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Absolutorium
Ponieważ w tym roku odbyło się głosowanie 

w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium po 
raz 17, to – jak wynika z wywiadu - w zasadzie nic już 
burmistrza nie może zaskoczyć. Co prawda skłania to 
do pewnych refleksji, ale ci co głosowali przeciw, a było 
to już 9 osób na 21 radnych, z pewnością nie kierowali 
się obiektywną oceną.

Panie burmistrzu, ta ocena jest z pewnością mało 
wygodna i trudna do zaakceptowania. Szkoda, że nie 
jest pan w stanie zrozumieć, że tymi utartymi od 17 
lat metodami już sprawować władzy tak swobodnie się 
nie da. Współpraca z Radą Miasta wymaga większego 
wysiłku i transparentności. I tu ciekawa rzecz - oprócz 
uwag negatywnych nie udało się zaobserwować ani 
jednej wypowiedzi, która oceniłaby pozytywnie wyko-
nanie budżetu. Nikt, z radnych, panie burmistrzu, nikt. 
Czyżby milczący akcept dla uwag opozycji? 

Ocena budowy kanalizacji
Nikt nie próbuje dyskredytować ogromu 

przedsięwzięcia, ale to że budujemy 155 km sieci 
kanalizacyjnej, nie powinno być powodem do popa-
dania w megalomanię i nie dostrzegania zagrożeń, 
jakie niesie za sobą sposób wykonania tej inwestycji. 
Właśnie ze względu na ogrom przedsięwzięcia 
nasza gospodarska czujność powinna być bardzo 
wysoka. Troska o stosowanie przez wykonawców 
elementarnych zasad prowadzenia prac w mieście: 
począwszy od prawidłowych oznakowań ulic, na 
których są prowadzone prace, poprzez niedopusz-
czenie do organizowania dzikich wysypisk urobku 
z wykopów oraz – co najistotniejsze – pilnowania, 
aby drogi po tej epokowej inwestycji powróciły do 
stanu sprzed budowy, sprowadza się do takiego 
cytatu „Gdy budowaliśmy kanalizację, mówili, że 
kopiemy doły i jest błoto”. 

Mega megalomania
Muszę przyznać, że nie często zdarza się, aby w jednym artykule znaleźć tak wiele nierzetelnych 
informacji. Odnoszę się do wywiadu, którego burmistrz miasta we wrześniu udzielił Faktom 
WWL. Wydawać by się mogło, że taki wywiad to okazja dla rozmówcy do rzetelnego poinformo-
wania Czytelników o sytuacji w mieście, oczywiście z lekkim uwypukleniem pozycji gospodarza. 
Ale czy na pewno rzetelnego? Przejdźmy do konkretów. 

Brawo! Jestem pełen podziwu, że tak to pan 
widzi. Pragnę tylko jeszcze dodać, że kiedy wie-
lokrotnie przedstawialiśmy argumenty mówiące 
o ewidentnych nieprawidłowościach, to właśnie 
pan jawił się jako obrońca i rzecznik wykonawców. 
Przykłady? Bardzo proszę: wielokrotnie mówiliśmy 
o nieprawidłowościach przy wykonywaniu sieci ka-
nalizacyjnej w rejonie ulicy Wspólnej i przyległych, 
mówiliśmy, że należy taką firmę przegonić i zerwać 
kontrakt. I co? Firma zbankrutowała. Rzutem na 
taśmę podobno wszystko wykonała. Ciekawe co 
z gwarancją i kto ewentualne niedoróbki będzie 
poprawiał? Znając życie pewnie miasto. Ale cóż, 
my niby tylko o dołach i błocie. Od 18 września 
ruszyła w miasto Komisja Infrastruktury Miejskiej 
sprawdzić, jak po tym wiekopomnym dziele wy-
konawcy odbudowali drogi, a pracownicy Urzędu 
Miasta Marki, czy Wodociągu Mareckiego te drogi 
po odbudowie odebrali.

Odwodnienia i rowy
Czasami odnoszę wrażenie, jakbym był radnym 

w innym mieście. Otóż, dowiaduję się, że to dopiero 
po obfitych opadach w sierpniu „musieliśmy szybko 
zmodernizować rowy melioracyjne, wybudować 
odwodnienia ulic.” I tu przypomnienie. Abyście WY 
mogli cokolwiek zrobić, to MY, czyli Rada Miasta 
Marki, musiała przyznać środki.

Doszło do tego dzięki uchwale budżetowej na 
2011 rok, gdzie na odwodnienie ulic przyznano do-
datkowo 600 tysięcy, a na meliorację 800 tysięcy. I tu 
najważniejsza rzecz. W projekcie budżetu, jaki pan 
przedłożył Radzie Miasta, na rowy było przeznaczone 
– uwaga! - 50 tysięcy. Tak, tak – zaledwie 50 tysięcy. 
Szkoda, że Pan o tym zapomniał.

Orlik
Znów muszę sobie zadać pytanie, czy aby jestem 

radnym Miasta Marki? Znam bowiem zgoła odmienną 
historię. Przecież radni z pana ugrupowania, czyli 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, nie chcieli 
słyszeć o lokalizacji przy Stawowej. Zarówno lokali-
zacja, jak i prace, przy przygotowaniu wniosku szły 
jak po grudzie. To właśnie aktywność radnych MSG, 
Marki 2020 i Platformy Obywatelskiej doprowadziła 
do tego, że może się pan pławić w tym sukcesie. Ale 
to nie sukces burmistrza, nie Rady, tylko mieszkań-
ców, którzy zapotrzebowanie na tego typu obiekt 
potwierdzili licznymi odwiedzinami orlika zarówno 
latem, jak i zimą.

Marcovia
Panie burmistrzu, stworzył pan sobie konflikt 

polityczno-personalny i próbuje pan tym epatować 
wikłając w niego Mareckie Stowarzyszenie Gospo-
darcze, któremu mam zaszczyt prezesować. Zgoda, 
co do tego, że wiceprezes Marcovii jest członkiem 
MSG i radnym z tego ugrupowania. I co z tego?

Do niedawna jeszcze nie można było mówić 
o pieniądzach w budżecie dla Marcovii, bo to były 
pieniądze na konkurs, który miasto organizowało 
i miasto rozstrzygało. Dziś dla potrzeb politycz-
nych mówi się, że miasto daje 400 tys. zł właśnie 
Marcovii.                                                   cd na str. 2 
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 Rozumiem, że miasto daje środki pod konkretny program stworzony przez 
Marcovię i zawarty w ofercie spełniającej warunki konkursu. Rozumiem również, 
że miasto przyjmuje sprawozdania z wydatkowania tych środków i po weryfikacji 
je akceptuje. Pana przekonania graniczące z pewnością mają jedynie pokazać, jak 
dalece źli są radni MSG. Z pewnością jesteśmy niewygodni.

Zadłużenie a polityka inwestycyjna
Faktycznie, zadłużenie wzrosło, ale po pierwsze - miasto już było zadłużone, po 

drugie - nie ma innego sposobu na nadrabianie zapóźnień cywilizacyjnych i tych, które 
powstały w ciągu pana długiego urzędowania. To choćby sprawy odwodnieniowo-
-melioracyjne. Dziś dopiero szukamy i odbudowujemy rowy, które przez ostatnie 
lata znikły z mapy miasta, a jakże przydatne okazałyby się w 2011 roku.

W czerwcu minęło 13 lat od reformy oświaty, a Marki nadal nie mają bezspornie 
potrzebnego budynku edukacyjnego. Dopiero w tej kadencji - oczywiście nie bez prze-
szkód - udało nam się popchnąć sprawy do przodu – oby ze szczęśliwym finałem. Nie 
jest tajemnicą, że zarówno pan, jak i pana ugrupowanie nie pałają miłością do idei budowy 
całego kompleksu oświatowego. No bo zarówno lokalizacja (podobno) kiepska, jak i ten 
basen bez potrzeby i do tego ta megalomania radnych MSG odnośnie hali sportowej.

A ja powiem tak. Nie mamy patentu na mądrość i nie na wszystkim się znamy, 
ale mając na uwadze, że wydajemy publiczny grosz, chcemy go wydać jak najlepiej. 
Po prostu pytamy się tych, co się na tym znają. Mając na uwadze, że projektujemy 
obiekt, który w dziedzinie oświaty i rekreacji wybudowany zostanie w Markach jako 
jedyny w ciągu wielu przyszłych lat, troszczymy się o to, aby był maksymalnie uży-

Mega megalomania
  cd ze str. 1 teczny. Czy zrobiliśmy coś złego, gdy chcieliśmy się dowiedzieć jakie koszty pociąga 

za sobą przystosowanie hali do rozgrywek międzynarodowych lub najwyższych 
rozgrywek krajowych? Mogło równie dobrze okazać się, że przy niewielkim koszcie 
dodatkowym można byłoby takie parametry osiągnąć. Po to m.in. są projektanci, 
aby tego typu kwestie nam przedstawili. Dziś wiemy, że się nie da i sprawa jest 
zakończona. Rozumiem, że pan wiedział od razu, że się nie da. Tak jak się nie udało 
wybudować przez te lata orlika czy szkoły. To nie megalomania panie burmistrzu, 
to ciągłe poszukiwania, aby zrobić coś mega użytkowego dla przyszłych pokoleń.

Podsumowanie, czyli MY i ONI
Panie burmistrzu, wiem, że jesteśmy niewygodni i pana prawo, jest krytykować 

opozycję, ale w pana wypowiedzi ciągle przewijają się słowa MY i ONI. Rozumiem, 
że ONI to właśnie m.in. my. Ciągle mnie trapi jednak to MY. Zupełnie nie jestem 
w stanie tego rozszyfrować. Przyjąłem założenie, że może chodzi o pana ugrupo-
wanie, ale niech się zastanowię, ile wniosków do budżetu na 2011 r. wnieśli radni 
Wspólnoty? Niech pomyślę… wiem – ZERO. A ile wniosków wpłynęło do budżetu 
na 2012? Niech pomyślę… JEDEN – zamiana budowy boiska przy ul. Cisowej na plac 
zabaw w okolicy ul. Środkowej. Natomiast w wywiadzie MY są ciągle zapracowani, 
więc to nie mogą być radni Wspólnoty.

Ktoś powie, że takie wypowiedzi burmistrza nie służą budowaniu dobrej 
atmosfery. My nie jesteśmy od budowania atmosfery, jesteśmy od (od)budowania 
miejskiej infrastruktury. W każdym razie pana wypowiedzi utwierdzają 
nas w przekonaniu, że obrana droga jest słuszna i musi doprowadzić 
do zmian w naszym mieście. A tak prywatnie - jestem zażenowany 
pana mega megalomanią i pławieniem się w narcyzmie. Jedynie zdjęcie 
oddaje trochę realizmu. Nie jest to obraz człowieka zatroskanego, lecz 
takiego, którego gryzie sumienie… Dariusz Pietrucha

Zbigniew Motyczyński
Kapitan Wojska Polskiego dr 

Zbigniew Karol Motyczyński 
(pseudonim Marek) urodził się 
6 czerwca 1925 w Markach w ro-
dzinie o niepodległościowych 
tradycjach. Podczas II wojny 
światowej w 1941 roku wstąpił 
do Związku Walki Zbrojnej, a od 
1942 roku został żołnierzem 
Armii Krajowej. W 1943 roku 
został żołnierzem Kierownictwa 
Dywersji Okręgu Warszaw-
skiego AK, a następnie wiosną 
1944 roku został przerzucony na 
Wołyń, gdzie walczył w szeregach 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Po wojnie za męstwo podczas walk w czasie akcji 
„Burza” został odznaczony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
na Uchodźctwie Orderem Wojennym Virtuti Militari.

W lipcu 1944 został przez sowietów osadzony na Majdanku, 
a następnie siłą wcielony do Ludowego Wojska Polskiego i wy-
słany na front. Po powrocie do Polski został aresztowany przez 
Informację Wojskowa i po krótki pobycie w więzieniu poddany 
stałej obserwacji Urzędu Bezpieczeństwa.

Po wojnie ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie obronił także pracę doktorską. Od połowy 
lat 50. Zaangażował się w działalność środowisk piłsudczykow-
skich w Warszawie. W 1981 roku był ekspertem podczas I zjazdu 
NSZZ „Solidarność” w Hali Oliwia. Był założycielem, prezesem, 
a następnie prezesem honorowym Związku Piłsudczyków RP. 
Kapitan Motyczyński był także współorganizatorem Światowego 
Związku Żołnierzy AK oraz jednym z inicjatorów budowy po-
mnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

W 2010 roku został prezesem Społecznego Komitetu Odbu-
dowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku w Markach. Zmarł w swoim 
rodzinnym domu w Markach w Niedzielę Wielkanocną 25 kwiet-
nia 2011 roku. Pochowany został na mareckim cmentarzu na ulicy 
Bandurskiego przy wojskowej asyście honorowej.

Relacja z odsłonięcia pomnika na str. 4
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Absolutorium dla burmistrza Miasta Marki 
– dlaczego głosowałem PRZECIW?

Jacek Orych 
– Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Miejskiej

Dzięki głosom wyborców mam przyjemność być radnym 
drugą kadencję i do tej pory ani razu nie byłem przeciwny 
udzielania absolutoriom (w większości przypadków wstrzy-
mywałem się od głosu). Obecna sytuacja zmusza mnie 
do jednoznacznego stwierdzenia, że sposób podejścia do 

zarządzania miastem jest nie do zaakceptowania. Długo czekam i nie mogę się 
doczekać sposobu na wyegzekwowanie  już prawie milionowego długu, jaki 
ciąży na lokatorach mieszkań komunalnych. I nie mówię tu o ściąganiu należności 
w formie pieniężnej, bo w wielu przypadkach ze względu na trudną sytuację nie 
jest to możliwe. Ale jest przecież wiele innych sposobów, chociażby możliwość 
odpracowania należności – o czym od kilku lat mówimy. Nie trzeba wyważać 
drzwi: są gminy, gdzie takie modele są wdrożone i się sprawdzają. Niestety, 
w Markach nie ma takiej woli. Za to prowadzona jest co najmniej nietransparent-
na polityka umorzeń podatków. Burmistrz ma prawo, ale nie ujawnia przesłanek, 
jakimi kierował się umarzając wielotysięczne podatki często tym samym osobom 
od kilku lat. Zdarza się, że umorzenia przekraczają 50-60 tysięcy złotych.  Taką 
sytuację mieliśmy w 2011 r., gdzie lakoniczne tłumaczenie decyzji o umorzeniu 
sprowadzało się do faktu, że powodem było zalanie przez wody opadowe terenu 
jednego z zakładów pracy. Nie twierdzę, że rekompensata nie była konieczna, 
skoro miasto zawiniło niewłaściwe utrzymując infrastrukturę odwodnieniową 
i  melioracyjną. Ale tu płyną pytania. Dlaczego w formie umorzenia, a nie odszko-
dowania? Czy kwota była adekwatna do strat? Czy inne prywatne osoby, które 
w 2011 r. poważnie ucierpiały z powodu zalań, miały też możliwość skorzystania 
z przychylności burmistrza? Tego zapewne się nie dowiemy. 

Kolejną kuriozalną sprawą jest fakt niewykonywania inwestycji oświetle-
niowych. Z ust burmistrza słyszymy, że wykonawcy zlecenia bardziej opłaca 
się projekt zniszczyć niż w terminie przekazać go miastu. A mówimy tu 
o opóźnieniach kilkumiesięcznych. I tu pytanie - czyje interesy reprezentuje 
burmistrz? Mieszkańców czy projektantów, którzy wygrywając mogą po-
zwolić sobie na takie rażące odstępstwa od umowy. A może po tylu latach 
pobłażliwości przyzwyczaili się że w Markach TAK MOŻNA bo nikt im nic 
nie zrobi. I tu kolejne pytanie. A ile takich nieuczciwych wykonawców miasto 
przegoniło, zrywając umowę i egzekwując kary?

Mogę pisać dalej, chociażby o jakości wykonywanych robót przy mareckiej 
inwestycji kanalizacyjnej, ale jak jest każdy widzi. W jednym z ostatnich wy-
wiadów burmistrz pożalił się, że dziewięć głosów sprzeciwu dla absolutorium 
to „osobista niechęć i polityczne ambicje”. Mój głos to nie tylko moje osobiste 
odczucia. To przede wszystkim odczucia mieszkańców, z którymi rozma-
wiam, którzy do mnie telefonują i piszą. To zdanie wielu osób, którzy nawet 
nie znają uwarunkowań „politycznych”, jakie występują w naszej mareckiej 
radzie, a często nawet nie znają nazwiska burmistrza. To daje do myślenia.

Jaroch Michał 
– Przewodniczący Komisji rewizyjnej

Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Marki moim obowiązkiem była ocena wykonania budżetu 
za 2011 rok i pomimo, że Komisja wydała opinię pozytywną, 
bo jest kolegialna i decydują głosowania, moja ocena była 
negatywna. Jako główne argumenty jakie mogę podnieść za 

tym by głosować przeciw absolutorium to:
Po pierwsze, błędy i niespójność sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2011 rok (niejasne, zawiłe, błędy rachunkowe, niespójne dane w części 
opisowej sprawozdania pomiędzy częścią tabelaryczną).  

Po drugie, brak pełnego nadzoru właścicielskiego nad realizacją budowy 
kanalizacji sanitarnej w zakresie jakości i terminowości prowadzonych prac 
(miasto jest właścicielem spółki i realizuje to „dzieło”, więc powinno być też 
współodpowiedzialne za porażki, a nie tylko uczestniczyć w zwycięstwach 
– nieprawidłowości związane z oznakowaniem dróg, brak nadzoru miasta 
nad odbiorem prac - brak jakichkolwiek uwag w protokołach Wodociągu 
Mareckiego, uwagi z protokołów Urzędu Miasta nie w pełni nadzorowane).

Po trzecie brak systemowego podejścia do realizacji zadań związanych 
z odtwarzaniem nawierzchni zarówno po pracach kanalizacyjnych jak 
i odwodnieniowych a także napraw dróg nie są spełniane warunki umów, tj. 
po odwodnieniu odtworzenie do stanu pierwotnego, ale z odpowiednim 
wyprofilowaniem, a tego nie ma ( Ząbkowska, Okólna), do tego dochodzą 
opóźnienia w realizacji zadań, a duży niepokój budzi zapłata za prace, które nie 
są skończone (Okólna po budowie kanalizacji deszczowej zapłacona 21.12.2011, 
a fizycznie ulica rozkopana i to w wielu miejscach na całej szerokości); brak 
systemowego podejścia do napraw ulic – ustalanie jakie ulice będą naprawiane 
odbywa z łapanki lub innego klucza znanego tylko urzędnikom.

Po czwarte, nienależyta realizacja zadań związanych z melioracją i od-
wodnieniem. Wydane środki finansowe na renowację rowów, a wcześniej na 
projekty, Zgodnie z informacją  Pana Huberta Komorowskiego, naczelnika 

Arek Werelich 
– Przewodniczący Komisji Kultury Oświaty i Sportu

Głosowałem – PRZECIW, ponieważ to, co dzieje się w naszym 
mieście w związku z pracami kanalizacyjnymi jest niedorzeczne. 
Pogorszenie stanu ulic, mimo że powinny być wykonane w stan-
dardzie z przed rozpoczęcia inwestycji, opóźnienia w realizacji, 
brak należytego oznakowania wykonywanych prac i co najważ-

niejsze – brak wyciągania konsekwencji wobec wykonawców. Wszystko to powoduje 
liczne skargi mieszkańców, które do mnie docierały i docierają, a których zasadność 
jest w większości przypadków słuszna. Wsłuchując się w głos mieszkańców, nie 
mogłem podjąć innej decyzji, jak tylko zagłosować o nie udzielenie absolutorium dla 
burmistrza. Dalsze rozpisywanie się na ten temat, wydaje się być zbędne, dlatego że 
chyba wszyscy mieszkańcy wiedzą, o czym mówię… 

Dariusz Pietrucha 
– Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Dlaczego głosowałem przeciw udzieleniu absolutorium?

Uchwała budżetowa w rękach naszego burmistrza to 
jedno z ważniejszych narzędzi pomagających sprawować 
władzę w naszym mieście. Nie konsultuje się ani z Komisją 
Budżetowo-Gospodarczą, ani z Radą Miasta żadnych 

przedsięwzięć w zakresie zmian w budżecie. Przygotowuje się komplet 
zmian i próbuje się je wtłaczać radnym pod presją czasu w ostatniej chwili, 
argumentując natychmiastową konieczność ich zatwierdzenia. Na wiosnę 
wprowadza się zwiększenia deficytu o trzy miliony na konieczny wykup 
gruntów, a na jesieni okazuje się, że z tych zatwierdzonych trzech milionów 
prawie milion jest przeznaczony na wynagrodzenia w oświacie. Prawie 
każda zmiana uchwały budżetowej odbywała się pod presją czasu i po-
spiechu tylko po to, aby radni nie wszystko byli w stanie wyłapać. Takiemu 
graniu budżetem jestem zdecydowanie przeciwny.

Marcin Piotrowski 
– Przewodniczący Rady Miasta

Uważam, że działania inwestycyjne na rzecz naszego 
miasta wymagają współpracy, zrozumienia i dialogu. 
W przypadku prac na rzecz przygotowania kluczowej dla 
mareckich dzieci inwestycji, czyli nowej siedziby Zespołu 
Szkół Nr 1, te trzy kwestie były bardzo często po prostu 

pomijane lub też marginalizowane. Wiele poruszonych kwestii oraz działań 
z perspektywy czasu okazało się po prostu bezsensownymi, powodując 
niezbyt dobrą atmosferę. Oczywiście, w konsekwencji wszystkich działań 
udało się powołać spółkę inwestycyjną, uzgodnić formę finansowania, 
wybrać biuro projektowe – szkoda tylko straconego czasu i sił. 

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 

Wydziału Ochrony Środowiska, którą przedstawił na jednym z posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej, wynika, iż rowy modernizowane w 2012 roku będą jesz-
cze poprawiane, bo np. nie są odpowiednio zniwelowane, nie są wymieniane 
przepusty, a bajki o bardzo wysokich kosztach tych prac wymyślone  (cena 
przepustu ok. 1000 zł/mb). Czyżby znowu prowizorka? 

Po piąte nienależyta staranność w zakresie realizacji budżetu z tytułu 
sprzedaży nieruchomości: zawyżone dochody o ok. 50%  -  planowana 
sprzedaż nieruchomości wykonana w ok. 50%.
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Rekonstrukcja wydarzeń z 1920 roku, polowa msza święta na cmen-
tarzu parafialnym pod przewodnictwem biskupa seniora, odsłonięcie 
pomnika oraz apel pamięci. W taki sposób mieszkańcy Marek, w przed-
dzień rocznicy Bitwy Warszawskiej, oddali hołd bohaterom wydarzeń 
sierpnia 1920 roku.

Obchody 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Markach, które jako pierwsza 
marecka uroczystość objęte zostały honorowym patronatem prezydenta RP, 
rozpoczęły się od rekonstrukcji historycznej przygotowanej pod mareckim 
cmentarzem przez grupy z Kobyłki i Mrągowa. Mieszkańcy zapoznali się z funk-
cjonowaniem szpitala polowego oraz obejrzeli odparcie ataku bolszewików na 
punkt medyczny przez polskich kawalerzystów.

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali spod bramy cmentarnej 
w asyście żołnierzy Wojska Polskiego oraz kompanii reprezentacyjnej Ko-
mendy Stołecznej Policji,  aleją rozświetloną białymi i czerwonymi zniczami, 
pod zrekonstruowany Pomnik Żołnierzy 1920 roku. Pod pomnikiem odpra-
wiona została msza święta w intencji ojczyzny oraz obrońców przedmościa 

Warszawy 1920 roku, której przewodniczył biskup Kazimierz Romaniuk. Na 
zakończenie mszy doradca prezydenta Waldemar Strzałkowski odczytał list od 
głowy państwa skierowany do uczestników uroczystości.

- Marki to jedna z tych podwarszawskich miejscowości, które odegrały 
kluczową rolę podczas bitwy uznanej przez Edgara D’Abernona za osiemnastą 
przełomową bitwę w dziejach świata. W sierpniu 1920 roku stacjonowały tu 
sztaby jednostek wojska polskiego biorących udział w walkach. Tu zapadały 
ważne dla przebiegu bitwy decyzje, tu mieściły się szpitale polowe, tu orga-
nizowano transport i łączność – przypomniał w liście prezydent Komorowski.

Po odczytaniu listu biskup senior poświęcił pomnik odbudowany dzięki 

Marki uczciły bohaterów

staraniom społecznego komitetu zawiązanego w 2010 roku, a Radzymińska 
Orkiestra Dęta, która uświetniała całą uroczystość, odegrała Te Deum.

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwo-
wego i podniesienia polskiej flagi na maszt w blasku rac odpalonych przez ma-
reckich kibiców Legii Warszawa. Uroczysty Akt Odsłonięcia Pomnika odczytał 
członek społecznego komitetu Antoni Widomski, w którym przedstawił histo-
rię pomnika odsłoniętego na mareckim cmentarzu w 1932 roku, a następnie 
rozebranego w czasach komunistycznych oraz działania komitetu zmierzające 
do jego odbudowy,  po czym żołnierz Armii Krajowej Michał Babiuch dokonał 
odsłonięcia pomnika. Zakończeniem tej części uroczystości było rozpalenie 
przez motocyklistów znicza płomieniem, który przewieźli z Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie.

Podczas obchodów wręczono także pośmiertnie tytuł honorowy „Zasłużo-
ny dla Miasta Marki” zmarłemu w ubiegłym roku kapitanowi Wojska Polskiego 
Zbigniewowi Motyczyńskiemu, kawalerowi orderu wojennego Virtuti Militari, 
prezesowi honorowemu Związku Piłsudczyków RP oraz pierwszemu prze-
wodniczącemu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 
roku w Markach.

- Kapitanowi Motyczyńskiemu nie było dane uczestniczyć w dzisiejszej 
uroczystości, jednak wieżę, że czuwał gdzieś z góry nad budową tego 
pomnika i będzie czuwał nad pozostałymi inicjatywami odbywającymi się w 
swoim rodzinnym mieście – przekonywał Marcin Piotrowski, przewodniczą-
cy Rady Miasta, wręczając wspólnie z burmistrzem Januszem Werczyńskim 
Akt Nadania Tytułu oraz symboliczną statuetkę córce kapitana Bogumile 
Michalskiej.

Następnie odczytano listy Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz Wojewody 
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego skierowane do uczestników uroczystości. 
Głos zabrali także goście: senator Anna Aksamit, która w swym wystąpieniu, 
dziękując mieszkańcom Marek za kultywowanie patriotycznych tradycji, przy-
wołała słowa marszałka Piłsudskiego: “naród, który traci pamięć, przestaje być 
narodem”, a także wicemarszałek Mazowsza Krzysztof Strzałkowski przyta-
czając historię fresku przedstawiającego Bitwę Warszawską znajdującego się 
w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.

Ostatnim punktem mareckich obchodów było odczytanie Apelu Pamięci 
Oręża Polskiego przez majora Arkadiusza Gozdura, po którym kompania 
reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji oddała salwę honorową, a ponad 
30 delegacji złożyło wieńce pod pomnikiem. Marecka ziemia nigdy wcześniej 
nie gościła tylu znakomitych gości. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych: minister kancelarii prezydenta Olgierd 
Dziekoński, senator Anna Aksamit, wicemarszałek województwa mazowiec-
kiego Krzysztof Strzałkowski, przedstawiciele marszałek Sejmu, wojewody 
mazowieckiego, prezydent Warszawy, a także wicestarosta wołomiński Konrad 
Rytel z radnymi powiatowymi oraz reprezentantami samorządów z Kobyłki, 
Klembowa, Wołomina i Dąbrówki.

Paweł Pniewski
http://pniewski.wordpress.com

Jan Orłowski
Koordynator PJN na Marki 
Naród, który nie pamięta o swych bohaterach, 

zatraca swoją tożsamość, tym bardziej chwała 
Społecznemu Komitetowi Odbudowy Pomnika 
Żołnierzy 1920 r.

Powrót pomnika o tej samej architekturze, co przed 
wojną, na teren mareckiego cmentarza można by 
uznać za nowy cud po 98 latach. Pamięć o żołnierzach 
z 1920 r. tkwi u wielu Markowian i chwała im za to.

Igor Sulich
Radny Miasta i Gminy Wołomin
Profesjonalnie zorganizowana uroczystość ze 

wszystkimi honorami i zgodnie z protokołem woj-
skowym. Marki mogą być dumne z organizatorów, 
a Wołomin ma się od kogo uczyć.



Specjalnie dla naszej gazety opowie, co łączy ją 
z Markami i dlaczego taniec stał się jej życiową pasją.

Mieszkałaś w Markach. Jak długo?
W Markach mieszkałam od urodzenia do momentu 

rozpoczęcia studiów.
Jak wspominasz lata edukacji, które spędziłaś 

w Markach?
Bardzo miło wspominam lata szkolne, a w szczególności 

te spędzone w Szkole Podstawowej nr 1, której jestem 
absolwentką. To były piękne chwile w moim życiu. Sport 
i jeszcze raz sport. Uprawiałam różne dyscypliny sportu, 
od koszykówki po biegi długodystansowe. Grałam również 
w piłkę nożną, mimo że warunki ku temu były, jakie były. 
Reprezentowałam nawet szkołę na różnego rodzaju za-
wodach. Po ukończeniu podstawówki, chodziłam jeszcze 
przez rok do Zespołu Szkół nr 1 („Oksford”).

W jakim wieku rozpoczęłaś przygodę z tańcem?
Miałam wtedy 7 lat. Mama zapisała nas z siostrą na lekcje 

tańca towarzyskiego. Początki nie zapowiadały, że będzie on 
pasją mojego życia, ale z każdym dniem pociągał mnie coraz 
bardziej. W początkowej fazie traktowałam taniec, jako jedno 
z moich hobby. Była piłka nożna, był tenis, był również taniec. 
Po upływie 3 lat rozpoczęłam przygodę z tańcem konkurso-
wym. Od tego momentu liczy się tylko taniec.

Skąd pomysł na hip hop?
Jestem samoukiem i to sprawiło, że wybrałam hip hop. 

Ten styl daje duże możliwości i to mnie w nim zainspiro-
wało. Wprowadzanie elementów z innych stylów sprawia, 
że nie ma w nim mowy o monotonii, a to dla mnie bardzo 
ważne. 

Co dał Ci udział w programie „ You Can Dance”?
Przede wszystkim nowe możliwości. Udział w pro-

gramie sprawił, że poznałam wspaniałych ludzi i miałam 
szczęście współpracować z najlepszymi choreografami na 
świecie. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że od pewnego czasu 
tańczyłam z kontuzją. Ten fakt nauczyła mnie wytrwałości 
i walki z własnymi słabościami.

Dlaczego pseudonim „Dziama”?
To taka wakacyjna przygoda. Koleżanka stwierdziła, że 

odwróci moje imię i powstała „Dziama”. Spodobało się 
i tak jest do dziś.

Jakie są Twoje dalsze plany związane z tańcem?
W obecnej chwili najważniejszą kwestią dla mnie jest 

zdobycie funduszy na warsztaty, które odbywają się w Los 
Angeles. To pozwoli mi na dalszy rozwój, bo taniec wyma-
ga ciągłej pracy nad sobą.

Taniec to Twoja pasja, ale fascynują Cię podróże. 
Jakie miejsce urzekło Cię w sposób wyjątkowy?

Zdecydowanie Lazurowe Wybrzeże. Studiowanie we 
Francji dało mi możliwość przebywania w tym miejscu, 
czego nie zapomnę do końca życia.

Chcesz kogoś pozdrowić?
Babcię, która nadal mieszka w Markach, Panią Barbarę 

Renik – wychowawczynię z lat spędzonych w Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz wszystkich czytelników gazety 
„Ekspres Marecki”

Dziękuję za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję i pozdrawiam.

Z Magdaleną Zwierzyńską rozmawiał
- Akadiusz Werelich
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Ogłoszenia drobne 

Oferujemy wynajem pomieszczeń 
do celów sportowych dla osób indywidualnych 
oraz grup zorganizowanych. 

Obiekt jest wyposażony w trybuny, 
    sale wspomagające, elektroniczną tablicę wyników, 
          profesjonalne nagłośnienie.

www.hala-marki.pl   tel. 696152288www.hala-marki.pl   tel. 696152288www.hala-marki.pl   tel. 696152288
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Magda Zwierzyńska – półfinalistka ostatniej 
edycji popularnego programu „You Can Dance”

Firma mieszcząca się w Słupnie 
zatrudni ślusarzy i kierownika 
warsztatu przy produkcji stolarki 
aluminiowej, tel. 602245454

Praca:

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 redakcji Ekspresu Mareckiego, Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I



 11.00 – 14.00  – Turniej tenisa ziemnego – kort kryty (grupy wiekowe 8-10 lat i 11-13 lat)
 12.00 – 12.15  – Uroczyste rozpoczęcie Spartakiady
 12.15 – 14.00 –  Eliminacje do konkurencji indywidualnych w grupach wiekowych.

Bieg na 30 m
Bieg na 60 m
Bieg na 100 m |Rzut piłką lekarską
Skok w dal z miejsca

 13.00  – Konkurs strzałów precyzyjnych dla dzieci – Tenis (kort kryty)
 14.00 – 15.00  – ¼ i ½ fi nałów
 15.00 – 16.00  – Finał 
 14.00 – 16.00  –  Konkurs na najlepszego technika piłki nożnej

• Żonglerka piłki nogą
• Żonglerka piłki głową
• Strzały na bramkę
• Slalom z piłką między pachołkami na czas

 13.00 – 16.00  – Konkursy rodzinne na wesoło o tytuł sportowej rodziny roku.
 13.30 – 16.30  – Warcaby z Mareckimi mistrzami – symultana warcabowa
 12.00 – 16.30   – Zakręcona zabawa z „Kręciołkiem” – w programie:

• Festiwal baniek mydlanych 
• W krainie Robin Hooda – konkurs strzelniczy
• Konkursy sportowe dla najmłodszych
• Malowanie buziek
• Wata cukrowa
• Balonowe zwierzaki

 17.50 – 18.30  –  Uroczyste zakończenie Spartakiady podium – wręczenie nagród ufundowanych przez 
Sponsorów Spartakiady

 12.10 – 12.30 – Pokaz tańca nowoczesnego – zespół Szok Dance część I
 12.30 – 12.50 – FLAYMAY - występ
 12.50 – 13.10 – Pokaz  Foodtbag w wykonaniu sześciokrotnych mistrzów świata Gosi Nycz i Wiktora Dębskiego 
 13.10 – 15.00 – Happening plastyczny pt. KOCHAJ CZWORONOGI 
 13.10 – 13.30 – UKS SANCHIN – pokazy 
 13.30 – 13.40  –Pierwsze losowanie z kuponu, nagród dla uczestników Spartakiady
 13.40 – 14.00  – Bajkowa Quizolandia Kręciołka
 14.00 – 14.30  – Prezentacja artystyczna Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 
 14.30 – 14.40  – Drugie losowanie z kuponów dla uczestników Spartakiady 
 14.50 – 15.30  –  Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Grodziska Mazowieckiego pod batutą 

tamburmajora Ryszarda Klechy 
 16.50 – 17.00 – pokaz tańca nowoczesnego Szok Dance 
 15.50 – 16.50  – Teatr na Walizkach – spektakl pt. Błazenologia
 16.50 – 17.00  – Trzecie losowanie z kuponów dla uczestników Spartakiady 
 17.00 – 17.30  –  Rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych oraz prezentacja rzeźb w owocach – 

CARVINING pod kierunkiem znanych szefów kuchni z Adamem Michalskim na czele
 17.30 – 17.50  – Strefa rytmu – muzyka z Afryki Zachodniej 
 17.50 – 18.30  –  Uroczyste zakończenie Spartakiady – Losowanie nagrody głównej. Wręczenie me-

dali i nagród ufundowanych przez sponsorów Spartakiady
 18.30 – 19.00  – Koncert Dj Buli 
  

● Pokaz robotyki + warsztaty robotyki na których dzieci budują i programują roboty 
● Chemia na wesoło pokaz + warsztaty
● Warsztaty Footbag
● Warsztaty gry na bębnach
● Pokaz motocykli Chopper, Cruiser i innych 
● Zbiórka krwi
● Pierwsza Pomoc Pediatryczna - prezentacja i szkolenie
● Straż pożarna - pokazy
● Rusz głową – maxi gry planszowe 
● Bezpieczeństwo na drodze – stanowisko edukacyjne policji 
● Stoisko informacyjne Straży Dla Zwierząt SPCA
● Jedz zdrowo – pokazy przygotowania zdrowych kanapek, szejków, pierników
● Pokazy Carvingowców – rzeźbienie w owocach 

    WYDARZENIA SPORTOWE

     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 

       WYDARZENIA EDUKACYJNE I INNE

O R A Z  W IE L E  IN N YC H  A T R A KC J I . . .

. . . PROGRAM SPARTAKIADY . . . . . . . . . „CZAT” MARKI 2012 . . . . . . . . . . . 
                        Stadion miejski ul. Wspólna 12
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W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się 
spotkanie w sprawie budowy mareckiego kompleksu oświatowo-rekre-
acyjnej przy ul. Wspólnej. Udział w nim wzięli wicemarszałek wojewódz-
twa Krzysztof Strzałkowski, prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej 
Bartosz Dubiński oraz mareccy radni: Dariusz Pietrucha przewodniczący 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Paweł Pniewski wiceprzewodniczący 
Komisji ds. Infrastruktury Miejskiej.

Podczas spotkania omówiono możliwość pozyskania przez spółkę Mareckie 
Inwestycje Miejskie preferencyjnego kredytu w ramach unijnej inicjatywy JESSICA 
dzięki efektywności energetycznej, jaką będzie spełniał kompleks. Niestety, spółka 
może nie zdążyć z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do czasu wyczerpa-
nia się środków, a wszystko za sprawą pamiętnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, 

która odbyła się w listopadzie 2011 roku, kiedy to radni Wspólnoty Samorządowej 
i PiSu przekonywali, że starostwo ma pieniądze na wybudowanie nowoczesnego 
technikum i trzeba to wykorzystać. Dziś już wiemy, że starostwo tych środków 
nie posiada i budowa szkoły ponadgimnazjalnej stoi pod znakiem zapytania. Jednak 
całe to zamieszanie opóźniło prace projektowe o kilka miesięcy, których może 
zabraknąć przy próbie pozyskania finansowania z inicjatywy JESSICA.

W celu promocji mareckiego kompleksu oraz rozwiązań energetycznych ja-
kie będą w nim realizowane Mazowiecka Agencja Energetyczna wesprze Marki 
w zorganizowaniu specjalnego panelu dyskusyjnego na temat efektywności 
energetycznej. Marki wreszcie będą miały czym się pochwalić całej Polsce.

Na spotkaniu poruszono również możliwość wejścia Marek do jednej z grup zaku-
powych organizowanych przez MAE, co pozwoli na obniżenie kosztów związanych 
z zakupem energii elektrycznej dostarczanej do miejskich obiektów o ok. 20%.  Red.

W poszukiwaniu środków na budowę nowego gimnazjum

Park miejski w tegoroczne wakacje przez trzy niedzielne wieczory 
gościł  mareckich kinomaniaków, którzy na wielkim ekranie mogli 
obejrzeć  przygotowane propozycje filmowe.

 Tematem przewodnim I Mareckiego Kina Letniego była dobra zabawa 
i przede wszystkim śmiech. Trzy komedie, zaczynając od klasyki gatunku „Nie 
lubię poniedziałku” poprzez amerykańską komedię „Szefowie wrogowie” 
kończąc na kultowej „Kołysance” Juliusza Machulskiego, zapewniły naszym 
mieszkańcom ogromne pokłady humoru.  

Podczas seansów dbaliśmy nie tylko o ducha ale również o ciało oferując 
w sumie ponad trzystu widzom słodki poczęstunek podarowanym nam przez 
Piekarnię Szwajcarską. Wsparcie medialne zaoferowało Radio Plus oraz Portal 
Społeczności Marek (marki.net.pl). 

Zarówno pogoda jak i widzowie tego lata dopisali. Zatem czekamy na kolej-
ne wakacje i kolejne pokazy. Możliwe, że trochę w innej formule, ale równie 
ciekawej i atrakcyjnej dla naszych mieszkańców.                                           Red.

Wakacyjne kino w cieniu drzew

Justyna Jakubasik (l. 19) Mareckie Kino Letnie było znakomi-
tym pomysłem. Nareszcie pojawiła się możliwość sympatycz-
nego sposobu na spędzenie niedzielnego wieczoru na terenie 
Marek. Mam nadzieje, że ten pomysł, który narodził się wśród 
radnych będzie kontynuowany również w przyszłym roku.

W Szkole Podstawowej Nr 1 przebudowane zostaną schody wejściowe. Placów-
ka wzbogaci się również o podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przetarg wygrała 
firma M.BUD z Jaktorowa, która złożyła ofertę na nieco ponad 91 tys. zł.

  
7 września minął termin składania ofert na budowę skate parku przy Zespole 
Szkół Nr 2. Radni postanowili wydać na ten cel 150 tys. zł. Prace powinny zakoń-
czyć się do końca października.

  
29 sierpnia ogłoszono przetarg na budowę pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej 
w al. Piłsudskiego. Termin składania ofert mija 13 września. W budżecie miasta 
zabezpieczono na tę inwestycję 125 tys. zł.

  
Wokół SP1 trwa budowa drugiego mareckiego Orlika wraz z zagospodarowa-
niem terenu szkoły i budową parkingów. Inwestycję za 2 274 tys. zł wykonuje 
firma ZIEL-BUD z Warszawy. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 5 
grudnia.

  
Urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę chodnika na ul. 11-go listopada. Termin 
składania ofert mija 21 września. Wykonawca będzie miał 30 dni od daty podpisa-
nia umowy na wykonanie zadania.

  
Dokumentacje przetargowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2012

M A R E C K I E  I N W E S T Y C J E  W  S K R Ó C I E
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Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 to nowoczesna, bezpłatna, 
publiczna placówka, otwarta dla wszystkich, którzy czują potrzebę 
dokształcania oraz zdobywania nowych umiejętności. Centrum to 
Szkoła dająca możliwość powrotu do nauki tym, którzy po przerwie 
spowodowanej różnymi okolicznościami dochodzą do przekonania, że 
kontynuowanie nauki jest możliwe i wierzą, że przyniesie im ona wiele 
wymiernych korzyści.

Koniec roku szkolnego i nadchodzące wakacje, to czas zbliżającego się odpo-
czynku, ale również czas podsumowań i podejmowania nowych planów, także 
zawodowych. Zawirowania w gospodarce na świecie, które nie ominęły również 
naszego kraju, uwidoczniły wyraźnie, jak duże jest zapotrzebowanie na ludzi po-
siadających konkretne umiejętności i o ile łatwiej znaleźć dobrą pracę jest osobom 
wykształconym. Kryzys jeszcze mocniej niż dotychczas zweryfikował potrzeby 
kadrowe pracodawców i ich oczekiwania stawiane swoim pracownikom.

Każdy kolejny kurs, czy szkolenie może się stać ważnym argumentem wpły-
wającym na decyzję pracodawcy o zatrudnieniu właśnie nas. Czy będziemy 
potrafili sprostać coraz większym wymaganiom, jakie stawia przed nimi rynek 
pracy? Czy mamy szansę na realizację swoich planów zawodowych z wyuczo-
nym zawodem, którego wybór nie zawsze był trafny? A może znalezienie, czy 
utrzymanie pracy uzależnione jest od podniesienia swoich kwalifikacji? Dla 
osób mających takie wątpliwości i rozterki, dobrym pomysłem na uzupełnienie 
swojej wiedzy, czy zdobycie wykształcenia, może być podjęcie nauki w CKU.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 mieści się w Warszawie przy 
ul. Mińskiej 1/5, w pobliżu Dworca Warszawa Wschodnia i Zakładów Wedla. 
Jesteśmy szkołą państwową, bezpieczną i kształcimy słuchaczy w wieku od 16 
roku życia.

Zachęcamy do podjęcia nauki w jednej ze szkół wchodzących w skład 
naszego Centrum:

Gimnazjum dla Dorosłych (do tej szkoły można się zgłaszać po ukończeniu 
16 lat. Zajęcia odbywają się tu 3 razy w tygodniu. Po ukończeniu Gimnazjum, 

słuchacze zdają egzamin zawodowy, a następnie mogą kontynuować naukę 
w liceum;

Liceum Ogólnokształcące, jego ukończenie uprawnia do przystąpienia do 
egzaminu maturalnego lub kontynuowania nauki w szkole policealnej;

Szkoła Policealna, w której naukę mogą podjąć te osoby, które ukończyły 
Liceum.

Taka różnorodna oferta daje możliwość podjęcia dokształcania przez szero-
ką grupę osób zainteresowanych uzupełnieniem swojej wiedzy.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie multimedialne, bogato wyposażoną 
bibliotekę oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Słuchacze napotykający na 
trudności związane z nauką, ale również borykający się z problemami osobi-
stymi mogą liczyć na porady i pomoc pedagoga, a dla osób planujących karierę 
zawodową – z doradcą zawodowym. Istnieje również możliwość ubiegania się 
o pomoc finansową, w formie stypendium szkolnego.

Nauka w CKU prowadzona jest przez kadrę pedagogiczną posiadającą 
bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie jest nauką całkowicie 
bezpłatną (nie jest pobierane nawet wpisowe), co daje możliwość skorzystania 
z tej formy przez każdego, kto ma chęć na uzupełnienie i doskonalenie swojej 
wiedzy.

Nasza placówka pracuje w systemie semestralnym. Zajęcia odbywają się 
zarówno w formie dziennej (stacjonarnej), jak i zaocznej (zajęcia odbywają się 
co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę).

Chcących uzyskać więcej informacji dotyczących zarówno rekrutacji, jak 
i innych kwestii dotyczących CKU, zapraszamy do odwiedzenia strony interne-
towej: www.cku.waw.pl, 
a szersze dane o kierunkach i terminach naboru można uzyskać dzwoniąc pod 
nr telefonu: 22 818-70-21 lub odwiedzając Sekretariat Szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
– szansą na zdobycie lub uzupełnienie wykształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 („CKU”), 
mające swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Mińskiej 1/5, 

rozpoczęło zapisy na kolejny semestr.

Widzisz uszkodzony znak drogowy, zapchaną studzienkę kanalizacyjną 
lub dziurę w drodze. Nie musisz dzwonić z interwencją do urzędu. 
Wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację na smartfon lub tablet, zrobić 
zdjęcie, krótki opis i nacisnąć guzik „Dodaj alert”. Taką możliwość daje 
serwis marki.naprawmyto.pl, przedsięwzięcie Grupy Marki 2020.

W pierwszej połowie roku informowaliśmy Was, Szanowni Mieszkańcy, 
o debiucie serwisu naprawmyto.pl Przyświecało nam stare przysłowie „jak 
się pościelesz, tak się wyśpisz”. Dzięki internetowemu serwisowi mieszkańcy 
mogą zgłaszać uszkodzenia w miejskiej infrastrukturze. Zniszczony znak dro-
gowy, nieczynna latarnia, dziura w drodze, nielegalne wysypisko – te wszystkie 
sprawy można zgłaszać do urzędu miasta bez konieczności dzwonienia lub 
chodzenia do ratusza. Podobne rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane w 
Wielkiej Brytanii (fix my street). 

Do Marek serwis wprowadziło stowarzyszenie Grupa Marki 2020, dzia-
łające na rzecz budowy obwodnicy. Pierwotna wersja serwisu umożliwiała 
wprowadzenie alertów przez komputer podłączony do internetu. Teraz 

Marki otrzymują prawdopodobnie pierwszą mobilną aplikację, dedykowaną 
miastu.

- Kilkanaście razy informowałem o uszkodzeniach w tradycyjny sposób. Ściągną-
łem jednak bezpłatną aplikacje na urządzenie przenośne i z czystym sumieniem 
mogę polecić to rozwiązanie. Po pierwsze, kiedy widzisz uszczerbek w miejskiej 
infrastrukturze, możesz go od razu zgłosić, po drugie, przenośnie urządzenie od 
razu lokalizuje miejsce zdarzenia i nie trzeba go wyszukiwać na mapie, po trzecie, 
w łatwy sposób można dołączyć zdjęcie uszkodzonej infrastruktury – wylicza zalety 
mobilnej aplikacji Jacek Orych, prezes Grupy Marki 2020.

Tak utworzona informacja trafia do centrum monitoringu urzędu miasta, 
które następnie przesyła ją do właściwych służb – miejskich, powiatowych lub 
państwowych (np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Historię 
alertu zgłaszający może cały czas śledzić. Urzędnicy zaznaczają status proble-
mu: czy jest rozwiązywany, czy też dopiero będzie i w jakiej perspektywie.

- Do tej pory zgłoszono prawie 200 spraw. Naprawy w przypadku ponad 
połowy z nich zostały wykonane – podsumowuje Tadeusz Markiewicz, wice-
prezes Grupy Marki 2020.                   Red.

Marki w smartfonie i na tablecie. I to za darmo!
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Określenia przedawnienie używamy w wielu sytuacjach codziennego 
życia. Jednak, gdy rozpatrujemy termin przedawnienie w kategoriach prawa 
cywilnego należy go rozumieć jako funkcję stabilizującą szeroko rozumiany 
obrót prawny, ograniczającą lub wyłączającą możliwości korzystania z drogi 
sądowej po ściśle określonych prawem terminach. Tak więc, przedawnienie to 
ustawowa możliwość uchylenia się od konieczności zaspokojenia kierowanego 
przez wierzyciela względem dłużnika roszczenia po upływie prawem określo-
nego terminu. Przedawnienie, to nie możliwość uchylenia się od określonego 
zachowania czyli realizacji zobowiązania. Stanowi ono prawne rozwiązanie 
konfliktu pomiędzy stronami w sytuacji długotrwałej bezczynności wierzyciela, 
który nie ma obowiązku bezzwłocznie dochodzić swych praw oraz interesem 
dłużnika nie mogącego bez określonego terminu pozostawać w oczekiwaniu. 
Przedawnienie nie powoduje ,,zniknięcia’’ konieczności zwrotu pożyczki, ani 
też kwoty samej pożyczki. Roszczenie wierzyciela względem dłużnika o zwrot 
pożyczki będzie nadal aktualne. Po upływie terminów prawem określonych 
zobowiązanie dłużnika do zwrotu pożyczki stanie się tzw. zobowiązaniem 
naturalny i w przypadku podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia 
odpadnie możliwość jej dochodzenia w postępowaniu sądowym.

Przedawnienie roszczeń jest obecnie zarzutem. Nie jest więc uwzględniane 
z urzędu lecz jedynie ,,na zarzut’’ czyli na podstawie stanowczego oświadcze-
nia dłużnika, że pragnie on z tego uprawnienia skorzystać. Odmienne regulacje 
ustanawia Kodeks pracy w art. 292. Art. 292 Kodeksu pracy stanowi: ,,Rosz-
czenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu 
roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie 
dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne’’. Stwierdzić należy, iż 
zapis stanowi tzw. zasadę weryfikacji z ,,urzędu’’.

W polskim prawie cywilnym ogólna regulacja przedawnienia opisana jest 
w Tytule VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. Art. 118 Kodeksu cywilnego 
dotyczący długości terminów przedawnienia stanowi: ,,Jeżeli przepis szcze-
gólny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla 
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – trzy lata’’.

Z ogólnego zapisu art. 118 Kodeksu cywilnego wynikają 10 i 3 letnie tzw. 
terminy ogólne, szczegółowe terminy przedawnienia poszczególnych rodzajów 
roszczeń zawierają dalsze księgi kodeksu oraz liczne ustawy szczególne. 
Przedawnienie roszczeń następuje w skutek upływu czasu, dużą więc rolę 

Prawnik wyjaśnia ...

Przedawnienie roszczeń - część I. 

Radosław Romanowski 

odgrywają także tzw. przepisy intertemporalne czyli międzyczasowe, wpro-
wadzające oraz nowelizujące Kodeks cywilny. Przedawnieniu podlegają wy-
łącznie roszczenia majątkowe, które prowadzą do zwiększenia lub utrzymania 
dotychczasowego stanu majątkowego osoby uprawnionej. Kodeks pracy w art. 
291 przewiduje wyjątek od tej zasady stanowiąc, iż ze stosunku pracy podlegają 
przedawnieniu także roszczenia niemajątkowe. Nie przedawnia się roszczenie 
windykacyjne dotyczące nieruchomości, co jednak nie wyklucza możliwości 
jej zasiedzenia. Podstawowe terminy przedawnienia poza cytowanym art. 118 
Kodeksu cywilnego, znajdują się także w art. 125 Kodeksu cywilnego. Art. 
125 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi: ,,Roszczenia stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw 
danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenia 
stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo 
ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawniają 
się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego 
rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje 
świadczenie okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przy-
szłości ulega przedawnieniu trzyletniemu’’.

Kolejne Księgi Kodeksu cywilnego jak również inne ustawy przewidują od-
stępstwa od opisanych wyżej zasad ogólnych. Najważniejsze z nich to m.in.: 
dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych okres 3 lat od dnia, w którym 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej napra-
wienia, lecz nie później niż lat 10 od daty popełnienia czynu. 10-letni termin 
nie znajduje zastosowania przy roszczeniach o naprawienie szkody na osobie. 
Dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami 
okres 20 lat od daty popełnienia przestępstwa. Dla roszczeń przedsiębiorcy 
z tytułu dokonanej sprzedaży okres 2 lat. Dla roszczeń z tytułu umowy 
przewozu okres 1 roku. Dla roszczeń pracodawcy i pracownika ze stosunku 
pracy okres 3 lat.

Orzecznictwo sądowe wypracowało szczególne reguły przedawnienia tzw. 
roszczeń ubocznych powiązanych z innym roszczeniem głównym. Taki charak-
ter mają np. odsetki za opóźnienie, które przedawniają się w terminie przewi-
dzianym dla świadczeń okresowych, jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia 
roszczenia o kwotę główną.

W kolejnym artykule przedstawione zostaną zagadnienia związane z kwe-
stiami dotyczącymi biegu terminu przedawnienia, zawieszenia, przerwania 
biegu przedawnienia, wstrzymania zakończenia biegu przedawnienia oraz 
zakończeniu biegu przedawnienia. Wszystkim zainteresowanym życzę miłej 
lektury.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 z póź. 
zm.). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. 1974r., nr 24, poz. 141 z póż. 
zm.). 

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

Odpowiedź na dylematy przed-
szkolne naszych mieszkańców

Zgodnie z najnowszymi danymi Urzędu Miasta zapotrzebowanie na 
miejsca w przedszkolach w najbliższych latach (2014 – 2020) oceniono 
na 1200 miejsc i nie należy się temu dziwić, skoro nasze miasto osiąga 
bardzo wysoką dynamikę przyrostu mieszkańców. Ostatnie wyniki 
rekrutacji dzieci jednoznacznie wskazują, iż  ponad 200 wniosków 
otrzymuje decyzję odmowną, co oznacza albo skorzystanie z przed-
szkoli prywatnych, albo pozostanie rodzica z dzieckiem w domu. 

Jedynymi z możliwych rozwiązań, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb 
w tym zakresie jest wybudowanie nowego przedszkola lub też rozbudowanie 
istniejącego. W przypadku rozpatrywania możliwości rozbudowy naturalnym 
miejscem wydaje się być Przedszkole Miejskie nr 2 zlokalizowane przy ulicy 
Dużej. Z uwagi na wielkość działki jak i usytuowanie obecnie istniejącego 
budynku pomysł dobudowania łącznika wraz nowym budynkiem na tyłach 
istniejącego budynku powinno być brane pod uwagę jako najlepsze rozwią-
zanie. Obecnie przedszkole posiada 3 oddziały przedszkolne (75 dzieci) oraz 
infrastrukturę niezbędną do ich funkcjonowania. 

Z uwagi na fakt, iż nasze potrzeby są bardzo pilne, należy rozważyć 
budowę parterowego budynku w technologii modułowej, w którym 
można byłoby umieść 6 oddziałów przedszkolnych wraz z przebieralnią 
oraz pokojem psychologa. Dzięki zastosowaniu w/w rozwiązań nowy 
obiekt mógłby powstać w ciągu pół roku a więc wyniki kolejnego naboru 
byłyby bardziej optymistyczne. W celu zapewnienia komfortu dzieciom 
oraz sprawnej obsługi całego kompleksu należałoby w dotychczasowym 
budynku pozostawić dwa oddziały oraz powiększyć powierzchnię admini-
stracyjno – kuchenną. 

Oczywiście, najważniejszą kwestią pozostaje kwestia sposobu finanso-
wania inwestycji, której realizację powinniśmy powierzyć powołanej spółce 
miejskiej. Dzięki, takiemu rozwiązaniu koszt budowy mógłby zostać obniżony 
o stawkę VAT czyli 23%, a zaoszczędzone środki mogłyby zostać wykorzysta-
ne na pełne wyposażenie zarówno nowo wybudowanego obiektu jak i placu 
zabaw. Powyższe rozwiązanie pozwoliłoby na zwiększenie ilości 
dzieci w przedszkolu do 200. 

W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o złożeniu wnio-
sku do budżetu na rok 2013 w zakresie zabezpieczenia środków 
w wysokości 3,5 mln zł, co pozwoli na swobodną realizację 
opisanego projektu. Marcin Piotrowski
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Radni z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz Platformy 
Obywatelskiej złożyli propozycje inwestycyjne do powstającego planu 
budżetu na rok 2013. 

Przypomnijmy, że w zeszłym roku jedynie radni MSG, PO i PiS oraz radna 
Agnieszka Lużyńska złożyli odpowiednio wcześniej pisemne propozycje do 
budżetu na rok 2012, z których większość jest obecnie realizowana. Poniżej 
prezentujemy kilka ważniejszych inwestycji, o jakie radni wnioskują, by zostały 
uwzględnione i zrealizowane w 2013. Z pełnym pismem można zapoznać się na 
stronie www.ekspresmarecki.pl

Propozycje budżetowe radnych

Arek Werelich 
Przede wszystkim drogi

W 2013 roku stawiamy na dalszą poprawę jakości 
życia naszych mieszkańców. Wynikiem tego są nasze 
propozycje do budżetu, w których proponujemy m. in. 
-  inwestycje w infrastrukturę drogową takich ulic jak: 
Głowackiego, Karłowicza, Kurpińskiego, Poprzeczna, 

Ziołowa, Pocztowa, Rzemieślnicza, Sokola, Ustronie i Szczygla. Planuje-
my również poprawę sytuacji na ul. 11 Listopada, na której ciągle zbiera ją 
się kałuże, a przecież podobnie do ul. Głowackiego jest to bezpośrednia 
droga do szkoły. Problem ten powinien się rozwiązać za sprawą budowy 
kanalizacji deszczowej w ul. 11-go listopada w okolicy SP1. To wszystko 
jest wstępem do kompleksowej odbudowy dróg i ulic w Markach w latach 
kolejnych. Będzie to możliwe dzięki profesjonalnej analizie, którą chcemy 
zlecić już w przyszłym roku. W 2013 roku planujemy również ogłoszenie 
konkursu na koncepcję zagospodarowania parku miejskiego.

Dariusz Pietrucha 
Usprawnienie dojazdu do cmentarza w Strudze.

Dojazd do cmentarza w Strudze już od jakiegoś czasu 
jest mocno utrudniony. Zmotoryzowanie społeczeństwa 
spowodowało, że już nawet w zwykłą niedzielę trudno 
tu dojechać. Wąską ulicą Cmentarną z trudem mijają się 
samochody. Ponadto teren cmentarza został znacznie 

powiększony. Obecna droga kończy się na bramie cmentarnej. Pozostaje 
odcinek kilkuset metrów wyboistej drogi gruntowej. Wnioskujemy o wy-
dzierżawienie, a w przyszłości wykupienie od Nadleśnictwa Drewnica 
przez miasto Marki działki pod drogę i wybudowanie drogi asfaltowej 
wraz z miejscami parkingowymi. Taka inwestycja pozwoli połączyć 
ulicę Cmentarną z drogą wojewódzką nr 631, co w znacznym stopniu 
udrożni dojazd i wyjazd z cmentarza. Inicjatywa spotkała się z bardzo 
dużym poparciem społecznym. Udało się nam zebrać kilkaset podpisów 
popierających tę inicjatywę.

Marcin Piotrowski 
Czas na Zieleniec

Każdy zakątek naszego miasta ma swoje własne bo-
lączki, w przypadku Zieleńca jednym z najważniejszych 
problemów jest brak kanalizacji deszczowej, który w ze-
szłym roku szczególnie mocno dał się odczuć mieszkań-
com borykającym się z ogromnymi kałużami oraz wodą 

zalewającą posesje.  Równie ważną kwestią jest  chodnik na całej długości 
ulicy Głównej, którego brak od wielu lat jest ogromnym utrudnieniem w 
codziennym życiu. W tegorocznym budżecie udało się zabezpieczyć środki 
na prace projektowe kanalizacji deszczowej, dzięki czemu do końca roku 
będziemy posiadać niezbędną dokumentację. Z uwagi na prace końcowe 
związane z kanalizacją ściekową w tym rejonie, podjęliśmy decyzje o zło-
żeniu wniosku do budżetu na rok 2013 o zabezpieczeniu niezbędnej kwoty 
na realizację zarówno kanalizacji deszczowej, jak i chodnika.

Jacek Orych 
Niedokończone inwestycje i bezpieczeństwo

Chcielibyśmy, aby w pierwszej kolejności budżet 2013 
roku zawierał te inwestycje, które z różnych przyczyn 
nie mogły być w pełni zrealizowane lub dokończone. 
Przykładem niech będzie chodnik i odwodnienie przy 
ul. Głównej, czy realizacja kanalizacji deszczowej przy ul. 

Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki. Zawsze wśród innych niezwykle 
ważnych inwestycji jakie potrzebne są naszemu miastu, wysoko stawiałem 
na  bezpieczeństwo. Dlatego wnioskujemy by również w roku 2013 udało 
się zrealizować oświetlenie na kolejnych ulicach Marek, gdzie w wielu 
przypadkach mieszkańcy wypatrują tej inwestycji. Chcielibyśmy również, 
by monitoring miejski obejmował wszystkie placówki oświatowe oraz by 
miasto wzbogaciło się o kolejne dwa defibrylatory AED – dla Szkoły Pod-
stawowej nr 1 (gdzie powstaje kompleks boisk) oraz dla Urzędu Miasta.

Paweł Pniewski
Filia Wydziału Komunikacji oraz infrastruktura wokół szkół

W Urzędzie Miasta wciąż pozostają niewykorzystane 
pomieszczenia po komisariacie Policji. To idealne miejsce 
na utworzenie filii Wydziału Komunikacji, aby mieszkańcy 
Marek nie musieli dłużej pokonywać uciążliwej drogi do 
Wołomina, aby wyrobić prawo jazdy lub zarejestrować 

samochód. Ułatwi to również zameldowanie się w Markach nowym miesz-
kańcom. Pamiętamy również o szkołach, które nie posiadają profesjonalnej in-
frastruktury sportowej na świeży powietrzu, stąd propozycja budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy SP4 oraz kompleksu boisk w Strudze. Proponujemy 
również budowę nowego placu zabaw przy SP3, dzięki rządowemu progra-
mowi „Radosna Szkoła” mamy szanse na 50% dofinansowanie tej inwestycji.




