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Wprowadziliśmy Marecką Kartę Mieszkańca, które daje zniżki i rabaty
Któż z nas nie lubi zniżek?! Któż z nas 
nie lubi coś utargować?! Ale zaraz, 
zaraz… Czy trzeba od razu się targo-
wać? A może łatwiej będzie wyciągnąć 
z portfela niedużą, błękitną kartę, dzięki 
której automatycznie dostaniemy zniżki 
i upusty?! Takie przywileje daje Marecka 
Karta Mieszkańca (MKM), którą we 
wrześniu zaczął wydawać nasz ratusz. 
Aby ją mieć na stałe w portfelu, wystar-
czy poświęcić kilka minut. Wypełniamy 
krótki wniosek – elektronicznie lub pa-
pierowo – i odbieramy MKM w ratuszu. 
A potem – idziemy na tańsze zakupy.

– Mieliśmy kiedyś Kartę Markowia-
nina, która uprawniała do tańszych 
przejazdów autobusowych. Po wejściu 
do pierwszej strefy biletowej straciła 
na znaczeniu. Uznaliśmy jednak, że 
warto wrócić do tej idei w nowej for-
mule. Obecnie Marecka Karta Miesz-
kańca umożliwia ich posiadaczom 
uzyskiwanie zniżek w różnych punk-
tach usługowych, handlowych i kul-
turalnych – opowiada Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Lista firm i instytucji, które udzie-
lają zniżek z każdym tygodniem się 
powiększa. Na początku chęć udziału 
w programie wyraziło 16 podmiotów. 
Obecnie jest ich już 30. Są to m.in. ser-
wisy samochodowe, sklepy internetowe, 
salony kosmetyczne i księgarnie, a także 
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego.  

– Pewnie wszyscy znają powie-
dzenie „cudze chwalicie, swego nie 

znacie”. Zależy nam, by jak najwięcej 
mareckich firm i instytucji włączyło 
się do naszego programu. Mają dobrą 
ofertę, nie ustępują konkurencji, ale 
często o nich nie wiemy. Wejście do 
projektu MKM będzie dla nich dobrą 
formą promocji, natomiast my, zwykli 
mieszkańcy, otrzymamy od nich zniżki. 
Wszyscy będą zadowoleni – podkre-
śla Dariusz Pietrucha, wiceburmistrz 
Marek. 

Przedsiębiorcy (również spoza 
Marek) nie wnoszą żadnych opłat za 
wejście do programu. Deklarują na-
tomiast, jakich zniżek udzielą posia-
daczom karty. Pełną listę partnerów 
można zobaczyć na stronie interneto-
wej karta.marki.pl 

– Dziękujemy za dotychczasowe za-
interesowanie Marecką Kartą Miesz-
kańca. Przez miesiąc wydaliśmy po-
nad 500 kart. To najlepszy dowód, że 
mieszkańcy dostrzegli korzyści, wyni-
kające z jej posiadania – dodaje Emilia 
Oleksiak, naczelnik Wydziału Promo-
cji, Spraw Społecznych i Zdrowia. 

↘ Kartę może otrzymać każda osoba 
zamieszkująca na terenie naszego 
miasta. Wniosek można wypełnić na 
stronie karta.marki.pl bądź osobiście 
w kancelarii urzędu w pokoju nr 
13 na parterze budynku. Dla osób 
niepełnoletnich wniosek składają 
rodzice bądź opiekunowie. Kartę 
należy odebrać osobiście  
– w kancelarii urzędu.

JAK WYROBIĆ MKM

ZERO OPŁAT, 
SAME KORZYŚCI
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Miasta 
wojewódzkie
1. Warszawa
2. Poznań
3. Opole
4. Bydgoszcz
5. Katowice

Miasta  
na prawach powiatu
1. Świnoujście
2. Płock
3. Gliwice
4. Sopot
5. Bielsko-Biała

Miasta  
powiatowe
1. Grodzisk Mazowiecki
2. Goleniów
3. Wieliczka
4. Piaseczno
5. Kołobrzeg

Małe miasta 
1. Dziwnów
2. Ożarów Mazowiecki
3. Łomianki
4. Marki
5. Siechnice

Gminy wiejskie
1. Kobierzyce
2. Tarnowo Podgórne
3. Ksawerów
4. Czosnów
5. Jaworze

SAMORZĄDY SUKCESU

Zostaliśmy docenieni w rankingu „Sukces mijającej kadencji” 

Marki na czwartym 
miejscu w Polsce
Pod koniec kadencji samorządowej reno-
mowane pismo samorządu terytorialnego 
„Wspólnota” ogłasza ciekawe zestawienie 
gmin, przygotowane przez naukowców 
Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii 
małych miast (bo do niej zaliczono Marki) 
jest 590 samorządów. W tak silnej stawce 
Marki znalazły się na czwartym miejscu 
w Polsce! Przed nami są tylko Dziwnów, 
Ożarów Mazowiecki i Łomianki, za nami 
Siechnice, Mielno, Józefów, Swarzędz, 
Kąty Wrocławskie i Łeba. 

– Nasz sukces jest tym większy, że 
wybór Marek nie został dokonany przez 
kapitułę lub jury. Uniwersyteccy eksperci 
oparli się wyłącznie na twardych danych 
m.in. sprawozdaniach budżetowych sa-
morządu i danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego – podkreśla burmistrz Jacek 
Orych. 

Żeby Czytelnika nie zanudzać szczegó-
łami dotyczącymi metodologii, napiszemy 
jedynie, że końcowa lokata jest sumą czte-
rech wskaźników: sukcesu finansowego, 
ekonomicznego, społecznego i infrastruk-
turalnego. 

– Ta kadencja upływa pod znakiem 
wielkich inwestycji. Rozbudowujemy i re-
montujemy sieć dróg jak i bazę edukacyj-

ną. Chcemy utrzymać ten kierunek w ko-
lejnych latach – dodaje Dariusz Pietrucha, 
wiceburmistrz Marek, odpowiedzialny za 
inwestycje. 

Inwestycyjna lokomotywa Marek roz-
pędzała się z każdym rokiem. W pierw-
szym, pełnym roku kadencji Jacka Orycha 
wydatki majątkowe wynosiły 10 mln zł, 
w drugim – już 19 mln zł, a w trzecim – 
38 mln zł. Ten wzrost został zauważony 
przez autorów innego rankingu „Wspól-
noty” – „Liderów inwestycji”. Jest to ze-
stawienie województw, powiatów i gmin, 
które najwięcej inwestują w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca. 

– Na 590 sklasyfikowanych miast zna-
leźliśmy się na 121 miejscu. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że dwa lata temu byli-
śmy na 463 miejscu, a rok temu na 332 – 
podkreśla Jacek Orych. 

O miejscu w tym drugim rankingu rów-
nież nie decyduje kapituła, ale wyłącznie 
twarde dane. Autorzy raportu obliczają 
średnią wysokość inwestycji z trzech lat 
(w tym wypadku 2015-2017), następnie 
rezultat dzielą przez liczbę mieszkańców. 
Tak uzyskują końcowy wskaźnik, czyli 
wartość wydatków majątkowych w prze-
liczeniu na głowę mieszkańca.

– Nasz wynik wynosi 701 zł. Z takim 
rezultatem możemy już „konkurować” ze 
znacznie większymi miastami. Jest on nie-
wiele niższy niż w przypadku Włocławka 
(720 zł) i Chorzowa (713 zł), większy niż 
w przypadku Zamościa, Jeleniej Góry czy 
Kołobrzegu. Obecnie szacujemy wartość 
naszych miejskich, tegorocznych inwestycji 
na ponad 66 mln zł – mówi Jacek Orych. 

– Warto podkreślić, że tam, gdzie mo-
żemy, sięgamy po bezzwrotne zewnętrzne 
dofinansowania. Tak było m.in. w przy-
padku przebudowy ulicy Głównej, budowy 
drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej i par-
kingów „Parkuj i Jedź”, które otrzymały 
wsparcie z unijnego programu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. W kolejnej 
kadencji pieniądze z tego źródła popłyną 
m.in. na przebudowę Sosnowej-Kościusz-
ki, Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej 
i Lisa-Kuli – dodaje Dariusz Pietrucha.

Burmistrz Jacek Orych dziękuje pra-
cownikom ratusza za czteroletni wysiłek. 
Podkreśla ogromną rolę, jaką odegrała 
przy planowaniu i zdobywaniu finanso-
wania inwestycji skarbnik Beata Orczyk. 

– Wykonuje tytaniczną pracę, za którą 
należy jej się ogromny szacunek – dodaje 
burmistrz. 
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Kolejna inwestycja miejskiej 
spółki jest dofinansowana 
z unijnej puli.

Ma już 200 km, ale znów się powięk-
szy. Mowa o sieci kanalizacji sanitarnej, 
którą w drugiej dekadzie tego stulecia 
praktycznie od zera budował Wodociąg 
Marecki. Pod koniec wakacji samorzą-
dowe przedsiębiorstwo podpisało umo-
wę z ciechanowską firmą Plast-Bud. 
Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie 
budowa niemal 5,6 km kanalizacji sani-
tarnej oraz dwóch pompowni sieciowych. 
Gdzie powstaną nowe odcinki? Z inwe-
stycji cieszyć się będą mieszkańcy ulic: 
Butrymów, Bilewiczów, Kordeckiego, 
Kurcewiczów, Wiśniowieckiego, 
Podolskiej, Kamienieckiej, Kujawskiej, 
Skłodowskiej, Podkomorzego, 
Grunwaldzkiej, Okólnej, Parkowej, 
Spacerowej. Powstaną także sięgacze 
od ulic: Butrymów, Leśnej i Środkowej. 
Wykonawca robót będzie mieć 12 mie-
sięcy na realizację tego zamówienia. Po 
finalizacji prac do sieci będzie mogło się 
przyłączyć 200 nieruchomości. Wartość 
kontraktu wynosi ponad 8,7 mln zł.

Toczy się kolejne postępowanie prze-
targowe. Jeśli uda się wyłonić jego zwy-
cięzcę, prace związane z rozbudową sie-
ci kanalizacji sanitarnej będą się toczyć 
m.in. przy Wilczej, Wesołej, Spacerowej, 
Małej i Wąskiej. 

Sporą część kosztów inwestycji zre-
funduje Unia Europejska.

– W marcu tego roku podpisaliśmy 
z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umo-
wę na dofinansowanie. Otrzymujemy 
je z Funduszu Spójności po raz trzeci. 
W poprzednich dwóch etapach uzyska-
liśmy ponad 87 mln zł – mówi Kajetan 
Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wo-
dociągu Mareckiego.

Tym razem miejska spółka dosta-
nie 19,3 mln zł unijnego dofinanso-
wania do inwestycji wartych łącznie 
46,2 mln zł.

W ramach trzeciego etapu realizowa-
na jest już inna, bardzo ważna marecka 
inwestycja. Na terenie Czarnej Strugi 
powstaje druga w mieście stacja uzdat-
niania wody. To odpowiedź na rosnący 
popyt na wodę. Stacja będzie gotowa 
w przyszłym roku.

Kończą się prace przy  
ul. Głównej, zaczynają przy 
ciągu ulic Sosnowa-Kościuszki.

Do tej pory jest to największa marec-
ka inwestycja drogowa. Kompleksowa 
przebudowa ulic na Zieleńcu koszto-
wała 13 mln zł. Dzięki budowie ka-
nalizacji deszczowej z Głównej i jej 
bocznych ulic zniknęły wszechobecne 
po każdym deszczu kałuże. Ulice zy-
skały też nowiutką nawierzchnię. Na 
Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, 
Wschodniej i Przyleśnej została uło-
żona kostka brukowa, na Głównej 
i łączniku z Sowińskiego – wylany 
asfalt. Piesi mogą cieszyć się z nowe-
go, równego chodnika, a rowerzyści – 
z drogi rowerowej, która przez Główną 
i Przyleśną oraz tereny leśne prowadzi 
do drogi technicznej przy obwodnicy. 
Bezpieczeństwo ruchu poprawiają trzy 
wyniesione skrzyżowania.

– Dzięki tej inwestycji mamy bardzo 
dobre połączenie z centrum Marek na 
Zieleniec i dalej – do drogi wojewódz-
kiej 631 – podkreśla Dariusz Pietrucha, 
zastępca burmistrza. 

Niedługo inwestycja na Zieleńcu 
straci jednak status tej największej 
w Markach. Rozpoczęły się bowiem 

prace przy przebudowie ciągu ulic So-
snowa-Kościuszki. Jest to trasa, która 
nasze miasto z warszawską Białołęką. 
Umowa na wykonanie robót, warta 
15,9 mln zł, została podpisana w maju. 
Przez kilka miesięcy zwycięzca przetar-
gu nie mógł uzyskać w starostwie cza-
sowej organizacji ruchu, warunkującej 
rozpoczęcie robót. Gdy ją uzyskał, na-
tychmiast został wprowadzony na te-
ren inwestycji. Podobnie jak na Zieleń-
cu droga zostanie odwodniona, zyska 
nową nawierzchnię, chodnik i drogę 
rowerową. Współfinansowanie inwe-
stycji zapewniają powiat wołomiński 
oraz Unia Europejska. 

Wykonawca remontu Alei 
Piłsudskiego szacuje, że remont 
zakończy się w listopadzie. 
Wyjątkiem są mosty  
na rzekach: Długiej i Czarnej.  
Tu prace potrwają dłużej.

Wrześniowe zamknięcie wschodniej 
nitki głównej arterii komunikacyjnej 
przypomniało najgorsze czasy sprzed 
otwarcia obwodnicy Marek. Miasto sta-
nęło w korku. W kolejnych dniach sy-
tuacja zaczęła się poprawiać, ale i tak 
o przejezdności z początku tego roku 
na razie można pomarzyć. Władze mia-
sta poprosiły o wyjaśnienia inwestora 
– Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) oraz wykonawcę 
remontu – firmę Astaldi. W tym miejscu 
warto zaznaczyć, że Aleja Piłsudskiego 
nie jest drogą miejską, a jej remont jest 
częścią państwowego kontraktu na bu-
dowę obwodnicy Marek. Na zaproszenie 
samorządu odpowiedziała firma Astaldi, 
której przedstawiciel pojawił się na wrze-
śniowej sesji Rady Miasta. Niestety, za-
brakło na niej reprezentantów GDDKiA. 

Radni pytali, dlaczego remont pierw-
szego odcinka – od Strugi do Rybnej trwa 
tak długo, choć z zapowiedzi wynikało, 
że jest to kwestia tygodni, a nie miesięcy. 

– Zakres naszego remontu przewidy-
wał jedynie remont nawierzchni. Gdy 
przystąpiliśmy do prac, okazało się, że 
studzienki kanalizacyjne są w fatalnym 
stanie. Ich kręgi były popękane. Gdy-
byśmy ułożyli nową nawierzchnię bez 
remontu studzienek, droga po remoncie 
uległaby ponownej degradacji – tłuma-
czył przedstawiciel Astaldi. 

Włoska firma podkreśla, że jej kon-
trakt na remont alei nie przewidywał re-
montu studzienek. Dlatego wykonawca 
musiał uzyskać dodatkowe zlecenie od 

GDDKiA. Po jego uzyskaniu w czerwcu 
zamówił materiały i wrócił do robót. 

– Przewidujemy, że obie nitki Alei 
Piłsudskiego skończymy remontować 
w listopadzie. Jest to termin, który wy-
nika z naszych szacunków i doświad-
czeń. Mamy zabezpieczone materiały,  
a także już wiemy, czego możemy się 
spodziewać pod ziemią. Mamy nadzie-
ję, że już żadnych niespodzianek nie 
będzie – dodaje przedstawiciel Astaldi.

Dłużej jednak potrwają remonty mo-
stów nad rzekami: Długą i Czarną. 

– Okazało się, że będziemy na 
nich prowadzić roboty struktural-
ne, a nie kosmetyczne. Musimy po-
prawiać wady konstrukcyjne. Jeśli 
pogoda pozwoli, prace mostowe 
skończymy na początku przyszłe-
go roku. Przed mostami zrobimy 
przewiązki, aby utrudnienia były na 
jak najmniejszych odcinkach. Prze-
praszamy za utrudnienia i robimy 
wszystko, by zakończyć remont jak 
najszybciej – podkreślał przedstawi-
ciel Astaldi.  

Wodociąg rozbuduje 
sieć kanalizacji

Metamorfoza Zieleńca

Nie nasza inwestycja, nasz wielki problem
Miasto chciało być uczestnikiem 
kompleksowego remontu Alei 
Piłsudskiego. Na przeszkodzie stanęły 
kwestie finansowe. Wyceny miasta 
i wykonawcy były dalece rozbieżne. 
Dlatego obecny remont  
jest realizowany według planu  
GDDKiA i polega wyłącznie  
na wymianie nawierzchni.  
Marki będą wprowadzać zmiany 
wzdłuż Alei Piłsudskiego etapami. 
Miasto ma już zagwarantowane unijne 
dotacje na budowę dróg rowerowych. 
Inwestycje będą mogły ruszyć 
w kolejnej kadencji. 
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Zapraszamy starsze pokolenie na 
bezpłatne badania i szczepienia.

100 mln osób – tyle osób, według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia, co roku 
choruje na grypę. Choroba zbiera strasz-
liwe żniwo. W wyniku powikłań umiera 
od 0,5 do 1 mln osób. Szczególnie zagro-
żone są osoby po 60 roku życia. Z myślą 
o nich przygotowaliśmy kolejną edycję 
szczepień. W tym roku prowadzą je dwie 
placówki: Esculap (ul. Fabryczna 1) oraz 
Kardio-Med (ul. Sportowa 3). Z akcji 
mogą korzystać osoby, które ukończyły 
60 rok życia, mieszkające na terenie na-
szego miasta, które zgłoszą chęć uczest-
nictwa w programie. 

W naszej strefie klimatycznej najle-
piej szczepić się od września do grudnia, 
aby zdążyć przed szczytem zachorowań 
na grypę. Dlatego w tym okresie będzie 
realizowany marecki projekt – oczywi-
ście do wykorzystania limitu zakontrak-
towanych świadczeń, przy czym nie dłu-
żej niż do 14 grudnia 2018 r.

SENIORZE,  
BROŃ SIĘ PRZED GRYPĄ

Rusza dwuletni cykl zajęć 
dla 800 uczniów 
i 64 nauczycieli, finansowany 
przez Unię Europejską. 

W niemal każdym tegorocznym nu-
merze Marki.pl poświęcamy uwagę 
wielkich inwestycjom edukacyjnym 
naszego miasta. To one oczywiście 
skupiają przede wszystkim uwagę 
mareckich samorządowców. Władze 
naszego miasta nie zapominają jed-
nak, że równie ważny jest sam proces 
nauczania młodych ludzi. W sierpniu 
Rada Miasta zaakceptowała wnio-

sek burmistrza Jacka Orycha, by 
w naszym mieście wdrożyć program 
„Mistrzowie kompetencji w Gminie 
Miasto Marki”. Dzięki niemu przez 
dwa lata przeprowadzimy dodatkowe, 
pozalekcyjne zajęcia dla 800 uczniów 
m.in. z matematyki i języków (angiel-
ski, niemiecki, hiszpański, rosyjski). 
Zainteresowanie młodych markowian 
powinny wzbudzić również: przyrod-
nicze laboratorium, warsztaty z robo-
tyki, półkolonie naukowe, wycieczki 
i przedstawienia teatralne. 

Z programu skorzysta także kadra 
pedagogiczna. Jego drugim elemen-
tem są szkolenia dla 64 nauczycieli 

z m.in. z prowadzenia zajęć metodą 
eksperymentu oraz programowania – 
tworzenia gier komputerowych z wy-
korzystaniem matematyki.

– Doposażymy również pracownie 
szkolne w sprzęt i pomoce dydak-
tyczne z zakresu technologii infor-
matycznych – dodaje Anna Marchlik, 
sekretarz miasta.

Projekt jest wart 1,9 mln zł, ale 
w ogromnej części sfinansuje go Unia 
Europejska. Wkład miasta to jedy-
nie 95,5 tys. zł. Zajęcia, prowadzone 
w pięciu publicznych szkołach pod-
stawowych, zakończą się w sierpniu 
2020 r. 

Mali i duzi mistrzowie kompetencji

Szpital Pana Cegiełki
Przez zabawę uczymy 
najmłodszych obywateli 
naszego miasta, jak reagować 
w sytuacjach zagrożenia życia.
W czasach, gdy otacza nas wielki po-
śpiech i zobojętnienie na cierpienie dru-
giego człowieka, z odsieczą przychodzą 
nam dzieci i nastolatkowie. Jak donoszą 
media, to właśnie oni coraz częściej sta-
ją się cichymi bohaterami ratując życie 
bliskich, znajomych, a nawet całkowicie 
im obcych ludzi. To często dzięki nim 
osoby, które znalazły się w sytuacji za-
grożenia życia, otrzymują wyczekiwaną 
pomoc i wracają do zdrowia po działa-
niach ratowniczych małych bohaterów.

Działając w myśl starego powiedze-
nia „Czym skorupka za młodu nasiąk-
nie, tym na starość trąci”, w 2017 r. 
burmistrz Jacek Orych zainicjował dzia-
łania dedykowane młodym ludziom. 

– Ich celem jest nauka zasad udzie-
lania pierwszej pomocy i bezpiecznych 
zachowań w obliczu codziennych wy-
zwań – opowiada Emilia Oleksiak, 
naczelnik Wydziału Promocji, Spraw 
Społecznych i Zdrowia.

Tak właśnie powstał pilotażowy pro-
gram nauki przez zabawę, który otrzymał 

nazwę „Szpital Ratownika Cegiełki” (ma-
skotki Marek). To kontynuacja działań 
burmistrza w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa na terenie Marek, które rozpo-
częły się w 2015 r. od wdrożenia projektu 
powszechnego dostępu do defibrylacji. 

Dzięki zaangażowaniu naszych sa-
morządowców w budżecie na 2018 r. 
zostały zabezpieczone pieniądze na 
realizację „Szpitala Pana Cegiełki”. 

W pierwszym roku funkcjonowania 
objęliśmy nim dzieci z publicznych 
przedszkoli, a także uczniów klas 
1-3 mareckich szkół podstawowych. 
W sumie w programie bierze udział 
aż 1600 dzieci i 100 nauczycieli. Tak 
szkolimy kadrę pedagogiczną, by ją 
przygotować do dalszej pracy z dzieć-
mi i utrwalić praktyczne umiejętności. 
Tylko systematyczne działania zapew-

nią odpowiedni poziom przygotowa-
nia naszych młodych ratowników.

Pilotażowy program „Szpital Ra-
townika Cegiełki” potrwa do paź-
dziernika 2018 r. Jego zwieńczeniem 
będzie wielki finał połączony z działa-
niami w ramach Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca, który 
obchodzony jest od 2013 r.

 MACIEJ KRAJEWSKI

Dobry początek. Chcemy, aby program doczekał się kontynuacji w następnych 
latach i został rozszerzony o kolejne grupy wiekowe dzieci. 

↘  przeciwdziałanie 
zjawisku znieczu-
licy społecznej; 

↘  wpojenie dzie-
ciom właściwych 
zachowań w obliczu wypadków lub 
sytuacji potencjalnie niebezpiecz-
nych;

↘  wypracowanie odpowiednich reak-
cji w sytuacji zagrożenia;

↘  numery alarmowe jako podsta-
wa bezpieczeństwa;

↘  nauczenie dzieci poprzez zabawę 
zasad bezpiecznego udzielania 
pierwszej pomocy;

↘  zmniejszenie u dzieci uczucia lęku 
przed szpitalem i lekarzem;

↘  profilaktyka w zakresie używek.

GŁÓWNE CELE 
PROGRAMU  
„SZPITAL  
PANA CEGIEŁKI”
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↘  Zarejestruj się na stronie kolomarek.pl. Możesz też ściągnąć aplikację mobilną. 
Jeśli już jesteś w warszawskim systemie Veturilo nie musisz dokonywać 
rejestracji – systemy są kompatybilne. 

↘  Kiedy zarejestrujesz się w systemie, dokonaj opłaty inicjalnej w wysokości co 
najmniej 10 zł. Możesz to zrobić na stacji – jest tam terminal zbliżeniowy.

↘  Otrzymasz wiadomość sms oraz e-mail, w których będzie podany Twój kod 
PIN. Kod PIN oraz numer telefonu komórkowego są Twoimi identyfikatorami 
w systemie. 

↘  Na stacji przy użyciu terminala dokonujesz wypożyczenia podając numer 
telefonu i otrzymany wcześniej PIN.

↘  Rower zostaje odblokowany z elektrozamka. Możesz już jechać. Jeżeli rower 
jest zabezpieczony tradycyjną obejmą – odblokuj go za pomocą kodu do 
zamka szyfrowego, wyświetlonego na ekranie terminala przy wypożyczeniu.

↘  Jeśli chcesz oddać rower, podjedź do wybranej stacji i wczep rower 
w elektrozamek.

↘  Gdy wszystkie zamki są zajęte, możesz przypiąć rower zamkiem szyfrowym 
do ucha wybranego stojaka lub innego roweru i przetasuj cyfry. W takim 
przypadku podejdź do terminala, przyciśnij „Wypożyczenie/Zwrot” i postępuj 
zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

↘  Pamiętaj o doładowywaniu konta. Musi być na nim co najmniej 10 zł. 
Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. Pierwsza godzina kosztuje 1 zł,  
druga – 3 zł, trzecia – 5 zł, każda następna – 7 zł. 

↘  Rower marecki możesz zostawić na dowolnej stacji w Markach lub Warszawie. 
To samo dotyczy rowerów warszawskich. 

JAK WYPOŻYCZYĆ ROWER – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budowa dróg rowerowych,  
toru typu pumptrack, mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, 
zawody sportowe oraz cykliczne  
akcje z zakresu bezpieczeństwa  
– to nie mogło umknąć uwagi jury 
konkursu organizowanego przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze (PTTK). Marki 
otrzymały wyróżnienie „Gmina 
Przyjazna Rowerzystom 2018” w VII 
edycji tej ogólnopolskiej rywalizacji. 
Wyróżnienie odebrał burmistrz 
Jacek Orych podczas targów Bike 
Expo w Kielcach, które odbywały się 
13 września. To cenne wyróżnienie, 
gdyż mierzyliśmy się z gminami 
i miastami, które są znanymi 
kurortami turystycznymi, oraz 
bogatymi miastami wojewódzkimi. 
Jury doceniło skalę inwestycji, 
zrealizowane i planowanie połączenia 
z sąsiednimi miastami oraz system 
wypożyczalni roweru miejskiego.

WYRÓŻNIENIE OD PTTK

KołoMarek 
rusza  
w drogę
Uruchomiliśmy wypożyczalnię  
rowerów miejskich
To było i jest wspólne przedsięwzię-
cie mieszkańców i samorządu. W lu-
tym zapytaliśmy markowian, gdzie 
uruchomić pierwsze stacje wypo-
życzalni roweru miejskiego. Skala 
zainteresowania pomysłem prze-
szła nasze najśmielsze oczekiwania. 
W ankiecie wzięło udział ponad ty-
siąc osób. Te wskazania stały się pod-
stawą do wyboru pięciu lokalizacji. 
Potem zaprosiliśmy mieszkańców, by 
zgłosili propozycje nazwy mareckie-
go systemu. Nadesłano 90 pomysłów. 
Spośród nich jury konkursu wybrało 
symboliczną nazwę – kołoMarek. 
Potem był tylko przetarg na wybór 
wykonawcy, a następnie sierpnio-
wa umowa z jego zwycięzcą – firmą 
Nextbike Polska. 

– Dziękuję wszystkim, zaangażowa-
nym w ten projekt mieszkańcom. Wasz 
udział zwiększa gwarancję powodzenia 
tego nowego rozwiązania – mówi Ja-
cek Orych, burmistrz Marek. 

Marki-Warszawa
Owoce podpisanej w sierpniu umowy 
z Nextbike można już dziś zobaczyć na 
własne oczy. Stacje wypożyczalni rowe-
ru znajdują się przy pętli autobusowej 
na Legionowej, na rogach: Piłsudskiego 
i Legionowej oraz Piłsudskiego 
i Wspólnej, przy Urzędzie Miasta oraz 
pod wiaduktem Trasy S8. Znajduje się 
w nich 75 rowerów (w tym dwa dzie-
cięce). Ale tak naprawdę tych rowe-
rów może być więcej. Nasz system jest 
kompatybilny z warszawskim. Co to 
oznacza? Można wyjechać z Marek ko-
łoMarkiem i zostawić go w Warszawie, 
można też wrócić z Warszawy Veturilo 
i zostawić go w Markach. 

– Warszawa, Konstancin Jeziorna, 
Michałowice, Pruszków, Piaseczno, 
Otwock i teraz Marki – wszystkie te 
miejscowości dysponują własnymi 
systemami rowerowymi, ale dzię-
ki dobrej woli samorządów można 
z nich korzystać bez zwracania uwagi 
na granice administracyjne między 
nimi. To wielka wygoda dla użytkow-

ników, którzy mogą się poruszać na 
rowerach niemal po całej aglomera-
cji – komentuje Robert Lech, prezes 
Nextbike Polska.

Będą też ścieżki
Mareckie wypożyczalnie rowerów 
będą funkcjonowały od 1 marca do 
30 listopada. Umowa między naszym 
samorządem a firmą Nextbike obowią-
zywać będzie do listopada 2021 r.

– W kolejnej kadencji planujemy 
zwiększenie liczby stacji wypożyczalni 
oraz dalszą rozbudowę systemu dróg 
rowerowych. Mamy zagwarantowane 
unijne dofinansowanie na ten drugi 
cel. Część dróg rowerowych powsta-
nie wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskie-
go, co dodatkowo zwiększy atrakcyj-
ność korzystania z roweru miejskiego 
– podkreśla Jacek Orych. 
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Po roku projektowania rozpoczyna się  
budowa obwodnicy Marek. To najbardziej  
oczekiwana przez mieszkańców inwestycja,  
która odblokuje ciągle zakorkowane miasto. 
Prace, które zleca Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, zaczynają realizować  
dwa konsorcja, na których czele stoją  
włoskie firmy: Salini i Astaldi.  
Inwestycję obficie dofinansowuje  
Unia Europejska. 

Burmistrz 
Jacek Orych 
inicjuje 
„Program 
powszech-
nego 
dostępu do 
defibrylacji”. 
Samorząd 
kupuje dzie-
więć zestawów AED, które ratują życie w przypad-
ku zatrzymania krążenia. Znajdują się przy ratuszu, 
w komisariacie policji, Ochotniczej Straży Pożarnej 
i mareckich szkołach. Urządzenie niedawno oka-
zało się potrzebne – dzięki niemu ratowano życie 
starszego mieszkańca Marek. 

Ruszają pierwsze przetargi drogowe. Na pierwszy 
ogień idzie Struga. Nową nawierzchnię otrzymu-
ją m.in. Rolna, Żwirowa, Ceramiczna, Piaskowa, 
Dębowa i Szczygla.

Inaugurujemy nowy cykl wakacyjnych spotkań, 
który na stałe wejdzie do mareckiego kalendarza. 
W Parku Briggsów rusza projekt „Na weekend 
zostaję z rodziną w Markach”. W wakacje nie ma 
mowy o nudzie! Dzieci uczestniczą w różnych 
warsztatach i grach, rodzice – spędzają czas  
na leżaku, pijąc kawę i próbując słodkich specjałów. 

LIPIEC PAŹDZIERNIK

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Markach zostaje włączona 
o krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego, czyli jednego 
z najważniejszych systemów 
bezpieczeństwa państwa. 
To dowód profesjonalizmu 
naszych strażaków. Udało się 
tego dokonać zaledwie dwa 
lata po reaktywowaniu OSP 
w naszym mieście!

Pożegnanie z prowizorycznym 
boiskiem-klepiskiem przy 
Zespole Szkół nr 2. Inwestycja, 
rozpoczęta w poprzedniej 
kadencji, na wiosnę trafia  
do dzieci i młodzieży ze Strugi. 
Uczniowie oraz mieszkańcy 
mogą korzystać z boiska do 
piłki nożnej z nawierzchnią  
ze sztucznej trawy, wielofunk-
cyjnego boiska, 60-metrowej 
bieżni oraz zaplecza. Cały 
teren zostaje oświetlony. 

MAJ

Weszliśmy do pierwsz ej strefy biletowej...

20152015
Cztery lata samorządowej kadencji były pełne kluczowych i ciekawych    wydarzeń dla naszego miasta. Zobaczcie nasz kalejdoskop!

STYCZEŃ
Początek kadencji i pierwsza szan-
sa na zdobycie zewnętrznych pie-
niędzy wykorzystana. Na początku 
roku na zlecenie ratusza Fundacja 
Sendzimira zbiera ekologiczne 
propozycje mieszkańców Marek 
i przekuwa je na wniosek do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Latem dostajemy 0,4 mln zł na 
17 projektów. Dzięki wsparciu 
m.in. powstają ogrody deszczowe 
w Zespole Szkół nr 2, rekultywuje-
my tereny za Kwitnącym Osiedlem 
i stawiamy bocianie gniazda. 
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Kultowe 
yes, yes, yes  
jest jak najbar-
dziej na miejscu. 
Od listopada 
Marki wchodzą 
do pierwszej 
strefy biletowej. 
Kilkumiesięczne 
negocjacje z ZTM 
przynoszą fanta-
styczny efekt. Dla 
czteroosobowej 
rodziny, korzysta-
jącej z komuni-
kacji miejskiej, 
wprowadzenie 
pierwszej strefy 
biletowej oznacza 
oszczędności na 
poziomie około 
3 tys. zł rocznie. 

Mieszkańcy Marek kilka razy 
już udowadniali, że potrafią 
jednoczyć siły. Tak było pod-
czas akcji „Tak dla Obwodnicy 
Marek”, tak też było podczas 
internetowej mobilizacji 
w konkursie Nivea. Prawie 
miesiąc głosowania i udało się 
wygrać budowę placu zabaw 
przy Sportowej, który w ciepłe 
miesiące tętni życiem przez 
cały dzień. Klikanie tak weszło 
na w krew, że podobny sukces  
odnieśliśmy w 2018 r.

MAJ

Ruszają pierwsze prace przy 
remoncie zabytkowych kamie-
nic Briggsów. Początkowo nie 
był to łatwy proces. Samorząd 
musiał odstąpić od umowy 
z pierwszym wykonawcą 
z powodu opóźnienia w re-
alizacji prac. Potem roboty 
ruszyły z kopyta. Do tej pory 
wyremontowaliśmy siedem 
zabytkowych kamienic. 

WRZESIEŃ

Można budować drogi za własne pieniądze, 
ale jeszcze lepiej – z dofinansowaniem. 
Koniec roku przyniósł fantastyczną wiado-
mość. Budowa ulic Zagłoby-Zygmuntowska, 
które łączą ulicę Kościuszki z Aleją Marszałka 
Piłsudskiego otrzymała rządowe wsparcie. 
Od wojewody na konto miasta wpłynęły 
3 mln zł. Finansowo pomógł też powiat,  
do inwestycji dołożył się również Wodociąg 
Marecki, który dobudował brakujące  
odcinki kanalizacji sanitarnej.

GRUDZIEŃ

Weszliśmy do pierwsz ej strefy biletowej...

20162016
Cztery lata samorządowej kadencji były pełne kluczowych i ciekawych    wydarzeń dla naszego miasta. Zobaczcie nasz kalejdoskop!

LISTOPAD

Rusza kompleksowa modernizacja Pomnikowej. Ulica dostaje nową nawierzchnię, 
chodniki, wyniesione skrzyżowania oraz oświetlenie. Zwiększa się bezpieczeń-
stwo dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3. Dzięki oszczędnościom 
w przetargu na Pomnikową do remontu w drugiej połowie roku idą również 
sąsiednie ulice: Norwida, Chocimska, Stokrotki, Walewskiej i Napoleona. 

MARZEC
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Otrzymujemy kolejny zastrzyk unijnych pieniędzy. Tym razem Bruksela posta-
nowiła obficie dofinansować budowę mareckich dróg rowerowych oraz dwóch 
parkingów „Parkuj i Jedź”. Pod koniec roku ruszają prace budowlane przy Dużej 
i Sportowej, które kończą się latem 2018 r. Na obu parkingach można nie tylko 
zostawić auto lub rower, ale również naładować auto elektryczne. 

To był ważny miesiąc dla wiernych i duchownych 
z kościoła pod wezwaniem św. Izydora. Najstarsza 
marecka świątynia obchodziła wówczas 100-lecie 
ustanowienia parafii. Dostojny jubilat został 
odznaczony pamiątkowym, samorządowym 
medalem Pro Masovia, a uroczystą Mszę św. 
odprawił arcybiskup Henryk Hoser. 

PAŹDZIERNIK

...pojechaliśmy naresz  cie obwodnicą Marek…

20172017
LUTY

Mieszkańcy Marek znów się wykazali inter-
netową aktywnością i w konkursie Aviva 
wyklikali strefy gier chodnikowych. Wiele 
z nich to przeniesienie znanych gier plan-
szowych – takich jak szachy, labirynt, twister 
czy tablice matematyczne – na duży format. 
Strefy powstały na terenie mareckich szkół 
podstawowych. Na otwarciu jednej z nich 
odwiedził nas niezwykły gość – znana aktorka 
Małgorzata Kożuchowska, która cierpliwie 
rozdawała autografy. 

Zamiast wąskiego  
i popękanego chodnika  
– równiutki trotuar. 
Zamiast starego asfaltu 
– nowiutka nawierzch-
nia. A do tego jeszcze 
bonus w postaci drogi 
rowerowej dofinanso-
wanej przez UE. Wiosną 
skończyły się prace przy 
kompleksowej przebudo-
wie ulicy Sowińskiego. 

MAJ

Dwa miesiące przed terminem oddajemy do użytku pierwszą wielką inwestycję edukacyjną. Szkoła 
Podstawowa nr 1 przy ul. Okólnej otrzymuje nową część dla edukacji wczesnoszkolnej oraz halę sportową 
z prawdziwego zdarzenia. Równocześnie zostaje wyremontowana „stara” część placówki.  
Dzięki tej inwestycji placówka dodatkowo może przyjąć 500 dzieci!

Do Marek przybyła pięcioosobowa 
trzypokoleniowa rodzina repatrian-
tów z Kazachstanu. Przy Pułaskiego 
zamieszkali Włodzimierz, Bronisława, 
Oksana, Ludmiła i Maria. W ten spo-
sób – jako miasto – zadośćuczyniliśmy 
za krzywdy, jakie wyrządzono naszym 
rodakom podczas II wojny światowej 
zsyłając ich na łagrów, a następnie 
pozostawiając bez żadnego wsparcia 
w okresie tzw. władzy ludowej. 

WRZESIEŃ
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Przy Lipowej 2F zaczyna działalność Marecki Punkt 
Pomocy Dziecku i Rodzinie (MPPDiR). Na Pustelniku 
– dzięki staraniom naszego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – odbywają się spotkania indywidualne 
i grupowe, prowadzona jest psychoterapia, 
poradnictwo i konsultacje, warsztaty umiejętności 
wychowawczych, spotkania specjalistów, a także 
program „Odzyskać Dziecko”. Przez ponad rok udało 
się pomóc wielu osobom w rozwiązywaniu ich 
życiowych trudności.

Po raz pierwszy w historii obchodziliśmy Dni Marek. Okazja była ku temu szczególna – w ubiegłym roku 
mijała 50 rocznica nadania praw miejskich. Trzydniowe obchody rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta 
i wyróżnieniem zasłużonych markowian, a skończyły piknikami i koncertami na miejskim stadionie oraz 
w Parku Briggsów. Fantastyczna frekwencja spowodowała, że Dni Marek weszły na stale do kalendarza 
miejskich imprez i stały się imprezą cykliczną. 

Seniorzy to doświadczenie, z którego warto 
zaczerpnąć. Dlatego pod koniec 2017 r. Rada 
Miasta zaakceptowała zgłoszoną przez burmistrza 
propozycję, by utworzyć Marecką Radę Seniorów 
(MRS). To organ, który inicjuje i opiniuje różnego 
rodzaju projekty.  W marcu następnego roku  
odbyły się wybory do MRS, a w kwietniu  
– jej pierwsze posiedzenie. Mareckim seniorom 
życzymy kreatywności i niesłabnącego zapału!

CZERWIEC LIPIEC

...pojechaliśmy naresz  cie obwodnicą Marek…

LISTOPAD

Nareszcie. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia markowianie dostają piękny prezent. Pierwsze samochody 
wjeżdżają na obwodnicę Marek, a Aleja Piłsudskiego pustoszeje. Z miejskiego krajobrazu znikają wszechobec-
ne tiry. W tej beczce miodu jest łyżka dziegciu – wzdłuż trasy brakuje ekranów akustycznych, a prace budowla-
ne przy obwodnicy po dziś dzień nie zostały zakończone.

Pod koniec 2017 r. samorząd ogłosił przetarg na kompleksową 
przebudowę dróg na mareckim Zieleńcu. To największa pod 
względem wartości inwestycja drogowa zrealizowana do tej 
pory przez miasto. W marcu 2018 r. rozpoczęły się roboty, 
których końcowym efektem jest połączenie centrum Marek 
z drogą wojewódzką 631 (poprzez zmodernizowaną i odwod-
nioną ulicę Główną). Z drogi cieszą się nie tylko mieszkańcy 
Zieleńca i kierowcy, ale również piesi i rowerzyści, którzy 
mogą już korzystać z wydzielonych dla siebie szlaków. 

GRUDZIEŃ
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W związku z licznymi sygnałami 
mieszkańców, dotyczących hałasu 
z obwodnicy Marek, miasto zleca  
badania akustyczne. W tych miejscach, 
gdzie nie ma ekranów, normy  
są znacznie przekroczone. W tej sytuacji 
samorząd zwraca się do GDDKiA  
oraz Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie  
o podjęcie działań, które 
ograniczą uciążliwość.

Czy to możliwe, by mieć 95 lat 
i wciąż być w dobrej formie? 
Oczywiście. Takie piękne uro-
dziny obchodziła Marcovia. To 
najważniejszy punkt na sportowej 
mapie naszego miasta, z którego 
korzysta 500 juniorów i seniorów. 
Na boisku przy Wspólnej króluje 
oczywiście piłka nożna, ale warto 
podkreślić, że młode piłkarki ręcz-
ne klubu znalazły się w tym roku 
w gronie czterech najlepszych 
zespołów w kraju!

Nowa forma, nowa scena. Na 
początku tego  roku Marecki 
Ośrodek Kultury im. Tadeusza 
Lużynskiego zainaugurował 
projekt Cafe Teatr. To możli-
wość obejrzenia w Markach 
ciekawych spektakli przy 
dobrej kawie i słodkościach. 
Przy Fabrycznej 2 możemy 
poczuć się jak w prawdziwym 
teatrze. Wszystko za sprawą 
nowej, podniesionej sceny, 
profesjonalnego oświetlenia 
oraz oczywiście znakomi-
tych aktorów.

Rozpoczynamy bezpłatny program sterylizacji oraz znakowania zwierzaków. 
Jego głównym celem jest zmniejszenie populacji psów i kotów. Markowianie 
chętnie korzystają z nowego w naszym mieście rozwiązania. Pula środków 
przeznaczonych na sterylizację i znakowanie zwierząt wyczerpuje się po ponad 
dwóch miesiącach!

Nowy rok zaczynamy od podpisania kluczowej umowy. Kontrolowany przez 
spółki skarbu państwa Bank Pekao SA finansuje wielkie inwestycje edukacyjne, 
których zabrakło w poprzedniej kadencji. Reforma oświaty oraz szybko 
rosnąca liczba mieszkańców spowodowały, że w mareckich szkołach brakuje 
wolnych miejsc, a dzieci muszą uczyć się na drugą zmianę. Dzięki zdobytemu 
finansowaniu sytuacja poprawi się już w przyszłym roku!

…a szkolne mury pną      się szybko do góry

CZERWIEC

20182018
STYCZEŃ

LUTY

Mamy w Markach stary-nowy adres. 
To Fabryczna 3. Kiedyś był tu sklep 
z meblami, a od maja 2018 r.  działa 
Centrum Aktywności, czyli miejsce 
spotkań mieszkańców. Można tu 
przyjść na film, koncert, potańcówkę, 
wykład, a na miłośników gotowania 
czeka specjalnie przygotowana kuchnia. 
Co ważne, Fabryczna 3 jest czynna po 
godzinach pracy, czyli od 15 do 20. 
Zapraszamy!

Rada Miasta zaakceptowała wniosek 
burmistrza o wprowadzenie Mareckiego 
Bonu Żłobkowego. To finansowa pomoc 
dla tych rodziców, którzy chcą pogodzić 
macierzyństwo z pracą zawodową. 
Comiesięczna wartość wsparcia wynosi 
300 zł na dziecko. Można je uzyskać nie 
tylko wtedy, gdy dziecko trafia pod skrzydła 
niepublicznego żłobka, ale również, gdy 
jest w klubiku dziecięcym lub pod opieką 
legalnie zatrudnionej niani. 

MAJ
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Wodociąg Marecki po raz trzeci otrzymuje 
unijne dofinasowanie do inwestycji. 
Łączna pula bezzwrptmegp wsparcia 
udzielonego miejskiej spółce przez 
Brukselę przekracza już 106 mln zł! 
Dzięki nowej transzy Wodociąg rozpoczął 
budowę drugiej stacji uzdatniania wody, 
która zabezpieczy dostawy dla szybko 
rozwijającego się miasta, oraz rozszerzy 
sieć kanalizacji sanitarnej o 14,5 km. 

Jednym z dużych problemów Marek jest 
smog. Dlatego wdrożyliśmy w naszym 
mieście pilotażowy program dopłat do 
wymiany starych węglowych pieców 
na nowe, ekologiczne. Maksymalna 
wartość wsparcia wynosiła 8 tys. zł, nie 
więcej niż 75 proc. wartości inwestycji. 
Program cieszył się uznaniem mieszkań-
ców. Jego budżet został wyczerpany po 
niecałych dwóch miesiącach!

Mareckie Inwestycje Miejskie wyłaniają zwycięzcę najważniejszych przetargów edukacyjnych. Dwa zlecenia otrzymuje firma Budimex. Na wiosnę giełdowa spółka 
zaczyna budowę Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (na zdjęciu). To kompleks dla 1200 uczniów, połączony z salą widowiskową, sportową, basenem 
i zespołem boisk. Latem Budimex rozpoczyna również rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2, która dwukrotnie powiększy liczbę sal lekcyjnych. 

Ostatni miesiąc lata zaczynamy 
od wprowadzenia Mareckiej 
Karty Mieszkańca (więcej na jej 
temat pisaliśmy na stronie 1). 
Każdy mieszkaniec Marek może 
ją sobie bezkosztowo wyrobić. 
W zamian uzyskuje zniżki i rabaty 
u partnerów programu – sklepów, 
punktów usługowych i instytucji 
kultury. Ich pełną listę można 
sprawdzić na stronie 
karta.marki.pl 

Podpisujemy umowę na wdroże-
nie systemu wypożyczalni roweru 
miejskiego. To projekt, w który 
mocno angażowali się mieszkańcy: 
najpierw proponowali lokalizację 
stacji, potem zgłaszali w konkur-
sie propozycje nazwy systemu. 
W październiku pierwsi markowia-
nie skorzystali z rowerów z logo 
„KołoMarek”. W systemie kompa-
tybilnym z warszawskim Veturilo 
uruchomiliśmy 75 rowerów.

…a szkolne mury pną      się szybko do góry

SIERPIEŃ WRZESIEŃ

MARZEC



12 Wybory samorządowe

.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 9 Zespół Szkół nr 1, al. Piłsudskiego 96 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Duża 3

OBWÓD NR 1 OBWÓD NR 2 OBWÓD NR 3 OBWÓD NR 4 OBWÓD NR 5 OBWÓD NR 6

Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 2-42, 
Dworska, Gerwazego, Klucznikowska, 
Kosynierów,  Kujawska, Leśna, Pałacowa, 
Podkomorzego, Pomorska, Protazego, 
Romantyczna, Soplicy, Szpitalna, 
Szwoleżerów, Tadeusza, Telimeny,  
Warmińska, Wereszczakówny, Wiejska, 
Wojskiego, Zamkowa, Ząbkowska strona 
nieparzysta nr 1-35A, strona parzysta 
nr 2-26L, Zielna, Zosi.

Aleja Piłsudskiego strona parzysta 
od nr 44-92, Dojazdowa, Gorzowska, 
Jana Kazimierza, Jasna, Kaszubska, 
Katowicka, Konopnickiej, Kołobrzeska, 
Koszalińska, Krakowska, Lubelska, 
Malinowa, Mazurska, Olsztyńska, Opolska, 
Orzeszkowej, Płocka, Paderewskiego, 
Płońska, Poznańska, Rodziewiczówny, 
Różana, Sadowa, Siedlecka, Skłodowskiej, 
Słowackiego, Słupecka, Szczecińska, 
Szkolna, Szydłowiecka, Traugutta, Urocza, 
Warszawska, Wrocławska, Zakopiańska, 
Ząbkowska strona parzysta nr 28-56G, 
strona nieparzysta nr 37-79, Zieleniecka.

Aleja Piłsudskiego strona parzysta 
nr 94-102, Braci Briggsów,  Fabryczna, 
Jaracza, Lotników, Lisa Kuli, Mazowiecka,  
Miła,  Modrzejewskiej, Solskiego, 
Ząbkowska strona parzysta nr 58-70,  
strona nieparzysta nr 81-95.

Bociania, Dobra, Dzika, Gołębia, Jagiełły, 
Jana Pawła II, Jasińskiego, Jaskółcza, 
Jastrzębia, Kopernika, Królowej Jadwigi,  
Krucza, Lisia, Łosia, Orla, Popiełuszki, 
Rysia, Sikorskiego, Skowronia, Sokola, 
Sowia, Sowińskiego, Sportowa, Wilcza,  
Wronia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 
Zajączka, Żbika,  Żurawia.

Aleja Piłsudskiego strona parzysta  
nr 104 -204, Batorego, Broniewskiego, 
Cicha, Duża, Górska, Lipowa, Łąkówek, 
Matejki, Moniuszki, Mokra, Podgórska, 
Prosta, Prusa, Rybna, Spokojna, 
Starzyńskiego, Stepowa, Szeroka, 
Topolowa, Tuwima, Wydmowa, Zimna, 
Żółwia.

Bagienna, Baśniowa, Brzozowa, Ceglana, 
Gliniecka, Główna, Jowisza, Kręta, 
Księżycowa, Marsa, Miedziana, Morska, 
Partyzantów, Platynowa, Przyleśna, 
Saturna, Srebrna, Stawowa,  Strzelecka, 
Szczęśliwa, Teligi, Wesoła, Wiśniowa, 
Wschodnia, Wspólna, Zabawna, 
Zachodnia, Złota, Żabia, Żeglarska.

Zespół Szkół nr 2, ul. Wczasowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Pomnikowa 21 Zespół Szkół Nr 1 - Dom Katolicki, ul. Piłsudskiego 93  Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Okólna 14   

OBWÓD NR 7 OBWÓD NR 8 OBWÓD NR 9 OBWÓD NR 10 OBWÓD NR 11 OBWÓD NR 12 OBWÓD NR 13 OBWÓD NR 14

Agrarna, Akacjowa, Aleja Piłsudskiego 
strona parzysta nr 206-256A, Aleja 
Piłsudskiego strona nieparzysta nr 221-293A,
Amarantowa, Bajkowa, Błękitna, 
Borówkowa, Bukowa, Cisowa, Cmentarna, 
Dębowa, Długa, Dziewanny, Fiołkowa, 
Jarzębinowa, Klonowa, Kolorowa, Konwalii, 
Legionowa, Letnia, Łączna, Majora Billa, 
Michalicka, Modrzewiowa, Niecała, Nowa,  
Obrońców, Pałacha, Pastelowa, Podleśna, 
Pogodna, Poławskiego,  Pomarańczowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Radna, Rolna,  
Rynkowa, Sasanki, Słowików, Spacerowa, 
Strumykowa, Szarotki,  Szczygla, Tęczowa, 
Torfowa, Turystyczna, Wczasowa, 
Wenecka, Wierzbowa, Wiewiórki, Wilgi, 
Wiosenna, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, 
Ziołowa, Żurawinowa, Żytnia, Źródlana.

Aleja Piłsudskiego nr 177-219, 
Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, 
Ceramiczna, Dąbrowskiego, Długosza, 
Dolna, Graniczna, Grażyny, Kamienna, 
Kossaka, Królowej Marysieńki, Kukier, 
Kusocińskiego, Legionów Polskich, 
Makuszyńskiego, Magnolii, Mała, 
Maratońska, Marmurowa, Okrzei, 
Olimpijska, Orła Białego, Piaskowa, 
Piotrówka, Pogonowskiego, Przydrożna, 
Reja, Skorupki, Sobieskiego, Środkowa, 
Wąska, Wybickiego, Żwirowa.

Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta  
nr 143C-175, Andersa, Asnyka, Balladyny, 
Brzechwy, Chopina, Chotomskiej, 
Dmowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, 
Grota Roweckiego, Hallera, Jutrzenki, 
Karłowicza, Kasztanowa, Kmitówek, 
Krasińskiego, Kraszewskiego, 
Kurpińskiego, Kwiatowa,  Leśmiana, 
Maczka, Nałkowskiej, Niemcewicza, 
Odrowąża, Pieniążka, Poniatowskiego, 
Pułaskiego, Reymonta, Różewicza, 
Rydza Śmigłego, Sienkiewicza, Staffa, 
Szymanowskiego, Zaciszna, Zbieżna.

Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta 
nr 103-143B, Chocimska, Ciurlionisa, 
Grunwaldzka, Harcerska, Jesienna, Lisi Jar, 
Małachowskiego, Napoleona, Norwida, 
Parkowa, Pomnikowa, Przeskok, Ruczaj, 
Stokrotki, Szczepowa, Walewskiej, Zakole.

Aleja Piłsudskiego nr 79-101, Bielówek, 
Mieszka I, Okólna strona parzysta nr 16-56, 
strona nieparzysta nr 25C-59D, Przesmyk, 
Słoneczna, Zakątek.

Bandurskiego, Bolesława Chrobrego, 
Hoovera, Kresowa, Promienna, Rejtana, 
Ustronie.

11 Listopada, Architektów, Bankowa, 
Bema, Budowlana, Chemików, Czackiego, 
Dziennikarska, Elektryków, Geodetów, 
Geologów, Głowackiego, Handlowa, 
Instalatowów, Inżynierów, Kartografów, 
Kołłątaja, Literacka, Łącznościowa, 
Mickiewicza, Nauczycielska, Pocztowa, 
Polna, Równa, Rzemieślnicza, Staszica, 
Urbanistów.

Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta 
nr 1-77, Barbary, Barska, Bilewiczów, 
Butrymów, Czarnieckiego, Heleny, 
Hetmańska, Husarii, Janczarów, 
Jasnogórska, Kamieniecka, Ketlinga, 
Kiemliczów, Kilińskiego, Kmicica, 
Kordeckiego, Kościuszki, Kowalskiego, 
Kozacka, Krótka, Krymska, Krzywa, 
Kurcewiczów, Laudańska, Longinusa, 
Okólna strona parzysta nr 2-14, strona 
nieparzysta nr 1-25B, Oleńki, Podolska, 
Rzędziana, Skargi, Skrzetuskiego, Sosnowa, 
Świerkowa, Tatarska,  Wiśniowieckiego, 
Wołodyjowskiego, Wołyńska, Zagłoby, 
Zygmuntowska, Żeromskiego, 
Żółkiewskiego. 

KOGO WYBIERAMY W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH?
Każdy z mieszkańców otrzyma cztery karty do 
głosowania. Może oddać po jednym głosie na:
↘  kandydata na Burmistrza Miasta Marki
↘  kandydata do Rady Miasta Marki
↘  kandydata do Rady Powiatu Wołomińskiego
↘  kandydata do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

KIEDY ODBYWA SIĘ GŁOSOWANIE?
Zapraszamy do lokali wyborczych 21 października  
(niedziela) od 7.00 do 21.00. Jeśli w pierwszej turze  

Jak? Gdzie? Kiedy? Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw praktycznych 
informacji na temat zbliżających się wyborów samorządowych 

Vademecum 
mareckiego wyborcy 

GDZIE MAM  
GŁOSOWAĆ?

Tradycyjnie głosowanie odbywa się 
w obiektach edukacyjnych.  

By ułatwić Państwu orientację,  
przygotowaliśmy dokładne zestawienie:  

ulic i miejsc głosowania.



13Wybory samorządoweBIULETYN 
INFORMACYJNY

.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 9 Zespół Szkół nr 1, al. Piłsudskiego 96 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Duża 3

OBWÓD NR 1 OBWÓD NR 2 OBWÓD NR 3 OBWÓD NR 4 OBWÓD NR 5 OBWÓD NR 6

Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 2-42, 
Dworska, Gerwazego, Klucznikowska, 
Kosynierów,  Kujawska, Leśna, Pałacowa, 
Podkomorzego, Pomorska, Protazego, 
Romantyczna, Soplicy, Szpitalna, 
Szwoleżerów, Tadeusza, Telimeny,  
Warmińska, Wereszczakówny, Wiejska, 
Wojskiego, Zamkowa, Ząbkowska strona 
nieparzysta nr 1-35A, strona parzysta 
nr 2-26L, Zielna, Zosi.

Aleja Piłsudskiego strona parzysta 
od nr 44-92, Dojazdowa, Gorzowska, 
Jana Kazimierza, Jasna, Kaszubska, 
Katowicka, Konopnickiej, Kołobrzeska, 
Koszalińska, Krakowska, Lubelska, 
Malinowa, Mazurska, Olsztyńska, Opolska, 
Orzeszkowej, Płocka, Paderewskiego, 
Płońska, Poznańska, Rodziewiczówny, 
Różana, Sadowa, Siedlecka, Skłodowskiej, 
Słowackiego, Słupecka, Szczecińska, 
Szkolna, Szydłowiecka, Traugutta, Urocza, 
Warszawska, Wrocławska, Zakopiańska, 
Ząbkowska strona parzysta nr 28-56G, 
strona nieparzysta nr 37-79, Zieleniecka.

Aleja Piłsudskiego strona parzysta 
nr 94-102, Braci Briggsów,  Fabryczna, 
Jaracza, Lotników, Lisa Kuli, Mazowiecka,  
Miła,  Modrzejewskiej, Solskiego, 
Ząbkowska strona parzysta nr 58-70,  
strona nieparzysta nr 81-95.

Bociania, Dobra, Dzika, Gołębia, Jagiełły, 
Jana Pawła II, Jasińskiego, Jaskółcza, 
Jastrzębia, Kopernika, Królowej Jadwigi,  
Krucza, Lisia, Łosia, Orla, Popiełuszki, 
Rysia, Sikorskiego, Skowronia, Sokola, 
Sowia, Sowińskiego, Sportowa, Wilcza,  
Wronia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 
Zajączka, Żbika,  Żurawia.

Aleja Piłsudskiego strona parzysta  
nr 104 -204, Batorego, Broniewskiego, 
Cicha, Duża, Górska, Lipowa, Łąkówek, 
Matejki, Moniuszki, Mokra, Podgórska, 
Prosta, Prusa, Rybna, Spokojna, 
Starzyńskiego, Stepowa, Szeroka, 
Topolowa, Tuwima, Wydmowa, Zimna, 
Żółwia.

Bagienna, Baśniowa, Brzozowa, Ceglana, 
Gliniecka, Główna, Jowisza, Kręta, 
Księżycowa, Marsa, Miedziana, Morska, 
Partyzantów, Platynowa, Przyleśna, 
Saturna, Srebrna, Stawowa,  Strzelecka, 
Szczęśliwa, Teligi, Wesoła, Wiśniowa, 
Wschodnia, Wspólna, Zabawna, 
Zachodnia, Złota, Żabia, Żeglarska.
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OBWÓD NR 7 OBWÓD NR 8 OBWÓD NR 9 OBWÓD NR 10 OBWÓD NR 11 OBWÓD NR 12 OBWÓD NR 13 OBWÓD NR 14

Agrarna, Akacjowa, Aleja Piłsudskiego 
strona parzysta nr 206-256A, Aleja 
Piłsudskiego strona nieparzysta nr 221-293A,
Amarantowa, Bajkowa, Błękitna, 
Borówkowa, Bukowa, Cisowa, Cmentarna, 
Dębowa, Długa, Dziewanny, Fiołkowa, 
Jarzębinowa, Klonowa, Kolorowa, Konwalii, 
Legionowa, Letnia, Łączna, Majora Billa, 
Michalicka, Modrzewiowa, Niecała, Nowa,  
Obrońców, Pałacha, Pastelowa, Podleśna, 
Pogodna, Poławskiego,  Pomarańczowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Radna, Rolna,  
Rynkowa, Sasanki, Słowików, Spacerowa, 
Strumykowa, Szarotki,  Szczygla, Tęczowa, 
Torfowa, Turystyczna, Wczasowa, 
Wenecka, Wierzbowa, Wiewiórki, Wilgi, 
Wiosenna, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, 
Ziołowa, Żurawinowa, Żytnia, Źródlana.

Aleja Piłsudskiego nr 177-219, 
Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, 
Ceramiczna, Dąbrowskiego, Długosza, 
Dolna, Graniczna, Grażyny, Kamienna, 
Kossaka, Królowej Marysieńki, Kukier, 
Kusocińskiego, Legionów Polskich, 
Makuszyńskiego, Magnolii, Mała, 
Maratońska, Marmurowa, Okrzei, 
Olimpijska, Orła Białego, Piaskowa, 
Piotrówka, Pogonowskiego, Przydrożna, 
Reja, Skorupki, Sobieskiego, Środkowa, 
Wąska, Wybickiego, Żwirowa.

Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta  
nr 143C-175, Andersa, Asnyka, Balladyny, 
Brzechwy, Chopina, Chotomskiej, 
Dmowskiego, Fredry, Gałczyńskiego, 
Grota Roweckiego, Hallera, Jutrzenki, 
Karłowicza, Kasztanowa, Kmitówek, 
Krasińskiego, Kraszewskiego, 
Kurpińskiego, Kwiatowa,  Leśmiana, 
Maczka, Nałkowskiej, Niemcewicza, 
Odrowąża, Pieniążka, Poniatowskiego, 
Pułaskiego, Reymonta, Różewicza, 
Rydza Śmigłego, Sienkiewicza, Staffa, 
Szymanowskiego, Zaciszna, Zbieżna.

Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta 
nr 103-143B, Chocimska, Ciurlionisa, 
Grunwaldzka, Harcerska, Jesienna, Lisi Jar, 
Małachowskiego, Napoleona, Norwida, 
Parkowa, Pomnikowa, Przeskok, Ruczaj, 
Stokrotki, Szczepowa, Walewskiej, Zakole.

Aleja Piłsudskiego nr 79-101, Bielówek, 
Mieszka I, Okólna strona parzysta nr 16-56, 
strona nieparzysta nr 25C-59D, Przesmyk, 
Słoneczna, Zakątek.

Bandurskiego, Bolesława Chrobrego, 
Hoovera, Kresowa, Promienna, Rejtana, 
Ustronie.

11 Listopada, Architektów, Bankowa, 
Bema, Budowlana, Chemików, Czackiego, 
Dziennikarska, Elektryków, Geodetów, 
Geologów, Głowackiego, Handlowa, 
Instalatowów, Inżynierów, Kartografów, 
Kołłątaja, Literacka, Łącznościowa, 
Mickiewicza, Nauczycielska, Pocztowa, 
Polna, Równa, Rzemieślnicza, Staszica, 
Urbanistów.

Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta 
nr 1-77, Barbary, Barska, Bilewiczów, 
Butrymów, Czarnieckiego, Heleny, 
Hetmańska, Husarii, Janczarów, 
Jasnogórska, Kamieniecka, Ketlinga, 
Kiemliczów, Kilińskiego, Kmicica, 
Kordeckiego, Kościuszki, Kowalskiego, 
Kozacka, Krótka, Krymska, Krzywa, 
Kurcewiczów, Laudańska, Longinusa, 
Okólna strona parzysta nr 2-14, strona 
nieparzysta nr 1-25B, Oleńki, Podolska, 
Rzędziana, Skargi, Skrzetuskiego, Sosnowa, 
Świerkowa, Tatarska,  Wiśniowieckiego, 
Wołodyjowskiego, Wołyńska, Zagłoby, 
Zygmuntowska, Żeromskiego, 
Żółkiewskiego. 

nie zostanie wyłoniony burmistrz, druga tura odbędzie 
się 4 listopada – również od 7.00 do 21.00. Prosimy 
pamiętać o zabraniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL). 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat 
i jest mieszkańcem Marek. Osoby zameldowane auto-
matycznie znajdują się w rejestrze wyborców. Osoby, 
które mieszkają w Markach, nie są zameldowane, 
a chcą głosować, mogą wpisać się do rejestru wy-

borców. Można to zrobić w urzędzie miasta w pokoju 
nr 2 na tydzień przed wyborami. Aby wpisać się do 
rejestru należy przygotować ksero dowodu osobiste-
go i udokumentować fakt mieszkania w Markach (np. 
przedstawiając akt notarialny nieruchomości, w któ-
rej taka osoba mieszka, umowę najmu lub jakikolwiek 
rachunek wystawiony na wskazany adres i osobę).

JAK WYBIERAMY RADNYCH?
W porównaniu z poprzednimi wyborami doszło do 
bardzo dużej zmiany. Zostały zlikwidowane okręgi 

jednomandatowe. Zastąpiły je cztery okręgi wyborcze – 
o znacznie większej powierzchni. Mandat radnego w każ-
dym z tych okręgów uzyska pięć lub sześć osób (okręg nr 
1, 3 i 4) lub sześć osób (okręg nr 2). W podziale manda-
tów będą uczestniczyć tylko te komitety wyborcze, które 
w skali całego miasta uzyskają ponad 5 proc. poparcia. 

ILE TRWAĆ BĘDZIE KADENCJA RADNYCH 
I BURMISTRZA?
Tu także zaszła zmiana. Kadencja została wydłużona 
o rok, czyli potrwa pięć lat. 
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Jaś i Małgosia dla najmłodszych
Zapraszamy na spektakl 
stworzony na kanwie baśni 
Braci Grimm.
Jaś i Małgosia muszą wyruszyć z domu, 
by zdobyć odwagę i samodzielność, by 
nauczyć się współdziałać i rozprawić 
ze złą Czarownicą. Mali widzowie 
towarzyszą bohaterom w tej trudnej 
podróży przy okazji pokonując własne 
lęki. Lalki, maski i rekwizyty, a także 
instrumenty takie jak harmonijka 
i góralska „piscołka” pomogą zbudo-
wać baśniową atmosferę i sprawią, że 
najmłodsi oswoją się z teatralną kon-
wencją.

Spektakl na podstawie baśni Braci 
Grimm wyreżyserowała Ewa Sokół – 
Malesza. Wystąpią artyści Sceny SPATiF 
Beata Łuczak i Jacek Poniński.

Zapraszamy 14 października o godz. 
15.00.

Wejściówki 5 zł, sprzedaż w sekre- 
tariacie MOK oraz na stronie 
www.ewejsciowki.pl

Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej  www.mokmarki.pl 

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

100 lat mody damskiej
Wystawa w MOK będzie 
hołdem dla inwencji 
polskich kobiet, które nawet 
w najtrudniejszych czasach 
potrafiły dbać o ubiór. 

Nie projektuję ubrań, projektuję ma-
rzenia – mówił Ralph Lauren, amery-
kański projektant mody. Gdyby popa-
trzeć na modę naszych prababć, babć 
i matek, które żyły w o wiele trudniej-
szych czasach niż obecnie, to można 
śmiało powiedzieć, że z ich maszyn do 
szycia schodziły marzenia. Przez wiele 
lat było biednie, nie było materiałów, 
sklepy świeciły pustkami, a mimo to 
nasze panie zawsze potrafiły coś do-
mowym sposobem wyczarować. Nawet 
w najtrudniejszych czasach Polki wy-
glądały ładnie i szykownie. Przez lata 
zawdzięczały to w dużej mierze wła-
snej inwencji i umiejętnościom kra-
wieckim. 

Dlatego – na stulecie niepodległo-
ści – prezentujemy wystawę poświę-
coną dziejom damskiej mody. To kilka 
epok: dwudziestolecie międzywojenne, 
trudne lata czterdzieste, socrealizm, 
październikowa odwilż, gierkowska 
mała stabilizacja, czasy stanu wo-
jennego i solidarności, przełom roku 
1989 i pierwsze lata demokracji aż po 
współczesne czasy globalizacji. 

Obecnie jesteśmy częścią global-
nego marketu. Możemy kupić stroje 
zaprojektowane we Włoszech, uszyte 
w Chinach i sprzedawane nad Wi-
słą przez firmę polską, niemiecką 
lub czeską. Spójrzmy więc z pewną 
nostalgią na lata, gdy trzeba było 
przywieźć żurnale z Paryża i nająć 
krawcową, aby sprawiła nam suknie 
według najnowszej mody. Zapytajmy 
dzisiejsze sześćdziesięcio- i siedem-
dziesięciolatki, jak to było trudno być 
modnym w PRL-u.
Zapraszamy 11 listopada, godz. 15.00.

Wystawa połączona z wernisażem jest częścią obchodów  Święta Niepodległości. 
Pamiętajmy, że w tym roku mija również 100 lat od uzyskania przez Polki praw 
wyborczych. W programie MOK na 11 listopada znajdują się także: prezentacja 
postaci związanych z odzyskaniem niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych (prowadzenie Agnieszka Lużyńska) oraz urodzinowy tort 
dla Niepodległej.

SPOTKANIE  
Z POEZJĄ KSIĘDZA 
TWARDOWSKIEGO
Zapraszamy na poetycki spektakl za-
tytułowany „Za zielonymi drzwiami”. 
Będzie to kameralne spotkanie z poezją 
ks. Jana Twardowskiego, niezwykłego 
człowieka, który kochał i rozumiał lu-
dzi. W spektaklu zobaczymy Teresę 
Lipowską i Grzegorza Gieraka. Artyści 
podzielą się z publicznością osobistymi, 
wzruszającymi wspomnieniami.

Zapraszamy w czwartek, 25 paź-
dziernika o godz. 16.00. Wstęp wolny.
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„ALBUM SNÓW” CZESŁAWA MIŁOSZA

Podwodne marionetki

GIEŁDA PROJEKTÓW  
EDUKACJI KULTURALNEJ 

Takiego wydarzenia jeszcze w naszym 
powiecie nie było! Pierwsza edycja zachęca  
do kontynuacji w przyszłym roku. 

20 września w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się I Wołomińska 
Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej zorganizowana 
przez Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, 
Mazowiecki Instytut Kultury oraz Starostwo Powiatu 
Wołomińskiego. Celem Giełdy była prezentacja różnych po-
glądów, doświadczeń i form edukacji kulturalnej. Jej głów-
nym punktem stała się prezentacja zgłoszonych do konkursu  
16 projektów, zrealizowanych przez instytucje kultury, pla-
cówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. Projekty 
prezentowali autorzy, a oceniała publiczność. Fundatorami 
nagród byli: Mazowiecki Instytut Kultury, Powiat Wołomiński 
oraz Miasto Marki. Nagrodę Grand Prix otrzymała 
Agnieszka Nowicka za projekt „Przygoda z przyrodą, czyli 
wakacje w bibliotece”, zrealizowany w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Klembowie. Laureatką drugiej nagrody została 
Bernadeta Lorent, autorka „Wołomińskiego Odjazdowego 
Bibliotekarza”, zrealizowanego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, a trzeciej 
– Grażyna Kapaon ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita 
Norwidowska za projekt „Moja i Twoja historia”. 

Uczestnicy Giełdy wzięli udział w premierowym poka-
zie spektaklu „Album snów” według Miłosza w reżyserii 
Szczepana Szczykno, zrealizowanego w ramach projektu 
„Čiurlionis w Labiryncie Miasta” oraz w warsztatach fo-
tografii otworkowej. Laureatom serdecznie gratulujemy! 
Zapraszamy na drugą edycję Giełdy w 2019 r.!

Nikt jeszcze w taki sposób nie 
opowiedział historii Hamleta

Twórczość poetycka noblisty-obywatela 
świata to wiodący motyw spektaklu, do 
którego zostali zaproszeni mieszkańcy 
Marek – amatorzy wspierani przez 
zawodowych artystów.
Przedstawienie „Album snów” jest podróżą po-
etycko-teatralną Czesława Miłosza (w tej roli 
aktor Jerzy Łazewski) do krainy dzieciństwa na 
Litwie. Towarzyszą mu w tej wędrówce Muzy: 
Wiara (Agnieszka Lużyńska), Nadzieja (Joanna 
Wieczorek) i Miłość (Paulina Borzecka). Inspiracją 
przedstawienia są niesamowite wizje malarskie 
i muzyczne Mikołaja Konstantego Čiurlionisa 
(Michał Abramowicz), litewskiego kompozyto-
ra, malarza i grafika, przedstawiciela symboli-
zmu, prekursora abstrakcjonizmu. Był również 
pisarzem, zostawił po sobie pamiętniki, poematy 
prozą, wiersze. Zmarł w 1911 roku w sanato-
rium w Pustelniku, w którym leczył załamanie 
nerwowe. 

To oni zamieszkują marecki „Album snów”, ale 
prawdziwymi bohaterami przedstawienia są po-
ezja, muzyka, malarstwo i historia. Zapraszamy 
8 listopada, godz. 19.00

Scenariusz i reżyseria Szczepan Szczykno, sce-
nografia Jerzy Łazewski, muzyka Dawid Ludkie-
wicz, Mikołaj Čiurlionis.

Przedstawienie jest częścią interdyscyplinarnego projektu „Čiurlionis w Labiryncie Miasta”, związanego 
z postacią Mikołaja Konstantego Čiurlionisa, oryginalnego artysty o randze światowej, którego twórczość 
jest słabo znana w Polsce. W ramach projektu zrealizowaliśmy wystawę, koncert, widowisko poetycko-mu-
zyczne, grę miejską, warsztaty aktorskie, fotograficzne, plastyczne oraz plener malarski. Przedsięwzięcie  
jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z funduszu Promocji Kultury.
więcej informacji: http://www.ciurlioniswlabiryncie.pl/

Adam Walny to jeden z najbardziej oryginal-
nych twórców teatralnych w Polsce. Jest ak-
torem, scenografem, reżyserem, pedagogiem 
teatru, konstruktorem lalek i masek. Tworzy 
niezwykły świat, ożywia przedmioty, czerpie 
z wielu stylów i tradycji. Używa lalek również 
poza sceną: w edukacji, terapii oraz sztuce 
performance. Jest absolwentem Liceum Sztuk 
Plastycznych w Supraślu ze specjalizacją sny-
cerz oraz Akademii Teatralnej w Warszawie na 
Wydziale Reżyserii Teatru Lalek. W 1999 r. za-
łożył własny teatr, z którym gościł na wielu pre-
stiżowych festiwalach teatralnych w Polsce i za 
granicą (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Dania, 
Węgry, Czechy, Włochy, Niemcy). Zdobył kilka-
dziesiąt nagród, m.in. pierwszą nagrodę na VI 
Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy.

„Hamlet – zemsta bogów” to spektakl inspirowany 
dramatem Szekspira, ale jego forma jest niezwykła 
i odbiega nie tylko od tradycji teatru elżbietańskiego, 
ale też od poszukiwań typowych dla współczesnego 
teatru. Lalki z japońskiego teatru bunraku i marionet-
ki tworzą dwór zanurzony w ogromnych akwariach. 
Zużyjemy 600 litrów wody, ale mamy nadzieję, że 
pozostaną niezapomniane wrażenia.

Zapraszamy 20 października o godz. 20.00, 
bilety 10 zł do nabycia w sekretariacie MOK 
i na www.ewejsciowki.pl, rezerwacja miejsc tel. 
22 781 14 06 do 19 października. FO
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By powietrze  
było czyste
Jesteś właścicielem jednorodzinnego 
domu? Chcesz ocieplić dom, wymienić 
okna lub piec? Marzysz o panelach so-
larnych lub instalacji fotowoltaicznej? 
Masz szansę skorzystać z rządowych 
dopłat i niskooprocentowanej pożyczki. 
Taką możliwość daje program „Czyste 
Powietrze”. Od września można skła-
dać wnioski o uzyskanie wsparcia fi-
nansowego w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Maksymalny 
możliwy koszt, od którego liczona jest 
dotacja, to 53 tys. zł. Jeśli koszty re-
alizacji inwestycji przekroczą 53 tys. 
zł, dodatkowe koszty mogą być sfi-
nansowane w formie pożyczki, która 
spłacasz nawet przez 15 lat. Uwaga! 

Wysokość wsparcia jest uzależniona od 
dochodów – im są niższe, tym pomoc 
państwa wyższa. 
Budżet rządowego programu jest gigan-
tyczny. Do 2029 r. fundusze środowiska 
przeznaczą na ten cel 103 mld zł!

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie (centrala):
ul. Ogrodowa 5/7,  
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39
email: poczta@wfosigw.pl
https://portal.wfosigw.pl/

TU SKŁADASZ WNIOSEK

PAŁAC BRIGGSÓW BIERZE ROZWÓD Z WĘGLEM
Wakacje to wymarzony czas do remontów szkolnych. Władze Zespołu Szkół 
nr 1 im. Jana Pawła II wykorzystały ten czas do rewolucyjnej zmiany. Placówka, 
mieszcząca się w Pałacu Briggsów, zmieniła sposób ogrzewania. Wybrana w prze-
targu firma zdemontowała węglową instalację i zamontowała gazową. Dzięki 
temu ograniczymy niską emisją związaną ze spalaniem wielu ton węgla. 

Od 1 lipca tego roku, decyzją sejmiku województwa mazowieckiego, nie wolno 
spalać w kotłach, piecach i kominkach:
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem,
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 
tego węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% 
(np. mokrego drewna).
Kupując paliwo na opał mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprze-
dawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie 
parametry zakupionego towaru. 

NIE KARM SMOGU!

Sportowe 
pożegnanie lata

POLAND BIKE MARATHON
Skoro jesteśmy przy tematyce rowerowej, warto wspomnieć o innej imprezie z tej 
dziedziny sportu. Po raz czwarty w naszym mieście zawitał Poland Bike Marathon. 
To cykl zawodów dla małych i dużych amatorów MTB. Na czterech dystansach 
rywalizowało aż 400 zawodników, którzy pokonali wymarzony do jazdy na rowe-
rach górskich pofałdowany, leśny teren, zakończony ostrym podjazdem pod górę. 

MAŁA MILA MARECKA
To już tradycja, że na początku września mareccy (i nie tylko) biegacze mogą 
sprawdzić się na dystansie 1609 m. W IX edycji biegu wzięło udział prawie 
370 zawodników w różnym wieku. Najlepszy zawodnik przebiegł trasę w 4 min. 
24 sek. Do pobicia rekordu zabrakło zaledwie 4 sek. Po zakończeniu biegu jego 
uczestnicy mogli wziąć udział w tradycyjnym pikniku. 

SPARTAKIADA MSG
Podróż dookoła świata – tak brzmiał motyw przewodni XIV Spartakiady MSG, która 
odbywała się 30 września na stadionie przy Wspólnej. Z tym hasłem były związane 
nietypowe zawody sportowe – można było m.in. rzucić meksykańskim sombrero 
do celu albo złapać hiszpańskiego byka z rogi i nie dać się zrzucić. Frekwencja 
dopisała, słoneczna pogoda – również. Na zmęczonych czekała kuchnia i markowa 
woda z saturatora. Kolejna Spartakiada – już za rok.

MARKIBIKESHOW 
Takiego miejsca i takiego wydarzenia w naszym mieście jeszcze nie było. 
Na oficjalne otwarcie mareckiego pumptracka, położonego na rogu Okólnej 
i Grunwaldzkiej, przyjechali najlepsi w Polsce (i nie tylko) specjaliści od dirt 
jumpingu (czyli powietrznych ewolucji na rowerach). Impreza, której głównym 
sponsorem był urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, a partnerem 
technicznym sklep Rowerowy Squad,  zgromadziła wielu mieszkańców i gości 
spoza miasta. Specjaliści od dirt jumpingu zachwalali marecki tor – mówili, 
że jest szybki, nowoczesny, a jazda na nim płynna. Prosili też jego użytkowni-
ków, by trzymać się zasad bezpieczeństwa – czyli jeździć minimum w kasku 
i z głową na karku!


