
W tegorocznej akcji „św. Mikołaj mieszka w Markach” or-
ganizowanej przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 
przygotowaliśmy prezenty aż 2 4 osobom, z czego 9  pre-
zentów dla seniorów, a 1 8 dla dzieci. To ogromna liczba, 
biorąc pod uwagę, że czas w jakim żyjemy nie rozpieszcza 
nas. W Polsce od kilku miesięcy odczuwamy skutki szaleją-
cej inflacji, w krainie wciąż trwa wojna, która wpływa na 
kondycję naszej gospodarki, a mimo to markowianie nie 
zawiedli i udowodnili po raz kolejny, że mają wielkie serca.

Przesłanie naszej akcji jest proste – pomagamy tym 
mieszkańcom, których nie stać na przygotowanie świąt. 

latego dzieci i seniorzy piszą list do św. Mikołaja. Znalazły 
się w nich m.in. życzenia, które łapią ze serce: o pieluchy 
dla siostry, o buty dla brata czy plecak do szkoły. Te listy, 
które zbiera marecki Ośrodek Pomocy Społecznej, trafiają 
następnie do świętego Mikołaja. Ten, chcąc pozostać w zgo-
dzie z RO O, zostawia na nich jedynie imię autora, który ma 
świąteczne marzenia. I takie listy z marzeniami przekazane 
zostały mieszkańcom Marek, którzy zdecydowali się sprawić 
radość potrzebującym.

W tegorocznej akcji było kilka nowości. 22 listy napi-
sały ukraińskie dzieci mieszkające w Markach w Przystani 

Nadzieja, a dorośli kraińcy z powodzeniem zrealizowali 
kilkanaście prezentów dla dzieci.

– Bardzo cenną inicjatywę wykazało również jedno 
z przedszkoli, którego podopieczni wraz ze swoimi ciociami 
upiekły ciasta, a z pieniędzy uzyskanych z ich sprzedaży, zre-
alizowali marzenie dwójki dzieci – relacjonuje koordynator 
akcji Andrzej Nadolski.

rogi Czytelniku, gdy do Twoich rąk trafił ten numer 
Ekspresu Mareckiego, prawdopodobnie już wszystkie pre-
zenty, za sprawą dobrze zorganizowanych pomocników 

świętego Mikołaja, zostały już dostarczone do adresatów 
kończąc tegoroczną akcję sukcesem.

– Akcja charytatywna „Święty Mikołaj mieszka w Mar-
kach” co roku wyzwala w mieszkańcach Marek niewy-
obrażalne pokłady dobra. zięki naszemu wspólnemu 
wysiłkowi sprawiamy, że w Święta Bożego Narodzenia 
choć przez chwilę zagości uśmiech na twarzach najbardziej 
potrzebujących – mówi burmistrz Jacek Orych, który przez 
kilka lat sam był koordynatorem akcji.
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Mieszkańcy Marek 
już po raz 14. potwierdzają, 
że prawdziwym domem 
Świętego Mikołaja 
są Marki. 

Wielkie świąteczne serca!
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W czerwcu mieszkańcy Marek zgłaszali propozycje 
zadań do tegorocznej edycji MBO, we wrześniu
zagłosowaliśmy na 12 projektów twardych
i  zadań miękkich, a w październiku ogłosiliśmy 
oficjalne wyniki. Głosami mieszkańców Marek zde-
cydowaliśmy, że w przyszłym roku zrealizowane
zostaną następujące zadania: 

IA SOLA KOWA 
 A Y CI C OCI K  W A KAC  
 o  o zczo  o o  

Opis zadania: Budowa tężni solankowej z in-
frastrukturą wypoczynkową. Tężnia wykonana 
będzie z drewna sosnowego lub świerkowego za-
bezpieczona impregnatem. Wyposażona będzie 
w zbiornik na solankę, oświetlenie LE  i urzą-
dzenie do pompowania solanki. Projekt przewi-
duje zagospodarowanie terenu w wokół tężni,
zamontowanie ławek umożliwiających korzystanie 
z pożytków płynących z unoszącej się w bezpo-
średniej bliskości mgiełki solankowej. Lokalizacja: 

lica Gen. Zajączka, Park Wolontariuszy.

O  C O IKA 
Y L  WS L J

Opis zadania: Projekt zakłada remont chodnika 
na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
do ul. Broniewskiego po stronie MCER przy
ul. Wspólnej. Obecnie chodnik jest w bardzo złym 
stanie technicznym i stwarza zagrożenie dla po-
ruszających się po nim osób. Zadanie polega na 
położeniu nowej nawierzchni chodnika. Celem 
projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób ko-
rzystających z chodnika. Odcinek od Al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego do Broniewskiego po stronie 
MCER. 

A YKI LA I CI  K L KA W S  
Opis zadania: Projekt zakłada organizację przed-
stawień dla dzieci na terenie Zespołu Szkół nr 2
w Markach – Strudze. 

KO C  K BAŃC YKA
Opis zadania: Zadanie obejmuje organizację kon-
certu polskiego rapera o pseudonimie K BA CZ K. 
Jest twórcą takich hitów jak: „Lady Pank”, „Z Tobą”, 
„Stargard”. Koncert Kubańczyka zostanie poprzedzony
występem artysty, który będzie miał za zadanie roz-
grzać publiczność przed zasadniczą częścią koncertu.

W tym roku oddaliśmy 3104 głosy, z tego 
3104 99,04%   głosy ważne i 30 głosów nieważnych 
0,9 % . 2874 ponad 91%  głosy oddano w formie 

elektronicznej, 22  8,07%  głosów oddano w wer-
sji papierowej, 7 głosów oddano wysyłając kartę do 
głosowania mailem. Zespół nie uznał 01 głosów od-
danych po terminie głosowania i w sposób nieupraw-
niony za pomocą generatora głosów. 

Gratuluję pomysłodawcom wygranych projektów. 
ziękuję wszystkim projektodawcom za złożone pro-

jekty oraz wszystkim Państwu za oddane głosy! Cze-
kamy teraz na ich realizację w przyszłym roku.

Na listopadowej sesji Rada Miasta Marki zdecy-
dowała o wprowadzeniu kilku zmian w Regulaminie 
MBO, m.in. w przyszłorocznej edycji każde zadanie 
będzie musiało posiadać proponowaną lokalizację, 
a karta do głosowania nie będzie posiadała już opisów 
zadań, dzięki czemu jej wersja papierowa nie będzie 
tak bardzo obszerna jak dotychczas. 

Bardzo dziękuję członkom tegorocznego Zespo-
łu za merytoryczną pracę i rzeczowe dyskusje. Je-
stem członkiem Zespołu ds. MBO nieprzerwanie od 
2014 roku i przyznam, że w tej edycji praca w Zespole 
dała mi wiele satysfakcji. 

Już teraz zachęcam Państwa do obmyślania no-
wych projektów oraz do udziału w pracach Zespołu 
ds. MBO z ramienia mieszkańców i organizacji poza-
rządowych. O kolejnej edycji MBO informować będę 
Państwa na bieżąco na łamach Ekspresu Mareckiego. 

Zagłosowaliśmy!
Podsumowanie Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 2022 
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2 335 o  c o  z   W

3 321 
Aktywna rekreacja na Wilczej 
– oiska plażowe i plac za aw

4 312 
Trampoliny dla rodziny 
– nowoczesny park dziecięcej aktywności

5 289 Psi park

6 280 Projekt SETKA na Szpitalnej

7 181 Markowy Skatepark

8 178 1  ławeczek odpoczynkowych

9 140 SP 1 gram w zielone

10 119 
Trampoliny ziemne, czyli atrakcja dla każdego 
–  niezależnie od wieku

11  44 
Sprawny rower, czyli marecka sie  stacji napraw-
czych dla rowerów

12  44 Aktywna zebra

OJ K Y I KKI
L O  o  z  o

1 738 z   z c     S z

2 591 Ko c  K BAŃC YKA

3 548 Piknik s siedzki przy Małachowskiego

4 441 
Ugotowani w Markach  Warsztaty kulinarne
pod okiem szefa kuchni

5 394 
Wiem co jem, czyli cykl spotkań edukacyjnych 
z zakresu żywienia dla rodziców...

6 392 Struga Walking – z kijkami w Puszczy Słupeckiej

Dopiero w trzecim przetargu udało 
się wyłonić firmę, która wymieni 
10 wiat przystankowych w al. 
Piłsudskiego i ul. Legionowej.

W dwóch pierwszych przetargach, gdzie 
pierwotnie Miasto ubiegało się o wymia-
nę 20 wiat przystankowych, otrzymywane 
oferty dwukrotnie przekraczały zakładany 
budżet 00 tys. zł . Należy przypomnieć, że 
zadanie to w kategorii tzw. zadań twardych, 
uzyskało najwięcej głosów mieszkańców i zo-
stało zwycięzcą ubiegłorocznego Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego.

W tej sytuacji, jako autor 
zwycięskiego wniosku, wspól-
nie z urzędnikami zmodyfikowaliśmy zakres 
zadania. Trzeci przetarg swoim zakresem ob-
jął już tylko wiaty w kierunku Warszawy na 
przystankach: Legionowa, Graniczna, allera,
Pustelnik, Wspólna, Słoneczna, Marki-Ra-
tusz, Szkolna, Szpitalna oraz na pętli w Czar-
nej Strudze. zięki temu udało się zmieścić 
w kosztorysie. Zwycięzcą przetargu jest firma 
MM2021 z Koźmina Wielkopolskiego. o jej  

zadań należy demontaż starych wiat, ustawie-
nie nowych, a w kilku przypadkach wymianę 
nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu wiaty. 

W każdej wiacie zostanie zamontowana 
ławka dla pasażerów oczekujących na auto-
bus  oraz gablota, gdzie będą prezentowane 
plakaty ogłoszeniowe.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana 
do Świąt Bożego Narodzenia.

Miasto nie rezygnuje z wymiany pozostałych 
wiat w przeciwnym kierunku. Zadanie to zosta-
ło zapisane w projekcie budżetu na rok 2023. 
Jeżeli Rada Miasta na sesji grudniowej zatwier-
dzi uchwałę budżetową, to już w przyszłym 
roku, będziemy mogli korzystać z kompletu wiat 
przystankowych przystanek Marki Struga 01,
będzie wymieniony przy okazji modernizacji 
chodników i budowy drogi rowerowej na odcinku
od Legionowej do granicy z gminą Radzymin .

A z  
o

W tej sytuacji, jako autor 

Nowe wiaty przystankowe prawie gotowe Na sanki także o zmroku

Górka saneczkowa u zbiegu Okólnej i Grun-
waldzkiej to bardzo popularne miejsce zabaw
najmłodszych, którzy uwielbiają białe szaleństwo.
W 2019 roku zrealizowano tę inwestycję w ra-
mach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Tej zimy z górki saneczkowej korzystać 
będziemy mogli również o zmroku, a to za 
sprawą nowych latarni, które już oświetla-
ją cały teren. Tuż obok górki saneczkowej 
znajduje się tor rowerowy pumptrack chętnie 
odwiedzany przez dzieci i młodzież. Nowe 
oświetlenie znaczącą zwiększy bezpieczeń-
stwo użytkowników i wesprze funkcjonowa-
nie miejskiego monitoringu w tym miejscu.

yczymy wszystkim udanej zabawy!
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Zwiększamy bezpieczeństwo pieszych

Na ulicy Kościuszki trwa budowa dodatkowe-
go przejścia dla pieszych na wysokości ulicy 
Wołodyjowskiego. To inwestycja realizowana 
przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Na 
jej realizację pozyskano środki z Rządowego 
Funduszu Rozwoju róg. W ramach zaplano-

wanych prac powstanie wyniesione przejście 
dla pieszych, które zostanie dodatkowo do-
świetlone.

Wkrótce poprawi się także bezpieczeństwo 
na 3 przejściach dla pieszych na Okólnej, Sta-
wowej i Wspólnej. Marecki samorząd wybrał 
wykonawcę, który wykona doświetlenie przej-
ścia dla pieszych: przy moście na rzece ługiej 
na Okólnej, przy Orliku na Stawowej oraz przy 
wjeździe na stadion Marco ii na ulicy Wspólnej. 
Prace zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

A  
C o c

Nakładki asfaltowe 2022 w pigułce

Podgórska i Jana ługosza – tak rozpoczęli-
śmy rok nakładkowy 2022, był to efekt ubie-
głorocznych rozstrzygnięć przetargowych. 
Nakładka asfaltowa to najprostszy sposób 
na zamianę dróg gruntowych. W tej tech-
nologii wykonywana jest podbudowa drogi 
z kruszywa, na którą kładzione są 2 warstwy 
asfaltu. Całość dopełnia następnie wykonanie 
poboczy, które pełnią funkcję odwodnienia 
liniowego drogi. 

W maju rozpoczęły się prace na ulicy Cegla-
nej i zostały otwarte oferty w kolejnym przetar-
gu drogowym, tym razem na budowę: sięgacza 

ługiej, odcinka allera oraz ulicy Piotrówka. 
Nakładki asfaltowe ułożyła firma sługi Trans-
portowe, Budowlane i rogowe Ireneusz Zie-
miecki. ączny koszt inwestycji wyniósł prawie 
82  tys. zł. W międzyczasie nową nawierzchnię 
zyskał łącznik między Szkolną i Poznańską. 

Kolejny przetarg ogłoszony przez marecki 
ratusz wygrała firma Ziembud Tomasz Zie-
miecki. W jego ramach zostały zrealizowane 
ulice: Baśniowa, abia, Rzemieślnicza, Topo-
lowa i kolejny odcinek ulicy ługiej. Chociaż 
potrzeby miasta są wciąg bardzo duże, syste-
matycznie na mareckich drogach budujemy 
nową nawierzchnię. Niestety często na prze-
szkodzie stają sprawy własności gruntów oraz 
szerokość pasa drogowego. Bardzo się cieszę, 
że nową nawierzchnię asfaltową zyskały ulice, 
których budowę zgłosiłam do projektu budżetu 
na 2022 rok, czyli: Baśniowa, abia i Topolowa.
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Poświąteczna  
jadłodzielnia w CAF3

c  
B z z ń

Po każdych świętach w wielu polskich domach 
pojawia się dylemat: co zrobić z niewykorzysta-
nymi produktami spożywczymi lub niezjedzo-
nymi potrawami przygotowanymi na świątecz-
ny stół. Z pomocą w tej kwestii po raz kolejny 
wyszło Centrum Aktywności Fabryczna 3, 
które w swoich progach zorganizuje jadło-
dzielnię.

– Zasady naszej mareckiej jadłodzielni są 
proste. We wtorek, 27 grudnia, w CAF3 będzie-
my przyjmować niewykorzystane produkty 
i potrawy świąteczne. Następnie przy wsparciu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach trafią 
one do najbardziej potrzebujących – wyjaśnia 
zastępca burmistrza Paweł Pniewski.

Bardzo ważne jest, aby podzielili się tylko 
tymi produktami, które wciąż będą zdatne 
do spożycia. Szczegółowe informacje na te-
mat produktów, które można przekazać do 
CAF3 znajdą się na profilu na portalu Facebook: 
facebook.com centrumaktywnoscifabryczna.

Seniorzy przełamali się opłatkiem

Po przerwie spowodowanej pandemią korona-
wirusa marecki samorząd powrócił do tradycji 
organizowania spotkania świątecznego dla śro-
dowisk seniorskich. W tegorocznej mareckiej 

wigilii seniorów udział wzięło ponad 300 osób. 
Obecni byli członkowie wszystkich grup se-
niorskich z Marek: Klubu Seniora Mareckiego 
Ośrodka Kultury, niwersytetu Trzeciego 
Wieku w Markach, Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia 
Struga Wczoraj, ziś, Jutro, Stowarzyszenia 

śmiech Seniora, Stowarzyszenia Z Nami  
oraz Mareckiej Rady Seniorów.

Podczas spotkania świątecznego nie mogło 
zabraknąć życzeń oraz wspólnego kolędowa-
nia, do którego zachęcał zespół wokalny Popo-
łudniowe Trio i Przyjaciele. Chętni mogli wy-
konać także pamiątkowe zdjęcia z fotobudki.

Wydarzenie było współorganizowane 
przez rząd Miasta Marki, Marecki Ośro-
dek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.

z  
z cz 
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„Gdzie wzrok nie sięga”, czyli 
fantastyczny Tryptyk Romantyczny
Dwieście lat temu w Wilnie wydano pierwszy tomik 
poezji młodego, obiecującego poety 
Adama Mickiewicza. Wydanie to zapoczątkowało 
epokę romantyzmu polskiego. 

Mowa tu o „Balladach i romansach”, dziś uzna-
wanych za klasykę, które w tamtym czasie zu-
pełnie zmieniały oświeceniowe postrzeganie 
świata. Epokę oświeceniową, w której szcze-
gólną rolę przywiązywano do potęgi rozumu 
zastąpiło widzenie romantyczne, odwołujące 
się do wierzeń i ludowej tradycji, odnoszące 
się do wrażliwości i wyobraźni, dające moralne 
przesłanie. obre uczynki były nagradzane, 
zaś za wyrządzone zło zawsze czekała surowa 
kara. Ballady, które we wczesnym romanty-
zmie służyły polemice z oświeceniową wizją 
świata, stały się sztandarowym gatunkiem ro-
mantyzmu.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznając wagę 
tego wydarzenia ustanowił rok 2022 rokiem 
Romantyzmu Polskiego, a Minister Kultury 
i ziedzictwa Narodowego ogłosił dodatko-
wy program pod nazwą „Ballady i romanse”. 
O wsparcie finansowe mogli ubiegać się wnio-
skodawcy realizujący projekty bezpośrednio 
nawiązujące do „Ballad i romansów” lub nimi 
inspirowane. „Ballady i romanse” pojawiły się 

na deskach wielu polskich scen, w tym rów-
nież na scenach naszego miasta. W Mareckim 
Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 
podjęto wyzwanie i tradycyjnie przygotowano 
oryginalny projekt, na który ośrodek otrzymał 
grant w wysokości 48 tys. zł.

„Tryptyk Romantyczny”, bowiem o nim 
mowa, to adaptacja 12 ballad w reżyserii fan-
tastycznego aktora i reżysera Jerzego azew-
skiego. Kanwę muzyczną stanowiły kompozycje 

awida Ludkiewicza, wykorzystano również 
utwory Ignacego Paderewskiego i Marii Szy-
manowskiej. W projekcie tym obok naszych ro-
dzimych artystów wystąpili także aktorzy oraz 
studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza, zaś gościem specjalnym była 
solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
Anna Lubańska. Tryptyk został tak przygoto-
wany, iż każda z jego części miała zupełnie 
inny charakter.

Odsłona pierwszej „Jak czarta oszukać” 
nastąpiła we wrześniu i miała formę czyta-
nia performatywnego, czyli spontanicznego 
i improwizowanego działania scenicznego 
z podziałem na role. W widowisku pokaza-
ne zostały dwie ballady „Tukaj albo próby 
przyjaźni” oraz „Pani Twardowska”. Postać 
Mefistofelesa spajającą obydwa utwory wy-

czarował niezrównany Adam Tkaczyk. Na 
wskroś prawdziwy Tukaj, skarżący się na 
niesprawiedliwość losu, którego zagrał Piotr 
Wiszniowski, poruszał i wzruszał do głębi. 
Monochromatyczność kostiumów przeciwsta-
wiona została barwności żywiołowych postaci, 
przedstawionych plastycznie i zajmująco. Ma-
rzenie o nieśmiertelności, wciąż nieosiągalne, 
wybrzmiało zarówno z rubasznej ballady „Pani 
Twardowska” jak i z wiejącego grozą „Tukaja”.

ruga część Tryptyku, którą stanowiły 
ballady: „ Lilie”, „Romantyczność”, „To lubię” 
utrzymana została w charakterze ludowego 
obrzędu zadusznego tzw. dziadów. Jego istotą 
było obcowanie żywych z umarłymi. Śmierć 
wydawała się być motywem przewodnim, 
spajającym klamrą całe widowisko. mie-
rał ten, kto został przez śmierć naznaczony, 
a symbolem śmiertelnego pocałunku stała się 
narzucona na głowę biała chusta. Świat me-
tafizyczny pełen duchów, zjaw i mar splótł się 
nierozerwalnie ze światem ludzi. Sugestywnie 
oddana atmosfera strachu, niepewności i gro-
zy udzieliła się również zebranej publiczności. 
Po intrygującym spektaklu, nakłaniającym wi-
dza do przemyśleń każdy mógł sobie zadać 
pytanie, czy „czucie i wiara silniej mówią do 
mnie”, czy” mędrca szkiełko i oko”?

„Koncert Romantyczny” zaplanowany 
jako zwieńczenie całego projektu odbył się 
na scenie MCER, dwudziesty listopada stał 
się w naszym mieście świętem poezji ro-
mantycznej. Wielkie zaangażowanie całego 
zespołu zaowocowało niesamowitym przed-
stawieniem, baśniową opowieścią o czasach 
minionych. Czarującą legendą o strasznych 
stworach, okrutnych rusałkach, kapryśnych 
damach i dzielnych rycerzach. Przejmującą 
pieśnią o miłości, tęsknocie, zdradzie, bólu 
i rozpaczy, gdzie siły nadprzyrodzone czuwają 
nad porządkiem tego świata, a każdy ludzki 
czyn zostaje oceniony. Choć zabrzmiał piękny 
mezzosopran Anny Lubańskiej, koncert wbrew 
zapowiedziom nie był koncertem, lecz prze-
rodził się w barwne, żywiołowe widowisko. 
Cieszę się, że mogłam być jego częścią. Z tym 
większą radością opisuję to wydarzenie, stało 
się bowiem kolejną przygodą mojego arty-
stycznego życia. 

ziękuję wszystkim fantastycznym lu-
dziom, dzięki którym to przedsięwzięcie stało 
się możliwe.

Tym, którzy nie widzieli powiem jedno, po-
winni żałować .Tli się jednak cień szansy, że 
przedstawienie zostanie powtórzone. Zapra-
szam, z nadzieją, że jeszcze „będziem bawili”.

Agnieszka 
L ń

Fot  Katarzyna Kozłowska

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Markach zaprosiły uczniów, rodziców 
i mieszkańców Marek na Mikołajki Rodzinne, 
które odbyły się w dniu 3 grudnia 2022 roku na 
terenie szkoły przy ul. Okólnej 14. 
Ponad 1000 osób spędziło sobotnie popołudnie w SP 1, która 
zamieniła się na czas trwania Miko-łajek w miejsce zabawy, roz-
grywek umySłowych, doświadczeń chemicznych i fizycznych, 
budowy własnych robotów i konstrukcji z klocków lego, w pra-
cownię rękodzielniczą i salę koncertową. 

czniowie klas starszych uczestniczyli w grze fabularnej 
połączonej z konkursem na bombkę wielkoformatową. Twór-
cy najpiękniejszych bombek otrzymali cenne nagrody, a same 
bombki zdobić będą Szkołę w trwającym okresie świąteczno-
-noworocznym. 

la młodszych klas rodzice przygotowali warsztaty plastycz-
ne ozdób choinkowych z wykorzystaniem metody decoupage. 

czniowie pod kierunkiem prowadzących sporządzali bombki 
i inne ozdoby, które zabierali ze sobą do przystrojenia domo-
wych choinek. 

użym zainteresowaniem mieszkańców Marek cieszył się 
kiermasz mikołajkowy przygotowany przez poszczególne klasy 
SP1. Na stoiskach mieliśmy okazje zakupić własnoręcznie zro-
bione wspaniałe ozdoby choinkowe, ozdobione pierniczki i inne 
przysmaki świąteczne. 

Atrakcją Mikołajek Rodzinnych był koncert kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych w wykonaniu uczniów oraz rodziców 

z SP1. Podziwialiśmy również występ przedszkolaków z grupy 
„ abki” pobliskiego Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat”. 

Blisko 0 uczniów klas młodszych wzięło udział w czterech 
edycjach warsztatów programowania z Minecraftem, podczas któ-
rych dzieci wcieliły się w elfy i przeniosły do Fabryki Mikołaja, aby 
pomóc zebrać potrzebne rzeczy do produkcji prezentów. Wspólnie 
ze Świętym Mikołajem budowały największą choinkę w Laponii 
oraz udały się w magiczną przejażdżkę saniami Mikołaja. 

Podobna liczba uczniów z klas starszych uczestniczyło 
w warsztatach naukowych „Szkiełko i Oko”. czniowie mieli 
okazję samodzielnie zbadać zjawiska związane ze światłem 
i świeceniem. zięki pomocom multimedialnym spojrzeli na 
świat oczami innych zwierząt i samodzielnie stworzyli własny 
przyrząd do badania światła – spektroskop. 

Całe rodziny brały udział w uizie wiedzy o bo-
żonarodzeniowych zwyczajach świątecznych. 

Każdy uczestnik Mikołajek mógł zbudować fantazyjną kon-
strukcję z klocków lego, przeprowadzić doświadczenia z suchym 
lodem, własnoręcznie zrobić ozdoby choinkowe podczas warsz-
tatów prowadzonych przez Wodociąg Marecki. 

la młodszych uczestników Pikniku przygotowaliśmy mi-
kołajkowe malowanie buziek, całe rodziny i znajomi w miko-
łajowej foto budce robili sobie pamiątkowe zabawne zdjęcia 
w świątecznych klimatach. 

Oprócz atrakcji „dla ducha”, przygotowaliśmy coś „dla cia-
ła”. Każdy uczeń SP1 otrzymał kupon na „Małe co nieco”. la 
wszystkich pozostałych osób odwiedzających naszą piknikową 
kawiarenkę mieliśmy ciasta dostarczone przez poszczególne 

klasy, hot dogi, gorącą czekoladę, kawę i herbatę, pyszną gro-
chówkę. Setki osób skorzystały z wody gazowanej z sokiem 
imbirowym serwowanej z saturatora dostarczonego przez Wo-
dociąg Marecki. 

Niemałe emocje wzbudziła loteria dla uczniów SP1, którzy 
mogli wziąć udział w losowaniach cennych nagród podczas 
trwania Mikołajek. 

Finalną atrakcją był otwarty dla wszystkich pokaz naukowy 
„Jasne, że w ciemności”, podczas którego mogliśmy dowiedzieć 
się jak Mikołaj trafia po ciemku do każdego domu, czy posiada 
noktowizor, albo czy widzi w podczerwieni. owiedzieliśmy się, 
że renifery widzą w ultrafiolecie. Pokaz naukowy przybliżył nam 
zagadnienia związane z naturą widzenia oraz światła. 

ziękujemy za tak liczny udział w tym spektakularnym dla 
nas wydarzeniu i mamy nadzieję spotkać się za rok na kolejnych 
Mikołajkach Rodzinnych organizowanych przez Radę Rodziców 
SP1 w Markach. Mikołajki Rodzinne w SP1 zostały objęte ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha.

z o z C oc F oc
z o cz c   o z c

Mikołajki Rodzinne w Szkole Podstawowej Nr 1

Fot  Katarzyna Kozłowska
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Co to był za weekend 
urodzinowy, jakie były 
emocje, ile wspaniałych 
atrakcji. Świętowanie  
trwało aż dwa dni 
w ostatni weekend 
listopada. 
Sobotę rozpoczęliśmy sportowy-
mi zmaganiami na hali sportowej, 
gdzie w turnieju charytatywnym 
o tytuł najlepszego rocznika wal-
czyli młodzi piłkarze MKS Marco ia 
Marki. ostarczyło to wielu emocji 
i zmagań zawodników o to wyjąt-
kowe miano. 

W sobotnie popołudnie dzieci 
oraz ich rodzice z zapałem wyko-
nywali świąteczne lampiony oraz 
skrzaty, podczas których towa-
rzyszyła im fantastyczna anima-
torka z Fundacji Otwarte Serce. 
Wykonane ozdoby będą idealnie 
dekorować domy w oczekiwaniu 
na nadchodzące święta. Wieczór 
uświetnił wyjątkowy i emocjonu-
jący koncert galowy Przeglądu 
Artystyczne Marki orgaznizowany 
przez Marecki Ośrodek Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego, który odbył 
się na scenie MCER już po raz dru-
gi. To niesamowite, jakie wspaniałe 
młode talenty mamy w Markach. 
Jesteśmy zaszczyceni, że mogą je 
prezentować w naszym mieście na 
takiej wspaniałej scenie.

Niedzielę zdominowały atrak-
cje sportowe: Rozpoczęliśmy na 
pływalni MCER, gdzie każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie: od zajęć 
a ua senior, po wodne anima-
cje dla najmłodszych pływaków. 
Każda grupa została naładowana 
pozytywną energią podczas za-
jęć. Zwieńczeniem programu na 
pływalni był energetyczny a ua 
aerobik. 

W tym samym dniu na hali spor-
towej MCER odbył się charytatyw-
ny turniej piłkarski zorganizowany 
na rzecz młodego markowianina 
Mateusza Kurlandy, który zmaga 
się z jedną z najrzadszych chorób 
genetycznych – miopatią miotu-
bularną. Podczas turnieju po raz 
pierwszy rywalizowali pracownicy 
instytucji miejskich rzędu Mia-
sta, Wodociągu Mareckiego, Marec-
kich Inwestycji Miejskich  i rodzice 
dzieci, które na co dzień trenują 
w barwach MKS Marco ia Marki. 
To niesamowite, jak potrafimy łą-
czyć siły w szczytnym celu. 

W ciągu dwóch dni udział 
w urodzinowych atrakcjach wzię-
ło około 1000 osób, za co dyrekcja 
MCER bardzo serdecznie dziękuje. 
A ja już dziś zapraszam na kolejne 
– czwarte urodziny. Emocje gwa-
rantowane!

Wesoło sportowe trzecie 
urodziny MCER

Kolejne już mikołajkowe zmagania  
o Puchar Burmistrza Miasta Marki przyniosły 
wiele emocji!

I Mikołajkowy Turniej alowy w Markach zakończył 
się zwycięstwem drużyny TANATOS, która w wielkim 
finale pokonała zespół W korkach na hali . W me-
czu o brąz FC bików pokonał No Name. Ogółem 
do dwudniowej rywalizacji przystąpiło aż 40 dru-
żyn. Wśród nich nie zabrakło oczywiście przedsta-
wicieli naszego miasta. W hali Mareckiego Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnego wystąpiły takie rodzi-
me zespoły jak Al-Maj CAR, Kryształ Marki i Nocne 
Marki. Swoje reprezentacje, zarówno seniorskie jak 
i juniorskie, wystawiła również Marco ia. Ponadto 
do Marek zawitali zawodnicy m.in. z Warszawy, 
Grodziska Mazowieckiego, Stoczka ukowskiego, 
Ząbek, Wołomina, Radzymina, Zielonki, ąbrówki. 
Trzy uczestniczące drużyny składały się wyłącznie 
z zawodników pochodzących z krainy. onorowy 
patronat nad turniejem objął burmistrz Jacek Orych, 
a wydarzenie było współfinansowane ze środków po-
chodzących z budżetu miasta. 

Organizatorów cieszy fakt, że bez problemu udało 
się zebrać komplet 40 drużyn. Z tego grona najlep-
szy okazał się Tanatos, dla którego nie był to pierw-
szy sukces w Markach. W tym roku oprócz stałych 
bywalców takich jak wspomniany Tanatos, Florian 
Warszawa, In Plus, Kanonierzy czy też AG  Marking 
Słupno mieliśmy przyjemność gościć wiele nowych 
zespołów. Jeden z nich, FC bików, stanął ostatecznie 
na najniższym stopniu podium co w debiucie przy tak 

mocnych rywalach trzeba traktować jako sukces. Po-
jawienie się nowych drużyn dowodzi, że mikołajkowe 
zmagania niezmiennie wzbudzają zainteresowanie 
i w tzw. piłkarskim środowisku nie są anonimowe.

Zwycięska drużyna oprócz okazałego pucharu 
i medali otrzymała oucher, który ufundowała firma 
Ekodom. Najlepszy bramkarz, zawodnik oraz strzelec 
otrzymali z kolei nie tylko pamiątkowe statuetki ale 
również torby sportowe, zestaw gadżetów od Wodo-
ciągu Mareckiego a także ouchery do Komory iper-
barycznej w Wołominie i baru Burgery Nocą. 

– Jako organizatorzy turnieju chcielibyśmy raz jesz-
cze podziękować rzędowi Miasta Marki, burmistrzo-
wi Jackowi Orychowi i jego zastępcy Pawłowi Pniew-
skiemu, Marcinowi Blankiewiczowi i firmie Ekodom, 
Wodociagowi Mareckiemu, ukaszowi Zalewskiemu, 
kierownikowi MKS Marco ia Marki Konradowi Kró-
lowi, Piotrowi Bazlerowi, pracownikom Mareckich In-
westycji Miejskich i Mareckiego Centrum Edukacyjno-
-Rekreacyjnego, Wieściom Podwarszawskim, Pawłowi 
Wasilewskiemu i Burgerom Nocą, Komorze iperba-
rycznej w Wołominie, Sportowe WWL, Marioli Gaw-
ron i WWL24 za nieocenioną pomoc i wsparcie przy 
organizacji turnieju – mówią Marcin Boczoń, Michał 
Boczoń i Marcin Nowak. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. TANATOS
2. W korkach na hali
3. FC ików
4. No Name

Marcin 
Boczoń

Tanatos  
zwycięzcą  
VI Mikołajkowego 
Turnieju Halowego
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Zakończmy chaos reklamowy w Markach

Wszechogarniające nas reklamy na ulicach, ogrodzeniach, 
elewacjach budynków  migające neony odwracające uwagę 
kierowców od ruchu drogowego  kompletnie różniące się 
ogrodzenia i elementy małej architektury na tej samej uli-
cy. To tylko przykłady chaosu występującego w mareckiej 
przestrzeni publicznej. Chcemy temu zaradzić. 

We wrześniu br. w imieniu Klubu Radnych „Tak, zmie-
niamy Marki!” przygotowałem i złożyłem projekt uchwały 
inicjującej prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazo-
wej w naszym mieście. 

chwała inicjująca, w myśl ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jest formalnym rozpoczęciem prac nad uchwałą krajobrazo-
wą, która ustali zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane na terenie Miasta Marki.

chwała krajobrazowa jest prawnym instrumentem 
ochrony krajobrazu i ma na celu przeciwdziałanie obniżaniu 

walorów przestrzeni miejskiej m.in. poprzez chaos reklamo-
wy spowodowany niekontrolowanym umieszczaniem na 
nieruchomościach nośników reklamowych. 

Oprócz ustaleń określających parametry tablic i urządzeń 
reklamowych, planowana uchwała krajobrazowa będzie 
regulowała podstawowe kwestie związane z obiektami ma-
łej architektury oraz ogrodzeniami, które w tym zakresie 
zastąpią ustalenia miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Po podjęciu uchwały intencyjnej będzie możliwe rozpo-
częcie prac nad opracowaniem zasad regulujących para-
metry i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń 
reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, 
które zostaną ujęte w formie uchwały. W trakcie prac nad 
uchwałą krajobrazową przewidywane są między innymi 
konsultacje z mieszkańcami, przeprowadzenie inwentary-
zacji reklam na terenie miasta, badanie ankietowe opinii 
publicznej, spotkania z mieszkańcami, uzyskanie niezbęd-
nych opinii i uzgodnień oraz wyłożenie projektu uchwały 
do publicznego wglądu i zbieranie uwag. Po zakończeniu 
wszystkich prac Radzie Miasta Marki zostanie przedłożony 
projekt uchwały krajobrazowej, który w przypadku podjęcia 
stanie się aktem prawa miejscowego. 

W październiku br. Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
Rady Miasta Marki zaopiniowała pozytywnie złożony przeze 

mnie projekt i na październikowej sesji Rady Miasta został 
on uchwalony. 

Już teraz zachęcam do włączania się w konstruowanie 
zapisów uchwały krajobrazowej, do udziału w konsultacjach 
społecznych, które planujemy prowadzić w formach spotkań 
z mieszkańcami, ankiet internetowych i papierowych. Pla-
nuję na łamach „Ekspresu Mareckiego” informować Państwa 
o pracach nad tym jakże potrzebnym dla naszego miasta 
projektem uchwały Rady Miasta Marki.

  o c o   z  z o c   c  c z  
 o    z   cz c  o  o

Pierwsza z nich to koniecznoś  sporz dzenia remanentu 
na koniec roku i uwzględnienie go w swoich rozliczeniach 
podatkowych. Zachęcamy do wykonania symulacji po 
podsumowaniu miesi ca listopada i uwzględnieniu różnicy 
remanentowej w wyliczeniu dochodu za 11 miesięcy  roku. 
Będziecie Państwo dzięki temu wiedzieli, czy wasz wynik 
podatkowy zmieni się na plus czy na minus, a w ostatnich dniach 
roku można jeszcze pomyśle  o popracowaniu nad wynikiem.

Drugi temat, który może y  zaskoczeniem dla wielu przedsię iorców, 
to przejście na księgi handlowe w 3 roku z powodu przekroczenia 
limitu na księgi. Limit ten to  mln euro, czyli w 3 rok . . zł. 
Jeśli w  roku przekroczycie Państwo ten limit, to w 3 roku 
musicie zacz  prowadzi  księgi handlowe. Wprowadzi  ilans 
otwarcia i pó niej w całym roku pełn  księgowoś . Jeśli nie wiecie jak 
się do tego za ra , lu  chcecie tego unikn  zachęcamy do o ejrzenia 
naszych szkoleń na stronie szkolenia.sklodowscy.pl lu  w mediach 
społecznościowych. Oczywiście warto w takiej sytuacji umówi  się 
z doradc  podatkowym – to na pewno zaprocentuje w 3 roku. 
Nie zapomnijcie zostawi  like a -

No i ostatni smaczek, PITy . Będziecie ardzo zaskoczeni, 
więc zró cie to jak najszy ciej, o fiskus w tym roku może y  srogi.

 S o o
Cz o  z

o  K   z o z o

z o z 
C oc F oc
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Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie, 
która w imieniu mareckiego samorzą-
du wybudowała i zarządza Mareckim 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym 
zdobyła 1 miejsce w Konkursie 
3W organizowanym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w kategorii 

Samorząd. Konkurs 3W to projekt BGK, 
który koncentruje się na zasobach, wo-
kół których biznes, nauka, administra-
cja i społeczeństwo powinny budować 
swoją strategię wobec zmian klimatu. 

Konkursowe 3W to: woda, wodór 
i węgiel – kluczowe elementy dla zrów-
noważonego rozwoju naszego kraju. Jury
konkursowe nagrodziło Mareckie Inwe-
stycje Miejskie za innowacje ekologiczne 
poprawiające efektywność wykorzystania 
wody zastosowane w budynku MCER.

To kolejna nagroda dla mareckie-
go samorządu za budowę Mareckiego 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. 

otychczas budynek przy Wspólnej 
wyróżniony został m.in. tytułem Perła 
Samorządu przyznanym przez zien-
nik Gazeta Prawna i PWC, Zielonym 
Laurem przyznanym przez Polską Izbę 
Gospodarczą „Ekorozwój”, czy też Bu-
dowlanym Oskarem przyznanym przez 
Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa.

z  
L

Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne 
po raz kolejny nagrodzone!

Katarakty czas zoperować

Od wielu lat ulica Sportowa przy więk-
szych opadach deszczu zamienia się 
w rzekę przeciętą w trzech miejscach 
kataraktami. Kto korzysta z ośrodka 
zdrowia czy przedszkola, albo po pro-
stu przejeżdża Sportową w dżdżyste 
dni domyśli się, co mam na myśli. Tymi 
progami są zbudowane kilka lat temu 
progi zwalniające, które skutecznie nie 
tylko spowalniają ruch, ale najskutecz-
niej tamują wodę. eszczówka w eks-
tremalnym przyborze nawet przelewa 
się przez progi, przez co dojście suchą 
nogą chociażby do lekarza i apteki staje 
się nie lada wyzwaniem.

Problem istnieje od momentu po-
jawienia się wyniesionych przejść dla 
pieszych, które miały w założeniu 
zwiększyć bezpieczeństwo, ale jed-
nocześnie przysporzyły dodatkowego 
kłopotu. Największa woda zbiera się 
przy bramie Kardiomedu, przy przed-
szkolu i wjeździe na parking P R. Tak 
naprawdę cała zachodnia strona Spor-
towej tonie.

Od zaistnienia problemu nie dawa-
łem burmistrzowi Pietrusze spokoju 
i przy nadarzających się okazjach py-
tałem, namawiałem, podpowiadałem, 
wydawało mi się wtedy rozsądne roz-
wiązania. Początkowo zaproponowa-
łem, zdawało się najprostsze z nich, 
czyli nacięcie każdego progu po stronie 
Parku Wolontariuszy i odprowadzenie 
w ten sposób wody do studzienek przy 
starej poczcie i na skrzyżowaniu z Lisa 
Kuli. Okazało się to niemożliwe z uwagi 
na aktualną gwarancję na progi zwal-
niające. Na domiar złego studzienka 
przy Lisa Kuli okazała się zbyt mała, 
żeby przyjąć wodę ze Sportowej. Pan 
burmistrz zapewniał mnie, że poszuku-
je się innych rozwiązań, żeby problem 
załatwić. Mieliło się, mieliło, aż się wy-
mieliło. A my, mieszkańcy otrzymamy 
przy okazji coś więcej.

Albowiem cała ulica Sportowa zosta-
nie przebudowana z powodu... niemoż-
ności doraźnego, acz skutecznego jej 
odwodnienia. Ratusz przygotował pro-
jekt przebudowy Sportowej. Moje na-
cinanie progów okazało się naiwne, bo 
odwodnienie Sportowej jest znacznie 
trudniejsze. Okazało się bowiem, że ta 
niespełna 400 metrowa ulica musi być 

podzielona aż na trzy części, a woda 
z każdej z tych części odprowadzana 
będzie w 3 niezależne miejsca. I tak oto 
woda z odcinka Sportowej przy Parku 
Wolontariuszy odprowadzona zostanie 
do ulicy Zajączka, odcinek środkowy – 
do rowu przy komendzie policji, a odci-
nek przy dawnej poczcie – do studzien-
ki przy Lisa Kuli.

Wygląda to solidnie, przyznaję. Co 
prawda takie odwodnienie okroi Spor-
tową z kilku miejsc parkingowych, ale 
przecież mamy duży i darmowy parking 
między Biblioteką Publiczną a Kardio-
medem.

Magistrat poluje na okazję zawalcze-
nia o dofinansowanie na tą inwestycję. 

– Jak tylko pojawi się taka szansa, od 
razu wrzucamy Sportową – zapewnia 
zastępca burmistrza ariusz Pietrucha.

Poza załatwieniem wielkiego proble-
mu życiowego mieszkańców z tego rejo-
nu i nie tylko z tego również wszystkich 
pacjentów Kardiomedu, odwiedzających 
Park Wolontariuszy oraz podążających 
do przedszkola  inwestycja ta załatwi coś 
jeszcze – mianowicie domknie estetycz-
nie cały rewir pomiędzy Piłsudskiego, Za-
jączka, Lisa Kuli i Sportową, nad którym 
pracujemy od wielu lat.

Robert 
Sz ń

S Y IA A OSI I CIA W A C
C I W S K  O A O S AWOWYC :

•  A  Wo  – uczeń VIII LO im. Władysława IV 
w Warszawie,

•  z o  – uczeń VIII LO im. Władysława IV 
w Warszawie,

•  A z  Wo  – uczeń VIII LO im. Władysława IV 
w Warszawie,

•  K  K c  – uczeń Technikum Informatycznego 
w Zielonce,

•  A  S o  – uczennica XIII LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. płk Leopolda Lisa-Kuli 
w Warszawie,

•  A   – uczennica LO w Zespole Szkół nr 
1 im. Jana Pawła II w Markach.

S Y IA A OSI I CIA W A C  
S W WY S YC  C L I:
•   Bo z  – student Politechniki 

Warszawskiej, 
•   W cz ń  – studentka Uniwersytetu 

Warszawskiego, 
•  J  o z  – studentka Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, 
•  z  c  – studentka Uniwersytetu 

Łódzkiego, 
•  A c  z  – studentka Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie,
•  B o  ń o  – student Uczelni Medycznej 

w Warszawie.
S  z  o c  cz :
•  A  Bo z  – uczeń II LO z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, 
aktor teatralny i musicalowy,

•  B o  z  – student Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz uczeń Zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. Chopina, wokalista.

S Y IA A OSI I CIA S O OW :
•  A  J o – uczennica LX LO im. W. 

Górskiego w Warszawie, lekkoatletka w UKS 
„LA BASKET”,

•  S  ń o  – uczeń NLO ZPRP w Kielcach, 
piłkarz ręczny – członek reprezentacji Polski 
w kategorii U-18,

•   z  – uczeń Technikum nr 3 im. Ludwika 
Krzywickiego w Warszawie, zapaśnik UKS „Zdrowy 
Targówek” w Warszawie,

•  W o  W czo o  – studentka Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, tancerka 
sportowa w Acro Dance w Warszawie,

•  o  S cz – studentka Wyższej Szkoły 
Edukacji w Sporcie w Warszawie, tancerka sportowa 
w Acro Dance w Warszawie,

•  B o  W  – uczeń Technikum 
Elektronicznego nr 1 w Warszawie, zawodnik kajak 
polo w KS Powiśle w Warszawie.

J o  
J z

 Szczęśliwa dwudziestka

Kolejny już raz marecki ratusz docenił najzdolniejszą 
młodzież w Markach. Stypendia przyznano 20 marec-
kim uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom. 
W gronie najzdolniejszych prymusów w nauce znalazło 
się dwunastu młodych i zdolnych mieszkańców naszego 
miasta. Nagrodzono także sześcioro uczniów i studen-
tów za wyjątkowe osiągnięcia sportowe. W elicie zna-
lazły  się  również dwie artystyczne dusze, których osią-
gnięcia zauważył marecki ratusz. Wszystkim młodym 
i utalentowanym stypendystom serdecznie gratulujemy. 
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Największa orkiestra świata 
znów zagra w Markach!
S   z ń   ończ  o  o  z  o    Sz o c  c c  
oz cz  o o  zo  WO o o  c  o o z  cz   z ończo  

    o z z    o o z  z o c  o o   
K  WO o  z     z o   z o o  o cz   

Kontakt ze sztabem: 
wospmarki@gmail.com

 o z z  z cz  
 c c   A o:

allegro.sztabmarki@gmail.com
F c oo : 

WO  
L c c  Sz  WO   

marki.net.pl/wosp 

Fo :  A  FO O o  o

Inne działy krzątają się i wysilają, żeby wszyst-
ko zagrało w Mareckim Centrum Edukacyjno 
– Rekreacyjnym, przy ulicy Wspólnej 40-42.

– Tym razem mamy ręce pełne pracy, ponie-
waż robimy WOŚP zgodnie ze starą formułą, 
stacjonarnie, a już nieco zapomnieliśmy, ile 
to było pracy. Finały online były trudniejsze, 
bo nowe dla nas, ale organizacja nieco mniej 
skomplikowana i łatwiejsza organizacyjnie. 
Jak my to robiliśmy, że to wychodziło? – zwie-
rza się Szefowa Sztabu Maria Krzyżanowska. 

Magdalena Leszczyńska, pracuje na podob-
nych zasadach i warunkach, te ostatnie lata 
trochę zmniejszyły jej liczbę dokumentów przy 
rejestracji wolontariuszy. Zwiększenie prawie 
o 100% liczby osób kwestujących, to dla Mag-
dy i Zuzi nie mały orzech do zgryzienia. 

– Muszę dodać, że Ząbki grają wraz z Mar-
kami, więc będzie o nas głośno i u sąsiadów 
– mówi Magda, Szef Wolontariatu. 

– Pamiętajcie, że od 10 grudnia na terenie 
Marek są już puszki kwestarskie w firmach, 
czy instytucjach mareckich – dodaje prawa 
ręka Szefa Wolontariatu Zuzia. 

Zobacz, czy nie ma jej w twoim sklepie, 
u fryzjera, w przedszkolu czy szkole. Kwesta 
już się rozpoczęła. Jeżeli masz ochotę wsta-
wić puszkę u siebie w firmie napisz do nas: 
wospmarki@gmial.com, lub zarejestruj się na 
iwolontaiusz.wosp.org.pl i wybierz sztab 830.

Trudne czasy nastąpiły w Strefie Smaku, 
ale Adam Michalski, jak zwykle zaskoczy nas 
czymś smacznym, kolorowym i wyjątkowym 
Szczegółów nie zdradzimy, ale sztab już nie 
może się doczekać szefów kuchni ze Stowa-
rzyszenia BBQ i ich specjałów. Ada Gajek już 
dzwoni i mobilizuje wszystkich do upieczenia 
smakołyków do Kawiarenki. 

– Nie zabraknie też pysznej herbaty zi-
mowej – zachęca Ada, Szefowa Kawiarenki.

Jarek Jaździk i Katarzyna Bielska, two-
rzą plan na niezapomniane chwilę z ma-
reckimi artystami, będzie też kilka niespo-
dzianek oraz licytacje ze sceny. Zapraszamy 
na występy wszystkich uzdolnionych, tych 
małych, ze szkół i przedszkoli, jak i dużych 
o pięknych głosach i wyjątkowych tanecz-
nych uzdolnieniach.

W tym roku wracają wystawcy i dział 
rękodzielnictwa, a więc cuda z ręki Ewy 
Cudnej. Warto wspomnieć, że zapraszamy 
osoby zdolne, z atrakcyjnymi pomysłami, 
jak i naszych przedsiębiorców do wzbo-
gacenia atrakcji i stoisk finałowych. Wra-
cają do nas dmuchańce i skakańce Radka 
Wycecha, chłopaka o dobrym sercu. Gra 
z nami od wielu lat, a przez ostatnie dwa 
finały powstrzymała go jedynie on-lino-
wa wersja.

Janek Gwiaździński przypomina, że od 
samego początku grudnia trwają już licyta-
cje na Allegro. To nie lada gratka. Pracy jest 
co niemiara, ale warto. Zgłasza się do nas 
wielu młodych artystów ze swoimi dziełami. 
Wystawimy wszystkie dary, które zostaną 
zgłoszone do finału. Można pisać na allegro.
sztabmarki@gmail.com.

Jeśli chcecie śledzić nasze poczynania 
zapraszamy na nasz profil na Facebooka – 
WOSPMarki. Aukcje znajdziecie na profilu 
Licytacje Sztab WOŚP Marki. A poprzednie 
finały możecie zobaczyć u Krzyśka Bychow-
skiego na portalu marki.net.pl.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wsparcia naszej inicjatywy, w każdej po-
staci, przez wystawienie się na finale, da-

rowanie rzeczy, by wstawić na Allegro lub 
do fantowni. Można upiec ciasto do naszej 
kawiarenki, gdzie nabierać siły będą dzielni 
wolontariusze albo wspomóc naszą Strefę 
Smaków. Zapraszamy.

Mamy kilka obaw, zastanawiamy się, czy 
wszystko co planujemy uda się nam w tych 
trudnych czasach. Czy osiągniemy kwoty 
z lat poprzednich?. Na przełomie 17 lat 
oddaliśmy Fundacji WOŚP ponad półtora 
miliona złotych, które pomogły dzieciom. 
Tym razem mamy prostą sprawę, gdyż gra-

my, bo „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich – małych i dużych!”

– W tamtym roku policzyliśmy 172 tysią-
ce złotych – wspominają Jadzia Wiloch wraz 
z Markiem Jeziorskim, szefowie komisji kasy.

Już dziś zapraszamy wszystkich na 
18 marecki, a 31 Finał WOŚP do MCER, 
Wspólna 40-42, 29 stycznia 2023 w godzi-
nach 12:00-20:00. Nie może Was zabraknąć!

z
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