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Medale Pro Masovia
dla mieszkańców Marek

Przystanek Wigilia
jeszcze tylko w Betlejem
muszą dać osiołkowi odpocząć
zapalić pierwszą gwiazdę na niebie
wymieść z kątów złe moce

potem wysłać wiadomość tekstową
że wszystko gotowe
i że właściwie można zaczynać
by dzieci nie miały głupich pomysłów
pod choinką

panny roztropne doleją oliwy
do dzież domowego ogniska
matrony rozdadzą kry opłatka
z rąk drżących nad tajemnicą

karp łypnie z galarety
puszczając oko do śledzia
jakoś im się nie upiekło
zazdroszczą strucli i makom

Bóg narodzi się raz jeszcze
w dobroci swej i chwale
za dość będzie wyznawcom
znowu za mało niewiarkom

komuś głucho upadnie widelec
pewnie przyjdzie gość głodny
strudzony wędrowiec dróg krętych
z rzadka do domu błądzący

Mariusz Kargul i Grupa Marki 2020

Uroczystość wręczenie medali oraz pamiątko-
wych aktów nadania wyróżnienia odbyło się w Ze-
spole Szkół Nr 2 w Markach podczas podsumowania 
XII Grand Prix Powiatu Wołomińskiego w Szachach, 
organizowanego pod honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego.

Jarosław Suchecki założył w 1996 r. Uczniowski 
Klub Sportowy Struga, a od 2006 r. pełni funkcję 
jego prezesa. W klubie działają dwie sekcje: sza-
chowo-warcabowa oraz tenisa stołowego. Jarosław 

Suchecki jest opiekunem, trenerem i menedżerem 
reprezentacji Polski w warcabach, a wspólnie z żoną 
Elżbietą opiekują się sekcją szachowo-warcabową 
UKS Struga.

Wychowankowie Jarosława Sucheckiego wie-
lokrotnie reprezentowali Mazowsze w zawodach 
o randze ogólnopolskiej oraz Polskę w zawodach 
o randze międzynarodowej. Aktualnie UKS Struga 
zajmuje trzecią pozycję w Polsce w klasyfikacji me-
dalowej.               cd str. 3 

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na wniosek Rady i Burmistrza Miasta Marki, przyznał 
pamiątkowe medale „Pro Masovia” opiekunom UKS Struga Elżbiecie i Jarosławowi Sucheckim za 
wybitne zasługi na rzecz regionu. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
szczęścia w Nowym Roku

życzy
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Glazurnicy z wielkim sercem
Jesteście lepsi od św. Mikołaja i Szlachetnej Paczki - takie zdanie usły-
szeli rzemieślnicy oraz przedstawiciele firm, którzy wspólnie zrobili 
wspaniały dobry uczynek. 

Kilkadziesiąt lat temu  Marki były jednym z najnowocześniejszych ośrodków 
przemysłowych w branży włókienniczej. Dziś liczą ponad 25 tys. mieszkańców, 
mają 2,5 tys. podmiotów gospodarczych, są dobrze skomunikowane ze stolicą, 
na jego terenie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Wydawać by się 
mogło, że w takim mieście nie powinno być potrzebujących. A jednak. Zawsze 
gdzieś w Polsce znajdzie się ktoś, kto mimo że nie wyciąga ręki i nie prosi,  
wciąż czeka na pomoc życzliwych duszyczek. Tak było i w przypadku Marek 
A przecież w Stowarzyszeniu Glazurników i Specjalistów Robót Wykończenio-
wych (SGSRW) jest pełno życzliwych osób. 

Pocztą pantoflową do SGSRW dotarły słuchy, że jedna z mareckich rodzin 
potrzebuje pilnej pomocy przy remoncie łazienki. To glazurnicy potrafią robić 
najlepiej. Po kilku wizytach stało się jasne, że rodzinę nie stać na wiele - po śmierci 
męża kobieta została z trójką małych dzieci. Kiedy już było wiadomo, jakie mate-
riały musimy zgromadzić i jaki zakres prac nas czeka, remontowa maszyna ruszyła.

Pierwsza odezwała się Selena, jeden z członków wspierających  SGSRW.
Błyskawicznie zostały dostarczone kleje oraz cała gama innych materiałów.
Przyłączyła się również firma Ultrament ze swoimi innowacyjnymi produk-

tami dla szybkich i skutecznych remontów. Z założonymi rękami nie czekali 
też sami członkowie stowarzyszenia: załatwili sanitariaty, płytki i materiały 
pomocnicze. Przydały się kontakty zawodowe każdego z nas.

Nie było łatwo: pięć dni intensywnej, ciężkiej pracy, ale daliśmy radę. Na 
gruzach pomieszczenia, które tylko z nazwy było łazienką, powstała nowa 
z prawdziwego zdarzenia.

Bezcenne są dla nas słowa matki dzieci:
- Już nie muszę bać się puścić samych córki do łazienki, bo coś spadnie jej na 

głowę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mogą śmiało kąpać się w wannie.

Jesteście lepsi niż św. Mikołaj czy Szlachetna Paczka - mówiła. 
- Radość dzieci! To trzeba było widzieć samemu! I to było najlepsze podzię-

kowanie, jakie otrzymaliśmy za pracę. Podobne działania utwierdzają nas tylko 
w tym, że pomoc od serca jest ważna i pokazuje nas jako ludzi wrażliwych na 
cudze nieszczęścia, gotowych pomoc innym w potrzebie.

Nieważne, jakiej jesteś wiary czy jakich przekonań politycznych. Przychodzi 
taki moment, gdy najważniejsze stają się wspólny cel, wspólne dobro - dodaje 
Aleksandr Posled, wiceprezes Regionu Mazowsze SGSRW.

Zarząd główny SGSRW serdecznie dziękuje wszystkim firmom i darczyńcom 
za pomoc, oraz kolegom, którzy włączyli się do akcji. Dziękuje za pełne wspar-
cie ze strony reprezentantów miasta Marki w osobie Jacka Orycha.

Pragniemy podkreślić, że to nie jest nasze ostatnie działania w Markach.
Liczymy na owocną współpracę i wkrótce usłyszymy więcej.

Stowarzyszenie  Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych

Zmiany w mareckiej PO
10 grudnia br. odbyło się zebranie wyborcze lokalnych struktur 

Platformy Obywatelskiej. Nowym przewodniczącym został 
wybrany Arkadiusz Werelich, który jest również radnym naszego 
miasta oraz członkiem stowarzyszenia Grupa Marki 2020. Funkcję 
wiceprzewodniczącej pełnić będzie Joanna Sokołowska – Żuk. 

Zaszły również zmiany w zarządzie koła, do którego weszli: 
Marzena Manista oraz Dariusz Wawrzyszko. 

Nowym skarbnikiem Koła został Wojciech Trzaskowski, na-
tomiast funkcję sekretarza, w dalszym ciągu pełnić będzie Jacek 
Łukasiak.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzę aby ten wyjątkowy czas był pełen spokoju,

miłości i rodzinnego ciepła. 
Aby światło nocy Betlejemskiej rozjaśniało

trudne ścieżki codzienności,
a Nowy Rok był sprzymierzeńcem
w spełnianiu osobistych pragnień

i zawodowych wyzwań.

Anna Aksamit
Senator RP

Co tam słychać w mareckiej oświacie, czyli wyniki szóstoklasistów?

Egzaminy, testy i różnego rodzaju sprawdziany, nie należą do przyjemności. To 
fakt, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są to wydarzenia w życiu 
młodego człowieka. Sprawdźmy, zatem, jak nasza młodzież wypadła na tle innych…

W tym roku do sprawdzianów przystąpiło łącznie 294 szóstoklasistów 
z pięciu szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie naszego miasta. 
Maksymalna ilość punków, które można było zdobyć to 40, a średnie wyniki 
poszczególnych szkół wyglądały następująco:

Szkoła Podstawowa nr 3 – 27,24 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 2 – 24,66 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 1 – 24,11 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 4 – 23,51 pkt.
Szkoła Podstawowa Nr 5 – 21,62 pkt.
Średnia ilość punktów, jakie udało się zdobyć mareckiemu szóstoklasiście to 

24,40, natomiast w Powiecie jest to 23,68, na Mazowszu 23,87, w Warszawie 
27,34, a w Kraju 22,75 pkt. Wyniki te pokazują, że co prawda dzieli nas dystans 
do Warszawy, ale na tle innych jesteśmy nieco lepsi. 

Na tegoroczne wyróżnienie zasługuję Szkoła Podstawowa nr 3, która wyni-
kiem 27,24 pkt., praktycznie dorównała stolicy. 

Ogólnie można stwierdzić, że wyniki nie odbiegają od średniej Powiatu, Mazow-
sza, czy Kraju, ale poprzeczka, którą stawia przed nami Warszawa, jest w dalszym 
ciągu poza naszym zasięgiem. Zasadnicze pytanie brzmi – dlaczego? Na to pytanie 
próbowaliśmy sobie, jako radni, odpowiedzieć podczas ostatniego posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, której mam zaszczyt przewodniczyć. 

Nie jest tajemnicą, że do najważniejszych czynników, które mają bezpo-
średni wpływ na wyniki w nauce są przeznaczane na ten cel środki z budżetu 
miasta. Ten czynnik możemy jednak śmiało wyeliminować, ponieważ z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że w tej materii nie ustępujemy stolicy, a w nie-
jednym przypadku jesteśmy lepsi. 

Jeśli nie nakłady na oświatę, to, co? Wydaję się, że podłoże tego problemu 
leży zupełnie gdzie indziej, a jego rozwiązanie będzie głównym 
wyzwaniem Komisji na nadchodzący 2013 rok. W tym celu 
planowane są liczne spotkania z dyrekcjami mareckich szkół, bo 
przecież musi nadejść czas, w którym, to nasze szkoły będą na 
równi z warszawskimi, a może i lepsze. 

Tego sobie życzmy w nowym - 2013 roku.

Szóstoklasiści
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Arkadiusz Werelich
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 Mam talent w „czwórce”
Dnia 06.12.2012r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się IV edycja szkol-
nego programu „Mam talent”.

W klasach 1-3: I miejsce zdobył  Ilya Łysiuk (śpiew i gra na keyboardzie), 
II miejsce zdobyła Alicja Wicińska (taniec), III miejsce – Alinka Kowalska (śpiew), 
nagrodę publiczności zdobyła Aleksandra Kulesza (taniec), wyróżnienie – Miko-
łaj Jakowiecki (taniec).

W klasach 4-6: I miejsce zdobyła Joanna Brzezińska (śpiew), II miejsce – 

Michał Silski (śpiew), III miejsce – Aleksandra Wiśniewska (taniec), nagrodę 
publiczności  zdobyła również – Aleksandra Wiśniewska, a wyróżnienie – Artur 
Zakrzewski (śpiew).

Sponsorzy nagród: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze i Rada Rodziców. 
Dziękujemy!

Jury: Elżbieta Łoniewska, Robert Baca, Beata Kołomyjska, Barbara Petykie-
wicz.

Organizatorzy: Wioletta Bereda -Tomala, Katarzyna Jaworska i Robert Baca. 
Pomoc techniczna – Anna Konopka.

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 

 Nie ma przejrzystości,
niech będzie licytacja

Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. To stare oklepane powiedzenie 
idealnie opisuje dotychczasowe  funkcjonowanie elektronicznego syste-
mu głosowania w radzie miasta.

Celem tej inwestycji (celowo używam takiego słowa) miało być zwiększenie 
przejrzystości działania samorządu. Dzięki systemowi miało być jasne, który 
radny podejmował decyzję na „tak”, który na „nie”, który wstrzymał się od 
głosu, a który dał nogę z głosowania. Na tej podstawie wyborca, który nie ma 
czasu przychodzić na obrady rady miasta lub oglądać sesji w internecie, mógłby 
wyrobić sobie zdanie na temat działalności jego przedstawiciela. Długo trzeba 
było przypominać urzędnikom, że skoro system już działa, należy w pełni wy-
korzystywać jego funkcjonalność, a nie tylko sprowadzać go do roli maszynki 
do liczenia głosów. Przecież nie o to w tej historii chodzi. Pisałem na ten temat 
kilka razy i wydawało się, że lód skruszał. Wyniki głosowania z kilku sesji zna-
lazły się na stronie biuletynu informacji publicznej (bip.marki.pl – zakładka rada 
miasta). Na tym się jednak skończyło. Od kilku miesięcy relacja z sesji kończy 
się najwyżej na opublikowaniu protokołu, gdzie nie uświadczy się informacji 
o decyzjach radnych. A przecież po drodze było kilka kontrowersyjnych głoso-
wań. Do tego doszło, że młody reporter lokalnej  gazety robił zdjęcia radnym, 
żeby uwiecznić ich decyzje. Czy naprawdę trzeba się imać takich rozwiązań? 
Wystarczyłoby po prostu wejść na stronę internetową i sprawdzić. Czy przy 
radzie miasta nie działa jej spec-biuro, które powinno się troszczyć o takie 
sprawy? Jeśli nie zależy nam na przejrzystości, zrezygnujmy z tego systemu. 
Wystawmy go na allegro. Może znajdzie się samorząd, któremu  bardziej będzie 
zależało na jego wdrożeniu.          Ex-bloger

Zawodnicy klubu zdobywali: 
8-krotnie drużynowe Mistrzo-
stwo Polski w warcabach 64-po-
lowych, 6-krotne indywidualne 
Mistrzostwo Polski w warca-
bach 64-polowych, indywidu-
alne Mistrzostwo Polski Kobiet 
w warcabach 100-polowych, 
42 medale indywidualnych 
Mistrzostw Polski w warcabach 
64 i 100-polowych, 3 miejsce 
w indywidualnych Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w grze 
błyskawicznej w warcabach 
64-polowych, 6 miejsce w in-
dywidualnych Mistrzostwach 

Świata w warcabach 64-polowych, 6 miejsce w indywidualnych Mistrzostwach 
Świata do lat 23 w warcabach 64-polowych.

Małżeństwo Sucheckich każdego roku organizuje też liczne symultany war-
cabowe oraz warsztaty gier logicznych w Markach, Warszawie i na Mazowszu. 
Natomiast w 2009 roku, dzięki ich inicjatywie, w Markach zorganizowane zo-
stały Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach klasycznych. 

Elżbieta Suchecka ponadto jest inicjatorką konkursów wo-
kalnych. Od 2000 r. organizuje w Markach Konkurs Młodych 
Talentów, natomiast od siedmiu lat – Konkurs Kolęd i Pastorałek, 
w którym udział biorą szkoły podstawowe oraz gimnazjalne z po-
wiatu wołomińskiego.

cd ze str. 1

Medale Pro Masovia...

Paweł Pniewski



W debacie (uczestniczyli w niej przedstawiciele m.in. resortu transportu, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Uniwersytetu Zielonogórskiego) poświęconej budownictwu niskoemisyjne-
mu, które ma być jednym ze sposobów na rosnące ceny energii i ochronę 
klimatu, przedstawiłem założenia oraz aktualny stan prac nad naszą sztanda-
rową inwestycją, czyli budową kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy 
ul. Wspólnej. Wśród rozmówców zainteresowanych nawiązaniem współ-
pracy był James E. Day, Drugi Sekretarz ds. Ochrony Środowiska, Nauki, 
Techniki i Zdrowia w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Uzgodniliśmy 
spotkanie w najbliższym czasie  ale to nie koniec, bo najważniejsze informa-
cję zostawiłem na koniec. Podczas dyskusji Jan Rączka, prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprosił nas do panelu 
organizowanego przez NFOŚiGW 6 grudnia 2012 roku poświęconego no-
wemu programowi wspierania energooszczędnych budynków użyteczności 
publicznej “LEMUR” oraz uczestnictwa w tym programie. Stawiliśmy się na 
spotkanie w NFOŚiGW. Zgodnie z zaprezentowanym przez pana Tomasza 

10 mln zł na horyzoncie dla gimnazjum
Przyznam się szczerze, iż wsiadając do pociągu relacji Warszawa – Gdy-
nia w czwartkowy listopadowy ranek, nie spodziewałem się, że nasze 
miasto znajdzie się na ustach tak wielu uczestników największej kon-
ferencji energetycznej w Polsce i Europie. Dość powiedzieć, że Forum 
Energetyczne w Sopocie otworzył premier Jerzy Buzek.  

Marcin Piotrowski

Kunę (zastępcę dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej 
w Budownictwie) materiałem nasze miasto w ramach programu LEMUR  
może pozyskać środki zarówno na prace projektowe (do 70 proc. wartości) 
jak i prace budowlane (dopłata do 1000 zł/mkw). Niestety, musimy się 
śpieszyć. Zgodnie z założeniami programu, nabór wniosków rozpocznie się 
w połowie 2013 r., a jednym z warunków ich otrzymania jest posiadanie 
pozwolenia na budowę. Mając w pamięci deklarowane poziomy finansowa-
nia już niedługo będziemy walczyć o około 1 mln zł bezzwrotnej dotacji za 
prace projektowe oraz około 8,75 mln zł umarzalnej w 100 proc. pożyczki 
na rzecz samej budowy (w ciągu trzech lat). Zatem walczymy nawet o 10 
mln zł, co w naszym przypadku stanowiłoby 25 proc. całości inwestycji. 

Kluczem do pozyskania tych środków jest poziom energooszczędności. 
Roczne koszty ogrzewania oraz dostaw ciepłej wody użytkowej mogą 
wynieść około 210 000 zł rocznie (budynek szkolny dla 800 uczniów, 
hale sportowa i widowiskowa, basen, biblioteka). Dla porównania należy 
wspomnieć, iż koszty eksploatacji  obecnej siedziby gimnazjum, czyli pałacu 
Briggsów, zdecydowanie skromniejszej zarówno liczbę sal jak 
i infrastrukturę sportową wynoszą około 170 000 zł rocznie. 
Pozostaje pytanie, które należy zadać panu staroście Piotrowi 
Uścińskiemu oraz Radzie Powiatu – czy również się przyłączą 
do starań o środki dla technikum, którego budowa leży po 
stronie władz powiatowych?

Jak każdego roku, od osiemnastu lat Marecki Ośrodek Kultury im. Ta-
deusza Lużyńskiego zorganizował pod patronatem Burmistrza Miasta 
Marki Ogólnomiejski Konkurs Recytatorski w ramach MARECKIEJ 
JESIENI POEZJI 2012. 

Dyrektor Krystyna Klimecka, autorka i organizatorka tej pięknej imprezy 
nie przez przypadek zaproponowała temat Konkursu „Strofy o drzewach”, 
albowiem w Galerii MOK-u zaprezentowała swe prace (gobeliny, gwasze 
i rysunki) wybitna artystka Elżbieta Kaniecka – Siegoczyńska. Ta wyjątkowa 
wystawa, zatytułowana „Moc Natury” była dla autorki Konkursu inspiracją do 
zaproponowania właśnie tego pięknego tematu. 

I tak Dyrektor MOK-u zaprosiła dzieci i młodzież z mareckich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych (wszystkie szkoły przyjęły zaproszenie – 47 uczestników) 
do poetyckiej podróży do świata przyrody i mocy natury, z nadzieją, iż będzie 
to wędrówka pełna refleksji i zadumy nad pięknem nieujarzmionym tak bliskim 
i nieodłącznym człowiekowi od zarania jego dziejów. Zgodnie z regulaminem 
Konkursowym Dyrektor MOK-u powołała profesjonalne jury w składzie:
– Anna Kozioł, pedagog i instruktor teatralny; 
– Małgorzata Puzio, aktorka; 
–  Paulina Borzecka, instruktor kulturalno-oświatowy z Mareckiego Ośrodka Kultury. 

Uroczystości odbyły się 6 listopada (konkurs) i 16 listopada (finał).W dwóch 
kategoriach wiekowych jury wybrało ogółem 12 laureatów. 

A oto szczegółowe wyniki XVIII edycji „Mareckiej Jesieni Poezji 2012”:

Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Zofia Szafrańska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach, nauczyciel: 

Grażyna Pietrzak (utwory: „Na lipę”, „Młody las”).
II miejsce – Ludwika Moczulska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Markach, nauczy-

ciel: Anna Jóźwik (utwory: „Drzewa”, „Drzewa”).
III miejsce – Mateusz Zawadzki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach, nauczyciel: 

Anna Pietrzak - Ziętara (utwory: „Kto nie kocha drzew”, „Brzoza”).
Wyróżnienia:

–  Mateusz Juchnicki, Podstawowa nr 5 w Markach, nauczyciel: Anna Jóźwik 
(utwory: „Brzozy są bezpartyjne”, „Dęby”).

–  Zuzanna Tkacz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach, nauczyciel: Anna Kaczor 
(utwory: „Sosna”, Po to jest las”).

–  Weronika Skarżyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach, nauczyciel: Anna 
Pietrzak - Ziętara (utwory: „Drzewa”, „W górach jest wszystko, co kocham”).
Szkoły Gimnazjalne:

I miejsce – Bartłomiej Kryca, Zespół Szkół nr 1 w Markach, nauczyciel: Alina 
Kowalczyk (utwory: „Do nadwiślańskiej topoli”, „Nieznane drzewo”).

II miejsce – Mateusz Mistarz, Zespół Szkół nr 2 w Markach, nauczyciel: Ewa 

Wójcik (utwory: frag. „Pana Tadeusz”, „Limba”).
III miejsce – Olga Falkowska, Zespół Szkół nr 2 w Markach, nauczyciel: Ewa 

Wójcik (utwory: frag. „Pan Tadeusz”, „Sekwoja”).
Wyróżnienia:

–  Cezary Kozłowski, Zespół Szkół nr 2 w Markach, nauczyciel: Iwona Kamińska 
(utwory: „Akacja”, „Wysokie drzewa”).

–  Patrycja Rogulska,  Zespół Szkół nr 2 w Markach, nauczyciel: Beata Śpiewak 
(utwory: „Limba”, „Jesienne drzewo przyjaźni liście gubi”).

–  Magdalena Siska,  Zespół Szkół nr 1 w Markach, nauczyciel: Alina Kowalczyk 
(utwory: „Krajobraz polski”, „Wieści czarnoleskie”).
Temat tegorocznej edycji „STROFY O DRZEWACH” zbliżył odbiorców po-

ezji do natury pobudził do odczytania symbolu drzewa jako życiodajnej mocy, 
okazał się dla deklamujących nie lada wyzwaniem. I tak podczas konkursu 
wybrzmiały strofy o drzewach w utworach m.in. Bolesława Leśmiana, Kazi-
mierza Przerwy - Tetmajera, Joanny Kulmowej, Jacka Kaczmarskiego, Ernesta 
Brylla, Adama Mickiewicza, Leopolda Staffa, Marii Konopnickiej, Księdza Jana 
Twardowskiego, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy.

Dobór wierszy oraz poziom zaprezentowanych recytacji świadczył o wraż-
liwości młodych ludzi na myśli wyrażone poetycko, niekiedy melancholijnie, 
spokojnie a zarazem wzniośle i poruszająco.

W uroczystości finałowej uczestniczył honorowy patron Konkursu, Bur-
mistrz Miasta Marki Janusz Werczyński, który wraz z Dyrektor MOK-u wręczył 
laureatom piękne nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Marki. 

Dziękujemy!
A słowa Burmistrza napisane w kronice w szczególny sposób oceniają i podkre-

ślają wartość naszego konkursu: „W dobie sms-ów i e-maili piękno języka schodzi 
na dalszy plan. Nasz język staje się prosty, bardziej komunikatywny, ale zdecydo-
wanie uboższy. Kto dzisiaj pisze wiersze, dla ukochanej lub choćby miłosne listy? 
Dlatego warto, choć na chwilę, zatopić się w poezji. Jakże się nie zachwycić?”

I w takim zachwycie przebiegło finałowe spotkanie XVIII edycji Ogólnomiej-
skiego Konkursu Recytatorskiego „MARECKA JESIEŃ POEZJI 2012”. Zachwy-
cie, radującym organizatorów, jury, które z przyjemnością wyłoniło laureatów, 
jak również w  zachwycie nagrodzonych, którzy po raz kolejny zabrali nas 
w podróż po „strofach o drzewach”.

Uczestnicy Konkursu, Pedagodzy oraz Szkoły otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i podziękowanie za udział w „MARECKIEJ JESIENI POEZJI 2012”.

Młodym adeptom trudnej sztuki recytatorskiej oraz ich pedagogom, ser-
decznie dziękujemy za rzetelne przygotowanie recytacji, pełnych jesiennych 
refleksji, które w codziennym zabieganiu zachęcają nas wszystkich do częstego 
sięgania do ulubionych tomików poezji.

Zespół Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

 Ogólnomiejski Konkurs Recytatorski
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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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Rok się kończy, czas na podsumowanie z przymrużeniem oka i odrobiną 
ironii. Oczywiście w uporządkowanej alfabetycznej formie.

A jak abstrakcja - bezpieczne, zadbane, czyste miasto z płaskimi jak stolnica 
ulicami – nie w tej kadencji

B jak boiska. Stało się coś, czego w poprzedniej czterolatce nie udało się 
osiągnąć. W Markach wylądowały dwa Orliki. Czekamy na kolejne lądowania 
– w „piątce” i „czwórce”.

C jak chodniki. Najlepiej równe. Niespełnione marzenie wielu mieszkańców. 
Dlatego jeszcze długo jednym z podstawowych elementów garderoby marko-
wianina będą kalosze. I koniecznie odblaski.

D jak drogi. Jakie są, każdy jeden widzi. Po wybudowaniu kanalizacji w wielu 
miejscach jest gorzej niż przed rozpoczęciem prac. Co gorsza, w projekcie 
budżetu na 2013 r. nie ma pieniędzy na drogowe inwestycje. Sprawdźcie za-
wieszenie w aucie.

E jak epizod. Takie zjawiskowe i bardzo chwilowe zdarzenie, kiedy radni 
różnych opcji i burmistrz potrafią wznieść się ponad podziały – czyli że jednak 
można…

F jak fabryka. Briggsów naturalnie. Niestety, nic się z nią nie dzieje i w tej 
kadencji pewnie nic nie zdarzy.

G jak gimnazjum – Jest lokalizacja, jest projekt, brakuje tylko pieniędzy. Jak 
dobrze pójdzie, budowa ruszy w przyszłym roku. Wątpliwości przy literce R.

H jak hałas – Po remoncie Trasy Toruńskiej w Markach przybyło tirów. 
Jedyne rozwiązanie problemu znajdziecie pod literką O.

I jak inercja. Stan bierności i zniechęcenia, przed którym za wszelką cenę 
trzeba bronić radnych i urzędników

J jak jaja. I to kosmiczne. Niektórym radnym mylą się przyciski do głosowania 
nagle, i to w kluczowych głosowaniach.

K jak kanalizacja – piekło na drogach się skończyło, ale część wykonawców 
prac powinna wykonać rachunek sumienia i zadośćuczynić mieszkańcom za 
fuszerki, których pełno pozostawili po sobie.

L jak lodowisko. Sukces sportowy i frekwencyjny. A przecież lokalizacja na 
terenie Marcovii miała być taka fatalna…

M jak meldunek. Po raz pierwszy miasto przestało zachęcać dobrym sło-
wem. Do wygrania samochód i tablety. Warto powtórzyć w przyszłym roku 
– z mniejszymi, liczniejszymi i bardziej praktycznymi nagrodami.

N jak Naprawmyto.pl. Ruszył internetowy, społeczny serwis do zgłaszania 
usterek w miejskiej infrastrukturze. Prawdopodobnie pierwsza mobilna aplika-
cja dedykowana Markom.

O jak obwodnica. Przełom. Tego jeszcze w nowoczesnej historii miasta nie było. 
Premier podczas II expose obiecał przetarg w przyszłym roku. Trzymamy za słowo.

P jak przedszkola. Nie buduje się publicznych, w konsekwencji prywatne 
wyrastają jak grzyby po deszczu. Dla zwykłego markowianina są droższe, a na 
dodatek budżet miasta musi do nich dopłacać. A jakoś o decyzjach w sprawie 
budowy nowych przedszkoli publicznych nie słychać… ciekawe dlaczego skoro 
są takie potrzebne…

R jak rozsądek, najlepiej zdrowy. Owszem, kochamy szarże ułańskie, ale czy 
50 mln zł na nowe gimnazjum to nie lekka przesada?

S jak Spartakiada MSG – najstarsi górale nie pamiętają tak udanej edycji jak 
tegoroczna. Dopisali goście, dopisała pogoda, dopisaliście Wy, markowianie. 

T jak Technikum - po marnej akcji informacyjnej, nie udało się w Markach 
uruchomić technikum informatycznego, pod dużym znakiem zapytania stoi też 
budowa budynku technikum przy nowym obiekcie gimnazjum na Wspólnej, 
z racji pustej kasy starostwa powiatowego.

U jak umorzenia podatków lokalnych. Jedna z najgorętszych spraw, budząca mnóstwo 
kontrowersji.  Decyzje burmistrza wzięła pod lupę NIK. Czekamy na końcowy raport.

W jak wydział komunikacji. Mimo starań części radnych nadal w sprawach 
motoryzacyjnych trzeba jechać do Wołomina i odżałować dwa dni urlopu. 
Zamiast tego w ratuszu jest poczta. By urzędnikom żyło się lżej?

Z jak Zgoda. Tak potrzebna na Wigilię, Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok. Do siego!

Malkontent Marecki

Już po raz XIII, w Zespole Szkół Nr 2 w Markach odbył się Drużynowy 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego. Turniej pod patronatem burmistrza Miasta Marki, 
współorganizator Uczniowski Klub Sportowy Struga. W turnieju, jak 
co roku, wzięły udział reprezentacje instytucji, szkół i rodzin z terenu 
miasta Marki.

Wyniki:
 I  – Rodzina Ratajczyków
 II – UKS „Struga”
 III – Zespół Szkół Nr 1
 IV  – Gimnazjum Nr 1 – drużyna I
 V  – Gimnazjum Nr 1 – drużyna II
 VI  – Szkoła Podstawowa Nr 4
Zwycięzcą i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Najlepszą rodziną turnieju została Rodzina Ratajczyków.
Puchary dla najlepszego zespołu i najlepszej rodziny oraz dyplomy i nagrody 

rzeczowe wręczali Dariusz Pietrucha Prezes Zarządu MSG oraz Jacek Orych 
Wiceprezes. Gorące podziękowania należą się Sławomirowi  Kozłowskiemu za 
opiekę sędziowską nad całym turniejem.

Nagroda główna – sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł - drogą losowania 
przypadła Szkole Podstawowej Nr 1. 

Obszerna fotorelacja na www.marki.net.pl/msg
red. 

XIII Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego za nami

Subiektywny alfabet marecki 2012
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r e k l a m ar e k l a m a

Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie 

w każdy wtorek  godz. 9.00 - 11.00, czwartek w godz. 17.00 - 19.00
przez prawnika Radosława Romanowskiego

w siedzibie redakcji Ekspresu Mareckiego, 
Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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Niejednokrotnie zdarza się, iż osoby chcące dochodzić swoich praw 
przed sądem nie są w stanie ponieść kosztów sądowych jakie to ustawa 
nakłada na zainteresowanych w sprawie.

Koszty sądowe obejmują opłaty ( np. opłaty od pism wszczynających postę-
powanie tj. pozew) jak i wydatki, do których zaliczyć można m. in. wynagro-
dzenie biegłych. Dlatego też, w celu zagwarantowania podmiotom słabszym 
ekonomicznie realizację, ich konstytucyjnego prawa do sądu, wprowadzono 
wyjątek od zasady odpłatności wymiaru sprawiedliwości polegający na zwol-
nieniu określonej osoby od kosztów sądowych. 

Rozróżniamy zwolnienie od kosztów: 
1) z mocy ustawy – niezależnie od wniosku zainteresowanego
2) z mocy orzeczenia sądu – na wniosek zainteresowanego
Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym uregulowane 

zostało w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (dalej k.s.c.u.), w artykułach od 94 do 118. Zwolnienie od kosztów 
sądowych może obejmować całość lub część kosztów sądowych. 

 Zgodnie z art. 102 k.s.c.u. – „zwolnienia od kosztów sądowych może się 
domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie 
jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie 
i rodziny.  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe 
dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubie-
gającej się o zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu należy wskazać 
m. in. posiadany majątek, wydatki, które w ocenie składającego oświadczenie 
są istotne, przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę jak i osoby pozostające 
z nim we wspólnym gospodarstwie. 

Oświadczenie to w miarę możliwości należy poprzeć odpowiednimi doku-
mentami (np. zaświadczeniem o zarobkach, odcinkiem renty czy wypełnionym 
drukiem PIT itp.). Załączane do wniosku oświadczenie sporządza się według 
ustalonego wzoru (na formularzu). 

Zasadniczo wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych składa się do sądu, 
w którym sprawa ma być wytoczona. Osoba, która nie ma miejsca zamieszka-
nia w siedzibie sądu, w którym sprawa ma być wytoczona może złożyć wniosek 
o zwolnienie z kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu 
na miejsce swego zamieszkania. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych 
jest wolny od opłat.  

Wniosek może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Osoba, 
która składa np. pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów 
sądowych, do czasu rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych 
nie musi uiszczać opłaty od pozwu w kwocie 600 zł. 

Gdy sąd zwolni stronę z kosztów w całości wówczas strona ta nie wnosi 
opłat ani nie ponosi wydatków, które tymczasowo ponosi za nią Skarb Państwa. 

Natomiast gdy sąd rozpatrzy wniosek i nie zwolni strony od kosztów w ca-
łości lub odpowiedniej części, wówczas strona zostanie zobowiązana przez 

Prawnik wyjaśnia ...

Zwolnienie od kosztów sądowych
w postępowaniu cywilnym osób fizycznych - na wniosek

sąd do uiszczenia opłaty od pisma 
w stosownym terminie pod rygorem 
jego zwrotu. 

Na postanowienie odmawiające 
zwolnienia od kosztów sądowych 
przysługuje zażalenie. Zażalenie 
należy wnieść w terminie tygodnia 
od dnia doręczenia lub ogłoszenia 
postanowienia o odmowie do sądu, 
który wydał to postanowienie. 

Zwolnienie od kosztów sądowych 
nie zwalnia strony od obowiązku 
zwrotu kosztów procesu przeciwni-
kowi na zasadach ogólnych, jednak 
stosownie do art. 102 k.p.c. w wy-
padkach szczególnie uzasadnionych 
sąd może zasądzić od strony prze-
grywającej tylko część kosztów albo 
nie obciążać jej w ogóle kosztami. 
Tak więc samo zwolnienie strony od 
kosztów sądowych nie zwalnia jej od 
zwrotu kosztów procesu przeciwni-
kowi, jednakże sąd biorąc pod uwagę 
podstawy zwolnienia z kosztów może 
w granicach swojego uznania orzec 
j.w. na podstawie art.102 k.p.c.. 

Uzupełniająco dodać należy, 
że w razie oddalenia wniosku 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
strona nie może ponownie domagać 
się zwolnienia powołując się na te 
same okoliczności, które stanowiły 
uzasadnienie oddalonego wniosku. 
Ponowny wniosek oparty na tych 
samych okolicznościach podlegał 
będzie odrzuceniu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r., o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
Nr 90, poz. 1398 z późn. zm.)

Łukasz Pasternak
Autor jest aplikantem adwo-
kackim, autorem publikacji 
naukowych z zakresu prawa 
oraz aktywnie współpracuje 
z Fundacją Academia Iuris.



Od września 2012 Stowarzyszenie rozpoczęło akcję zbierania zakrętek. 
Akcja ta ma  pomóc w sfinansowaniu rehabilitacji dzieci niesłyszących 
oraz dzieci z innymi zaburzeniami w rozwoju. 

Większość osób, z którymi rozmawiamy 
spotkało się już z akcją zbierania zakrętek. 
Jako społeczeństwo coraz bardziej świadome 
potrzeb środowiska chętniej włączamy się 
w różne proekologiczne akcje. W przypadku 
zbierania nakrętek to nie tylko ekologia, ale 
też ekonomia, bowiem zbieranie nakrętek 
często jest powiązane z gromadzeniem 
funduszy na jakiś cel. Zaskakujące jest jednak 
to, że mało kto spośród zbierających wie: dla 
jakiego Stowarzyszenia, Fundacji zbiera te 

zakrętki i to co najbardziej istotne - na jaki cel.
Ogólnie jest przyjęte, że zbiera się nakrętki dla jakiegoś dziecka na jakich 

sprzęt rehabilitacyjny, np. na wózek inwalidzki . Na forach  internetowych  zda-
rzają się wpisy, które potwierdzają te stereotypy, wręcz negują sens zbierania 
argumentując to koniecznością zgromadzenia olbrzymiej ilości zakrętek, które 
po recyklingu mają zrealizować zakładany cel.

Na naszej stronie www.uslyszecswiat.org.pl  w jasny i przystępny sposób 
informujemy o postępach naszej akcji, podajemy punkty, gdzie można zakrętki 
zostawić i przede wszystkim pokazujemy dla kogo i na co będą przeznaczone 
fundusze pozyskane ze sprzedaży zakrętek. Punkty zbiórki zakrętek oznacza-
my kolorowymi plakaty z naszymi dziećmi. Te plakaty sprawiają, że  osoby 
zbierające nakrętki mogą mieć pełną świadomość dla kogo zbierają i na jaki cel .

Zgadzamy się z opinią, że aby akcja powiodła się trzeba zbierać bardzo duże 
ilości zakrętek. Na jeden transport   potrzeba około 6 ton zakrętek, czyli 400 
worków po 120 litrów każdy. Aby uzbierać taką ilość zakrętek potrzebnych jest 
kilka, a nawet kilkaset tysięcy  osób. Dlatego tak ważne jest, aby każdy czło-
wiek, który chce zrobić coś dobrego dla innych ludzie,  a szczególnie dla dzieci, 
włączył się do naszej akcji. „Kropla drąży skałę”- każdy z nas może zrobić coś 
małego, ale dla wielkiego celu, jakim jest dobro dziecka.

Akcja „Warto Odkręcać” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” jest skierowana 
do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych. 
Każde z tych dzieci, pomimo swojej niepełnosprawności, chce być szczęśliwe, 
chce czuć, że jest częścią społeczeństwa. Może to osiągnąć dzięki komplekso-
wej i systematycznej rehabilitacji.

Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat” od ponad 12 lat otacza opieką i komplek-
sową rehabilitacją dzieci i młodzież z wadami słuchu, mowy i innymi rodzajami 
niepełnosprawności. Zapewniamy dzieciom intensywną terapię logopedyczną, 
pedagogiczną, psychologiczną oraz inne formy wsparcia. Opieką otaczamy całą 
rodzinę i środowisko dziecka niepełnosprawnego: pomagamy w problemach 
związanych z nauką szkolną, szkolimy rodziców, nauczycieli i nieprofesjo-
nalistów zajmujących się naszymi podopiecznymi. Organizujemy również 
imprezy, turnusy i obozy integracyjne. Wydajemy wydawnictwa poświęcone 
problematyce wad słuchu. Prowadzimy prężnie działający Ośrodek Terapii 

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t aw i a d o m o ś c i  z  m i a s t a
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Nakrętki

Rodzin w Warszawie. Obecnie mamy pod stałą opieką około 120 dzieci i liczba 
ta ciągle wzrasta dzięki działaniu programu Przesiewowych Badań Słuchu dla 
noworodków . 

Akcja „Warto Odkręcać” zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie 
„Usłyszeć Świat” ma na celu pozyskanie środków na tę rehabilitację. Zakrętki 
zebrane dzięki tej akcji są w 100% przeznaczane na rehabilitację dzieci. 

Zachęcamy wszystkich do przyłączania się do naszej akcji zbierania zakrętek. 
Dzięki niej możesz pomóc dzieciom, ale też naszemu środowisku, gdyż każda 
butelka bez zakrętki może zostać zgnieciona, dzięki czemu nie zajmie już tyle 
miejsca w naszym środowisku.

Tak więc „Warto odkręcać !”


