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1 Jeśli możesz, zostań w domu.  
Na zewnątrz wychodź wyłącznie w pilnych 

sprawach. Kontakty z przyjaciółmi i znajomymi 
podtrzymuj telefonicznie lub internetowo.  
Jeśli chcesz się z nimi zobaczyć,  
użyj videoaplikacji. 
 

2 Jeśli w czasie pandemii pracujesz  
i masz taką możliwość, świadcz usługi 

zdalnie, z domu. 
 

3 Pilnuj dzieci. Zorganizuj im tak czas 
w domu, żeby nie myślały o wychodzeniu 

na zewnątrz. Wybij im z głowy głupie 
pomysły organizowania „koronaparty” 
lub „koronaferie”. 
 

4 Często i dokładnie myj ręce (minimum 
przez 30 sekund), używając mydła 

i gorącej wody. Mycie rąk zabija wirusa, jeśli 
tylko znajduje się on na rękach. Dezynfekuj je 
także przy pomocy płynów na bazie alkoholu.
 

5 Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos 
i usta. Nie rób tego dłonią, bo pozostaną 

na niej wirusy, które potem możesz przekazać. 
Najlepiej – podczas kichania i kaszlu – chowaj 
twarz w zgięcie łokcia. Ewentualnie używaj 
jednorazowej chusteczki, którą potem 
natychmiast wyrzuć. 

6 Regularnie myj lub dezynfekuj 
powierzchnie, które dotykasz (biurka, 

stoły, włączniki światła). Dużo uwagi poświęć 
telefonom komórkowym, smartfonom 
i tabletom. Na nich gromadzi się mnóstwo 
drobnoustrojów.  Nie kładź ich na stole 
i nie korzystaj z nich podczas posiłków.
 

7 Stosuj zrównoważoną dietę, jedz owoce 
i warzywa, nawadniaj organizm  

(2 litry płynów dziennie), unikaj wysoko 
przetworzonej żywności. Nie rób ogromnych 
zapasów żywności, epokę komunizmu 
pożegnaliśmy 30 lat temu. 
 

8 Jeśli musisz wyjść w pilnej sprawie, 
zachowuj dystans od ludzi (1-1,5 m). 

Może to mało eleganckie, ale nie podawaj rąk 
znajomym. Może to mało ekologiczne,  
ale unikaj transportu publicznego. Takie czasy…
 

9 Jeśli wróciłeś z zagranicy z zagrożonego 
regionu lub miałeś kontakt z zakażoną 

osobą, powiadom o tym Sanepid.
 

10Pamiętaj o osobach starszych,  
Twoich sąsiadach. One są najbardziej 

narażone na skutki. Zapytaj, czy nie trzeba 
załatwić im sprawunków. Najlepiej  
przez internet, z dowozem pod drzwi.

10 przykazań na czasy epidemii

W przypadku złego samopoczucia i uzasadnionego podejrzenia 
zarażeniem koronawirusem (objawy: kaszel, ból gardła, ból mięśni, 
gorączka) należy skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Wołominie: 22 776 38 33, 516 140 961, telefon 
poza godzinami pracy i w dni świąteczne: 510 146 258 lub zgłosić się  
do szpitala zakaźnego w Warszawie (ul. Wolska 37, tel. 22 33 55 351  
do 355). Pamiętaj, nie odwiedzaj przychodni zdrowia ani SOR w najbliż-
szym szpitalu i nie korzystaj z transportu publicznego! Unikaj kontaktu 
z innymi osobami. 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię dedykowaną 
postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem: 
800 190 590.  

Nad bezpieczeństwem osób pozostających w kwarantannie lub osób, 
które będą musiały poddać się kwarantannie po powrocie do kraju z za-
granicy, czuwa Policja, która każdego dnia kontaktuje się z tymi osobami.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego należy 
ograniczyć wizyty w przychodniach zdrowia do niezbędnego minimum. 
Wprowadzona została możliwość skorzystania z teleporad lekarskich 
oraz telefonicznego zamawiania recept. Recepty będą możliwe do zre-
alizowania za pomocą kodu otrzymanego SMSem. W tym celu nie ma 
potrzeby odwiedzania ośrodków zdrowia. Udając się do apteki pamiętaj 
o zachowaniu bezpiecznej odległości od farmaceuty i innych klientów. 

Telefony do mareckich przychodni zdrowia:

Centrum Medyczne Marki (Kasztanowa 8)  22 674 15 53, 500 898 895

Esculap (Fabryczna 1) 22 761 90 35

Kardio-Med (Sportowa 3)  698 424 736, 730 999 063

Codziennie na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki
www.koronawirus.marki.pl oraz na portalach społecznościowych 
aktualizowane będą informacje na temat bieżącego funkcjonowania 
mareckich i powiatowych instytucji oraz zamieszczane będą komuni-
katy władz państwowych na temat walki z koronawirusem. Zachęcamy 
również do odwiedzin stron internetowych instytucji państwowych: 
Głównego Inspektora Sanitarnego – www.gis.gov.pl, Ministerstwa 
Zdrowia www.mz.gov.pl oraz serwisu rządowego  
– www.gov.pl/web/koronawirus

CO ROBIĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA



W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli rodzice dzieci do lat 8  
mogą otrzymać finansowe wsparcie, by zostać ze swoim dzieckiem w domu. 

Dzięki przepisom tzw. specustawy o zwalczaniu epidemii koronawirusa rodzice lub 
opiekunowie prawni opiekujący się dzieckiem poniżej 8 roku i objęci ubezpieczeniem 
chorobowym mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku. Nie będzie się on 
wliczał do limitu dni, które każdego roku przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem.
By skorzystać ze świadczenia wystarczy złożyć oświadczenie do pracodawcy.  
Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl. 
O skorzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować pracodawcę, zleceniobiorca 
– zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednią – ZUS. 
W przypadku, gdy to pracodawca będzie zmuszony wypłacić dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy pracownikowi, otrzyma zwrot z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię dostępną pod numerem: 
22 560 16 00.
Obecnie dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicowi (lub opiekunowi) dziecka,  
które nie ukończyło 8 roku życia (decyduje dokładna data urodzenia, a nie rocznik). 
Jednak w parlamencie trwają prace, by rozszerzyć uprawnienia do zasiłku na rodziców 
dzieci do lat 12. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. 

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  
– JAK GO OTRZYMAĆ

Biskup udzielił dyspensy 
od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa we Mszy Św.

„Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu 
zagrożenia epidemicznego i ze względu na 
obowiązujące wraz z nim przepisy prawa 
państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym 
czasie zobligowani do dostosowania nasze-
go życia religijnego do zaleceń władz świec-
kich. Wprowadzone regulacje prawne mają 
na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania 
się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów 
między obywatelami” – czytamy w dekrecie 
bpa Romualda Kamińskiego, ordynariusza 
Warszawsko-Praskiego.

Decyzją biskupa, na terenie diecezji do od-
wołania:
↘  udzielono dyspensy od obowiązku nie-

dzielnego uczestnictwa we Mszy Św.
↘  zawieszono wspólnie celebrowane nabo-

żeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, 
Godzinki, Różaniec, Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i inne);

↘  zawieszono spotkania formacyjne, kursy 
(np. przedmałżeńskie), wszelkie formy 
rekolekcji, pielgrzymki oraz wszelkie inne 
zgromadzenia o charakterze formacyjnym 
lub pozaliturgicznym;

↘  ograniczono możliwość uczestnictwa 
wiernych we Mszach św. (niedzielnych, 
obrzędowych, w dni powszednie) do osób 
zamawiających intencję mszalną lub, 
w wypadku pogrzebu, do najbliższej ro-
dziny. We wszystkich Mszach, wraz z du-
chowieństwem parafialnym, posługującymi 

w liturgii i uczestnikami, może brać udział 
maksymalnie 50 osób.
Niedzielne nabożeństwa różnych ob-

rządków są transmitowane za pomocą ra-
dia, telewizji i Internetu. Pomóżmy przede 
wszystkim seniorom nastawić odbiorniki na 
właściwy kanał, aby mogli uczestniczyć we 
Mszy Świętej za pomocą środków masowe-
go przekazu.

2 Edukacja Koronawirus

Kościół w czasach 
zagrożenia epidemicznego

Osoby starsze są najbardziej 
narażone na niszczycielskie 
działanie koronawirusa.

Nie chcemy nikogo straszyć. Piszemy wyłącz-
nie o faktach. Naukowcy nie mają wątpliwo-
ści, że ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji 
koronawirusowej, która może skończyć się 
nawet śmiercią, wzrasta wprost proporcjo-
nalnie do wieku. Dlatego tak ważna jest pre-
wencja. Apeluje o nią Główny Inspektorat 
Sanitarny (GIS). 

„Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć 
przebywanie w miejscach publicznych 
i poprosić bliskich o pomoc w codziennych 
czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrze-
nie w leki, załatwianie spraw urzędowych 
i pocztowych” – czytamy w komunika-
cie GIS.

Podobne sugestie popłynęły od ducho-
wieństwa. Zachęcają wiernych do korzystania 
z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eu-
charystii i przeżywania Jej za pośrednictwem 
środków społecznego przekazu (więcej na 
temat w tekście poniżej). Dominikanie przy-
gotowali nawet hasztag „Zostań w domu. Bóg 
jest bliżej, niż ci się wydaje”.

Osobom starszym w te trudne dni powin-
niśmy nieść zwiększoną pomoc. 

– Zwracamy się do mieszkańców Marek 
z prośbą: jeśli w Waszym otoczeniu są starsze 
osoby, które w tym czasie potrzebują wspar-
cia, udzielcie im pomocy. Czasem wystarczy 
zapukać do sąsiednich drzwi i zapytać… Naj-
częściej możecie spotkać się z prośbą o zro-
bienie najpilniejszych sprawunków. To taki 
czas, gdy nasze podzielone społeczeństwo 
znów może być solidarne – czytamy na stro-
nie internetowej marki.pl 

Seniorze, bądź ostrożny

WYBRANE TRANSMISJE TELEWIZYJNE 
NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ:

↘  7:00 TVP1 Msza Święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
Łagiewnikach

↘  9:30 TV Trwam Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze

↘  13:00 TVP Polonia Msza Święta 
transmitowana w każdą niedzielę  
z innej świątyni

WYBRANE TRANSMISJE RADIOWE 
NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

↘  7:30 Radio Warszawa (106,2 FM)  
Msza Święta z Katedry Warszawsko- 
-Praskiej pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła i św. Floriana Męczennika 

↘  9:05 Program Pierwszy Polskiego Radia 
(92,4 FM) Msza Święta z Bazyliki 
Św. Krzyża w Warszawie 
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Gdy we Włoszech koronawirus zaczął się 
rozprzestrzeniać, tamtejsza młodzież została 
zwolniona z chodzenia do szkoły. Zamiast jed-
nak pozostać spokojnie w domu i przeczekać 
epidemię, urządziła sobie tzw. koronaferie. 

– Włosi spędzali ten czas w klubach, na 
imprezach i efekt widzimy. Załamanie się 
służby zdrowia, selekcja, zgony – mówi mi-
nister zdrowia Łukasz Szumowski. 

Skutki okazują się opłakane. Do połowy 
marca w Italii chorowało 25 tys. osób, 1,8 tys. 
niestety zmarło.

Choć młodzi stosunkowo rzadko przechodzą 
zachorowanie, potrafią wirusa doskonale prze-
kazać innym, mniej odpornym osobom. M.in. 
dlatego w internecie ruszyła kampania na rzecz 
spędzania jak największej ilości czasu w domu, 
której symbolem jest hasztag „Zostańwdomu”. 
O tym, że sprawa jest poważna, mówią byli  
i obecni sportowcy, a więc osoby o lepszej kon-
dycji zdrowotnej niż przeciętny Polak. 

– Po powrocie z Norwegii muszę odbyć 
14-dniową kwarantannę domową. I nie ła-
mię jej zasad – nie wychodzę z domu, by nie 
narażać innych. Was też, a szczególnie młode 
osoby, proszę o odpowiedzialne zachowanie 
(…) Nie jestem panikarzem, lecz sprawy wy-
glądają na tyle poważnie, że warto trochę 
się poświęcić – napisał Adam Małysz, były 
znakomity skoczek narciarski. 

– Szanujmy zalecenia, jakie wszyscy do-
stajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie 
i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę 

naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły 
potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzial-
ności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Tym 
razem nie gromadźmy się na razie w miejscach 
publicznych, w tym pod stadionami, jeśli nie 
jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport 
jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze 
bezpieczeństwo. Wykorzystajcie proszę naj-
bliższy czas najlepiej i najbezpieczniej jak po-
traficie. W spokoju i w domach – zaapelował 
Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz. 

Głos w tej sprawie zabierają też samo-
rządowcy.

– Choć często narzekamy, że dzieci zbyt 
wiele czasu spędzają w internecie, tym razem 
globalna sieć może okazać się zbawienna. 
Niech tam dzieci i młodzi przeniosą życie 
towarzyskie. Lekarstwem na nadmiar wol-
nego czasu niech będą też książki, warto-
ściowe programy TV, domowe hobby. Zróbmy 
wszystko, by ograniczyć rozprzestrzenianie 
koronawirusa. Bądźmy odpowiedzialni! 
– mówi Jacek Orych, burmistrz miasta. 

Nie popełnijmy 
włoskiego błędu 
Drogie dzieci! Droga młodzieży!  
Drodzy rodzice! Dołączcie  
do ogólnopolskiej akcji #Zostańwdomu 

ZBIÓR TRANSMISJI
INTERNETOWYCH POD ADRESEM: 
HTTPS://MSZA-ONLINE.NET



Ogólnoświatowa epidemia spowodowała 
duże zmiany w funkcjonowaniu naszego 
miasta. Wiele publicznych i niepublicznych 
instytucji zostało zamkniętych, część nadal 
działa, ale w bardzo ograniczonym zakre-
sie. W przypadku urzędów publicznych 
bezpośrednia obsługa mieszkańców jest 
prowadzona przez telefon oraz przez kanały 
elektroniczne. Przygotowaliśmy niezbędnik 
z podstawowymi informacjami. Pragniemy 
jednak podkreślić, że sytuacja jest dyna-
miczna i prosimy o obserwowanie np. na-
szej strony internetowej, na której urucho-
miliśmy specjalną zakładkę (koronawirus) 
z bieżącymi informacjami. Niewykluczone 
są bowiem dalsze ograniczenia. 

I. Decyzją rządu:
1)  od 13 marca wszystkie osoby powraca-

jące z zagranicy muszą przejść dwutygo-
dniową kwarantannę domową.

2)  wprowadzono częściowe zamknięcie 
galerii handlowych. Otwarte pozostaną 
sklepy spożywcze oraz wybrane punk-
ty usługowe.

3)  restauracje, bary i kawiarnie będą mogły 
prowadzić tylko działalność na dowóz 
i na wynos.

4)  obowiązuje zakaz zgromadzeń publicz-
nych powyżej 50 osób, w tym zgroma-
dzeń państwowych i religijnych.

5)  od 12 do 25 marca nie działają publicz-
ne i niepubliczne przedszkola i szkoły, 
zamknięte zostają wszystkie instytucje 
kultury. Jeśli chodzi o publiczne placówki 
edukacyjne, w dni, kiedy nie ma nauki, 
działają ich sekretariaty.

II. Decyzją wojewody:
od 12 do 25 marca nie działają żłobki, klubi-
ki dziecięce, placówki wsparcia dziennego, 
centra integracji społecznej, dzienne domy 
i kluby seniora, środowiskowe domy samo-
pomocy, warsztaty terapii zajęciowej. 

III. Decyzją starosty:
do odwołania nieczynny będzie Punkt 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, działają-
cy na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. 
Informacje są udzielane pod numerem te-
lefonu 735-736-797. 

IV. Decyzją burmistrza:
do odwołania nie działają: Mareckie 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (m.in. 

basen, sala koncertowa, sala sportowa, bo-
isko, bieżnia), Marecki Ośrodek Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego, Biblioteka Miejska 
i jej filie w Strudze i Pustelniku, Centrum 
Aktywności Fabryczna 3.

Do odwołania nie działają Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
przy ul. Dużej (obok remizy) oraz bazar 
przy Paderewskiego. 

W zmienionym zakresie działają:

Urząd Miasta Marki
Obsługa interesantów prowadzona jest 
wyłącznie telefonicznie i elektronicznie. 
W wyjątkowych sytuacjach – możliwy jest 
kontakt osobisty (np. w przypadku śmierci 
osoby bliskiej). Pisma w formie papierowej 
w kopertach można wkładać do specjalnego 
pojemnika na korespondencję przy wejściu 
od strony kościoła/parkingu. 

Prosimy o sprawdzenie, czy konkretnej 
sprawy nie można załatwić za pośrednic-
twem ePUAPu (Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej). Prosimy 
o regulowanie opłat za pośrednictwem np. 
bankowości elektronicznej. 

Poniedziałkowe dyżury burmistrza (od 
godz. 12.00 do godz. 16.30) tymczasowo 
zmieniają formę z osobistych na telefonicz-
ne (22 781 10 03 w. 101) lub elektroniczne 
burmistrz@marki.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Markach
Ośrodek pomocy również ogranicza bez-
pośrednie kontakty z klientami do mini-
mum – zarówno w punkcie obsługi 500+ 
(Lisa-Kuli), jak w głównej siedzibie przy ul. 
Kościuszki. W punkcie 500+ został zain-
stalowany videodomofon. W obu miejscach 
ograniczona została liczba stanowisk obsłu-
gi. Również w terenie pracownicy socjalni 
ograniczą spotkania z mieszkańcami. 

Przypominamy, że wnioski o świadczenia 
wychowawcze, świadczenia rodzinne i opie-
kuńcze można składać za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, a także platfor-
my e-PUAP. Prosimy o rozwagę – jeśli nie jest 
to konieczne, zrezygnujcie z wizyty.  Przypo-
minamy też, że dla wniosków złożonych np. 
27 marca prawo do świadczenia przysługuje 
za cały marzec, nie ma zatem znaczenia czy 
wniosek zostanie złożony 17 czy 27 marca.

W związku z zagrożeniem koronawiru-
sem działalność zawiesił Punkt Informacyj-
no-Konsultacyjny funkcjonujący przy OPS. 
Wszystkie konsultacje będą udzielane w wy-
znaczone dni dyżurów specjalistów za po-
średnictwem nr telefonu 515 305 294 oraz 
e-mailowo przez adres: pik.marki@op.pl, 
a także za pośrednictwem Messengera fb. 

OPS zapewnia również wsparcie ze 
strony psychoterapeuty za pośrednictwem 
Skype. W celu umówienia się na spotkanie 
on-line prosimy o kontakt e-mailowy: psy-
cholog@opsmarki.pl

Kontakt mailowy do OPS:
Sprawy ogólne – ops@marki.pl
Świadczenia wychowawcze i rodzinne 

oraz fundusz alimentacyjny: swiadczenia@
marki.pl

Przemoc w rodzinie: zespol.interdyscy-
plinarny@marki.pl

Zakład Usług Komunalnych
Przyjmuje mieszkańców w skróconych go-
dzinach (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek 8.00-12.00, środa 10.00-14.00). 
Prosimy o przychodzenie wyłącznie w tych 
sprawach, w których niezbędna jest oso-
bista wizyta klienta. Każdy z nich, przy 
wejściu, proszony jest o zdezynfekowanie 
dłoni przy pomocy specjalnego płynu. Część 
spraw można załatwić na drodze telefo-
nicznej (22) 781 33 73, (22) 781 11 01. 
Ponieważ wysokość opłat za lokale komu-
nalne nie zmieniła się, nie ma również po-
trzeby przychodzenia po druki przelewów. 
Poniedziałkowy dyżur naczelnika wydziału 
zarządu mieniem komunalnym prowadzo-
ny jest telefonicznie.

Wodociąg Marecki
Dostawy wody i odprowadzanie ścieków 
odbywa się bez zakłóceń. Od 13 do 25 mar-
ca nie ma możliwości bezpośredniej wizyty 
w Biurze Obsługi  Klienta oraz np. opłace-
nia faktur w siedzibie przy ul. Żeromskiego. 
W tym czasie możliwy jest kontakt telefo-
niczny (22) 771-46-93, (22) 781-32-52 oraz 
e-mailowy (biuro@wodociagmarecki.pl). 

Centrum Usług Wspólnych 
I w tym wypadku pracownicy instytucji 
zarządzającej marecką edukacją proszą 
przede wszystkim o kontakt telefonicz-
ny (tel. 22 771-37-34) lub elektroniczny 
(andrzej.motyka@marki.pl)

Tymczasowo zmieniamy formułę komunikacji z mieszkańcami

3KoronawirusBIULETYN 
INFORMACYJNY

Urząd Miasta Marki
↘ Centrala (22) 781 10 03
↘  Wydział Podatków i Opłat – wew. 550, 570
↘  Biuro Windykacji i Egzekucji – wew. 530, 540
↘  Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej 

i Zezwoleń – wew. 230
↘  Wydział Ochrony Środowiska – wew. 700, 720
↘  Wydział Spraw Obywatelskich – wew. 810, 

820, 830
↘  Wydział Monitoringu Miasta – wew. 940
↘  Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg  

– wew. 610, 640
↘  Wydział Promocji, Spraw Społecznych, 

Zdrowia – wew. 900, 205
↘  Urząd Stanu Cywilnego – wew. 800
↘  Wydział Zamówien Publicznych – wew. 660
↘  Wydział Planowania i Rozwoju – wew. 350 
↘  Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

– wew. 300, 310, 320 

Przedszkola, szkoły (godz. 9.00-13.00)
↘  Przedszkole Miejskie nr 1 – (22) 781 14 66
↘  Przedszkole Miejskie nr 2 – (22) 784 365 394 
↘  Przedszkole Miejskie nr 3 – (22) 781 14 82
↘  Szkoła Podstawowa nr 1 – (22) 781 10 26 w. 100
↘  Szkoła Podstawowa nr 2 – 513 754 826
↘  Szkoła Podstawowa nr 3 – (22) 781 12 91 w. 19
↘ Szkoła Podstawowa nr 4 – (22)  100 23 08
↘ Zespół Szkół nr 1 – (22) 781 10 17 w. 11
↘ Zespół Szkół nr 2 – (22) 781 18 57 w 101 

Uwaga! Prosimy rodziców o regularne 
sprawdzanie Librusa!

Ośrodek Pomocy Społecznej 
↘  Sprawy różne, wsparcie seniorów, osób 

niesamodzielnych – 782 120 190
↘  Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji  

– 725 700 750
↘  Pomoc finansowa zasiłki – 781 330 320
↘  Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

i 500+ – 513 581 573

Zakład Usług Komunalnych 
↘ (22) 781 33 73 (22) 781 11 01

Wodociąg Marecki
↘ (22) 771-46-93, (22) 781-32-52

TELEFONY KONTAKTOWE:

Niezbędnik mieszkańca 
Marek w czasach
COVID-19

stan na 16.03.2020 r.



4 Edukacja Koronawirus

Z djęcie, które Państwo widzą, jest 
proste i bardzo obrazowe. Trafiają 

do mnie (do nas) pytania i wątpliwości, 
czy nie przesadzamy, zamykając szkoły, 
przedszkola, MOK, MCER, CAF3, boiska, 
hale sportowe, orliki, place zabaw…  
Od ubiegłego poniedziałku wprowadziliśmy 
kolejne, znaczne ograniczenia w korzystaniu 
z urzędu (nie wykluczamy nawet zamknięcia 
ratusza dla mieszkańców). Odwołaliśmy 
koncerty, przedstawienia, wydarzenia 
sportowe…

Po co? Jesteśmy jako społeczeństwo, miasto, 
mieszkańcy Marek na pierwszej linii frontu. 
To od nas zależy, na ile ograniczymy  
(bo nie jesteśmy w stanie powstrzymać 
w całości) rozpowszechnianie się 
koronawirusa. Musimy sobie uświadomić, 
że wszyscy jesteśmy w trakcie swoistej 
kwarantanny społecznej.

Nie życzę nikomu, ale wyobraź sobie,  
że dziś potwierdzono u Ciebie koronowirusa. 
Odpowiedz sobie – z iloma osobami 
się widziałeś, witałeś, rozmawiałeś? 
Ile dotykałeś klamek, poręczy, blatów 
stołów, przedmiotów „wspólnego użytku”. 
Całowałeś(aś) dzieci na dzień dobry, 
żonę, męża? A może kichnąłeś w miejscu 
publicznym? A z drugiej strony  
– ile z tych osób, które dziś spotkałeś,  
będzie mogło mieć potwierdzonego wirusa 
za dzień, dwa….. tydzień?

Wszystkie działania są po to, by ograniczyć 
do absolutnego minimum kontakty 
społeczne, szczególnie chroniąc dzieci  
i osoby starsze. I tak jak ta cofnięta, jeszcze 
niespalona zapałka, „społecznie” cofamy 
się. Wiem, że mamy dziesiątki planów: 
wyniki w szkole, zajęcia dodatkowe dla 
dzieci, relaks na basenie, haratanie w piłkę, 

przedstawienie, koncert, zaplanowana 
życiówka w Półmaratonie Warszawskim,  
nowe punkty do wyższego sektora  
na Poland Bike Marathon, mega ważna 
sprawa w urzędzie, nabożeństwo w kościele 
czy jakaś domówka u znajomych...  
Mogę tak długo wymieniać (też nie 
zdążyłem w kinie obejrzeć filmu o Zenku). 
Zapewne każdy z Was dopisałby wiele 
rzeczy do tej listy. 

To wszytko może poczekać, bo do stracenia 
mamy dużo, dużo więcej – życie i zdrowie 
najważniejsze (nasze i naszych bliskich). 
Proszę o chwilę refleksji: cofnijmy się  
na chwilę, zwolnijmy na jakiś czas. Od nas 
wszystkich wiele zależy – ograniczmy nasze 
kontakty gdzie się da. Pracujmy nad tym 
wspólnie. Zakupy róbmy też rozsądnie, 
najlepiej przez internet. Niezmiennie 
pamiętajmy o starszych i samotnych. Może 
potrzeba im prosta pomoc i podstawowe 
zakupy? To tylko kilka dodatkowych 
produktów do naszych sprawunków.

I najważniejsze spokój i zdrowy rozsądek. 
Nie bagatelizujmy tego, co się dzieje.  
Jak mawiał Bob Budowniczy „damy radę”  
– ale tylko wspólnie.

Burmistrz Miasta Marki

Damy radę, ale tylko wspólnie

Powiat również  
działa prewencyjnie
Starosta Adam Lubiak  
zdecydował o wprowadzeniu 
ograniczeń w dostępności  
do usług powiatowej administracji.

Z komunikatu starostwa wołomińskiego:
Od 13 marca do odwołania w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie obsługa klientów 
będzie się odbywać wyłącznie telefonicznie, 
drogą mailową lub za pośrednictwem plat-
formy ePUAP.
• ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Admi-
nistracji Publicznej): /spwolomin/skrytka

• e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl
•  adres korespondencyjny:  

 Starostwo Powiatowe w Wołominie, 
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

•  telefony: 22 346 11 00, 22 346 11 49, 
22 346 11 20
Nie będzie możliwości osobistego uzyskania 

porady w punktach bezpłatnych porad praw-
nych i obywatelskich – w sprawach nagłych 
prosimy o kontakt telefoniczny: 735-736-797.

Przypominamy, że zgłoszenia nabycia pojaz-
du oraz zbycia pojazdu można dokonać przez 
internet na stronie: www.gov.pl/web/gov/
zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-
sprzedaz-kupno-darowizne lub drogą pocztową. 

Wszelkie zgłoszenia telefoniczne będą trak-
towane jako wypełnienie obowiązku 30-dnio-
wego zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.

Wydziały Komunikacji:
↘ Tłuszcz – 29 757 31 30
↘  Radzymin 
– 22 760 68 41 (-44) – rejestracja pojazdów, 
760 68 45 (46) – prawa jazdy
↘ Wołomin – 22 776 25 97, 776 32 90

Ograniczenie obsługi bezpośredniej do-
tyczy również Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wołominie (https://wolomin.praca.gov.pl/) 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wołominie (https://wolomin.naszepcpr.pl).

Informujemy też, że kasy w starostwie 
oraz filiach będą zamknięte, prosimy o do-
konywanie płatności elektronicznych na ra-
chunki bankowe powiatu.

Rekomenduję wszystkim mieszkańcom
ograniczenie aktywności w większych
skupiskach ludzi. Proszę o dużą dbałość
w zakresie higieny osobistej, a w szczególności
bardzo częste mycie rąk! Zalecam ograniczenie
mobilności i pozostawanie w miarę
możliwości w domach. Szczególnie dotyczy to 
osób starszych, schorowanych i z osłabioną
 odpornością. 

BĄDŹMY ROZSĄDNI

Adam Lubiak 
starosta wołomiński

We wtorek, 17 marca, po raz ostatni 
zrobiliśmy zakupy na miejskim targowisku. 
Z powodów epidemiologicznych obiekt 
przy ul. Paderewskiego zostaje zamknięty 
do odwołania.

BAZAR NIECZYNNY

Ministerstwa spraw wewnętrznych 
oraz obrony narodowej zdecydowały 
o wcześniejszym zakończeniu kwalifikacji 
wojskowej. Osoby, które jeszcze nie stawiły 
się na badania w Wołominie, nie mają już 
takiego obowiązku. Otrzymają wezwanie 
w przyszłym roku.

KONIEC KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia 
telefon wsparcia psychologicznego dla osób 
w kryzysie wywołanym COVID 19 – tel. 
725 700 750 (w godz. pracy). Dodatkowo 
powstaje grupa na FB Jestem obok ciebie. 
Jest to grupa zamknięta skierowana do 
mieszkańców Marek, którzy doświadczają 
kryzysu z powodu pandemii koronowirusa. 

PRZEZ TELEFON  
I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Dyrekcje szkół podstawowych oraz 
liceum zwracają się z prośbą o regularne 
sprawdzanie Librusa. Jest to obecnie 
podstawowy kanał komunikacji między 
placówkami edukacyjnymi a rodzicami. 

SPRAWDZAJ LIBRUSA

Uwaga 
na oszustów
Nadzwyczajną sytuację w kraju 
postanowili wykorzystać oszuści. 
Bądźmy ostrożni.

W ciągu ostatnich dni media informują o ko-
lejnych próbach wyłudzenia pieniędzy „na 
koronawirusa”. Każdą wiadomość otrzymaną 
mailem lub SMSem od nieznanego numeru 
weryfikujmy w mediach lub internecie. 

Ministerstwo Zdrowia zdementowało 
informacje pojawiające się w podejrzanych 
SMSach rozsyłanych po całym kraju. Nie ma 
prowadzonej żadnej akcji płatnych szczepień 
w związku z epidemią koronawirusa. Mini-
sterstwo nie rozsyła także żadnych SMSów 
w związku z rzekomą akcją wsparcia żywie-
niowego. 

Nieprawdziwe są też informacje o rze-
komej konfiskacie środków zgromadzonych 
w bankach, które miałyby być przekazane do 
rezerw krajowych NBP. Pieniądze i oszczęd-
ności na naszych kontach nie są w żaden 
sposób zagrożone – uspokajają kolejne pla-
cówki bankowe. Nie należy odpowiadać na 
te wiadomości. 

Uważajmy także na podejrzane firmy pro-
ponujące sprzedaż środków wirusobójczych. 
Korzystajmy tylko ze sprawdzonych stron 
internetowych. „Nie dajmy się zwieść, nie 
kupujmy cudownych środków mających nas 
rzekomo uchronić przed zachorowaniem na 
koronawirusa czy nagle uzdrowić. Nie wpusz-
czajmy też takich osób do swoich domów” 
– przestrzega policja. 


