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Pierwsze pozytywne informacje do-
tarły do ratusza 7 grudnia ubiegłe-
go roku. Wówczas ogłoszono listę 
samorządów, które otrzymają unij-
ne wsparcie na budowę parkingów 
„Parkuj i Jedź”. Marki wybudują 
dwa parkingi (przy ulicy Sportowej 
i ulicy Dużej), na które pozyskali-
śmy ponad 2 mln zł funduszy euro-
pejskich w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych metropolii 
warszawskiej. 

Niecałe dwa tygodnie później mo-
gliśmy cieszyć się ze zdobycia jeszcze 
wyższej dotacji. Tym razem Zarząd 
Województwa Mazowieckiego przy-
znał 23,5 mln zł na budowę sieci 
dróg rowerowych na terenie Marek, 
Ząbek, Zielonki i Kobyłki. Liderem 
tego partnerskiego projektu są Marki, 
które koordynowały cały proces apli-
kacyjny gmin powiatu wołomińskie-
go. W naszym mieście już powstaje 
10 km dróg rowerowych przy wspar-
ciu z funduszy europejskich w kwocie 
ponad 10 mln zł. 

Noworoczny prezent sprawił Mar-
kom wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera. Tuż przed sylwestrem opubli-
kował listę samorządów, które otrzyma-
ją środki w ramach  „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”. Roz-
budowa ulic Zygmuntowskiej i Zagłoby 
otrzyma wsparcie w kwocie 3 mln zł. 
Dzięki wcześniej podpisanemu poro-

zumieniu inwestycja ta zostanie dofi-
nansowana również przez powiat wo-
łomiński w wysokości 2 mln zł.

Środki zewnętrzne wykorzystane 
zostaną nie tylko na zadania infra-
strukturalne. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Markach otrzyma 1,3 mln 
zł na realizację dwóch projektów, 
dzięki którym podniesiona zostanie 

jakość świadczonych usług socjalnych: 
zatrudniony zostanie asystent osoby 
niepełnosprawnej, powstanie Marec-
ki Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, 
a także wyremontowane zostaną wnę-
trza OPS z myślą o osobach o ograni-
czonej mobilności.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR 4-5
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Chcieć to móc. Starania mareckiego samorządu o dotacje  
na inwestycje i projekty społeczne przyniosły efekty.  
Nowe drogi, drogi rowerowe, chodniki, parkingi  
– na te zadania miasto otrzymało solidny zastrzyk gotówki.

Ponad 18 mln zł
DLA MAREK!

MARKI W MEDIACH  
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE INSTAGRAM

Adam Struzik, marszałek Mazowsza, Jacek Orych, burmistrz Marek, Grzegorz 
Świętorecki, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, wspólnie trzymają czek – symbol zakończonych sukcesem starań 
o dofinansowanie miejskich inwestycji. FOT. MICHAŁ SŁABY



2 Słowo od burmistrza

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek

P amiętacie Państwo ranking, w którym Marki zajęły pierwsze miejsce  
w Polsce pod względem liczby oddawanych mieszkań na tysiąc 

mieszkańców? Do naszego miasta sprowadza się coraz więcej osób,  
przeważnie młodych, które są na początku dorosłej, życiowej drogi.  
Ta migracja już znajduje odzwierciedlenie w mareckiej oświacie.  
Przed nami dwa lata, które będą wiązać się z olbrzymim wyzwaniem  
(czytaj – inwestycjami).  
Chcemy zapewnić odpowiednie warunki dzieciom. Nie będzie to łatwe  
w kontekście ostatnich ustawowych zmian w edukacji – wygaszenia  
gimnazjów i przedłużenia nauczania w szkołach podstawowych z sześciu  
do ośmiu lat. Już dziś większość mareckich placówek pęka w szwach  
(więcej na stronie 8).

Żałuję, że przez wiele lat niewiele się działo na polu samorządowych 
inwestycji w marecką edukację publiczną. Dlatego jedną z pierwszych 
decyzji, po objęciu przeze mnie sterów w ratuszu, było podjęcie tematu 
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 przy Okólnej. Zapraszam do obejrzenia 
fotorelacji (strona 9). Stawiamy nowy budynek dla 500 uczniów i halę 
sportową z prawdziwego zdarzenia. Kolejną inwestycją będzie rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy Szkolnej. Jej sytuacja lokalowa po zmianach 
ustawowych w edukacji będzie najtrudniejsza. Zlecimy opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego będziemy mogli 

przygotować procedury przetargowe. Tu też chcemy wybudować  
nową część edukacyjną i w zasadzie od nowa postawić halę gimnastyczną. 

Rozbudowa dwóch szkół nie załatwi jednak tematu rosnącej liczby dzieci. 
Spodziewamy się rozkwitu budownictwa mieszkaniowego we wschodniej 
części Marek po oddaniu obwodnicy. Dlatego temat budowy szkoły 
przy Wspólnej – mimo wygaszenia gimnazjów – pozostaje aktualny.  
Tyle, że nie będzie to gimnazjum, ale naprawdę duża szkoła podstawowa, 
która będzie mogła przyjąć nawet 1200 uczniów. Mamy projekty  
na gimnazjum, musimy je zmienić pod kątem młodszych uczniów  
i ich potrzeb. 

Kolejnym krokiem będzie budowa kolejnej szkoły – tym razem  
przy Zygmuntowskiej. To właśnie te tereny – sąsiadujące z Białołęką  
– upatrzyli sobie deweloperzy. Z naszych analiz wynika, że nowych dzieci  
za kilka lat nie będzie w stanie przyjąć nawet rozbudowana „Jedynka”.  
Grunt pod budowę już mamy. Wreszcie trzecią szkołę powinniśmy 
wybudować między Strugą a Pustelnikiem. Ale rozpoczęcie prac 
przygotowawczych to już perspektywa kolejnych kadencji.

Burmistrz Miasta Marki

Ilu mieszkańców liczą Marki? Dane 
oficjalne mówią o 30 tys. osób. 
Wiadomo, że jest ich jednak znacz-
nie więcej. W tym roku ratusz prze-
prowadził analizy, z których wynika, 
że do 2,3 tys. punktów adresowych 
w naszym mieście (na 8,2 tys.) nie 
jest przypisany żaden meldunek. A to 
oznacza, że część osób nie wskazało 
w formularzu PIT naszego miasta jako 
miejsca zamieszkania. Jakie to ma 
znaczenie? Dla samorządu – ogrom-
ne. Wbrew pozorom olbrzymią część 
dochodów miasta nie stanowi podatek 
od nieruchomości, ale przede wszyst-
kim udział w podatku PIT, który i tak 
musimy płacić. W tym roku w przy-
padku Marek będzie to ponad 40 mln 

zł. Szacunki mówią, że nawet 10 tys. 
osób z naszego miasta odprowadza 
podatki gdzie indziej. Gdyby „nawró-
cili się” na Marki, co roku na inwesty-
cje mielibyśmy 10 mln zł więcej! Za te 
pieniądze można zrealizować cztery 
ulice takie jak Pomnikowa lub pokryć 
większość kosztów rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej. 
A gdyby te pieniądze przemnożyć 
przez 10 lat, wyszłaby zawrotna kwo-
ta 100 mln zł ekstra!

Najważniejsze jest to, że zmiana 
wskazania miejsca rozliczania podatku 
praktycznie nic Kowalskiego nie kosztu-
je. Wystarczy złożyć formularz aktuali-
zacyjny ZAP3 w urzędzie skarbowym. 
Formalności w praktyce są ograniczone 

do jednej czynności! Nie trzeba wów-
czas wymieniać dowodu osobistego czy 
dowodu rejestracyjnego. 

Jest też druga opcja. Zachęcamy 
też do skorzystania z możliwości za-
meldowania w Markach. To automa-
tycznie oznacza m.in. wpisanie do 
rejestru wyborców i możliwość gło-
sowania w wyborach i referendach, 
a także dodatkowe punkty przy rekru-
tacji dzieci do przedszkola. 

Z roku na rok rośnie liczba osób, 
które zdecydowały się na taki krok. 
W 2014 r. mieliśmy 1475 nowych mel-
dunków (wraz z dziećmi), w 2015 r. – 
1708, a w 2016 r. – 1852. Na koniec każ-
dego roku mieliśmy odpowiednio 27,9, 
28,8 oraz 29,8 tys. zameldowanych. 

PRACOWNICY URZĘDU 
SKARBOWEGO W WOŁOMINIE 
BĘDĄ UDZIELALI WYJAŚNIEŃ 
I PRZYJMOWALI ZEZNANIA  
PODATKOWE W DNIACH:

↘  20 MARCA 2017 
W GODZ. 9.00-15.00

↘  06 KWIETNIA 2017 
W GODZ. 9.00-15.00

Doradcy będą dostępni  
w pokoju A7 na parterze 
w Urzędzie Miasta w Markach.

NIE ZAPOMNIJ
DOWODU OSOBISTEGO 
I PIT ZA 2016 ROK

Jeden formularz 
wart miliony 
Nie trzeba zrobić wiele, by uczynić tak wiele. Wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym 
dokument ZAP3, by Twoje podatki pracowały lokalnie dla Ciebie i Twojej Rodziny.  
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Dokładnie 50 lat temu Marki uzy-
skały prawa miejskie. Taka rocznica 
zobowiązuje, dlatego w tegorocz-
nym budżecie wydatki na inwestycje 
przekroczą po raz pierwszy 50 mln zł. 
A wszystko dzięki zastrzykowi gotówki 
z Brukseli.

To ponad dwukrotnie więcej niż 
w roku ubiegłym. Projekty, które 
w ostatnich miesiącach powstawały 
na deskach kreślarskich, są gotowe do 
realizacji. Największy nacisk ratusz po-
łożył na projektowanie dróg. W wielu 
miejscach Marek tereny podmokłe oraz 
podłoże z gliny uniemożliwiały wyko-
nanie nowej nawierzchni. Konieczne 
było zaprojektowanie kanalizacji desz-
czowej w głównych ciągach komunika-
cyjnych, dzięki czemu do sieci systema-
tycznie będzie można podpinać kolejne 
ulice i poprawiać stan nawierzchni.

– Tak jak dobry spektakl nie może 
obyć się bez przemyślanego scenariu-
sza, a sukces sportowy bez przygoto-
wania odpowiedniej taktyki, tak samo 
budowa dróg nie może zostać wyko-
nana bez przygotowania odpowied-
nich projektów – wyjaśnia burmistrz 
Jacek Orych.

Największymi inwestycjami drogo-
wymi są opisywane na stronach 4 i 6: 
budowa ciągu Kościuszki/Sosnowa 
oraz Zagłoby/Zygmuntowska. Waż-
nymi inwestycjami z punktu widzenia 
dalszego rozwoju sieci dróg będzie bu-
dowa kanalizacji deszczowej w ulicach: 
Poznańskiej, Karłowicza czy Głównej. 
W tegorocznym budżecie przeznaczo-
no również środki na modernizację cią-
gu komunikacyjnego do Zespołu Szkół 
Nr 2 w Strudze.

Mimo że wydatki na drogi pochło-
ną lwią część środków na inwestycje, 
zaplanowano także szereg zadań w in-
nych obszarach. Modernizacji poddane 
zostaną kolejne kamienice. Tym razem 
po nieparzystej stronie Alei Piłsudskie-
go. W budynku przy ulicy Fabrycznej 
3 powstanie wyczekiwane przez miesz-
kańców i organizacje społeczne Marec-

kie Centrum Aktywności, czyli miejsce 
spotkań. Z budynków użyteczności 
publicznej prace remontowe zaplano-
wano w ratuszu oraz Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, by dostosować budynki 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak co roku, remonty obejmą tak-
że wszystkie placówki oświatowe. 
Z największych prac zaplanowanych 
w 2017 roku (poza rozbudową SP1) 
wymienić należy modernizację łazie-
nek w Zespole Szkół Nr 2 oraz moder-
nizację sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1. 
W opracowaniu jest koncepcja rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy 
ul. Szkolnej.

Odpowiadając na potrzebę poprawy 
miejskiej estetyki i utworzenia miejsc 

do rekreacji dla mieszkańców, swoje 
oblicze zmieni otoczenie pomnika przy 
kamienicach, plac przy ulicy Sportowej 
oraz skwer przy urzędzie miasta. Me-
tamorfoza czeka także stadion miejski 
przy ulicy Wspólnej. Na działce obok 
dawnego budynku Szkoły Podstawo-
wej Nr 5 oraz przy zbiorniku Meksyk 
powstaną siłownie plenerowe, a w oko-
licach parku miejskiego stanie toaleta 
publiczna – to zadania wybrane przez 
mieszkańców w głosowaniu w ramach 
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Marki w tym roku będą wielkim pla-
cem budowy. Już teraz przepraszamy 
za wszelkie utrudnienia, jakie będą 
wiązały się z budową dróg, chodników 
oraz zagospodarowaniem przestrze-
ni publicznej.

50-lecie 
zobowiązuje
Dokładnie 50 lat temu Marki uzyskały prawa miejskie. 
Taka rocznica zobowiązuje, dlatego w tegorocznym budżecie 
wydatki na inwestycje przekroczą po raz pierwszy 50 mln zł. 
A wszystko dzięki zastrzykowi gotówki z Brukseli.

↘  KULTURA 
Aleksandra 
Rutkowska-Szwed 

Za wykorzystanie 
działań kulturalnych jako 
narzędzia profilaktycznego 
w pracy z młodzieżą zagrożoną 
uzależnieniami/używkami.

↘  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
Siostra Urszula Głowacka 

 Za utworzenie jednego 
z pierwszych na Mazowszu 
Centrum Integracji Społecznej, 
którego celem jest reintegracja 
zawodowa i społeczna uczestników 
zajęć oraz praca z młodzieżą 
zagrożoną wykluczeniem.

↘  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
Małgorzata Waszewska 

Za szeroką działalność w ramach 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz podejmowanie 
inicjatyw mających na 
celu integrację środowiska 
mareckich przedsiębiorców.

↘  SAMORZĄD 
Magdalena  
Rogalska-Kusarek 

Za wprowadzanie nowatorskich 
rozwiązań w dziedzinie polityki 
społecznej w mareckim 
samorządzie oraz pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych  
na rozwój działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach.

OTO ZWYCIĘŻCZYNIE:

Kobieta 
z Marką 2017
Poznaliśmy laureatki  
drugiej edycji konkursu. 

8 marca świętujemy Dzień Kobiet. 
Trzy dni przed uroczystością, pod-
czas Konwentu Kobiet Szminka 2017, 
odbyła się gala wręczenia nagród 
zwyciężczyniom konkursu „Kobieta 
z Marką 2017”. Siedmioosobowa 
kapitula miała twardy orzech do 
zgryzienia. Spośród 10 kandydatek 
trzeba było wybrać liderki w czte-
rech kategoriach: przedsiębiorczość, 
działalność społeczna, kultura, 
samorząd. 

Wszystkim Paniom serdecznie gratu-
lujemy!
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Lubimy inwestycje, 
których większość kosztów
pokrywa Unia Europejska.  
Tak będzie z budową obiektów 
przy Sportowej i Dużej.  
Prace zostaną wykonane  
do końca roku.

Gdy w listopadzie uroczyście wi-
taliśmy pierwszą strefę biletową 
w Markach, Renata Kaznowska, wi-
ceprezydent Warszawy, zaapelowała 
do władz Marek o zbudowanie par-
kingów „Parkuj i Jedź”. Burmistrz 
Jacek Orych odpowiedział wów-
czas, że miasto już złożyło wniosek 
o ich unijne dofinansowanie z pro-
gramu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. „Jesteście Państwo 
świadkami – to chyba najszybciej 
uzgodniona inwestycja między sa-
morządami” – komentowała wów-
czas Renata Kaznowska. Dziś mo-
żemy powiedzieć więcej – nie tylko 
uzgodniona, ale wdrożona do reali-
zacji. Pod koniec roku okazało się, 
że Marki otrzymają prawie 2 mln zł 
dotacji na przygotowanie obiektów 
przy Sportowej i Dużej. To pozwoliło 
w styczniu ogłosić przetarg nieogra-
niczony. Rywalizują warszawskie fir-
my: Delta oraz STD Nasiłowski. 

Dodatkowo przy ul. Dużej wyko-
nana zostanie przebudowa zjazdów 
na parking oraz pętli autobusowej, 
zaś przy ul. Sportowej odwodnienie 
terenu.

↘  odpowiednio 48 i 102 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 
(w tym dla osób niepełnosprawnych)

↘  30 i 42 miejsc postojowych dla rowerów z wiatą zadaszającą wraz ze ścieżką 
rowerową w obrębie parkingu

↘  chodnika wraz z rampami dla osób niepełnosprawnych
↘  punktów ładowania samochodów elektrycznych
↘  monitoringu wizyjnego
↘  obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, biletomaty, toalety)
↘  zagospodarowanie terenu zielenią, oznakowania i organizacji ruchu.

BUDOWA PARKINGÓW PRZY DUŻEJ I SPORTOWEJ  
OBEJMUJE WYKONANIE M.IN.:

„Parkuj i Jedź” 
w Markach

Marki, Warszawa, Ząbki, Kobyłka
i Zielonka utworzą spójną sieć
dróg dla jednośladów. 

Marki to potęgą rowerowa – nawet jeśli 
to twierdzenie jest przesadzone, to nie-
wiele. Zaraz po samochodzie jednoślad 
to podstawowy środek transportu dla 
mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na 
rowerowe parkingi przy szkołach pod-
stawowych albo przeliczyć liczbę osób, 
przyjeżdżających na jednośladzie na ba-
zar przy Paderewskiego. Problem w tym, 
że w naszym mieście nie ma obecnie ani 
jednego kilometra ścieżek rowerowych 
zlokalizowanego przy drogach gmin-
nych. To się zmieni i to dosyć szybko. 
Dwa wnioski o unijne dofinansowanie 
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 
z udziałem naszego miasta zostały za-

akceptowane. Dzięki temu powstanie 
niemal 10 km dróg dla rowerów. 

Wespół w zespół
Na wysokim czwartym miejscu na li-
ście rankingowej znalazł się wniosek, 
którego nasze miasto jest liderem. 
Chodzi o budowę sieci ścieżek rowero-
wych na terenie Marek, Ząbek, Zielonki 
i Kobyłki. W jego ramach w naszym 
mieście powstanie 9,275 km dróg 
z betonu asfaltowego dla jednośladów 
(więcej w ramce).

Z Marek do Warszawy
Drugi projekt, który otrzymał unij-
ne dofinansowanie, jest realizowa-
ny wspólnie z Ząbkami i Warszawą.  
Chodzi o budowę drogi rowerowej 
wzdłuż ulicy Radzymińskiej, która 

połączy ścieżki rowerowe budowane 
wzdłuż obwodnicy Marek ze ścieżką 
rowerową w Warszawie, która kończy 
się obecnie w okolicach hipermarketu 
budowlanego OBI. To liczące 5,3 km 
połączenie umożliwi przejazd rowerem 
z Radzymina aż do stacji Warszawa 
Wileńska. W naszym przypadku cho-
dzi o budowę krótkiego odcinka wzdłuż 
Alei Piłsudskiego – od obwodnicy 
Marek do granic Ząbek (0,6 km). 

– Dziękuję naszemu wydziałowi 
planowania i rozwoju, który włożył 
wiele wysiłku w przygotowanie do-
kumentacji, a także naszym samorzą-
dowym partnerom z Kobyłki, Ząbek, 
Zielonki i Warszawy. Wymierne efekty 
wspólnych prac już niedługo będziemy 
mogli zobaczyć – podkreśla Jacek Orych, 
burmistrz Marek.

Pieniądze, o które skutecznie 
aplikowaliśmy, pomogą 
zbudować ważną drogę 
w południowo-zachodnich 
Markach. 

W poprzednim numerze Marki.pl pisa-
liśmy, że jesteśmy bardzo blisko rządo-
wego dofinansowania do budowy ulic 
Zygmuntowskiej i Zagłoby. Tuż przed 
końcem roku pojawiło się ostateczne 
potwierdzenie, że dostaniemy pieniądze 
z „Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-19”. 27 grudnia Zdzisław Sipiera, 
wojewoda mazowiecki, zatwierdził listę 
zakwalifikowanych wniosków. Marki zna-
lazły się w wąskiej grupie 21 samorządów 
gminnych (startowało 87), które otrzy-
mają dofinansowanie z programu okre-
ślanego mianem „schetynówek”. Pomoc 
państwa otrzyma też 17 powiatów.

– Na drodze, która łączy drogę powia-
tową (Kościuszki) z krajową „ósemką”, 
powstanie nie tylko jezdnia z prawdzi-
wego zdarzenia (1,6 km), ale również 
odwodnienie, do którego będziemy mogli 
dołączać kolejne ulice. Ponadto zbudu-
jemy chodniki oraz drogę dla rowerów. 
Koszt inwestycji wstępnie szacujemy 
na 11,75 mln zł – opisuje burmistrz Ja-
cek Orych.

Tego ciężaru nie będzie ponosić jed-
nak wyłącznie nasze miasto. Z rządowego 
programu otrzymamy 3 mln zł. Finanso-
wo partycypować będzie również powiat 
wołomiński, który przekaże 2 mln zł.

Wbrew pozorom, to nie pierwsza do-
tacja z rządowego programu dla Marek. 
Miasto otrzymało też 139 tys. zł z ubie-
głorocznego wniosku o „schetynówkę” 
dla Pomnikowej.

MILIONY OD RZĄDU 
I POWIATU Samorządowe sojusze rowerowe

↘  od ul. Przyleśnej do węzła drogi 
ekspresowej S-8 „Zielonka 2”

↘  ul. Główna, Wesoła i Przyleśna 
(z modernizacją chodnika)

↘  ul. Sowińskiego i Sportowa wraz 
z budową i modernizacją chodni-
ków (już w realizacji)

↘  ul Szkolna od Ząbkowskiej do 
Al. Piłsudskiego (już w budowie, 
zostanie zmodernizowany tak-
że chodnik)

↘  budowa ciągu rowerowego wzdłuż 
rzeki Długiej, rozpoczynającego 
się w Parku Briggsów i łączącego 
Zielonkę z naszym miastem,

↘  budowa ciągu rowerowego  
w ul. Sosnowej i Kościuszki. 

PLANOWANE LOKALIZACJE
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Pomocy społecznej udziela się oso-
bom i rodzinom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej i nie są 
w stanie pokonać jej przy wykorzy-
staniu własnych środków i możliwo-
ści.  W Polsce aż 20 proc. produktu 
krajowego brutto przeznacza się na 
pomoc społeczną, jednak – jak wska-
zuje europejski urząd statystyczny 
–  polska pomoc społeczna jest jedno-
cześnie jedną z najmniej skutecznych, 
bowiem pozwala na wyjście z biedy 
zaledwie 5,2 proc. korzystających 
z niej osób, przy czym średnia dla UE 
wynosi 9 proc. Suchej nitki na aktyw-
ności ośrodków pomocy społecznej 
odpowiedzialnych za realizację zadań 
z pomocy społecznej nie pozostawia 
również Najwyższa Izba Kontroli, któ-
ry w raporcie z 2015 r. negatywnie 
ocenia ich pracę podkreślając, że nie 
wykorzystują możliwości. 

Czy zatem pomoc społeczna jest 
opłacalna? Czy istnieje szansa na 
efektywny system pomocy społecz-
nej? Wiele gmin w Polsce uważa, że 
nie i każdego roku planując budżet 
dla ośrodków pomocy społecznej trak-
tuje go w kategorii zbędnego wydat-
ku uszczuplając do minimum kwoty 
przeznaczane na zasiłki. Tymczasem 
okazuje się, że pomoc społeczna 
opłaca się całemu społeczeństwu, co 
potwierdzają wyniki eksperymentów 
przeprowadzonych przez socjologów, 
a jako jedną z przyczyn nieefektyw-
ności pomocy społecznej wskazuje 
się niezdolność samorządów do dia-
gnozowania problemów społecznych 
i prób ich rozwiązywania w sposób 
nowoczesny. 

Marecki Ośrodek Pomocy Społecz-
nej (OPS), który jest odpowiedzialny 
m.in. za realizację lokalnej polityki 
społecznej, podejmuje próby zmiany 
charakteru pomocy społecznej sto-

sując nowatorskie metody działania. 
Już w marcu rozpocznie realizację 
projektu unijnego „Q zmianie. Klient 
w centrum uwagi”, który zakłada 
zmianę modelu instytucji i zmianę 
formuły świadczeń. W OPS drzemią 
rezerwy pozwalające na zmniejszenia 
przeciążenia pracą administracyjną 
pracowników socjalnych, dla których 
główną rolą stanie się teraz budowa-
nie systemu wsparcia i budowanie re-
lacji z klientem, a nie koncentracji na 
przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków. 
Pracowników socjalnych będzie wię-
cej, co oznacza, że więcej czasu spę-
dzać będą na bezpośrednim kontakcie 
z klientem w jego środowisku. Dla 
osób zależnych i niepełnosprawnych 
OPS zaoferuje usługi asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Koszty projektu 
„Q zmianie” w 100 proc. pokrywa UE 
(prawie 360 tys. zł).

Trzy miesiące później marecki OPS 
rozpocznie realizację drugiego unijnego 
projektu „Rodzina Relacja Reintegra-
cja – Innowacyjny model usług spo-
łecznych”. Projekt o wartości prawie 
1 mln zł (UE pokrywa 93 proc. kosz-
tów) zapewni naszym mieszkańcom 
bezpłatny dostęp do specjalistycznego 
poradnictwa, czyli spotkań i konsultacji 
z prawnikiem, doradcą osób niepełno-
sprawnych, psychologiem dziecięcym 
i psychologiem dla dorosłych. Dla ro-
dzin będących w głębokim kryzysie 
zaproponujemy terapię rodzinną, mał-
żeńską, terapię par i osób doznających 
przemocy. Dla budowania całościowego 
systemu wsparcia rodziny przewidzia-
no dodatkowe usługi asystenta rodzi-
ny, a także bardzo rzadko występujące 
w Polsce – usługi rodziny wspierającej. 
Osoby chętne do ubiegania się o status 
rodziny wspierającej będą proszone 

o kontakt z mareckim OPS. Takie usłu-
gi świadczone będą w nowo powsta-
łym Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku 
i Rodzinie (MPPDiR). Dla rodzin bory-
kających się z trudną sytuacją lokalową 
oferować będziemy miejsce w mieszka-
niu chronionym. Czas pobytu w miesz-
kaniu wynosić będzie do 6 miesięcy 
i będzie mieć charakter interwencyjny. 
W tym czasie osoby lub rodziny będą 
aktywnie pracowały z pracownikiem 
socjalnym w celu przezwyciężenia trud-
nej sytuacji i  na rzecz własnego usa-
modzielnienia. Nie zapominamy także 
o rodzinach, które zostały rozdzielone, 
a ich dzieci umieszczone w rodzinach 
zastępczych, czy domach dziecka. Dla 
tych, którzy z całej mocy będą pragnęli 
odzyskania swoich pociech, zaoferu-
jemy udział w programie „Odzyskać 
Dziecko”, którego celem będzie przy-
gotowanie rodziców na powrót dzieci 
pod ich opiekę. Przy tym będą mieli za-
pewnione regularne wsparcie psycholo-
giczne, pomoc w kontaktach z sądem 
i instytucjami pieczy zastępczej, w któ-
rej znalazło się ich dziecko. 

Wracając więc do pytania o eko-
nomiczne korzyści płynące z pomocy 
społecznej odpowiadamy – Tak. Pomoc 
społeczna się opłaca.  Szczególnie w sy-
tuacji, gdy samorząd dostrzega istotną 
rolę w nowej filozofii pomagania od 
działań osłonowych do aktywizujących 
i myśli o pomocy społecznej nie jak 
o koszcie, a inwestycji w zasoby ludz-
kie wzmacniające aktywne wspólnoty 
lokalne i przeciwdziałające wyklucze-
niu społecznemu. Do tego wszystkie-
go potrzebna jest profesjonalna kadra, 
której głównym nurtem zawodowym 
stanie się praca nad motywacją klien-
ta do zmiany trudnej sytuacji życiowej 
i własnego usamodzielnienia, a tym 
samym wyjścia z systemu pomocy. 

Magdalena Rogalska-Kusarek

Pomoc społeczna 
– to się opłaci

30,1
MLN ZŁ 

TYLE PIENIĘDZY WYDATKOWAŁ 
MARECKI OPS W 2016 R.

4 260
TAKA LICZBA DZIECI  

SKORZYSTAŁA  
ZE ŚWIADCZENIA 500+

1 722
TYLE WYWIADÓW  

ŚRODOWISKOWYCH  
PRZEPROWADZILI 

PRACOWNICY SOCJALNI.

102
TYLE NIEBIESKICH KART BYŁO 

PROWADZONYCH W 2016 ROKU 
PRZEZ OPS W ZWIĄZKU Z PO-

DEJRZENIEM WYSTĘPOWANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej nie zamierza być maszynką  
do wypłacania zasiłków. W metamorfozie pomogą  
dwa projekty unijne – opisuje Magdalena Rogalska-Kusarek,  
szefowa mareckiego OPS.
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Radni jednogłośnie zgodzili się, by starać 
się o rozszerzenie zakresu modernizacji 
kluczowej ulicy.

Po oddaniu obwodnicy Marek Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeprowadzi 
remont Alei Marszałka Piłsudskiego. Obejmie on tylko 
i wyłącznie jezdnię – nie będzie korekt geometrii, mo-
dernizacji chodników i oświetlenia, otwarcia bocznych 
ulic. Władze Marek starają się, by przy udziale finan-
sowym miasta rozszerzyć zakres prac. W tej sprawie 
toczą się rozmowy z GDDKiA. Na styczniowej sesji radni 
Marek jednogłośnie zaakceptowali uchwałę „w sprawie 
wyrażenia woli współpracy w sprawie wypracowania 
funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmu-
jącego przebudowę drogi krajowej nr 8”.

– Zdiagnozowaliśmy każdy metr tej ulicy. Te-
mat jest skomplikowany, ale spróbujmy skorzystać 
z tej szansy. Jeśli nie uda nam się nic teraz zrobić 
z Aleją Piłsudskiego, to przez następne kilkanaście 
lat – z uwagi na gwarancje – będzie mieć charakter 
tranzytowy – mówił Jacek Orych, burmistrz Marek.

Dodał, że miasto postara się o zewnętrzne źródła 
finansowania. Za remont samej ulicy zapłaci GDD-
KiA, przy budowie ścieżek rowerowych miasto będzie 
sięgać po pieniądze z Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych.

Szczegóły proponowanych zmian zaprezentował 
Michał Babicki, która czuwa z ramienia ratusza nad 
koncepcją przebudowy.

– Chcemy, by aleja stała się ulicą miejską. W na-
szych koncepcjach uwzględniamy wprowadzenie me-
androwania jezdni (po dwa pasy w obu kierunkach), 
budowę ścieżek rowerowych, modernizację chodni-
ków i wymianę oświetlenia na LEDowe – tłumaczył 
Michał Babicki.

Jednym z ważnych punktów jest otwarcie ulic, 
które dziś nie mogą być połączone z Aleją Piłsud-
skiego.

– Chcemy otworzyć takie skrzyżowania jak Szpi-
talna i Longinusa, Grunwaldzka i Duża czy Wenecka-
-Turystyczna-Pałacha. Radzymin chciałby uczestniczyć 
w budowie pełnego skrzyżowania przy ul. Majora Bil-
la. Otworzylibyśmy w prawą stronę takie ulice jak 
Leśna czy Zajączka – wyliczał Michał Babicki.

Kolejnym elementem jest budowa przystanków 
z prawdziwego zdarzenia.

Czy ta wizja się spełni? Wszystko zależy od roz-
mów z GDDKiA, które się toczą. Jedno jest pewne 
– remont Alei Piłsudskiego zacznie się kilka miesięcy 
po oddaniu obwodnicy Marek. Szybko więc będzie 
wiadomo, w jakim zakresie.

Al. Piłsudskiego – wizja zmian zaakceptowana

Jak uzbierać pieniądze na przebudowę 
ważnej ulicy? Warto współpracować 
i aplikować o zewnętrzne wsparcie.

Modernizacja ciągu ul. Sosnowa-Kościuszki, łą-
czącego drogę krajową nr 8 z Białołęką, to swego 
rodzaju puzzle finansowe. Szacowany koszt inwe-
stycji wynosi 9,6 mln zł. Zarówno dla powiatu wo-
łomińskiego, zarządcy tej drogi, jak i naszego miasta 
to ogromny ciężar. Dlatego strony zdecydowały się, 
by pokryć koszty inwestycji z kilku źródeł m.in. 
unijnej puli (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), 
funduszy środowiskowych, budżetu powiatu oraz 
Marek. 

W styczniu radni Marek zaakceptowali wniosek 
burmistrza Jacka Orycha o przejęciu realizacji tego 
zadania przez Marki. Podobną uchwałę przyjęli 
radni powiatu wołomińskiego. Wcześniej ustalony 
został podział kosztów. Budowę kanalizacji deszczo-

wej, która pozwoli podłączyć boczne, mareckie uli-
ce, strony pokryją w proporcjach 55 proc. (miasto) 
oraz 45 proc. (powiat). Jeśli chodzi o moderniza-
cję drogi, powiat wyłoży 70 proc. kosztów, a mia-
sto 30 proc. W sumie z Wołomina trafi do Marek 
4,7 mln zł. Nasze miasto natomiast już zapewniło 
sobie środki z programu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. W ten sposób otrzymamy ponad 
3 mln zł od Brukseli.

– Będziemy starać się również o uzyskanie ni-
skooprocentowanej, częściowo umarzalnej pożyczki 
z funduszu ochrony środowiska, którą przeznaczymy 
na budowę kanalizacji deszczowej – zaznacza Beata 
Orczyk, skarbnik Marek.

Oprócz odwodnienia i samej drogi, powstaną 
chodniki i ścieżki rowerowe. Wymienione zostanie 
także oświetlenie na LEDowe.

Jeśli chodzi o wykupy gruntów, potrzebnych do 
realizacji inwestycji, ten ciężar bierze na siebie powiat.

– Musimy rozliczyć unijne pieniądze do połowy 
2018 r. Dlatego jak najszybciej będziemy chcieli 
ogłosić postępowanie przetargowe i wyłonić jego 
zwycięzcę. Mam nadzieję, że już na początku przy-
szłego roku ciąg Sosnowa-Kościuszki radykalnie 
zmieni swe oblicze, służąc pieszym, rowerzystom 
i kierowcom – podkreśla Jacek Orych.

Sosnowa-Kościuszki, czyli finansowe puzzle

Zmieni się otoczenie Pomnika X 
Powieszonych. Prace zostaną wykonanie 
w tym roku.

To miejsce mija codzienne wielu mieszkańców Marek. 
Obok Alei Marszałka Piłsudskiego, między Mareckim 
Ośrodkiem Kultury a kamienicami Briggsów, znajduje 
się Pomnik X Powieszonych. Przypomina on o tragedii 

z października 1942 r. W odwecie za akcję Wieniec, 
polegającą na sparaliżowaniu przez Armię Krajową 
warszawskiego węzła kolejowego, niemiecki oku-
pant stracił w Markach więźniów Pawiaka. Obecnie 
w tym miejscu odbywają się uroczystości patriotyczne. 
Mieszkańcy i samorząd chcą dać mu szerszy wymiar. 
Już niedługo będzie to połączenie miejsca pamięci 
z miejscem edukacji oraz spacerów. Nowe otoczenie 
otrzymało nazwę Skwer Pamięci Narodowej. 

– Pamiętamy o przyszłości, pamiętamy też o hi-
storii. Liczymy, że po przebudowie oraz uspokojeniu 
ruchu w Alei Piłsudskiego będzie to jedno z miejsc 
spotkań – nie tylko z okazji świąt narodowych – mówi 
Jacek Orych, burmistrz Marek.

Kluczowym elementem Skweru Pamięci Naro-
dowej pozostaje pomnik, przypominający o zbrod-

ni dokonanej w październiku 1942. Do niego będą 
prowadzić nowe chodniki, w tym jeden imitujący 
tory kolejki wąskotorowej, która do 1974 roku kur-
sowała wzdłuż Alei Piłsudskiego tuż przy skwe-
rze. Wokół niego powstanie ścieżka mineralno-
-żywiczna.

Na tyłach pomnika powstaną pergola oraz mur 
pamięci z trzema blendami nawiązującymi do ar-
chitektury mareckich kamienic. Znajdą się tam trzy 
tablice: z najważniejszymi bitwami w dziejach pol-
skiego oręża, najważniejszymi datami w historii pań-
stwa oraz cytat z marszałka Józefa Piłsudskiego „Ten, 
kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest 
godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przy-
szłości”. Całość uzupełnią oświetlenie i drewniane 
ławki na podmurówce.

                                     Nowy wymiar miejsca pamięci
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Ratusz ogłosił przetarg,  
który zostanie rozstrzygnięty 
w tym miesiącu. 

Wzdłuż ul. Fiołkowej, Letniej, Łąkówek, 
Niecałej, Poprzecznej i Ziołowej po-
wstaną tzw. nakładki z betonu asfalto-
wego. Zamówienie obejmuje również 
wykonanie drenażu, obramowań, 
zjazdów oraz odtworzenie zieleni. 
Szerszy zakres robót dotyczy ulic 
Staszica, Kołłątaja i Równej. Tutaj – 
oprócz położenie nawierzchni asfalto-
wej – przewidziana jest także budowa 
kanalizacji deszczowej. Projekty prac 
na dziewięciu ulicach przygotowali 
inżynierowie z Mareckich Inwestycji 
Miejskich. W sumie powstanie około 
1,8 km nowych dróg.

Na oferty wykonawcy bądź wyko-
nawców (zlecenie zostało podzielone na 
części) ratusz czeka do 15 marca. O ich 
wyborze zdecydują dwa kryteria: cena 
(waga 60) oraz okres gwarancji i rękoj-
mi (waga 40). Prace powinny zostać 
wykonane wiosną i latem tego roku.  

DZIEWIĘĆ ULIC  
DO MODERNIZACJI

Punkt obsługi w magistracie

Burmistrz Jacek Orych  
powołał nowy Zespół 
ds. Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego, w którego 
skład weszli przedstawiciele 
mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i radnych.

Losowanie wyłoniło czwórkę człon-
ków nowego zespołu, który rozpocz-
nie swoją pracę w marcu. Spośród 
kandydatur mieszkańców zgłoszo-
nych do mareckiego ratusza wylo-
sowano Helenę Komorowską oraz 
Pawła Porębskiego. Organizacje 
pozarządowe w tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego reprezen-
tować będą: Henryka Kruszewska 
z Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz Paulina 

Borzecka z Fundacji Marecki Klub 
Kobiet z Pasją. Podczas lutowej sesji 
Rady Miasta Marki do pracy w zespo-
le radni wskazali Jarosława Jaździka 
oraz Grzegorza Chwiłoca-Fiłoca. 
Skład uzupełnili przedstawiciele 
burmistrza, czyli Tadeusz Markiewicz 
i Paweł Pniewski.

Zadaniem zespołu jest opiniowa-
nie uchwał i zarządzeń w sprawie 
konsultacji społecznych w ramach 
Mareckiego Budżetu Obywatelskie-
go, a także inicjowanie zmian w całej 
procedurze. Propozycje zadań do re-
alizacji mieszkańcy będą mogli zgła-
szać w czerwcu za pomocą specjalnej 
aplikacji lub tradycyjnie wypełniając 
formularz papierowy. Głosowanie od-
będzie się we wrześniu.

Obecnie trwa przetarg na wybór 
wykonawcy siłowni plenerowych 

przy Grunwaldzkiej i Turystycznej. 
W opracowaniu jest projekt chod-
nika przy ulicy Okólnej na wysoko-
ści Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz 
z doświetleniem przejść dla pie-
szych. Starosta wołomiński wydał 
już pozwolenie na budowę skweru 
przy ulicy Sportowej, gdzie znaj-
dą się m.in. park linowy dla dzie-
ci i siłownia plenerowa. To zada-
nia, które w poprzednich edycjach 
budżetu obywatelskiego wybrali 
mieszkańcy w głosowaniu. Ponadto 
w 2017 r. powstanie tor rowerowy 
pumptrack, w okolicach parku miej-
skiego wybudowana zostanie toale-
ta, przy ulicy Stawowej powstanie 
strefa relaksu oraz siłownia plene-
rowa wraz z mini golfem, a latem 
zorganizowany zostanie cykl kon-
certów letnich.  

Koniec 
z kolędowaniem 
z pokoju do pokoju. 
Większość spraw 
mieszkańcy załatwią 
w jednym miejscu.

Wielu mieszkańców Marek skarży-
ło się burmistrzowi, że, by załatwić 
sprawę w urzędzie, muszą odbywać 
pielgrzymki po urzędzie, odwiedzając 
różne pokoje – zarówno na parterze jak 
i pierwszym piętrze. 

– Chcemy maksymalnie ułatwić ży-
cie naszym mieszkańcom. W ubiegłym 
roku podjęliśmy decyzję o przygoto-
waniu parteru budynku do ich obsługi 
– podkreśla Anna Marchlik, sekretarz 
miasta. 

Serce ratusza bije obecnie w poko-
jach 13, 14 i 15. W pokoju nr 13 od 
lutego działa kancelaria urzędu. To tu 
można złożyć wszystkie dokumenty, to 
tu można potwierdzić profil zaufany. 

W tym miejscu obsługiwane są też karty 
dużej rodziny: ogólnokrajowa, powia-
towa i marecka. W kancelarii można 
też uzyskać potrzebne informacje: oso-
biście, telefonicznie (22) 781 10 03 w. 
210 (kancelaria) w. 930 (karty dużej 
rodziny) oraz e-mailowo (kancelaria@
marki.pl).

Tuż obok – w pokoju nr 14 – mają 
swoje miejsce przedsiębiorcy – zarów-
no ci, którzy już działają, jak i ci, któ-
rzy dopiero rozpoczynają działalność 
gospodarczą. To tu można wpisać się 
do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, zmienić 
dane, zawiesić i wznowić działalność 
czy wreszcie złożyć wniosek o wykre-

ślenie z CEIDG. W tym pokoju też są 
załatwiane sprawy związane z konce-
sjami na sprzedaż alkoholu. Informa-
cje są udzielane osobiście, telefonicznie 
418 81 12 lub 781 10 03 w. 230 lub 
e-mailowo (edg@marki.pl).

W pokoju nr 15 załatwić można 
wszystkie kwestie związane z podat-
kami i opłatami lokalnymi. To tu moż-
na np. złożyć deklaracje podatkowe 
oraz śmieciowe, zgłosić zakup lub 
sprzedaż nieruchomości i uregulować 
płatności.

– Od ubiegłego roku przyjmujemy 
płatności kartami płatniczymi. Za-
uważyliśmy, że ta forma regulowania 
zobowiązań cieszy się coraz większą 

popularnością. Osobom, które chcą 
uregulować płatność w inny sposób, 
wydrukujmy odpowiednie blankiety – 
podkreśla Marta Hauszyld, naczelnik 
Wydziału Podatków i Opłat. 

Informacje dotyczące kwestii podat-
kowych można uzyskać osobiście, tele-
fonicznie 781 10 03 w. 550 i 560 oraz 
e-mailowo (podatki@marki.pl).

– Zmiany w ratuszu przeprowadza-
liśmy też z myślą o niepełnosprawnych, 
którzy mogą teraz załatwić gros spraw 
na parterze. Wystarczy nacisnąć gu-
zik przy wejściu do ratusza od strony 
parkingu, by nasz pracownik pomógł 
takiej osobie dotrzeć do magistratu – 
podsumowuje Anna Marchlik. 

Kolejna odsłona  
budżetu obywatelskiego
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Duża część lutowych obrad Rady Miasta 
poświęcona była sprawom edukacji. 
Jest to związane z reformą systemu 
edukacji, która zakłada wydłużenie 
funkcjonowania szkół podstawowych 
z sześciu do ośmiu lat oraz wygaszanie 
gimnazjów. Po analizie: demograficznej 
i potrzeb burmistrz Jacek Orych przed-
stawił radnym propozycje rozwiązań.

– Po raz pierwszy w historii miasta 
powstało rzetelne i kompleksowe opra-
cowanie, dzięki któremu nie będziemy 
poruszać się po omacku – zaznacza bur-
mistrz.

Radni przychylili się do wniosków 
i przegłosowali dwie kluczowe uchwały:
↘  w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolnego 
oraz w sprawie ustalenia projektu 
sieci publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez nasze miasto;

↘  w sprawie określenia kryteriów re-
krutacji do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych prowa-
dzonych przez miasto, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego;
Projekt pierwszej uchwały zakłada 

przekształcenie wszystkich pięciu szkół 
podstawowych z sześcio na ośmiolet-
nie, funkcjonujące w dotychczasowych 
siedzibach. Mimo ogromnych kłopotów 
lokalowych nie jest planowane pro-
wadzenie filii tych szkół i zajęć w in-
nych budynkach.

Przed miastem staje konieczność po-
niesienia wielomilionowych inwestycji 
w rozbudowę bazy edukacyjnej.

„Szczególnie trudna sytuacja będzie 
dotyczyć SP 1, SP 2 i SP 3. Dlatego ko-
nieczne będzie jak najszybsze dokoń-
czenie rozbudowy SP 1 przy Okólnej, 
podjęcie decyzji  o rozbudowie SP 2 
przy Szkolnej oraz budowa nowego kom-
pleksu edukacyjnego przy Wspólnej i Sta-
wowej ze zmianą przeznaczenia z gim-
nazjum na 8-letnią szkołę podstawową. 
Szkoła ta mogłaby się stać nową siedzibą 
SP 4, a obecny budynek tej szkoły można 

byłoby adaptować na przedszkole, żłobek 
lub inną placówkę oświatową” – czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały.

Burmistrz Jacek Orych podkreśla, że 
wydatki inwestycyjne nie skończą się na 
budowie placówki przy Wspólnej.

– Kolejnym krokiem będzie budowa 
kolejnej szkoły – tym razem przy Zyg-
muntowskiej. To właśnie te tereny – są-
siadujące z Białołęką – upatrzyli sobie 
szczególnie deweloperzy. Z naszych ana-
liz wynika, że nowych dzieci nie będzie 
w stanie przyjąć nawet rozbudowana 
„Jedynka”. Grunt pod budowę już mamy. 
Wreszcie trzecią szkołę powinniśmy wy-
budować między Strugą a Pustelnikiem. 
Ale rozpoczęcie prac przygotowawczych 
to już perspektywa kolejnych kadencji – 
opisuje Jacek Orych.

Z uwagi na sytuację demograficzną 
modyfikacji ulegną obwody szkolne. 
Chodzi o odciążenie SP 3 przy ul. Po-
mnikowej i lepsze wykorzystanie po-
wierzchni w SP 4 (ul. Duża). W pro-
jekcie wprowadzono jedną zasadniczą 
zmianę – pierwszoklasiści z osiedli 
Małachowskiego, Lisi Jar oraz Al. Pił-
sudskiego 105-115 będą pobierać lekcje 
przy ul. Dużej. Uwaga! Ta zmiana nie 
dotyczy dzieci, które już z tego terenu 
uczęszczają do SP 3.

„Wdrożenie nowego ustroju szkolne-
go (…) wyklucza możliwość dalszego 
funkcjonowania oddziałów przedszkol-
nych dla sześciolatków w SP 1, 2, 3 i 4” 
– czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego samorządowa sieć przedszko-
li zostanie ograniczona do czterech sa-
modzielnych placówek samorządowych. 
Miasto zakłada natomiast rozszerzenie 
dotychczasowej współpracy z przedszko-
lami niepublicznymi (konkursowymi) – 
tak, by zapewnić 3-6-latkom właściwe 
warunki wychowania przedszkolnego.

Projekt uchwały zakłada także wy-
gaszenie obu gimnazjów – nie będzie 
naboru do klas pierwszych w kolejnych 
dwóch latach szkolnych. Ci, którzy są 
obecnie w pierwszej klasie gimnazjum, 
ukończą trzyletnią naukę.

Uchwała dotycząca sieci szkolnej 
i przedszkolnej, zgodnie z prawem, 
została przesłana do zaopiniowania do 
kuratorium oraz związków zawodo-
wych. Przy czym wiążąca będzie opinia 
pierwszej instytucji. Na marcowej sesji, 
po uzyskaniu akceptacji, radni będą gło-
sować nad docelowym kształtem sieci.

Druga uchwała dotyczy kryteriów 
rekrutacji do publicznych przedszkoli. 
Pierwszy etap jest regulowany ustawo-
wo. To siedem kryteriów, które mają 
jednakową wartość:
↘  wielodzietność rodziny kandydata
↘  niepełnosprawność kandydata
↘  niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata
↘  niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata
↘  niepełnosprawność rodzeństwa kan-

dydata
↘  samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie
↘  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Drugi etap rekrutacji jest prowa-
dzony wtedy, gdy w pierwszym etapie 
uzyskano równorzędne wyniki i/lub 
przedszkola dysponują wolnymi miej-
scami. Wówczas kryteria ustala organ 

prowadzący, czyli w naszym przypadku 
miejski samorząd. W środę radni zde-
cydowali, że będzie to sześć kryteriów, 
którym przypisano odpowiednią punk-
tację. Oto one:
↘  pozostawanie rodziców w zatrud-

nieniu lub prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej lub pobie-
ranie nauki w systemie dziennym 
(24 punkty w przypadku obojga ro-
dziców, 12 pkt. w przypadku jedne-
go rodzica).

↘  rozliczanie podatku PIT w Urzędzie 
Skarbowym w Wołominie z podaniem 
miejsca zamieszkania w Markach 
(48 pkt w przypadku obojga rodzi-
ców, 24 pkt – w przypadku jednego).

↘  zameldowanie kandydata i jego rodzi-
ców w Markach (12 pkt za zameldo-
wanie kandydata, 6 pkt – za zameldo-
wanie matki, 6 pkt – za zameldowanie 
ojca)

↘  posiadanie przez kandydata ro-
dzeństwa (mieszkającego wspólnie) 
poniżej 18 roku życia lub poniżej 
26 roku życia, gdy brat/siostra po-
biera naukę w systemie dziennym 
(6 pkt. za każdego brata i siostrę)

↘  posiadanie przez kandydata ro-
dzeństwa (mieszkającego wspólnie) 
uczęszczającego w roku szkolnym, 
na który jest prowadzona rekrutacja, 
do placówki wskazanej na pierwszym 
miejscu we wniosku lub ubiegającego 
się wraz z kandydatem o przyjęcie 
do placówki wskazanej na pierwszym 
miejscu we wniosku (6 pkt.)

↘  ubieganie się o przyjęcie do przed-
szkola lub oddziału przedszkolne-
go położonego najbliżej miejsca 
zamieszkania kandydata – poprzez 
wskazanie takiej placówki na pierw-
szej pozycji we wniosku.
Terminy rekrutacji, w tym terminy 

składania dokumentów na rok szkolny 
2017/2018 do publicznych przedszkoli 
i do klas pierwszych szkół podstawo-
wych (dla dzieci zamieszkałych poza 
obwodem szkoły), zostaną określone do 
15 kwietnia tego roku.

Reforma edukacji 
z mareckiej 
perspektywy
Co się zmieni w obwodach, jak będą wyglądały kryteria rekrutacji, gdzie będą 
realizowane inwestycje? – przygotowaliśmy ściągawkę z planów samorządu

Burmistrz Jacek Orych  
25 stycznia wydał staroście  
zgodę na dysponowanie działką  
przy ulicy Wspólnej na cele 
budowlane. Obok kompleksu 
oświatowo-rekreacyjnego 
realizowanego przez marecki 
samorząd ma powstać technikum 
wraz z laboratorium. Inwestorem  
jest powiat wołomiński. 
Kolejnym krokiem będzie podpisanie 
nowego porozumienia pomiędzy 
miastem a powiatem w sprawie 
współpracy przy budowie całego 
kompleksu oraz przekazanie działki 
na własność w drodze darowizny. 

DZIAŁKA POD TECHNIKUM 
W RĘKACH POWIATU
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Pracowite ferie w Jedynce
Gdy dzieci korzystały z ferii zimowych, 
w środku szkoły trwały intensywne 
prace remontowe, a na zewnątrz 
budowa części: edukacyjnej i sportowej. 
Najmłodsi mieli wolne, ekipy budow-
lane – wręcz przeciwnie. Ferie zimo-
we to jeden z niewielu okresów, kiedy 
można przeprowadzić część prac re-
montowych w placówkach edukacyj-
nych. Taką okazję wykorzystał Erbud, 
wykonawca modernizacji i rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy Okólnej. 
Przez dwa tygodnie wyremontowano 
trzecie piętro, korytarze na pierwszym 
i drugim piętrze, położono terakotę 

w szatniach oraz na jednej z klatek 
schodowych. Równocześnie prowa-
dzono prace na zewnątrz. Od strony 
głównego wejścia powstaje obiekt 
edukacyjny dla 500 dzieci, a od stro-
ny ul. Głowackiego – hala sportowa 
z prawdziwego zdarzenia. Zakończe-
nie prac budowlanych i remontowych 
jest przewidziane na październik tego 
roku, choć trzymamy kciuki, by Erbud 
zdążył do końca letnich wakacji. 
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Skład Rady Miasta uzupełniony

Płatności  
z kodem 
QR i kartą
Wprowadzamy rozwiązania, 
z których ucieszą się 
użytkownicy nowoczesnych 
form rozliczeń.

W lutym, jak co roku, rozpoczęliśmy 
dystrybucję decyzji podatkowych 
(od nieruchomości, leśny, rolny). 
Idziemy z duchem czasu i wprowa-
dzamy ułatwienia dla tych naszych 
płatników. Na jednej ze stron decy-
zji użytkownicy bankowości mobilnej 
znajdą kod QR. To charakterystyczny 
kwadracik, w którym będą zapisa-
ne informacje ułatwiające realizację 
przelewów. Wystarczy zeskanować 
kod zamieszczony na naszym doku-
mencie, by niezbędne dane znalazły 
się w formatce przelewu w bankowo-
ści mobilnej.

– Jest to wygodne i szybkie rozwią-
zanie. Dzięki niemu unikamy kolejki 
na poczcie lub mozolnego wpisywa-
nia danych do przelewu w klasycz-
nej bankowości internetowej – mówi 
Marta Hauszyld, naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat.

Osoby, które nie korzystają z ban-
kowości mobilnej, są natomiast mi-
łośnikami plastikowego pieniądza, 
zapraszamy do urzędu. Przy Pił-
sudskiego 95 można uregulować 
zobowiązania za pomocą karty de-
betowej/kredytowej (pokój nr 15 na 
parterze magistratu). To rozwiązanie 
zostało wprowadzone w ubiegłym 
roku i cieszy się coraz większą po-
pularnością wśród dorosłego poko-
lenia markowian.

– W ten sposób przyjmujemy płat-
ności nie tylko za podatek od nieru-
chomości, ale również za użytkowa-
nie wieczyste oraz opłaty śmieciowe 
– podkreśla Marta Hauszyld.

Przypominamy, że urząd nie pro-
wadzi obsługi kasowej, czyli nie przyj-
muje opłat gotówkowych. Można je 
zrealizować w banku i na poczcie, 
które działają na terenie ratusza.

Dołącz do MISS,  
czyli... systemu SMS

Na początku rozszyfrowujemy skróto-
wiec użyty w tytule i we wstępie. MISS 
to Marecki Informacyjny System SMS-
owy, czyli odświeżone narzędzie komu-
nikacji między ratuszem a mieszkańca-
mi. Umożliwia on wysyłkę esemesów 
z ważnymi bądź ciekawymi informa-
cjami z życia naszego miasta. Po zare-
jestrowaniu markowianie bezpłatnie 
dowiedzą się np. o nagłych zjawiskach 
pogodowych, rozpoczynających się in-
westycjach, trudnościach na drogach 
oraz wydarzeniach sportowych i kul-
turalnych. 

– MISS to proste narzędzie. Infor-
macje są wysyłane bezpośrednio na 
telefon. Nowy system daje użytkow-
nikowi możliwość wyboru kategorii, 
z której chce otrzymywać powiado-
mienia – podkreśla Emilia Wrzosek 
z miejskiego Wydziału Promocji Kul-
tury i Sportu. 

Jak zarejestrować się w systemie? 
To proste.

Wystarczy wejść na stronę www.
marki.pl i zarejestrować się on-line. 
Druga możliwość  to wysłanie eseme-
sa o treści: „Marki.Nazwa Grupy” na 
numer 4322. Obydwie formy wymaga-
ją potwierdzenia rejestracji zwrotnym 
esemesem.

Użytkownik MISS może wybrać in-
teresującą go kategorię lub zapisać się 

do wszystkich trzech kategorii (wyda-
rzenia kulturalne i sportowe; ostrzeże-
nia, utrudnienia; informacje i komu-
nikaty). Mieszkańcy, którzy korzystali 
ze starego systemu SMS, zostali prze-
niesieni do nowego i są odbiorcami 
wszystkich powiadomień. Jeśli chcą 
się wyrejestrować, mogą to zrobić 
za pomocą MISS.

Koncert w parku, wypadek przy Piłsudskiego, ostrzeżenie przed 
wichurą – o tym bezpłatnie dowiedzą się Państwo dzięki MISS.

Jarosław Jaździk wygrał 
wybory uzupełniające. 
W radzie miejskiej będzie 
członkiem dwóch komisji:  
oświaty oraz zdrowia.

12 lutego w wyborach uzupełniają-
cych mieszkańcy okręgu nr 4 wybrali 

Jarosława Jaździka, kandydata Marec-
kiego Stowarzyszenia Gospodarczego. 
Otrzymał 94 głosy. Jego kontrkandy-
datki – Elżbieta Brzozowska (KWW 
MWS) oraz Grażyna Dempniak (KWW 
Sąsiedzkie Sprawy) – uzyskały odpo-
wiednio 86 i 38 głosów. Frekwencja 
wyborcza wyniosła niemal 22 proc.

Na lutowej sesji nowy radny złożył 
ślubowanie. Dzięki temu Rada Miasta 
wróciła do 21-osobowego składu. Wa-
kat był spowodowany śmiercią Marii 
Przybysz-Piwko, wieloletniej przewod-
niczącej Rady Miasta.

Jarosław Jaździk będzie człon-
kiem dwóch komisji: oświaty, kultury 
i sportu oraz zdrowia, bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony środowiska i po-
mocy społecznej.

– W imieniu Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Markach gratuluję objęcia 
mandatu radnego. Życzę powodzenia 
w wykonywaniu nowej funkcji. Mam 
nadzieję, że sprawując mandat radnego 
będzie Pan kierował się zawsze dobrem 
naszej małej ojczyzny – powiedział Pa-
weł Pniewski, przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Markach.

Jarosław Jaździk ma 57 lat. Od kil-
kunastu lat angażuje się w organizację 
mareckich imprez kulturalnych i sporto-
wych. W ubiegłym roku kierował pracami 
Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Obecnie zasiada w Komitecie 
Rewitalizacyjnym, który monitoruje re-
alizację lokalnego programu rewitalizacji.



11Miasto obywatelskieKWARTALNIK 
INFORMACYJNY

Zaprosiliśmy Polaków  
z Kazachstanu 
Pomożemy 
wielopokoleniowej 
rodzinie powrócić 
do ojczyzny.

Radni Marek potrafią się ostro spierać, ale są tematy, 
przy których są zgodni. Tak też było z propozycją 
burmistrza Jacka Orycha, by sprowadzić do naszego 
miasta pięcioosobową rodzinę z Kazachstanu.

– Ćwierć wieku po obaleniu komunizmu nasze 
państwo wciąż ma dług wobec rodaków, zesłanych 
na nieludzką ziemię. Cieszę się, że nasze miasto może 
dołożyć własną cegiełkę do procesu repatriacji Po-
laków mieszkających w państwach dawnego ZSRR 
– mówi Jacek Orych. 

Radni przegłosowali uchwałę jednogłośnie. Jest 
ona podstawą do wszczęcia procedury repatriacyjnej, 
która potrwa około pół roku. Uchwała została prze-
słana do Ambasady RP w Kazachstanie, co umożliwi 
rozpoczęcie relokacji.

Do Polski powróci trzypokoleniowa rodzina Po-
laków: Włodzimierz, Bronisława, Oksana, Ludmiła 
i Maria. Wytypował ją Związek Repatriantów Rzecz-
pospolitej Polskiej, którym kieruje Aleksandra Ślusa-
rek. Była ona gościem grudniowej sesji Rady Miasta.  

– Marzę o tym, by jak najwięcej rodaków powróciło 
do Polski. Musimy się spieszyć, bo zabierają nam ich 
Putin i Łukaszenka – mówiła Aleksandra Ślusarek, któ-
ra jest jedną z autorek założeń ustawy repatriacyjnej.

Podziękowała burmistrzowi i radnym za inicjaty-
wę i jednomyślne głosowanie. 

– Dobro rodzi i pomnaża dobro – podkreślała Alek-
sandra Ślusarek. 

Podczas sesji głos zabrał m.in. radny Zbigniew 
Paciorek. Przypomniał, że w latach 90. została spro-
wadzona rodzina ze Wschodu. 

– Musimy sprawić, by repatrianci z Kazachstanu 
dobrze się u nas czuli i jak najszybciej się usamodziel-
nili. W tym jest nasza rola – samorządu. Serdecznie 
zapraszamy. Zapuszczajcie korzenie w Polsce – pod-
kreślał Zbigniew Paciorek. 

Miasto zapewni repatriantom dach nad głową. 
Wystąpi do wojewody o dotację ma remont lokum 
oraz aktywizację zawodową. 

Bądźmy  
lokalnymi 
patriotami

Niby ten 1 proc. to niewiele, ale gdy się go uzbie-
ra, wychodzi góra – i to nie grosza, ale grubych 
milionów. W ubiegłym roku, dzięki możliwości 
odpisu z PIT, Polacy przekazali organizacjom po-
żytku publicznego ponad 617 mln zł. Te pienią-
dze nie trafiły do wspólnego worka podatkowe-
go, ale do osób oczekujących pomocy i wsparcia. 
Takie osoby i organizacje mamy też w Markach. 
Dlatego zwracamy się do Państwa z podwójnym 
apelem: po pierwsze, korzystajcie z możliwo-
ści przekazania 1 proc. PIT (wystarczy wskazać 
w rubryce zeznania podatkowego odpowiednią 
organizację), po drugie, wybierajcie te instytucje, 
które działają na terenie Marek lub pomagają 
naszym mieszkańcom. 

– Niech będzie to element dobrze pojmowa-
nego lokalnego patriotyzmu – daru, który nic 
nas przecież nie kosztuje – apeluje burmistrz 
Jacek Orych. 

Listę organizacji i osób, które ubiegają się 
o 1 proc., znajdziecie Państwo na stronie www.
marki.pl

Rusza wiosenna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. Ratusz czeka 
na zgłoszenia mieszkańców do 27 marca.

Co zrobić ze starą szafą, uszkodzoną umywalką lub 
nieczynnym telewizorem, które zabierają miejsce 
w mieszkaniu lub garażu? Pomożemy Ci rozwiązać 
ten problem. Wystarczy zgłosić się do kolejnej edycji 
wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Oto 
jej zasady:
↘  osoby zainteresowane odbiorem zgłaszają posesję, 

z której zostaną odebrane odpady wielkogabaryto-
we, najpóźniej do 27 marca do godz. 12:00;

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

↘  informację o terminie odbioru przekażemy w mo-
mencie zgłaszania nieruchomości;
Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Miasta 

(pokój 4), telefonicznie (22/781-10-03 wew. 700, 720) 
oraz e-mailowo (czyste@marki.pl). 

Zapraszamy!

JAK SIĘ POZBYĆ STAREJ SZAFY

Pielęgnuj krzepę! 

Marecki magistrat rozstrzygnął dwa otwarte konkur-
sy ofert na wsparcie zajęć z kultury fizycznej oraz 
sportu. W pierwszym z nich podzielono 17,5 tys. zł, 
a pieniądze trafią do trzech wnioskodawców.
↘  UKS Sanchin organizuje bezpłatny kurs samoobro-

ny dla kobiet;
↘  Klub Rowerowy Trybik zaprosi na majowe wy-

cieczki na dwóch kółkach;
↘  Fundacja Rozwoju Kolor przeprowadzi warsztaty 

z taekwondo oraz jogi.

Aż siedem organizacji stało się beneficjentami dru-
giego konkursu. Komisja konkursowa podzieliła 
w jego ramach 160 tys. zł. 

↘  UKS Struga zorganizuje zajęcia warcabowe i ping-
pongowe;

↘  UKS Salto będzie prowadzić zajęcia z gimnastyki 
i akrobatyki sportowej;

↘  UKS Sanchin zaproponuje zajęcia rekreacji rucho-
wej i samoobrony;

↘  UKS Marki poprowadzi zajęcia dla dzieci i rodzi-
ców (fitness i tenis ziemny);

↘  KS Markowi Biegacze zrealizują projekt gimnastycz-
ny dla dorosłych pod nazwą „Sportowo i zdrowo”;

↘  UKS Trójka poprowadzi zajęcia z lekkiej atletyki 
i turystyki rowerowej dla dzieci i młodzieży;

↘  KS Acro Dance będzie propagować taniec sporto-
wy na terenie gminy.

Organizacje pozarządowe otrzymają od samorządu 
ponad 177 tys. zł. Mieszkańcy skorzystają m.in. z kursu 
samoobrony, zajęć tenisa ziemnego, taekwondo i jogi.

Każdy z nas może sprawić, że 1 proc. 
podatku PIT pozostanie w Markach. 

Doświadczeni wędkarze chcą się dzielić 
wiedzą z młodym pokoleniem.

Koło nr 14 Marki powołuje do życia Młodzieżową 
Szkółkę Wędkarską. Pierwsze zajęcia odbędą się 
14 marca o godzinie 17:00 w budynku „starej szko-
ły” przy ul. Turystycznej 10. 

– Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież. Uczestnic-
two w zajęciach jest oczywiście bezpłatne. Będą one pro-
wadzone przez certyfikowanych instruktorów Polskiego 
Związku Wędkarskiego – informuje mareckie koło.

Szkółka będzie organizowała zajęcia teoretyczne 
oraz praktyczne nad wodą.

Więcej informacji – tel. 503 196 058

↘   podstawy wędkowania i zasady bezpieczeństwa 
nad wodą

↘   zasady etyki wędkarskiej
↘   omówienie popularnych gatunków ryb,  

wymiary ochronne
↘  rodzaje sprzętu wędkarskiego 

↘    omówienie metod połowu
↘  przygotowanie do egzaminu na kartę wędkarską
↘   samodzielne przygotowanie zestawów
↘   pokaz prawidłowego przygotowania zanęt
↘   organizacja stanowiska
↘   wspólne wędkowanie z instruktorem

PROGRAM ZAJĘĆ

RUSZA SZKÓŁKA DLA… NARYBKU 
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Dwa dni pełne piłkarskich emocji
Zgoda FC, Florian 
i Niespodzianka  
– oto drużyny, które stanęły  
na podium rozgrywek.

Do końca drugiego półfinału III 
Noworocznego Turnieju o Puchar 
Burmistrza Miasta Marki brakowało 
niecałej minuty. Niespodzianka pro-
wadziła 1:0 i liczyła na dowiezienie 
tego wyniku. Szturm Zgody FC przy-
niósł efekt w końcowych sekundach. 

Potężna bomba zza pola karnego, 
piłka odbija się od poprzeczki i tra-
fia do bramki. A więc rzuty karne. 
W nich, po czterech seriach, lepsza 
okazuje się Zgoda FC. I to ona odnie-
sie końcowy sukces w finale, poko-
nując w decydującym meczu Floriana 
3:1. Trzecie miejsce w rozgrywkach, 
na pocieszenie, zajęła Niespodzianka, 
która w tzw. małym finale pokonała 
Weteranów 1:0.

Ten krótki opis meczu półfinałowego 
jest dobrym odzwierciedleniem tego, co 

się wydarzyło przy Dużej 3. Dwudniowy, 
lutowy turniej, był pełen emocji. Zapisało 
się do niego trzydzieści drużyn, przez 
halę SP4 przewinęło się kilkuset zawod-
ników, którzy rywalizowali z ogromnym 
zaangażowaniem – najpierw w grupach, 
potem w systemie pucharowym. W nie-
dzielny wieczór (rozgrywki zakończyły 
się tuż przed 21.00) nagrody wręczył 
burmistrz Jacek Orych, który pogratu-
lował zawodnikom, organizatorom i ki-
bicom. A my już zapraszamy na kolejną 
edycję tego turnieju!

„Marki znów nas urzekły”

Mróz, lód i śnieg były im niestraszne. 
W pierwszym etapie Zimowego Poland 
Bike Marathon wystartowało blisko 
200 amatorów dwóch kółek. Bazą 
imprezy, zorganizowanej 12 lutego 
w Markach, była Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku. 
Nieopodal znajdowały się start i meta 
wyścigów, rozegranych na trzech dy-
stansach.

– Marki znów nas urzekły, tym ra-
zem w zimowej scenerii. Kolarski pe-
leton Poland Bike gościł tu dwukrotnie 
w sezonie letnim. Zimą mareckie trasy 
rowerowe są równie atrakcyjne. Świad-
czy o tym liczba uczestników. Dobra jak 
na debiut w arktycznych warunkach 
i czas ferii zimowych na Mazowszu – 
ocenia Grzegorz Wajs, organizator Zi-
mowego Poland Bike Marathon.

Na najdłuższej trasie MAX (30 km) 
zwyciężył Adrian Jusiński. Wśród 

kobiet wygrała Magdalena Kosko. 
Dystans MINI (16 km) najszybciej 
pokonał Grzegorz Marcinkiewicz. 
W rywalizacji kobiet triumfowała Jo-
anna Sobczuk.

– Cieszę się, że historia Zimowego 
Poland Bike Marathon rozpoczęła się 
właśnie w Markach. Już dziś zapra-
szam na kolejny Poland Bike Marathon 
w Markach, tym razem w pierwszą so-
botę września – mówi burmistrz Jacek 
Orych, który przejechał trasę MINI.

Młodzież w Markach ścigała się na 
trasie FAN (6 km). Wśród chłopców 
zwyciężył Mateusz Konwiński. W gro-
nie dziewcząt wygrała Dominika Wi-
śniewska. W rywalizacji drużynowej 
w Markach triumfował Komobike Scott. 
Klasyfikację rodzinną wygrali Grucowie. 

W Markach było też „Walentynko-
wo”. W specjalnej klasyfikacji par zwy-
ciężyli Beata Moćko i Jan Nowak.

Tak się tworzy rowerowa historia! 
Blisko 200 zawodników wystartowało 
w Zimowym Poland Bike Marathon.

Autor zdjęć Zbigniew Świderski
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Zdolni 
tenisiści  
z Marek

Wojtek Szczęsny miał 6 lat, gdy po raz 
pierwszy zaczął treningi. Uczęszcza 
do gimnazjum nr 161 w Warszawie. 
Na sport przeznacza około 15 godzin 
tygodniowo: 10 h to zajęcia tenisowe oraz 
5 h ogólnorozwojowe. Jest zawodnikiem 
leworęcznym, trenującym w Klubie 
Miedzeszyn. Mówi, że wzorca ze świata 
tenisa jeszcze nie ma, a plany na 
przyszłość są „w trakcie określania”.

Oskar Grzegorzewski jest uczniem klasy 
VI B Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach. 
Podobnie jak Wojtek grę w tenisa 
rozpoczął w wieku 6 lat. Trenuje w klubie 
Morelowa Tennis Club w Warszawie.  
W styczniu 2015 r. został Mistrzem  
Polski Krasnali (do lat 10) na turnieju  
w Puszczykowie koło Poznania.  
Od stycznia ubiegłego roku jest członkiem 
kadry narodowej Polski do lat 12. 

Styczeń obfitował w sukcesy ma-
reckich tenisistów. Wojtek Szczęsny 
(16 lat) został zwycięzcą tenisowych 
mistrzostw kraju do lat 16 rozegra-
nych w Pabianicach. Sukces osiągnął 
w grze podwójnej wspólnie z Maksem 
Pawlickim, zawodnikiem stołecznej 
Legii. Z kolei Oskar Grzegorzewski 
(12 lat) został podwójnym wicemi-
strzem Polski – w singlu i deblu – w tur-
nieju do lat 12 rozegranym w Lublińcu. 
Obu mareckim sportowcom serdecz-
nie gratulujemy.

Oskar Grzegorzewski i Wojtek 
Szczęsny – warto zapamiętać 
te nazwiska. Obaj młodzi 
mieszkańcy Marek odnoszą 
sukcesy na korcie.

Marki przyłączyły się do organizacji 
odbywającego się już po raz V bie-
gu Tropem Wilczym, który z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych odbył się w wielu miejsco-
wościach – nie tylko w Polsce, ale tak-
że w Wilnie, Żytomierzu i Londynie. 
W Markach, 26 lutego, rywalizowano na 
dwóch dystansach: 1963 metrów (od-
wołanie do roku, w którym zastrzelono 
ostatniego żołnierza wyklętego sierż. 
Józefa Franczaka ps. Lalek) oraz 6 km. 

Jak przystało na prawdziwy bieg 
przełajowy o zabarwieniu militarnym 
trasa dla biegaczy była bardzo wyma-
gająca. A to za sprawą pogody, która nie 
była łaskawa. Zawodnicy musieli zmagać 
się z deszczem oraz porywistym wiatrem 
Dodatkową przeszkodą był podmokły te-
ren za sprawą opadów deszczu i śniegu 
tuż przed dniem zawodów.

Wydarzenie miało wymiar nie tylko 
sportowy, ale również charytatywny. 
80 uczestników biegu wzięło udział 
w akcji na rzecz 2,5 letniego Wojtusia 
chorego na stwardnienie guzowate, 
padaczkę lekooporną i autyzm. Dzięki 
pobraniu z biura zawodów specjalnej 

kartki z napisem „Biegnę dla Wojtusia”, 
z którą zawodnicy dobiegli do mety, 
Fundacja PKO Banku Polskiego prze-
każe fundusze na kosztowne leczenie 
chłopca. 

Bieg zorganizowano we współpracy 
z klubem Markowi Biegacze oraz Spo-
łecznym Komitetem Obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Markach. 

Rywalizację sportową poprzedziła 
uroczysta Msza Święta w kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w Pu-
stelniku z udziałem porucznika Armii 
Krajowej Michała Babiucha, pocztów 
sztandarowych szkół i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz władz miasta. Podczas 
liturgii odczytano list prezydenta RP An-
drzeja Dudy, który mareckie obchody 
objął honorowym patronatem.

– Niezłomna postawa tych ostatnich 
obrońców suwerennej Rzeczypospolitej 
jednoznacznie wskazuje na najważniej-
sze dla naszego narodu wartości, które 
my, Polacy, cenimy wyżej niż własne ży-
cie: wolność i honor, solidarność z bliź-
nimi i poświęcenie dla sprawy narodo-
wej – napisał prezydent w liście.  

Sportowo 
uczciliśmy pamięć 
o Żołnierzach 
Niezłomnych. 
W biegu na dwóch 
dystansach wokół 
zbiornika Meksyk 
udział wzięło blisko 
200 osób.

1963 METRY
Kobiety
1. Karolina Krajewska 
2. Zuzanna Borkowska
3. Weronika Sójka 
Mężczyźni
1. Daniel Maćkowski
2. Przemysław Wojtasik
3. Kacper Domaszczyński

6 KILOMETRÓW
Kobiety
1. Monika Grabarczyk
2. Paulina Mendel
3. Ewa Szyszko
Mężczyźni
1. Sylwester Kuśmierz
2. Arkadiusz Szczotka
3. Artur Łępicki

WYNIKI

Marki pobiegły 
wilczym tropem

Marcovia wraca do gry DATA PRZECIWNIK 
SPOTKANIA 
25 marca  KS Vulcan Wólka 

Mlądzka
8 kwietnia  KS Drukarz 

Warszawa
22 kwietnia  WRKS Olimpia 

Warszawa
6 maja  MLKS Victoria II 

Sulejówek
20 maja  Sokół OSIR Serock
27 maja UKS Amur Wilga
10 czerwca CKKS Sokół

TERMINARZ SPOTKAŃ

Po przerwie zimowej 
zawodnicy pierwszej drużyny 
wracają do rywalizacji  
w lidze okręgowej. 

Po rundzie jesiennej Marcovia zajmuje 
pierwsze miejsce w tabeli i, nie ma co 
ukrywać, do rundy rewanżowej przy-
stępuje w roli faworyta do awansu do 
IV ligi. 

Piłkarze pod okiem trenera Kon-
rada Kucharczyka sumiennie tre-
nowali zimą, przygotowując się do 
rundy rewanżowej, która rozpocznie 
się 18 marca wyjazdowym meczem 

z zespołem Promnika Łaskarzew. Przy 
Wspólnej wiosną rozegranych zosta-
nie 7 spotkań, na które zapraszamy 
wszystkich mieszkańców.  

Wszystkie mecze rozegrane zostaną 
na stadionie miejskim przy ulicy 
Wspólnej o godz. 12:00.
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Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego  
– edukacja przez sztukę
MOK to miejsce szczególne,  
gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością,  
a w centrum zainteresowania stoi człowiek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO ODWIEDZANIA NASZEJ 

STRONY INTERNETOWEJ  
WWW.MOKMARKI.PL  

GDZIE NA BIEŻĄCO 
INFORMUJEMY PAŃSTWA 

O NADCHODZĄCYCH  
WYDARZENIACH. 

Krystyna Klimecka  
zmarła 15 lutego 
2017 roku  
w wieku 70 lat.

Serdeczny człowiek, 
sprawiedliwy dyrektor

Była założycielką i wieloletnim 
dyrektorem Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 
Jeszcze trzy lata temu świętowała 
jubileusz 30-lecia pracy na stanowi-
sku dyrektora, co zbiegło się w czasie 
z urodzinami MOK – instytucji, której 
zorganizowania podjęła się w marcu 
1984 r. Było to prawdziwie wyzwa-
nie praca u podstaw m.in. w zakresie 
infrastruktury. Lokal przeznaczony 
na MOK był 12-metrowym pokojem 
w zabytkowym budynku przy ul. 
Fabrycznej 2 w siedemnastotysięcz-
nym wówczas mieście.

Jeszcze niedawno dziękowała i że-
gnała się ze społecznością Marek pod-
czas benefisu działalności kulturalnej. 
Po trzydziestu dwóch latach przestała 
pełnić funkcję dyrektora.

Na czym polegał fenomen Krysty-
ny Klimeckiej?

Przez całe życie zawodowe zaj-
mowała się upowszechnianiem 
kultury. Była osobą twórczą, zdecy-
dowaną i konsekwentną. Serdecz-

nym człowiekiem i sprawiedliwym 
dyrektorem, dobrym duchem tego 
szczególnego i niezwykłego miejsca, 
„gdzie tradycja łączy się z nowocze-
snością, a w centrum zainteresowa-
nia stoi człowiek” – jak  podkreślała 
w wypowiedziach. Kochała swoją 
pracę, stanowiła ona znaczącą część 
jej życia, dawała bowiem wielką sa-
tysfakcję i zadowolenie. Rozpoczy-
nała kolejny etap w swoim życiu – 
na emeryturze – z radością czekała 
na nowe wyzwania, jakie niesie ze 
sobą ten czas...

Trudno uwierzyć, że już Jej z nami 
nie ma. Serdecznie wspomnienia Pani 
Dyrektor zachowamy w swych ser-
cach. Dorobek jej życia zawodowego 
jest tożsamy z historią naszej insty-
tucji, na zawsze wpisał Krystynę Kli-
mecką w historię miasta, zachowa Jej 
pamięć dla przyszłych pokoleń miesz-
kańców.

Zespół Mareckiego Ośrodka Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

czyli młodzi 
liderzy
W marcu w Mareckim 
Ośrodku Kultury startuje 
projekt FreeMOK, skierowany 
do młodzieży.
Proponujemy działania z różnych dzie-
dzin sztuki (na początek film i grafi-
ka użytkowa) oraz rozwijanie zainte-
resowań, uzdolnień i umiejętności. 
Pragniemy wyłonić grupę liderów, 
którzy chcą działać i zmieniać rzeczy-
wistość. Uczestnicy będą mieli możli-
wość realizacji pasji, zainteresowań 
oraz pomysłów. Zaplanowaliśmy cykl 
spotkań i warsztatów, zróżnicowanych 
tematycznie. Młodzież znajdzie bloki: 
plastyczne, dziennikarskie, muzyczne 
oraz modowe, zainteresowana grupa 
pod okiem koordynatora projektu za-
projektuje DZIEŃ OTWARTY w MOK-u. 
Serdecznie zapraszamy do udziału!                 

Szczegółowych informacji udziela 
koordynator projektu – Antonina Mi-
chalska, tel. 22 781 14 06,  e-mail: a.mi-
chalska@mokmarki.pl.

PROGRAMATOR  
– zbieramy propozycje

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego zaprasza mieszkańców do 
budowania nowej oferty programowej.  
Czekamy na pomysły lub konkretne 
projekty, np. warsztaty artystyczne, 
spotkania, prezentacje prac, scenariu-
sze wydarzeń. 

Zasady udziału w projekcie PRO-
GRAMATOR są proste. Wystarczy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy (do-
stępny na naszej stronie) i przesłać go 
na adres p.borzecka@mokmarki.pl lub 
przynieść do Ośrodka. Zgłoszenia przyj-
mujemy przez cały rok. Decyzje o reali-

zacji zgłoszonych propozycji podejmuje 
Zespół Programowy MOK-u. Informacji 
udziela Paulina Borzecka, koordynator 
projektu, tel. 22 781 14 06. Regula-
min na stronie www.mokmarki.pl oraz 
w sekretariacie.

Liczymy na to, że realizacja PRO-
GRAMATORA wzbogaci nasz program 
o nowe, ciekawe propozycje, nieobec-
ne w dotychczasowej ofercie, a miesz-
kańcom pozwoli lepiej poznać marec-
kich artystów i animatorów.

Zapraszamy do współpracy i wspól-
nego eksperymentowania!



15KulturaKWARTALNIK 
INFORMACYJNY

Ponad 600 dzieci w ciekawym projekcie
Jak mądrze i ciekawie (i bez używek) 
spędzać wolny czas? Tego mogły 
doświadczyć dzieci z mareckich szkół.

W styczniowy poranek sala Biblioteki Publicznej przy 
Lisa-Kuli pękała w szwach. Okazja była szczegól-
na. Uroczyście podsumowano IX edycję autorskiego 
programu „Przeżyj to z nami – świat wokół nas” 
realizowanego przez oddział Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. Przy Lisa-
Kuli pojawili się uczniowie-laureaci, ich rodzice, 
organizatorzy projektu, nauczyciele oraz przedsta-
wiciele władz miasta.

– Chcieliśmy zapewnić dzieciom atrakcyjną ofertę 
spędzania wolnego czasu, a przy okazji tak kształ-
tować ich postawy, by w przyszłości podejmowały 
racjonalne decyzje – mówi Ewa Motyczyńska, peł-
nomocnik ratusza ds. profilatyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Dzieci uczestniczyły w warsztatach profilaktycz-
nych, wycieczkach, konkursach zdrowego żywienia, 

pokazach i plenerach malarskich. Organizowały też 
debaty obywatelskie („Stop używkom”, „Chcę być 
obywatelem Marek”). Mogły pokazać swoje talenty 
w konkursach: fotograficznym, krasomówczym i te-
atralnym. Okazały też wielkie serca  wychowankom 
domów dziecka, przekazując im podczas wspólnego 
spotkania książki, zabawki i odzież. Słowem – uczyły 
się dzielić dobrocią.

– We wszystkich zajęciach wzięło udział 628 dzie-
ci. Wszyscy jesteście zwycięzcami – podkreślała Alek-
sandra Rutkowska-Szwed, dobry duch mareckiego 
projektu i koordynatorka na terenie Marek.

– To świetna inicjatywa, którą będziemy kon-
tynuować w kolejnych latach – dodał burmistrz 
Jacek Orych, który m.in. z radną Agnieszką Lu-
żynską wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy 
oraz książki.

Dwa dni, dwa przedstawienia. Wpiszcie 
do kalendarza daty 25 i 26 marca 
i koniecznie przyjdźcie na Fabryczną 2.

Zapraszamy miłośników teatru na Teatralny 
Weekend, który otworzy spektakl zatytułowany 
„Księżniczka na opak wywrócona” Calderóna de 
la Barca w opracowaniu i tłumaczeniu Jarosława 
Rymkiewicza. Tę zabawną, opartą na serii uczucio-
wych nieporozumień i niespodziewanych zwrotów 
akcji barokową komedię, przygotował Jerzy Łazewski 
z Teatrem Scena Główna Handlowa, pełne przepy-
chu kostiumy i scenografię zaprojektowała Hanna 
Mrozowska, a oryginalną chorografię Agnieszka 
Wereszczyńska. Scenę Główną Handlową założyli 
studenci SGH w 2008 roku, wsparcie artystyczne za-
pewniał im Teatr Konsekwentny, a reżyserem został 
Jerzy Łazewski, aktor i wybitny specjalista w dziedzi-
nie kultury żywego słowa. To przedstawienie zdobyło 
pierwszą nagrodę na festiwalu GAPA (Grudniowy 
Akademicki Przegląd Artystyczny). Przed spektaklem 
odbędzie się wernisaż wystawy Hanny Mrozowskiej 

„Od wnętrz do scenografii”, prezentującej prace 
nie tylko teatralne. Zapraszamy w sobotę 25 marca 
o godz. 17.00.

Następnego dnia Teatr Falenica z Wawerskiego 
Centrum Kultury zaprezentuje „Narkotyczne piosenki 
z Witkacym w tle”, spektakl z uzależniającymi pio-
senkami z przedwojennego kabaretu o wszelkiego 
rodzaju używkach, takich jak, nikotyna (unikatowe 
reklamowe piosenki firmy tytoniowej Morwitan), 
alkohole, ale również miłość, która działa jak mor-
fina. W spektaklu wykorzystano fragmenty „Matki” 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Scenariusz i reży-
seria Szczepan Szczykno, akompaniament  Andrzej 
Sajdak. W spektaklu będzie można zobaczyć m.in. 
Aleksandrę Jankowską, dyrektor MOK-u. Zaprasza-
my w niedzielę 26 marca o godz. 17.00.

Na oba spektakle obowiązują bezpłatne wejściówki, 
rezerwacja miejsc tel. 22 871 14 06.

Wodociąg  
pyta klientów 
Nasza miejska spółka przygotowuje się  
do ulepszenia strony internetowej.  
Chce skorzystać z Państwa sugestii.

Kto jest najlepszym doradcą? Odpowiedź jest oczy-
wista – klient. To on korzysta z usług przedsiębior-
stwa, to on podpowiada, co firma może zmienić. 
Dlatego Wodociąg Marecki zwrócił się do mieszkań-
ców z prośbą o ocenę strony internetowej www.wo-
dociagmarecki.pl 

– Czy powinniśmy stworzyć na naszej stronie www 
sekcję edukacyjną dla dzieci? Czy powinniśmy wysy-
łać newslettera? Czego brakuje na naszej stronie in-
ternetowej? Te i inne pytania znajdziecie w ankiecie, 
która pomoże nam w ulepszeniu e-serwisu” – opisuje 
Wodociąg Marecki.

Spółka przygotowała zestaw 30 pytań, które będą 
drogowskazem przy planowanych zmianach. Ankietę 
można pobrać rzecz jasna na stronie internetowej 
Wodociągu Mareckiego. 

– Przygotowanie odpowiedzi nie zajmie Państwu 
wiele czasu. Ankietę można wypełnić drogą elektro-
niczną i przesłać e-mailem na adres a.soloninko@
wodociagmarecki.pl. Można też ją sobie wydruko-
wać, wypełnić w tradycyjny sposób i przesłać (bądź 
przywieźć) na adres: 

Wodociąg Marecki 05-270 Marki ul. Żeromskie-
go 30. Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które wypełnią ankietę. Państwa wiedza 
i spostrzeżenia pozwolą nam obrać właściwy kieru-
nek zmian – zaznaczają przedstawiciele Wodocią-
gu Mareckiego.

           Teatralny weekend
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Sportowe, filmowe, teatralne i.. kulinarne – takie były ferie zimowe 
w naszym mieście. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu. 

FERIE NA LODZIE
Niesłabnącym powodzeniem cieszyło się miejskie lodowisko przy Stawowej.  
Przez dwa tygodnie „Białego Orlika” odwiedziło ponad 2100 osób! Na zakończenie 
ferii odbyła się impreza z: rozgrywkami sportowymi, ubieraniem bałwana 
(z zamkniętymi oczami na łyżwach), drużynowym zbieraniem bombek 
oraz wyścigami duetów „zakutych”… w dyby. Popcorn i wata cukrowa 
były gratis.

FERIE W MOK
To już tradycja, że Marecki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na zimowe półkolonie. 
Dzieci mogły brać udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i muzycznych. 
Wybrały się też na wycieczki autokarowe. Wśród atrakcji znalazły się m.in. pokaz 
mody ekologicznej samodzielnie zaprojektowanej przez dzieci, tańce i zabawy 
rytmiczne oraz lekcja zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym  
„Auto-chodzik”. Był też czas na gry planszowe i zimową herbatkę.

FERIE W SZKOŁACH
Główny ciężar organizacji ferii spoczął na mareckich szkołach. W pierwszym 
tygodniu wzięło w nich udział 250, w drugim 200 przedstawicieli najmłodszego 
pokolenia. Brali udział w zajęciach sportowych, plastycznych, wyjeżdżali  
na wycieczki do muzeum i kina. Uczestnicy spotkali się też ze strażakami  
i ćwiczyli umiejętności kulinarne. Ferie sfinansowało miasto, rodzice opłacali  
wyłącznie koszt wyżywienia i wycieczek.

FERIE W KINIE
W tym roku po raz pierwszy podczas zimowej kanikuły ratusz zaprosił 
mieszkańców  do „kina zimowego” w Pałacyku Briggsów. Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Największą popularnością cieszyły się seanse familijne, 
które odbywały się w weekendy oraz każdy wtorek i czwartek ferii. Przed filmami 
dzieci brały udział w konkursach z nagrodami, a na łasuchów czekały ciasto, 
herbata i czekolada.

Nie ma mowy o nudzie!


