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Będzie moc atrakcji! Wielki finał już w niedzielę, 25 września,  
na stadionie przy Wspólnej 12. Musicie tam być!

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze oraz Burmistrz 
Miasta Marki Jacek Orych serdecznie zapraszają na XVII edycję 
Spartakiady Rodzinnej, podczas której tradycyjnie wybierzemy 
Sportową Rodzinę Roku. Impreza jak co roku będzie naszpikowana 
wieloma atrakcjami, m.in. warsztaty taneczne, koncerty muzyczne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy kulinarne, malowanie 
buziek, dmuchańce, wata cukrowa, a przede wszystkim możliwość 
uczestnictwa w licznie przygotowanych konkurencjach sportowych, 
w których udział mogą wziąć całe rodziny.

W tym roku będziemy kontynuować naszą grę miejską  
"Marki (nie)Znane", której naczelnym celem jest odkrywanie 
mareckich firm, o których istnieniu być może do tej pory  

nie wiedzieliście. Wystarczy je odwiedzić w ich siedzibach 
i wykonać przygotowane przez ich przedstawicieli proste 
konkurencje. 

– Realizując zadania zbieramy punkty, które od razu  
zapisywane są w paszporcie, a bardzo przydadzą się w niedzielę 
na stadionie przy Wspólnej. Będą bowiem wliczane do konkursu  
„Sportowa Rodzina Roku”, jednego ze znaków firmowych 
Spartakiady! – wyjaśnia Marcin Dąbrowski, prezes zarządu 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Nagrodami w zabawie są 3 rowery MTB, każdy o wartości 1750 zł. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.msg.net.pl. 

Zapowiada się fantastyczna zabawa! Serdecznie zapraszamy 
na teren Marcovii 25 września już od godziny 13:00. Do zobaczenia!

Mareckie Stowarzyszenie GospodarczeMareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

SpartakiadaSpartakiada  
RodzinnaRodzinna  
po raz 1717
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Ktoś otwiera drzwi. Wreszcie posiadacz wraca z pracy. Będzie 
okazja rozprostować kości i zmienić, choć na krótko, oto-
czenie. Smycz na szyję i jestem gotów. Czy posiadacz nie 
rozumie, że jestem inteligentną i zdyscyplinowaną jednostką, 
że narzędzia przymusu bezpośredniego są w moim przypad-
ku zbędne? Ale nie oponuję. Większość dnia spędzam sam 
w czterech ścianach, więc każde wyjście mnie cieszy.

Pewnie spotkam kilku, znanych jedynie z widzenia – bez 
obwąchiwania, że o warknięciu nie wspomnę. To nic, że pój-
dziemy tą samą od miesięcy trasą, z tym samym przystankiem 
na siku przy stadionie… O, coś się tu dzisiaj dzieje! Jakaś 
spartakiada, czy jakoś tak. Tylu ludzi naraz dawno nie wi-
działem. Biegają, skaczą, bawią się… Ludzie to mają klawe 
życie! Poudaję, że coś niucham i popatrzę chwilkę. Jak ja bym 
chciał też tak poszaleć! No, i odpływam… Widzę ogrodzony, 
zieloniutki, przystrzyżony, pagórkowaty trawnik. To taki mini 
stadion dla takich jak ja. Na nim ustawione slalom, palisada, 
obręcze do skoków, równoważnie. Harcuje tu wielu znajomych 
z okolicy, których codziennie spotykam ledwie przelotnie. Ale 
widzę też sporo przyjezdnych – okazja do nowych kontaktów, 
bez krępującej smyczy, bez presji czasu, jak zawsze kiedy 
posiadacz ma coś pilnego do zrobienia w domu. Jedni szaleją 
miedzy tyczkami, inni skaczą przez przeszkody. Są też tacy, 
którzy wolą sporty mniej angażujące – dla nich jest odrębne 

miejsce. To wygrodzony wybieg dla mniejszych ras. Trwa tu 
taka nasza olimpiada. Jest o czym poszczekać bez pośpiechu, 
bo posiadacze zajęli się sobą na ławeczkach nieopodal. Tu się 
po prostu zapomina o samotności. Kupa zabawy i radości. 

A propos kupy… Nie szarp mnie tak posiadaczu, bom jesz-
cze nie dokończył. Zaraz zrobię swoje i będziesz miał okazję 
do posprzątania. No, nie szarp mówię! Łapy mnie bolą od 
tego zapierania się. Ten chodnik przy stadionie to niezła ru-
ina. Dziurawy, wyboisty i wąski. Jak ci ludzie mogą po nim 
chodzić? Nawet na czterech łapach można się na nim potknąć. 
O psi dżinie, psi lapoński Mikołaju, czy inna psia złota rybko! 
Pragnę swoich igrzysk i chodnika! Niech to wreszcie zobaczę!

Psinko droga. Nie zobaczysz, jeśli twój posiadacz nie 
zagłosuje na jeden z naszych projektów w Mareckim Bu-
dżecie Obywatelskim na stronie www.marki.pl/zdecyduj/: 

Nr 1 PSI PARK lub nr 3  REMONT CHODNIKA NA WSPÓLNEJ 
(kategoria projektów twardych). 

Zdecydujmy na co 
przeznaczyć 800 tys. złotych 
w ramach Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Pomimo trwających wakacji i okresu urlopo-
wego, Zespół ds. MBO, którego jestem człon-
kiem nieprzerwanie od 2015 roku, dokonał 
weryfikacji wszystkich wniosków zgłoszo-
nych w tegorocznej edycji. Wnioskodawcy 
złożyli w tym roku 20 projektów, w tym 
14 w kategorii zadań twardych i 6 w kate-
gorii zadań miękkich. Finalnie jako Zespół 
zakwalifikowaliśmy 18 projektów, z tego 
jeden warunkowo. 2 projekty zostały odrzu-
cone. Zapraszam na stronę zdecyduj.marki.
pl, gdzie można zapoznać się z opisami szcze-
gółowymi projektów. 

Do 21 września możemy głosować na 
zgłoszone projekty w tegorocznej edycji Ma-
reckiego Budżetu Obywatelskiego. Wzorem 
roku ubiegłego mamy do wydania kwotę 
800 tys. zł, z tego 650 tys. zł na zadania twar-
de i 150 tys. zł na zadania miękkie. 

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek 
bez względu na wiek. 

Głosujemy:  
•  elektronicznie (przy pomocy dedykowa-

nej aplikacji udostępnionej przez  
Urząd Miasta pod adresem  
http://zdecyduj.marki.pl), 

•  mailowo na adres: zdecyduj@marki.pl 
– przy tej formie głosowania przesyłamy 
skan lub zdjęcie wypełnionej i własno-
ręcznie podpisanej karty do głosowania, 

•  osobiście w wybranych miejscach na 
terenie miasta, tj. w Kancelarii Urzędu 

Miasta Marki, w Bibliotece Publicznej 
w Markach: w filii w MCER (ul. Wspólna 
40/42) i Strudze (ul. Wczasowa 5), 
w CAF3  (ul. Fabryczna 3), w Mareckim 
Ośrodku Kultury (ul. Fabryczna 2), 

•  listownie na adres Urzędu Miasta 
Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 
05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki 
Budżet Obywatelski” – uwaga: 
decyduje data stempla pocztowego,    

•  wypełniając tylko jedną kartę do głosowa-
nia, wskazując po jednym zadaniu z kate-
gorii zadań „twardych” i „miękkich”, 

•  poprzez postawienie znaku „X” w odpo-
wiedniej kolumnie obok nazwy zadania 
z danej kategorii.

Zadania wybrane do realizacji przez 
mieszkańców Marek zostaną zrealizowane 
w ramach budżetu Miasta w roku 2023. 

Park linowy, siłownie plenerowe, place 
zabaw, cykl koncertów letnich, zakup ple-
nerowej sceny koncertowej, tor rowerowy 
typu pumptrack, budowa chodnika przy ul. 
Okólnej oraz doświetlenie trzech przejść dla 
pieszych, „Ogród zmysłów” – strefa relaksu, 
„Źródełka markowej wody”, cykl plenero-
wych wydarzeń kulturalnych, wyposażenie 
na miejskie wydarzenia i imprezy sportowe, 
górka saneczkowa, kosze na śmieci i pojem-
niki na psie odchody, rajd rowerowy, wiaty 
przystankowe, to przykłady zrealizowanych 
bądź podlegających realizacji projektów 
z poprzednich edycji Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego. A jakie zadania zwyciężą 
w tym roku? Zapoznajmy się z zakwalifiko-
wanymi projektami i do 21 września zde-
cydujmy na co wydać nasze pieniądze, aby 
żyło nam się w Markach lepiej, bezpieczniej, 
wygodniej. W końcu Tak właśnie zmieniamy 
Marki! 
Gorąco zachęcam Państwa do głosowania!

Robert  
Szafrański

Ze swojej strony pragnę Państwa zainteresować wybranymi projektami zgłoszonymi
przez członków i sympatyków Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
(w wylosowanej kolejności widniejącej na kartach do głosowania):

 PROJEKTY „TWARDE”

Co w psie piszczy

Miejskie środki  
w rękach 
mieszkańców

Grzegorz 
Chwiłoc-Fiłoc

Marlena 
Stosio

1. Psi park  
  Projektodawca: Marlena Stosio, Robert Szafrański Koszt realizacji: 185.000 zł
  Opis zadania: Budowa ogrodzonego, całodobowego i dwustrefowego (dla ras mniejszych 

i większych) wybiegu dla psów. Na powierzchni trawiasto-piaszczystej, urozmaiconej 
pagórkami, zostaną zainstalowane urządzenia do psich zabaw: kładka, podest, palisada, 
paliki do slalomu, tunel oraz poidełko. Dodatkowo staną tam ławeczki dla właścicieli 
psów, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. U zbiegu ulic Stawowej i Jasińskiego.

3. Remont chodnika przy Wspólnej
  Projektodawca: Marlena Stosio, Robert Szafrański Koszt realizacji: 198.600 zł
  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 poruszających się po nim 
osób. Zadanie polega na położeniu nowej nawierzchni chodnika. Celem projektu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika. Odcinek od Al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego do Broniewskiego po stronie MCER.

4. Projekt Setka na Szpitalnej
  Projektodawca: Wioletta Markiewicz, Mateusz Markiewicz Koszt realizacji: 70.000 zł
  Opis zadania: Setką po Szpitalnej – nie, bo mamy tu żłobek, przedszkole, osiedla, garby. 

Nasza SETKA to ok. sto dziesięć metrów brakującego chodnika – setka dla istotnej popra-
wy bezpieczeństwa wszystkich pieszych w tym rejonie. To wyraz troski o dzieci, młodzież, 
osoby z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów. Jednym kliknię-
ciem możesz to zmienić! Budowa brakującego odcinka chodnika w ulicy Szpitalnej. 

5. 100 ławeczek odpoczynkowych
  Projektodawca: Małgorzata Waszewska, Maria Borysewicz, 

Jadwiga Bieniek, Andrzej Nadolski Koszt realizacji: 560.000 zł
  Opis zadania: Zadanie obejmuje zakup i montaż ulicznych ławek dla mieszkańców, zapewniając 

im chwilowy odpoczynek podczas spacerów. Ławeczki zapewnią większą swobodę i komfort życia 
w drodze do przystanku autobusowego, sklepu, lekarza, szkoły, przedszkola lub kościoła. Na pewno 
chwili odpoczynku potrzebują też rodzice z dziećmi, zwłaszcza mamy karmiące i młodzież.

12. SP1 Gram w Zielone
  Projektodawca: Marek Mielczarek, Agnieszka Gawkowska Koszt realizacji: 70.000 zł
  Opis zadania: SP 1 Gra w zielone – zieleń wokół szkoły to naturalny filtr zanieczyszczonego po-

wietrza. Rabaty zostaną obsadzone roślinami wieloletnimi w donicach, zmieniającymi swoje 
kwitnienie wraz z porami roku. Zaplanowana zieleń będzie łącznikiem z częścią edukacyjną 
Zielono Mi na terenie szkoły. Powstanie radosna i zdrowa ścieżka spacerowa dla mieszkańców.

PROJEKTY „MIĘKKIE”
4. Koncert Kubańczyka
  Projektodawca: Andrzej Nadolski, Wiktoria Urbaniak,  

Monika Banaszek, Kacper Drewa Koszt realizacji: 35.000 zł
  Opis zadania: Zadanie obejmuje organizację koncertu polskiego rapera o pseudonimie 

KUBAŃCZYK. Jest twórcą takich hitów jak: „Lady Pank”, „Z Tobą”, „Stargard”. Koncert 
Kubańczyka zostanie poprzedzony występem artysty, który będzie miał za zadanie rozgrzać 
publiczność przed zasadniczą częścią koncertu.

5. Teatrzyki dla dzieci – kulturka w Strudze
  Projektodawca: Magdalena Cywińska, Urszula Paszkiewicz Koszt realizacji: 40.000 zł
  Opis zadania: Projekt zakłada organizację przedstawień dla dzieci na terenie Zespołu Szkół 

nr 2 w Markach – Strudze.
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Z punktu widzenia niemal wszystkich samorządów ostatnia 
lata są trudne. Przede wszystkim z powodów finansowych. 
Częste zmiany w PIT, które mogły być korzystne dla zwykłego 
obywatela, miały tę drugą, gorszą stronę medalu. W ich wyniku 
dochody samorządów skurczyły się. To dotknęło również Marki 
(i to mimo coraz większej liczby mieszkańców). Dlatego cza-
sem jedyną możliwością realizacji inwestycji jest zdobycie do-
finansowania: z Unii, samorządu Mazowsza czy też od rządu.

Tym razem duże pieniądze wpłyną do Marek z budżetu 
państwa. Dwie mareckie inwestycje otrzymają dofinansowanie 
z kolejnego rozdania rządowego programu inwestycji strategicz-
nych. Klasyczne „yes, yes, yes” jest tu jak najbardziej na miejscu.

Po pierwsze… 
…będziemy mogli zmodernizować ulicę Ząbkowską na odcin-
ku od obwodnicy do ulicy Fabrycznej. Na ten cel rząd przezna-
czy 10,63 mln zł. To pokryje większość kosztów tej inwestycji. 

– W planie m.in. schowanie części energetycznych linii 
napowietrznych, ułożenie nowej nawierzchni i chodników, 
przebudowa skrzyżowań, wymiana oświetlenia oraz budowa 
infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego – czytamy 
na stronie marki.pl

Uwaga! Trzeba się uzbroić w odrobinę cierpliwości. Będzie 
to inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. 
Co to oznacza? Najpierw trzeba zrobić tzw. program funk-
cjonalno-użytkowy (PFU) dla Ząbkowskiej, ogłosić przetarg, 
potem jego zwycięzca wykona projekt i uzyska pozwolenia, 
a dopiero potem wkroczy w fazę realizacyjną. Z grubsza moż-
na oszacować, że po przygotowaniu PFU przetarg zostanie 
ogłoszony na początku przyszłego roku, kwestie projektowe 
i pozwoleniowe zajmą rok z okładem, dlatego ostrożnie za-

kładam, że w fazę realizacji robót wejdziemy w 2024 r. O tyle 
z Ząbkowską jest dobra sytuacja, że ma już ułożoną kanalizację 
sanitarną i deszczową, więc robót podziemnych nie powinno 
być dużo. 

Po drugie…
…dzięki dofinansowaniu wymienimy ogrzewanie w więk-
szości domów komunalnych. Dlaczego to ważne? Jesienią 
i zimą w naszym mieście spotykamy się z problemem niskiej 
emisji. Jest ona przede wszystkim efektem spalania paliw 
stałych (głównie węgla) w domowych piecach. Zasada jest 
prosta – im mniej takich pieców, tym lepsze powietrze. W ra-
mach rządowego programu otrzymamy 3,47 mln zł. Z domów 
komunalnych znikną stare piece.

– To nasz kolejny krok na drodze poprawy jakości powie-
trza – zaznacza burmistrz Jacek Orych. 

Warto przypomnieć, że nasze miasto dopłaca również do 
wymiany starych pieców. Dzięki dotacjom udało się w po-
przednich latach wyeliminować kopciuchy z 75 lokalizacji. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie, a następnie proces akceptacji tych projektów. 
A ja mogę Państwu obiecać, że będziemy pisać kolejne wnioski 
o dofinansowania na inwestycje – podkreśla Jacek Orych.

Panie Burmistrzu, kibicujemy! 

Potężny zastrzyk 
finansowy dla miasta
Ulica Ząbkowska będzie jak nowa, a większość domów komunalnych przestanie 
kopcić dzięki wymianie ogrzewania – te dwa przedsięwzięcia zrealizujemy dzięki 
14-milionowemu dofinansowaniu. 

Jarosław  
Jaździk

Niechaj ciuchcia 
odzyska dawny blask

Nasz samorząd chce wyremontować 
zabytkowy parowóz – jeden z najważniejszych 
historycznych symboli naszego miasta. 

„Od Targówka aż do Marek zaiwania samowarek” – to sło-
wa piosenki o mareckiej wąskotorówce, która do 1973 r. 
łączyła Warszawę z Radzyminem. Niestety, w czasach PRL 
jedna z historycznych pamiątek zniknęła z mapy naszego 
miasta. Pozostał po niej symbol – parowóz PX-48, który 
stoi na skwerze przy ratuszu. 

Jak to bywa, ząb czasu ją zaczął naruszać. Dlatego 
władze naszego miasta zdecydowały, że konieczny jest 
gruntowny remont parowozu. Oczywiście realizowany po 
okiem konserwatora, bo warto wiedzieć, że lokomotywa 
jest wpisana do rejestru zabytków. 

To zresztą pozwoliło na uzyskanie dofinansowana do 
tego przedsięwzięcia. Kwotę 80 tys. zł przeznaczył na ten 
cel samorząd województwa mazowieckiego z programu 
na rzecz renowacji zabytków. To oczywiście nie pokryje 
całości kosztów, ale tu z pomocą przyjdzie budżet naszego 
miasta. 

Na początku września miasto ogłosiło przetarg na wy-
konanie remontu. Trzeba trzymać mocno kciuki, żeby 
pojawili się chętni wykonawcy (co nie jest wcale w dzisiej-
szych czasach takie oczywiste) i żeby oferty były zbliżone 
do kwoty, które miasto jest w stanie przeznaczyć na to 
zdanie. 

– Jeśli jesienią ciuchcia zniknie spod ratusza, nie mar-
twcie się. Będzie to oznaczało tyle, że już mamy wyko-
nawcę, a prace remontowe ruszyły – nomen omen – pełną 
parą – napisał na portalu Facebook burmistrz Jacek Orych.

Oby właśnie tak się stało. Wtedy, jeszcze przed Gwiazd-
ką, odnowiony parowóz powróci na stację „Ratusz” i znów 
będzie przypominać o jednej z najważniejszych kart 
w mareckich dziejach. 

REKLAMA

PRAWIE 80 LAT HISTORII

Jeśli chcecie poczytać o dziejach mareckiej 
kolejki, koniecznie odwiedźcie stronę internetową 
historia.marki.pl. Znajdziecie tam mnóstwo 
smakowitych historii z dziejów tego rozwiązania 
komunikacyjnego. Wystarczy w wyszukiwarce 
na portalu wpisać słowo „kolej”. Podstawowe 
informacje o jej historii znajdziecie pod tym 
skróconym adresem: tiny.pl/wgdxp

Magdalena 
Szafarz
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24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. 
W wyniku działań wojennych kraj opuściło wie-
lu Ukraińców, z czego ponad 5 milionów trafiło 
do Polski. W Markach schronienie znalazło oko-
ło pięć tysięcy sąsiadów zza wschodniej granicy. 
O magazynie, zorganizowanym w ekspresowym 
tempie przez Miasto Marki i MSG oraz zaopatry-
wanym przez ludzi o wielkich sercach pisaliśmy 
już w poprzednim numerze Ekspresu. 

W ramach działań pomocowych Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze otworzyło konta 
w kilku walutach, na których zbieramy środki 
na dalszą pomoc. Uruchomiona została również 
dedykowana na ten cel zrzutka na serwisie in-
terentowym. W ramach rozszerzenia działań 
charytatywnych razem z Mareckim Ośrodkiem 
Kultury i Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekre-
acyjnym zorganizowaliśmy 21 kwietnia koncert 
„Marki dla Ukrainy” połaczony z wernisażem 
i degustacją ukraińskich potraw. Koncert przy-
ciągnął do hali widowiskowej MCER przeszło 
200 widzów. W koncercie wystąpili m.in. Anna 
Lubańska – solistka Opery Narodowej, Roman 
Ziemlański – wirtuoz gitary, aktor Jerzy Łazew-
ski, a także nowoutworzona grupa wokalna pol-
sko-ukraińska Kalina. Na scenie pojawili się: 
zespół Fundacji Otwarte Serce, grupa etnicz-
no-folkowa Sumana, artyści z Teatru Piosenki 
OLALA oraz przyjaciele Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Po pełnym 
wzruszeń koncercie można było wziąć udział 
w licytacji prac mareckich artystów, a także obej-
rzeć fotografie, które dokumentują wydarzenia 
w naszym mieście. Cały dochód ze sprzedaży 
biletów, licytacji i tzw. puszek przeznaczony zo-
stał na pomoc uciekającym przed wojną. 

Z zebranych środków zaopatrywany był Ma-
gazyn dla Ukrainy mieszczący się w Hali spor-
towo-widowiskowej im. Bożeny Markiewicz 
na ul. Dużej 3, zorganizowaliśmy także kursy 
języka polskiego we współpracy z Mareckim 
Ośrodkiem Kultury, fundacją Otwarte Serce oraz 
Centrum Aktywności Fabryczna 3. 

Kolejnym działaniem skierowanym na 
pomoc uciekającym z Ukrainy było otwarcie 
29 kwietnia domu, gdzie schronienie może zna-

leźć około 50 osób. Projekt ten, nazwany przez 
samych zainteresowanych: Przystań Nadzieja, 
rodził się w naszych głowach niemal od począt-
ku konfliktu zbrojnego. Obawialiśmy się, że nie 
zakończy się on szybko i dlatego szukaliśmy 
sposobu, aby pomóc w zakwaterowaniu. Zada-
nie nie było proste: należało znaleźć nie tylko 
obiekt nadający się do tego celu, ale również 
znaleźć sposób na finansowanie tego zadania. 
Dziś mogę powiedzieć, że nam się udało. Poro-
zumieliśmy się z właścicielami dawnego Hotelu 
Salwador, który został zamknięty podczas pan-
demii. Finansowanie czynszu i mediów zapew-
nili nasi niezawodni partnerzy: Toyota – Grupa 
Cygan oraz Toyota Bank Polska. Wsparcie księ-
gowe i prawne zapewniła Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy oraz Kancelaria Honestus. 

O Przystani Nadzieja szerzej piszemy w osob-
nym artykule, ale chcielibyśmy przybliżyć Wam, 
czytelnikom, skąd wzięła się ta nazwa. Jakiś czas 
temu do naszego magazynu zgłosiła się pani, 
która wkrótce miała urodzić dziecko. W wyniku 
nieporozumienia koordynator Magazynu dla 
Ukrainy Jarosław Jaździk został poinformowa-
ny, że „pani zaraz urodzi”. Jarek zrobił wielkie 
z zaskoczenia oczy i ruszył do akcji. Sytuacja 
była dosyć zabawna, gdyż z boku wyglądało 
to tak jakby zastanawiał się, czy najpierw ru-
szyć w prawo po gorącą wodę, czy w lewo po 
czyste ręczniki i prześcieradła. Byliśmy gotowi, 
a przynajmniej kolega Jarek, aby odebrać poród 

w Magazynie. Po chwili, okazało się, że tak się 
nie stanie, bo „zaraz” okazało się terminem tro-
chę bardziej odległym, liczonym bardziej w ty-
godniach, a nie w minutach. Po kilku chwilach 
wszystkie niezbędne rzeczy do wyprawki dla 
noworodka zostały przez naszych wolontariuszy 
zgromadzone. O sytuacji zapomnieliśmy w fer-
worze obsługi kolejnych uciekinierów z Ukrainy. 

Proszę sobie wyobrazić nasze zaskoczenie, 
a następnie wzruszenie, gdy kilka tygodni póź-
niej, ta pani znowu odwiedziła nasz magazyn. 
Oczywiście najpierw nie skojarzyliśmy, że to ta 
sama osoba, teraz z nosidełkiem w ręku, w któ-
rym była nowonarodzona córeczka z oryginal-
nym imieniem Nadzieja – symbolem wdzięcz-
ności matki za otrzymaną pomoc i wsparcie od 
mieszkańców naszego miasta. Uruchamiając 
schronienie dla naszych gości, szukaliśmy na-
zwy. Pomysły były różne i postanowiliśmy, aby 
nazwę wybrali sami nasi goście. Gdy poznali tą 
historię, wybór był oczywisty: Przystań Nadzieja. 

Wszystkie nasze powyższe działania niestety 
kosztują i to niemało. Nic nie udałoby się, gdyby 
nie Wy: mieszkańcy Marek. Pieniądze obiecane 
przez rząd na pokrycie kosztów zakwaterowa-
nia obywateli z Ukrainy wypłacane są nawet 
z 30 dniowym opóźnieniem. W tym miejscu 
z pomocą przychodzą właśnie środki wpłacone 
na nasze konto i zebrane na zrzutce przez ponad 
3 miesiące. Ofiarność Polaków jest wielka: do 
czasu pisania tego artykułu na zrzutce zanoto-

waliśmy wpłatę 11.082 zł, dochód z biletów, li-
cytacji i puszek wystawionych podczas koncertu 
w MCER to kwota: 16.818,61 zł, indywidualne 
wpłaty na nasze konta to kwota 34.132,26 zł. 
Razem daje to ogromną kwotę 62.032,87 zł. 

Potrzeby są jednak równie ogromne: na do-
raźne zakupy brakujących produktów w Ma-
gazynie dla Ukrainie wydaliśmy 18.062,60 zł, 
przekazaliśmy także 2.000 zł na zapewnienie 
dzieciom z Ukrainy dojazdów i przejazdów 
podczas półkolonii organizowanych przez 
Fundację Otwarte Serce. Początkowo udział 
w półkoloniach był przewidziany na 40 dzieci. 
W rezultacie z tej formy pomocy skorzystało 
81 dzieci i 9 matek. Ponadto sfinansowaliśmy 
kwotą 4.000 zł, zatrudnienie lektora do nauki 
języka polskiego dla uciekających przed wojną 
na Ukrainie. W sumie, wraz z dotacją przyzna-
ną Fundacji Otwarte Serce udało się stworzyć 
8 grup nauki języka polskiego. Najwięcej środ-
ków pochłania jednak funkcjonowanie Przy-
stani Nadzieja, gdzie schronienie może znaleźć 
jednocześnie około 50 uchodźców z Ukrainy. 
Na przygotowanie i pierwsze miesiące funk-
cjonowania Przystani Nadzieja wydaliśmy po-
nad 50.000 zł. Udało nam się pozyskać także 
kwotę 15.000 zł od Fundacji Banku PKO BP na 
zakup żywności dla uciekających przed wojną 
na Ukrainie. Aby lepiej wyobrazić sobie poziom 
kosztów warto podkreślić, że zapewnienie sa-
mych obiadów dla takiej grupy ludzi to koszt 
ponad 3.000 zł tygodniowo. Do tego dochodzą 
koszty pozostałych posiłków, koszty artykułów 
gospodarstwa domowego itp. 

Znaczna część naszych gości z Ukrainy nie 
ma podstawowych szczepień. W najbliższym 
czasie przygotowujemy spotkanie ze specjalistą, 
który przedstawi zalety szczepienia dzieci, np. 
przeciw gruźlicy, różyczce, czy tężcowi. Poma-
gamy w poszukiwaniu pracy i w szeroko rozu-
mienej aklimatyzacji w naszym kraju. Staramy 
się wprowadzić choć odrobinę normalności do 
życia naszych gości, aby choć na chwilę zapo-
mnieli o tym co ich spotkało. 

Cały czas szukamy więc darczyńców i spon-
sorów do realizacji dalszych działań, dlatego 
jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóć nasze 
działania to gorąco do tego zachęcamy. Obok 
znajdują się nr kont, na które można wpłacać 
pieniądze. Bardzo, bardzo dziękujemy za Waszą 
dotychczasową i przyszłą ofiarność.

Marki dla Ukrainy

MARECKIE  STOWARZYSZENIE 
GOSPODARCZE

05-270 Marki, ul. Fabryczna 3, lok. CAF3, NIP 1251350873, REGON 140138224, KRS 0000231763.

konto podstawowe 

Nr konta: 09 1090 1014 0000 000 14736 4790
wpłaty na dalsze funkcjonowanie Przystani Nadzieja 

Nr konta: 07 1090 1753 0000 0001 5066 3665 
Przypominamy, że nasze stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), 
tak więc osoby fizyczne i spółki osobowe mogą odliczyć darowiznę od kwoty do opodatko-
wania do wysokości 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do wysokości 10% dochodu (CIT).

za wielkie 

SERCA!
DZIĘKUJEMY 

Przedstawiamy podsumowanie naszych działań skierowanych

Marcin Dąbrowski
Prezes zarządu MSG
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To miejsce, które ma zastępować chwilowo 
dom, to miejsce gdzie nie ma obsługi – sprzą-
taczy, kucharzy, itp. To miejsce, które two-
rzymy my i nasi goście wspólnie o nie dbając 
najlepiej jak potrafimy. Jak widać całkiem 
dobrze nam to wychodzi, bo funkcjonujemy 
już piąty miesiąc. I z tej perspektywy działania 
Przystani mamy już pewne obserwacje.

Na początku wojny naszymi gośćmi byli 
ludzie z Mariupola, Żytomierza, Melitopola, 
Kijowa, Rubieżnego i Chersonia oraz z tere-
nów nieobjętych bezpośrednimi działaniami 
wojennymi. Były to głównie matki z dziećmi, 
które w trosce o dzieci szukały schronienia 
w obcym kraju z dala od spadających poci-
sków. W miesiącach kwiecień-lipiec w hotelu 
zamieszkiwało ok. 55 osób z czego ponad po-
łowa to dzieci. Nie zawsze było łatwo. Strach, 
obawy, nieznajomość polskich obyczajów, inna 
kultura i przyzwyczajenia, znacznie słabsza 
odporność fizyczna dzieci, a z tym związane 
choroby. Daliśmy jednak radę, pomagaliśmy 
w formalnościach, aklimatyzacji, opiece zdro-
wotnej, codziennych sprawach, często rów-
nież w znalezieniu pracy.

Zdarzały się różne sytuacje, jak to w gru-
pie ponad 50 osobowej. Kto w takiej grupie 
nie przebywał miesiąc, dwa czy pięć, ten nie 
wie jak to jest i może mieć błędne wrażenie, 
że to dla uchodźców wakacje all inclusive. 
Ale to nie są wakacje, to siłą wyrwany ka-
wałek z życia, jakie nasi goście prowadzili 
dotychczas, a naszą rolą było zapewnienie 
im bezpieczeństwa. Nie zawsze się udawało, 
bo i wśród Polaków, znajdowały się osoby, 
które w imię źle pojętego czynienia dobra – 
szkodziły i te bezpieczeństwo naszych gości 
zaburzały. Na szczęście były to nieliczne i mało 
znaczące przypadki. Większość mieszkańców 
Marek, była empatyczna, delikatna i pomoc-
na w swoich działaniach. Okazywali wielkie 
serce i docierali do nas z różnymi formami 
pomocy dla naszych gości. Pomimo naszych 
starań, opieki jaką opisano powyżej oraz do-
datkowych atrakcji, które im zapewniliśmy 
w celu oderwania się od smutnych myśli – 

tęsknota za domem, za mężami, rodzinami 
pozostawionym na Ukrainie, za krajem, była 
codziennością. Część osób z tzw. I tury zdecy-
dowała się wrócić do domów, jeśli je jeszcze 
mieli lub do innych miast na Ukrainie gdzie 
było spokojniej. Kilka rodzin znalazło w Mar-
kach mieszkania oraz pracę i rozpoczęli życie 
na własny rachunek. Część osób nie miała do 
czego wracać i jest z nami do dziś. 

Na przełomie lipca i sierpnia nastąpiła rota-
cja, zwolniły się miejsca w Przystani i nasze te-
lefony zaczęły się urywać od próśb o miejsce. 
W większości były to prośby od ludzi z Cher-
sonia, Mariupola, czy Doniecka. Z tych mocno 
okupowanych miejsc uciekały całe rodziny. 
I o ile od początku naszym założeniem była 
pomoc głównie matkom z dziećmi nie mogli-
śmy w zaistniałej sytuacji odmówić pomocy 
mężczyznom, ojcom, mężom. Kto ma wiedzę 
na temat tego co się działo w wymienionych 
miastach i pobocznych miejscowościach nie 
powinien podejmować się oceny słuszności 
ich i naszej decyzji. I tym sposobem ponow-
nie trafili do nas ludzie bardzo potrzebujący 
naszej pomocy. Ludzie po przejściach. Ludzie, 
którzy przebywali w schronach miesiącami: 
kobiety z dziećmi, mężczyźni których chciano 
na siłę wcielać do rosyjskiej armii, by walczyli 
przeciwko swoim rodakom. 

I znowu Przystań w szybkim tempie za-
częła się zapełniać. W niedługim czasie hotel 
znowu był pełen, a my ponownie robiliśmy 
co w naszej mocy, by pomóc naszym gościom 
w każdej sferze ich życia. Większość osób po 
ok. 2 tygodniach pobytu – czasu, który jest 
niezbędny na minimum aklimatyzacji i rege-
neracji, znalazło pracę. Osoby, które dotarły 
do nas później pracy jeszcze poszukują. Jeże-
li ktoś ma dla nich oferty pracy, zapraszamy 
do kontaktu, będziemy wdzięczni .Od poło-
wy lipca podobnie jak na początku istnienia 
Przystani trwało organizacyjne szaleństwo, 
poznawanie się, oswajanie, uczenie się siebie 
nawzajem. Były i są obowiązki oraz przyjem-
ności. Nasi goście pracują, dbają o wspólne 
miejsce zamieszkania, uczą się polskiego, 
uczestniczą w atrakcjach jakie im zapewnimy 
dzięki pomocy innych firm i osób prywatnych 
Dzieci, a jest ich obecnie dwadzieścioro, bar-
dzo chętnie chodzą do przedszkola i polskiej 
szkoły i wracają z niej zadowolone. 

Trwa życie, rodzina tymczasowa jest duża 
a wraz z tym więcej problemów i radości. 
Jest przyszłość, która dla większości jest nie-
wiadoma. Nie mają dokąd wracać, nie mają 
domów, ani wolnego kraju. Większa część 
planuje zostać w Polsce. To dotyczy zarówno 
osób, które są u nas od początku, jak i tych, 
którzy przyjechali później. Na ten moment 
liczy się przede wszystkim to, że mają dach 
nad głową, jedzenie, pracę, wsparcie z naszej 
strony. 

Nie byłaby możliwa pomoc na taką skalę 
gdyby nie współpraca, gdyby nie było dobry 
ludzi, którzy im pomagają. Nie byłoby tego 
miejsca, gdyby pewnego dnia nie powstała 
potrzeba serca wśród członków Mareckie-
go Stowarzyszenia Gospodarczego i myśl 
o stworzeniu takiego miejsca. Nie byłoby 
tego bez finansowego i moralnego wsparcia 
Toyota Bank oraz firmy Toyota-Grupa Cygan. 
Dzięki temu mamy moc i ciągle jej używamy, 
by pomagać tym, którzy w obliczu wojny tej 
pomocy naprawdę potrzebują.

Dziękujemy tym wszystkim osobom 
i instytucjom, które nas w tej inicjatywie od 
początku wspierają: Toyota-Grupa Cygan, 
właścicielkom byłego hotelu Salvador, Kan-
celarii Podatkowej Skłodowscy, Adamowi 
Michalskiemu, firmie SunChemical i jej pre-
zesowi Piotrowi Góralowi oraz wszystkim 
pracownikom z wyszczególnieniem Moniki 
Wyszogrodzkiej i Pawła Mielczarka, firmie 
JMDI Sp.z o.o., Ewie Nowickiej właścicielce 
“Saloniku Kwiatowego i Pracowni w Mar-
kach”, właścicielowi sklepu “Pan Warzywko” 
Maciejowi Majda, Tomaszowi Sobczakowi, 
Fundacji Otwarte Serce, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Markach, Piekarni Szwajcarskiej, 
Markowi Orychowi, Marcie i Erykowi Skło-
dowskim, Say Palianytsia, Selvecoua, Stowa-
rzyszeniu Polska 2050, Elżbiecie Błońskiej 
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, 
Caritas Warszawa, Olenie Rafalik, Anicie An-
nie z Fundacji Rozwoju Ukrainy, Vadymovi 
Burmistrov, Lianie Belmege, Alessi Slyvka-
-Belmag, wolontariuszom z Piaseczna oraz 
wszystkim niewymienionym imiennie oso-
bom, które przekazały nam prezenty dla 
dzieci, odzież, zabawki, przybory szkolne 
oraz książki dla naszych gości. Dziękujemy, 
że razem z nami tworzycie DOBRO.

Marki dla Ukrainy

Beata  
Brysiak

Nadzieja  
na lepsze jutro
Przystań Nadzieja to miejsce, które powstało w Markach pod koniec 
kwietnia 2022 dzięki wspólnej inicjatywie Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego i firmie Toyota-Grupa Cygan. Przystań została 
stworzona z myślą o ludziach uciekających przed wojną na Ukrainie.

do obywateli Ukrainy, którzy w Markach znaleźli schronienie przed wojną.
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Piesi będą 
bezpieczniejsi

Marecki ratusz poszukuje wykonaw-
cy doświetlenia 3 przejść dla pieszych. 
Zwiększamy bezpieczeństwo pieszych 
przy Orliku na Stawowej, przy wjeździe 
na Marcovię na Wspólnej oraz przy moście 
na rzece Długiej na ulicy Okólnej. W ubie-
głym roku wnioskowałem o doświetlenie 
dwóch pierwszych lokalizacji w Pustelniku. 
Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać swoje 
oferty do 21 września, następnie urzędnicy 
dokonają analizy ofert. Jeśli uda się wybrać 
wykonawcę przy pierwszym podejściu, prace 
zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Wkrótce czeka nas też poprawa bezpie-
czeństwa w innym bardzo niebezpiecznym 
miejscu w Markach. Z informacji uzyskanych 
z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie wynika, że lada dzień 
rozpoczną się prace przy budowie długo wy-
czekiwanej sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulicy Głównej z drogą wojewódz-
ką 631. O poprawę bezpieczeństwa w tej 
lokalizacji marecki samorząd wnioskował 
do Marszałka Województwa Mazowieckiego 
już 2 lata temu deklarując także wsparcie 
finansowe dla samorządu wojewódzkiego, 
by jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Marcin 
Brzeziński

Kolejne ulice  
do modernizacji

Rozstrzygnięto przetarg  
na budowę nawierzchni asfaltowych  
na kolejnych mareckich ulicach.

Baśniowa, Żabia, Topolowa, Rzemieślnicza 
i odcinek ulicy Długiej od Spacerowej do 
Fiołkowej to kolejne ciągi komunikacyjne, 
które jeszcze w tym roku zyskają nawierzch-
nię asfaltową. Zwycięzcą przetargu jest firma 

Ziembud Tomasz Ziemecki. Wyboru wyko-
nawcy dokonano w oparciu o dwa kryteria: 
cenę oraz okres gwarancji.

W bieżącym roku ułożyliśmy nakładki 
asfaltowe w ulicach: Długosza, Podgórskiej, 
łączniku Szkolnej i Poznańskiej oraz sięgaczu 
Długiej, a także na odcinkach Ceglanej i Halle-
ra. Obecnie trwają prace przy ulicy Piotrówka. 
Zakończyły się już prace budowlane na ulicach 
Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrze-
skiej, które przeszły zupełną metamorfozę. 

Natomiast wciąż trwają roboty w ulicy 
Kościelnej, gdzie kierowców prosimy o wy-
rozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Dariusz  
Pietrucha

Sportowe emocje na piachu

Ekipa zdobyła puchar Prezesa MSG 
w siatkówce plażowej.

Andrzej  
Nadolski

W sierpniu  na boisku do siatkówki plażowej przy 
ulicy Zakątek na tyłach Kwitnącego Osiedla odbył 
się amatorski turniej siatkówki plażowej o puchar 
Prezesa MSG. Były sportowe emocje, zacięta ry-
walizacja i dobra zabawa. 

Do rywalizacji stanęło 15 drużyn, którym 
nie straszna była niekorzystna sobotnia aura. 
W przyjacielskiej atmosferze udało się rozegrać 
wszystkie mecze turnieju nie zważając na pada-
jący deszcz, który dodawał kolorytu zmaganiom. 
Zwycięzcami turnieju została Ekipa, która w wiel-
kim finale pokonała drużynę Oldbojów 2:0. Trze-
cie miejsce wywalczył duet Adi-Maro pokonując 
zespół o wyszukanej nazwie Przemek i Maciek.

Wydarzenie odbywało się pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha.
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Od czerwca możemy ponownie 
korzystać z systemu roweru 
miejskiego pod nazwą KołoMarek. 
Do dyspozycji mieszkańców są dwie 
dodatkowe stacje.

Na majowej sesji Radni zdecydowali o zwięk-
szeniu środków na to zadanie do wysokości 
ponad 480 tys. zł, gdyż w ogłoszonym przez 
Urząd Miasta Marki przetargu kwota zapro-
ponowana przez jedynego oferenta okazała 
się większa o 88 tys. zł od zaplanowanej na 
ten cel w budżecie miasta. 

Wykonawcą zamówienia mareckiego ratu-
sza jest firma Nextbike Polska SA w restruk-
turyzacji, która jest jednocześnie dostawcą 
warszawskich rowerów Veturilo. To o tyle 
ważne dla mareckiego systemu rowerowego, 
że KołoMarek jest tak jak dotychczas w peł-
ni kompatybilny z systemem warszawskim. 
Oznacza to możliwość przyjechania rowerem 
warszawskim Veturilo do Marek, jak i doje-
chania do Warszawy KołoMarkiem. Rowery 
mogą się mieszać na stacjach zarówno marec-
kich i warszawskich, a zadaniem wykonawcy 
jest taka relokacja tych rowerów, aby stacje 
było odpowiednio zapełnione w godzinach 
6-20 w Markach. Tegoroczny sezon wypoży-
czeń trwać będzie do 30 listopada.

W 2018 roku zaczynaliśmy od urucho-
mienia 5 stacji, w roku 2022 zwiększyliśmy 
sieć o kolejne 2 stacje,  które znalazły się przy 
rondzie Zdzisława Sasina ps. „Rudy” na ul. 

Sosnowej i ul. Kościuszki oaz na nowo wyko-
nanej ulicy Saturna przy skrzyżowaniu z ul. 
Stawową. Pozostałe 5 stacji zlokalizowane jest 
tradycyjnie pod wiaduktem S8, przy ratuszu, 
na rogu Piłsudskiego i Wspólnej, na rogu Pił-
sudskiego i Legionowej, na pętli przy Legiono-
wej. Każda z nich posiada terminal, 15 rowe-
rów i 22 stojaków z blokadą magnetyczną. Od 
bieżącego roku w naszym systemie znajdzie 
się 105 rowerów miejskich, w tym  4 dziecię-
ce, które będzie można wypożyczyć i zwrócić 
w stacjach przy Urzędzie Miasta Marki (1 szt.), 
na rogu Piłsudskiego i Wspólnej (1 szt.), na ul. 
Saturna (2 szt.). 

Zasady korzystania z systemu przez miesz-
kańców są zbliżone do warszawskiego Vetu-
rilo. Wypożyczenie roweru, obsługa klienta 
i dokonywanie opłat za wypożyczenie jest 
możliwe przez darmową aplikację mobilną 
dostępną na smartfony na platformach An-
droid oraz IOS, a wyposażenie terminala na 
każdej stacji rowerowej zapewnia możliwość 
opłacania wypożyczeń kartą płatniczą, jak 
i Warszawską Kartą Miejską. Wysokość opłat 
pozostaje bez zmian w stosunku do roku 
ubiegłego. Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www.kolomarek.pl 

KołoMarek  
z nowymi  
stacjami

Grzegorz 
Chwiłoc-Fiłoc

To już piąty rok funkcjonowania KołoMarka w naszym mieście. Poniżej kilka danych 
statystycznych dotyczących funkcjonowania systemu rowerowego w Markach: 

1)  Liczba wypożyczeń w poszczególnych 
latach

  2018 1.690
  2019 10.277
  2020 6.063
  2021 4.136
  2022* 3.084
 *Do 30 sierpnia 2022 roku
2)  Do najpopularniejszych stacji zaliczyć 

można lokalizację pod wiaduktem 
trasy S8 (ponad 2.700 wypożyczeń 
do 2021 roku, a w 2022 roku już 
922 wypożyczenia) i przy ul. Wspólnej 
(ponad 2.100 wypożyczeń w roku 
ubiegłym). 

3)  Rowery najczęściej wykorzystywane 
były w Markach (około 15.000 tras 
przejazdu), drugim najpopularniejszym 
kierunkiem była Warszawa (około 

5.000 tras). W bieżącym roku już 
310 razy wiodła trasa użytkownika 
KołaMarek do stolicy. 

4)  Najpopularniejszą trasą w 2022 roku 
jest Saturna-Wspólna/Wspólna-Saturna 
(238 wypożyczeń). Na kolejnych 
miejscach jest połączenie Saturna-Urząd 
Miasta i Urząd Miasta-Saturna.

5)  Najdalsza odnotowana trasa przejazdu 
KołaMarek wiodła do Pruszkowa. 

6)  W 2022 roku średni czas wypożyczenia 
roweru to 42 minuty. 

7)  Najaktywniejszy użytkownik KołaMarek 
w tym roku wypożyczył rower 47 razy. 

8)  Rower z numerem „41938” był w tym 
roku wypożyczany aż 207 razy. 

Zachęcam do korzystania z KołaMarek! 
Pierwsze 20 minut wypożyczenia 
jest bezpłatne.

REKLAMA

Struga na rowerze

Wielką przyjemnością była obserwacja miesz-
kańców Marek, którzy brali udział 10 września 
w pikniku "Struga na rowerze", zwycięskim 
projekcie w Mareckim Budżecie Obywatelskim 
z roku 2021. W trakcie imprezy oprócz udziału 
w rajdzie rowerowym, każdy mógł zjeść ciepły 
posiłek, a najmłodsi markowianie uczestniczyli 
w warsztatach plastycznych dekorując farbami 
m.in. ekologiczne torby na ramię. Choć po-
goda nie była tego dnia łaskawa, uczestnicy 
dzielnie rywalizowali na trasie, a na mecie na 
każdego czekał medal i upominki. Finałem 
rodzinnego pikniku był energetyczny koncert 
Marty Dryll – finalistki 4. edycji programu The 
Voice of Poland.

Myślę, że idea rodzinnego i rekreacyjne-
go ściągania się na rowerach jest strzałem 
w dziesiątkę i byłoby wspaniale gdyby ta im-
preza weszła na stałe do kalendarza marec-
kich wydarzeń sportowo-kulturalnych.

Andrzej  
Nadolski
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Od wielu lat „Noc Muzeów” jest stałym punk-
tem kulturalnego kalendarza Mareckiego 
Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 
Po dwóch poprzednie edycjach naznaczonych 
utrudnieniami pandemicznymi tegoroczna 
wróciła do nas w całej krasie. Warto zaznaczyć, 
iż każdego roku MOK zachęcał mieszkańców 
do udziału w tym cyklicznym wydarzeniu cie-
kawymi, różnorodnymi, a niekiedy zaskakują-
cymi propozycjami. Ślady tych przedsięwzięć, 
takich jak sala Vincenta van Gogha są widocz-
ne do dziś. Ostatnia edycja „Nocy Muzeów” 
również była w Mareckim Ośrodku Kultury 
niezwykła. Tym razem zaprezentowano wie-
czorny spektakl słowno-muzyczny, w którym 
wykorzystano także elementy multimedial-
ne. „Teatr Piosenki 1939”, taki tytuł nosiło to 
przedstawienie, składające się z przedwojen-
nych polskich piosenek i tekstów pochodzących 
z lat 30-tych poprzedniego stulecia, wyreży-
serowane zostało przez dyrektor Aleksandrę 
Jankowską. Wystąpili w nim mieszkańcy na-
szego miasta, aktorzy „Teatru Olala”. Inspiracją 
do powstania tego widowiska była historia 
„Teatru Piosenki i Aktualności”, który działał 
w Warszawie i spłonął 4 września 1939 roku.

 Spektakl wystawiany w Mareckim Ośrod-
ku Kultury pod wieloma względami był wy-
jątkowy. Współczesne wykonania pięknych, 
przedwojennych piosenek wywoływały wśród 
widzów wiele emocji. Publiczność reagowała 
żywiołowo. Wybuchały salwy śmiechu, poja-
wiały się też łzy wzruszenia. Była to opowieść 
o ludziach, którzy próbowali żyć w cieniu 
nadchodzącej wojny, korzystających z uroków 

upalnego lata, ostatniego lata przed wojennym 
dramatem. Po raz pierwszy scenografię stano-
wiły okna i mury Mareckiego Ośrodka Kultury. 
Ekran, na którym wyświetlano fragmenty fil-
mów i zdjęć dopełniał obraz wielu sfer życia 
II Rzeczypospolitej, życia, które miało zginąć 
bezpowrotnie. Wszystko to przy akompania-
mencie świetnego pianisty Dawida Ludkiewi-
cza i stylizacjach żywcem wyjętych ze starych 
fotografii. Oryginalne teksty z przedwojennych 
gazet w kontekście obecnych wydarzeń roz-
grywających się na Ukrainie brzmiały groźnie 
i nabierały nowego znaczenia i choć trudno 
w to uwierzyć, wydawały się wciąż aktualne. 
Myślę, że wydźwięk tego przedstawienia na 
długo pozostał w pamięci widzów.

Tegoroczne wakacje Marecki Ośrodek Kul-
tury zakończył równie ciekawym wydarzeniem 
reżyserowanym przez Aleksandrę Jankowską. 
Letni koncert „Karuzela z madonnami” był po-
etyckim wspomnieniem o Ewie Demarczyk, 
artystce, która uwrażliwiała na to co piękne, 
czarowała swoim głosem, a nieoczywistą twór-
czością zmuszała do przemyśleń. Entuzjaści 
piosenek tej wspaniałej pieśniarki mogli wysłu-
chać zarówno wielkich przebojów zaśpiewa-
nych przez rodzime artystki w nowych aranża-
cjach Dawida Ludkiewicza , jak również mniej 
znanych utworów, wykonanych brawurowo 
przez znakomitego aktora i wokalistę Artura 
Gotza. Wszystko to działo się na scenie plene-
rowej, wśród parkowej zieleni, zaś atmosferę 
tego niezwykłego wieczoru dopełniały piękne 
batiki z podobiznami Ewy Demarczyk wyko-
nane przez Luizę Wojciechowską.

Jesienne propozycje Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego są równie 
atrakcyjne i nieszablonowe. Tym razem za-
prezentowany zostanie Tryptyk Romantycz-
ny, składający się z trzech przedstawień, pro-

jekt dotowany z Funduszu Promocji Kultury 
MKiDN. Całość reżyseruje Jerzy Łazewski, na 
kanwie 12 ballad Adama Mickiewicza przygo-
towuje trzy widowiska, w których poszuku-
je odniesień do tradycji ludowych nie zapo-
minając przy tym o prostym, współczesnym 
przekazie. Każde z przedstawień będzie próbą 
przybliżenia współczesnemu widzowi poezji 
romantycznej. Pierwsza premiera „Jak czarta 

oszukać” mająca formę czytania performatyw-
nego już za nami, odbyła się 10 września i była 
adaptacją sceniczną dwóch ballad „Pani Twar-
dowskiej” i „Tukaja”.

Przed nami kolejne dwie premiery: 16 paź-
dziernika widowisko „To lubię”, a 20 listopada 
koncert romantyczny. Na pewno będzie nie-
banalnie, intrygująco i wyjątkowo… jak to 
w Mareckim Ośrodku Kultury.

Kulturalne perły

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Markach 
zaprosiły uczniów, rodziców 
i mieszkańców Marek w ubiegłym 
roku szkolnym na piknik rodzinny.

Około 1.000 osób spędziło sobotnie popo-
łudnie w SP 1, która zamieniła się na czas 
trwania pikniku w miejsce zabawy, rozgry-
wek sportowych i umysłowych, doświadczeń 
chemicznych i fizycznych, budowy własnych 
robotów i konstrukcji z klocków lego, zabawy 
z matematyką i językiem angielskim. 

Blisko 100 uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w trzech edycjach warsztatów robotycz-

nych, podczas których każdy mógł zbudować 
własnoręcznie swojego kubota. Kubot to nie-
wielki, sympatyczny, w całości własnoręcznie 
zmajstrowany przez konstruktora robot, zna-
czący swoją drogę kolorowymi szlaczkami. 

Każdy uczestnik Pikniku mógł zbudować 
fantazyjną konstrukcję z klocków lego, postrze-
lać do celu z nerfów, przeprowadzić doświad-
czenia z suchym lodem, wziąć udział w warsz-
tatach z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
wsiąść i obejrzeć wozy strażackie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Markach. Dzięki zajęciom 
ekologicznym prowadzonym przez Wodociąg 
Marecki każdy mógł posadzić sadzonkę we 
własnoręcznie przygotowanej doniczce. 

Dziękujemy za tak liczny udział w tym 
spektakularnym dla nas wydarzeniu i mamy 
nadzieję spotkać się za rok na kolejnym pik-
niku organizowanym przez Radę Rodziców 
SP1 w Markach pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha. 

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Przewodniczący Rady Rodziców 

Piknik rodzinny w Jedynce

Agnieszka 
Lużyńska

Po raz kolejny Marecki Ośrodek Kultury 
zaskoczył widzów nietuzinkowymi 
projektami, a przed nami kolejne 
wyjątkowe wydarzenia.
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Miasto odbierze gabaryty

Jeśli chcesz pozbyć się odpadów 
wielkogabarytowych wystarczy jeden  
mail lub telefon.
Marecki ratusz przyjmuje zgłoszenia od właścicieli posesji, któ-
rzy chcą wziąć udział w jesiennej zbiórce odpadów wielkoga-
barytowych. Posesje, z których firma odbierze odpady, należy 
zgłaszać do 26 września mailowo na adres: czyste@marki.pl 
lub telefonicznie pod numerami: 22 129 11 05, 22 123 96 21, 
22 123 96 22. Informacja o terminie odbioru zostanie przekazana 
w momencie zgłoszenia nieruchomości.

Pamiętajmy, że nie każdy rodzaj odpadów może zostać ode-
brany w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Regulują 
to przepisy prawa. Do tego typu odpadów zalicza się przede 
wszystkim: meble domowe i ogrodowe, sprzęt elektryczny i elek-

troniczny, zabawki, czy sprzęt sportowy. Do odpadów wielko-
gabarytowych nie zalicza się: opon, odpadów budowlanych, 
gruzu, armatury łazienkowej, ubrań, czy pościeli. Listę rzeczy, 
które możemy wystawić przed posesję znajdziemy na stronie 
www.czyste.marki.pl.

 

Mieszkam w Markach od ponad 15 lat i ciągle się tego 
miasta uczę.  To, o czym chcę dziś Wam napisać, jest 
dla mnie ewenementem. Nigdzie w Polsce się z tym nie 
spotkałem (choć nie podróżuję przesadnie często). Gdy 
zapytałem o TO koleżankę, która mieszka w Markach nie-
mal od urodzenia, ze zdziwieniem zapytała: to ty o tym 
nie wiesz? Gdy zapytałem sąsiadkę, która mieszka mniej 
więcej tyle samo co ja, też o TYM nie wiedziała. Ba, była 
totalnie zaskoczona, że takie rzeczy dzieją się w Markach. 
Takie smaczne i chrupiące.
Ale do rzeczy. Czy wiecie, że jest w samym centrum mia-
sta piekarnia, która otwiera się po raz drugi w ciągu doby 
- o godz. 21.00, żeby przez godzinę sprzedawać świeżo 
wypieczone pieczywo? Nie takie z popularnych sieci, 
które odgrzewają mrożony chleb i bułki. Takie prosto 
z pieca, które pachnie i powoduje, że chce się chwycić za 
nóż, kroić, posmarować kromkę masłem i jeść wieczorem 
(tak, wiem, że to niezdrowe). 
Gdy się o tym dowiedzieliśmy, pojechaliśmy przed 
21.00 na miejsce. Zaparkowaliśmy przy Skwerze Pamięci 
Narodowej i byliśmy zdziwieni. Choć sklep był jeszcze 
zamknięty, już przed nim stała kolejka (zapewne stałych 
bywalców). Z wnętrza zakładu rozchodził się natomiast 
zapach pieczenia, który działał niczym magnes. 
Pierwsza wizyta była na tyle udana, że od czasu do czasu 
zaczęliśmy ją powtarzać. Kiedyś moja żona nie wytrzy-
mała i zapytała sprzedawczynię, skąd taki obyczaj. Otóż 
przed laty do piekarni wieczorem pukali ludzie, którym 
zabrakło pieczywa. Powtarzało się to na tyle często,  
że jej właściciele postanowili ją otwierać wieczorem  
na mniej więcej godzinę. A jest już wieloletnia tradycja, 
o której część naszych mieszkańców (zwłaszcza nowych) 
nie ma zielonego pojęcia. Jeśli więc kiedyś spadnie na 
Was wieczorem ochota na kawałek ciepłego pieczywa, 
nie jesteście skazani na popularne sieci handlowe. Taka 
wycieczka ma jeszcze jeden aspekt. Możecie wesprzeć 
lokalny biznes, który – jeszcze bardziej niż my wszyscy – 
boryka się z wysokimi cenami nośników energii. 

FELIETON

Takie 
(chrupiące) 
rzeczy  
w Markach

Tadeusz 
Markiewicz

Przemysław 
Lis

Dni Ziemi obchodzone są  
na świecie od przeszło 50 lat. 
Dotychczas były to w naszym 
mieście oddolne inicjatywy 
sąsiedzkie polegające przede 
wszystkim na wiosennym 
sprzątaniu lasów i terenów 
zielonych. 

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 
dołączyło do tego pozytywnego trendu, 
jednocześnie rozszerzając go o sadzenie 
drzew i krzewów w przestrzeni miejskiej, 
a także zamiast jednej akcji zorganizowało 
cykl wydarzeń z elementem edukacyjnym 
dla najmłodszych mieszkańców. 

Pierwsze takie wydarzenie odbyło się 
w tym roku w sobotę, 23 kwietnia. W ra-
mach wydarzenia zorganizowanego przy 
pomocy Gminy, Wodociągu Mareckiego, 
Zakładu Usług Komunalnych, Klubu Ro-
werowego Trybik, Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Grupy Cygan spotkaliśmy się 
z mieszkańcami Marek na ul. Dużej, by tam 
posadzić pierwsze drzewa. Przy okazji akcji 
sprzątnęliśmy dzikie wysypisko w pobli-
skim lasku. Rozstrzygnęliśmy konkurs na 
ekologiczną torbę ogłoszony kilka tygodni 
wcześniej w mareckich szkołach. Przybyli 
mieszkańcy mogli zapoznać się z zasadami 
bezpiecznego ruchu rowerowego, poznać 
sprzęt ratowniczy naszego OSP. Po wspól-
nym sprzątaniu i sadzeniu drzew była 
okazja do wypoczynku przy ognisku, a na 
koniec odbyła się projekcja filmu dokumen-
talnego „Home: Ziemia SOS”. 

Kolejna akcja odbyła się 7 maja w oko-
licy podwórka talentów Nivea na ul. Że-
romskiego. Plac zabaw, który powstał 
w wyniku wygranej mieszkańców w inter-
netowym głosowaniu jest nowym obiek-
tem, jeszcze bez zieleni, co w słoneczne 
dni może być uciążliwe. Ponownie dzięki 
pomocy Gminy, Wodociągu Mareckiego, 
Zakładu Usług Komunalnych i niezawod-

nej Mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
przygotowaliśmy trudny teren, a następ-
nie posadziliśmy grujeczniki japońskie 
ufundowane przez firmę Sun Chemical. 
Najmłodsi mogli przy pomocy pacowni-
ków Wodociągu Mareckiego przygotować 
w samodzielnie malowanych doniczkach 
sadzonki truskawek lub poziomek, a na-
stępnie zabrać je do domu. 

Na początku czerwca MSG zorga-
nizowało kolejną akcję. Tym razem za-
sadziliśmy ponad setkę krzewów na ul. 
Szkolenej. W ubiegłym roku rozpoczęli-
śmy upiększanie tego terenu przy czyn-
nym udziale Dyrekcji Szkoły i oczywiście 
mieszkańców. W tą akcję również włączyli 
się lokalni przedsiębiorcy, za co bardzo 
dziękujemy firmie Sun Chemical, Sklepo-
wi u Sąsiada, Wodociągowi Mareckiemu 
oraz gabinetowi Stomatologii Rodzinnej 
dr Agnieszki Marcinkiewicz.

– Marecki ratusz również nie próżnu-
je w tym temacie. Właśnie ogłosiliśmy 
przetarg na wykonanie nasadzeń ponad 
100 drzew różnych gatunków w przestrze-
ni publicznej – informuje Paweł Pniewski, 
zastępca burmistrza. 

Kolejną akcję sprzątania świata i sadze-
nia roślin planujemy jesienią. Zachęcamy 
do śledzenia naszego profilu na portalu Fa-
cebook: www.facebook.com/MSGmarki, 
gdzie znajdziecie informacje o tej i innych 
inicjatywach.

Marki się zazieleniły
Małgorzata 
Waszewska

Marcin 
Dąbrowski
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Ruszyła kolejna edycja programu Aktywny Senior 
realizowanego przez marecki samorząd.

Burmistrz Jacek Orych zaprasza do udziału w cyklu bez-
płatnych zajęć skierowanych do mareckich seniorów. Bogata 
oferta różnorodnych aktywności sprawia, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Wśród zaplanowanych zajęć są: porady die-
tetyka, warsztaty kreatywne, trening pamięci i koncentracji, 
gry logiczne, rozmówki w języku angielskim, zajęcia fitness, 
nordic walking oraz zdrowy kręgosłup. 

Zajęcia zaplanowano w różnych częściach miasta, aby se-
niorzy nie mieli problemu z dojazdem. Jesienią spotkamy się 
w Centrum Aktywności Fabryczna 3, Szkole Podstawowej nr 
2 przy Szkolnej, Zespole Szkół nr 2 przy Wczasowej oraz w Parku 
Wolontariuszy. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, ale liczba miejsc 
jest ograniczona. Informacji na temat programu Aktywny Senior 
udzielają pracownicy Wydziału Aktywności Lokalnej CAF3 Urzę-
du Miasta Marki pod numerem telefonu: 22 129 11 83.

Program jest współfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Seniorze, jesienią  
nie będziesz się nudził!

Urszula 
Paszkiewicz 

REKLAMA

Niezapomniane chwile spędzili w Szwecji 
seniorzy, którzy wybrali się na wycieczkę 
organizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Markach.

UTW prężnie działa w Markach od 2014 roku. Przez te 
wszystkie lata szefuje mu Ewelina Kryszkiewicz, kobieta 
z wielką pasją do działania i wielkim sercu. Uniwersytet 
daje szansę rozwoju osobistego i zainteresowań osób w wie-
ku senioralnym. Celem UTW jest pomoc osobom starszym 
uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne 
i organizacyjne. UTW ma mobilizować do kształtowania 
nowych umiejętności wśród seniorów, przezwyciężać ich 
poczucie osamotnienia.

Po okresie izolacji spowodowanych pandemią i wynikają-
cymi z niej licznymi ograniczeniami seniorzy są bardzo spra-
gnieni kontaktu z drugim człowiekiem i integracji. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom środowiska seniorskiego marecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował kilkudniowy wy-
jazd do Szwecji. Wielu uczestników po raz pierwszy miała 
okazję przepłynąć się promem rejsowym pokonując trasę 
z Gdyni do Karlskrony.

Portowe miasto Karlskrona, wpisane na listę dziedzictwa 
UNESCO, ma do zaoferowania wiele atrakcji. Seniorzy zwie-
dzili Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie można zajrzeć do 
łodzi podwodnych oraz zobaczyć jak zmieniał się ekwipunek 
do nurkowania na przestrzeni dziesięcioleci, czy sprawdzić 
jak działa echosonda. Kolejnym punktem był spacer po dziel-
nicy malowniczych drewnianych domków oraz wizyta na 
urokliwej starówce otoczonej fortyfikacjami.

Zadowoleni seniorzy pełni wrażeń powrócili z naładowany-
mi akumulatorami do Marek i już szykują się na inaugurację 
kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Anna 
Chojecka

Jak co roku Urząd Miasta Marki 
zaprasza do skorzystania 
z bezpłatnych szczepień przeciwko 
grypie dla osób w wieku 65+.
W tym roku miejski program szczepień 
ochronnych prowadzony będzie we współ-
pracy z dwiema przychodniami zdrowia: 
Kardio-Med przy Sportowej i Esculap przy 
Fabrycznej. Zapisy już ruszyły w rejestracjach 
obu przychodni. Terminy szczepień uzgadnia-
ne są z pacjentami w momencie zapisu. Z bez-
płatnych szczepień mogą skorzystać miesz-
kańcy Marek, którzy ukończyli 65 rok życia. 
W ramach działań profilaktycznych zapraszamy 

również na wykłady, podczas których zainte-
resowani dowiedzą się, w jaki sposób zmniej- 
szyć ryzyko zachorowania na grypę. Wykłady 
odbędą się w następujących lokalizacjach:
•  21 września NZOZ Esculap ul. Fabryczna 1, 

obowiązują zapisy telefoniczne pod nume-
rem 22 761 90 35. 

•  3 października NZOZ Kardio-Med zaprasza 
do CAF3, ul. Fabryczna 3, od 18:00 do 20:00.

Pierwszeństwo w zapisach na szczepienia będą 
mieć osoby, które wezmą udział w wykładach 
edukacyjnych na temat przeciwdziałania grypie.

Niezależnie od tego, ile masz lat, pamię-
taj, żeby przestrzegać podstawowych zasad, 
które zminimalizują ryzyko zachorowania. To 
przede wszystkim zbilansowana dieta, unika-
nie stresu, co najmniej 7 godzin snu w ciągu 
doby, regularna aktywność fizyczna, czy częste 
mycie rąk, szczególnie przed posiłkami.

My się grypy nie boimy
Paweł 
Pniewski

Mareccy seniorzy  
wypłynęli na szerokie wody
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TEKST SPONSOROWANY

Sklep internetowy na księgach handlowych

Kiedy jesteśmy małą firmą i generujemy 
kilkadziesiąt czy nawet 100 dokumentów to 
wszystkie procesy zwykle załatwiamy ręcznie. 
Co ważne, nie liczymy czasu na wystawianie 
i księgowanie faktur sprzedaży, nie patrzymy 
także na czas potrzebny do wprowadzaniu prze-
lewów do banku. Po prostu to robimy. Im więcej 
dokumentów tym praca staje się coraz bardziej 
czasochłonna. Dodatkowo, nie myślimy wcale 
o tym, że te faktury sprzedaży księgowy musi 
zaksięgować, a od tego jak to będzie zorganizo-
wane zależy porządek i na pewno zysk firmy.

Wszystko się zmienia, kiedy przedsiębiorstwo 
staje się spółką prawa handlowego lub z racji 
przekroczenia 2 mln Euro sprzedaży – przecho-
dzimy na księgi handlowe. Wszystko się także 
zmienia, kiedy liczby dokumentów idą w setki, 
tysiące czy dziesiątki tysięcy. Koszt księgowania 
faktury, przelewu i rozrachunku to już nie kilka, 
a kilkanaście czy dwadzieścia kilka złotych. Razy 
10.000?! I kwota robi się potężna.

Nowoczesne biuro rachunkowe musi to zatem 
zoptymalizować. Jak to zrobić? Jak spowodować 

aby każda praca była wykonywana tylko raz? Jak 
ograniczyć powtórzenia? Jak wykorzystać pracę 
działu administracji czy działu zakupów? Jak 
patrzeć na obieg dokumentów w dziale sprzeda-
ży? Jak wspierać i wykorzystywać pracę klienta 
przez biuro i pracę biura przez klienta? To jest 
przedmiotem szerokiej analizy w wyniku których 
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy przygotowuje 
optymalne rozwiązania. Weźmy dla przykładu 
dział sprzedaży. To w sklepach internetowych 
tysiące transakcji. 

Spróbujmy opisać możliwości.
Ścieżki jak zwykle są dwie, obie wymagające 
wdrożenia, obie mogą być z punktu widzenia 
współpracy optymalne. Kryteria – koszt, wygoda, 
raportowanie.

Pierwsze z proponowanych rozwiązań to 
przyjęcie systemów magazynów i sprzedaży 
klienta jako ksiąg pomocniczych do księgi 
głównej. Ta zmiana w polityce rachunkowości 
umożliwia księgowanie syntetyczne wszyst-
kich operacji z systemów klienta (z wyjątkiem 
JPK – tutaj konieczny jest import struktury) 
i brak powtórzeń analityki w księdze głównej. 
Oczywiście, konieczne jest wcześniej wykonanie 
pełnej analizy, zaprojektowanie koniecznych 
zmian i ich wdrożenie. Systemy klienta muszą 
się bilansować (obejmować zapłaty), a raporty 
z analityk być przejrzyste dla zarządu i zamy-
kać się w każdym okresie (miesiącu) według 
zaprojektowanych schematów. Najlepszym 
przykładem jest sprzedaż. Otóż, jeśli dokonamy 

sumowania paragonów, faktur, korekt i zwrotów 
do paragonów, a z drugiej strony dodamy kwoty 
wpływów z przelewów, pobrań kurierów, gotów-
ki, kart płatniczych i innych systemów płatności 
– to wartości te powinny być równe. Oczywiście, 
trzeba pamiętać o wpływach na koniec miesiąca 
i fakturach na początku, czy fakturach z końca 
miesiąca a pobraniach w kolejnych. Trzeba 
pamiętać o fakturach z odroczonym terminem 
płatności i tych wpływach za faktury z poprzed-
nich miesięcy. Do tego prowizje, potrącenia i nie 
wiadomo co jeszcze. Ktoś tego zawsze pilnuje 
u klienta (choć wiemy jak to bywa – ale pilnować 
powinien) – więc te dane mogą być przekazana 
księgowemu analitycznie lub właśnie – synte-
tycznie.

Co zyskujemy? Czas potrzebny na zaksięgowanie 
tych wszystkich dokumentów nie musi być bu-
dżetowany. Czas potrzebny na analizę sprzedaży 
przez dyrektora sprzedaży oczywiście zostaje, 
ale biuro rachunkowe dostaje te informację 
wprost z systemów klienta i sprawdza jedynie, 
po dyrektorze sprzedaży czy zgadzają się tabelki. 
To dziesiątki a czasem setki godzin oszczędności 
pracy księgowości a co za tym idzie oszczędność 
na cenie dla klienta.

Druga ścieżka, ostatnio bardzo popularna to 
powielenie pierwszego wdrożenia i rozwinię-
cie, poprzez import wszystkich dokumentów 
do księgi głównej. W ten sposób księgowość 
ma w swoich zasobach weryfikację nie tylko 
syntetyczną, ale analityczną z dokładnością do 

każdej dokonywanej płatności. Kontrola jaką zy-
skuje zarząd zwiększa się wtedy bardzo istotnie, 
a część obowiązków dyrektora sprzedaży może 
trafić do księgowości. Tutaj możliwości integracji 
i wymiana praca są właściwie nieograniczone.

Te przykłady z departamentu sprzedaży 
przekładamy na oczywiście na inne dzia-
ły. Optymalizujemy departament zakupów 
towarów, rozliczenia magazynów, kwalifikację 
kosztów wraz ze ścieżką akceptacji, czy wreszcie 
rozliczenia oddziałów. Tematów do analizy i za-
planowania optymalizacji procesów jest zawsze 
mnóstwo. Kancelaria Skłodowscy dostarcza 
aplikacje dla dużych i małych. Optymalizuje 
i doradza – wystarczy tylko skorzystać.
Po dokonanych analizach i przeprowadzeniu 
wdrożenia jesteśmy w stanie oszacować jakie 
będą budżety czasy pracy księgowości w rozbiciu 
na stanowiska księgowe. Ile czasu poświęci 
referent w dziale księgowości, ile księgowy a ile 
główny księgowy. I stąd właśnie powstanie bu-
dżet. Na pewno jednak w wyniku optymalizacji 
procesów i eliminacji powtarzalnych czynności 
księgowość koszt dla klienta będzie optymalny. 
I to jest właśnie nowoczesna administracja i no-
woczesne biuro rachunkowe w jednym.

Jak Państwo wiedzą Kancelaria Podatkowa Skłodowscy specjalizuje się w optymalizacji obiegu dokumentów 
swoich klientów. Kluczem do sukcesu naszej współpracy jest zawsze pomysł na sprawne, transparentne i wygodne 
zarządzanie administracją i obiegiem dokumentów. Jednak obieg dokumentów i wszystkie procesy zachodzące 
w przedsiębiorstwie muszą być skorelowane w optymalny sposób z systemami księgowymi kancelarii.

Eryk Skłodowski
Członek Zarządu

Portal Klienta  
i masz to z głowy!

Ekipa na medal

Reprezentacja seniorów biorąca 
udział w Olimpiadzie Senioralnej 
w Serocku wróciła do Marek 
z medalami!
Podczas swojego debiutanckiego występu 
na Olimpiadzie Senioralnej reprezentacja 
Marek osiągnęła duży sukces zajmując 
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Choć konkurencje były wymagające to nasi 
seniorzy poradzili sobie podczas zawodów 
znakomicie. Organizatorzy przygotowali 

zarówno konkurencje indywidulane, jak 
i drużynowej. Seniorzy musieli wykazać 
się strzelając z łuku, rzucając piłką do ko-
sza, strzelając na bramkę, czy biorąc udział 
w zawodach nordic walking na dystansie 
3 km. 

Naszym reprezentantom: Jadwidze 
i Kazimierzowi Bieńkom, Grażynie Chrza-
nowskiej, Maciejowi Dobrzańskiemu, 
Andrzejowi Dymel, Zdzisławowi Niewia-
domskiemu, Barbarze Piotrowskiej, Annie 
Radwanowskiej i Sylwii Tyszko składamy 
ogromne gratulacje i życzymy dalszych suk-
cesów, a wszystkich seniorów zachęcamy 
do udziału w zajęciach organizowanych 
przez marecki samorząd w ramach projektu 
Aktywny Senior.

Maria 
Borysewicz
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Beata Cygan-Przygońska 
Człowiekiem Roku Miesięcznika Dealer 2022
Pani Beata Cygan-Przygońska, 
prezes Grupy Cygan i mieszkanka 
Marek, jako druga kobieta  
w historii otrzymała nagrodę 
Człowieka Roku Miesięcznika Dealer. 

Rozdanie nagród odbyło się podczas uro-
czystej gali Kongresu Dealerów 13 wrze-
śnia w hotelu Hilton w Łodzi. W zeszłym 
roku Grupa Cygan mogła się pochwalić 
ponad 30% wzrostem sprzedaży nowych 
aut, awansem na 7. miejsce najnowszej 
listy TOP50 dealerów w Polsce, a także 
otwarciem salonu aut użytkowych na 
Bemowie w 2020 roku. Jest to ogrom-
ne osiągnięcie zarówno dla Pani Beaty, 
jak i dla całej Grupy Cygan. Dziś Grupa 
Cygan jest największym dealerem Toyoty 

w Polsce. Choć branża motoryzacyjna 
zmaga się z wieloma przeciwnościami, 
takimi jak zerwanie łańcucha dostaw 
w związku z wojną na Ukrainie, wzrostem 
cen paliw i szalejącą inflacją, to Grupa 
Cygan osiąga sukcesy na przekór wszyst-
kim trudnościom.

Nagrody Rynku Dealerskiego to konkurs 
organizowany przez redakcję renomowa-
nego miesięcznika Dealer, w którym wy-
różnienia odbierają najlepsi i najbardziej 
wyróżniający się w ostatnim roku dealerzy. 
Laureatów wybiera ponad 40-osobowa Ka-
pituła Nagród składająca się z ekspertów 
rynku oraz laureatów nagród personalnych 
z poprzednich lat. Miesięcznik Dealer to je-
dyne na rynku pismo poświęcone w 100% 
tematyce zarządzania autoryzowaną stacją 
dealerską. Pismo jest źródłem inspiracji, 

pomysłów i dobrych praktyk w branży mo-
toryzacyjnej.

Beata Cygan-Przygońska jest konty-
nuatorką rodzinnych tradycji. Jej ojciec 
Władysław Cygan był legendą polskiej 
motoryzacji. Na rynku samochodowym 
działał przeszło 30 lat budując markę sa-
lonu Toyota Marki i rozszerzając działal-
ność firmy o kolejne segmenty, pozostając 
przy tym wrażliwym na ludzką krzywdę 
i zawsze chętnym do pomocy potrzebu-
jącym. Za swoją działalność Władysław 
Cygan uhonorowany został tytułem Za-
służony dla Miasta Marki w 2016 roku.

Pani Beacie oraz Grupie Cygan skła-
damy serdeczne gratulacje oraz życzymy 
niesłabnącej energii do realizacji kolej-
nych ambitnych celów.

Redakcja Ekspresu Mareckiego

Nowy rok szkolny przyniósł  
kolejną edycję programu 
edukacyjnego Szpital Ratownika 
Cegiełki skierowanego 
do najmłodszych uczniów 
i przedszkolaków. 

Pod tą sympatyczną nazwą kryje się marec-
ki program zdrowotny z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, w którym udział 
biorą dzieci w wieku 3-10 lat. Obecna edycja 

programu kontynuowana będzie przez okres 
3 lat, a szacowana liczba dzieci, które będą 
uczestniczyć w zajęciach to 2.300 osób!

Podczas zajęć z ratownikami medycznymi, 
realizując zasadę nauki przez zabawę, ucznio-
wie i przedszkolaki poznają podstawowe za-
sady udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, nauczą się rozpoznawać podstawowe 
stany zagrożenia i wzywać służby ratownicze, 
jak również dowiedzą się w jaki sposób zadbać 
o bezpieczeństwo własnego życia i zdrowia 
podczas udzielania pierwszej pomocy.

Ratownik Cegiełka  
ponownie w akcji

Marek 
Mielczarek


