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Dronem w smog
Jarosław
Jaździk

Do walki z zanieczyszczeniem powietrza
będziemy wykorzystywać nowoczesne
technologie. Wkrótce na mareckie niebo
wyruszy dron badający wyziewy z kominów.
Jakość powietrza to temat, który coraz częściej pojawia
się w debacie publicznej. Nie ma tygodnia bym nie
rozmawiał z kimś na temat smogu i walki o czyste środowisko. W Markach chcemy skorzystać ze sprawdzonych już rozwiązań podpatrzonych w innych miastach.
Od wielu lat mareccy urzędnicy prowadzą kontrolę
pieców. Często jednak są bezradni, ponieważ brakuje
im dowodów, by ukarać trucicela. Z pomocą ma przyjść
latające laboratorium, które zamocowane do drona, będzie pobierało i analizowało próbki dymu wydobywającego się z komina. Takie badanie będzie wystarczającym
dowodem, by ukarać osobę, która w swoim piecu spala
np. odpady plastikowe powodujące raka. Z podobnego
rozwiązania korzystają już Warszawa, Katowice, czy Żory.
– Prowadzimy rozmowy z firmą operującą dronami,
która dysponuje niezbędnymi pozwoleniami oraz będzie
mieć odpowiedni sprzęt. Będzie ona pobierać próbki znad
dymiącego komina w asyście Policji, a także przeszkolonych urzędników mareckiego ratusza. W przypadku
wykazania spalania toksycznych substancji Policja będzie
wystawiać mandat. Jeśli osoba odmówi jego przyjęcia,
sprawa trafi do sądu. Planujemy pierwsze przeloty w tym
roku. Uprzedzamy o tym już teraz, bo zależy nam na
zminimalizowaniu zjawiska palenia odpadów w piecach
– tłumaczy burmistrz Jacek Orych.
Dron to kolejne narzędzie w walce ze smogiem, po które sięga marecki samorząd. Od dwóch lat prowadzony jest
program dofinansowania wymiany pieców. W przyszłym
roku odbędzie się kolejny nabór wniosków. Organizowane
są spotkania informacyjne na temat programu rządowego
„Czyste powietrze”, który umożliwia uzyskanie wsparcia
finansowego m.in. na termomodernizację budynków oraz
instalację paneli słonecznych. By zachęcić kierowców do
korzystania z komunikacji miejskiej Marki 3 lata temu
przystąpiły do pierwszej strefy biletowej oraz wybudowały
2 parkingi przesiadkowe dofinansowane z funduszy europejskich. Uruchomiono także nowe lokalne linie lokalne „L”.
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Marki liderem zmian
na Mazowszu!
Marecki samorząd zwyciężył w prestiżowym konkursie
organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych.
Paweł
Pniewski

W październiku odbyła się gala konkursu Lider Zmian Województwa
Mazowieckiego 2019 organizowanego
pod honorowym patronatem marszałka
Mazowsza Adama Struzika. Ma on na celu
wyróżnienie ważnych lokalnie i regionalnie działań, a także innowacyjnych projektów wspieranych ze środków europejskich
na Mazowszu.
– Lider zmian to samorząd, który wykorzystuje środki unijne na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców, prowadzi inwestycje lub też działania społeczne, które
realizuje dzięki funduszom UE. Liderem
zmian może być również firma, która właśnie wdraża nowy produkt i wprowadza

go na rynek – wyjaśnia wicemarszałek
Mazowsza Wiesław Raboszuk.
O tym, że Marki potrafią korzystać ze
środków europejskich informuje nas coraz
więcej tablic zainstalowanych w przestrzeni publicznej. Budowa dróg rowerowych
i chodników, nowych miejsc parkingowych,
toalet, kanalizacji sanitarnej, czy doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne to tylko kilka przykładów projektów
realizowanych dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym.
– Fantastyczna wiadomość jest taka, że
nasze miasto zostało wyróżnione w dwóch
zestawieniach. Zostaliśmy Liderem zmian
w kategorii miast powyżej 25 tys. mieszkańców oraz wyróżnieni w ogólnym zestawieniu mazowieckich samorządów – informuje
Jacek Orych, burmistrz naszego miasta.
Po weryfikacji wszystkich danych dotyczących pozyskania środków europejskich

przez mazowieckie gminy okazało się, że
marecki samorząd pozyskał najwięcej funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca spośród wszystkich miast liczących
między 25 a 75 tys. mieszkańców.
– Dziękuję pracownikom ratusza, jednostek miejskich, MJWPU oraz gminom, z którymi współpracowaliśmy (Ząbki, Kobyłka,
Zielonka) przy przedsięwzięciach z UE. A to
wyróżnienie dedykuję mieszkańcom naszego miasta. Jest także dodatkową zachętą do
kolejnych starań o dofinansowanie, która
ułatwia realizację inwestycji i projektów
społecznych – dodaje burmistrz Marek.
W konkursie wyróżniona została także
marecka firma z branży kosmetycznej KF
Niccolum sp. z o.o. za badania w zakresie
zwalczania alergii kontaktowych na metale. Wyróżnienie w imieniu władz spółki
odebrał współwłaściciel i wieloletni samorządowiec Tadeusz Skłodowski.
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Brawo My, mieszkańcy
Siedmiu z dziesięciu dorosłych mieszkańców
naszego miasta wzięło udział w ostatnich wyborach.
Takiej frekwencji najstarsi markowianie nie pamiętają!
Andrzej
Nadolski

Do głosowania w październikowych wyborach parlamentarnych stanęło 17 216 głosujących. Dużo? Bardzo dużo! To aż
68,70% uprawnionych mieszkańców Marek. Najwyższą frekwencję w naszym mieście (74,74%) zanotowaliśmy w Szkole
Podstawowej nr 1 (obwód nr 13), najniższą (61,66%) w Szkole
Podstawowej nr 4 (obwód nr 6). Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku wzięło udział
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58,53% mieszkańców Marek. Frekwencja wzrosła więc aż o ponad 10 pkt. proc.
To jednak nie wystarczyło, by wygrać w powiecie. Na
pierwszym miejscu pod względem frekwencji znajduje się
Zielonka. U naszych sąsiadów zagłosowało aż 74,44% uprawnionych. Lepiej od Marek wypadła też Kobyłka i Ząbki. Za
naszym miastem są natomiast Radzymin i Tłuszcz.
Nasi mieszkańcy głosowali w okręgu wyborczym nr 20, który
obejmował powiaty: wołomiński, nowodworski, legionowski,
warszawski zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński
i otwocki.
Najwięcej głosów zostało oddanych na kandydatów z listy
PIS. Otrzymali oni 40,14% głosów, co stanowi nieznaczny spadek w stosunku do wyniku z roku 2015 (41,57%). Na drugim
miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.
Jej poparcie w Markach wyniosło 28,44% głosów. Tu też mamy
do czynienia ze spadkiem. Cztery lata temu PO i Nowoczesna
otrzymały odpowiednio 23,86 proc. oraz 10,43 proc. głosów.
Na kolejnym miejscach wyborczego wyścigu uplasowali
się: SLD (13,15%), Konfederacja Wolność i Niepodległość
(8,51%), PSL (6,64%) oraz Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy (3,33%). W wyborach do Senatu w Markach zwyciężyła kandydatka Koalicji Obywatelskiej PO .N IPL Zieloni Jolanta Hibner (54,21%) pokonując prof. Jana Żaryna (45,79%).
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WESZLI DO SEJMU
Mariusz Błaszczak
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Październik miesiącem seniora
Maria
Borysewicz

Miniony miesiąc upłynął
pod znakiem wielu aktywności
adresowanych do mareckich
seniorów.
12 października z okazji święta seniorów
marecki samorząd zorganizował uroczystość
w Hotelu Mistral. Po raz trzeci odbyła się tu
Senioriada. Wydarzenie współfinansowane
było ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego. Pan
Burmistrz złożył nam serdeczne życzenia,
powiedział jak ważni są dla niego seniorzy i obiecał że za rok również spotkamy się w takim gronie. Ze strony Urzędu
Marszałkowskiego mareckim seniorom życzenia złożyła Emilia Oleksiak, która jeszcze
tak niedawno była naszą ulubioną naczelnik
Wydziału Promocji. Pani Emila awansowała,
ale nie zapomina o Markach i wspiera różne
inicjatywy. W naszych seniorskich sercach
też ma już stałe miejsce. Seniorzy mareccy
nie zawiedli i jak zwykle tłumnie stawili się
na wydarzeniu.
Wydarzenie uświetnił znany kabaret Koń
Polski. Kabaret mimo, że nie zaskoczył świeżym repertuarem, a wszystkie numery były
niezliczoną ilość razy pokazywane w TV, to
jednak bezpośredni kontakt z Helą i Marianem wywoływał wśród seniorów wybuchy śmiechu.
Natomiast furorę zrobił znany i bardzo lubiany tenor Wojciech Bardowski z sąsiedniej
Zielonki. Jego koncert piosenek francuskich
i włoskich oczarował seniorów, którzy chętnie brali udział w konkursach prowadzonych
przez pana Wojciecha. Po koncercie został
otoczony przez rzeszę fanek i każda z pań
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musiała zrobić sobie z nim zdjęcie w fotobudce. Trwało to bardzo długo, ale pan
Wojciech z uśmiechem pozował do każdego zdjęcia.
W zabawę zaangażował się również marecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Panie
z UTW uwielbiają od lat cygański folklor,
dlatego ubrane w bajecznie kolorowe, błyszczące stroje odśpiewały swój sztandarowy
przebój o cyganeczce Zosi. Były też inne piosenki oraz skecze.
Następnie przyszła pora posiłku. kuchnia
hotelu Mistral zadbała o seniorskie podniebienia, jedzenie było przednie.
Na ostatnie godziny wydarzenia na scenę
weszły Sokoły, zespół o znanej już renomie
w Markach. Pan Henryk Woźniak prowadzi
ten zespół już kolejny rok. Artyści grają piosenki naszej młodości, czyli to, co senior lubi

najbardziej. Senior może nie lubić spacerów,
gimnastyki, chodzenia nordic walking, ale
jak usłyszy melodie swojej młodości to po
prostu musi zatańczyć, nie myśli wtedy, że
coś go boli.
To nie wszystkie wydarzenia w miesiącu
październiku dla seniorów. Marecka Rada
Seniorów otrzymała grant z Fundacji Zaczyn, który przeznaczyła na nieodpłatne
badania dla seniorów przez lekarzy specjalistów. Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze dorzuciło także cegiełkę do tego
grantu i lekarze specjaliści przychodni
Esculap przebadają 60 mareckich seniorów. Wiemy jak trudno dostać się do specjalistów i choć to niewielka grupa, to chociaż tym osobom pomożemy. Będąc przy
zdrowiu przypominamy, że przychodnie
w Markach prowadzą także, kolejny rok

Biblioteka w Pustelniku z nową siedzibą
Anna
Chojecka

Filia Biblioteki Publicznej
w Pustelniku zadomowiła się już
na dobre w Mareckim Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnej
przy ul. Wspólnej.
Od 2 października 2019 r. mieszkańcy mogą
korzystać z nowoczesnego, przestronnego i ogólnie dostępnego miejsca biblioteki.
Nowe pomieszczenie pozwoli na prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej.
Księgozbiór biblioteczny liczy około 25 tysięcy książek. Są działy dla dzieci i dla dorosłych czytelników. Przygotowane są również

dwa stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu.
Nowością są godziny otwarcia biblioteki.
We wtorki i czwartki instytucja będzie czynna
od 8.00 aż do godziny 20.00. Decyzja wydłużenia czasu pracy nowego obiektu podjęta
przez dyrektor Małgorzatę Rowicką ma na
celu zwiększenie liczby czytelników w mieście. Z księgozbioru biblioteki będzie można
skorzystać zarówno przed rozpoczęciem, jak
i po pracy, czy też po zajęciach sportowych
organizowanych w MCER. Mieszkańcy
Marek mogą skorzystać jeszcze z dwóch lokalizacji bibliotek. Przy ul. Lisa-Kuli 3 mieści
się główna siedziba Biblioteki Publicznej, natomiast filia w Strudze zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wczasowej. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników pięknego
słowa do czytania książek w naszym mieście.

nieodpłatne szczepienia przeciw grypie dla
seniorów. Ich koszt pokrywany jest z budżetu miasta Marki.
Również w październiku pani Barbara
Jóśko, członkini Mareckiej Rady Seniorów
zorganizowała spotkanie z regionalistą Antonim Widomskim. W miłej atmosferze na
spotkaniu przy herbacie, dowiedzieliśmy się
dużo o odzyskanej 100 lat temu niepodległości Polski patrząc na te wydarzenia przez
pryzmat historii Marek. Natomiast dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Dużej
zaprosiły seniorów na organizowany przez
przedszkolaków Dzień Seniora. Przy kawie
i ciastkach dzieci śpiewały nam piosenki
m.in. Czerwonych Gitar i Marka Grechuty,
a na zakończenie uroczystości otrzymaliśmy
papierowe kwiatki z życzeniami wykonane
przez dzieci.
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Budżet obywatelski

Spotkanie z mistrzynią
Jarosław Ratajczyk,
stowarzyszenie
Projekt Marki

Patrycja Bereznowska, jedna z najlepszych
ultramaratonek na świecie w Markach!
Stało się! 12 listopada gościliśmy w naszym mieście
wyjątkową osobowość, wspaniałą i utytułowaną
biegaczkę – Patrycję Bereznowską, która w biegach
24-godzinnych zdobyła już wszystkie najważniejsze
tytuły. Na swoim sportowym koncie posiada mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, a także wiele medali
indywidualnych i drużynowych zdobytych na najważniejszych imprezach biegowych globu. Do niej należą
jedne z najlepszych rezultatów na świecie w biegach
24 i 48-godzinnych, w tym rekord świata z Aten, gdzie
w ciągu 48 godzin przebiegła dystans 401 km. Wygrała
również, uznawany za najtrudniejszy ultramaraton na
świecie – Badwater 135. Pokonała 217 km w ekstremalnych temperaturach, przekraczających niekiedy
50 stopni Celsjusza w czasie 24:13:24, ustanawiając
jednocześnie rekord trasy.
– W naszym mieście mamy liczne grono biegaczy,
ale również osób interesujących się sportem, dlatego
postanowiliśmy jako Stowarzyszenie Projekt Marki
zaprosić tak wspaniałą sportsmenkę. To osoba, która

dla wielu może być przykładem do naśladowania, dowodem na to, że ciężką pracą można w życiu osiągnąć
wszystko – mówi Arkadiusz Werelich, prezes Stowarzyszenia Projekt Marki.
Należy przyznać, że chyba jedynie Patrycja potrafi tak pięknie opowiadać o swojej biegowej pasji, co
powodowało, że uczestnicy spotkania z ogromnym
zainteresowaniem wsłuchiwali się w każde jej słowo.
Z uwagi na fakt, że w spotkaniu uczestniczyło wiele
osób, które na co dzień biegają – była to także okazja
do wymiany doświadczeń i uzyskania cennych porad
naszej mistrzyni.
Spotkanie z Patrycją Bereznowską było kontynuacją organizowanego przez Stowarzyszenie Projekt
Marki cyku spotkań z gwiazdami sportu. Wcześniej
w Markach gościliśmy m.in.: Dariusza Dziekanowskiego, Michała Żewłakowa, Piotra Gacka, czy Pawła
Zagumnego.
To oczywiście nie koniec serii, ponieważ już dziś
planujemy zaprosić do naszego miasta kolejną gwiazdę sportu.
Organizatorem wydarzenia było: Stowarzyszenie
Projekt Marki.
Partnerzy wydarzenia to: Stowarzyszenie Markowi
Biegacze, Księgarnia Elpat oraz Agencja Ubezpieczeniowa Ewa Rosa.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
WWL24, Tuba Marek, Ekspres Marecki.

Warto angażować
się społecznie
Jolanta
Buczyńska-Bobel

Na Placu Zgody powstają zielone płuca Marek.

Zieleniec zmienia się dzięki budżetowi
obywatelskiemu.
Niedługo na mareckim Zieleńcu będzie dostępna dla
mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości, ciekawa rekreacyjnie i edukacyjnie inwestycja realizowana w ramach ostatniej edycji Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego. Zwycięski projekt „Strefa edukacji
i odpoczynku – poznaj zielone płuca Marek”, który
złożyłam wraz z Agnieszką Gawkowską i Arturem
Rogińskim, jest właśnie na etapie finalizacji.
Powstająca strefa relaksu będzie nieco inna od
dotychczasowych istniejących już na terenie miasta.
Prócz ścieżek o nawierzchni mineralnej, nowych ławek i koszy na śmieci, znajdą się dodatkowo parasole
trzcinowe, leżaki ze stolikiem, stół betonowy z wkom-

ponowaną planszą szachową oraz do gry w chińczyka. Dla miłośników ping-ponga dostępny będzie
betonowy stół do tenisa stołowego. Istniejący plac zabaw dla dzieci zostanie ogrodzony niskimi panelami.
Cieszę się bardzo z tej inwestycji, gdyż po modernizacji infrastruktury drogowej, marecki Zieleniec
staje się bardzo atrakcyjnym i estetycznym punktem
na mapie Marek. Dziękujemy mieszkańcom, którzy na
niego głosowali (819 głosów!). To Państwa zasługa.
Zachęcam mieszkańców do angażowania się w kolejne edycje MBO, bo wtedy sami kształtujemy krajobraz
i charakter otaczającej nas przestrzeni. Kolejna edycja
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w nieco innej
odsłonie wystartuje wiosną. Śledźcie stronę internetową Urzędu Miasta Marki, bo tam na pewno pojawią
się informacje o nowej edycji konsultacji.
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Marecki Budżet
Obywatelski
– nadrabiamy
zaległości
Trwają przygotowania
nowego regulaminu
konsultacji społecznych.
Grzegorz
Chwiłoc-Fiłoc

Przez ostatnie cztery lata corocznie
mogliśmy decydować na co miasto ma wydać nasze pieniądze. Od
2015 roku w ramach kolejnych edycji
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
mieszkańcy zgłaszali i głosowali
na propozycje zadań do realizacji
w czterech kategoriach (kultura,
edukacja i ekologia; sport i turystyka; infrastruktura drogowa; inne).
Zwycięskie projekty Burmistrz ujmował w budżecie gminy, a Rada Miasta
wydawała zgodę na ich realizację.
Niestety tegorocznej edycji MBO nie
udało się przeprowadzić w naszym
mieście.
Przeszkodą okazała się uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z 8 maja 2019 roku
uchylająca uchwałę Rady Miasta
Marki w sprawie regulaminów Mareckiego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W opinii RIO
uchwała Rady Miasta Marki niezgodna była z nowym artykułem
5a ustawy o samorządzie gminnym,
w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją z 2018 roku.
Zdaniem RIO wskazany przepis
nie pozwala różnicować projektów
zadań w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowego
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Zastrzeżenia izby obrachunkowej
dotyczyły również wieku osób, które
mogą zgłaszać i głosować na propozycje zadań. RIO zakwestionowała
też tradycyjny już dla MBO podział
projektów zadań na kategorie.
Unieważnienie uchwały Rady Miasta Marki uniemożliwiło przeprowadzenie tegorocznej edycji MBO. Aktualnie trwają prace Klubu Radnych
„Tak, zmieniamy Marki” nad projektem nowej uchwały Rady Miasta

Marki w sprawie Mareckiego Budżetu Obywatelskiego uwzględniającej
zastrzeżenia RIO, która zakwestionowała sposób realizacji budżetów
obywatelskich nie tylko w Markach,
ale w większości sąsiednich gmin,
które przez lata wzorowały się na
naszych zasadach. Prawdopodobnie
jeszcze w tym roku projekt ten będzie
przedmiotem obrad rady miasta, aby
od początku przyszłego roku można
było rozpocząć prace nad organizacją
i przeprowadzeniem kolejnej edycji
MBO.
Czy bieżący rok uznać należy za
stracony dla budżetu obywatelskiego
w naszym mieście? Zdecydowanie
nie, ponieważ Urząd Miasta wykorzystał ten czas na realizację projektów
wyłonionych w poprzednich edycjach
MBO:
• górki saneczkowej (dwa metry
wysokości, jej powierzchnia wyniesie
ponad 200 m2, zostaną na niej zainstalowane 3 zjeżdżalnie, w tym jedna
typu rurowego),
• 2 aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Okólnej w okolicy
SP1 przy skrzyżowaniu z ulicą Głowackiego i 11-go Listopada (gdy
pieszy będzie zbliżał się do przejścia,
kierowcy będą o tym informowani),
• strefy relaksu – ogrodu zmysłów
na rogu ulic Sowińskiego i Wilczej,
• na Zieleńcu w sąsiedztwie ulicy
Głównej powstała „Strefa edukacji
i odpoczynku – poznaj zielone płuca Marek” (stół do tenisa stołowego,
stoliki szachowe, ławki z oparciami,
leżaki i parasole),
• w ramach placu miejskiego przy
ul. Sportowej powstaje siłownia plenerowa i parki linowy dla dzieci.
O przyszłorocznej edycji MBO, zasadach zgłaszania projektów zadań,
terminów i formach głosowania będę
Państwa szczegółowo informować na
łamach kolejnych numerów „Ekspresu
Mareckiego”. Zachęcam do lektury!
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Sygnalizacja na Piłsudskiego
do poprawy
Andrzej
Nadolski

Kiedy wreszcie doczekamy się
przeprogramowania cyklu świateł
przez GDDKiA?
Kierowcy jadący Trasą Toruńską, którzy
na węźle Marki przy centrum handlowym
M1 zamierzali skręcić w lewo do Marek, musieli cierpliwie odczekać kilka zmian świateł,
zanim udało im się wjechać na to zakorkowane skrzyżowanie. Wszystko zmieniło
się w połowie września, kiedy Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) przeprogramowała sygnalizację
świetlną regulującą tu ruch uliczny. Zatory
zniknęły, samochody zaczęły poruszać
się płynie.
O taki sam skutek walczą mareccy radni z klubu „TAK, zmieniamy Marki”, którzy
2 października 2019 wystosowali pismo
w tej sprawie do GDDKiA, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW)
i 13 parlamentarzystów z naszego okręgu.
Przypomnę tylko, że 7 czerwca 2019 roku,
po 14 miesiącach uciążliwych prac drogowych w ciągu Alei Piłsudskiego w Markach,
realizowanych na zlecenie GDDKiA, nastąpiło długo oczekiwane przywrócenie ruchu na
całej długości obecnej DW 629 przebiegającej przez miasto Marki. Samochody wróciły
na dawne jezdnie. Niestety radość z otwarcia wyremontowanej Alei Piłsudskiego przyćmił problem z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej, z jakim do dziś muszą borykać
się mieszkańcy Marek. Sygnalizacja świetlna
funkcjonująca na skrzyżowaniach z aleją Piłsudskiego, przed remontem była zaprogramowana w taki sposób, aby priorytet miały

pojazdy poruszające się ciągiem głównym,
tj. dawną drogą krajową nr 8. Cierpieli na
tym kierowcy pojazdów chcący włączyć się
do ruchu z ulic podporządkowanych. Wówczas miało to swoje uzasadnienie, ponieważ
każdego dnia przez Marki przetaczało się
ponad 80 tysięcy pojazdów traktujących
nasze miasto, jako miejscowość tranzytową. Sytuacja zmieniła się, kiedy w grudniu
2017 roku otwarta została Obwodnica Marek. Proporcje pojazdów przejeżdżających
przez Marki uległy znaczącej zmianie i teraz
zdecydowanie dominuje ruch lokalny. Teraz
tranzyt stanowi nieznaczną część ruchu samochodowego.
Skutkuje to tym, że pojazdy chcące
włączyć się do ruchu z bocznych ulic podporządkowanych muszą niejednokrotnie
czekać na swoją kolej po kilkanaście minut
przez kilka cykli świateł, zanim przejadą
przez skrzyżowanie z bocznych ulic. W tym
samym czasie ruch w ciągu alei Piłsudskiego jest niewielki, co powoduje dodatkową
frustrację wśród kierowców.
Burmistrz i radni miasta Marki wielokrotnie interweniowali u zarządcy Alei Piłsudskiego, gdzie ubiegali się o pilne
dostosowanie oprogramowania sterującego ruchem ulicznym w całym ciągu Alei Piłsudskiego do nowych potoków
ruchu, które zmieniły się po
przeniesieniu się ponad 60 tysięcy pojazdów tranzytowych
na obwodnicę Marek. Między
innymi takie oczekiwania zostały wyrażone w piśmie z dnia
27 maja, przesłanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury oraz Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich,

który po remoncie drogi powinien sprawować pieczę nad arterią.
Dotarłem do informacji, z których wynika, że GDDKiA zobowiązała się do przeprogramowania systemu sterowania sygnalizacją świetlną w III kwartale 2019.
Niestety, mimo zakończenia remontu drogi
przeprogramowanie systemu nie nastąpiło
do 30 września.
Sprawę komplikuje fakt, że nadal nie
wiadomo, kto jest formalnym zarządcą
drogi. Czy GDDKiA, która przez wiele lat
nadzorowała drogę krajową nr 8 i zgodnie
z warunkami umowy na budowę obwodnicy Marek miała przeprowadzić remont
alei Piłsudskiego, czy jednak MZDW, który
nadzoruje drogi wojewódzkie, a chciałbym
przypomnieć, że już dokonano zmiany kategorii drogi na wojewódzką i nadano jej
numer DW 629. Z uzyskanych przeze mnie
informacji wynika, że mimo zakończenia remontu alei Piłsudskiego, prace te nie zostały
formalnie odebrane inwestora.
Skutkiem decyzyjnego impasu jest to, że
tysiące mieszkańców Marek, każdego dnia
spędza długi czas, niejednokrotnie po 15 minut i dłużej, w bocznych ulicach miasta,
czekając cierpliwie aż sygnalizator
zapali dla nich światło zielone.
Pozostaje mieć nadzieję,
że dzięki interwencji mareckich radnych z klubu
„TAK, zmieniamy Marki”,
dojdzie do porozumienia pomiędzy GDDKiA
i MZDW, dzięki czemu
ustawienia sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu alei Piłsudskiego, zostaną dostosowane
do aktualnych warunków
drogowych.

Umowy
na weneckie drogi
podpisane
Przemysław
Lis

Wiosną nowe połączenia drogowe
zyskają Zespół Szkół Nr 2
oraz strużański cmentarz.
Wszystko wskazuje na to, że epopeja o nazwie
„budowa drogi do szkoły w Strudze” wreszcie
się zakończy i będzie to szczęśliwe zakończenie. Pozwolenie na budowę tego ważnego
ciągu komunikacyjnego wreszcie się uprawomocniło, a protesty właścicieli okolicznych nieruchomości zostały oddalone. Miasto podpisało
już umowę z wykonawcą. Zwycięzcą przetargu
zostało konsorcjum firm STD Sp. z o.o. Sp. K.
i STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Warszawy. Zakres
robót obejmuje budowę połączenia Alei marsz.
Piłsudskiego z ulicą Turystyczną przy hurtowni
hydraulicznej Sanmex (ul. Projektowana) oraz
modernizację ulicy Turystycznej. Wybudowana
zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie
oraz chodniki. Wykonane zostanie także
wyniesione skrzyżowanie ulic Weneckiej
i Projektowanej. Całość prac wyceniono na
1,2 mln złotych. Roboty potrwają do połowy
kwietnia 2020.
– O realizacji tej inwestycji mówiło się od
20 lat. W poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy
prace projektowe, a teraz uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę i wybraliśmy
wykonawcę. Cieszę się, że uczniowie ZS2 i ich
rodzice wreszcie zyskają tak bardzo oczekiwane
bezpieczne połączenie komunikacyjne – mówi
Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza.
Wyłoniono także wykonawcę przedłużenia ulicy Cmentarnej do drogi wojewódzkiej
631 (Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki), które ma ułatwić dojazd na cmentarz. W sprawie
realizacji tej inwestycji jeszcze w 2014 roku
ówcześni radni Jacek Orych i Dariusz Pietrucha zebrali ponad 150 podpisów mieszkańców
Strugi. Miniona kadencja upłynęła pod znakiem
uzgodnień przebiegu trasy z Nadleśnictwem
Drewnica oraz warunków przejęcia gruntu
przez miasto, a także uzyskania pozwolenia
na budowę. Poszukiwano także środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. W końcu się udało. Miasto pozyskało z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych pieniądze,
które pokryją 80% kosztów tej inwestycji. Firma
wyłoniona w przetargu (STD Sp. z o.o. Sp. K.)
będzie miała czas na wykonanie robót budowlanych do 30 kwietnia przyszłego roku.
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Było czadowo,
aktywnie i twórczo
Spartakiada Rodzinna ma już 15 lat!

Piotr
Jaskółowski

29 września, w ostatnią niedzielę miesiąca, po raz 15 spotkaliśmy się na
stadionie miejskim przy Wspólnej na
Spartakiadzie Rodzinnej CZAT Marki
2019, podczas której nasi mieszkańcy
brali udział w konkurencjach prowadzonych w konwencji Kosmicznej Podróży.
Podczas imprezy prowadzone były liczne pokazy, warsztaty oraz występy artystyczne na scenie. Jak co roku gościliśmy mareckie organizacje pozarządowe,
które wspierały swoim udziałem nasze
wydarzenie. Dzięki hojności sponsorów

KWESTIONARIUSZ
MARECKI
O wypełnienie
Kwestionariusza
Mareckiego
poprosiliśmy tym
razem nauczycielkę Szkoły
Podstawowej
Nr 4 i społecznika
w jednym. Uczestniczy w przygotowaniu wielu wydarzeń oraz akcji charytatywnych. Brała aktywny udział w organizacji takich mareckich wydarzeń jak:
Marki Off Road, bieg Nocny Marek,
czy Spartakiada Rodzinna.
Przed Wami Ewa Michalak:
– Jestem mieszkanką Marek od ponad
20 lat. Mam męża i dwoje dzieci.
Z wykształcenia jestem romanistką,
Pracuję w szkole. Od kilku lat angażuję
się w życie mojego miasta.

uczestnicy konkursów mogli liczyć na
atrakcyjne nagrody w rywalizacji kulinarnej i sportowej, której towarzyszyło
8 kosmicznych konkurencji rodzinnych.
Gorące podziękowania kierujemy do
wszystkich sponsorów i partnerów naszego wydarzenia. Bez Waszego wsparcia
Spartakiada nie byłaby tak kosmiczna!
Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców (tych małych i tych nieco starszych)
przybyło na Spartakiadę, by spędzić niedzielę w rodzinnym gronie świetnie się
przy tym bawiąc. Wasze uśmiechnięte
twarze są dla nas najlepszą nagrodą za
trud włożony w organizację imprezy. Na
kolejną edycję Spartakiady zapraszamy
już za rok, tradycyjnie w ostatnią niedzielę września.

KIEDY MYŚLĘ O MARKACH…

jestem zadowolona, że tu mieszkam i spotykam
ludzi chętnych do działania, którzy, tak jak ja,
poświęcają swój czas na organizację eventów
dla całej społeczności. Fakt, że na imprezy
przychodzi tak dużo osób, integruje nas
i motywuje do jeszcze większego
zaangażowania.

CENIĘ TO MIASTO…

za jego położenie i fakt, że odległość
do centrum Warszawy jest mniejsza niż z niektórych jej dzielnic. Dużym plusem jest lokalizacja
centrów handlowych, do których można
szybko dotrzeć.

WSTYD MI, ŻE W MARKACH…

dużej podwarszawskiej miejscowości, infrastruktura jest złym stanie. Jednocześnie widzę,
jak dużo zmieniło się na dobre w ostatnich latach,
ale wciąż cierpimy na niewystarczającą liczbę
nowych dróg i chodników. Optymizmem napawa
mnie widok kolejnych zakończonych inwestycji.
Myślę, że już niedługo nie będziemy zazdrościć
mieszkańcom Zielonki czy Radzymina.

MOIM ULUBIONYM MIEJSCEM JEST…

okolica mojego nowego domu, w którym mieszkam od 3 lat. Są to lasy, ścieżki rowerowe, drogi
spacerowe i okoliczna cisza, której brakowało mi,
kiedy mieszkałam w centrum Marek. Od miesiąca
moim ulubionym miejscem jest moje nowe miejsce pracy czyli MCER, a ściślej szkoła, która się tam
znajduje. Nowa Szkoła Podstawowa nr 4 to obiekt,
z którego możemy być dumni. Liczne nagrody, które zebrała inwestycja świadczą o tym, że włodarze
naszego miasta wykonali „dobrą robotę”.

NAJBARDZIEJ BRAKUJE MI…

a pozostali nie zwracają na nic uwagi, ignorując
nawet tak szkodliwe zdarzenia, jak kradzieże nowych lamp ulicznych, na które miesiąc wcześniej
miasto wydało znaczne środki budżetowe.

GDYBY MARKI DOSTAŁY 100 MLN ZŁ,
WYDAŁABYM JE NA…

budowę jeszcze jednej dużej szkoły podstawowej
oraz ponadpodstawowej. Mimo dużych inwestycji
w tym zakresie wkrótce nasze szkoły znów się
zapełnią. Kontynuowałabym budowę dróg i chodników. Oświetliłabym wszystkie małe uliczki i rozbudowałabym system monitoringu miejskiego.

miejsca, w którym mogłabym spotykać się ze
BURMISTRZOWI I RADNYM CHCIAŁABYM
znajomymi przy filiżance kawy, na zewnątrz, pod
POWIEDZIEĆ PROSTO W OCZY…
parasolem. Miejsca oświetlonego, spokojnego
i bezpiecznego, eleganckiego i otoczonego zielenią. „Nie przejmujcie się krytyką garstki malkontentów. Dalej wytrwale pracujcie, a Wasze dzieła
Was obronią”.
GDYBYM MOGŁA COŚ ZMIENIĆ,

ZACZĘŁABYM OD…

działań mających na celu integrację mieszkańców
miedzy sobą oraz pobudzenie zbiorowej odpowiedzialności za miejsce życia nasze i naszych dzieci.
Nie może tak być, że małej grupie mieszkańców
zależy, żeby coś zrobić, żeby było lepiej i ładniej,

MARKI ZA 10 LAT TO…

ładna podwarszawska miejscowość, będąca nie
tylko „sypialnią”, ale również miejscem odpoczynku i rekreacji, spędzania wolnego czasu,
spotkań towarzyskich i biznesowych.
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WIEŚCI Z RADY POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO

KONIEC Z „JEDNORAZÓWKAMI” W STAROSTWIE!
Ochrona środowiska naturalnego staje się obecnie tematem
numer jeden, a wszystko za sprawą coraz większej świadomości w społeczeństwie. Mieszkańcy w zdecydowanej
większości nie są już obojętni na pogarszającą się jakość
powietrza, czy zalegające w lasach śmieci. Walka o środowisko naturalne, aby przyniosła w przyszłości wymierne efekty
musi być prowadzona na wielu obszarach, dlatego ważne są
również zasady funkcjonowania samorządów pod względem
ich bieżącej działalności.
Starostwo powiatowe w Wołominie zrezygnowało już z wszelkich opakowań jednorazowego użytku podczas organizowanych spotkań, konferencji, posiedzeń komisji, rady powiatu,
itp. Wprowadzono działania mające na celu oszczędność
papieru, gdzie druk jednostronny zastąpiono dwustronnym,
a wysyłaną tradycyjnie korespondencję w dużej mierze zastąpiono formą elektroniczną. Prowadzone są również akcje
uświadamiająco-edukacyjne, konkursy ekologiczne dla dzieci
i młodzieży.
W wyniku złożonej przeze mnie interpelacji prowadzone będą
kolejne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Już w przyszłym roku podczas wszystkich imprez i wydarzeń
organizowanych przez starostwo zostanie maksymalnie ograniczone korzystanie z opakowań i zastaw jednorazowego
użytku. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku
ogłaszanych przez starostwo konkursach dotacyjnych, gdzie
organizacje pozarządowe będą zobligowane do maksymalnego ograniczania korzystania z wszelkich tzw. „jednorazówek”.
Liczę na to, że podążając śladem samorządów, które podobne zmiany już wprowadziły – działania Powiatu będą również
wzorem do naśladowania dla wszystkich gmin i miast na terenie powiatu wołomińskiego. W Polsce funkcjonuje ponad
2800 samorządów. Jeśli wszystkie z nich wprowadziłyby na
przełomie najbliższych lat zmiany, o których piszę powyżej,
to skala pozytywnego oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość byłaby naprawdę zauważalna.
Jestem również przekonany, że powyższe działania wymuszą
na producentach zmiany na etapie produkcji, a to już skok
milowy w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszym mieście, regionie, kraju…
ARKADIUSZ WERELICH
RADNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
REKLAMA

PAŁAC W CHRZĘSNEM, CZYLI PÓŹNORENESANSOWA
PEREŁKA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO,
O KTÓREJ WIEMY ZDECYDOWANIE ZA MAŁO…
Od 2002 roku Powiat Wołomiński jest we władaniu zespołu
pałacowo-parkowego w Chrzęsnem. Obiekt ten, przy wsparciu
środków unijnych, w latach 2009-2014 został poddany pracom
budowlano-konserwatorskim wartym ok. 14 mln zł. Wszelkie
prace adaptacyjne były prowadzone zgodnie z zaleceniami
i wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w oparciu o poszanowanie i zachowanie oryginalnej substancji.
Wszystko to sprawiło, że dziś możemy cieszyć się wspaniałym
obiektem, którego szczegółowe odrestaurowanie nastąpiło
z zachowaniem najdrobniejszych detali, a cały obiekt został
dostosowany do pełnienia funkcji edukacyjno-kulturalnych.
Obecnie Pałac w Chrzęsnem posiada ciekawą ofertę kulturalną, a odbywające się w pałacu wydarzenia są na bardzo wysokim poziomie, co z całą pewnością jest pozytywnie odbierane
przez lokalną społeczność.
Mając jednak na uwadze fakt posiadania tak pięknego obiektu, który oprócz wspaniałych wnętrz, bogatej historii, oferuje
również możliwość zapoznania się z życiorysem oraz z twórczością wybitnego poety Cypriana Kamila Norwida, zwróciłam
się wspólnie z radnym Arkadiuszem Werelich w drodze interpelacji do Starosty Wołomińskiego z propozycją rozszerzenia
działalności Pałacu w Chrzęsnem o współpracę z placówkami
oświatowymi, funkcjonującymi na terenie powiatu wołomińskiego. Chodzi zarówno o szkoły prowadzone przez Powiat, jak
i te gminne. Uważamy, że nauczyciele wielu szkół na terenie
naszego powiatu, poszukując ciekawych miejsc na szkolne
wycieczki, nie ma świadomości o działającym w pobliżu tak
wyjątkowym obiekcie.
Wydaję się, że prowadzenie np. lekcji muzealnych w Pałacu
w Chrzęsnem jest bardzo ciekawą ofertą skierowaną do dzieci
i młodzieży z terenu naszego powiatu. Dodatkowo, z uwagi na
rozległy teren pałacowo-parkowy wartym uwagi pomysłem jest
stworzenie specjalnego miejsca do palenia ogniska. Byłaby to
niewątpliwa atrakcja dla dzieci, które po części kulturalno-edukacyjnej mogłyby skorzystać z pewnej formy rekreacji.
EWA ROSA
RADNA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Od 1 października wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez powiat wołomiński przyjmują
wnioski w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Jest to zdecydowany krok dla skrócenia czasu oczekiwania na
wizytę, ale nie ostatni, ponieważ trwają prace nad kolejnymi
zmianami na korzyść mieszkańców. Chodzi między innymi
o dostosowanie rejonów, które obsługuje każda z trzech poradni. Na przełomie ostatnich lat miejscowości powiatu w róż-

nym stopniu zwiększają liczbę swoich mieszkańców, dlatego
konieczne są zmiany organizacyjne w naszych placówkach.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania pozytywnie
wpłyną na funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat.
Więcej szczegółowych informacji poniżej:
https://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/821
ARKADIUSZ WERELICH, EWA ROSA
RADNI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
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Republika Polska, krok ku wolności
Jarosław
Jaździk

Rok 1795 przykrył nasz kraj czarnymi chmurami, Polska zniknęła z mapy Europy. Nawet
tak tragiczne wydarzenie nie mogło osłabić
polskiej niezależności i miłości do ojczyzny.
Polacy nigdy nie rezygnowali z walki o wolność, a zrywy powstańcze świadczą o bezgranicznym umiłowaniu ojczyzny. Zaborcy
niszczyli świadomość narodową naszych
przodków, jednak działania te były słabsze od
niepodległościowych pragnień Polaków. Wiara
w zwycięstwo przepełniała serca, jednak rozum mówił, że tylko poważny konflikt jest
w stanie przybliżyć upragniony cel.
Stało się – 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zamordowano austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, to była właśnie ta
iskra. W szybkim czasie roznieciła wielki pożar
ogarniający kraje Europy, a następnie Świata.
Wybuchła I wojna światowa, zaborcy stanęli
do walki. Niemcy ramie w ramię z Austro-Węgrami przeciwko Rosji wspieranej przez
Francję. W konflikt były wciągane, lub dla wła-

snych interesów włączały się inne kraje. Jak
zawsze u Polaków brakowało jednomyślności,
walczyli po obu stronach barykady. Jedni z Romanem Dmowskim na czele popierali stronę
rosyjską, przeciwnej przewodził Józef Piłsudski. Ci drudzy uważali, że swoboda panująca
w Galicji da większe szanse na spełnienie polskich marzeń.
W listopadzie 1916, władze niemieckie
i austro-węgierskie obiecały Polakom powstanie Królestwa Polskiego. Podpisany dokument nie określał przyszłych granic Polski,
natomiast zapisy pozwalały na utworzenie
polskiej armii. Obietnica miała być dla Polaków zachętą, do walki przeciwko Rosji.
W niedługim czasie w polskich siłach zbrojnych zobaczono zagrożenie i zażądano złożenia przysięgi wierności – Polacy odmówili.
W związku z nielojalnością oddziały rozwiązano, a polskich żołnierzy internowano.
W lipcu 1917 Józef Piłsudski zostaje aresztowany i przewieziony do Magdeburga, gdzie
przebywa kilkanaście miesięcy. W trakcie internowania, był wielokrotnie nakłaniany do
podpisania oświadczenia lojalności,
namowom nie

Święty Mikołaj
mieszka w Markach
Tadeusz
Markiewicz

Poszukiwani ludzie
o wielkich sercach,
którzy zechcą dołączyć
do fantastycznego projektu
charytatywnego.
Uwaga! Święta Mikołaj znów przyjedzie do Marek i odwiedzi dzieci
z biednych rodzin. Nie wypada jednak, żeby pojechał z pustymi saniami. Dlatego szukamy wśród Was,
mieszkańców Marek, osób o wielkim sercu. Rozpoczynamy bowiem
11 edycję akcji „Święty Mikołaj
mieszka w Markach”.
Jej zasady są proste. Dzieci z biednych rodzin piszą list do
świętego Mikołaja (czuwają nad
tymi pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach, którzy jak
mało kto znają skalę niedoli najmłodszych). Ten list trafia w ręce
organizatora akcji, następnie szukamy osób, które chcą spełniać
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marzenia. Przekazujemy im list
(nie podając danych dziecka poza
wiekiem i imieniem). Wy spełniacie marzenia (wszystkie lub ich
część), a my dbamy o dystrybucję
prezentów. Przed Gwiazdką kilka
ekip świętego Mikołaja – w asyście
pracowników OPS – rozjeżdża się
po naszym mieście i dzięki Waszej
hojności sprawia świąteczną radość.
Jeśli więc chcecie spełnić dobry
uczynek, dołączcie do nas.
Szacujemy, że przez dziesięć lat
akcji wszyscy wspólnie sprawiliśmy wielkie niespodzianki ponad
1000 razy. W tym roku koordynatorem akcji jest Andrzej Nadolski.
Prosimy wszystkich potencjalnych
dobrodziejów o kontakt z nim: tel. 608664-045 (po godz. 15.00), e-mail:
andrzej.nadolski@gmail.com.
Organizatorem akcji jest niezmiennie Grupa Marki 2020 we
współpracy z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Markach. A zatem – zgodnie z hasłem
„Marki. Włącz się” – dołącz do grona
ludzi z wielkim sercem!

uległ. W Niemczech wybuchają robotnicze
strajki i to właśnie niemiecka czerwona rewolucja przyczynia się do podjęcia decyzji o zwolnieniu i przewiezieniu Piłsudskiego do Warszawy. Władze niemieckie obawiały się połączenia
ruchów rewolucyjnych z bolszewikami i Polska
miała stać się buforem między tymi krajami.

I tak 10 listopada 1918 roku w godzinach
porannych obiega Warszawę wiadomość
o przyjeździe Józefa Piłsudskiego, mieszkańców ogarnia wielki entuzjazm. Już następnego dnia Piłsudski uzgadnia z Niemiecką Radą
Żołnierską wstępne warunki rozbrojenia i wycofania wojsk do Rzeszy a w godzinach wieczornych Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne
dowództwo nad wojskiem polskim. Również
11 listopada niedaleko Paryża został podpisany rozejm kończący I Wojnę Światową. Trzy
dni później Rada rozwiązała się i przekazała
całość władzy zwierzchniej Józefowi Piłsudskiemu, który w dekrecie podpisanym 14 listopada 1918 roku, ustalił charakter i sposób
funkcjonowania Republiki Polskiej, do czasu
zwołania Sejmu Ustawodawczego.
Przypieczętowaniem zmian była oficjalna depesza skierowana do szefów mocarstw,
notyfikująca powstanie „Państwa Polskiego
Niepodległego” – miało to miejsce 16 listopada 1918 roku. To czas, który w dziejach
Polski i Europy zapoczątkował głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczne, a Polska po stu dwudziestu trzech latach
odzyskała niepodległość.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
gra w Markach coraz głośniej
Ada
Gajek

Dotychczas mieszkańcy
Marek zebrali niebagatelną
sumę ponad miliona
złotych!
Końcowe odliczanie rozpoczęte.
12 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 rozpocznie się 15. marecki, a 28. ogólnopolski, finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (WOŚP).
Zapraszamy do Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego przy ul.
Wspólnej 40-42.
27. Finał w styczniu 2018 r. dał
nam najlepszy wynik w powiecie –
zebraliśmy pond 183 tys. zł.
– Nie chcę zapeszać, ale liczymy,
że w styczniu 2020 r. uzyskamy ponad 200 tys. zł. Wszystko w rękach
naszych wspaniałych mieszkańców
– przekonuje Maria Krzyżanowska,
szefowa sztabu WOŚP.
Na finał zaplanowaliśmy wiele
atrakcji – na scenie tradycyjnie za-
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goszczą dzieci i młodzież z mareckich szkół. Wystąpią również zespoły
muzyczne, a gwiazdą będzie kwartet
Obsession. Nie zabraknie licytacji,
kiosku z sercem, fantowni, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi
nie zawiodą się, będą dmuchańce
i malowanie buziek.
– Wpadnijcie, bo naprawdę warto.
Rozrasta się nasza strefa gastronomiczna, nie zabraknie tez wyjątkowych gości – dodaje Jarek Jaździk.
Przedstawiciele sztabu zachęcają mieszkańców Marek do włą-
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czenia się w 28. finał (trwający od
12.00 do 20.00). Organizatorzy
czekają na ciasta przekazane do
kawiarenki, na rożnego rodzaju
mniejsze i większe gadżety i drobiazgi do fantowni orz do licytacji
ze sceny.
Zbiórka na rzecz WOŚP zacznie
się już w połowie grudnia – w wybranych punktach Marek pojawią
się charakterystyczne skarbonki.
Tegoroczna edycja WOŚP upływa pod znakiem kwesty na rzecz
dziecięcej medycyny zabiegowej.
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