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Druga połowa tego roku upłynie pod 
znakiem wielkich inwestycji na terenie 
mareckiego klubu. Powstaną – uwaga – 
aż cztery boiska.

W lipcu rozpoczęły się prace budowlane 
na Marcovii. Przejeżdżając obok kompleksu 
przy Wspólnej możecie Państwo zobaczyć, 
jak powstają dwa nowoczesne boiska. 
W pierwotnym planie zaszła ważna zmiana. 
Zamiast dwóch pełnowymiarowych boisk 
trawiastych, powstaną: jedno pełnowy-
miarowe boisko trawiaste (które będzie 
głównym boiskiem klubu) oraz jedno pełno-
wymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni 
posiadające certyfikat „start FIFA**”. To 
konsekwencja aneksu do umowy między 
Polonią Warszawa a MTS Marcovia 2000. 
Dokument sygnowali właściciel warszaw-
skiego klubu Józef Wojciechowski oraz 
z naszej strony: Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc oraz 
Grzegorz Miechowicz. 

Oprócz tego wybudowane zostaną 
również trybuny, na których dopingować 
będzie mogło 700 kibiców naszego klubu. 
Główne boisko, jak trybuny, usytuowane 
będą wzdłuż ulicy Wspólnej, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią powstanie obok 
głównej murawy. Obiekty będą posiadały 
nowoczesne oświetlenie o mocy 300 
luksów. Dzięki tym inwestycjom nasz klub 
spełniał będzie wymogi licencyjne Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej dla trzeciej 
ligi. Koszty całej inwestycji jak i utrzymania 
obiektów bierze na siebie KSP Polonia 
Warszawa, dla którego MTS Marcovia jest 
bazą treningową. Piłkarze warszawskiego 
klubu będą korzystać z naszych obiektów 
do godziny 15.00, po tej godzinie obiekty 
będą do dyspozycji naszych zawodników. 
Toczą się rozmowy z prezesem Józefem 
Wojciechowskim na temat dalszej rozbudo-
wy naszego klubu.

Na początku lipca pierwsza drużyna 
rozpoczęła treningi przygotowujące do nad-
chodzącego sezonu pod pieczą Władysława 
Gnoińskiego. Do składu dołączyło kilku no-
wych zawodników, lecz o tym, czy znajdą się 
w kadrze naszego zespołu, zadecyduje trener. 
Nasze młode talenty rozpoczną okres przygo-
towawczy 5 sierpnia na obozie w Kołobrzegu. 
Do sezonu przygotowywać się tam będą 
roczniki 1995,1996, 1998, 2000 i 2001. 
Oprócz ciężkiej pracy na treningach czekają 
na zawodników atrakcje i wypoczynek. 

Przy Marcovii pojawi się też długo wy-
czekiwany Orlik, z którego będzie mogła 
korzystać cała nasza młodzież. Dziś chyba 
możemy powiedzieć, że odnieśliśmy suk-
ces. Dzięki staraniom radnych inwestycja 
została wpisana do budżetu miasta, 
a miasto otrzymało dofinansowanie na 
budowę Orlika wysokości 660 tys. złotych 

z ministerstwa sportu oraz urzędu mar-
szałkowskiego. Przybliżony koszt budowy 
tego obiektu to około 1,2 mln zł. Wejście 
na teren Orlika będzie znajdowało się od 
strony ulicy Stawowej, natomiast kompleks 
wybudowany zostanie przy bocznym boisku 
klubu. W jego skład wejdą: boisko piłkar-
skie ze sztuczną trawą o wymiarach 30m 
x 62m oraz boisko wielofunkcyjne z tartanu 
o wymiarach 20m x 30m, na którym można 
będzie grać w koszykówkę, piłkę ręczną 
oraz siatkówkę. Zaplecze obiektu stanowić 
będzie budynek sanitarno-szatniowy liczący 
około 60 m2. Cały obiekt będzie oświetlony. 
19 lipca 2011 zostały złożone oferty na 
budowę Orlika w Markach. Przewidywany 
termin rozpoczęcia budowy to przełom lipca 
i sierpnia tego roku. Prace mają potrwać 
około 3 miesięcy.

Grzegorz Miechowicz, radny Miasta Marki
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Przede wszystkim zadbaj o sprawność 
sprzętu.

Dla własnego bezpieczeństwa sprawdź 
czy po poprzednim sezonie Twój rower jest 
nadal bezpiecznym pojazdem. Szczególną 
uwagę zwróć na takie elementy jak hamul-
ce i napęd oraz zobacz czy nie ma luzów 
na kierownicy. Zobacz też czy nie ma luzów 
na pozostałych elementach – na piastach 
czy mechanizmie, na którym  kręcą się pe-
dały. Ponadto w sprawnym rowerze koła są 
proste a przerzutki zapewniają skuteczną 
zmianę biegów od dźwigni aż po zębatki. 
No i opony – sprawdź je również: czy są 
odpowiednio napompowane i czy mają od-
powiedni bieżnik. Jeśli znasz budowę swo-
jego roweru i masz pewne doświadczenie 
z mechaniką – możesz o sprawność roweru 

zadbać samodzielnie, w innym przypadku 
możesz zdać się na profesjonalny serwis.
Nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie

Odpowiednio przygotowany rower to 
dobry początek dla zapewnienia Ci bezpie-
czeństwa, to jednak jeszcze nie wszystko. 
Aby zadbać o odpowiednią widoczność 
zadbaj o oświetlenie roweru. Jeśli głównie 
jeździsz w ciągu dnia wystarczyć mogą 
odblaski jeśli jednak od czasu do czasu 
zdarza Ci się pojeździć przed świtem lub po 
zmierzchu warto byłoby gdyby były to świa-
tła – czerwone z tyłu i białe z przodu. Twój 
ubiór powinien sprawiać, że jesteś widoczny 
z daleka (mógłby również być wyposażony 
w odblaski). Oprócz tego – trwały, lekki 
i wygodny kask rowerowy. Twoją widoczność 
poprawi też kamizelka odblaskowa.

Rowerzysta radzi
Masz zamiar pokonać dystans kilkuset kilometrów rowerem przez cały sezon czy „za 
jednym razem”? Chcesz jeździć codziennie czy raz na jakiś czas, rekreacyjnie? Nieza-
leżnie od tego jak odpowiadasz na te pytania warto pamiętać o dobrym przygotowaniu 
do każdej dłuższej lub krótszej rowerowej przygody.

A jak Twoja kondycja?
Równie ważne jak odpowiednie przygoto-

wanie sprzętu jest przygotowanie … siebie. 
Przed pierwszymi dłuższymi przejażdżkami 
warto zadbać o kondycję aby nie popaść 
w zniechęcenie w wyniku przemęczenia lub 
kontuzji. Wskazane są ćwiczenia rozciąga-
jące – np. skłony do nóg wyprostowanych 
w kolanie czy oparcie się o ścianę, złapanie 
np. lewą ręką za lewą stopę i pociągnięcie 
do góry, innym ćwiczeniem rozciągającym 
jest „wypychanie ściany”.

Jeśli masz zamiar zacząć dojeżdżać rowe-
rem regularnie do pracy lub szkoły dobrym 
pomysłem jest przejechanie tego dystansu 
w wolny dzień – pozwoli Ci to przekonać 
się z jakim wysiłkiem wiąże się pokonanie 
takiego dystansu i czy zmęczenie po jego 
przejechaniu pozwoli Ci normalnie funkcjo-
nować przez pozostałą część dna.

Te rady pozwolą Ci cieszyć się z jazdy 
i uniknąć wielu nieoczekiwanych sytuacji.
Życzę samych miłych wrażeń podczas 

rowerowych przejażdżek.
Tomek Skierkowski,

www.dzienniki.me

Wydawca:

            Mareckie
     Stowarzyszenie
Gospodarcze

Projekt Orlika. Źródło: dokumentacja przetargowa.

Garść dobrych nowin z Marcovii
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W tym miejscu chciałbym odnieść się do naszego mareckiego podwór-
ka. Wszyscy wiemy, że nasze miasto jest obecnie na ścieżce dynamicz-
nego wzrostu liczby mieszkańców, powodów jest kilka, m.in. stosunkowo 
atrakcyjne ceny nieruchomości na tle miast satelickich Warszawy, 
(jeszcze) w miarę dogodny dojazd do stoli. Miasto rośnie, potrzeby oraz 
oczekiwania mieszkańców również - między innymi właśnie w zakresie 
zabezpieczenia miejsc dla najmłodszych na czas pracy rodziców.

Zgodnie z najnowszymi danymi z „Informacji z Ratusza” (maj 
2011) w wyniku rekrutacji przyjęto 298 dzieci z 518 zgłoszonych - co 
oznacza, iż 220 dzieci odeszło z kwitkiem (z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc). Oczywiście miejsca czekają na dzieci w placówkach 
prywatnych, których obecnie jest 12 (włącznie z punktami przed-
szkolnymi) wg danych zawartych w projekcie budżetu miasta na 
2011r.. Zgodnie z przyjętym budżetem Miasta na 2011 - prywatne 
placówki przyjmą w pierwszy półroczu ok. 560 dzieci, zaś w dru-
gim - ok. 600. Jeżeli rodziców stać na opłaty od 650 do 700 zł/mc 
plus wielu dodatkowych kosztów wynikających z potrzeb naszych 
pociech (logopeda, angielski, basen, itd). Niestety, nie wszystkie ro-
dziny posiadają tak duże przychody, często stając przed dylematem: 
albo praca mamy i dziecko w przedszkolu albo mama z dzieckiem 
na co dzień. Niestety dylematy te są rozwiązywane poza rodzinami 
poprzez decyzje w zakresie możliwości przyjęcia dziecka do przed-
szkola. W ostatnim czasie mamy do czynienia z takim przypadkami 
coraz częściej. Mając w pamięci pierwsze słowa, na mocy takich 
decyzji skazujemy dzieci na mniejsze szanse edukacyjne.

Dodatkowo, jakby na złość, nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
będąca pokłosiem wyroków sądowych zaserwowała nowe podejście 
w zakresie rozliczania obecności dzieci w przedszkolach publicznych - rząd 
stwierdził, iż dzieciom wystarcza 5 godzin zajęć w przedszkolu za darmo 
a reszta może zostać finansowana przez rodziców i to już ich głowa...skąd 
takie obliczenia niestety nie wiem…zatem oprócz małej ilości miejsc w pu-
blicznych przedszkolach w naszym mieście musimy jeszcze tworzyć moim 
zdaniem całkiem niepotrzebny system rozliczeń. I komu to potrzebne? 
Może Ministerstwu Edukacji, które już zaserwowało Nam ideę pięciolatków 
w  szkołach. Sprawa systemu opłat na samym początku wydawała się 
mniej złożona, niemniej jednak z każdą minutą czytania zaproponowanych 
rozwiązań rodziły się nowe pytania oraz wątpliwości. O wadze problemu 
świadczy fakt, iż poświęciliśmy tej sprawie uwagę na trzech posiedzenia 
Komisji Oświaty. Z pomocą przyszła nam dyrekcja przedszkoli publicznych, 
dzięki która przygotowała nam zestawienia w zakresie obecnej deklarowa-
nych przez rodziców ilości godzin jakie dzieci spędzają w przedszkolach. 
Dane mówią wyraźnie  - 50 proc. dzieci spędza do 8 godzin w przedszkolu, 
zaś 44,7 proc. dzieci spędza powyżej 8 godzin i nie ma się czemu dziwić, 
nie wszyscy mieszkańcy mają tak szacowne instytucje jak babcie czy 
dziadków, którzy mogą wcześniej odebrać pociechy.

Podczas prac nad systemem, rozpatrywano trzy rozwiązania 
z których dwa pociągały za sobą wprowadzenie stawek dla dzieci od 
162 zł (za ośmiogodzinny pobyt)  do 216 zł za pobyt dzieci powyżej 
ośmiu godzin. Zaproponowane systemy oparte zostały na algoryt-
mach bazujących na średnim wynagrodzeniu oraz odpowiednich 
stawkach procentowych. Zatem na szybko licząc - nastąpiłby wzrost 
od 25 do 66 proc. - to jednak za dużo. Niestety nie tylko wysokość 
opłat ale również system rozliczenia powodował znaczące komplika-
cje ale po długich dyskusjach udało się Nam uprościć i obniżyć skalę 

zaproponowanych przez urząd miasta podwyżek. 
Po pierwsze, nie można pozwolić na tak znaczące podwyżki (nie 

tylko uderzą one po kieszeni rodziców korzystających z przedszkoli 
publicznych ale mogły one spowodować znaczące zwiększenie 
subwencji przedszkoli prywatnych, co za pewne nie odbiłoby się 
na wysokości czesnego), po drugie -  system (skoro już musi być) 
powinien być zdecydowanie przyjaźniejszy dla rodziców. Dzięki 
determinacji udało się przyjąć na posiedzeniu Rady Miasta jedną 
stawkę dzienną dla wszystkich dzieci wynoszącą 1/22 z 12 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Staraliśmy się utrzymać jak 
najniższą stawkę (należy przypomnieć, iż obecna stawka 130 zł/mc 
obowiązywała od lat trzech), która wynika z uzależnienia wysokości 
stawki od minimalnego wynagrodzenia oraz wprowadzenie systemu 
nie godzinowego rozliczenia a dziennego, dzięki czemu forma rozli-
czeń powinna być bardziej przyjazna zarówno dla rodziców jak i służb 
przedszkolnych. Zatem zgodnie z powyższym biorąc za podstawę 
stawkę w wysokości 1 386 zł, opłata za 1 miesiąc wyniesie ok. 167 zł 
przy 22 dniowym pobycie. Wzrost opłat o 37 zł/miesięcznie pozwoli 
na wygospodarowanie dodatkowych środków na rzecz uposażania 
obiektów dla przyjemności naszych mareckich dzieci. Oczywiście, 
zgodnie z zapewnieniami burmistrza będą rozpatrywane wnioski 
o obniżenie czy też anulowanie opłaty z uwagi na sytuację rodzinną.

Wszystkie te dylematy zarówno rodzin jak i Rady Miasta pozwa-
lają stwierdzić, iż stoimy przed kolejnymi decyzjami czy utrzymywać 
obecne status quo i pogodzić się z faktem, że w kolejnych latach 
220 dzieci lub więcej odejdzie z kwitkiem i zostanie w domu z uwagi 
na fakt, iż nie stać rodziców na opłaty w prywatnych przedszkolach  
czy też braku nowych przedszkoli publicznych czy też znajdziemy 
inne rozwiązania. Oczywiście padnie pytanie czy miasto na to stać, 
według ostatnich informacji jakie zasięgnąłem przedszkole dla 
około 220 dzieci z pełnym zapleczem to wydatek ok. 6 mln zł (netto) 
w standardzie pasywnym, co oznacza w przypadku sfinansowania 
roczny wydatek ok. 700 tysięcy złotych rocznie przez kolejnych kilka 
lat czyli niecały 1% budżetu naszego miasta.

Marcin Piotrowski, radny Miasta Marki
www.marcinpiotrowski.info.pl/blog/

Dylematy przedszkolne
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Zgodnie ze słowami profesora Federowicza (Instytutu Badań Edukacyjnych) prezentującego „Raport o stanie edukacji” 
- upowszechnianie edukacji przedszkolnej ma decydujące znaczenie dla poziomu wykształcenia społeczeństwa i jego 
osiągnięć. Zgodnie z zawartością w/w raportu jeśli do przedszkoli chodzi tylko połowa dzieci, to są to zazwyczaj już te, 
które i tak mają większe szanse edukacyjne - mieszkające w miastach i mające lepiej wykształconych rodziców z co 
najmniej średnim wykształceniem oraz średnimi zarobkami. Raport powołuje się na wyniki egzaminów szóstoklasistów, 
które są znacznie lepsze, jeśli wcześniej uczniowie korzystali z przedszkolnej edukacji.
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We wszystkich szkołach 22 czerwca po raz ostatni zabrzmiał dzwo-
nek szkolny. Nadeszły długo oczekiwane przez wszystkich uczniów 
wakacje. Ostatni dzień w szkole to wielka uroczystość rozdawania 
świadectw i nagradzania tych, którzy ciężko przez 10 miesięcy pra-
cowali na swój sukces. Były świadectwa z biało-czerwonym paskiem 
informujące o bardzo wysokiej średniej ocen, oraz mnóstwo nagród. 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze  już po raz piaty miało przy-
jemność uczestniczyć w naszych szkołach w uroczystym zakończeni 
roku szkolnego. Stało się już tradycją, że jesteśmy fundatorem nagród 

pieniężnych dla uczniów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w na-
uce, oraz tych, którzy odnieśli 
największe sukcesy w sporcie.

Pieniądze na ten cel pochodzą 
ze środków przekazanych nasze-
mu Stowarzyszeniu w ramach 
tzw. 1%. Tym samym bardzo 
chcieliśmy podziękować tym 
wszystkim, którzy obdarzyli nas 
zaufaniem i przekazali jeden 
procent swojego podatku 
Mareckiemu Stowarzyszeniu 
Gospodarczemu.

Poniżej przedstawiamy listę 
nagrodzonych osób w placów-
kach szkolnych.
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„Małe szanse są często początkiem wielkich 
przedsięwzięć.” – powiedział kiedyś Demoste-

nes. Właśnie takie małe szanse będzie stwarzało nasze miasto 
– uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom oraz sportow-
com. Szansą dla najlepszych ma być fundusz stypendialny, który 
zaczyna funkcjonować w Markach.

W naszym mieście mieszka już ponad 25 tys. mieszkańców, co 
za tym idzie znaczącą część stanowią uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych i studenci. Do tej właśnie grupy kierowany jest najnowszy 
projekt uchwalony podczas sesji Rady Miasta 22 czerwca. Mam tu 
na myśli uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów będących 
mieszkańcami miasta Marki. Nad projektem wspomnianej uchwały 
dzielnie pracowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, która to 
wydała pozytywną opinię podczas posiedzenia 15 czerwca. Jako 
przewodniczący tej komisji czuję się w obowiązku przekazać Wam 
– Drodzy Czytelnicy, w czym rzecz.

Najważniejszymi przepisami wspomnianej uchwały są warunki, 
na jakich przyznawane będą stypendia oraz ich wysokość. Uchwała 
określa przejrzyście zasady, którymi będzie się kierowała komisja 
stypendialna. I tak – podstawowym warunkiem otrzymania tego 
rodzaju pomocy jest fakt bycia uczniem szkoły ponadgimnazjalnej 
lub uczelni wyższej. Stypendia przyznawane będą za wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia sportowe. Niezbędnym warunkiem, który musi 
spełniać osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium jest obo-
wiązek bycia stałym mieszkańcem naszego miasta.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce przysługiwać będą 
przede wszystkim: laureatom lub finalistom olimpiad i konkursów 
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub powiatowym oraz 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczniom przejawiającym 
szczególne uzdolnienia oraz osiągnięcia w danej dziedzinie a także 
uczniom aktywnie działającym na rzecz środowiska rówieśniczego 
lub miejskiego. Trzeba jednocześnie podkreślić, że priorytetem będą 
wyniki w nauce. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia 
za wyniki w nauce, mogą liczyć na maksymalne kwoty miesięczne 
wysokości 200 zł.

Stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce, działalności 
twórczej i społecznej na rzecz miasta przyznawane będą przede 
wszystkim: studentom, którzy biorą udział w programach nauko-
wych i popularyzatorskich, zdobywają dodatkowe kwalifikacje na 
studiach równoległych oraz czynnie uczestniczą lub współorganizu-
ją konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie oraz międzyuczel-
niane, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce. Studenci, 
którym zostaną przyznane stypendia za wyniki w nauce, mogą liczyć 
na maksymalne kwoty miesięczne wysokości 300 zł.

Propozycja dla najlepszych uczniów, 
studentów i sportowców

Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane będą 
przede wszystkim tym uczniom i studentom, którzy: są członkami 
Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów oraz Kadry Województwa 
Seniorów lub Juniorów w danej dyscyplinie sportu oraz zwycięz-
com turniejów sportowych – międzynarodowych, ogólnopolskich 
i wojewódzkich osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce. 
Ci, którym zostaną przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe, 
mogą liczyć na maksymalne kwoty miesięczne wysokości 200 zł.

Stypendia, o których mowa przyznawane będą na 10 miesięcy – 
uczniom od września do czerwca, studentom zaś od października 
do lipca).

W celu uzyskania stypendium uczniowie klas pierwszych oraz 
studenci pierwszego roku zobowiązani będą do udokumentowania 
swoich osiągnięć z poprzednich etapów kształcenia. Dodatkowo 
studenci zobowiązani będą do dołączenia do wniosku zaświadczenia 
z uczelni potwierdzającego fakt studiowania oraz wysokość średniej 
ocen, jakie osiągnęli w poprzednim roku nauczania. Zgodność doku-
mentów, które przedstawią zarówno uczniowie jak i studenci będą 
musiały być potwierdzone przez szkołę lub uczelnię, organizację lub 
instytucję, klub sportowy oraz Inspektora Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez sa-
mych zainteresowanych a także przez rodziców, opiekunów, rady pe-
dagogiczne, rady szkoły, dyrekcję szkół, organizacje samorządowe 
i społeczne oraz władze klubów i organizacji. Zainteresowani mogą 
składać wnioski w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki w termi-
nie do 5 października każdego roku. Warto jednocześnie zwrócić 
uwagę na fakt, iż stypendysta może zostać pozbawiony prawa do 
stypendium w wyniku swojego niegodnego zachowania. Mówiąc 
„niegodnego” mam na myśli zachowanie sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami. Krótko 
mówiąc, jeśli naraził na szwank dobre imię miasta, szkoły, uczelni, 
klubu lub organizacji, którą reprezentuje.

Stypendia przyznawane będą za pośrednictwem Komisji Sty-
pendialnej. Powoływana ona będzie przez burmistrza co roku do 
1 września. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Burmi-
strza  i Rady Miasta Marki oraz organizacji społecznych i sportowych 
działających na terenie miasta Marki. 

Podsumowując – myślę, że udało mi się wyczerpująco przekazać 
Wam – Drodzy Czytelnicy wszystkie najważniejsze informacje odno-
śnie funduszu stypendialnego uchwalonego przez radnych naszego 
miasta. Mam nadzieję, że możliwość uzyskania wspomnianego 
stypendium przez naszych uczniów i studentów będzie dodatkowym 
argumentem przemawiającym za tym, że warto być mieszkańcem 
Marek.

Arkadiusz Werelich, Radny Miasta Marki
werelich.com.pl

Wreszcie nadeszły wakacje               NAUKA        SPORT

Szkoła Podstawowa nr 1
Julia Kwiatkowska Daria Wodniak

Szkoła Podstawowa nr 2
Angelika Gajek Sylwester Ulanicki
Karolina Kosecka Klaudia Nosal

Szkoła Podstawowa nr 3
Kinga Białek Paulina Pęk
Emilia Piotrowicz

Szkoła Podstawowa nr 4
Ewa Napiórkowska Kacper Wojtunik

Szkoła Podstawowa nr 5
Klaudia Godlewska Aleksandra Mazurczak
Robert Młynarski

Zespół Szkół nr 1
Joanna Szczęsna Olga Kondraciuk
Paweł Pszczółkowski Paweł Krakuski

Gimnazjum nr 2
Krzysztof Banaszek Paulina Bratowska
Adam Latyński

Zespół Szkół Specjalnych
Łukasz Pszczoła, Damian Jabłecki
Adam Łukasik, Dominik Wiechowski
Klaudia Bartosiewicz, Agnieszka Szczeniak
Kamil Szeląg

Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Markach
Kwota 700 zł na nagrody rzeczowe do dyspozycji dyrekcji

Zakończenie roku SP 1.
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Darowiznę można odwołać 
– czyli prawa przysługujące darczyńcy
Darowizna to umowa, przez którą darczyńca 

zobowiązuje się dokonać kosztem swego majątku 
bezpłatnego przysposobienia majątkowego na rzecz obdarowanego. 
Darczyńca może obciążyć obdarowanego spełnieniem określonych 
świadczeń, których wartość majątkowa jest albo nieznaczna albo 
żadna. O ile przysporzenie majątkowe następuje równocześnie 
z zawarciem umowy lub bezpośrednio po jej zawarciu, darowizna 
nie wymaga z reguły zachowania specjalnej formy. Przepis kodeksu 
cywilnego dotyczący formy umowy darowizny stanowi, iż oświad-
czenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. 
Dotycząca nieruchomości wymaga bezwzględnego zachowania 
szczególnej formy. Umowa darowizny zawarta bez zachowania tej 
formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało speł-
nione. Natomiast przyrzeczenie darowizny, która ma być wykonana 
w przyszłości wymaga aktu notarialnego. Kodeks cywilny w tytule 
poświęconym darowiźnie przewiduje również inne bezpłatne formy 
przysporzenia nie będące w świetle obowiązującego prawa daro-
wizną. I tak, art. 889 kc stanowi, iż darowizną nie są następujące 
bezpłatne przysporzenia:

- gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy 
uregulowanej innymi przepisami kodeksu cywilnego,

- gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które 
nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane 
za nie nabyte.

Przepisy przewidują możliwość żądania zwrotu przysposobienia, 
gdy obdarowany bez uzasadnionej przyczyny nie spełnia przyrzeczo-
nych świadczeń oraz możliwość odwołania darowizny w przypadku 
pogorszenia się stosunków majątkowych darczyńcy lub z powodu 
rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Rozwiązanie umowy darowizny może nastąpić zarówno w drodze 
jednostronnej czynności strony, czyli odstąpieniem od umowy 
lub wypowiedzeniem, oraz na mocy zgodnych ich oświadczeń, 
czyli rozwiązaniem umowy. Przepisy Kodeksu cywilnego w artykule 
896 i następnych regulują kwestie odwołania darowizny. Zgodnie 
z postanowieniami Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać 
darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego 
stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie 
może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania od-
powiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku 
dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnym. 
Darczyńca może również odwołać darowiznę z powodu rażącej 
niewdzięczności obdarowanego. Odwołanie darowizny z powodu 
rażącej niewdzięczności obdarowanego może dotyczyć zarówno 
darowizny już wykonanej jak i jeszcze nie wykonanej. Bardzo istotny 
jest tu okres na jej odwołanie. Możliwość odwołania wykonanej 
darowizny istnieje tylko w ciągu roku od dnia, w którym uprawniony 
do odwołania dowiedział się o rażącej niewdzięczności ze strony 
obdarowanego. Niestety przepisy nie precyzują pojęcia ”rażąca nie-
wdzięczność”, pozostawiając to ocenie sądu. Precyzyjne określenie 
nie jest w zasadzie niemożliwe z uwagi na zróżnicowane sytuacje 
życiowe, w których dochodzi do odwołania darowizny. Orzecznictwo 
jako rażącą niewdzięczność kwalifikuje świadome naruszenie 
podstawowych obowiązków ciążących na obdarowanym względem 
darczyńcy. Niewdzięczność w stopniu rażącym może polegać nie 
tylko na działaniu lecz także na zaniechaniu. Nie każde niewłaściwe 
i krzywdzące darczyńcę zachowanie obdarowanego będzie uznane 
za niewdzięczne. Nie musi ono nosić znamion przestępstwa, by za 
takie zostało uznane. Jako rażącą niewdzięczność trzeba zakwalifi-
kować np. odmowę pomocy w chorobie, gdy obdarowany mógłby jej 
udzielić. 

Celem, do którego zmierza odwołanie wykonanej darowizny 
z powodu rażącej niewdzięczności jest pozbawienie obdarowanego 
własności darowanego przedmiotu i odzyskanie go przez darczyńcę. 

Darowizna nie może być odwołana z powodu rażącej niewdzięcz-
ności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili 
przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, 
przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozezna-
niem.

Spadkobiercy darczyńcy nogą odwołać darowiznę z powodu 
niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był 
uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił 
darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego 
skutkiem była śmierć darczyńcy.

Samo odwołanie darowizny, w wypadku darowizny już wykonanej 
nie realizuje w całości tego celu, gdyż darczyńca, który odwołał 
darowiznę powinien wystąpić z sądowym powództwem o zobowią-
zanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie 
własności rzeczy z powrotem na darczyńcę. Prawomocne orzecze-

nie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego 
oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. oraz 
art. 1047 k.p.c.). Darczyńca, który skutecznie odwołał darowiznę 
z powodu rażącej niewdzięczności, może na podstawie przepisów 
o bezpodstawnym wzbogaceniu domagać się zwrotu przedmiotu 
darowizny 

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone 
obdarowanemu na piśmie. Musi ono być jednoznaczne i złożone w 
taki sposób, by dotarło do wiadomości obdarowanego. Jeśli przed-
miotem darowizny jest nieruchomość, oświadczenie to powinno 
zawierać wezwanie do złożenia u notariusza oświadczenia o woli 
przeniesieniu z powrotem własności rzeczy na darczyńcę. Odwołanie 
darowizny może być skierowane bezpośrednio do obdarowanego jak 
i zawarte we wniesionym do sądu powództwie o zobowiązanie obda-
rowanego do przeniesienia własności nieruchomości. Prawomocne 
postanowienie sądu stwierdzające obowiązek obdarowanego do 
złożenia w określonym terminie oświadczenia woli o przeniesieniu 
własności przedmiotu darowizny na darczyńcę zastępuje to oświad-
czenie (art. 64  kc i art. 1047 kpc), jeżeli obdarowany nie złoży go 
w terminie z zachowaniem wymaganej formy.

Radosław Romanowski
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r, 

nr 16, poz. 93 z póź. zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. 1964r, nr 43, poz. 296 z póź. zm.).

P.S. Aby pomóc Państwu w pilnych i ważnych sprawach, zapra-
szam do wysyłania pytań z krótkim opisem problemu na Lexpropu-
blicobono@prokonto.pl. Najciekawsze lub najczęściej powtarzające 
się zagadnienia prawne omówione zostaną na łamach gazety.

Prawnik wyjaśnia

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
zgłoszenie ogródka przydomowego lub balkonu 

do Urzędu Miasta Marki 
do dnia 15 sierpnia 2011 r. 

Zgłoszenia należy składać telefonicznie 
lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej pok. 1 
tel. 781-10-03 wew. 103 i 128 

lub Kancelarii Miasta Marki pok. 6 wew. 146
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1)  imię i nazwisko właściciela posesji lub 

balkonu
2) adres zgłaszanego do konkursu obiektu
3) telefon kontaktowy zgłaszającego 

Dla zwycięzców zostały przewidziane 
nagrody rzeczowe
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W miniony weekend, 24-26 czerwca 2011 
tancerki z Zespołu Tańca Nowoczesnego 
„ATUT” pod kierunkiem Kingi Jakubowskiej, 
działającego już od 10 lat w Mareckim 
Ośrodku Kultury, uczestniczyły w Mistrzo-
stwach Świata International Federation of 
Modern Dance Sport, odbywających się na 
Węgrzech w Veszprem. W zawodach uczest-
niczyli przedstawiciele kadr narodowych 
Węgier, Słowacji, Serbii, Rumunii, Mołdawii, 
Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji oraz Polski. 

Dziewczęta z mareckiego „ATUTU” zakwa-
lifikowały się do tych mistrzostw podstawie 
osiągniętych wyników w polskich elimina-
cjach – mistrzostwach ekstraklasy Związku 
Nowoczesnego Tańca Sportowego (ZNTS). 
Nowoczesny taniec sportowy, który zawiera 
w sobie wiele stylów tańca, to szybko rozwi-
jająca się dyscyplina powstała z połączenia 
tańca nowoczesnego i dyskotekowego oraz 
akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycz-
nej. Trudne powietrzne ewolucje, niezwykła 
plastyczność tancerzy oraz zaskakujące cho-
reografie stwarzają zdumiewający efekt.  Już 
sam awans do reprezentacji był dla młodych 

tancerek bardzo dużym osiągnięciem – do 
polskiej kadry kwalifikowali się zdobywcy 
pierwszych czterech miejsc w poszczegól-
nych technikach i kategoriach tańca .

Wielki sukces dziewcząt na Mistrzo-
stwach Świata ogromnie nas cieszy i z całą 
pewnością jest powodem do dumy dla 
samych zawodniczek i ich bliskich, trenerki 
i choreografa oraz całego Ośrodka Kultury. 
Trzy trenujące w MOKu dziewczęta zdobyły 
na Mistrzostwach Świata najwyższe laury: 
Daria Sadowska w kategorii Funky (juniorki), 
Klaudia Kowalczyk w kategorii Funky (senior-
ki) i Martyna Narożniak w kategorii Street 
Dance Revue (junior młodszy). Martynka – 
nasza najbardziej utytułowana zawodniczka 
- zdobyła także II miejsce w kategorii Funky 
(junior młodszy), II miejsce w duecie z Oliwią 
Ratyńską w kategorii Duetów Funky (junior 
młodszy), III miejsce w kategorii Dance Show 
(junior młodszy) oraz IV miejsce w kategorii 
Jazz-riser (wiek do 12 lat).  Wspaniałymi 
osiągnięciami mogą pochwalić się także 
Oliwia Ratyńska – zdobywczyni III miejsca 
w kategorii Funky (junior młodszy) oraz 
Dominika Stępniak, która zdobyła V miejsce 
w kategorii Funky (junior młodszy).  Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych, równie 
spektakularnych sukcesów!

Jak mówi trenerka grupy, Kinga Jakubow-
ska, rozszerzenie programu nauki nowych 
technik tanecznych w Zespole „ATUT” zapro-
centowało zdobytymi trofeami. Nowe style: 
Funky, Dance Show, Street Dance  oraz Jazz 
przyniosły wiele satysfakcji w procesie 
treningu dziewcząt oraz zapoczątkowały 
olbrzymie sukcesy na arenie międzynaro-
dowej. W zawodach o Mistrzostwo Świata 
uczestniczyło ponad 2000 zawodników. 
Dziewczęta, z Mareckiego Ośrodka Kultury 
godnie reprezentując swoje miasto, stanęły 
w kadrze obok zawodników z tak utytułowa-
nych grup tanecznych jak Egurrola Dance 
Studio, Abstrakt Sochaczew czy Grawitacja 
z Piaseczna i pokazały klasę oraz najwyższy 
poziom. Trzy tytuły mistrzyń świata cieszą 
oraz motywują zespół do dalszej pracy - Ma-
zurek Dąbrowskiego grany dla mareckich 
tancerek to wielka i wzruszająca chwila!

Anna Dąbrowska-Pękocka, 
MOK w Markach

MOK w Markach 
– mamy 3 Mistrzynie Świata w Tańcu Nowoczesnym!
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Mieszkając w Markach wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak 
wiele jest do zrobienia, abyśmy mogli powiedzieć, że mieszkamy 
w czystym, kolorowym mieście z pełną infrastrukturą techniczną, 
z równymi i asfaltowymi ulicami oraz chodnikami i ścieżkami rowe-
rowymi. Marzymy, aby nasze dzieci chodziły do nowoczesnych szkół 
i przedszkoli.

Niestety skala zapóźnień cywilizacyjnych jest duża. Z całą pewno-
ścią odziedziczyliśmy ją w znacznym stopniu po minionej epoce, ale 
jeśli zrobimy uczciwy rachunek sumienia to i minione dwudziestole-
cie obecnej rzeczywistości nie charakteryzowało się determinacją 
w nadrabianiu zaległości. 

Do tego nałożył się wielki rozwój demograficzny naszego miasta. 
Tam gdzie do niedawna były nieużytki dziś stoją osiedla. W bardzo 
krótkim czasie przybyło nas i obecnie jest nas oficjalnie ponad 
25.000.

Z czym to się wiąże? Otóż powstały kilometry nowych dróg, które 
systematycznie są oświetlane. Przybyło nam dzieci w szkołach 
i przedszkolach. W tym roku z miejskich przedszkoli odprawiliśmy 
z kwitkiem ponad 200 dzieci. 

Obserwowaliśmy w mediach jak wiele samorządów zamyka szkoły 
z powodu małej ilości dzieci, nasze mareckie szkoły nie mają tego 
problemu, wręcz przeciwnie.

Miasto jest w takiej sytuacji, że musi poza coraz większymi środ-
kami na bieżące funkcjonowanie, poszukiwać dodatkowych źródeł 
finansowania. Kredyt w jakiejkolwiek formie to wspaniała rzecz, ale 
po pierwsze prędzej czy później trzeba go spłacić, a po drugie w nie-
skończoność nie da się zadłużać. Poza oszczędzaniem i oglądaniem 
każdej złotówki dwa razy zanim ją wydamy pozostaje jeszcze jedna 
droga. Zwiększyć dochody do budżetu. Zasada jest prosta, chcąc 
więcej wydawać musimy więcej środków pozyskiwać. W przypadku 
naszego miasta zdaje się być pewna nisza, którą jeśli w umiejętny 
sposób wykorzystamy uda się nam pozyskać nawet kilka milionów 
złotych, a koszt po stronie mieszkańca Marek jest prawie żaden. 
Piszę, że prawie, ponieważ po stronie mieszkańca jest to wyrobienie 
dowodu i wycieczka do urzędu skarbowego w Wołominie w celu 
złożenia odpowiedniego formularza.

Zacznijmy od początku.
Mało, kto z nas wie, że składając deklaracje podatkowe do 

urzędów skarbowych zgodnie z miejscem zamieszkania, lub za-
meldowania to pewna część tych pieniędzy trafia z powrotem do 
konkretnej gminy, czy miasta. Przyjęto, że jest to średnio ok. 1000 
złotych. W naszym mieście szacujemy, że mieszka ok. 10.000 osób, 
które nie są zameldowane w Markach. Jeśli tak jest w rzeczywisto-
ści to możemy przyjąć, że do kasy miasta nie wpływa rocznie ok. 
10.000.000 złotych tak dziesięciu milionów. Jeżeli przyjmiemy, że 
jest to przeszacowanie i jest to ilość o dwa tysiące mniejsza i nie 
wszyscy mogą się zameldować to możemy być pewni, że jest to 
kwota bardzo znacząca dla budżetu miasta. Muszę przyznać, że 
jako przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej kilkakrotnie 
zwracałem uwagę na możliwość pozyskania dodatkowych i to nie-
małych środków do budżetu z tego źródła.

Co należy zrobić, aby prawie bezkosztowo wesprzeć budżet swo-
jego miasta? 

Wystarczy albo się zameldować w Markach (koszt dowodu ok. 
30 zł) i pojechać do urzędu skarbowego w Wołominie w celu zło-
żenia druku NIP 3, w którym podamy nowe miejsce zamieszkania. 
Osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie zmienić meldunku 
mogą udać się do wspomnianego urzędu skarbowego w celu zak-
tualizowania danych na druku NIP 3 informując o nowym miejscu 
zamieszkania. Taki wysiłek należy wykonać po stronie mieszkańca. 
To naprawdę niewiele.

Ponieważ bardzo nam zależy na powodzeniu tej akcji jesteśmy 
na etapie tworzenia kampanii informacyjnej na ten temat. Chcemy 
stworzyć paletę zachęt dla mieszkańców, aby zechcieli ponieść 
ten trud i zameldowali się w Markach. Dziś jest za wcześnie 
podawać konkrety, ale mam wrażenie, że troska o naszą małą 
ojczyznę i zachęty, jakie zostaną stworzone pozwoli miastu po 
stronie dochodów odnotować znaczący wzrost, a mieszkańcy ci 
niezameldowani z przyjemnością się zameldują i ich pieniądze 
zasilą budżet Marek. 

To będzie się nam wszystkim opłacać! 
Dariusz Pietrucha, radny Miasta Marki

To będzie się nam wszystkim opłacać !!!

W dn. 26.06.-09.07. grupa dzieci i młodzieży z parafii Matki Bożej 
Królowej Polski przebywała na koloniach w Muszynie, gdzie rado-
śnie i aktywnie spędziliśmy letni wypoczynek, poznając tradycję 
i historię regionu. Zwiedziliśmy Muszynę, Złockie oraz Krynicę Zdrój. 
Wybraliśmy się także na wycieczki do Inwałdu, Wadowic oraz No-
wego i Starego Sącza, gdzie na Ołtarzu Papieskim uczestniczyliśmy 
w Mszy Św. Dodatkowo pobyt uświetniły rozmaite konkursy i zawody, 
w których nagrodami były słodycze. Na zakończenie pobytu uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz maskotki. Bardzo gorąco 
chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego 
wyjazdu, w szczególności Urzędowi Miasta Marki oraz Mareckiemu 
Stowarzyszeniu Gospodarczemu, które ufundowało dla kolonistów 
czapeczki towarzyszące nam podczas każdego wyjścia z ośrodka.

Marcin Brzeziński

Caritas kolonie
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Z Jadwigą Zakrzewską – posłem na 
Sejm RP, Wiceprzewodniczącą Sejmowej 
Komisji Obrony, Wiceprzewodniczącą 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO 
-  rozmawia Joanna Sokołowska-Żuk.

Jest pani pierwszą Polką w gremiach de-
cyzyjnych  Zgromadzenia Parlamentarnego 
NATO. Czy to z domu rodzinnego wyniosła 
Pani zainteresowanie wojskiem?

Pochodzę z tradycyjnej rodziny nauczy-
cielskiej, w której wiele mówiło się o historii. 
Moja mama niejednokrotnie udzielała za 
darmo korepetycji potrzebującym dzieciom, 
tata prowadził teatr amatorski, a wuj 
mojej mamy walczył w bitwie polsko-bol-
szewickiej pod Radzyminem w 1920 roku.
Nikt z mojej rodziny nie służył i nie pracował 
w wojsku. Jednak wychowałam się w okolicy 
twierdzy Modlin, znałam i znam wiele rodzin 
wojskowych i to miało wpływ na moją przy-
szłość. W Sejmie III kadencji zostałam na 
prośbę Bronisława Komorowskiego ówcze-
snego szefa Komisji Obrony Narodowej jego 
zastępczynią. A potem pracowałam jako 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej. Zajmowałam się sprawami spo-
łeczno-wychowawczymi w Wojsku Polskim.

Na czym polega obecnie Pani praca dla 
NATO?

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest 
opiniotwórczą organizacją, w której par-
lamentarzyści z różnych państw stanowią 
pewną grupą nacisku. Spraw,  którymi 
zajmuje się NATO jest obecnie coraz więcej. 
Parlamentarzyści z krajów natowskich 
spotykają się na sesjach plenarnych i pra-
cują w komisjach, a przedmiotem obrad są 
kwestie z zakresu bezpieczeństwa między-
narodowego. Kiedy powstawało NATO była 
inna rzeczywistość polityczna, dwa bloki 
militarne. XXI wiek niesie niestety nowe 
zagrożenia, takie jak , cyberatak, piractwo, 
przemyt narkotyków, czy  katastrofy ekolo-
giczne i ich negatywne skutki dla ludzkości. 

Znana jest Pani z działalności solidarno-
ściowej od 1980 roku. 

Tak. Byłam działaczką „Solidarności”, 
walczyłam o wolną i demokratyczną Polskę. 
Najtrudniej było w czasie stanu wojennego.  
Instytut Pamięci Narodowej przyznał mi 

status osoby pokrzywdzonej (zaświadczenie 
nr 589/05). W obecnych czasach  wielu 
ludzi nie docenia daru wolności. ale wierzę 
głęboko, że takie wartości jak Bóg, Honor 
i Ojczyna wielu Polaków pielęgnuje w swoich 
sercach i umysłach.

Czy zapadła Pani w pamięć jakaś 
szczególna sytuacja związana z tamtym 
okresem?

Było wiele trudnych sytuacji, ale mogę 
dać za przykład jedno z moich osobistych 
przeżyć. W 1983 roku urodziłam drugiego 
syna - Łukasza. Pewne zdarzenie z tamtego 
okresu przyczyniło się do tego, że urodził się 
jako wcześniak. Otóż dostałam informację, 
że mam odebrać ulotki z drukarni podziem-
nej. Gdybym nie odebrała ich na czas, byłaby 
z pewnością obawa dekonspiracji. Pojecha-
łam więc do Warszawy, odebrałam paczkę 
ulotek, którą czuć było jeszcze denaturatem 
z powielacza. Ponieważ nie było autobusu, 
żeby się nie spóźnić w umówione miejsce 
przekazania materiałów, stanęłam przy 

szosie i łapałam tzw. „okazję”. Zatrzymał 
się przede mną polonez z napisem „Milicja”. 
Chciałam uciekać, ale milicjant zaprosił 
mnie do samochodu. Wsiadłam i zostałam 
podwieziona do Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Był to jedyny porządny milicjant, 
jakiego w życiu spotkałam. Okazało się, 
że jego żona też wówczas spodziewała się 
dziecka i on zlitował się nade mną, stojącą 
na mrozie w zaawansowanej ciąży. Łukasz 
wyssał z mlekiem matki społecznikostwo. 
Już jako 6-letni chłopiec sprzedawał pod ko-
ściołem cegiełki na rzecz wolnych wyborów 
w 1989 roku.

Potem już w 1990 roku została Pani Bur-
mistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego, 
jest Pani więc bliska polityka lokalna. My 
w Markach staramy się o obwodnicę dla mia-
sta. Czy może Pani przybliżyć czytelnikom 
Pani wkład w prace związane z obwodnicą?

Pracowałam również w Komisji Samorzą-
du  Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
Znam problemy miast i gmin podwarszaw-
skich, także Marek . Dokładałam starań, 
by obwodnica dla Marek powstała w jak 
najszybszym czasie. Złożyłam w tej sprawie 
zapytanie poselskie i stale ją monitoruję. 
Natężenie ruchu w Markach jest bardzo 
duże i wiem, że do akcji  „TAK dla Obwodnicy 
Marek” włączyło się wielu mieszkańców 
popierając ją w  100%.

Czy wie Pani o innych inwestycjach 
w mieście?

Od członków Mareckiego Koła PO wiem, 
że obecnie planowane jest wiele innych in-
westycji: place zabaw, Orlik, proekologiczne 
gimnazjum, basen i wiele innych. Są również 
pomysły na renowacje fabryki i kamienic. 
Są to inwestycje kosztowne, ale i ważne dla 
miasta, a Rada Miasta obecnej kadencji 
stara się racjonalnie i wydajnie wykorzystać 
własne środki gminne, jak również  przyzna-
ne fundusze.

Dziękuję za rozmowę i nie pozostaje mi 
nic innego jak zaprosić Panią do Marek.

Serdecznie pozdrawiam mieszkańców 
Marek. Mogą na mnie zawsze liczyć. 

Adres strony internetowej: 
www.jadwigazakrzewska.pl

Artykuł sponsorowany

Czas kobiet w polityce i nie tylko

Jak głosować
 Instrukcja pierwszego głosowania:
• należy otworzyć  http://www.100latnivea.pl/glosowanie
• kliknąć na „Zarejestruj się” (prawy, górny róg strony) 
•  kliknąć na link, który otrzymamy na podany przy rejestra-

cji adres e-mail
• zalogować się podając login i hasło (oraz kod z obrazka)
• wybrać z rozwijanego paska - Marki
•  kliknąć na plac zabaw, który pojawi się pod wybranym 

miastem
• kliknąć „głosuj” 
Przy kolejnych głosowaniach wystarczy: zalogować się, 
odszukać lokalizację i oddać głos, lub skorzystać z bezpo-
średniego linka znajdującego się na stronie  
www.Marki2020.pl:

Pamiętaj!!! Głos można oddać CODZIENNIE
Głosowanie trwa do 31 października

Marki przystąpiły do organizowa-
nego przez firmę NIVEA Polska kon-

kursu „100 placów zabaw na 100 lat 
NIVEA”. Kosmetyczna firma ufunduje 

100 placów zabaw w 100 lokalizacjach w 
naszym kraju. NIVEA zobowiązuje się do sfinansowania zaku-
pu i montażu urządzeń na przygotowanych i udostępnionych 
terenach. Miasto na lokalizację placu zabaw zgłosiło teren 
przy ul. Głównej 19d (tzw. plac Zgody - Zieleniec). 

To, czy plac zostanie wybudowany, 
zależy wyłącznie do Państwa!
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem specjalnej strony 
internetowej. W głosowaniu na lokalizację zgłoszoną przez 
Marki może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych.  Zwyciężą lokaliza-
cje, które otrzymają największą liczbę głosów internautów.

Wygrajmy razem plac zabaw
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21 czerwca uczestnicy młodzieżowej sesji Rady Miasta, zorganizo-
wanej przez radnych z okazji Dnia Dziecka, wybrali się na wycieczkę 
do Sejmu RP. Na Wiejskiej nasza młodzież mogła zapoznać się z pra-
cą polskich parlamentarzystów. Wycieczka została zorganizowana 
przez przewodniczącego Rady Miasta Marcina Piotrowskiego we 
współpracy z Urzędem Miasta.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od sali plenarnej Sejmu. Nasz prze-
wodnik objaśnił grupie proces legislacyjny, jaki przejść musi każda 
ustawa oraz wskazał na sali plenarnej, gdzie zasiadają kluby parla-
mentarne, przedstawiciele rządu oraz osoby 
pełniące pozostałe funkcje konstytucyjne 
w państwie.

Następnie udaliśmy się do holu głównego, 
gdzie zatrzymaliśmy się przy tablicy upamięt-
niającej polskich parlamentarzystów poległych 
w czasie II wojny światowej, przeszliśmy pod 
tablicę upamiętniającą posłów i senatorów, 
którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem oraz zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcie na schodach przy wejściu głównym 
– tradycyjnym miejscu sesji fotograficznych 
wszystkich grup odwiedzających gmach 
Sejmu. Po wykonaniu zdjęcia młodzież mogła 
zapoznać się z makietą przedstawiającą cały 
teren Sejmu oraz zobaczyć historyczne laski 
marszałkowskie.

Kolejnym punktem zwiedzania była sala 
kolumnowa, znana m.in. z transmisji posie-
dzeń sejmowych komisji śledczych, skąd 
przeszliśmy do gmachu Senatu. Na sejmowych 
korytarzach mijaliśmy posłów znanych z me-
diów: Małgorzatę Kidawę-Błońską, Stanisława 
Żmijana, czy też Stanisława Żelichowskiego. 

Na dłużej udało nam się zatrzymać posłów: Ryszarda Kalisza oraz 
Mariusza Błaszczaka.

Na zakończenie marecka młodzież udała się do Domu Poselskiego, 
gdzie w restauracji poselskiej czekał słodki lunch, a następnie mogła 
zaopatrzyć się w pamiątki z wycieczki. Być może ktoś z uczestników 
wycieczki za kilka lat powróci na Wiejską, by zasiąść w ławach sej-
mowych i debatować nad najważniejszymi dla państwa kwestiami, 
czego wszystkim uczestnikom młodzieżowej sesji Rady Miasta życzę.

Paweł Pniewski
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Marecka młodzież z wizytą w sejmie

Dzieci w sejmie.
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Śmieci własnością samorządów, 
czyli kolejny krok do czystszych Marek

Śmieci komunalne to obecnie jeden z największych problemów 
naszego kraju, również, jak wynika z rozmów z mieszkańcami, 
to problem naszego miasta. Co oznacza zbliżająca się reforma 
dla mieszkańców Marek? Wprowadzenie nowego systemu 
zarządzania śmieciami w naszym mieście to  przede wszystkim 
koniec dzikich wysypisk w lasach, rowach melioracyjnych  i przy 
drogach, palenia śmieci po zmroku, za to początek powszechnej 
segregacji odpadów...

Z początkiem wakacji sejm zakończył prace legislacyjne nad ustawą  
o porządku i czystości w gminach rozpatrując poprawki senackie a 15 lipca, 
ostatecznie ustawa została podpisana przez prezydenta. Zatem, co się tak 
naprawdę zmieni? Mieszkańcy nadal będą płacić za odbiór śmieci, będą za 
to wyłączeni z możliwości samodzielnego zawierania umów z prywatnymi 
przedsiębiorcami – śmieci staną się własnością samorządu. Wprowadze-
nie obowiązkowych stawek za wywóz spowoduje, że nikomu nie będzie 
„opłacało się” wyrzucanie śmieci do lasu czy też ich palnie po kryjomu. 
Każdy z naszych mieszkańców będzie miał pewność, iż przy stałej stawce za 
wywóz firma odbierze od niego wszystkie śmieci (poza wielkogabarytowymi). 
Zgodnie z ustawą gminy dopilnują, by ich mieszkańcy nie unikali opłat za 
wywóz odpadów, bowiem mieszkańcy za śmieci rozliczą się bezpośrednio 
z urzędem gminy (obecnie rozliczamy się z  przedsiębiorstwem wywożącym 
odpady). A co za tym idzie również zapłacą za ich odbiór z domów i utylizację. 
Powstaje pytanie czy wprowadzony system nie spowoduje wzrostu opłat za 
wywóz - Ministerstwo twierdzi że ceny nie powinny wzrosnąć. Prezes Krajowej 
Izby Gospodarki Odpadami pan Tomasz Uciński szacuje realny koszt wywozu 
śmieci (wraz z ich utylizacją) na 12 – 14 zł za mieszkańca miesięcznie. No, 
cóż zerknąłem na cenniki, gdzie firmy zajmujące się wywozem odbierają 
np. kosz 120 litrowy za ok.17 zł (brutto) za każdą wizytę. W przypadku 
czteroosobowej rodziny, która statystycznie produkuje tygodniowo jeden 
taki kosz, jeżeli cena w naszej gminie ustali się na poziomie 14 zł za osobę 
to miesięcznie będzie ona płacić zdecydowanie mniej. Najważniejszą zaletą 
systemu jest powszechność opłat a więc wszyscy będziemy płacić włącznie 
z osobami, które śmiecą poza swoimi domami czy mieszkaniami.

Wprowadzenie systemu odbioru śmieci spowoduje, iż umowy bez-
pośrednie z firmami wywożącymi śmieci staną się niepotrzebne 
- może się nawet zdarzyć, iż zapłacimy podwójnie, jeżeli odpowied-
nio wcześniej nie wypowiemy w/w umowy – proponuję zapoznać się 
z treściami tychże umów. Zgodnie art. 11 znowelizowanej ustawy, 
właściciel nieruchomości posiadający podpisaną umowę z firmą wy-

wozową w momencie wejścia w życie nowych przepisów (1 stycznia 
2012 r.) może jeszcze przez 18 miesięcy nie płacić opłat gminie - co 
oznacza, iż obowiązkową opłatę będzie wnosił od połowy 2013 r. 
- o ile nie podejmie sam decyzji o wcześniejszej chęci wpłaty, która 
może być spowodowana niższymi opłatami za wywóz.

Podczas wielu dyskusji z mieszkańcami podnoszona była kwestia 
wiarygodności deklaracji dotyczących ilości osób zamieszkujących 
daną lokalizację oraz możliwości kontroli tychże mieszkańców – 
w tym przypadku ostatnie zmiany ustawy wyraźnie dają nam inne 
możliwości niż same kontrole. Stworzono bowiem możliwość wprowa-
dzenia przez gminę systemu naliczania opłaty za śmieci na podstawie 
wielkości lokalu, jego powierzchni lub ilości zużywanej wody. Oczywi-
ście samorządy przeprowadzając przetargi na odbiór śmieci powinny 
egzekwować od firm zajmujących się odpadami odpowiednią jakość 
usług nie tylko w zakresie odbioru ale również ich zagospodarowania. 
W przypadku naszego miasta zgodnie z ustawą zostanie ono podzie-
lone  na 10 – tysięczne sektory, dzięki czemu według prawodawcy, 
system będzie  sprawniejszy w odbiorze śmieci od mieszkańców. 

Z początkiem września rozpoczynamy prace nad systemem 
„śmieciowym” aby jak najszybciej uruchomić system, którego kon-
sekwencją będzie wprowadzenie powszechnych opłat śmieciowych 
w zamian za odbiór śmieci.

Marcin Piotrowski, radny Miasta Marki
www.marcinpiotrowski.info.pl/blog/
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Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie

w każdy wtorek  godzinach 9.00 - 11.00 oraz czwartek w godzinach 17.00 - 19.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie Gazety MSG, Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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Nowa kadencja Rady Miasta otworzyła nowe możliwości przed 
Szkołą Podstawową Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego. Szkoła 
wreszcie ma szansę na gruntowną modernizację, a wszystko za 
sprawą determinacji radnych.

Wszystkie szkoły podstawowe w naszym mieście w większym lub 
mniejszym stopniu zmieniają się. W zdecydowanie najmniejszym 
stopniu przemianie uległa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego, która od 1969 roku mieści się przy ulicy Okólnej 
14. Szkoła w oczach wielu mieszkańców została zapomniana 
przez władze naszego miasta. Od wielu lat infrastruktura sportowa 
znajduje się w opłakanym stanie. Stojące kałuże na boisku, brak 
bieżni, nierówne i lepiące się boisko asfaltowe w wyniku wysokich 
temperatur to największe mankamenty. Tragiczny obraz dopełnia 
grzyb na ścianach w sali gimnastycznej oraz wysłużony parkiet, 
który nie nadaje się już do ponownego cyklinowania.

Pierwsze prace modernizacyjne na terenie szkoły będą miały miej-
sce już w wakacje. Przeprowadzony zostanie kompleksowy remont 
sali gimnastycznej. Prace remontowe będą związane z poprawą 
wentylacji, malowaniem ścian oraz montażem specjalnej wykładziny 
na istniejącym parkiecie. Ponadto przeprowadzone zostaną prace 
związane z melioracją terenu szkoły oraz osuszeniem murów i fun-
damentów, aby pozbyć się zagrzybienia. 

Również w tym roku czeka nas budowa placu zabaw na miarę 
XXI wieku. Szkoła otrzymała środki w ramach rządowego programu 
„Radosna Szkoła” na budowę nowoczesnego placu zabaw na swoim 
terenie. Dotacja wyniesie prawie 70 tys. złotych i pokryje około 
połowy kosztów budowy placu zabaw. Brakujące środki przekazane 
zostaną z budżetu miasta. Rada Miasta na IX sesji, która odbyła 
się 26 maja br., przyjęła stosowną uchwałę przygotowaną przez 

burmistrza, która zabezpiecza środki na budowę placu zabaw na 
terenie szkoły przy ulicy Okólnej.

Natomiast w przyszłym roku czeka nas wielkie wyzwanie związane 
z Jedynką. Budowa kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz ter-
momodernizacja budynku szkoły. Dzięki staraniom przewodniczącego 
Rady Miasta Marcina Piotrowskiego, miasto bierze udział w konkursie 
organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej”. W przypadku pozytywnej weryfikacji naszego 
wniosku Marki otrzymają dotację oraz kredyt na preferencyjnych 
warunkach na termomodernizację szkół podstawowych i przedszkoli. 
Najważniejsze prace, na które czeka Jedynka to wymiana centralnego 
ogrzewania, poprawa wentylacji oraz ocieplenie budynku.

Paweł Pniewski, Arkadiusz Werelich, radni miasta Marki

Czas na Jedynkę
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Lipiec 2011

 1.  Sklep „U Gabrysi”, ul. Małachowskiego 112

 2.  Delikatesy Mięsne ul. Małachowskiego 4

 3.  Sklep Osiedlowy u Pani Wandy, ul. Piłsudskiego 115 D

 4.  Sklep Pani Iwony Groszyk, ul. Piłsudskiego 109

 5. KRYS MAR, ul. Szczęśliwa 30

 6. MIRA MAR, ul. Piłsudskiego 87

 7. RSH Sklep nr 28, ul. Bandurskiego 3

 8. RSH Sklep nr 31, ul. Piłsudskiego 138

 9.  Sklep Ogólnospożywczy, ul. Wspólna 30

 10.  Sklep „Koliber” , Osiedle „Horowa Góra”

 11. Sklep ul. Sportowa

 12. Poczta Polska, ul. Sportowa

 13. Sklep, róg ul. Sowińskiego i Sportowej

 14. Sklep, ul. Szkolna

 15. Sklep, ul Ząbkowska

 16. Sklep, ul. Leśna

 17. Sklep, ul. Kosynierów

 18. Sklep u Zenka, ul Główna

 19. Przychodnia ESCULAP, ul Fabryczna 1

 20. Urząd Miasta Marki

 21.  Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ul Piłsudskiego (oddział i filia)

 22.  Sklep Państwa Sobańskich, ul. Pomnikowa 19

 23.  Sklep Spożywczo Monopolowy “GABRIELA”, Małachowskiego 12

 24. MARCPOL, Al. Piłsudskiego

 25.  Sklep Spożywczt ADAM, ul. Kościuszki 64B

 26.  Sklep Spożywczy Iwona Prus, ul.Pułaskiego 36A

 27.  Sklep Spożywczy Ewa Szczepanowska, ul. Legionowa 57D

 28.  Sklep Spożywczy Maria Broma, Wanda Broma, ul.Legionowa 38

 29.  Sklep Promyk Gendek Hanna, Pajer Małgorzata, ul.Radna 2

 30.  RSH sklep nr 3 Pawilon, ul.Legionowa 1

 31.  Sklep Smok Andrzej Smoczyński, ul.Mała 3

 32.  Sklep Renata Wołowicz, ul. Ks. Ignacego Skorupki 2a

 33. Sklep Ewa Gajo, ul.Cmentarna 4

 34.  Sklep Maria Bartosińska, ul.Dmowskiego

 35.  Kwiaciarnia „Kamelia” Ryszard Surmacz, ul. Lipowa 2

 36.  Sklep Spożywczy „Wikola”, ul. Promienna 15

 37. Apteka, ul Piłsudskiego 176

 38. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36

 39.  Kiosk - sklep zabawkarski, ul. Piłsudskiego 28

 40.   Sklep zoologiczny, ul. Piłsudskiego 74

 41.   Sklep spożywczy SARA, ul. Podleśna 2

 42. MAX Sklep Spożywczy, Al. Piłsudskiego 4

Naszą gazetę
znajdziesz w tych miejscach:
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