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W NUMERZEW Waszych rękach 
jest 800 tys. zł
Powraca Marecki  
Budżet Obywatelski. 
We wrześniu 
mieszkańcy naszego  
miasta wybiorą 
w głosowaniu projekty, 
które wdrożymy 
do realizacji w 2022 r. 
Liczy się każdy głos! 
Str. 8-9

Były gruntówki,  
będą asfaltówki 

W wakacje ruszyły przetargi na budowę tzw. nakładek. 
Rozbudujemy też sieć oświetlenia ulicznego, podpisaliśmy 
także umowy na prace projektowe.    Str. 6-7
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Witaj szkoło! Witaj szkoło! 
Oby na dłużejOby na dłużej

W tym roku do publicznych W tym roku do publicznych 
mareckich szkół podstawowych mareckich szkół podstawowych 

poszło prawie 4200 uczniów. poszło prawie 4200 uczniów. 
Większość z nadzieją, Większość z nadzieją, 

że tym razem nie będzie już że tym razem nie będzie już 
zdalnego nauczania. zdalnego nauczania. 

I ze słowami – I ze słowami – 
tęskniliśmy za Tobą, tęskniliśmy za Tobą, 

 szkoło! szkoło!
Str. 4-5Str. 4-5
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Marek
C zy wiecie, że pumptrack i górka saneczkowa 

przy Grunwaldzkiej, siłownie plenerowe 
przy Stawowej i Sportowej, chodnik i doświetlone 
przejścia dla pieszych przy Okólnej  
są owocem inicjatyw naszych mieszkańców?  
W ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 
zrealizowaliśmy w sumie ponad 20 projektów, 
które zgłosili i wybrali obywatele naszego miasta. 
W ten sposób mieszkańcy bezpośrednio decydują, 
na co wydać z miejskiej kasy nasze wspólne 
pieniądze. A jest ich w puli coraz więcej.  
W tym roku powiększyliśmy bowiem budżet 
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego  
do 800 tys. zł. Wszystko w Waszych rękach. 
To Wy zdecydujecie, które z 17 zgłoszonych 
w tym roku propozycji wejdą do realizacji w 
2022 r.  Wystarczy wziąć udział we wrześniowym 
głosowaniu, o którym piszemy na stronach 8-9.

Wrzesień to również początek roku szkolnego. Jako 
samorządowiec oraz ojciec dwójki nastolatków  
– mam nadzieję, że wreszcie normalnego.  
Większość poprzedniego roku szkolnego uczniowie 
spędzili na zdalnych lekcjach. Nie mieli 
bezpośredniego kontaktu ani z nauczycielem, 
ani z kolegami i koleżankami z klasy. „Nawet 
najlepiej prowadzona zdalna lekcja nie zastąpi 
tradycyjnych zajęć w szkolnych murach” – mówi 
Elżbieta Piszcz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2  
w Strudze. Nic dodać, nic ująć (więcej na ten 
temat na str. 4-5). Oby tylko czwarta fala epidemii 
koronawirusa nie rozpędziła się zbyt mocno.  
Jej skutki są w stanie ograniczyć szczepienia,  
w których Marki – na tle powiatu wołomińskiego  
– wyglądają obiecująco (str. 3).

Pewnie wszyscy mamy nadzieję, że kolejnego
lockdownu już nie będzie. I tej wersji się trzymajmy.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i zajęciach sportowych, które
przygotowaliśmy na inaugurację tegorocznej jesieni.
Jak na miasto, w którym „nic się nie dzieje”, 
jest tego całkiem sporo. Zapraszają Marecki
Ośrodek Kultury (str. 10-11), Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne (str. 12-13) oraz MKS 
Marcovia Marki (str. 15). Spróbujmy odzyskać to, 
co zabrała nam epidemia koronawirusa!

Burmistrz Miasta Marki

Został niecały miesiąc, by się SPISać
Nie zapomnij wziąć udziału w spisie 
powszechnym. Jeśli tego nie zrobisz, 
możesz narazić się na wysoką grzywnę. 

Ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy – tak najkrócej moż-
na określić pytania, które pojawiają się w Narodowym 
Spisie Ludności i Mieszkań 2021 r. Takie ogólnopol-
skie badanie jest realizowane przez nasze państwo 
raz na 10 lat. Biorą w nim udział wszyscy mieszkańcy 
kraju. 

Spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 wrze-
śnia. Czasu nie zostało więc już wiele. Tymczasem 
do końca sierpnia obowiązek spisowy zrealizowało 
ponad 62 proc. mieszkańców naszego miasta. Nie 
warto go odkładać na ostatnią chwilę. Tym bardziej, 
że jeśli tego nie zrobimy, grozi nam grzywna wyso-
kości 5 tys. zł. 

Jak wziąć udział w spisie? Najlepiej przez internet. 
Formularz spisowy znajduje się na stronie spis.gov.pl. 
Jeśli nie mamy dostępu do komputera, możemy spisać 
się w urzędzie miasta. Przygotowaliśmy tam specjalne 
stanowisko do samospisu (w kancelarii, pokój nr 13). 

Jeśli nie korzystamy z internetu, możemy spisać się 
telefonicznie – poprzez infolinię. Wystarczy zadzwonić 
pod numer 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora). Łączymy się wówczas z konsultan-

tem infolinii spisowej, z którym wypełniamy formularz 
spisowy. 

Jeśli nie będzie inicjatywy po naszej stronie, po-
winniśmy spodziewać się telefonu lub wizyty rach-
mistrza. Dzwoni on wyłącznie z jednego z dwóch 
numerów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99. I tu ważna 
uwaga – nie można odmówić rachmistrzowi podania 
odpowiedzi na spisowe pytania. Po telefonie rachmi-
strza nie ma już możliwości samospisu…

Pamiętajmy, że na podstawie danych ze spisu rzą-
dzący będą podejmować decyzje, które w najbliższej 
dekadzie będą mieć wpływ na życie każdego z nas.

W mareckim ratuszu uruchomiliśmy 
punkt informacyjno-konsultacyjny 
rządowego programu. 

Chcesz wymienić stare, nieefektywne źródło 
ciepła na nowoczesne? Zamierzasz przeprowa-
dzić termomodernizację budynku? Myślisz o in-
stalacji fotowoltaicznej? Szukasz finansowego 
wsparcia? Z pomocą może przyjść rządowy pro-
gram „Czyste Powietrze”, który organizacyjnie 
wspierają m.in. samorządy. Wnioskujący może 
uzyskać nawet 37 tys. zł dofinansowania. By 
pomóc naszym mieszkańcom sprostać w speł-
nieniu formalnych wymagań, uruchomiliśmy 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się on 
w pokoju nr 15 i jest czynny w środy w godz. 
12:00-18:00 oraz w piątki w godz. 10:00-14:00. 
Można się z nami także kontaktować za pomocą 
poczty elektronicznej – prosimy o przesłanie 
pytań na adres czystepowietrze@marki.pl 

– W 2018 r. nasze miasto, w ramach walki ze 
smogiem, wdrożyło program samorządowych 

dotacji do wymiany starych pieców. Dziś śmiało 
możemy powiedzieć, że to był strzał w dziesiąt-
kę. Do tej pory mieszkańcy z naszym wsparciem 
zlikwidowali 50 kopciuchów, dzięki tegorocz-
nym dotacjom ta liczba wrośnie do 77. Takich 
lokalnych inwestycji może być jednak jeszcze 
więcej – właśnie za sprawą rządowego progra-
mu „Czyste Powietrze”. Chętnie pomożemy przy 
składaniu wniosków przez naszych mieszkańców. 
Każdy zlikwidowany stary piec to lepsze powie-
trze w naszym mieście – mówi Marcin Skrzecz, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Do tej pory w skali całego kraju złożono około 
300 tys. wniosków o dofinansowanie i podpi-
sano ponad 230 tys. umów. Przez nasze ręce 
przeszły także pierwsze wnioski z Marek. 

– Zachęcamy do zapoznania się z pakietem 
informacji na temat rządowego programu, znaj-
dującym się na stronie czystepowietrze.gov.pl. 
Jest tam m.in. kalkulator dotacji, który pozwa-
la oszacował wielkość ewentualnego wsparcia 
– dodaje Martyna Malinowska z Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponad 200 mln – tyle potwierdzonych globalnych 
przypadków koronawirusa zanotowała Światowa 
Organizacja Zdrowia do końca sierpnia tego roku. 
W przypadku naszego kraju możemy mówić już o pra-
wie 3 mln chorych. Część z nich niestety została po-
konana przez groźną chorobę. Przed czasem odeszło 
od nas aż 75 tys. osób. Na całym świecie – prawie 
4,5 mln ludzi…

Jednym ze sposobów ochrony przed groźnym wiru-
sem są szczepienia. Prawdopodobieństwo, że uchronią 
nas przed zakażeniem, jest wysokie i sięga 95 proc. 
Dlatego od połowy stycznia tego roku trwają w na-
szym kraju szczepienia, obejmujące coraz młodsze 
grupy wiekowe (obecnie od 12 lat). 

Uczestniczą w nich także mieszkańcy naszego 
miasta. Do połowy sierpnia z tej opcji skorzysta-
ła połowa markowian (50,1 proc.), czyli 18,46 tys. 
osób. Z początkiem września ten wskaźnik urósł do 
51,6 proc. i wciąż rośnie. W rządowym rankingu nie 
są uwzględniane bowiem osoby, które przyjęły tylko 
jedną z dwóch dawek szczepionki. Jeśli to zrobią, do 
wyniku Marek będzie można dodać 2 pkt proc, czyli 
innymi słowy kilkaset osób więcej! 

Jesteśmy w gronie gmin z naszego powiatu, które 
znajdują się w czołówce szczepień. W połowie sierpnia 
byliśmy na trzeciej pozycji pod względem odsetka 
zaszczepionych osób. Przed nami znajdowały się Zie-
lonka oraz Ząbki, za nami – Wołomin oraz Radzymin. 
Najchętniej szczepiącą się grupą były osoby w wieku 
40-59 lat (ponad 7,7 tys. osób).

Na otwieranie (bezalkoholowego) szampana jest 
jednak za wcześnie. Do Polski wkracza czwarta fala 
zachorowań. 

– Dane (…) pokazują, że zakażają się głównie oso-
by z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród 

osób do 40 lat to ponad 56 proc. zakażeń. Osoby, 
powyżej 60 lat – które są najszerzej zaszczepioną 
grupą – to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń. Dlatego 
#Szczepimysię – apelował w sierpniu w mediach spo-
łecznościowych Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Warto też podkreślić, że wszystkim gminom z po-
wiatu wołomińskiego dużo brakuje do ogólnopolskich 
liderów. Na pierwszym miejscu w kraju znajduje się 
Podkowa Leśna (67 proc. zaszczepionych), a na dru-
gim miejscu nasz sąsiad – Warszawa (65,6 proc.). 

↘  Punkt Szczepień Powszechnych 
w Centrum Handlowym M1

↘  Esculap – Fabryczna 1
↘  CM Marki – Kasztanowa 8
↘  Kardiomed – Sportowa 3
↘  apteka przy Kościuszki 41G/2

GDZIE MOŻNA SIĘ  
SZCZEPIĆ W MARKACH

CENNY ZABYTEK MAZOWSZA

Certyfikat o takiej nazwie otrzymała 
kamienica Briggsów przy Piłsudskiego 
82, której remont rozpoczęliśmy 
w sierpniu. Przyznaje go – wraz 
z dotacją na prace remontowe 
– samorząd województwa 
mazowieckiego. Pięknie dziękujemy! 
Prace renowacyjne wykonuje zwycięzca 
przetargu – firma Remdom. Koszt robót 
to 470 tys. zł, natomiast wysokość 
dotacji od samorządu – 110 tys. zł. 
Kamienicę przy Piłsudskiego 82 
odrestaurujemy w odmienny sposób 
niż dotychczas. To obiekt, na którym 
nie było zewnętrznego tynku. I tak już 
zostanie, ale jego cegły odzyskają blask 
z dawnych czasów. Ponadto zaizolujemy 
piwnice oraz doposażymy budynek 
w elementy wentylacji grawitacyjnej. 
Planowany termin zakończenia robót  
– jesień tego roku. 

Na zdjęciu z lewej: zastępca burmistrza 
Dariusz Pietrucha prezentuje certyfikat.
Na zdjęciu z prawej: Widać już efekty 
prac przy renowacji obiektu.

Z ochrony przed 
koronawirusem skorzystało 
już 19 tys. osób.

Co drugi 
mieszkaniec 
Marek jest już 
zaszczepiony 

Punkty szczepień przeciw COVID-19 przyjmują już bez zapisów.

Czyste 
Powietrze  
– sięgnij  
po dotacje
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Gdyby trzy lata temu ktoś zapytał w czasie wakacji 
ucznia, czy tęskni za szkołą, ten popukałby się w czo-
ło i powiedział, że raczej poprosiłby o dodatkowy 
miesiąc wolnego. Po dwóch kolejnych koronawiru-
sowych latach słowa zawarte w tytule raczej nikogo 
nie dziwią. Zresztą nie tylko słowa. W maju tego 
roku, po zakończeniu zdalnego nauczania, w szkole 
przy Wczasowej powstała instalacja artystyczna pod 
hasłem „Tęskniliśmy za Tobą, szkoło”.

„Za czym tęskniliśmy? Za pisaniem na tablicy, spa-
ghetti na stołówce, cukierkami na urodziny. Głównie 
jednak za przyjaciółmi, nauczycielami, „ponieważ 
kocham naszą panią”, za normalnością. A najlepsze 
w powrocie do szkoły jest chodzenie do niej” – czyta-
my na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2. 

Zdalne lekcje? Dziękujemy
O tęsknocie mówi mała Hania (8 lat), która w tym roku 
poszła do drugiej klasy. Młoda mieszkanka naszego 
miasta chętnie wróci do klasy, choć – nie ukrywa – że 
martwi ją tylko wczesna pora wstawania (w końcu jed-
ną z niewielu zalet zdalnego nauczania była możliwość 
uczestnictwa w zajęciach w pidżamie). 

 – Tęsknię za koleżankami, kolegami, a najbardziej 
za nasza panią wychowawczynią. Brakowało mi zbijaka 
na WF, wspólnego śpiewania na muzyce. Zaczniemy 
zajęcia na basenie i może wreszcie pojedziemy na wy-
cieczkę – mówi mała Hania. 

Wtóruje jej 11-letnia Magdalena, która zaczęła na-
ukę w piątej klasie. 

 – Czy chciałam powrócić do szkoły? Co za pytanie?! 
Oczywiście! Tęskniłam za koleżankami, kolegami, na-
uczycielami. Trochę boję się tego COVID, ale myślę, że 
wszystko będzie dobrze – opowiada Magdalena.

 – A ja bym chciał więcej WF i wyjść na basen. Nie 
chciałbym już zdalnych lekcji – dodaje Jakub, który 
w tym roku został trzecioklasistą.

Odrobiona lekcja
Hania, Magdalena i Jakub są w gronie 4,2 tys. 
uczniów mareckich publicznych szkół podstawo-
wych. Takiej liczby dzieci w naszych placówkach 
oświatowych jeszcze nie było. Mamy w nich tylu 
uczniów, ilu mieszkańców mają takie miasta jak np. 
świętokrzyskie Chęciny czy dolnośląskie Duszniki 
Zdrój. 

Samych klas pierwszych jest aż 26. To również re-
kord. Widać to w porównaniu z rokiem 2016/2017. 
Wówczas utworzyliśmy jedynie 12 pierwszych klas. 
Rośnie też grono pedagogiczne. W tym roku szkolnym 
będzie 490 pełnych etatów nauczycielskich. 

 – W ostatnich latach solidnie odrobiliśmy lekcję 
pod nazwą „inwestycje oświatowe”. Wybudowaliśmy 
od zera Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyj-
ne, rozbudowaliśmy dwie szkoły podstawowe i dwa 
przedszkola. W te wakacje udało nam się wygrać 
wyścig z czasem i zakończyć remont dawnej siedziby 
Szkoły Podstawowej nr 4, do której przenoszą się 
starsze klasy ze szkoły przy Pomnikowej. Bazę oświa-
tową na rok 2021/2022 mamy zabezpieczoną. Oby 
tylko wróciła normalność, oby tylko nie pomieszała 
szyków czwarta fala koronawirusa – mówi Jacek 
Orych, burmistrz Marek. 

Bo to by oznaczało powrót do zdalnego naucza-
nia. Takiego scenariusza nie życzyłaby – ani sobie, 
ani uczniom, ani nauczycielom – Elżbieta Piszcz, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 na Strudze. 

 – Naszym uczniom brakowało kontaktu – za-
równo z rówieśnikami jak i nauczycielami. Nawet 
najlepiej poprowadzone zdalne zajęcia nie zastąpią 
tradycyjnej lekcji na żywo. Dlatego wszystkim życzę, 
abyśmy w nowym roku szkolnym jak najwięcej czasu 
mogli spędzać w murach szkoły – mówi Elżbieta 
Piszcz. 

Pamiętajcie o relacjach
Rodzicom i uczniom też nie brakuje obaw związa-
nych z powrotem do szkoły. 

 – Gdy uczyliśmy się zdalnie, nie musieliśmy się 
tak rano zrywać. Nie martwiliśmy się, że zapomnieli-
śmy książki lub zeszytu. Sprawdziany też były mniej 
stresujące, a koledzy nie dokuczali. Po prawie roku 
miałam wrażenie, ze zdalne lekcje są od zawsze… 
– mówi Karolina (12 lat), która w tym roku zaczęła 
naukę w klasie 7. 

Martwi się, że nauczyciele przykręcą śrubę – 
zaczną się klasówki, sprawdziany, kartkówki. 

Inną perspektywę mają rodzice.

Tęskniliśmy za Tobą,  szkoło
Wróciliśmy do normalnej 
nauki. Do mareckich  
szkół podstawowych 
poszła rekordowa liczba 
dzieci i młodzieży.  
Oby tym razem na dłużej

Setne urodziny 
szkoły na Strudze
Dostojnej jubilatce życzymy wspaniałych 
uczniów, doskonałych nauczycieli 
i kolejnego stulecia pełnego wyłącznie 
dobrych wydarzeń!

Jej progi opuściły już tysiące uczniów. Wśród absol-
wentów są dziadkowie i rodzice tych dzieci, które 
obecnie uczęszczają do placówki przy ul. Wcza-sowej. 
Ale i ci starsi nie pamiętają czasów, gdy we wrześniu 
1921 r., rok po zakończeniu wojny polsko-bolszewic-
kiej, rozpoczynała pracę pierwsza placówka eduka-
cyjna w Strudze. Na pieczęci urzędowej widniał napis 
„Publiczna Szkoła w Czarnej Strudze”, która wówczas 
składała się z jednego oddziału. 

Dziś Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia to 
budynek z 27 oddziałami klasowymi i przedszkolny-
mi. Ale przecież to nie mury tworzą szkołę, ale jej lu-
dzie: uczniowie, nauczyciele i absolwenci. I to właśnie 
oni 1 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
2021/2022 pamiętali o tym, że placówka ukończyła 
właśnie sto lat i weszła w kolejne stulecie! Na terenie 
szkoły uczniowie i nauczyciele w obecności przedsta-
wicieli rodziców i władz miasta posadzili dąb – symbol 
trwałości dla kolejnych pokoleń.

 – Nowy rok szkolny upłynie pod znakiem wielu 
wydarzeń rocznicowych. Przygotowujemy konkursy 
dla uczniów m.in. na wywiady z absolwentami lub 
pracownikami naszej szkoły, konkurs plastyczny „Cy-
taty Kardynała Wyszyńskiego obrazem malowane”, 
konkurs na film lub prezentację „Moja szkoła wczo-
raj i dziś”. Będziemy realizować różnorodne projekty 
oraz opracowywać materiały dla uczniów w formie 
interaktywnej tablicy. Stworzymy również wystawę 

jubileuszową złożoną z dawnych fotografii i kronik. 
Zwieńczeniem naszych działań będzie przyszłoroczne 
majowe święto szkoły, połączone z 20-leciem nadania 
imienia. Będzie to uroczysty koncert dla dzieci, rodzi-
ców, absolwentów i nauczycieli – opowiada Elżbieta 
Piszcz, od 11 lat dyrektor Zespołu Szkół nr 2.

 – Życzę szkole przy Wczasowej wspaniałych 
uczniów, doskonałych nauczycieli i kolejnego stulecia 
pełnego wyłącznie dobrych wydarzeń – mówi Jacek 
Orych, burmistrz naszego miasta. 

Dyrektor Elżbieta Piszcz nie ukrywa, że uroczysto-
ści rocznicowe były planowane dużo wcześniej, ale 
piętno odcisnęła pandemia koronawirusa. Mówiąc 
kolokwialnie cała para poszła w zdalne nauczanie, 
które siłą rzeczy dominowało w ubiegłym roku. 

 – Ogromnie mnie cieszył postęp nauczycieli w za-
kresie prowadzenia zajęć online. Wykonali ogrom-
ną pracę, która przyniosła efekty. Widać to m.in. po 
wynikach egzaminu ósmoklasistów. Liczę jednak, że 
w tym roku wrócimy do klasycznej formuły nauczania 
– mówi Elżbieta Piszcz. 

Podkreśla, że jej głównym celem jest rozwój dzieci 
w różnych sferach – dydaktycznej, wychowawczej 
i społecznej.

 – Ważne jest to, żeby dzieci odnosiły sukces na 
miarę swoich możliwości. Niekoniecznie muszą uzy-
skać na końcowym egzaminie 90 pkt, czasem osią-
gnięciem jest uzyskanie 40. Cieszą nas sytuacje, kiedy 
w końcowym rozrachunku nawet uczniowie z trud-
nościami w nauce, osiągają dobre lub bardzo dobre 
wyniki – podkreśla Elżbieta Piszcz.

Czego z serca życzy również redakcja naszego 
biuletynu! 

Liczba klas w szkołach podstawowych

2016/2017 140*
2021/2022 183

Zmiana (proc.) +30,7
*w tej liczbie klasy z wygaszanych gimnazjów

1 września uczniowie wrócili do szkoły. Wielu z nich z autentyczną radością znów przekraczało progi placówek 
oświatowych. Wreszcie normalnie spotkali się z nauczycielami i kolegami, a nie w trybie „online”.

Liczba etatów nauczycielskich

2016/2017 259
2021/2022 490

Zmiana (proc.) +89,2 

Wydatki na edukację (w mln zł)

2016    49,9
2021 102,6

Zmiana (proc.) +105,6 

Subwencja oświatowa od państwa na edukację 
(mln zł)

2016 21,1 
2021 36,3 

Zmiana (proc.) +72,0 

Stopień pokrycia wydatków oświatowych 
przez państwo (w proc.)

2016 42,3 
2021 35,4 

Źródło: CUW, UM Marki

 – Trudno będzie odnowić relacje łączące uczniów. 
Tak długie przerwy we wzajemnych kontaktach odbiły 
się negatywnie na wielu dzieciach. Oby nauczyciele 
mieli na uwadze, że szkoła to nie tylko podwyższanie 
poziomu wiedzy i stopnie, ale i wzajemny dobry kon-
takt i dostrzeganie w nastolatkach ich lęków i obaw 
– podkreśla pani Katarzyna, matka dwójki dzieci.

Liczba uczniów

2016/2017 3144*
2021/2022 4190

Zmiana (proc.) +33,3 
*w tej liczbie klasy z wygaszanych gimnazjów

Liczba uczniów klas pierwszych

2016/2017 207
2021/2022 624

Zmiana (proc.) +201,4

Liczba przedszkolaków

Stan na 30 IX 2016 r. 1654
Stan na 1 IX 2021 r. 2386

Zmiana (proc.) +44,2

Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych 

2016/2017 5206
2021/2022 9803

Zmiana (proc.) +88,3 

Liczba klas pierwszych

2016/2017 12
2021/2022 26

Zmiana (proc.) +116,7

Ewa Michalak,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Życzę wszystkim uczniom wytrwałości w dążeniu  
do wytyczonych celów, radości z sukcesów szkolnych 
oraz przyjemności z odkrywania wiedzy. Wierzę,  
że rok szkolny 2021 / 2022 będzie czasem samych  
pozytywnych wrażeń, bogatych relacji rówieśniczych, 
co wzbogaci Waszą wiedzę i umiejętności oraz pozwoli 
poznać serdecznych przyjaciół. Nauczycielom oraz 
wszystkim pracownikom życzę, aby Państwa zaanga-
żowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu 
były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. 
Rodzicom – wytrwałości we wspieraniu talentów 
i zainteresowań dzieci oraz cierpliwości i konsekwencji 
w ich wychowaniu. Nam wszystkim – spokojnego roku 
szkolnego, radości i dobrego zdrowia.

OKIEM DYREKTORA

Gdyby nie ta decyzja, uczniowie ze szkoły przy  
ul. Pomnikowej kończyliby zajęcia późnym wieczorem. 
Dawna siedziba SP 4 przy ul. Dużej (na zdjęciu u góry) 
stała się bowiem filią SP 3. Od 1 września przychodzi 
tu na lekcje około 300 uczniów klas VII i VIII. 
W wakacje zakończył się remont dydaktycznej części 
dawnej „tysiąclatki”. Klasy zostały odmalowane, 
pojawiły się nowe meble szkolne, w każdej z klas 
znajduje się interaktywny 65-calowy monitor 
(na zdjęciu z prawej). 
Filia „Trójki” będzie korzystać z bliskości MCER. Stamtąd będą przywożone ciepłe posiłki dla uczniów. 
Część zajęć WF (m.in. pływalnia) także będzie się odbywać przy Wspólnej 40-42.
– Bardzo dziękuję burmistrzowi Jackowi Orychowi i radnym, a także Mareckim Inwestycjom  
Miejskim za przeprowadzenie remontu dawnej „Czwórki”. Dzięki Wam uczniowie placówki przy  
ul. Dużej będą chodzić na pierwszą zmianę. Natomiast w szkole przy ul. Pomnikowej lekcje najpóźniej 
będą kończyły się po 16.00 – mówi Beata Szczypkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.

DAWNA „CZWÓRKA” STAŁA SIĘ CZĘŚCIĄ „TRÓJKI”
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Większość podziemnych robót jest już ukończona, wyłania się kształt jezdni, chodników i drogi rowerowej. 
Mowa o modernizowanym ciągu ulic Jowisza-Marsa-Saturna. To największa tegoroczna inwestycja 
miejska, dofinansowana zarówno przez Unię Europejską jak i z funduszy rządowych. W połowie sierpnia 
stan zaawansowania robót przekraczał 54 proc. Jeśli warunki pogodowe nie ulegną drastycznemu 
pogorszeniu, jesienią zobaczymy pierwszy asfalt na drodze łączącej Zieleniec z Pustelnikiem i stanowiącej 
wygodne połączenie z Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. 

ZA PÓŁMETKIEM PRAC PROJEKTANCI,  
DO DZIEŁA

W majowym numerze biuletynu informowali-
śmy, że podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie 
ulic: Wilczej, Żeromskiego, Jagiełły, Sportowej 
i Krakowskiej. 

Rozstrzygnęliśmy kolejne przetargi z tej dzie-
dziny. Zaprojektujemy połączenie Małachow-
skiego z Aleją Piłsudskiego (sprawa drugiego 
połączenia – Małachowskiego z Okólną – jest 
zawieszona z powodu protestów mieszkańców 
osiedla Lisi Jar). Podpisaliśmy także umowy do-
tyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji 
projektowej, potrzebnej do:

↘  budowy chodnika w ulicy Bandurskiego 
(250 m. od Alei Marszałka Piłsudskiego) 

↘  modernizacji ulic: Księdza Jerzego  
Popiełuszki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Jana Pawła II, Dobrej oraz ciągu pieszego  
łączącego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
z ul. Gen. Zajączka

↘  budowy chodnika po zachodniej stronie  
ulicy Prostej (od Wspólnej do Dużej)

↘  budowy chodnika po południowej stronie  
ulicy Wspólnej (od Srebrnej do MCER)

↘  budowy przepustu drogowego  
na skrzyżowaniu Wołodyjowskiego 
z Wiśniowieckiego.

Zamieniamy gruntówki 
na asfaltówki
Pod koniec ubiegłego roku wdroży-
liśmy w życie program przebudowy 
dróg lokalnych. W miejscu dawnych 
„gruntówek” pojawiła się tzw. na-
kładka asfaltowa. Zmiany można 
zaobserwować na czterech ulicach: 
Skowroniej, Pomorskiej, Kurpińskiego 
oraz Nałkowskiej. W tym roku liczba 
dróg, które zostaną w ten sposób zre-
alizowane, powiększy się. 

W sierpniu rozstrzygnęliśmy pierw-
szy tegoroczny przetarg na realizację 
nakładek asfaltowych. Szukaliśmy 
wykonawcy, który zajmie się budową 
dróg na Strudze i Czarnej Strudze: 
↘  Batalionów Chłopskich,
↘  Długiej – od końca obecnego asfaltu 

do ulicy Fiołkowej,
↘  Maratońskiej i fragmentu Olimpij-

skiej,
↘  Skorupki – od Granicznej 13G do 

Kusocińskiego.
Do przetargu stanęły cztery firmy. 

Ostatecznie najlepszą ofertę złożyła 
firma Strabag, z którą podpisaliśmy 
umowę na wykonanie robót. Prace 
będą wykonane we wrześniu. 

W sierpniu ogłosiliśmy również 
drugi przetarg na ułożenie nakładek 
asfaltowych. I tym razem szukaliśmy 
wykonawcy pakietu czterech ulic: 
↘ Pałacowej,
↘  Billewiczów (na odcinku Zagłoby – 

Butrymów),
↘  Jasińskiego (na odcinku od ul. Dobrej 

do ul. Stawowej),
↘  Hallera (na odcinku od ul. Środkowej 

do ul. Sobieskiego).
Trzy firmy złożyły oferty. Rozpoczęło 
się ich sprawdzanie. Jeśli nie poja-
wią się nieprzewidziane przeszkody, 

umowy na wykonawstwo robót pod-
piszemy w tym miesiącu. Również 
w tym roku mają być wykonane pra-
ce drogowe na obszarze tych czte-
rech ulicach.

Na tym nie koniec.
– Pracujemy nad tym, by w tym 

roku ogłosić i rozstrzygnąć jeszcze 
jeden przetarg na budowę nakładek 
asfaltowych – deklaruje Dariusz Pietru-
cha, zastępca burmistrza Marek. 

Informacje na ten temat znajdą się 
w kolejnym numerze biuletynu oraz 
na stronie marki.pl 

↘  jeśli jesteśmy jedynym właścicielem gruntu pod drogę. To warunek,  
który bezwzględnie musimy spełnić. Niestety, nadal wiele dróg w Markach  
ma skomplikowaną sytuację własnościową

↘  jeśli mamy na to pieniądze. Brak odpowiedniej ilości środków na inwestycje 
(także drogowe) jest bolączką niemal wszystkich polskich samorządów.

↘  jeśli pozwalają na to możliwości techniczne drogi (np. jej szerokość 
umożliwiająca, oprócz ułożenia asfaltu, przygotowanie powierzchniowego 
odwodnienia, brak słupów energetycznych)

KIEDY MOŻEMY BUDOWAĆ NAKŁADKI ASFALTOWE

W sierpniu ogłosiliśmy postępowanie 
na wybór firmy, która zmodernizuje 
ulicę Kościelną.

W majowym numerze naszego biuletynu informo-
waliśmy, że udało nam się uzyskać z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych okrągły milion zło-
tych z przeznaczeniem na konkretną inwestycję. 
Chodzi o przebudowę ulicy Kościelnej (dawniej 
Projektowanej), która z jednej strony włącza się 
w ulicę Ząbkowską, a z drugiej strony – po realizacji 
inwestycji – da możliwość alternatywnego dojazdu 
do ulicy Szkolnej. 

W sierpniu ogłosiliśmy przetarg na przebudowę 
tej drogi, która ma obecnie charakter gruntowy. Do 
zadań wykonawcy będą należeć m.in. budowa ka-
nalizacji deszczowej oraz ułożenie nowej nawierzch-
ni asfaltowej. 

– Wspólnie z Wodociągiem Mareckim ułożymy 
także brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowe – mówi Dariusz Pietrucha, zastępca 
burmistrza Marek.

Do przetargu stanęło pięć firm. O ich wyborze 
decydują dwa kryteria: cena oraz kosztorys. Miasto 
zamierza na tę inwestycję przeznaczyć 5,34 mln zł. 
Oferty dwóch firm mieszczą się w tym kosztorysie. 
Planowany termin zakończenia prac – druga połowa 
2022 r. 

DROGOWA INWESTYCJA Z DOFINANSOWANIEM

Metamorfoza. 
Tak wyglądała Kurpińskiego przed pracami,  

 a tak – po ich realizacji.

Taką długość mają drogi gruntowe 
w Markach. To pokazuje 
ogrom zadań dla miasta, które 
w 2019 i 2020 r. zakończyło bardzo 
pilne i kosztowne inwestycje 
edukacyjne. Można oszacować, 
że obecnie kilometr nakładki 
asfaltowej (wraz z podbudową)  
to koszt 500-750 tys. zł. W tej 
kwocie nie jest uwzględniony  
koszt ewentualnego wykupu 
gruntów pod drogę, który znacząco 
podnosi koszt inwestycji.

75 km

Po wakacjach na mareckich drogach pojawią się  
rozściełacze asfaltu oraz walce 

W przyszłym roku Kościelna przestanie być gruntówką.

BUDUJEMY I PROJEKTUJEMY 
OŚWIETLENIE LED

Jesienią przy czterech mareckich ulicach zrobi się 
jaśniej. W sierpniu podpisaliśmy umowy na wyko-
nanie oświetlenia przy ulicach (lub ich odcinkach): 
Butrymów, Kozackiej, Pastelowej i Orlej. Jeszcze 
w tym roku zabłysną wzdłuż nich latarnie typu LED. 

Projektujemy też oświetlenie przy ulicach: Ba-
czyńskiego (od ul. Środkowej do ul. Makuszyńskie-
go), Miłej (od ul. Leopolda Lisa Kuli do ul. Weso-
łej), Sikorskiego (od ul. Kardynała Wyszyńskiego), 
Zbożowej (od ul. Podleśnej) i Gorzowskiej (od ul. 
Poznańskiej). Umowa na wykonanie niezbędnej do-
kumentacji została już podpisana. 
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To proste! Wystarczy postawić znak „X”  To proste! Wystarczy postawić znak „X”  
na karcie do głosowania. Możemy to zrobić w jeden na karcie do głosowania. Możemy to zrobić w jeden 
z czterech sposobów:z czterech sposobów:
↘  poprzez elektroniczny system   poprzez elektroniczny system  

udostępniony przez ratusz pod adresem udostępniony przez ratusz pod adresem 
http://zdecyduj.marki.pl,http://zdecyduj.marki.pl,

↘  wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją  wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją 
do zapieczętowanej urny. Będą one dostępne w: do zapieczętowanej urny. Będą one dostępne w: 
kancelarii Urzędu Miasta Marki,  kancelarii Urzędu Miasta Marki,  
Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej  Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej  
Miasta Marki (przy ul. Wczasowej 5  Miasta Marki (przy ul. Wczasowej 5  
oraz ul. Wspólnej 40-42) oraz Centrum  oraz ul. Wspólnej 40-42) oraz Centrum  
Aktywności Fabryczna 3,Aktywności Fabryczna 3,

↘  wysyłając skan/zdjęcie odręcznie podpisanej karty  wysyłając skan/zdjęcie odręcznie podpisanej karty 
do głosowania na adres poczty elektronicznej: do głosowania na adres poczty elektronicznej: 
zdecyduj@marki.pl,zdecyduj@marki.pl,

↘  wysyłając wypełnioną kartę   wysyłając wypełnioną kartę  
do głosowania listownie na adres urzędu  do głosowania listownie na adres urzędu  
(Aleja Piłsudskiego 95) z dopiskiem  (Aleja Piłsudskiego 95) z dopiskiem  
„Marecki Budżet Obywatelski”,  „Marecki Budżet Obywatelski”,  
przy czym decydująca będzie data wpływu  przy czym decydująca będzie data wpływu  
przesyłki do kancelarii ratusza.przesyłki do kancelarii ratusza.

Uwaga! W Mareckim Budżecie Obywatelskim  Uwaga! W Mareckim Budżecie Obywatelskim  
mogą głosować również osoby niepełnoletnie,  mogą głosować również osoby niepełnoletnie,  
które są mieszkańcami Marek!które są mieszkańcami Marek!

JAK GŁOSOWAĆ?

Wymyślili go Brazylijczycy, pokocha-
li m.in. Europejczycy. Mowa o bu-
dżecie obywatelskim. Dzięki niemu 
każdy z nas może bezpośrednio zde-
cydować, na co przeznaczymy część 
naszych wspólnych pieniędzy. Także 
w Markach. Po covidowej przerwie 
wracamy do takiej formy obywatel-
skich konsultacji. Od 7 do 21 wrze-
śnia będziemy wybierać najlepsze 
projekty, które wymyślili i zgłosili 
mieszkańcy Marek. Będzie to ciekawa 
rywalizacja o 800 tys. zł – tyle wyno-
si łączny budżet Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego (MBO).  

– Każdy z nas będzie mógł oddać 
dwa głosy – jeden na projekt twardy, 
drugi – na projekt miękki – mówi Ada 
Gajek z Wydziału Promocji, Zdrowia 
i Sportu mareckiego ratusza.

Tu potrzebne jest krótkie wyjaśnie-
nie. Projekt twardy to przedsięwzięcie, 
które w widoczny i namacalny spo-
sób zmienia nasze otoczenie. To może 
być budowa chodnika, skateparku, 
wiat przystankowych czy oświetlenia. 
Z kolei projekt miękki to najczęściej 
organizacja wydarzenia ekologicz-
nego, kulturalnego, sportowego czy 
edukacyjnego. 

– W tegorocznej edycji MBO miesz-
kańcy złożyli 27 projektów – 19 twar-
dych i 8 miękkich. Część z nich nie-
stety wypadła, gdyż nie spełniała 
wymaganych kryteriów. Po drobiazgo-
wej weryfikacji zespół ds. Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego zdecydował, 
że podda pod głosowanie 17 projek-
tów – 11 twardych i 6 miękkich – tłu-
maczy Ada Gajek. 

Ich pełną listę (wraz z numerem na 
karcie do głosowania) publikujemy obok. 
Na przedsięwzięcia twarde miasto prze-
znaczy 650 tys. zł, a na miękkie – 150 tys. 
zł. Dla porównania, nasi mieszkańcy zgło-
sili projekty twarde warte łącznie ponad 
1,9 mln zł oraz miękkie za 400 tys. zł. 
Zapowiada się więc ciekawa rywalizacja.

– Zachęcamy naszych mieszkańców 
do najszerszego udziału w głosowaniu 
zgodnie z naszym hasłem „Marki Włącz 
się”. Dzięki MBO w naszym mieście zre-
alizowaliśmy ponad 20 przedsięwzięć. 
Są to m.in. siłownie plenerowe, park li-
nowy dla dzieci, aktywne przejścia dla 
pieszych, pumptrack czy strefy relaksu. 
Dzięki nowym inicjatywom mieszkańców 
w przyszłym roku wyrosną kolejne  in-
westycje – mówi Jacek Orych, burmistrz 
Marek. 

SPRAWDŹ, NA JAKIE PROJEKTY
BĘDZIESZ MÓGŁ ZAGŁOSOWAĆ!

Projekty twarde

Numer 
na karcie

Projekt Koszt  
(tys. zł)

Lokalizacja

1 Skatepark 450 Plac Zgody na Zieleńcu

2 Trampoliny ziemne 90 Plac Zgody,  
skwer ks B. Markiewicza,  
dwa podwórka obok kamienic

3 Łączą nas Marki i murale 
Wedlowskie

44,7 mur okalający fabrykę Briggsów

4 Wiaty przystankowe 500 Aleja Piłsudskiego  
oraz ul. Legionowa

5 Łączą nas Marki i latarnia 
przy górce saneczkowej!

20 Okólna róg Grunwaldzkiej

6 Budowa boisk plażowych 
do piłki siatkowej i piłki 
nożnej, placu zabaw  
oraz nasadzenia drzew

240 ulica Żbika

7 Rzeźba z brązu „Ławeczka 
Krystyny Klimeckiej” 

129 park miejski przy rzece Długiej

8 Łączą nas Czyste Marki – 
zakup i montaż łącznie  
100 koszy na śmieci i stacji 
dla psów

113 teren miasta

9 „C & J” Ciuchodzielnia  
i jadłodzielnia 

75 róg Sportowej i Lisa Kuli 
(sąsiedztwo dawnej poczty)

10 Budowa ogrodzonego  
kortu do tenisa ziemnego  
o nawierzchni twardej  
z certyfikatem ITF 

177 Plac Zgody na Zieleńcu

11 Dla nas Dębowy Las 75 sąsiedztwo Lisiego Jaru 
i Kwitnącego Osiedla

Projekty miękkie

Numer 
na karcie

Projekt Koszt 
(tys. zł)

Lokalizacja

1 Warsztaty „Techniki 
pamięciowe” dla licealistów 
i seniorów

21,9 

2 Akcja – Kreacja – Instalacja. 
Artystyczne działania  
w parku miejskim  
przy alei Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

88 park przy rzece Długiej

3 Dni Ziemi w Markach – 
wiosna

74 Dębowy Las (okolice Kwitnącego 
Osiedla), glinianka Meksyk 
i zwałka, lasy Horowego Bagna, 
tereny zielone przy Kruczku, 
lasy Puszczy Słupeckiej przy 
pumptracku, tereny zielone 
wokół zbiornika Konne

4 Łączą nas Marki i siatkarskie 
emocje – mareckie strefy 
kibica! 

71 stadion miejski  
przy Wspólnej 12

5 Struga na rowerze 69 Struga, ze szczególnym 
uwzględnieniem Puszczy 
Słupeckiej

6 Pomagamy! Kurs pierwszej 
pomocy, w tym pierwszej 
pomocy pediatrycznej 
dzieciom

76 –

Szczegółowy opis projektów znajduje się na stronie zdecyduj.marki.pl dedykowanej 
tematyce Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 

G
ło

su
je
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Integracyjny plac zabaw przy skwerze ks. Markiewicza na Strudze

Górka saneczkowa i pumptrack przy ul. Grunwaldzkiej.

Strefa relaksu-ogród zmysłów na rogu Wilczej i Sowińskiego.

Park Wolontariuszy przy Sportowej          – z dwiema inwestycjami z MBO.

We wrześniu wybierzemy najciekawsze projekty 
z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.  
Wszystko w rękach mieszkańców!
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Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych www.mokmarki.pl, 
www.wirtualnymok.pl oraz profilu na FB www.facebook.com/mokmarki

Osoby, którym nie udało 
się do tej pory zobaczyć 
naszego widowiska, 
zapraszamy na 
październikowy pokaz. 

Wizyta w teatrze to doskonały po-
mysł na jesienny wieczór. Spektakl 
według Juliusza Słowackiego za-
skakuje, czasem przeraża, czasem 
rozśmiesza. To, co rzeczywiste, 
miesza się z nadprzyrodzonym. 
Pięknie będą współgrać kostiu-
my, światła i wspaniała muzyka. 
W spektaklu wykorzystane zosta-
ły utwory z musicalu Balladyna 

68 Jerzego Wasowskiego i Jeremiego 
Przybory oraz piosenki Wojciecha 
Młynarskiego i Dawida Ludkiewicza. 
Reżyseria: Jerzy Łazewski, opraco-
wanie muzyczne i akompaniament: 
Dawid Ludkiewicz, scenografia: 
Luiza Wojciechowska-Konopka, wy-
stępują: Agnieszka Lużyńska, Joanna 
Wieczorek, Maria Borysewicz, 
Agnieszka Jelonkiewicz, Justyna 
Luśnia, Aleksandra Jankowska, 
Adam Tkaczyk, Marcin Łazicki, 
Adrian Boguszewski, Paweł Pniewski. 

Na przedstawienie zapraszamy 
w piątek, 15 października, do Ma-
reckiego Centrum Edukacyjno-Re-

kreacyjnego (ul. Wspólna 40-42). 
Początek przedstawienia o godz. 
19.00. Bilety w cenie 15 zł dostępne 
w kasie MCER oraz na stronie mcer.pl  

BALLADYNA POWRACA NA DESKI MCER

W czwartek, 16 września o godz. 16.00 otwiera-
my nowy sezon! Zapraszamy wszystkich fanów 
muzyki rozrywkowej, a szczególnie piosenek 
Krzysztofa Krawczyka, na koncert zatytułowa-
ny. „Parostatkiem w piękny rejs”, w wykonaniu 
Jarosława Panfila. Miło będzie Państwa gościć po 
długiej przerwie! Przedstawimy też nasze propo-
zycje repertuarowe na nowy sezon. Prosimy o re-
zerwację bezpłatnych wejściówek w sekretariacie 
MOK lub telefonicznie 22 781 14 06. 

POWRÓT KLUBU SENIORA

Nowy sezon, nowe zajęcia

W Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego zaczynamy nowy sezon. Zapraszamy 
mieszkańców do udziału w grupach artystycznych, 
zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych i ta-
necznych. Proponujemy: wczesną naukę czytania, 
logopedię, legorobotykę i balet dla najmłodszych, 
lekcje śpiewu, naukę gry na pianinie, gitarze, skrzyp-
cach i trąbce dla wszystkich zainteresowanych, nieza-
leżnie od wieku. Zapisywać można się w sekretariacie 
ośrodka lub skorzystać z elektronicznego systemu 
zapisów – BILETYNA, dostępnego na naszej stronie. 
Tam też znajdziecie Państwo szczegółowe informacje 

o wszystkich zajęciach, instruktorach prowadzących 
i terminach realizacji. 

Młodzieży szczególnie polecamy nowe zajęcia te-
atralno-taneczne Akademii Twórczych Działań Inoj. 
W programie: interpretacja tekstu i piosenki, kształ-
towanie słuchu, praca nad rolą, poznanie różnych 
technik tańca, rozwijanie plastyki ruchu, pamięci 
ruchowej, wyobraźni przestrzennej, pokonywanie 
nieśmiałości i współtworzenie spektaklu. Zajęcia pro-
wadzą Katarzyna Kryczka i Karol Smulski. 

Mamy też ofertę nowych zajęć tanecznych, m.in. 
podstawy tańca towarzyskiego dla osób, które chcą 
szybko nauczyć się tańczyć w rytmach aktualnie obec-
nych na parkietach. Zajęcia bez ograniczeń wieko-
wych i poziomu zaawansowania!

Informacje i zapisy tel. 22 781 14 06, 
mokmarki.pl/biletyna

Miło nam podzielić się dobrą wiadomością! 
Zostaliśmy beneficjentem programu Konwersja 
Cyfrowa Domów Kultury, realizowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury. Do organizatora 
wpłynęło 1221 wniosków, z czego tylko 200 otrzy-
mało dofinansowanie. Uzyskaliśmy 92,5 pkt na 
100 możliwych i zajęliśmy 18 miejsce w kraju.
– Będziemy rozwijać działania w sieci, które 
służą informacji lokalnej, kulturze i edukacji. 
Adresowane są one do mieszkańców – dzieci, 
młodzieży, dorosłych, seniorów i osób ze szcze-
gólnymi potrzebami: dla osób niesłyszących, nie-
dosłyszących i niewidomych – mówi Aleksandra 
Jankowska, dyrektor MOK. 
Pierwsze kroki na niwie filmowej nasz ośrodek 

kultury ma już za sobą. To m.in. cykl niedzielnych 
programów „Dzień dobry MOK” – rodzaj telewizji 
śniadaniowej, opowiadających o wydarzeniach 
kulturalnych, ciekawych ludziach, a także – ku-
linariach. 
 – Zmodernizowana pracownia filmowa umożliwi 
tworzenie materiałów edukacyjnych i artystycz-
nych, promujących sztukę, inicjujących dyskusję 
o kulturze i rozumieniu mediów. Równolegle two-
rzyć będziemy repozytorium cyfrowe obejmujące 
powstające materiały, rejestrowane wydarzenia 
kulturalne, a także historyczne zasoby miasta 
(fotografie, artefakty, dokumenty, wspomnienia), 
jako kontynuację utworzonego w ubiegłym roku 
Wirtualnego Muzeum Marek i jego nowej części 

– Archiwum Historii Mówionej. Repozytorium bę-
dzie bazą do tworzenia programów TV interneto-
wej, filmów, wirtualnych wystaw, e-przewodników 
po sztuce i lokalnej historii – tłumaczy Aleksandra 
Jankowska. 
W ramach projektu MOK kupi specjalistyczny 
sprzęt do realizacji materiałów filmowych: ka-
mery, mikrofony, oświetlenie, komputery wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem. Zostaną także 
przeprowadzone różnorodne szkolenia dla pra-
cowników Mareckiego Ośrodka Kultury – tak, aby 
mogli tworzyć nowe, ciekawe propozycje progra-
mowe i materiały audiowizualne dla mieszkańców 
naszego miasta. Projekt będzie realizowany do 
30 czerwca 2022 r.

Tak powstaje nasz program „Dzień dobry MOK”

Dzięki zdobytemu niedawno dofinansowaniu będziemy przygotowywać  
więcej materiałów audiowizualnych dla naszych mieszkańców

Marecki Ośrodek Filmowy

PEJZAŻ BEZ CIEBIE
Zapraszamy na wystawę obrazów 
naszego patrona – Tadeusza 
Lużyńskiego. 

11 września 2021 r. będziemy obchodzić 10. rocz- 
nicę uroczystej proklamacji uchwały Rady Miasta 
Marki nadającej Mareckiemu Ośrodkowi Kultury 
imię Tadeusza Lużyńskiego – malarza, pedago-
ga, członka Rady Miasta w latach 2002-2006, 
człowieka zasłu-
żonego dla ma-
reckiej kultury. 
Dzięki uprzejmo-
ści rodziny artysty, 
w Galerii MOK bę-
dziemy prezento-
wać dużą wystawę 
jego obrazów. 

Tadeusz Lużyń-
ski (1934-2010) 
był uczniem i twór-
czym spadkobiercą 
kolorystów, absol-
wentem warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wy-
różnieniem obronił w 1964 roku w pracowni 
prof. E. Eibischa. Malował najchętniej martwe 
natury i pejzaże, a także kwiaty. I to właśnie kra-
jobrazy, w tym obrazy Marek, stały się głównym 
tematem naszej ekspozycji.

W sobotę, 11 września, o godz. 18:00 zaprasza-
my na wernisaż, który uświetni recital Agnieszki 
Lużyńskiej (prywatnie córki artysty), przy akom-
paniamencie Dawida Ludkiewicza. Zaprezentuje 
ona utwory zaliczane do klasyki polskiej piosenki.

↘ Zapraszamy do zwiedzania wystawy (z prze-
wodnikiem) młodzież i pedagogów z mareckich 
szkół. Prosimy jedynie o wcześniejsze umówie-
nie telefoniczne (22 781 14 06). W programie 
także ćwiczenia plastyczne.

PROPOZYCJA DLA UCZNIÓW
NOWY JORK 1953
Zapraszamy na trzecią 
część monodramu o Sylwii 
Plath. Będzie można go 
obejrzeć na scenie MOK 
i w internecie.

Sylvia Plath, amerykańska poet-
ka, oryginalna i nieco mroczna, 
trochę w Polsce zapomniana, jest 
bohaterką wideo-monodramu 
Marii Borysewicz. Przedstawiamy 
jej wiersze oraz epizody z życia, 
zakończonego samobójczą śmier-
cią. Na stronie wirtualnymok.pl 
można obejrzeć dwie pierwsze 
części zatytułowane „Twarze” oraz 
„Lustra”. Przed nami premiera 
trzeciej. „W Nowym Jorku 1953” 
zaprezentujemy okres stażu redak-

torskiego poetki w popularnym 
piśmie Mademoiselle, który był 
jednym z najciekawszych i najbar-
dziej szczęśliwych w jej krótkim 
życiu. Przedstawimy go z per-
spektywy wspomnień koleżanek. 

Uwaga – Maria Borysewicz wciela 
się w tej części w trzy różne postaci! 
Pokażemy też Nowy Jork lat pięć-
dziesiątych, dynamicznie rozwija-
jący się w warunkach powojennego 
dobrobytu, środowisko dziennika-
rzy, modę, ulubione miejsca Sylwii. 

Premiera jest zaplanowana na 
26 września na wirtualnymok.
pl oraz facebook/mokmarki.com, 
a w październiku  będzie można 
zobaczyć wersję studyjną spekta-
klu na scenie Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 

Reżyseria – Aleksandra Jan-
kowska, nagranie, montaż i efekty 
specjalne – Marcin Skotnicki, rysun-
ki – Edyta Bystroń, muzyka – Da-
wid Ludkiewicz.

Maria Borysewicz w monodramie

Marecka wersja „Balladyny”

Taniec, teatr, nauka gry na różnych 
instrumentach – podsuwamy pomysły  
na ciekawe zagospodarowanie 
wolnego czasu. 

W niedzielę, 12 września, zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą zajęć stałych. Co nowego i ciekawe-
go przygotował MOK w nadchodzącym sezonie? Na 
to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas Dnia 
Otwartego. Będzie można porozmawiać z instrukto-
rami oraz zapisać się na wybrane zajęcia. Zapraszamy 
od godz. 14.00 do godz. 18.00.

Najmłodszych mieszkańców zaprosimy na interak-
tywne przedstawienie Jana Brzechwy „O dobrym wy-

chowaniu” na motywach „Kwoki”, które zaprezentuje 
Teatr Złoty Dukat. Aktorzy zaproszą widzów do udziału 
w przygotowaniu etiud teatralnych z wykorzystaniem 
marionetek, czyli lalek scenicznych poruszanych od 
góry za pomocą drucików. Każda linka jest przymoco-
wana do innej, oddzielnej części ciała marionetki, dzięki 
czemu lalka chodzi, porusza głową, rękami. Dzieci będą 
mogły spróbować swoich sił jako aktorzy i animatorzy 
lalek. Początek przedstawienia o godz. 15.00.

DZIEŃ OTWARTY I SPOTKANIE Z MARIONETKAMI

23 września w Mareckim Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnym odbędzie się finał projektu, 
który był adresowany do przedszkolaków. 
Przedstawimy laureatów konkursu wokalne-
go, recytatorskiego i plastycznego. Burmistrz  
Jacek Orych wręczy im dyplomy. Odbędzie 
się też koncert laureatów, który poprowadzą 
Antonina Van Dessel (Zosia Samosia), Jarosław 
Jaździk (Pan Hilary) oraz Paweł Pniewski 
(Dyzio Marzyciel). A na zakończenie teatralna 
niespodzianka. Finał projektu został objęty ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta Marki.

AKADEMIA DYZIA MARZYCIELA



PO LEKCJACH, PO PRACY
Od nowego roku szkolnego 
wracamy z bogatą ofertą zajęć 
pozalekcyjnych i rekreacyjnych 
dla dzieci i dorosłych. 

Sport i rekreacja 
W MCER będzie można wziąć udział 
w zajęciach judo, akrobatyki, tańca czy 
karate. Zapraszamy także do uczestnic-
twa w Akademii MKS Marcovia Marki. 
Do wyboru sekcje: piłki nożnej, piłki 
ręcznej, lekkoatletyki czy coraz popu-
larniejsza sekcja cheerleadingu. Zajęcia 
odbywają się w nowoczesnym obiekcie 
sportowym pod okiem wykwalifikowa-
nych trenerów. Wciąż trwają również za-
pisy do szkółki pływackiej oraz na aqua-
-aerobik w MCER. Zachęcamy również 
do skorzystania z zajęć dodatkowych dla 
dorosłych. Wśród nich m.in. badminton, 
koszykówka, trening cross, czy zumba. 
Warto śledzić stronę internetową 

www.mcer.pl, gdzie na bieżąco będzie-
my aktualizować grafiki zajęć.

Czas po lekcjach 
Podczas dnia otwartego w Mareckim 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, 
który odbył się 4 września, mieszkańcy 
Marek mieli okazję zapoznać się z ofer-
tą dydaktycznych zajęć dodatkowych 
dla dzieci w naszym obiekcie. W no-
wym roku szkolnym można zapisać się 
u nas m.in. na zajęcia z języków obcych. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się też 
zajęcia z programowania dla najmłod-
szych, szachy czy zajęcia teatralno-ta-
neczne. Szykuje się rok szkolny pełen 
pasji i zaangażowania! Informacje na 
temat wszystkich zajęć organizowanych 
przy Wspólnej 40 znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.mcer.pl w za-
kładce „Zajęcia”.
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Koncert zespołu „Raz, dwa trzy” zapoczątkuje 
bogatą ofertę kulturalną Mareckiego Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnego (MCER) na drugą 
część tego roku. Jubileusz 30-lecia kultowej 
grupy muzyków na mareckiej scenie odbędzie 
się 10 września (piątek) o godzinie 19.00. 
W niedzielę, 12 września, zapraszamy na zna-
komitą komedię „Rubinowe gody” w reżyse-
rii Krzysztofa Kędziory. Z kolei 16 września 
(czwartek) porcję śmiechu zagwarantuje nam 
występ Kabaretu Nowaki, z najnowszym pro-
gramem „Za granicą żartu”. 

Wreszcie nadszedł czas na wystawienie na 
deskach naszej sceny drugiej części kultowego 
spektaklu „Klimakterium 2, czyli menopauzy 
szał”. Wreszcie, bo byliśmy zmuszeni przekła-
dać go z powodu pandemii koronawirusa. 

Wszystkie bilety z pierwszej sprzeda-
ży (na spektakl zaplanowany na 

maj 2020) są ważne, a miej-
sca pozostają bez zmian. 

Najnowszy termin to 
25 września (sobota) 

godz. 18.00 i 21.00. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 
z naszymi kasami pod numerem telefonu 
22 100 23 41. 

W październiku na scenie MCER wystawimy 
aż trzy spektakle, „Najsłodszy owoc” (2 paździer-
nika, godz. 17.00), „Dobry wieczór kawalerski” 
(3 października, godz. 17.00) i „Balladynę” 
(15 października, godz. 18.00). Wyjątkowym 
wydarzeniem w październiku będą muzyczne 
spektakle dla dzieci „Świnka Peppa – Wielka 
Niespodzianka”. Ulubionych bohaterów kul-
towej bajki dla dzieci będzie można spotkać 
w MCER już 16 października (sobota) podczas 
trzech taneczno-muzycznych widowisk o godz. 
10.00, 13.00 oraz 15.00. Zwieńczeniem naszych 
październikowych propozycji dla mieszkańców 
będzie koncert Andrzeja Piasecznego, który 
20 października (godz. 20.00) po raz pierwszy 
wystąpi w Markach. W takiej szczególnej, kame-
ralnej oprawie największe przeboje artysty będą 
brzmiały wyjątkowo.

Bilety na wszystkie wydarzenia można kupić 
online i w kasie MCER. Nie może Was zabrak-
nąć, zapraszamy! Więcej o wydarzeniach kul-
turalnych i pełen repertuar na kolejne miesiące 
można znaleźć na www.mcer.pl.

Spektakle, kabarety, koncerty, 
wydarzenia dla najmłodszych 
– zachęcamy do odwiedzin 
obiektu przy Wspólnej! 
Cieszmy się kulturą i rozrywką 
w zasięgu ręki!

Znani i lubiani  
na Scenie MCER

Dodatkowe udogodnienia na pływalni 
Nauka pływania dla dzieci 
i dorosłych w Markach 
cieszy się coraz większą 
popularnością. Już wkrótce  
na zajęcia będzie można 
zapisać się online. 

Pływanie to nie tylko forma atrak-
cyjnego spędzania czasu. Regularne 
korzystanie z basenu przyczynia się 
do prawidłowego rozwoju i zdrowego 
trybu życia. Dlatego zapraszamy na 
nasz basen, do którego dostęp będzie 
teraz jeszcze łatwiejszy! Dla Waszej 
wygody i jeszcze większego komfortu 

na aqua aerobik oraz naukę pływania 
będzie można zapisać się online po-
przez platformę ActiveNow.

Dzięki tej funkcjonalności nasi 
klienci uzyskają dostęp do kalenda-
rza i ewidencji zajęć, nieobecności, 
rozliczeń i płatności, komunikacji 
z instruktorami. 

Pamiętajmy, że basen to nie tylko 
pływanie. To także bogata strefa wel-
lness, w której możemy zrelaksować 
się po wysiłku. W naszej ofercie do-
stępne są cztery sauny, a także grota 
solna i coś dla miłośników niższych 
temperatur, czyli grota śnieżna. 
Zapraszamy!

ZAPROJEKTUJ SPORTOWY MURAL
Zapraszamy do wizyty przy 
ul. Wspólnej. W rowerowym 
miasteczku ruchu drogowego 
przy Mareckim Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnym 
wprowadziliśmy usprawnienia 
i modyfikacje. 
Oto one:
↘  możemy włączyć światła sygnaliza-

cji ruchu drogowego samodzielnie, 
bezpośrednio na miejscu,

↘  dobudowaliśmy odcinek ścieżki ro-
werowej,

↘  żeby odpocząć, ustawiliśmy wiatę 
na rowery oraz ławeczki (idealne 
dla rodzica, którego dziecko akurat 
uczy się jeździć),

↘  ustawiliśmy też minitrybunę dla 
użytkowników. Będzie to plenerowe 
miejsce na zajęcia na temat zasad 
ruchu drogowego, które prowadzi 
Paweł Paczek, znany mareckim dzie-
ciom jako „Wujek Paweł”. To on dba 
m.in. o mobilne miasteczko ruchu 
drogowego, prowadzi egzaminy na 
kartę rowerową czy przedszkolne 
zajęcia z Autochodzika.

Zapraszamy na Wspólną. Miasteczko 
jest otwarte codzienne od godz. 7.00 
do 20.00. Korzystanie z niego oczywi-
ście jest bezpłatne.

NOWOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ROWERZYSTÓW 
Zapraszamy do wyjątkowego konkur-
su plastycznego! Przeznaczony jest 
on dla utalentowanych plastycznie 
mieszkańców Marek. Prace mogą być 
wykonane kredkami, ołówkiem, ma-
zakami, jednym słowem wszystkim, 
co maluje. Mile widziane także prace 
w programach graficznych! Liczymy 
na waszą kreatywność, a tej na pew-
no nie brakuje. Zaprojektujcie mural 

o sportowej tematyce, który zostanie 
potem wykonany przez profesjonali-
stów na murze przy boisku piłkarskim 
MCER. Nazwisko pomysłodawcy i au-
tora projektu znajdzie się na muralu. 
Więcej informacji o konkursie, nagro-
dach oraz regulamin można znaleźć 
na naszej stronie www.mcer.pl.

Na zgłoszenia czekamy do końca 
października. Zapraszamy! 

Andrzej Piaseczny

Świnkę Pepę znamy z filmów dla dzieci. W Markach pojawi się na teatralnej scenie.

Na tej 
ścianie 
przy boisku 
powstanie 
mural. 

Ścieżka rowerowa

Wiata

Trybuna

Pływalnia MCER jest czynna siedem dni w tygodniu.
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Można siedzieć w domu przed ekranem komputera 
lub smartfona, tylko po co bezproduktywnie tracić 
czas? Czy nie lepiej potrenować w dobrym towarzy-
stwie pod okiem doświadczonego trenera? Wirtualny 
symulator futbolu na monitorze to nie to samo co 
radość ze strzelonej bramki lub obronionego karnego 
na prawdziwym, trawiastym boisku! A do tego ruch, 
którego w erze covidowej tak wielu z nas brakowało…

Przekonaliśmy Cię? To świetnie! Nasz lokalny klub 
MKS Marcovia Marki zaprasza do udziału w nabo-
rach i zajęciach czterech sekcji: piłki nożnej, piłki 
ręcznej, lekkoatletyki i cheerleaderek.

– Wychowanie przez sport – takie jest nasze głów-
ne klubowe założenie. Możemy to robić, bo mamy 
świetne zaplecze sportowe, doskonałych trenerów 
oraz programy rozwoju, dostosowane do poziomu 
każdego zawodnika, z perspektywą późniejszej gry 
w znanych klubach – mówi Maciej Goławski, dyrek-
tor ds. sportu.

Marcovia korzysta z dwóch kompleksów sporto-
wych. Przy Wspólnej 12 znajdują się trzy trawiaste 
boiska (a do tego w bliskim sąsiedztwie Orlik). Przy 
Wspólnej 40-42 do dyspozycji zawodników są: hala wi-
dowiskowo-sportowa, stadion ze sztuczną nawierzch-
nią, lekkoatletyczną bieżnią i oświetleniem, basen ze 
strefą odnowy biologicznej, a także sale sportowe.

– W naszej akademii piłkarskiej pracują wysoko 
wykwalifikowani i doświadczeni szkoleniowcy, któ-
rzy pod opieką mają ponad 300 dzieci z 11 roczni-

ków. Do grup przypisani są trenerzy oraz asystenci 
z licencjami UEFA – dodaje Maciej Goławski.

Mocny sztab szkoleniowy ma również sekcja pił-
ki ręcznej. Jedną z trenerek jest Małgorzata Buk-
sakowska, była reprezentantka naszego kraju. Jest 
ona także główną trenerką kadry narodowej juniorek 
młodszych. Efekty jej pracy w naszym mieście już 
znakomicie widać. Zespół seniorek KPR Marcovia 
ROKIS, który Małgorzata Buksakowska prowadzi 
wspólnie z Ewą Filipek, awansował w tym roku na 
zaplecze ekstraklasy damskiego szczypiorniaka.

– Każdy nasz zawodnik trafia do grupy treningo-
wej dopasowanej wiekiem i umiejętnościami. Tym 
najlepszym możemy zaoferować ścieżkę sportowego 
rozwoju. Przykładem jest współpraca z Akademią Pił-
karską Legii Warszawa pod hasłem „Zaplanuj karierę 
z Legią i Marcovią”. Dzięki niej możemy promować 
wyróżniających się zawodników w stołecznym klu-

bie. Aż sześciu wychowanków lub byłych adeptów 
Marcovii reprezentuje Legię – mówi Aleksander Kra-
śnicki, koordynator MKS Marcovia Marki.

Zapraszamy naszych mieszkańców do udziału 
w naborach do grup sportowych. Warto podkreślić, 
że posiadacze Mareckiej Karty Mieszkańca (czyli 
ci, co płacą PIT wskazując Marki jako miejsce za-
mieszkania) oraz Karty Dużej Rodziny płacą mniej 
za zajęcia niż pozostałe osoby.

Postaw na wygodę, 
ekologię i zredukuj  
domowe koszty

Infrastruktura, trenerzy, 
ścieżki rozwoju, atmosfera 
– zapraszamy do udziału 
w zajęciach sportowych 
przy Wspólnej 12.  
Nabory w toku

Marcovia to my, mieszkańcy

↘ Więcej informacji na temat Marcovii  
– jej sekcji, trenerów i obiektów sportowych  
– znajdziecie Państwo na jej stronie internetowej  
www.marcovia-marki.pl 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Gdy Marki wchodziły w XXI wiek, sieć kanali-
zacji sanitarnej praktycznie nie istniała. Miasto 
(a konkretnie jego przedsiębiorstwo) podjęło 
się tego gigantycznego i kosztownego zdania. 
Praktycznie w ciągu dekady Wodociąg Marecki 
niemal od zera wybudował ponad 200 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Dzięki niej umowy na 
odbiór ścieków podpisało już ponad 13 tys. 
gospodarstw domowych. Pomogła w tym Unia 
Europejska, która sfinansowała większość pod-
ziemnych inwestycji. 

Ponieważ Marki się rozrastają, Wodociąg po 
raz trzeci sięgnął po wsparcie z Brukseli. UE 
wspiera rozbudowę sieci kanalizacyjnej w róż-
nych częściach naszego miasta. Powiększy się ona 
o około 14,5 km. Część prac jest już zrealizowa-
na, część jest w toku. Brakuje już tylko ostatniego 
elementu – podłączenia wewnętrznej domowej 
kanalizacji do miejskiej sieci. Tych prac jednak 
nie może wykonywać nasze miejskie przedsię-
biorstwo – to domena naszych mieszkańców. 

Dlaczego warto zdecydować się na taki krok? 
Z kilku powodów. 

Po pierwsze – wygoda. Osoby, które korzy-
stają z szamba, muszą regularnie sprawdzać 
jego poziom i wzywać serwis asenizacyjny, kie-
dy zbiornik się wypełni. I zawsze przepełnia się 
w najmniej oczekiwanym momencie – nadcho-
dzący weekend, przed przyjazdem gości czy 
w wigilię świąt. Podłączenie do sieci pozwala 
zapomnieć o tym przykrym obowiązku. 

Po drugie – koszty. Odprowadzenie metra 
sześciennego ścieków to koszt 11,10 zł za metr 
sześcienny (plus abonament). Konia z rzędem 
temu, kto znajdzie usługi firmy asenizacyjnej 
w takiej cenie. 

Po trzecie – wzrost wartości nieruchomości 
(wyższe ceny uzyskują nieruchomości uzbrojone 
w niezbędne media). 

Po czwarte – ekologia. Podłączenie do sieci 
eliminuje potencjalne zagrożenie zanieczysz-
czenia gruntu i wód podziemnych wyciekami 
z nie do końca szczelnych szamb. Dzięki podłą-
czeniom do kanalizacji z miasta powoli znikają 
również wozy asenizacyjne (obok zapachu spalin 
towarzyszy im zazwyczaj nieprzyjemny zapach 
zawartości szamba).

Po piąte – prawo. Przepisy ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach wskazują, że 
właściciele nieruchomości, do których „dociera” 
sieć kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do 
podłączenia się do niej. A zatem – do dzieła!

Wodociąg Marecki może w tym pomóc. Na 
Państwa wniosek firma wykona niezbędny pro-
jekt przyłącza kanalizacyjnego. Potem pozosta-
nie już tylko kwestia prawidłowego wykonania 
robót przyłączeniowych (więcej na ten temat na 
stronie Wodociągu Mareckiego). W tabeli publi-
kujemy listę ulic, które objęte są inwestycjami 
z trzeciego etapu unijnego projektu. Zgodnie 
z hasłem #MarkiWłączsię zapraszamy ich miesz-
kańców do przyłączenia się do sieci!

Masz w domu stare meble, zużyty sprzęt elektryczny, niepotrzebne urządzenia 
do ćwiczeń sportowych? Tych wszystkich rzeczy możesz się pozbyć podczas 
jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W sierpniu rozpoczęły się 
zapisy, które potrwają do 24 września do godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmujemy 
telefonicznie 22 781 10 03 
wew. 720, 710, 700 lub 
e-mailowo czyste@marki.pl 
Informacja o terminie 
odbioru zostanie przekazana 
w momencie zgłaszania 
nieruchomości. Prosimy 
pamiętać o wystawieniu 
niepotrzebnego gabarytu przed 
posesję do godz. 8.00 rano 
w dniu odbioru!

10591059

JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Uruchomienie drugiej Stacji Uzdatniania Wody (SUW-2) okazało się 
strzałem w dziesiątkę! Dlaczego? 19 czerwca Wodociąg Marecki wtłoczył 
do sieci rekordową ilość wody. Do Marek popłynęło 7407 m. sześc. 
Poprzedni rekord pochodził z czerwca 2019 r. Wówczas do sieci trafiło 
7284 tys. m. sześc., ale mieszkańcy zwracali uwagę na spadek ciśnienia 
wody. Taka historia już się nie powtórzyła.
Od lutego 2020 r. działa bowiem SUW-2, wybudowana na Czarnej 
Strudze. Gdyby jej nie było, Stacja Uzdatniania Wody nr 1  
(przy ul. Żeromskiego) miałaby ogromne problemy z zapewnieniem 
właściwego poziomu dostaw. Tymczasem miasto rośnie jak  
na drożdżach, odbiorców przybywa, dlatego budowa SUW-2  
okazała się niezbędna. Czego dowodem były upalne czerwcowe dni…

DZIENNY REKORD PRODUKCJI WODY

12 września o godz. 16.00 pożegnamy lato tanecznym krokiem. 
Zapraszamy na Plac Wolontariuszy, gdzie będzie można pobawić się 
przy dobrej muzyce. Do tego – leżaki, fotobudka i atrakcje dla dzieci. 
Trzymajcie tylko kciuki za pogodę. Jeśli będzie padać, termin potańcówki 
może ulec zmianie.

MIEJSKA POTAŃCÓWKA 

Z tylu nieruchomości wiosną odebraliśmy 
odpady wielkogabarytowe. Ich liczba (i tonaż 
odpadów) szybko rosną. Dość powiedzieć, 
że wiosną 2016 r. otrzymaliśmy zgłoszenia 
z 321 nieruchomości…

Młodzi zawodnicy Marcovii mają świetnie warunki do trenowania.

Zakończyliśmy modernizację boisk przy Zespole Szkół nr 1 (liceum w Pałacu 
Briggsów). Na boisku do siatkówki i piłki ręcznej zamontowaliśmy nawierzchnię 
z tworzywa sztucznego (versacourt). Jest ona bezpieczniejsza i wygodniejsza 
dla użytkowników. Wygospodarowaliśmy również dodatkowe boisko do
koszykówki. Drodzy licealiści, niech zmodernizowane obiekty dobrze Wam służą!

KONIEC Z GRĄ NA ASFALCIE

PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest GOTOWA  
DO UŻYTKOWANIA (można podłączyć nieruchomość):

Al. Marsz. J. Piłsudskiego  (sięgacz  do posesji nr 109 i 111), 
Baczyńskiego (na odcinku od ul. Makuszyńskiego do posesji  
nr 12), Bandurskiego (sięgacz do posesji nr 65A-65N oraz  
do nr 67A-67H), Bandurskiego (sięgacz do posesji nr 69), 
Butrymów, Billewiczów, Błękitna (na odcinku od ul. Podleśnej 
do wysokości posesji nr 53, 53a), Błękitna (na odcinku  
od ul. Błękitnej 1 do skrętu w  ul. Jarzębinową),  Długosza  
(na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Granicznej), Dziennikarska, 
Fabryczna 93D, Grunwaldzka (na odcinku od ul. Okólnej do  
ul. Kraszewskiego), Grunwaldzka (sięgacz do posesji nr 42÷42J), 
Grunwaldzka (sięgacz do posesji nr 46÷46M), Kamieniecka, 
Kordeckiego, Kościuszki (sięgacz do posesji nr 38a÷38j), 
Kozacka, Kujawska, Kurcewiczów, Legionowa (sięgacz do posesji 
nr 42A÷42I i 44, 44A), Mała (na odcinku od ul. Piaskowej do ul. 
Ceramicznej), Modrzewiowa (na odcinku od ul. Błękitnej do 
ul. Zielonej), Nauczycielska, Okólna, Parkowa, Płońska (od ul. 
Poznańskiej), Podkomorzego, Podolska, Pogodna (na odcinku 
od posesji nr 5 do nr 7), Skłodowskiej, Spacerowa (na odcinku 
od posesji nr 84 do 108), Spacerowa (na północ od Dębowej), 
Środkowa (sięgacz  do posesji nr 3÷3f i 5÷5f), Tatarska, Tęczowa  
(na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Akacjowej), Wąska 6  
(sięgacz od ul. Królowej Marysieńki), Wesoła (sięgacz do posesji 
nr 95B), Wilgi (sięgacz od ul. Pogodnej), Wiśniowieckiego, 
Zagłoby, Zamkowa, Zielona (na odcinku od ul. Modrzewiowej 
do ul. Akacjowej), Zygmuntowska.

Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pompowniami 
przydomowymi na nieruchomościach prywatnych w ulicach: 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 107A÷107C,  Fabryczna 93H, Lisa Kuli 
(sięgacz od nr 103G), Mickiewicza 14B, Niecała 25, 25A, 27, 
27A, Obrońców 8,  Piotra Skargi 37, Pogodna 3B, Wilcza 30A, 
Wojskiego nr 1G/1 i 1G/2.

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest w trakcie budowy:

Akacjowa (od ul. Błękitnej do dz. nr 75/10), Al. Marsz.  
J. Piłsudskiego 246 i 248/252 (podłączenie Przedszkola 
„Bajkowy Świat” oraz budynków Zgromadzenia Św. Michała 
Archanioła), Błękitna (od ul. Wierzbowej do ul. Akacjowej), 
Klucznikowska (z pompowniami przydomowymi na 
nieruchomościach prywatnych nr 11, 11A, 11B, 17, 19, 29, 31, 
33, 28, 24, 20, 18), Jasińskiego (odcinek od ul. Dobrej do nr 20), 
Jasińskiego (odcinek od ul. Wilczej do nr 7, 7A).

Wodociąg Marecki zaprasza mieszkańców do przyłączania się  
do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej m.in. za pieniądze UE
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Pod taką nazwą rozpoczęła się pod koniec sierpnia 
kampania ekologiczna Wodociągu Mareckiego. 
To forma apelu, by w czasach coraz częstszych 
katastrof klimatycznych przyjąć postawę przyja-
zną naszemu najbliższemu otoczeniu. Z powodu 
„bałaganiarstwa” części naszych mieszkańców 
(delikatnie mówiąc) różnie z tym bywa. Miesiąc 
w miesiąc nasz samorząd wywozi tony porozrzu-
canych po ulicach odpadów, co roku organizowane 
są akcje sprzątania terenów zielonych. To wszystko 
nie byłyby potrzebne, gdybyśmy dbali o nasze 
otoczenie. Dlatego na plakatach i billboardach mo-
żecie zobaczyć kontrast – zabrudzonych i czystych 
terenów mareckich. Z retorycznym pytaniem  
„A Ty co wybierasz?”
Częścią tej kampanii jest plastyczny konkurs ekolo-
giczny dla dzieci o bliźniaczej tematyce. Na prace 
uczniów szkół podstawowych i uczestników zajęć 
MOK czekamy do 17 września. Najlepsze trafią  
na karty kalendarza na 2022 r., a laureaci konkursu 
otrzymają karnety wejściowe na pływalnię MCER. 
Więcej informacji o kampanii i konkursie  
na stronie www.wodociagmarecki.pl 

„CZYSTA OKOLICA ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE” DAWNO TEMU W MARKACH

W maju 1928 r. Struga stała się areną 
nietypowej rywalizacji motoryzacyjnej. 
Wielu kierowców, którzy przejeżdżają obok stacji pa-
liw, zgrzyta zębami widząc stawki za litr diesla lub 
benzyny. W tyle głowy często przemyka myśl – jak 
jeździć, by jak najmniej zużywać i jak najdalej zajechać. 
W sumie nic nowego – o tym samym już myślano 
93 lata temu na Strudze. Właśnie tam w maju 1928 r. 
Automobilklub Polski zorganizował pierwszy w Polsce 
konkurs zużycia benzyny. 
„Konkurs ten wzbudził znaczne zainteresowanie, któ-
rego wyrazem stała się bardzo pokaźna liczba uczest-
niczących samochodów. Piętnaście maszyn na starcie 
– to cyfra rzadko spotykana w imprezach tego rodzaju 
nawet za granicą” – opisywało „Auto”, organ prasowy 
Automobilklubu Polskiego.
Zasady rywalizacji były dość proste. Samochody róż-
nych marek (Fiat, Citroen, Tatra, Peugeot, Steyr) jeź-
dziły w czworokącie szos pod Strugą, który liczył nie-
wiele ponad 13 km. Każdy kierowca otrzymywał taką 
ilość paliwa, która była proporcjonalna do pojemności 
ich silników „przyczem za nadwyżkę ciężaru i za za-
mkniętą karoserię przewidziany był specjalny procentowy 
dodatek materjału pędnego”. 
Z tak odmierzonym zapasem paliwa samochody jeździ-
ły aż do momentu, kiedy bak zrobił się pusty.
„Na początku biegu zauważyć było można, że współ-
zawodnicy podzielili się na dwie wyraźnie grupy. Jedni 
z nich jechali bardzo powoli. Drudzy zaś bardzo szyb-
ko. Klasycznym przedstawicielem pierwszej grupy był 
Rychter, który na swym historycznym samochodzie Tatra 
jechał tak, jakby się zastanawiał nad każdą kroplą ben-
zyny. Prym wśród zwolenników szybkiej jazdy trzymał 
Zangl na samochodzie Steyr, który jechał w tempie nie-
omal wyścigowym” – czytamy w periodyku. 
Jednak ani Rychter, ani Zangl nie wygrali tej rywa-
lizacji. Zangl odpadł już na piątym okrążeniu. Dalej 
dojechał Rychter, robiąc niemal dziewięć okrążeń. 
Bezkonkurencyjny okazał się Liefeldt (zatrzymał się 
na 10 okrążeniu), który należał do grona wolniejszych 
kierowców. 
„Wynik Liefeldta może być bez przesady nazywany feno-
menalnym. Świetny ten kierowca zdołał przejechać na 
swoim samochodzie Citroen o przeszło półtoralitrowej 
pojemności cylindrów przestrzeń z górą 118 km, zuży-
wając na to zaledwie 6,76 litra benzyny, a więc 5,7 litra 
na 100 km. Bajeczny ten rezultat jest wynikiem zarówno 
umiejętnego przygotowania samochodu jak i znakomitej 
techniki jazdy” – entuzjazmował się reporter „Auta”. 
Cóż, każdemu kierowcy życzymy równie niskiego 
spalania i… niższych cen na stacjach paliw!

Znalazł Antoni Widomski,
więcej informacji o historii na 

 historia.marki.pl

Mieszkańcy nie zawiedli – na zakończeniu  
naszej akcji letniej „Marki Włącz się  
na wakacje” pojawiły się prawdziwe tłumy! 
Holi – święto kolorów oraz koncert Łukasza 
Zagrobelnego okazały się strzałem w dziesiąt-
kę! Oczywiście atrakcji było dużo więcej  
– można było wziąć udział w warsztatach dla 
dzieci i dorosłych, wyszaleć się na dmuchań-
cach, zrobić gigabańki mydlane, wspólnie 
malować portret miasta, także wymienić 
zużyte baterie na domek dla owadów.
Można też było załatwić dwie poważne sprawy
– zaszczepić się przeciw COVID-19 i wziąć 
udział w spisie powszechnym. Dziękujemy,  
że w ostatni weekend wakacji byliście z nami! 
We wrześniu będzie się jeszcze dużo działo. 
Sprawdzajcie zapowiedzi na stronie marki.pl!

POŻEGNANIE WAKACJI W PARKU MIEJSKIM

Kolorowy zawrót głowy (i nie tylko….)

Wielkie  
bańki mydlane  

przyciągały  
najmłodszych 

niczym magnes

Łukasz Zagrobelny porwał widzów do wspólnej zabawy


