naprawdę mamy się  
czym chwalić.  
Czasy, gdy przez boisko  
Marcovii prowadziła wydeptana 
ścieżka, są już przeszłością.  
Nasi zawodnicy  
– zarówno juniorzy  
jak i seniorzy – mają świetne 
zaplecze treningowe! 

Marcovii
Sportowy  jubileusz

Klub z ul. Wspólnej kończy 100 lat!  
Wszystkiego najlepszego na kolejną setkę!

W PIERWSZEJ CZWÓRCE. Jednym z największych sukcesów 
zawodniczek z Marek jest dwukrotny awans do najlepszej czwórki 
w kraju. Osiągnęły to juniorki – piłkarki ręczne Marcovii Marki 
w 2018 i 2019 r. Jedna z ówczesnych zawodniczek, Iga Dworniczuk, 
gra obecnie w kobiecej Superlidze, czyli najważniejszych rozgrywkach 
seniorskich w kraju!

ZDJĘCIA POCHODZĄ Z ARCHIWUM MARCOVII MARKI, MCER ORAZ UM MARKI

IKONA KLUBU. Bogdan Król był człowiekiem, który dałby się pokroić  
za Marcovię. W latach 1973-1979 był jej zawodnikiem. Pod koniec lat 80. 
zaangażował się w działalność klubu, pełniąc m.in. przez dwa lata funk-
cję wiceprezesa. Był też sponsorem Marcovii. Od 2000 roku aż do śmierci 
w 2016 r. pracował aktywnie na rzecz mareckiego klubu. Aby uczcić jego 
pamięć, co roku jest organizowany turniej piłkarski, w którym uczestni-
czą młodzi piłkarze z całego Mazowsza.
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RUSZA SZÓSTA EDYCJA PROGRAMU DOPŁAT DO WYMIANY PIECÓW-KOPCIUCHÓW

Do 31 marca 2023 r.  
zbieramy zgłoszenia 
mieszkańców, którzy wiosną 
chcą się pozbyć odpadów 
wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.  
Zbiórkę przeprowadzimy 
w kwietniu i maju. 

Oto jej podstawowe zasady:
↘  osoby zainteresowane odbiorem 

odpadów wielkogabarytowych 
zgłaszają adres posesji najpóźniej 
do 31 marca 2022 roku do godz. 
12:00;

↘  informacje o terminie odbioru prze-
kazujemy mieszkańcom w momen-
cie zgłaszania nieruchomości;

↘  odpady wielkogabarytowe należy 
wystawić przed posesję do godz. 
8.00 rano w dniu odbioru;

↘  posesje, które nie zostały zgłoszone 
w terminie, nie będą obsługiwane;

WIOSENNA ZBIÓRKA  
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Nowy rok przyniósł 
nowoczesne, a stary 
zabrał oldskulowe. 
O czym mowa? 
O zabawkach  
w parku miejskim. 
Pod koniec ubiegłego 
roku pracownicy  
Zakładu Usług 
Komunalnych (ZUK) 
rozmontowali i wy-
wieźli z parku miej-
skiego stare elementy 
placu zabaw. Teren 
został uprzątnięty 
i przygotowany pod 
nową inwestycję. Po nowym roku nasza ekipa ponownie pojawiła się w parku.  
5 stycznia stanął w nim pierwszy zestaw urządzeń zabawkowych: trzy wieże,  
pomost równoważnia, tunel, zjeżdżalnia, rura strażacka, wejście linowe, drabin-
ka, barierki i tablica do rysowania. W kolejnym etapie prac ulokowaliśmy:  
huśtawkę wagową, karuzelę osa, huśtawki wahadłowe i bujak sprężynowy. 
Wszystkie zabawki dostarczone przez firmę FreeKids z Trzęsowic. Urządzenia  
posiadają certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi normami  
i zostały objęte 36-miesięcznym okresem gwarancji. Pracownicy ZUK obsypali  
dodatkowo teren placu zabaw nową nawierzchnią piaskową. Dobrej zabawy!

NOWE ZABAWKI W PARKU BRIGGSÓW

Zgłoszenia przyjmujemy:
•  telefonicznie: 22 129 11 05, 

22 123 96 21, 22 123 96 22
• e-mailowo: czyste@marki.pl

Prosimy o sprawdzenie 
na stronie czyste.marki.pl,  
jakie odpady wielkogabarytowe 
odbieramy.

KOMU PRZYSŁUGUJE  
ZWROT VAT Z FAKTURY ZA GAZ

Sprawdź, kto jest uprawniony  
do uzyskania rządowego wsparcia  
i jakie warunki trzeba spełnić.

Pod koniec ubiegłego roku parlament uchwalił usta-
wę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców 
paliw gazowych w 2023 r. Na tej podstawie część 
naszych mieszkańców może odzyskać kwotę od-
powiadającą wysokości podatku VAT z opłaconej 
faktury. Wnioski w tej sprawie przyjmuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Markach (punkt przy Lisa-
Kuli 5a). 

Ale uwaga! Rząd ustalił kryteria, kto może uzy-
skać taką pomoc. Oto najważniejsze: 
↘ wnioskodawca musi być osobą fizyczną i wyko-
rzystywać gaz dostarczany za pomocą sieci gazo-
wej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa 
domowego. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają 
więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do 
gotowania lub do podgrzewania wody użytkowej 
(czyli do mycia),
↘ licznik gazowy musi być zarejestrowany na wnio-
skodawcę (a to oznacza, że osoby wynajmujące 
mieszkania i nie posiadające umowy z dostawcą 
gazu nie mogą ubiegać się o refundację),
↘ urządzenie grzewcze zasilane gazem musi 
być wpisane lub zgłoszone Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 roku 
(czyli nie są uwzględniane żadne korekty deklaracji 
po tym terminie poza zgłoszeniem nowo urucho-
mionego źródła ogrzewania),
↘ trzeba spełniać kryterium dochodowe. Wysokość 
przeciętnego miesięcznego dochodu nie może prze-
kraczać kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym oraz 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym 
↘ faktura VAT za gaz zużyty w 2023 r. musi być 
faktycznie opłacona. Do wniosku będzie trzeba do-
łączyć potwierdzenie opłacenia np. wydruk z ra-
chunku bankowego, druk przelewu z poczty z pie-
czątką zlecenia itp.
↘ pod uwagę będą brane wyłącznie faktury rozli-
czeniowe za zużyty gaz, a nie prognozy. 
↘ refundacja obejmuje VAT z faktur dokumentu-
jących dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy 
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

Jeśli spełniacie Państwo kryteria, składacie 
wniosek o refundację podatku VAT w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Markach. Następnie wniosek 
jest weryfikowany przez OPS. Jeśli wnioskodawca 
poprawnie wypełnił wniosek oraz spełnił wszystkie 
kryteria, otrzyma zwrot odpowiadający kwocie VAT 
określonej na fakturze (oczywiście po przesłaniu 
do gminy pieniędzy przez wojewodę). W tym wy-
padku nie jest wymagana decyzja administracyjna, 
a pieniądze są przelewane na wskazane we wniosku 
konto. Jeśli jednak wnioskodawca nie spełnia kry-
teriów, otrzymuje decyzję odmowną. 

Uwaga! Warto pamiętać, że informacje przed-
stawione we wniosku o refundację VAT składane są 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.

Szczegółowe informacje na temat składania 
wniosków oraz warunków przyznania zwrotu VAT 
za gaz w 2023 r. można uzyskać w filii OPS  
w Markach przy ul. Lisa Kuli 5a, za pośrednictwem 
e-maila swiadczenia@marki.pl lub telefonicznie  
pod nr 22 761 91 77 wew. 23.

TU ZNAJDZIESZ POMOC

Od 1 do 30 kwietnia nasze placówki 
czekają na zgłoszenia rodziców.

Pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym za-
brzmi dla dzieci urodzonych w 2016 r. Na wniosek 
rodziców do podstawówki mogą też pójść sześcio-
latki, które wcześniej odbyły roczne obowiązkowe 
wychowanie przedszkolne.

Proces rekrutacji jest prosty, jeśli dziecko bę-
dzie uczęszczało do szkoły w obwodzie, w któ-
rym zamieszkuje. Wówczas wystarczy, że rodzice 
dokonają zgłoszenia w tej placówce. Lista szkół 
oraz granice ich obwodów znajdują się na stronie 
marki.pl w zakładce „Edukacja”. Zgłoszenia trzeba 
dokonać od 1 do 30 kwietnia, choć w szczegól-
nych przypadkach możliwe będą również póź-
niejsze terminy.

– Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem 
szkoły i ubiegających się o przyjęcie do pierwszej 
klasy w innej placówce przeprowadzimy rekruta-

cję w oparciu o kryteria określone przez samorząd. 
Warunkiem przeprowadzenia rekrutacji będzie 
posiadanie przez wybraną szkołę wolnych miejsc 
– tłumaczy Andrzej Motyka, dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania 
dzieci do pierwszych klas oraz przeprowadzenia 
rekrutacji dla dzieci spoza obwodu pojawią się na 
stronach internetowych szkół.

…i pierwszych klas 
szkół podstawowych

Przygotowujemy dla najmłodszych 
mieszkańców miejsca w przedszkolach 
miejskich oraz konkursowych.

Co roku kilkuset młodych mieszkańców Marek 
rozpoczyna przygodę z przedszkolem. Tradycyjnie 
pod koniec kalendarzowej zimy ruszamy z re-
krutacją. W roku szkolnym 2023/2024 wycho-
waniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 
urodzone w latach 2020, 2019 oraz 2018, nato-
miast dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku) są 
zobowiązane do odbycia rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego.

– Każdemu dziecku uczestniczącemu w rekru-
tacji przedszkolnej mamy obowiązek zapewnić 
miejsce w przedszkolu publicznym lub w przed-
szkolu „konkursowym” działającym na zasadach 
obowiązujących w przedszkolach publicznych, 
prowadzonych przez naszą gminę – tłumaczy 
Anna Marchlik, sekretarz miasta. 

Rekrutacja do przedszkoli zostanie przepro-
wadzona przy wsparciu elektronicznego systemu 
rekrutacji (za pośrednictwem strony internetowej 
przedszkola-marki.nabory.pl). Oferta przedszko-
li zostanie zaprezentowana 6 marca. Rejestra-
cja wniosków potrwa od 13 do 31 marca. Do 
21 kwietnia potrwa ich weryfikacja. 

– Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzamy 
według kryteriów ustawowych (m.in. wielodziet-
ność rodziny kandydata, samotne wychowywa-
nie dziecka lub niepełnosprawność dziecka lub 
rodziców). Gdy po tym etapie pozostaną wolne 
miejsca, przeprowadzimy drugi etap w oparciu 

o kryteria samorządowe. Wtedy liczyć się będą 
m.in. kwestie związane z płaceniem podatków 
w Markach – tłumaczy Andrzej Motyka, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych. 

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowa-
nych dzieci zostanie opublikowana 21 kwietnia. 
Do 27 kwietnia rodzice zakwalifikowanych dzieci 
mają czas na potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu, do którego dziecko zostało za-
kwalifikowane.

A co z dziećmi, które już uczęszczają do przed-
szkoli? Oczywiście mogą kontynuować wychowa-
nie przedszkolne w tej samej placówce w kolej-
nym roku szkolnym – aż do ukończenia 6 roku 
życia. W takim przypadku rodzice muszą złożyć 
deklarację o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego w nowym roku szkolnym. Trzeba to 
zrobić od 6 do 10 marca 2023 roku.

Informacji o rekrutacji do przedszkoli udziela 
Centrum Usług Wspólnych (tel. 22 771 35 86 
wew. 19). Szczegółowy harmonogram rekruta-
cji jest dostępny na stronie marki.pl w zakładce 
„Edukacja”.

Rozpoczynamy rekrutację 
do przedszkoli…

↘ Konkursowe 1324
↘ Miejskie 679
↘ Komercyjne 613
↘ Publiczne 185

PRZEDSZKOLA W MARKACH
(LICZBA DZIECI)

Tyle dzieci uczy się w mareckich szkołach  
podstawowych w tym roku szkolnym

4495

O udzielenie dotacji może ubiegać się mieszkaniec, który spełnia łącznie 
następujące warunki:
↘  jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania 

nieruchomością, na której inwestuje w wymianę
↘  zmieni system ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne 

 (gaz, prąd, olej)
↘  nie ma zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tę samą 

powierzchnię użytkową (wyjątek stanowią kominki opalane drewnem),
↘  jeśli stary piec jest wymieniany na piec gazowy, w dniu zawarcia  

umowy właściciel nieruchomości musi mieć wykonane przyłącze do 
sieci gazowej 

Do kosztów, na które można otrzymać dotację, zaliczamy:
↘  demontaż pieca lub kotła centralnego ogrzewania (c.o.) na paliwo stałe,
↘  zakup nowego źródła ogrzewania (w tym zasobnika ciepłej 

wody użytkowej),
↘  montaż nowego źródła ogrzewania 
↘  wykonanie lub modernizację instalacji związanej z nowym źródłem 

ogrzewania wyłącznie w miejscu montażu nowego źródła ogrzewania 
(m.in. podłączenie, dostosowanie do istniejącej sieci gazowej oraz 
wodnej – w przypadku montażu zasobnika ciepłej wody użytkowej),

↘  modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do 
prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania (w tym 
zakup oraz montaż nowego komina),

↘  zakup automatyki wewnętrznej i zewnętrznej służącej do obsługi 
nowego źródła ogrzewania.

Ty wymieniasz, 
my dopłacimy, 
skorzystają wszyscy
Co najbardziej szkodzi mareckiemu powietrzu? Stare piece, czyli tzw. kopciuchy. 
Od 2018 r. namawiamy mieszkańców, by się konsekwentnie ich pozbywać. 
Dzięki pięciu edycjom programu dofinansowaliśmy likwidację 86 starych 
pieców. Tyle źródeł tzw. niskiej emisji zniknęło z krajobrazu naszego miasta. 
Zachęceni dotychczasowymi wynikami ruszamy z szóstą edycją programu. W tym 
roku mieszkaniec Marek może otrzymać nawet 7 500 zł dopłaty. 1 kwietnia 
rozpoczniemy przyjmowanie wniosków – do wyczerpania puli pieniędzy, nie dłużej 
jednak niż do 15 lipca. 

– Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. W tym roku nasz 
budżet dotacyjny opiewa na 202,5 tys. zł. Mamy nadzieję, że dzięki temu znów 
zmniejszymy liczbę kopciuchów i tym samym poprawimy jakość powietrza  
w naszym mieście – podkreśla Marcin Skrzecz, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Co się dzieje na Piłsudskiego w rejonie Strugi? 
Takie pytanie pod koniec stycznia pojawiło się 
na jednym z mareckich forów internetowych. 
Prawdopodobnie zostało wywołane wprowadze-
niem tymczasowej organizacji ruchu na odcinku 
od ul. Legionowej do granicy miasta. To znak, że 
rozpoczyna się przebudowa północnego fragmentu 
Alei Piłsudskiego.

– Aleja Piłsudskiego jest spadkiem po dawnej
drodze krajowej. Był taki czas, kiedy jeszcze nie 
było obwodnicy i cały tranzyt jechał przez Marki. 
Choć słowo „jechał” jest w tym miejscu na wyrost. 
Ci, którzy mieszkają w Markach co najmniej kil-
ka lat, pamiętają gigakorki przez całe miasto. Na 
szczęście wraz z otwarciem obwodnicy te czasy 
skończyły się, a my możemy stopniowo przywra-
cać głównej arterii miejski charakter. To będzie 
odcinek, z którego jednakowo dobrze będą korzy-
stać piesi, rowerzyści i kierowcy – informuje Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

Pożegnanie przeszłości
Prace, dofinansowane przez Unię Europejską, będą 
głównie toczyły się po wschodniej i zachodniej stronie 
ulicy. Najważniejsza informacja dla kierowców jest taka, 
że do dyspozycji będą mieć dwa pasy w każdą stronę.

– Po stronie wschodniej, gdzie jest nieco mniej
miejsca, wybudujemy ścieżkę rowerową przecho-
dzącą w ciąg pieszo-rowerowy. Powstaną też miejsca 
parkingowe oraz zatoki autobusowe – oczywiście 
z nowymi wiatami – tłumaczy burmistrz.

Więcej będzie się działo po zachodniej stronie arterii. 
– Przede wszystkim poprawimy wyjazd z ulicy

Legionowej m.in. wydłużymy pasy skrętu w lewo 
i w prawo. Poprawimy też układ sygnalizacji świetl-
nej. Bezpieczniejszy będzie również wyjazd z ulicy 
Klonowej. Wzdłuż zachodniej strony powstaną chod-
niki oraz drogi rowerowe. Pojawią się też kolejne 
wiaty przystankowe – opisuje burmistrz.

Wymienione zostanie oświetlenie drogowe. Nie 
będzie już starych lamp sodowych, które często ule-

gały awariom. W ich miejsce pojawi się energoosz-
czędne oświetlenie typu LED.  

– Różnica będzie spora. Można to już zaobserwować
na południowym odcinku Alei Piłsudskiego – od granicy 
z Ząbkami do węzła S8, na którym w ubiegłym roku 
wymieniliśmy słupy i oprawy – ocenia Jacek Orych.

Po obu stronach alei zostało też wygospodarowa-
ne miejsce pod zieleń.

Dotacje? Mile widziane!
Wykonawcą prac jest wybrana w przetargu firma 
Mosty Warszawa. Wcześniej realizowała już prace 
wzdłuż Piłsudskiego. Wybudowała m.in. drogi rowe-
rowe i oświetlenie na odcinku od granicy z Ząbkami 
do węzła S8. Firma wykonuje też dokumentację dla 
pozostałych odcinków Alei Piłsudskiego. 

– Będziemy je realizować wraz z dostępnością
dodatkowych środków inwestycyjnych, najlepiej ko-
lejnych dotacji – podsumowuje Dariusz Pietrucha, 
zastępca burmistrza.

W styczniu do Marek powrócił jeden z symboli 
naszej historii – wpisany do rejestru zabytków 
parowóz Px48. 
Takie lokomotywy z chrzanowskiej fabryki 
obsługiwały wąskotorową trasę Radzymin-Marki-
Warszawa. Przeprowadziliśmy kompleksowy 
remont ciuchci. Prace, nad którymi czuwał 
konserwator zabytków, obejmowały m.in. 
oczyszczenie konstrukcji, wykonanie prac 
antykorozyjnych, uzupełnienie i rekonstrukcję 
podwozia, częściową odbudowę tendra i budki 
maszynisty oraz natryskowe malowanie. Końcowy 
efekt można obejrzeć na skwerze przy ratuszu. 
Przetarg na wykonanie prac wygrały Warsztaty 
Parowozowe Zbigniew Goczał z Gliwic. Udało  
nam się uzyskać dofinansowanie do tej inwestycji 
od samorządu województwa mazowieckiego. 
– Dzisiaj parowóz wygląda tak jakby wyjechał
prosto z fabryki. Niech przypomina o tej pięknej
karcie historii Marek – mówi Dariusz Pietrucha,
zastępca burmistrza Marek.

MARECKA CIUCHCIA JAK NOWAMNIEJ WYPADKÓW I KOLIZJI – TAK MÓWIĄ STATYSTYKI! 

Wspólnie z funkcjonariuszami wołomińskiej drogówki przeanalizowaliśmy 
skutki oddania obwodnicy Marek (grudzień 2017 r.) dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w al. Józefa Piłsudskiego. Wnioski? Policyjne statystyki wyraźnie 
wskazują zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych przed oddaniem trasy S8 - 
zarówno pod względem liczby wypadków jak i kolizji. W 2016 r. policjanci 
odnotowali 10 wypadków drogowych, w których śmierć poniosła jedna osoba, 
a 13 zostało rannych. Do grudnia 2017 r., a więc oddania obwodnicy, doszło do 
7 wypadków z jedną ofiarą śmiertelną i 10 rannymi. Potem sytuacja zaczęła 

się poprawiać. Przez cztery lata, między 2018 a 2022 r., zginęła jedna osoba. 
Rok 2021 i 2022 przyniósł tylko po dwa wypadki. Nie było ofiar śmiertelnych, 
w statystykach zanotowano odpowiednio 3 i 5 rannych. Również liczba kolizji 
zdecydowanie spadła. W 2016 r. policja zanotowała 447 takich zdarzeń, 
w 2022 r. – 184.
– Oddanie do użytku obwodnicy Marek w znacznym stopniu przyczyniło się 
do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
– ocenia komisarz Marcin Zdunek z wołomińskiej drogówki.

ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ Modernizacja północnego odcinka Alei
Piłsudskiego jest finansowa z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dla kierowców, rowerzystów 
i pieszych
Rozpoczynamy  
modernizację  
północnego odcinka  
Alei Piłsudskiego.  
Powstaną tu m.in. nowe 
chodniki, drogi rowerowe, 
energooszczędne 
oświetlenie, parkingi  
i wiaty przystankowe

Mamy już zagwarantowane unijne 
dofinansowanie do zakupu i montażu 
sygnalizatorów prędkości

Dobre wieści dotarły do nas z Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w Warszawie. Nasz wniosek o montaż sy-
gnalizatorów prędkości został pozytywnie zaopiniowany. 
Dzięki temu, z pomocą unijnego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, zainstalujemy 13 takich urządzeń 
przy ul. Okólnej (m.in. rejon szkoły), Stawowej (przy Orliku 
i skrzyżowaniu z Sowińskiego), Wspólnej (przy stadionie) 
i Grunwaldzkiej (przy górce saneczkowej i pumptracku). 

– Wyświetlacze prędkości montowane będą przed przej-
ściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi 
zakrętami. Liczymy, że dzięki temu uspokoimy ruch w new-
ralgicznych miejscach – informuje burmistrz Jacek Orych.

Wyświetlacze prędkości to urządzenia energooszczęd-
ne, projektowane pod zasilanie solarne. Dają wysoką 
luminację i kontrast przy minimalnym poborze prądu. 
Będą doskonale widoczne w każdych warunkach. Mają 
też wandaloodporną obudowę.

Na realizację przedsięwzięcia otrzymamy z UE prawie 
258,4 tys. zł dotacji. Pokryje ona większość kosztów, sza-
cowanych na ponad 304 tys. zł. Jeśli nie wydarzy się nic 
nadzwyczajnego, wyświetlacze przy mareckich ulicach 
zaczną działać w tym roku.

Jeżeli kierowca jedzie z dozwoloną 
prędkością, wyświetlacz w zależności  
od zaprogramowania poinformuje o:
↘  ograniczeniu prędkości na danym odcinku  

drogi,
↘  wyświetli duży zielony komunikat 

„DZIĘKUJĘ”,
↘  poinformuje o prędkości, z jaką się porusza 

pojazd. 

Jeżeli kierowca jedzie z niedozwoloną 
prędkością, urządzenie w zależności 
od wprowadzonych ustawień:
↘  poinformuje o ograniczeniu prędkości 

na danym odcinku drogi,
↘  wyświetli w kolorze czerwonym prędkość, 

z jaką się porusza pojazd,
↘  wyświetli duży czerwony komunikat 

„ZWOLNIJ” (również w formie pulsacyjnej),
↘  wyświetli dodatkowy komunikat wybrany 

przez użytkownika (np. napis np. „SZKOŁA”, 
„DZIECI” – komunikaty mogą się zmieniać 
w zależności od pory dnia).

JAK TO DZIAŁA

Na rogu Grunwaldzkiej i Okólnej mamy 
dwie inwestycje z Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Są to pumptrack (czyli 
tor, na którym można połączyć jazdę na 
rowerze z wszechstronnym treningiem) 
oraz górka saneczkowa, z których 
chętnie korzystają przede wszystkim 
młodzi i najmłodsi obywatele naszego 
miasta. Mieszkańcy i radni wnioskowali 
o wybudowanie oświetlenia w tej
lokalizacji. Pod koniec ubiegłego roku
zainstalowaliśmy tam maszt z czterema
lampami, które oświetlają teren tego
miejsca spotkań na świeżym powietrzu.
Życzymy wszystkim dzieciom oraz
młodzieży dobrej zabawy!

JAŚNIEJ PRZY PUMPTRACKU I GÓRCE SANECZKOWEJTAK ZMIENIAJĄ SIĘ  
KAMIENICE BRIGGSÓW

Zabytkowe obiekty będą wyglądać 
jak za swoich najlepszych lat!

Mieszkańcy naszego miasta, przechodząc lub przejeż-
dżając Aleją Piłsudskiego, mogą dostrzec jak zmienia 
się wygląd dawnego osiedla robotniczego – pamiątki 
po angielskich przemysłowcach Briggsach. Do tej pory 
udało nam się wyremontować 10 zabytkowych obiek-
tów (obecnie mieszkania komunalne). Ciepła zima 
sprzyja pracom na pozostałej „ósemce”. Wykonuje 
je zwycięzca przetargu – firma Kapibara z Knurowa. 
Remontujemy kamienice przy Piłsudskiego 84, 
Słowackiego 1 i 3, Jasnej 5 i 7 oraz Barskiej 2, 4 i 6. 

– Zakres prac jest identyczny jak w poprzednich
realizacjach. Wykonujemy izolację przeciwwilgocio-
wą budynku, ocieplamy stropy piwnic, wymieniamy 
stolarkę drzwiową i okienną na uzgodnioną z kon-
serwatorem zabytków. Doposażymy budynki w ele-
menty instalacji wentylacji grawitacyjnej, a także 
wykonujemy rewitalizację elewacji – wylicza Marcin 
Dąbrowski, naczelnik Wydziału Zarządu Mieniem 
Komunalnym ZUK.

Projekt uzyskał rządowe dofinansowanie.
– Udało nam się zdobyć 4,5 mln zł z programu

Polski Ład – mówi Dariusz Pietrucha, zastępca bur-
mistrza Marek.

Dwie kamienice i przybudówki trzeciej zostaną 
otynkowane, pozostałe – są piaskowane. Te ostatnie 
będą wyglądać tak samo jak kamienica przy Piłsud-
skiego 82, wyremontowana m.in. dzięki dotacji sa-
morządu Mazowsza, za którą marszałek Adam Stru-
zik przyznał gminie Certyfikat Cennego Zabytku. 

ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ: Modernizacja północnego odcinka Alei Piłsudskiego jest finansowa 
z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kamienica przy Barskiej

NOGA Z GAZU!
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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

KONCERT ROMANTYCZNY  

EKO WIELKANOC
2 kwietnia zorganizujemy rodzinne 
spotkanie poświęcone wspólnemu tworzeniu
ekologicznych dekoracji świątecznych. 
To już tradycja, że przed świętami zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Marek, niezależnie od wie-
ku, na ekologiczne warsztaty wielkanocne. W nie-
dzielę, 2 kwietnia, spotkamy się w Mareckim Ośrodku 
Kultury, aby stworzyć niepowtarzalne dekoracje hand 
made. Co mamy w planach? Pod okiem naszych 
instruktorów stworzycie naturalne stroiki, pisanki 
zdobione tradycyjną metodą, ozdobicie apetyczne 
mazurki oraz specjalnymi farbami do tkanin pomalu-
jecie serwetki do koszyczka.  Obowiązują wejściówki 
w cenie 10 zł. Kto pierwszy, ten lepszy! Nie może Was 
zabraknąć!

KULTURALNE PODCASTY
Nowi goście, tematy związane ze sztuką, 
lifestyle – posłuchajcie kolejnych audycji!

Zapraszamy do słuchania naszych podcastów. 
Gwarantujemy ciekawe tematy, interesujących gości 
i nieoczywiste pytania. 

Prowadząca – Antonina Van Dessel – zaprosiła ar-
tystkę Edytę Bystroń z którą rozmawia m.in. o sztuce, 
psychologii oraz terapeutycznym oddziaływaniu jej twór-
czości. Edyta jest ilustratorką, graficzką, ale także autorką 
komiksów. Naszym mieszkańcom jest znana jako autorka 
wielu grafik, promujących wydarzenia MOK. 

Kolejnym zaproszonym gościem będzie aktor 
i reżyser Jerzy Łazewski, który zdradzi kulisy pracy 
aktora oraz opowie pikantne historie z teatru i planu 
filmowego. Nasz bohater również jest znany marec-
kiej publiczności. Reżyserował „Balladynę” a także 
spektakle z cyklu „Tryptyk romantyczny”.
To jak? Zachęciliśmy Was do słuchania? Do usłysze-
nia w Kulturalnych Podcastach! Możecie je znaleźć 
na Spotify!

WERNISAŻ Z KONCERTEM

W naszym ośrodku zaprezentujemy 
prace mareckiego artysty Rafała Orła 
i posłuchamy kontrabasisty Michała Zunia.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy ma-
larstwa i rysunku mareckiego artysty Rafała Orła, 
w niedzielę 26 marca 2023 roku o godzinie 18:00. 
Autor prac jest absolwentem Policealnego Studium 
Plastycznego „Collage” w Warszawie. W 2002 roku 
studiował u profesora Pawła Sandera (z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych) malarstwo oraz u profe-
sora Leona Tamko (z moskiewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych) malarstwo i rysunek. Brał udział w wielu 
wystawach, również w Galerii MOK. Obecnie pracuje 
jako grafik komputerowy. W twórczości skupia się na 
podpatrywaniu i notowaniu rzeczywistości, na którą 
patrzy pod nieoczywistym kątem. 

Uroczystość uświetni koncert kontrabasisty Micha-
ła Zunia. Ukończył on Uniwersytet Muzyczny Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Bierze udział w wielu 
projektach muzycznych m.in. Swing Motion, Retro 
Orchestra, Street Whispers. Mareckiej publiczności 
znany jest z projektu Tryptyk Romantyczny. 

Serdecznie zapraszamy! Prosimy o pobranie bezpłat-
nych wejściówek dostępnych na www.mokmarki.pl lub 
telefoniczną rezerwację miejsc pod nr 22 781 14 06.

Zapraszamy dzieci na muzyczną 
opowieść o Szewczyku Dratewce. 

5 marca na naszej scenie zaprezentujemy bajkę 
o Smoku Wawelskim. Spektakl jest jedną z wielu 
wersji krakowskiej legendy, opowiadającej o kró-
lu Kraku. Wokół zamku na Wawelu rozwijało się 
miasto, a ludzie żyli pracowicie i dostatnio. Jednak 
w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem zagnieź-
dził się straszny smok, który pożerał owce i baranki. 
Nikt nie znał sposobu na pokonanie smoka. Nawet 
najdzielniejsi rycerze nie mieli dość odwagi, by sta-
nąć do walki. Nagle pojawił się szewczyk Dratewka, 
który wpadł na genialny pomysł… Jaki? Tego do-
wiecie się podczas spektaklu! Przedstawienie jest 
dedykowane dla dzieci od 4 roku życia. Wszystko 
odbywa się na oczach widzów i na pewno stanie 
się inspiracją do dobrej zabawy w teatr w domu 
czy w szkole. Scenografia, lalki, kostiumy zostały 
zaprojektowane przez Barbarę Banyś, muzykę do 
spektaklu skomponował Wiesław Baran, a reżyse-
rem jest  Artur Gotz. 

Bilety dostępne na www.mokmarki.pl oraz 
w sekretariacie MOK, ul. Fabryczna 2.

 SMOK WAWELSKI

MARKI TV, CZYLI  
LOKALNA TELEWIZJA 
INTERNETOWA

PODWIECZOREK 
NA TRAWIE
Po rocznej przerwie wraca 
wydarzenie, które łączy 
wszystkie pokolenia 
mieszkańców. 
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego zaprasza do rodzinnego 
i kreatywnego spędzania wolnego czasu. 
Podwieczorki na trawie na stałe wpisały 
już się w kalendarz mareckich imprez 
kulturalnych, są świetną formą integracji 
lokalnej społeczności oraz spędzania czasu 
wolnego z rodziną na świeżym powietrzu. 
Całość odbywa się w luźnej atmosferze na-
wiązującej do impresjonistycznego obrazu 
Edouarda Maneta ,,Śniadanie na trawie’’. 
Zachęcamy do zabierania kocyków i koszy 
piknikowych, tłumnego przychodzenia do 
Parku Briggsów i udziału w warsztatach 
twórczych, które specjalnie dla Was przy-
gotowują nasi instruktorzy. W programie 
także koncert, wystawa i bajka dla dzieci.
Do zobaczenia 21 maja! 

Startujemy z nowym projektem 
audiowizualnym – będziemy 
poruszać tematy miejskie 
na wielu płaszczyznach. 

Proponujemy audycję na żywo. Chcemy 
być bliżej mieszkańców, opowiadać o tym, 
co dzieje się w naszym mieście, przybli-
żać ciekawe miejsca, mówić o planach, 
przedstawiać osoby, wchodzić w konwer-
sację na czacie podczas trwania programu. 
Zaproszeni goście będą odpowiadać na py-
tania na żywo, a wszystko to w godzinnej 
transmisji online. 
W pierwszym programie:
↘  rozmowa z przedstawicielami władz 

miasta o planach na 2023 rok, 
↘  ciekawe miejsca z mapy gastrono-

micznej Marek, 
↘  wiosenny konkurs, wiosenna  

piosenka, wiosenne porady
Startujemy 22 marca o godz. 12.00!  
Nagrany program udostępnimy też na 
naszej stronie. Widzowie będą mogli za-
proponować tematy do następnych audy-
cji. Uwagi i propozycje przyjmujemy pod 
adresem markitv@mokmarki.pl

Archiwum Historii Mówionej

Marki to miasto z ciekawą historią. 
Chcemy zaprosić Państwa do jej 
odkrywania. Niebawem będzie 
można to robić z domowej kanapy, 
ponieważ otworzymy wirtualne 
muzeum. Chcemy ożywić pamięć 
i zaprosić do poznania ciekawych 
postaci oraz miejsc związanych 
z Markami na stronie  
mokmarki.pl/muzeum. Będzie to 
nowa odsłona projektu, zainicjo-
wanego przed dwoma laty, ale 
poszerzymy jego ofertę tworząc 
Archiwum Historii Mówionej. 
Rejestrować będziemy relacje naj-
starszych mieszkańców - świadków 
historii XX wieku. Mamy nadzieję, 
że uda nam się nagrać wspomnie-
nia dotyczące okresu między-
wojennego, II wojny światowej, 
stalinizmu i epoki PRL-u. 
W archiwum, obok poważnych 
tematów, znajdą się także wspo-
mnienia o dziecinnych zabawach, 
młodzieńczych dylematach czy 
życiowych absurdach. Dowiemy się, 
gdzie można było zrobić najlepsze 

zakupy, zjeść najsmaczniejsze lody 
i dokąd pójść na potańcówkę. 

Projekt uruchamiamy w maju, 
a tymczasem zapraszamy do 
kontaktu wszystkie osoby, które 
chcą się zaangażować w odkry-
wanie dziedzictwa naszej małej 
ojczyzny. Powstanie Rada Muzeum 
złożona z najstarszych mieszkań-
ców i historyków, która zaplanuje 
działania i pomoże zweryfikować 

oraz uporządkować treści. Koor-
dynatorem projektu jest Kinga 
Jakubowska, która zaprasza do 
kontaktu bezpośrednio w Marec-
kim Ośrodku Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego oraz pod numerem 
telefonu 22 781 14 06. Jeśli chcesz 
opowiedzieć o swoich przeżyciach 
albo byłeś świadkiem historycznych 
wydarzeń, koniecznie zgłoś swój 
udział w projekcie!

↘ W niedzielę, 14 maja, MOK stanie się Muzeum Marek. Zapraszamy do 
zwiedzania i odkrywania mareckiej historii, którą wyeksponujemy w naszych 
salach. Archiwalne zdjęcia, artefakty oraz spotkanie z najstarszymi mieszkań-
cami miasta będą okazją do podróży wehikułem czasu. 
To nie wszystkie atrakcje! Zaprosimy na mini recitale, które zaprezentują 
znani i lubiani mareccy artyści. Nie zabraknie słodkiego poczęstunku oraz 
tajemniczej atmosfery! 
Noc Mareckiego Muzeum będzie inauguracją projektu Wirtualne Muzeum 
Marek. Mamy nadzieję, że odkryjecie z nami wszystkie mareckie tajemnice 
i duchy historyczne, a niektórym uda się zobaczyć rąbek sukni Flory Briggs, 
która podobno krąży po korytarzach pałacu oraz MOK-u. Wydarzenie rozpocz-
nie się o godz. 17.00. Zapraszamy do rezerwacji bezpłatnych wejściówek! 

NOC MUZEÓW

Odkrywamy i chronimy dziedzictwo naszego miasta i jego mieszkańców

Uczniowie szkoły elementarnej. Lata 20. ubiegłego stulecia. W tle budynek szkoły, czyli obecnej siedziby MOK.
 FOT. UDOSTĘPNIONE PRZEZ AGNIESZKĘ LUŻYŃSKĄ

Zapraszamy na wznowienie widowiska  
na podstawie ballad Adama Mickiewicza.

Przed Państwem, niepowtarzalna okazja obejrzenia 
Koncertu Romantycznego, gorąco przyjętego przez 
publiczność podczas listopadowej premiery. 

To wyjątkowe spotkanie z tekstami poetyckimi, któ-
rym reżyser Jerzy Łazewski nadał oryginalną formę 
sceniczną, oraz wspaniałymi rolami utalentowanych 
wykonawców. Występują zawodowi aktorzy, studenci 
III roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej 
w Warszawie (specjalizacja teatr muzyczny) oraz 
mieszkanki Marek. Gościem specjalnym jest Anna Lu-
bańska, solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 
Piękną muzykę do większości ballad skomponował  
Dawid Ludkiewicz, który tworzy też niezwykły akom-
paniament wspólnie z kontrabasistą Michałem Zo-
niem. Usłyszycie takie utwory jak: Rybka, Świtezianka, 
Piosnka Dudarza, Kurhanek Maryli, Rękawiczka oraz 
Pani Twardowska. 

Zapraszamy 18 marca na godz. 19.00 do Ma-
reckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego 
(ul. Wspólna 40). Bezpłatne wejściówki są dostępne 
na stronie mokmarki.pl oraz w sekretariacie MOK 
(ul. Fabryczna 2).

Spektakl powstał dzięki wsparciu z Funduszu 
Promocji Kultury MKiDN oraz naszego miasta.



WIOSENNY REPERTUAR SCENY MCER

SCENA NA WESOŁO
Już 8 marca na deskach Sceny MCER wystąpi 
„Kabaret Moralnego Niepokoju” z najnowszym 
programem „Na 100 procent”. To idealny 
pomysł, by spędzić ten wieczór z nami! Nie 
zabraknie błyskotliwych tekstów autorstwa 
Roberta Górskiego w wykonaniu takich artystów 
jak Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć, Przemysław 
Borkowski oraz Marta Podobas. Z kolei 14 marca 
o godzinie 19.00 fani stand-upów, które już na 
stałe wpisały się w repertuar naszej sceny, będą 
mieli okazję zobaczyć najnowszy program Michała 
Lei „ Chciałbym się mylić”. Bilety są jeszcze 
dostępne na portalu Kupbilecik.pl.

Wielkie święto muzyki Piano Day 2023, 
czyli Międzynarodowy Dzień Fortepianu, 
jest obchodzony na całym świecie zawsze 
88 dnia roku. Taką liczbę klawiszy posiada 
bowiem ten instrument! 
29 marca o godzinie 19.00 na Scenie  
MCER odbędzie się wyjątkowy festiwal, 
w którym wystąpią muzycy najwyżej klasy. 
W programie występy utalentowanych 
i utytułowanych pianistów, kompozytorów 
muzyki filmowej i jazzowej: Katarzyny  
Mróz-Boruckiej, Tomasza Betki, Pawła 
„Pianomatyka” Łapucia, Piotra Kowala 
(w duecie z wiolonczelistą Pawłem Czarakcziewem). 
Gwiazdą wieczoru będzie jazzman i zdobywca 
nagrody Grammy – Włodek Pawlik, który zagra  
wraz z basistą Pawłem Pańtą oraz perkusistą 
Cezarym Konradem. Muzycy wykonają repertuar 

muzyki klasycznej, jazzowej, a także autorskie 
kompozycje i aranżacje. 
Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są dostępne 
na stronie Bilety24.pl oraz w kasach MCER. 
Zapraszamy!

KONCERT JAZZOWY
W niedzielę, 23 kwietnia, odbędzie się wyjątkowy 
koncert. Sołtan Jazz Doors to wyjątkowy projekt 
sześciu muzyków, którzy zagrają kultowe utwory 
zespołu „The Doors” w nowych aranżacjach. 
 – Co nas wyróżnia? Absolutnie wyjątkowe połą-
czenie tradycji muzyki „The Doors” z sekcją dętą 
– zachęca Michał Sołtan, lider zespołu. 
Podczas koncertu usłyszymy znane piosenki takie 
jak: „Riders On The Storm”, „Break On Through”, 
„Light My Fire”, „People Are Strange,” „Hello I Love 
You”. 
Bilety na wszystkie spektakle i koncerty z naszego 
repertuaru można kupić na portalach: Bilety24.pl, 
Kupbilecik.pl, Biletyna.pl oraz w kasach MCER. 

KOMEDIE DLA KAŻDEGO
W marcu i kwietniu na naszej Scenie odbędą się 
trzy przedstawienia teatralne. 10 marca w godz. 
17.15 i 20.15 zagramy spektakl muzyczny „I love, 
a teraz się zmień”, w którym wystąpią znani 
aktorzy: Katarzyna Żak, Elżbieta Romanowska, Rafał 
Królikowski i Robert Rozmus, a towarzyszyć im będą 
znakomici muzycy. Z kolei 19 marca w godzinach 
16.00 i 19.00 zapraszamy na męską komedię, 
czyli spektakl „The Strings”, w reżyserii Macieja 
Kowalewskiego. W obsadzie 

znaleźli się m.in. Wojciech Brzeziński, Michał 
Koterski, Bartosz Żukowski, Krzysztof Wieszczek 
i Piotr Borowski. Ciekawie zapowiada się również 
kwiecień. W piątek, 14 kwietnia, w godzinach 
17.00 i 20.15 na Scenie MCER będzie można 
zobaczyć hit teatralny ostatnich lat, czyli spektakl 
„Boeing, Boeing”. 

MAŁA SCENA MCER ROZKWITA
Nowy repertuar, jeszcze bardziej kolorowe  
spektakle i jeszcze więcej dzieci na widowni.  
Cieszy nas sukces naszych comiesięcznych spotkań 
z kulturą dla najmłodszych! 
4 marca o godz. 12.00 zapraszamy na koncert  
familijny „Kalejdoskop Marzeń i Snów” w wyko-
naniu Teatru Katarynka, w którym będzie można 
usłyszeć aż 19 piosenek z bajek Disneya na żywo! 
To piękne widowisko muzyczne, idealne dla dzieci 
w każdym wieku i ich rodziców. 
1 kwietnia młodych widzów czeka spotkanie 
z Zuzanną Żyrafą i jej przyjaciółmi. To musical  
dla dzieci w wieku 4-8 lat. Aktorzy i tancerze 
wcielają się w postaci sześciu afrykańskich zwierząt. 
Przedstawienie w zabawny sposób opowiada  
o ich przyjaźni, wadach i zaletach, wspólnym  
budowaniu domu. Spektakl wyróżnia się  
bardzo bogatą scenografią i barwnymi kostiumami! 
Przedstawienie powstało na podstawie piosenek 
małpki Dj Miki, znanej z kanałów telewizyjnych 
przeznaczonych dla najmłodszych. Tytułowa  
piosenka „Zuzanna Żyrafa” ma aż 52 mln  
odsłon na You Tube! 
Bilety dostępne na Bilety24.pl oraz w kasach MCER.
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W ubiegłym roku Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne gościło wojsko-
wych weteranów, którzy rywalizowali 
w różnych dyscyplinach sportowych 
przy Wspólnej 40-42. To miejsce przy-
padło do gustu naszej armii. 31 marca 
wojskowi znów się pojawią w MCER – 
tym razem organizując galę MMA oraz, 
ponownie, piknik wojskowy.

Impreza rozpocznie się na naszym 
dziedzińcu o godz. 13.00. Podczas 
pikniku przewidziano wiele atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Będzie można 
poćwiczyć, obejrzeć wojskowy sprzęt 
bojowy, zjeść wojskową grochówkę 
i posłuchać koncertów. Dla młodzieży 
szkolnej zajęcia wojskowe poprowadzą 
podchorążowie Akademii Wojsk Lądo-
wych. Udział we wszystkich atrakcjach 
jest całkowicie darmowy. 

Popołudnie i wieczór będą należały 
do miłośników sportów walki. „Walkę 

Mamy We Krwi 3” jest wydarzeniem 
organizowanym przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej we współpracy 
z samorządem Marek. Gala MMA 
w oktagonie (czyli klatce) rozpocznie 
się w hali MCER o godzinie 17.30. 
Główne walki oraz wieczorny show 
zaczną się o godz. 20.00. Wstęp jest 
bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, 
które będą do odbioru u organizato-
rów. 

Eliminacje do gali finałowej zostały 
już rozegrane we Wrocławiu. Z ponad 
140 zawodników w 12 kategoriach 
wagowych wyłoniono najlepszych 
polskich fighterów-żołnierzy. Finaliści 
zmierzą się na mareckiej gali. Oprócz 
rozstrzygnięć o tytuł mistrza Wojska 
Polskiego, organizatorzy zapowiadają 
walki superfight, w tym jeden bardzo 
ciekawy debiut znanego zawodnika 
MMA w formule pięściarskiej. 

 – Już po raz trzeci prowadzę projekt 
„Walkę Mamy We Krwi”. Tym razem przy-
jeżdżamy do Marek, bo mamy dobre do-
świadczenia we współpracy z MCER. To 
miejsce ma dobry klimat. Jestem pewny, 
że wieczorna gala sportów walki ucieszy 
mieszkańców i przyciągnie liczną widow-
nię – mówi mjr Michał Tomczyk, organi-
zator projektu „Walkę Mamy We Krwi”. 

Podkreśla, że projekt jest promocją 
Wojska Polskiego. 

 – Pokazujemy, że żołnierze są sil-
ni, zdecydowani i gotowi do walki. 
A to przecież cechy, które niejako 
z góry przynależą do żołnierskiej pro-
fesji. Dla Marek to dobra rozrywka, 
ale też chcemy pokazać, że Wojsko 
Polskie jest tu obecne i że dbamy 
o wasze bezpieczeństwo. Tym bar-
dziej zachęcam do spędzenia piątku, 
31 marca, z nami – dodaje mjr Michał 
Tomczyk. 

31 marca 
najlepsi polscy 
fighterzy-żołnierze 
wystąpią w hali MCER 

PIKNIK WOJSKOWY 
Z GALĄ
MMA

Muniek Staszczyk 
akustycznie
Lider formacji T.Love zaprezentuje 
kultowe utwory w nowej wersji

11 marca o godz. 19.00 zapraszamy na wyjątkowy 
koncert znanego wokalisty, który wraz z muzy-
kami wyruszył w trasę o zupełnie nowym cha-
rakterze. Po wielu latach grania w dużych salach 
i silnych rockowych brzmieniach, przyszła pora na 
koncerty bardziej kameralne. Fani muzyki Muńka 
Staszczyka będą mieli okazję posłuchać kultowych 
utworów w aranżacjach akustycznych. W kon-
certach towarzyszą Muńkowi dwaj gitarzyści 
Cezariusz Kosman oraz Janek „Jahlove” Pęczak.

Program koncertu to miks różnych projektów 
artystycznych Muńka, zarówno z repertuaru ze-
społu T.Love, jak i twórczości solowej. Zawiera też 
przeboje z najnowszej płyty artysty „Syn miasta”. 

Zygmunt „Muniek” Staszczyk, współzałożyciel 
i lider formacji T.Love, urodził się w 1963 r. w Czę-
stochowie. Ukończył polonistykę na Uniwersyte-
cie Warszawskim. W 1982 roku wraz z Januszem 
Knorowskim, Dariuszem Zającem i Jackiem Wu-
deckim założył zespól T.Love. Dwukrotnie otrzy-
mał Fryderyki, czyli nagrody branży muzycznej.

Bilety na ten wyjątkowy koncert są jeszcze do-
stępne na Kupbilecik.pl, Biletyna.pl oraz w kasach 
MCER. 

Pod koniec ubiegłego roku Mareckim Inwestycjom 
Miejskich (MIM) stuknęło 10 lat. To właśnie na-
sza samorządowa firma zrealizowała potężne 
inwestycje edukacyjne. Zbudowaliśmy Mareckie 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (m.in. z base-
nem, stadionem i halą), postawiliśmy dwa bu-
dynki przedszkolne, rozbudowaliśmy Szkołę 
Podstawową nr 2 oraz wyremontowaliśmy filę 
Szkoły Podstawowej nr 3. 

– Efektem tych działań jest wyraźna popra-
wa stanu zaplecza dydaktycznego i sportowego 
w naszym mieście – podkreśla Piotr Grubek, prezes 
MIM. 

Obecnie miejskie przedsiębiorstwo projektuje 
kolejne inwestycje, zarządza kompleksem MCER 
i klubem MKS Marcovia Marki, administruje in-
frastrukturą obiektów edukacyjnych i sportowych 
oraz przygotowuje dla mieszkańców atrakcyjną 
ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną.

– Okrągły jubileusz to dla nas wszystkich szcze-
gólna motywacja do dalszego rozwoju i wytężonej 
pracy na rzecz miasta i jego miesz-
kańców – dodaje Piotr Grubek.

DZIESIĄTE URODZINY

Ci, którzy najlepiej poradzili sobie we Wrocławiu, 
powalczą w Markach o tytuły mistrzów Wojska Polskiego.

Muniek 
Staszczyk
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Ultramaratończyk 
z Marek
Marek Kwiecień zdobył  
Koronę Ultramaratonów 
Polskich. Na takie miano 
zasługują te osoby,  
które pokonają 10 trudnych, 
górskich biegów.
Kaliska Setka, Niepokorny Mnich, 
Chudy Wawrzyniec, Zamieć 24 h, 
Łemkowyna Ultra Trail, Supermaraton 
Gór Stołowych, Festiwal Biegowy 
w Krynicy, Bieg Ultra Granią Tatr, 
Zimowy Ultramaraton Karkonoski – to 
nazwy biegów, z których każdy liczy od 
50 do 150 km. Marek Kwiecień, miesz-
kaniec Marek, ma na swoim koncie me-
dale z ukończenia wszystkich. Dzięki 
temu zdobył Koronę Ultramaratonów 
Polskich. W sumie pokonał 874 km (przy 
przewyższeniach liczących 37,3 tys. m.) 
w czasie 147 godzin, 42 minut i 59 se-
kund. Do tego trzeba doliczyć tysiące 
kilometrów i godzin przeznaczonych na 
zwykłe przygotowawcze treningi.

– Pomysł na zdobycie Korony Ul-
tramaratonów Polskich pojawił się 
w 2018 r. Rok później zacząłem star-
tować, by na początku 2023 r. osta-
tecznie zaliczyć ostatni, dziesiąty bieg 
z listy – mówi Marek Kwiecień.

Każdy bieg jest trudny, ale do tych 
najtrudniejszych w karierze mieszka-
niec Marek zalicza Chudego Wawrzyń-
ca, rozgrywanego na szlakach Beskidu 
Żywieckiego.

– Plus 30 stopni w cieniu, na 80-ki-
lometrowej trasie tylko kilka punktów 
z wodą. Gdy w plecaku kończy się 
woda, zaczyna „siadać” psychika. Było 
ciężko, ale dobiegłem – opowiada Ma-
rek Kwiecień. 

Podkreśla, że nie biega, by wygry-
wać. W przypadku biegacza z Marek 
mamy raczej do czynienia z pokonywa-
niem kolejnych wyzwań, które przed 
sobą stawia.

– W 2009 r., gdy rozpoczynałem bie-
ganie, z trudem przebiegałem kilometr 
koło dawnego Polmo przy Okólnej. Na-
wet przez myśl mi wtedy nie przyszło, że 
będę pokonywać ultramaratony. Teraz 
mogę sobie wyżej zawiesić poprzeczkę. 
W maju chcę wziąć udział w biegu na 
170 km z przewyższeniami liczącymi 
łącznie 8 tys. m. Na to wszystko będzie 
jedynie 46 h – mówi Marek Kwiecień. 

Biegacz jest członkiem klubu Mar-
kowi Biegacze, który pomaga mu 
w przygotowaniach. 

– Marek jest jednym z członków za-
łożycieli KS Markowi Biegacze. Święci-
liśmy jego triumf, kiedy jako pierwszy 
z Markowych (razem z kolegą z klubu) 
ukończył Bieg Rzeźnika. Aby zobrazo-
wać to, czego teraz dokonał, należy sobie 
wyobrazić, że przebiegł trasę z Marek do 
Budapesztu, prawie dziewiętnaście razy 
wbiegając na Giewont. Tak, to prawda, 
nie był pierwszy na mecie. Nie stanął 
na żadnym stopniu podium. Ale konse-
kwentną pracą dogonił swoje marzenia 
– został 28 zdobywcą tego zaszczytnego 
tytułu. Jednym z garstki, którzy tego 
dokonali. A przy okazji pozostał fajnym 
kolegą, biegaczem, bardzo skromnym 
człowiekiem, który nadal goni kolejne 
marzenia – mówi Urszula Mniszko, pre-
zes Markowych Biegaczy.

Jak nasz bohater dzieli życie zawo-
dowe i sportowe? 

– Pracuję w handlu, mam nienor-
mowane godziny pracy i wolne week-
endy. To pozwala na przygotowania do 
biegów – ocenia Marek Kwiecień. 

Tym, którzy chcą pójść w ślady ul-
tramaratończyków, radzi, by z rozwagą 
zwiększać sobie skalę trudności. 

– Zacznijcie od płaskich biegów 
i stopniowo zwiększajcie dystans. Je-
śli się w nich dobrze odnajdziecie, do-
piero wtedy spróbujcie trudniejszych 
tras – puentuje.
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JAK UZYSKAĆ MARECKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA?
↘  Wejdź na stronę internetową karta.marki.pl, 

wypełnij poprawnie i wyślij wniosek.
↘  Przyjdź osobiście do CAF3, okaż potwier-

dzenie (np. pierwsza strona PIT z numerem 
UPO, czyli urzędowym poświadczeniem 
odbioru), że rozliczasz podatek dochodowy 
w US w Wołominie i mieszkasz w Markach. 

↘  Każda osoba, która po raz pierwszy wyrabia 
kartę, musi przyjść osobiście. Na miejscu 
zrobimy zdjęcie, które jest nadrukowywane 
na kartę. Karta zostanie wydana od ręki.

↘  Tak przygotowana MKM będzie ważna 
do 30 czerwca kolejnego roku. 

Karta zniżek 
i przywilejów

Marecką Kartę Mieszkańca ma w portfelu 
już 12,3 tys. osób. Dołącz do ich grona!

Kiedy okazało się, że wejście na miejskie lo-
dowisko przy Stawowej będzie tańsze dla po-
siadaczy Mareckiej Karty Mieszkańca (MKM), 
drzwi w Centrum Aktywności Fabryczna 3 nie 
przestały się zamykać. W niewiele ponad mie-
siąc o wydanie MKM wystąpiło prawie ćwierć 
tysiąca osób. Obecnie ważną Marecką Kartę 
Mieszkańca ma już ponad 12,3 tys. obywateli 
naszego miasta. Żeby ją mieć, nie trzeba nic 
płacić. Wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT 
podać marecki adres, a zeznanie podatkowe 
wysłać do Urzędu Skarbowego w Wołominie. 

Na co mogą liczyć posiadacze MKM? 
Przede wszystkim na zniżki u partnerów kar-
ty. Są to zarówno prywatni przedsiębiorcy jak 
i samorządowe instytucje (pełna lista obok). 

– Z marecką kartą taniej zrobisz zakupy, 
mniej zapłacisz za usługi, uzyskasz zniżki 
przy wejściu na basen, zajęcia na Marcovii 
lub w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego – podkreśla Monika Banaszek, 
naczelnik Wydziału Aktywności Lokalnej 
CAF3.

Osoby, które mają MKM, mają też wyłącz-
ne prawo lub prawo pierwszeństwa zapisu na 
projekty i zajęcia organizowane przez miejskie 
instytucje. Tak było i jest m.in. z programem ste-
rylizacji i znakowania zwierząt domowych lub 
zajęciami z pierwszej pomocy organizowanymi 
w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 

– W kolejnych projektach też będziemy 
starali się zapisać różne przywileje dla posia-
daczy Mareckiej Karty Mieszkańca – deklaruje 
Paweł Pniewski, zastępca burmistrza.

Zapraszamy również do udziału w progra-
mie MKM mareckich przedsiębiorców. 

– Zależy nam na tym, by nasi mieszkańcy 
korzystali z usług lokalnego biznesu. Korzy-
ści z takiej kooperacji będą mieć obie strony: 
przedsiębiorcy, bo zyskają nowych klientów, 
klienci – bo skorzystają z zaoferowanych 
przez przedsiębiorców zniżek. Marecka kar-
ta jest najtańszą, bo nic nie kosztującą, formą 
promocji – dodaje Paweł Pniewski. 

Pełen pakiet informacji o MKM znajdą Pań-
stwo na stronie karta.marki.pl 

Activnet  
Krzysztof Bychowski
3% na projekt  
i realizację firmowej  
strony internetowej

Aparat w Ruchu
15% zniżki na sesje 
zdjęciowe, 10% zniżki 
na reportaże ze ślubu, 
chrztu, komunii

Marecki  
Ośrodek Kultury  
im. T. Lużyńskiego
5% na wybrane zajęcia

Sklep Medyczny Marki
5% zniżki na artykuły 
medyczne poza  
refundacją

Blask Myjnia 
i Detailing
10% na usługi myjni, 
10% na usługi  
wulkanizacji

Na gładko  
– usuwanie wgnieceń
15% na wszystkie usługi

Zymetric
5% na przenośny klima-
tyzator lub oczyszczacz 
powietrza marki Noxa

Dietlifestyle  
Catering Dietetyczny
10% od cen podsta-
wowych na zestaw 
cateringowy

Husse Marki  
(karma dla psów 
i kotów)
5% na produkty 
Husse

 Kids Code Szkoła 
Programowania  
dla Dzieci
5% zniżki na kursy 
programowania

Pewny Lokal
50 zł zniżki na każdy 
odbiór nierucho-
mości, 5% na każdą 
usługę

e-mama 
(sklep internetowy)
5% na całą ofertę 
w cenach nieobjętych 
innymi promocjami

TmFizjo
25% fizykoterapia,  
10% regeneracja

Es Gabinet Kosmetyczny 
Edyta Sawicka 
20% na zabiegi  
kosmetyczne, 10%  
na stylizację paznokci

TCD  
Joanna Piotrowska
15% zniżki na kino  
plenerowe, 10% na  
wypożyczenie leżaków

Gabinet Wspierania 
Rozwoju Dziecka 
Katarzyna Biniszewska
10% za diagnostykę 
logopedyczną, 5% za 
konsultację-poradę 
legopedyczną/peda-
gogiczną

Masaż i Terapia 
Kamila Koper-Pytlik
10% zniżki na masaże

Red Chili Catering
10% zniżki  
na dowolna dietę

Kampery Warszawa 
Rafał Wojciechowski
50% zniżki na opłatę 
serwisową, 3% zniżki 
na wynajem

 Agencja Fotograficzna 
Magiczne Chwile.pl
15% na wszystkie 
usługi

ECOpvLUX  
Andrzej Obrębski
10% na montaż 
fotowoltaiki i pieców 
elektrodowych

Pralnia EM
5% zniżki na wszystkie 
usługi

EN2
10% na instalacje 
fotowoltaiczne

Restauracja Ito Sushi
8% na zamówienia 
powyżej 100 zł

Fizjoforte Mgr 
Marlena Stelmaszczyk
10% na usługi  
fizjoterapii,  
rehabilitacji

Vesmot 
(sklep motoryzacyjny)
4% na cały asortyment 
przy płatności gotówką

Jaskinia Solna Eden
5% zniżki na pierwsze 
wejście jednorazowe 
lub pierwszy karnet, 
10% zniżki na każdy  
kolejny karnet wejść 
oraz na seanse  
grupowe

Ledger Biuro 
Księgowo-Finansowe
10% na usługi, 5% zniżki 
dla klientów z polecenia

 Almatex
5% na okna, drzwi,  
witryny, 6% na fasady, 
ogrody zimowe

Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne
20% na bilety basenowe 
(bez strefy SPA)

Salon optyczny  
Vision Express
25% zniżki na  
oprawy przy zakupie  
kompletnej oprawy

Biwat
20% na całą ofertę 
wynajmu atrakcji  
dmuchanych

Mr. Polerka
10% zniżki na pod-
stawową pielęgnację 
lakieru oraz detailing

Świat Zagadek
10% na gry w pokojach 
zagadek

Elpat (księgarnia)
5% na całą ofertę

Prywatna Szkoła 
Muzyczna Music 
And You
5% na lekcje wybra-
nego instrumentu

 Etykat (producent mate-
riałów graficznych) 5% na 
zamówienie powyżej 100 zł 
netto, 7% na zamówienie 
powyżej 1000 zł netto

SushiSam 
(artykuły do sushi)
4% na cały asorty-
ment przy płatności 
gotówką

FX Core  
(usługi informatyczne)
10% na wszystkie 
usługi

Malowanie-Remont
10% zniżki na malowa-
nie ścian, 5% zniżki  
na gładzie gipsowe

Vip-Trans  
Paweł Dobrowolski
10% na usługi taxi

Jubiler 
(biżuteria, zegarki)
5% na cały asortyment

ADM Mateusz 
Młynarczyk 5% na sprze-
daż żywic epoksydo-
wych, 5% na wykonanie 
kamiennego dywanu

Avarus Marek Jeziorski
10% na urządzenia  
biurowe, 7%  na napra-
wy i usługi serwisu

MK Studio Makijażu 
Permanentnego 
i Doskonalenia Ciała
10% na makijaż perma-
nentny oczu, ust, brwi,
10% na pierwszy karnet 
dziesięciu wejść na ma-
saż rolką Roll Magic

Sklep Tefal  
10% zniżki na patelnie  
(nie łączy się z promocja-
mi), 5% zniżki na pozostały 
asortyment (z wyłącze-
niem niebieskich cen)

Cynka-Zabawki  
Robert Sobieraj
5% na cały asortyment 
z wyjątkiem artykułów 
w promocji

Natural Brands
5% zniżki na Dietę Sport 
i Dietę Odchudzającą

Em-Ka Event
10% na animacje weselne 
oraz animacje podczas 
imprez rodzinnych, 10% 
na organizację urodzin

Profesjonalny  
Gabinet Kosmetyki
5% na wszystkie  
usługi z cennika

Ewa Bednarz 
Photography
5% na sesje i reportaże 
fotograficzne

Szkoła Tańca  
Dance Station
15% za pierwszy  
miesiąc zajęć, 5%  
za zajęcia taneczne

Gravitan Targówek  
(siłownia) 15% na karnet 
open, 10% na zabiegi 
w klinice beauty

Marek Rokita Kancelaria 
Radcy Prawnego
15% zniżki na usługi 
od standardowych cen 
kancelarii

Ref Instal Tomasz 
Badura (instalacje  
wewnętrzne  
w domach) 10% 
zniżki na wszystkie  
usługi, 5% na zakup 
urządzeń

Kupiec Therm Marian 
Pietrzak Mariusz Pietrzak
10% na przegląd okreso-
wy kotła, 10% na części 
zamienne

 Admar Adam Jańczuk 
10% na pranie 
dywanów i tapicerki 
meblowej

Mar-Sound
10% zniżki na wszystkie 
usługi

Salon Bielizny 
„Blisko Ciała”
5% zniżki na pierwszy 
produkt, 10% zniżki na 
drugi i kolejny produkt

BFM24 
(m.in. systemy  
alarmowe i monitoring)
10% zniżki za instalacje

MKS Marcovia Marki
20% zniżki na składkę 
członkowską

Sklep Wędzonka
5% zniżki  
na cały asortyment

DBR
5% na wywóz odpadów 
remontowo-budowla-
nych w kontenerach

Dreams Ventures
10% na Kurs do egzami-
nów TOEFL/SAT/IELTS, 
5% na pomoc mentorską 
w aplikacji na studia 
w USA, Holandii, Anglii

DronePosition 
(fotografia, film)
10% na całą ofertę

Home Cafe
5% na cały asorty-
ment, 10% na usługi  
serwisowe

Księgarnia ZIK
10% na książki,  
10% gry i zabawki

Polbico
6% na okna, drzwi, 
bramy przy płatności 
w dniu zamówienia, 
3% na okna, drzwi, 
bramy

Energynat
5% na materiały  
do wykonania instalacji 
PV EN2

Progres SP 
Sławomir Pełka
10% zniżki za sprzątanie, 
mycie elewacji i okien, 
8% na sprzedaż soli 
drogowej, soli spożyw-
czej, chlorku wapnia, 
mieszanek

Feniks Piwa 
Rzemieślnicze
7% na asortyment 
piwny

WWL  
Badminton Club
5% na opłatę  
członkowską za rok

Grzegorz Iwańczyk 
Coaching Training
10% zniżki na life co- 
aching, 15% zniżki na 
coaching przywództwa

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Mariola 
Siłuszyk-Ułasiuk
15% na usługi

Nasz Sukces
5% na plisy,  
3% na moskitiery

Hurtownia Opakowań 
Anna Gumowska
10% na opakowania

Kids&Fun
10% na salę zabaw,  
5% na urodziny

Oskar  
(dostawca odzieży)
5% na cały  
asortyment

Biuro Podróży  
Era Wakacji
10% na parkingi przy 
lotnisku, 10% na prze-
wodniki turystyczne

Motohurt  
Robert Szczypiorski
10% na usługi serwisowe, 
10% na wymianę opon

Szkoła Językowa 
Anzhelika Gnieciak
5% za kursy językowe

UWAGA!   CAF3 JEST CZYNNE OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 20.00. 
NIE BĘDZIE WIĘC PROBLEMU ZE ZROBIENIEM MKM PO PRACY

Dom 2.0 - Czysta Energia
20% na instalacje foto-
woltaiczne z montażem, 
20% na systemy rekupe-
racji i pompy ciepła

Eco24 Natalia Pustelnik 
(pojemniki na odpady, 
produkty ekologiczne do 
recyklingu) 5% na pro-
dukty z katalogu ECO24

Marek Kwiecień podczas  
zimowego treningu  

na mareckiej zwałce.
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Rekordy z bibliotecznej półki
Parafrazując Marka Twaina – 
informacje o śmierci książki okazały 
się przedwczesne. A udowadniają to 
czytelnicy mareckiej biblioteki.  

Tradycyjne książki czy nowoczesne media? Każda wol-
na chwila przed ekranem smartfona czy raczej z książ-
ką w ręku i kubkiem herbaty? Od wielu lat zastanawia-
my się nad przyszłością rynku książki i zadajemy sobie 
pytanie „czy czytanie nie zaniknie?”. Wygląda na to, 
że w Markach nie musimy się o to martwić! Znamy 
najnowsze dane czytelnictwa za ubiegły rok. Łączna 
liczba wypożyczeń książek, audiobooków (a także fil-
mów i gier) była rekordowa i wyniosła 97 255. Wzrost 
wizyt w bibliotece jest więc znaczący i w porównaniu 
z 2021 r. wynosi prawie 31 proc. 

– To znakomity wynik w czasach, gdy naszym cza-
sem skutecznie potrafią zawładnąć urządzenia elek-
troniczne. Papierowa książka nie przegrywa konku-
rencji z social mediami – cieszy się Paweł Pniewski, 
zastępca burmistrza Marek. 

Ale nasza biblioteka mierzy jeszcze wyżej.
– Marzy nam się, aby w tym roku po raz pierwszy 

w historii przekroczyć liczbę 100 tys. wypożyczeń. Czy 

jest to możliwe? Sądzimy, że tak. Po okresie pandemii 
stan czytelnictwa wyraźnie wraca do normy. Mamy 
nadzieję, że fascynujący świat książki odkryją kolejne 
osoby. Zapraszamy do naszych placówek zarówno 
stałych czytelników jak i tych, którzy jeszcze do nas 
nie dotarli – mówi Agnieszka Rżewska, dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Miasta Marki.

A jest w czym wybierać. Księgozbiór mareckiej 
biblioteki liczy 73 159 książek oraz 1745 audiobo-
oków, filmów i gier planszowych. Tych pierwszych 
przybyło w ubiegłym roku 3200 egzemplarzy, tych 
drugich – 251.

– Rośnie też liczba naszych czytelników. W 2021 r. 
do biblioteki zapisanych było 4080 osób, rok później – 
już 4657. Jeśli utrzymamy ten trend wzrostowy, to po 
raz pierwszy w historii naszych placówek przekroczy-
my liczbę 5000 czytelników w tym roku – podkreśla 
Agnieszka Rżewska.

Biblioteka zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych 
i seniorów. 

– Jesteśmy w trzech lokalizacjach w Markach: 
Lisa-Kuli 3a, Wspólnej 40-42 oraz Wczasowej 5. Pra-
cujemy również w większość sobót. Do zobaczenia 
w bibliotece – zachęca Agnieszka Rżewska.

Rośnie na prywatnej posesji przy ulicy Legionowej, ma 
415 cm obwodu pnia, 20 metrów wysokości i może 
liczyć ponad 150 lat. Mowa o dębie szypułkowym, 
który decyzją Rady Miasta został uznany pomnikiem 
przyrody. Dąb – pomimo wieku – jest w dobrej kondy-
cji. Jest drzewem okazałym o wielkiej wartości przy-
rodniczej oraz bardzo dużej wartości dendrologicznej 
i krajobrazowej. 

Wniosek o ustanowienie dwunastego pomnika 
przyrody wpłynął od właściciela działki. Wokół drze-
wa obowiązuje teraz strefa ochronna o promieniu 
15 m. Koszty wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
drzewa będą pokrywane z budżetu miasta. 

Najstarszym pomnikiem przyrody na terenie Marek 
jest „Dąb Gajos”. Drzewo liczy około 350 lat. Jest też 
największym pod względem 
obwodu pnia oraz jednym 
z najstarszych na Mazowszu. 
Wysokość drzewa to oko-
ło 33 metrów, a rozpiętość 
korony to około 29 metrów. 
Podczas II wojny światowej 
w korzeniach dębu wykona-
no wykop, w którym schro-
nienie przed Niemcami znala-
zło kilku miejscowych Żydów.

MŁODSZY BRAT „GAJOSA”

Jak zaczęła się Pana przygoda z tym instrumentem? 
Jacek Kurzepa: Gdy miałem 10 lat, do naszego rodzin- 
nego domu przyszedł mężczyzna, który zajmował się 
zawodowo naprawą telewizorów. Zainteresował go 
akordeon mojego taty. Ojciec pozwolił mu zagrać. Gdy 
usłyszałem, postanowiłem, że będę akordeonistą. Tato, 
widząc mój błysk w oku, zapisał mnie do ogniska mu-
zycznego, najpierw na warszawskim Bródnie, później 
na Pradze. I tak krok po kroku trafiłem do szkoły muzycz- 
nej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ten instrument 
był najbliższy mojemu sercu i tak pozostało do dziś. 

Na jakim akordeonie lub akordeonach Pan gra?  
Gram na każdym akordeonie: zarówno klawiszowym, 
guzikowym jak i trzyrzędowym. Najtrudniejszy jest 
jednak akordeon dwurzędowy, w którym mamy pa-
saże i gamy muzyczne. Na takim akordeonie trzeba 
grać na całej klawiaturze. Na akordeonie guzikowym 
gramy w gamie chromatycznej i mamy wszystko na 
tzw. miejscu, co nie wymaga dużego zaangażowania 
podczas gry. 

Zajmuje się Pan też naprawą akordeonów…
Interesowało mnie, jak zbudowany jest ten instrument 
i co jest w środku. Zacząłem rozkręcać akordeony, 
głównie polskie. Były stosunkowo tanie i nie było 
mi ich bardzo szkoda. Część wiedzy na temat bu-
dowy i strojenia akordeonu czerpałem z literatury 
fachowej. Pytałem też o to różne osoby. Specjalistów 
w tej dziedzinie nie było jednak zbyt wielu, więc sam 
wszystkiego się nauczyłem i zostałem samoukiem. 

Gdy skończyłem 40 lat, spotkałem człowieka, któ-
ry zawodowo zajmował się naprawą i strojeniem. 
Zawiozłem mu swój akordeon, prosząc o opinię, czy 
jest dobrze zestrojony i w pełni sprawny. Gdy zagrał 
na moim instrumencie, powiedział mi, że zrobił go 

bardzo dobry fachowiec. Po tych słowach przyznałem 
się, że zrobiłem to sam, notabene nie mając w tym 
żadnego specjalistycznego wykształcenia. Do dziś 
jestem z tego dumny. 

Ile obecnie ma Pan akordeonów? Jak kosztowne 
jest to hobby?
Mam dwa akordeony. Wcześniej miałem więcej, ale 
stwierdziłem, że i tak na wszystkich jednocześnie nie 
zagram. Obecnie najtańszy akordeon, taki do naucza-
nia, można już mieć za 150-200 zł. Najdroższy może 
kosztować blisko 100 tys. zł. Generalnie dobrze za-
chowane stare akordeony grają lepiej niż te nowe. 

A czy jest to tylko hobby?
To zależy. Nieraz uczestniczę w kameralnych impre-
zach, gdzie przedstawiam swój repertuar. Na akorde-
onie da się zagrać prawie wszystko i czasami gram 
to, o co mnie ludzie poproszą. 

A konkursy? 
Uczestniczyłem w różnych konkursach i spotkaniach 
plenerowych takich jak Mazowieckie Majowe Muzy-
kowanie w Watkowie, Polskie Granie i Śpiewanie 
w Płońsku i wielu innych. Gram jednak nie dla nagród 
i osiągnięć. Dla mnie to ciągła przygoda muzyczna 
i możliwość spotkania się z wieloma ciekawymi ludźmi.

Czy młodzi ludzie chętnie sięgają jeszcze po 
ten instrument?
Tak, uczyłem kilku osób gry na akordeonie, które do 
dziś kontynuują swoją przygodę z muzyką i tym in-
strumentem. Dodam też, że w każdym wieku można 
rozpocząć naukę gry na akordeonie. 

Dziękuję za rozmowę.

Pan Stopek z akordeonem

Na co dzień Jacka Kurzepę 
można spotkać przy Szkole 
Podstawowej nr 2, gdzie 
bezpiecznie przeprowadza 
uczniów przez jezdnię. Niewielu 
jednak wie, że pracownik 
Zakładu Usług Komunalnych  
jest znakomitym akordeonistą

Na naszym profilu FB możecie posłuchać i zobaczyć, 
jak pan Jacek gra!


