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Mareccy radni będą głosować imiennie!
Drodzy Czytelnicy! Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, jak 

głosują Wasi radni? Nie dawało mi ono spokoju, podobnie było z mo-
imi znajomymi. Skoro każdy może sprawdzić, jak głosował wybrany 
przez niego poseł, to dlaczego nie mogłoby być podobnie w Markach 
na szczeblu samorządowym?

W poprzedniej kadencji jedyną informację, jaką mógł otrzymać 
mieszkaniec Marek, był ogólny wynik głosowania. Oznaczało to, 
że każdy radny mógł wyprzeć się lub twierdzić, że głosował inaczej 
w danej sprawie. Nie chcieliśmy, by dochodziło do takich sytu-
acji. Problem został w końcu rozwiązany w obecnej kadencji Rady 
Miasta. 3 lutego odbyła się Komisja Budżetowa, podczas której za-
padła pozytywna opinia w sprawie zakupu elektronicznego systemu 
do głosowania jawnego. Niespełna tydzień potem została zatwier-
dzona przez Radę Miasta. Sprawa wzbudziła wśród radnych wiele 
emocji, których efektem były burzliwe dyskusje podczas sesji. Nie 

wszyscy radni byli za tym, aby kupić to urządzenie. Argumentowali, 
że każdy umie liczyć do 21 i taki system to zbędny wydatek. Tylko 
nie o to chodzi. Dzięki systemowi będzie jasno, kto i jak głosował 
w danej sprawie – kto był za budową orlika, basenu etc. Wyborca 
przed kolejnymi wyborami będzie mógł sprawdzić i podsumować 
pracę danego radnego w trakcie jego kadencji.

Elektroniczny system do głosowania imiennego będzie testowany 
podczas najbliższego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sporu. To 
dla mnie wielka satysfakcja, że będzie pierwszy raz użyty podczas ko-
misji, której mam zaszczyt przewodniczyć. Żałuję jedynie, że procedury 
prawne oraz nawał pracy opóźniły wprowadzenie systemu do prac Rady 
Miasta. Dla czystej formalności podam, że koszt takiego urządzenia to 
kwota rzędu 10 tys. zł. Myślę jednak, że ta inwestycja szybko się zwróci 
w postaci przemyślanych głosowań radnych naszego miasta.

Arkadiusz Werelich, radny Miasta Marki (www.werelich.com.pl)

Przedsiębiorca może zyskać status osoby bezrobotnej
Ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw wchodzi w życie 1 lutego 2011 roku. Wprowadza zmianę m.in. 
w zakresie możliwości uzyskania statusu bezrobotnego przez osoby 
posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorcy 
Osoby samozatrudnione będą mogły ubiegać się o status bezro-

botnego. Obecnie przedsiębiorca nie może uzyskać tego statusu, jeśli 
nie wyrejestruje firmy. Na mocy nowych przepisów będzie mógł, jeśli 
przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
oznaczy późniejszy termin rozpoczęcia tej działalności. 

Status bezrobotnego będzie przysługiwał także przedsiębiorcom, 
którzy zawieszą prowadzenie firmy i zgłoszą to do organu ewidencyjnego. 
Świadczenia z Funduszu Pracy 
Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej pozwala na korzystanie ze 

szkoleń, udział w stażach i finansowanie studiów podyplomowych. 
Szkolenie zaproponowane przez bezrobotnego, na które skieruje go 
starosta, nie może kosztować więcej niż suma trzykrotności przecięt-
nego wynagrodzenia w części finansowanej z Funduszu Pracy. Ma 
ono formę kursu realizowanego według planu nauczania obejmują-
cego nie mniej niż 25 godzin tygodniowo i może trwać do 6 miesięcy. 
Czas jego trwania w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia 
w danym zawodzie może wynosić nie więcej niż 12 miesięcy lub 24 
miesiące. 

Skierowany na szkolenie w razie podjęcia działalności w trakcie 
szkolenia ma prawo do jego ukończenia bez konieczności ponoszenia 
kosztów. Przysługuje mu także stypendium w wysokości 20 proc. 
zasiłku, od którego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia 
społeczne. 

Osoba ze statusem bezrobotnego ma prawo do odbycia stażu 
w firmie, trwającego do pół roku. Maksymalnie roczny staż jest prze-
widziany dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia. Podczas stażu 
bezrobotnemu przysługuje stypendium szkoleniowe (890,60 zł), 
natomiast nie ma on prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zarówno 
dla osoby odbywającej staż, jak i szkolenie, urząd pracy przygotowuje 
indywidualny plan działania. 

Bezrobotny może także wnioskować o dofinansowanie z Fundu-
szu Pracy kosztów studiów podyplomowych. Nie może ono przekra-
czać trzykrotności średniego wynagrodzenia. Podczas odbywania 
studiów bezrobotnemu przysługuje 20 procent zasiłku. Kwota 
ta będzie wypłacana także w sytuacji, gdy bezrobotny podejmie 
działalność gospodarczą lub inną pracę zarobkową. Wznowienie 
działalności nie skutkuje także zawieszeniem dofinansowania do 
kosztów studiów. 

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że podjęcie zatrudnienia 
w trakcie uczestnictwa w studiach podyplomowych finansowanych 
ze środków Funduszu skutkowało zawieszeniem finansowania tych 
studiów do planowanego terminu ich ukończenia. 

Ustawa zyskała ust. 4c, który stanowi, że starosta może ze środków 
Funduszu Pracy zwrócić bezrobotnemu koszty przejazdu na egzamin. 

Uczestnik studiów jest ubezpieczany przez starostę od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, jeśli nie posiada on jeszcze ubezpiecze-
nia. W razie wypadku przysługuje mu odszkodowanie. 

Osoby po 45 roku życia 
Dotychczas osoby, które ukończyły 45 rok życia i prowadzą dzia-

łalność gospodarczą, nie mogły zarejestrować się w urzędzie jako 
poszukujące pracy. Nowe przepisy wprowadzają taką możliwość. 
Dzięki temu osoby te zyskają prawo do ubiegania się o sfinansowanie 
z Funduszy Pracy szkoleń czy studiów podyplomowych. 

Status osoby bezrobotnej a wpis do KRS 
Nowelizacja stanowi ponadto, że starosta nie może pozbawić statu-

su bezrobotnego osoby, która została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowa-
nia w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez 
starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni 
socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków. 

Młode matki 
Nowa ustawa wprowadza zakaz pozbawienia statusu bezrobotne-

go kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu 
niezdolności do pracy związanej z ciążą i porodem, trwającej przez 
nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia wnio-
sku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną. 

Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy zyska uprawnienia do kontroli 

podmiotów świadczących usługi w zakresie agencji zatrudnienia, 
przedsiębiorców jednoosobowych (niebędących pracodawcami), pod-
miotów takich jak jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, 
stowarzyszenia, fundacje. 

Refundacja kosztów pracy 
W nowej ustawie znalazła się także regulacja dotycząca podmiotów 

uprawnionych do refundacji kosztów stanowiska pracy. Nowe przepisy 
poszerzają krąg podmiotów ubiegających się o refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy o producentów 
rolnych prowadzących działalność w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji. Producent ubiegający się o refundację kosztów 
musi wykazać, że w ostatnich 6 miesiącach zatrudniał co najmniej 
1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Refundacja dotyczy 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej 
jednak niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne 
przedszkole, niepubliczna szkoła i producent rolny, który otrzymał 
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu 
otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na utworzo-
nym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych 
w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 
miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację. 

Podstawa prawna: Ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw

Joanna Piętowska
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Rozwinięcie tego nieco tajemniczego 
skrótu brzmi: Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu. Ponieważ mam zaszczyt jej prze-
wodniczyć, czuję się w obowiązku przekazać 
Wam, drodzy Czytelnicy, co przez niecałe 
sześć miesięcy tego roku udało nam się 
zrobić. Zapewniam – nie traciliśmy czasu, 
a kluczowym tematem obrad była i jest bu-
dowa nowego gimnazjum w Markach. Mogą 
z radością powiedzieć, że sprawy (wreszcie) 
nabrały tempa.

Pierwsze konkrety w tej sprawie za nami. 
11 maja jednym z punktów posiedzenia 
komisji było wydanie opinii w sprawie 
założeń funkcjonalno – użytkowych in-
westycji, zlokalizowanej przy ul. Wspólnej 
w Markach. Prace nad założeniami nie 
były łatwe i przyjemne, ale najważniejsze 
jest to, że po dokładnym przestudiowaniu 
materiału i dyskusji z zarządem miasta za-
opiniowaliśmy pozytywnie projekt uchwały. 
Realizując inwestycje, uczniowie (i nie tylko) 
dostaną  do dyspozycji obiekt na miarę XXI 
wieku. Będzie to pierwsza placówka tego 
typu w Polsce, która zostanie zrealizowana 
w technologii pasywnej (wg dr Wolfganga 
Feista i prof. Bo Andersona z Uniwersytetu 
w Lund). To – w uproszczeniu – oznacza, że 
koszty jego funkcjonowania będą dużo niż-
sze niż w przypadku budynku tradycyjnego. 
W nowopowstałym zespole szkół będzie się 
kształciło ok. 980 uczniów w 33 oddziałach 
szkolnych. Do dyspozycji będzie 36 sal 
do nauki (22 sale zwykłe, 7 laboratoriów 
językowych, 3 laboratoria informatyczne, 
laboratorium do nauki fizyki, laboratorium 
plastyczno – techniczne oraz 2 laboratoria 
do nauki biologii i chemii). Ponadto szkoła 
będzie dysponowała m.in. biblioteką z 35 
tys. książek, salą sportową z pełnowymia-
rowym boiskiem do piłki ręcznej i trybunami 
na ok. 700 osób, salą koncertowo –wido-
wiskowo – sportową z trybunami stałymi 
na 150 osób oraz dodatkową trybuną tele-
skopową dla 200 osób, pełnowymiarowym 
boiskiem ze sztuczną murawą do gry w piłkę 
nożną i kompleksem lekkoatletycznym.

Założenia przewidują również budowę 
25-metrowego basenu z kompleksem saun 
i 60-metrową zjeżdżalnią. Nie zapominając 
o najmłodszych mieszkańcach miasta 
przewidziano również brodzik dla małych 
dzieci. W tej części kompleksu znajdą się 
pomieszczenia wynajmowane do celów 
komercyjnych, aby zapewnić dodatkowe 
wpływy. Nowością na skalę powiatu ma 
być budowa miasteczka ruchu drogowego, 
dzięki czemu uda nam się poprawić bezpie-
czeństwo na mareckich ulicach.

Cała inwestycja ma być oddana do użytku 
w 2014 r.

Udało nam się również zamknąć sprawę 
pierwszego w naszym mieście „Orlika”. 
Zostanie on zlokalizowany u zbiegu ulic 
Stawowej i Brzozowej w środkowej części 
miasta. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o dofinansowaniu, jakie Marki otrzymają 
z budżetu województwa mazowieckiego 
oraz ministerstwa sportu – mówimy 
o łącznej kwocie 666 tys. zł. Niech, więc 
kompleks boisk służy mareckim dzieciom. 
A skoro jesteśmy przy najmłodszych, warto 
wspomnieć, że efektem prac komisji jest 
też zorganizowanie młodzieżowej sesji Rady 
Miasta, która odbyła się 1 czerwca z okazji 
Dnia Dziecka. Miejscem obrad po raz pierw-
szy był budynek Urzędu Miasta.

Komisja wyraziła pozytywne opinie 
w dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy nada-
nia parkowi miejskiemu imienia Jana Pawła 
II. Za tym muszą pójść jednak inwestycje. 
Chodzi o rewitalizację parku w sposób na 
tyle zadawalający, by mógł on nosić imię tak 
wielkiego Polaka. Druga kwestia to nadanie 
imienia Tadeusza Lużyńskiego Mareckiemu 
Ośrodkowi Kultury. Członkowie Komisji wy-
razili także aprobatę dla wniosku Krystyny 

Półroczna spowiedź szefa KOKiS-u

Marcovia Marki na fali!
Trwa dobra passa naszej lokalnej drużyny 

piłkarskiej – Marcovii Marki. W niedzielę ze-
spół prowadzony przez Włodka Gnoińskiego 
pokonał czwarty zespół tabeli Nadnar-
wiankę Pułtusk 2 – 1. Był to ostatnie mecz 
Marcovii na obecnym stadionie. W związku 
z planowaną budową dwóch nowych boisk, 
mecz z drużną Bugu Wyszków zostanie 
rozegrany na stadionie GKP Targówek. Ma-
recki klub wzbogaci się o nową infrastruk-
turę sportową oraz trybunę na 700 widzów. 
Nasza drużyna na 3 kolejki przed końcem 
rozgrywek zajmuje 3 miejsce. Istnieje 
jeszcze cień szansy na to, aby wskoczyć na 
drugie miejsce w tabeli, ponieważ gramy 
z drużynami niżej klasyfikowanymi. Pozosta-
ła nam również bezpośrednia konfrontacja 
z drużyną Bugu Wyszków, która obecnie 
zajmuje 2 miejsce w tabeli. Trzymamy kciuki 
za waleczną ekipę Włodka Gnoińskiego. 
Teoretyczne szanse jeszcze są, więc trzeba 
grać do końca i wierzyć w końcowy sukces.

A.W.

Tabela po 27 kolejkach IV ligi
(grupa mazowiecka – północna)

 1. Hutnik W-wa 69
 2. Bug Wyszków 58
 3. Marcovia Marki 50
 4. Huragan Wołomin 47
 5. MKS Przasnysz 47
 6. Nadnarwianka Pułtusk 46
 7. Victoria Sulejówek 39
 8. Wkra Żuromin 38
 9. Kasztelan Sierpc 37
 10. Wisła II Płock 36
 11. Mławianka Mława 35
 12. Tęcza 34 Płońsk 25
 13. Iskra Krasne 23
 14. MKS Ciechanów 23
 15. Korona Ostrołęka 22
 16. Kryształ Glinojeck 17

Klimeckiej, dyrektor MOK, która zgłosiła się 
z prośbą o zakup fortepianu koncertowego 
amerykańskiej firmy „Fischer” za kwotę 
18 tys. zł.

Jak widzicie Państwo, nie próżnowaliśmy. 
Kolejne wyzwanie przed nami. Jest nim 
rewitalizacja fabryki braci Briggs. Długie lata 
oczekiwań na zmianę tego miejsca oraz brak 
sukcesu naszych poprzedników skłoniły nas 
do pochylenia się nad tym tematem. Kwestia 
trudna, ale my lubimy nowe wyzwania. Liczy-
my na Wasze pomysły i wsparcie.

Arkadiusz Werelich,
www.werelich.com.pl



www.msg.net.pl4

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Coraz więcej miast czyni starania, by stwarzać różne udogodnienia 
i atrakcje dla swoich mieszkańców. Miasta te starają się wpływać 
w ten sposób na uatrakcyjnienie danego miejsca do zamieszkania, 
ułatwienie mieszkańcom codziennego życia lub zachęcenie do 
zameldowania się.

W 2010 roku Bank Citi Handlowy wprowadził dla mieszkańców 
Warszawy Miejską Kartę Płatniczą. Inicjatywa powstała przy współ-
pracy banku z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. Jest 
to bodajże pierwsza taka karta w Polsce łącząca usługi bankowe 
z komunikacją miejską. Za pomocą tradycyjnej karty płatniczej, 
debetowej lub kredytowej, Warszawiacy mogą kodować imienne 
bilety długookresowe. Dodatkową, jakże istotną  atrakcją dla nich 
jest zwrot 10 lub 20 procent wartości biletu w zależności od rodzaju 
karty płatniczej.

Podobna inicjatywa powiązana z kartą płatniczą, lecz na szerszą 
skalę, jest realizowana w Poznaniu. Już kilka lat wcześniej klub 
sportowy Lech Poznań wraz z bankiem WBK stworzył kartę płatniczą 
kibica, która pozwala na wejście na stadion za jej pośrednictwem, 
umożliwia uczestnictwo w dedykowanym dla kibiców programie 
lojalnościowym oraz pierwszeństwo przy zakupie biletów na mecze. 
Ponadto część dochodów z tytułu używania karty zasila budżet klubu.

Aktualnie miasto Poznań realizuje projekt nowej karty. Ma to być 
karta wielofunkcyjna. Powstała przy współpracy KKS Lech Poznań, 
banku SGB i Miasta Poznań. Każdy posiadacz karty, po zakupie kar-
netu, przy pomocy karty może bez przeszkód wejść na Stadion Miej-
ski w Poznaniu, a w szczególności na mecze poznańskiego Lecha. Ale 
to nie tylko karta kibica. To ma być karta mieszkańca Wielkopolski, 
który prócz możliwości wejścia na stadion może dokonywać zakupów 
w sklepach i Internecie, w wielu z nich uzyskiwać atrakcyjne zniżki. 
W przyszłości karta ta ma być również kartą komunikacji miejskiej. 
Karta ta pełnić może również rolę karty indentyfikacyjnej np. pod-
czas różnych wydarzeń organizowanych przez miasto.

Rodzi się proste pytanie, czy w życiu miasta i mieszkańców Marek 
jest wystarczająco dużo przestrzeni na Markową Kartę Miejską? 

Wydaje się, że z perspektywy banku miasto z 25 tysiącami miesz-
kańców - tych zameldowanych i szacowaną liczbą 10 tysięcy - tych 

niezameldowanych oraz z rocznym budżetem ponad 70 mln zł wy-
magającym przecież obsługi bankowej powinno stanowić wystarcza-
jąco duży i atrakcyjny potencjał na uruchomienie takiego projektu. 
Kto jak kto, ale bankowcy przecież umieją liczyć pieniądze.

Również z perspektywy miasta uruchomienie takiego programu 
może przynieść szereg korzyści. Choćby część z wpływów banku 
wynikającą z obsługi kart może stanowić przychód miasta. Ale nie 
tylko... Miasto wykorzystując kartę może oferować mieszkańcom róż-
ne usługi i korzyści, które - jeśli będą odpowiednią zachętą – mogą 
mobilizować do zameldowania lub do zgłoszenia miejsca zamieszka-
nia, co przenosi się wprost na zwiększenie przychodów miasta.

No i na koniec Ci najważniejsi… czyli my mieszkańcy. W dzisiej-
szych czasach posiadanie dodatkowej karty plastikowej w portfelu 
nie powinno być dla nas przeszkodą, tym bardziej, jeśli wiązałoby się 
to z codziennymi korzyściami. Przecież żyjemy obok centrów han-
dlowych, w których robimy zakupy i które standardowo partycypują 
w różnych programach lojalnościowych i rabatowych. Dodatkowo są 
one odbiorcami wody z Mareckiego Wodociągu, co również może 
stanowić jakąś kartę przetargową w negocjacjach. Już sama moż-
liwość uzyskania 10-20% rabatu na bilety imienne warszawskiego 
ZTM jest znaczącą atrakcją dla wszystkich, którzy zmuszeni są do 
regularnego korzystania z komunikacji miejskiej. Możliwe również, 
że wielu z tych, którzy prowadzą działalność usługową lub handlową 
na terenie miasta Marki i okolic będą zainteresowani uczestnictwem 
w takim programie, tym bardziej że pozwoli im to szerzej rozpropa-
gować informację o prowadzonej działalności pośród mieszkańców. 
Karta może również pełnić rolę identyfikacyjną podczas imprez 
organizowanych przez miasto lub Miejski Ośrodek Kultury.

Nawet jeśli początkowy katalog korzyści i udogodnień, które 
mogłoby wypracować miasto dla swoich mieszkańców okazałby 
się stosunkowo ubogi, to sam pomysł Markowej Karty Miejskiej ma 
w sobie dużo elastyczności i potencjał do zagospodarowania na 
przyszłość w związku z dalszym rozwojem miasta. Tym bardziej, że 
ogromnie dużo zależy od kreatywności i pomysłowości urzędników 
realizujących taki projekt.

 Piotr Mataczyński

Markowa Karta Miejska

Drogi w Markach
„Doprowadzimy do jak najszybszego wykonania obwodnicy 

Marek”. „Czas najwyższy na przygotowanie kompleksowego 
programu budowy sieci dróg gminnych. Nie tymczasowych, ale 
docelowych. Dróg z odwodnieniem” Jest to tekst z programu wy-
borczego Burmistrza Marek w 2006 roku. Brzmi pięknie!!!

Wszyscy widzimy jak postępują prace przy przebudowie Trasy 
Toruńskiej. Jednak jej udrożnienie nie ucieszy mieszkańców Marek. 
Dlaczego? Otóż jeszcze przez wiele ( z pewnością ponad 5 lat) 
droga ekspresowa S-8 będzie się kończyła w Markach. Zostało 
już napisanych wiele artykułów i odbyło się kilka protestów w tej 
sprawie. Przypomnę choćby akcję z cukierkami zorganizowaną 
przez Grupę Marki 2020. Ale problem jest bardziej skomplikowany. 
Przekształcenie Trasy Toruńskiej na odcinku od Wisły do Marek 
w Drogę Ekspresową zbiegnie się z oddaniem Mostu Północnego. 
Sam Most Północny to nie tylko połączenie lewobrzeżnej Warszawy 
z ulicą Modlińską. Na stronach „SISKOM” – Stowarzyszenia Integra-
cji Stołecznej Komunikacji możemy prześledzić dalszy proponowany 
przebieg Trasy Mostu Północnego. Po stronie Praskiej będzie to bu-
dowa odcinka od ulicy Modlińskiej do ulicy Płochocińskiej (4,1 km). 
Następnym etapem jest przedłużenie Trasy Mostu Północnego do 
skrzyżowania z Trasą Olszynki Grochowskiej w kwadracie dróg na 
Białołęce: Kąty Grodziskie, Suchocińska, Chudoby, Berensona. 
Jeśli Trasa Olszynki Grochowskiej powstanie w drugiej dekadzie 

XXI wieku (jeśli w ogóle zostanie zbudowana)jest szansa, że TMP 
na niej się zakończy. Plany przewidują dociągnięcie TMP do ulicy 
Piłsudskiego w Markach. Na niektórych mapach widzimy propono-
wany przebieg wzdłuż rzeki Długiej do ulicy Lisa Kuli. Dobrze wiemy, 
że cały ciąg wzdłuż ulicy Bandurskiego (między jezdnią a rzeką) jest 
zabudowany i nie ma tam miejsca na jakąkolwiek drogę, nie mówiąc 
już o drodze Ekspresowej. Projektanci TMP mówią ogólnikowo, że 
droga w Markach będzie przebiegać na północ od rzeki Długiej 
w okolicach dawnej fabryki „Polmo”. Jedynym możliwym (logicznym) 
rozwiązaniem jest przypuszczalnie ulica Słoneczna? Chociaż na 
stronach internetowych „studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy” jest 
zaznaczony teren pomiędzy Piekarnią Szwajcarską i Tchibo a osie-
dlem „Lisi Jar”. I tu nasuwa się kilka pytań do władz Marek. Gdzie 
są zabezpieczone tereny  pod ewentualną inwestycję „Trasy Mostu 
Północnego”? Jak wygląda kompleksowy program budowy sieci dróg 
gminnych z odwodnieniami? Czy jest zrobiony albo przygotowywany 
projekt przebudowy dwóch podstawowych obwodnic wewnętrznych 
Marek południowych: ulicy Ząbkowskiej i Okólnej? Jakie są plany 
przebudowy ulic w Strudze? Rzucanie kiełbaski wyborczej w postaci 
„Doprowadzimy do jak najszybszego wykonania obwodnicy Marek” 
trwa już 5 lat, nadal jest aktualne i potrwa jeszcze ze dwie kaden-
cje. Rzucając hasła, jak na wstępie można pokusić się o następne 
i najlepiej od razu dopowiedzieć „Tak mniej więcej w ciągu trzech 
kadencji”.

Ryszard Węsierski

Panie burmistrzu, trzymam za słowo
Budowa gimnazjum czy kanalizacji to wielkie sprawy. 

Jako radni jesteśmy jednak też od tego, by zajmować się 
rzeczami, które wydawać mogą się małe i nieistotne. Tylko 
z pozoru... Musimy interweniować, gdy w grę wchodzi bez-
pieczeństwo dzieci i dorosłych.

Tak jest m.in. z okolicą skrzyżowania ul. Kościuszki 
z Piłsudskiego. Pamiętacie Państwo, jak wyglądały okoli-
ce dawnego sklepu elektrycznego. Po pierwsze, znajdowało 
się tam małe wysypisko śmieci, po drugie, wykop po starej 
i zniszczonej studzience groził wypadkiem. A wszystko to 

działo się w okolicy głównej arterii naszego miasta. Kierując 
się sygnałami obywateli Marek interweniowałem w urzędzie 
miasta. Dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Ba, udało 
się także wygospodarować kolejne miejsca parkingowe.

Drugą kwestią jest skrzyżowanie ulicy Kościuszki i Krót-
kiej. Jego układ powoduje, że istnieje duże zagrożenie 
kolizją. Dawno, dawno temu zostało zamontowane lustro, 
ale zostało zniszczone. Podczas majowej sesji Rady Miasta 
zobowiązałem władze miasta do poprawy bezpieczeństwa 
w tym miejscu poprzez zamontowanie nowego lustra.  Panie 
burmistrzu, trzymam za słowo.

Arkadiusz Werelich, radny Miasta Marki (www.werelich.com.pl)
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Kłopot z wadliwym towarem,
czyli jak wykorzystać przysługujące konsumentowi 

możliwości ochrony prawnej – część druga
W poprzednim wydaniu omówione zostały możliwości ochrony 

prawnej przysługującej konsumentowi z tytułu rękojmi. Dziś o róż-
nicach pomiędzy rękojmią a gwarancją. Uprawnieniach, możliwo-
ściach i obowiązkach przysługujących konsumentowi na podstawie 
otrzymanego od sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego co do 
jakości rzeczy sprzedanej, z których korzystać możemy i o których 
pamiętać należy gdy zakupiony towar okaże się wadliwy.

Gwarancja w swej podstawowej funkcji ma być ochrona przed 
konsekwencjami niezależnego od użytkownika uszkodzenia się 
przedmiotu objętego gwarancją, przed wadami oraz nieprawidłowym 
jego funkcjonowaniem na skutek wad ukrytych. Gwarancja jest za-
pewnieniem producenta o zdatności wyrobu do normalnego użytku 
zgodnego z jego przeznaczeniem. Zobowiązanie gwaranta z tytułu 
udzielonej gwarancji nie wygasa w skutek spełnienia przez niego 
świadczenia gwarancyjnego. Trwa ono póki zostanie osiągnięty cel 
udzielonej gwarancji i nie upłynie termin na jaki umowa gwarancyjna 
została zawarta. Gwarancja jakości, w przeciwieństwie od rękojmi 
zastosowanie znajduje przy sprzedaży niektórych tylko produktów. 
Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji wynika z faktu 
udzielenia jej kupującemu. W przypadku gdy kupujący otrzymał od 
sprzedawcy dokument gwarancyjny, poczytuje się w razie wątpliwo-
ści, że wystawca dokumentu /gwarant/ jest obowiązany do usunięcia 
wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

Podstawową różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest fakt, 
iż rękojmia przysługuje ex lege czyli z mocy prawa, gwarancja 
ma natomiast charakter dobrowolnej umowy zawieranej między 
gwarantem a konsumentem. Wybór sposobu załatwienia gwarancji 
jest znacznie węższy niż przy rękojmi i przysługuje on gwarantowi. 
Z reguły jest to naprawa, następnie wymiana. Z uwagi na fakt, iż to 
gwarant decyduje o sposobie załatwienia gwarancji w treści umowy 
gwarancyjnej mogą się także pojawić zapisy o kilkukrotnej naprawie 
przed wymianą produktu przez producenta na nowy. W przypadku 
rękojmi zakres uprawnień konsumenta jest bardzo szeroki i obejmuje 
naprawę, wymianę, obniżenie ceny, zwrot ceny. Uprawnienie z tytułu 
rękojmi trwa rok. Również rok trwa możliwość dochodzenia swych 
uprawnień z udzielonej przez producenta gwarancji o ile gwarant nie 
zapisał czasu jej trwania w dokumencie zwanym Kartą gwarancyjną. 
Wielu producentów dla podkreślenia jakości wytwarzanych przez 
siebie wyrobów wydłuża 12 miesięczny okres udzielonej na wyrób 
gwarancji do np. 60 miesięcy /wyroby RTV i AGD/ lub 72 miesięcy 
/samochody oraz wyroby RTV/. Wydłużeniu okresu udzielonej przez 
producenta gwarancji najczęściej nie towarzyszy udzielenie jej na 
cały wyrób. W przypadku sprzętu AGD wyłączeniu ulegają tzw. pod-
zespoły narażone na szczególne obciążenia np. silnik, łożyska, ele-
menty gumowe, programator, itp. Gdy chodzi o sprzęt RTV wydłużony 
okres gwarancji obejmuje jedynie np. kineskop. Wydłużenie okresu 
udzielonej gwarancji jak również wszelkie wyłączenia poszczególnych 

elementów następuje w pisemnej jej formie w tzw. Karcie gwaran-
cyjnej. Ważne jest więc szczegółowe zapoznanie się z jej treścią. 
Jako przykład jednoczesnego wydłużenia okresu gwarancji oraz tzw. 
marketingu jest udzielenie 7 letniej gwarancji na samochód. Dopiero 
po szczegółowym zapoznaniu się z warunkami gwarancji okazuje się, 
że producent udziela 7 letniego okresu gwarancji np. jedynie na tzw. 
perforację nadwozia, a nie na cały pojazd. Bardzo ważną różnicą po-
między gwarancją a rękojmią jest fakt, iż w obu przypadkach inaczej 
liczone są terminy od wymiany produktu przez producenta na nowy. 
W przypadku gwarancji roczny lub dłuższy termin udzielonej przez 
producenta gwarancji liczony jest od dnia wymiany produktu na nowy. 
W przypadku rękojmi termin ten nie ulega wznowieniu.

Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien 
dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwa-
rancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu 
gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być 
usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnie-
nia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające 
z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu 
z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu 
wcześniejszym. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszko-
dzenia rzeczy w czasie od wydania rzeczy gwarantowi do jej odebra-
nia przez uprawnionego z gwarancji /kupującego/ ponosi gwarant. 

Podsumowując, gwarancja to dobrowolne zobowiązanie pro-
ducenta lub np. dealera, które powstaje po wydaniu dokumentu 
gwarancyjnego tzw. Karty gwarancyjnej. Jeżeli w gwarancji inaczej 
nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko 
wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Również, 
gdy w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu trwa ona 1 rok. 
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest gwarant, czyli m. in. produ-
cent, daeler. Możliwe jest przedłużenie terminu trwania okresy gwa-
rancyjnego o czas, w którym konsument pozbawiony był możliwości 
korzystania z rzeczy z powody jego wadliwości np. z powodu usterki 
towar pozostawał w serwisie, lub w przypadku jego wymiany liczenie 
rocznego terminu gwarancji od początku. Uprawnienia konsumenta 
z tytułu gwarancji określone są w tzw. Karcie gwarancyjnej, czyli 
pisemnej umowie pomiędzy gwarantem a nabywcą. Z reguły jest to 
jedna lub kilka napraw, następnie wymiana produktu. Bardzo ważną 
kwestią jest fakt, iż o sposobie załatwienia gwarancji decyduje 
gwarant, czyli udzielający gwarancji a nie jak w przypadku rękojmi 
konsument /z zastrzeżeniem art. 560 i 561 kc./.

Radosław Romanowski
P.S. Przypominam o możliwości zadawania pytań drogą elektro-

niczną na adres: lexpropublicobono@prokonto.pl. Najciekawsze 
lub najczęściej powtarzające się zagadnienia prawne omówione 
zostaną na łamach gazety.

Prawnik wyjaśnia

Wszyscy widzimy jak nasze miasto coraz bardziej przypomina 
kanalizacyjny plac budowy, jednak pojawia się coraz więcej zapytań 
czy też wątpliwości ze strony mieszkańców jakie będą koszty przyłą-
czy? Czy mi się to opłaca, tym bardziej że stawki za odprowadzenie 
ścieków rosną (razem z ceną wody).

Rzeczywiście, ceny wzrosły (jako Rada Miasta zgodnie z obowią-
zującym prawem nie mieliśmy nic do powiedzenia), niemniej jednak 
nadal w przypadku cen za odprowadzenie ścieków są one atrakcyj-
ne w stosunku do cen usług asenizacyjnych - tylko te koszty: a to za 
projekt przyłącza,  a to za wykonanie przyłącza.

I tutaj należy naszym mieszkańcom słowo wyjaśnienia. Otóż zgodnie 
z propozycjami Rady Miasta w ciągu dwóch najbliższych lat koszty za-
projektowania przyłączy zostaną pokryte z budżetu Miasta (w ramach 
wsparcia realizacji programu kanalizacji naszego miasta), co oznacza 
wyasygnowanie z budżetu ok. 3 mln zł.  Krok w tej sprawie już został 
wykonany poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały w dniu 26 maja 
2011r. Dzięki uporowi radnych cena za projekt została obniżona pra-
wie trzykrotnie, wstępne deklaracje oscylowały w granicach 1 500 zł.

Kolejną kwestią – znacznie ważniejszą, bo związaną z większymi 
wydatkami – jest kwestia kosztów samego przyłącza (należy pa-
miętać, iż w ramach projektu unijnego sfinansowane jest przyłącze 
do granicy działki, sfinansowanie pozostałej części leży po strony 
właściciela). Niestety, wstępne informacje również nie były zachęca-
jące, ale myślimy pozytywnie. W połowie kwietnia tego roku w Sejmie 

przedstawiciel Ministerstwa Środowiska poinformował, iż Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad 
programem pod nazwą „Dofinansowanie przydomowych i biologicz-
nych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego” . Informację tę potwierdziłem podczas 
spotkania roboczego z przedstawicielami Funduszu.

Program będzie skierowany na wsparcie inwestycji związanych 
z budową przydomowych oczyszczalni i przyłączami realizowanymi 
przez mniejsze gminy. Budżet programu to 300 mln złotych. Połowa 
środków ma być przeznaczone na bezzwrotną dotację, zaś pozostała 
część na pożyczki. Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski 
stwierdził, iż jeżeli będzie trzeba Ministerstwo zwiększy wysokość 
budżetu tego projektu. Zatem czekamy i monitorujemy sprawę, bo 
nasi mieszkańcy są najważniejsi.

Na zakończenie, przytoczę pytanie, które oraz częściej słyszę: 
czy również mamy jako miasto dofinansować projekty przyłączy dla 
osób, które nie są zameldowane w naszym mieście lub też nie są 
zgłoszone poprzez NIP 3, a więc nie wspierają swoimi podatkami do-
chodowymi budżetu miasta? Również podobne pytanie nasuwa się 
przy kwestii samych przyłączy, ale to pytanie na razie pozostawiam 
czytelnikom bez odpowiedzi. Proszę o sugestie: przewodniczący@
marki.pl

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

Szansa na obniżenie kosztów przyłączy na widnokręgu
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Urząd Miasta na jeden dzień został opano-
wany przez młodych mieszkańców Marek. 
A wszystko za sprawą młodzieżowej sesji 
Rady Miasta, która została zorganizowa-
na z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu z okazji Dnia Dziecka. Właśnie 
1 czerwca przedstawiciele mareckiej 
młodzieży wcielili się w rolę miejskich 
rajców i debatowali nad sprawami Marek.

Pomysł zorganizowania młodzieżowej 
sesji Rady Miasta przedstawiony został na 
kwietniowym posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miasta Marki. Zyskał 
ona akceptację zarówno wszystkich radnych 
jak i burmistrza. Powołana została spośród 
radnych specjalna grupa robocza, która ko-
ordynowała prace przygotowawcze, w skład 
której weszli: Izabela Brzezińska, Agnieszka 
Lużyńska, Tomasz Paciorek, Urszula Paszkie-
wicz, Paweł Pniewski, Marcin Piotrowski, Da-
nuta Święczkowska oraz Arkadiusz Werelich.

W sesji, która odbyła się w Urzędzie Mia-
sta w sali obrad udział wzięli przedstawiciele 
wszystkich mareckich szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. Młodzież mogła wcielić się 
w rolę dorosłych radnych siadając na ich 
miejscach i debatując o mareckich sprawach 
przy stole, przy którym toczą się często go-
rące dyskusje dotyczące przyszłości miasta. 
Właśnie przyszłości dotyczył najważniejszy 
punkt porządku obrad. Młodzi rajcy mieli za 
zadanie przygotować wystąpienie na temat 
swojej wizji Marek za 10 lat.

O godzinie 11:00 przewodniczący Rady Mia-
sta Marcin Piotrowski rozpoczął młodzieżową 
sesję. Następnie w drodze tajnego głosowania 
dokonano wyboru prezydium młodzieżowej 
Rady. Przewodniczącą została uczennica 
Gimnazjum Nr 1 Joanna Szczęsna, natomiast 
wiceprzewodniczącą Beata Pacholczak, 
również z Gimnazjum Nr1. Nowo wybranej 
przewodniczącej wręczono klucze do miasta 
oraz przekazano prowadzenie sesji. 

Pierwszym merytorycznym punktem 
obrad była dyskusja na temat „Moje Marki 
za 10 lat – czego brakuje w naszym mieście 
młodemu pokoleniu”. W dyskusji zabrali 
głos przedstawiciele wszystkich szkół. 
Młodzi radni wywiązali się ze swego zadania 
perfekcyjnie. Przygotowane zostały prezen-
tacje multimedialne, zdjęcia, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 wykonali nawet 
makietę. W dyskusji poruszono wiele aspek-
tów mareckiej rzeczywistości. Nie skupiano 
się jedynie na sprawach dzieci i młodzieży.

We wszystkich wystąpieniach bardzo 
dużo miejsca zajmowały sprawy bazy spor-
towej. Młodzież skarżyła się na małą ilość 
miejsc do aktywnego wypoczynku, zły stan 
techniczny boisk przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2. Pojawiały się 
propozycje budowy w Markach basenu, sal 
do nauki tańca, siłowni w szkołach, czy też 
kręgielni. Apelowano również o wytyczenie 
ścieżek rowerowych na ruchliwych ulicach. 
W kilku prezentacjach zaproponowano bu-
 dowę mini centrum nauki, gdzie dzieci 
i młodzież mogliby uczestniczyć w doświad-
czeniach naukowych i zgłębiać nauki ścisłe 
w praktyce. Zwrócono także uwagę na stan 
fabryki Briggsów. Młodzi radni proponują 

utworzenie w tym miejscu kina, restauracji, 
czy też sali koncertowej. Poruszając kwestię 
kultury zastanawiano się, czy istnieje możli-
wość stworzenia innej instytucji, która wspo-
mogłaby Marecki Ośrodek Kultury, ograni-
czony warunkami lokalowymi, w krzewieniu 
kultury wśród mareckiej społeczności.

Ponadto zaproponowano utworzenie 
parku na północy Marek z oczkiem wodnym, 
parkiem linowym, placem zabaw oraz miej-
scem na rodzinne pikniki i festyny. Młodzi 

radni podnieśli także problem odpowiednie-
go utrzymania istniejących placów zabaw, 
stanu mareckich ulic oraz braku alternatyw 
dla telewizji i komputera na spędzanie 
wolnego czasu przez młode pokolenie mar-
kowian. Na zakończenie dyskusji przyjęto 
uchwałę w sprawie wyznaczenia kierunków 
rozwoju Marek do 2021 roku.

Kolejnymi punktami obrad były prezen-
tacje dotyczące budowy w Markach boisk 
do koszykówki ulicznej (więcej w artykule 
Dać kosza), a także skate parku, o co ape-
lowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2. W obu 
sprawach przyjęto stosowne uchwały. Na 
zakończenie sesji Patrycja Korsak z Zespołu 
Szkół Nr 2 przedstawiła uczestnikom obrad 
sprawozdanie z działalności Młodzieżowego 
Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego, 
następnie każdy z młodych radnych mógł 
zadać pytanie burmistrzowi, który całym 
obradom przysłuchiwał się z uwagą.

Każdy uczestnik młodzieżowej sesji Rady 
Miasta otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
koszulkę z herbem Marek. W nagrodę za 
zaangażowanie się w mareckie sprawy mło-
dych radnych czeka wycieczka do sejmu, 
która zostanie zorganizowana z inicjatywy 
przewodniczącego Rady Miasta Marcina 
Piotrowskiego. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Arkadiusz Werelich po zakończeniu 
obrad stwierdził, iż „zorganizowanie mło-
dzieżowej sesji było wspaniałym pomysłem, 
a najlepszym tego dowodem były uśmiechy 
na twarzach naszej mareckiej młodzieży”. 
Młodzi radni mieli wiele do przekazania 
władzom miasta. By ich głos był słyszalny 
nie tylko w Dzień Dziecka, ale również przez 
cały rok, planowane jest powołanie Mło-
dzieżowej Rady Miasta jako stałego organu 
doradczego dla „dorosłej” Rady.

Paweł Pniewski, radny Miasta Marki
(pniewski.wordpress.com) 
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Marki w rękach młodzieży
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Och, po dość dłuższej przerwie znów 
zaczynam nudzić lub informować wędkarzy 
o ekologii, wędkarstwie i etyce wędkowa-
nia. Wznawiam też pytania dla dzieci z za-
dowoleniem, że zwiększyła się pula nagród, 
sponsorowane przez Salon Wędkarski 
„ESOX”. 

Ale do rzeczy, dnia 02 kwietnia 2011 r. 
PZW Koło Miejskie nr 14 w Markach wraz 
klubami Klubem Wędkarski „ESOX” i Klu-
bem Wędkarski „Dzikun” sezon wędkarski 
rozpoczął od sprzątania przybrzeżnego 

pasma rzeki Narew od przepompowni w kierunku Zegrza, teren na-
leżący do gminy Wieliszew. Podczas sprzątania zwróciliśmy uwagę 
na fakt, że większość śmieci tych starych i nowych to pozostałość 
po wędkarzach, którzy na tych pięknych terenach organizują swój 
wypoczynek wędkarski. Dlatego zwracamy się do większości ekolo-
gicznych wędkarzy bądźcie czujni, nie pozwalajcie na zaśmiecanie 
lub pozostawianie terenu, którego wygląd nie chcielibyście zastać. 
Ze szczególnym apelem zwracamy się do miejscowych wędkarzy 
z Wieliszewa, przecież to Wasz teren nie pozwalajcie robić z niego 
wysypiska śmieci, na taki fakt zwracajcie uwagę i w razie potrzeby 
dzwońcie na Policję, Straż Miejską do Państwowej lub Społecznej 
Straży Rybackiej te organizacje nie mają utajnionych telefonów, lecz 
mają uprawnienia do karania pseudo wędkarzy, tłumaczenie wędka-
rza lub osoby przebywającej nad wodą, że teren zastał zaśmiecony 
i że to nie jego śmieci nie jest tłumaczeniem, lecz podstawą do 
wystawiania mandatu lub zabrania zezwolenia uprawniające do 
wędkowanie na wodach PZW. Regulamin Amatorskiego połowu Ryb, 
Rozdział III, pkt.6 określa, że „Wędkarz zobowiązany jest utrzymać 
w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez 
względu na stan jaki zastał 

 Z wędkarskim pozdrowieniem
Sekretarz Koła, Jan Orłowski

Wędkarstwo – Ekologia –  Etyka 

Quiz, pytanie:
Jakie znasz miękkie obciążenia spławika i jak popularnie ich 
nazywamy.

25 maja 2011r. w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Markach 
ul. Kasztanowa 21 po raz trzeci odbyła się MARECKA PARAOLIM-
PIADA SPORTOWA. 

Uroczystego otwarcia dokonała pani Dyrektor – Jolanta Rzecz-
kowska słowami motta olimpiad specjalnych. Jest to przysięga 
wypowiadana od 1968 roku, która brzmi: „Pragnę zwyciężyć, lecz 
jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.  

Impreza została objęta honorowym patronatem: Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Starosty Wołomińskiego, Burmistrza 
Miasta Marki, Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, Burmistrza 
Miasta i Gminy Radzymin oraz  Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W atmosferze przyjaznego współzawodnictwa stanęły do konku-
rencji sportowych  dzieci i młodzież z powiatu wołomińskiego: Marek, 
Radzymina, Słupna, Ostrówka. Zgłosili się również przedstawiciele 
gminy Dąbrówka.

Ideą zawodów było pokonywanie własnych słabości, niepewności 
i jednocześnie odniesienie sukcesu sportowego i osobistego. Dla 

każdego z tych uczniów nawet najmniejszy odniesiony sukces jest 
życiowym osiągnięciem.

Zawodnicy zmierzyli się w następujących konkurencjach: bieg 
przełajowy, ergometry, badminton, skok w dal, rzut piłką lekarską, 
rzut do kosza, tenis stołowy, rzut ringo do celu, slalom z kopnięciem 
na bramkę, slalom na wózkach.

Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji zostały uhonorowane 
medalami, szkoły otrzymały okolicznościowe puchary.

Dzięki licznym sponsorom w trakcie rywalizacji sportowej został 
zorganizowany

poczęstunek. Stoły uginały się od gorących dań i wspaniałych 
smakołyków, które zaspokoiły pragnienia największego łasucha. 

Zmaganiom sportowym towarzyszyła fantastyczna zabawa przy 
muzyce zespołu Księży

Michalitów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Strudze. 

Tak wspaniała impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu sponso-
rów. Im należą się wyrazy uznania za to, że zechcieli współtworzyć 
tak znamienite wydarzenie sportowe integrujące osoby niepełno-
sprawne w swoim środowisku. 

Jest to jedyne tego typu wydarzenie sportowe w powiecie woło-
mińskim.

III Marecka Paraolimpiada Sportowa „Pokonaj siebie”
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O tym, jak ważne jest dziś wykształcenie, nie trzeba przekonywać 
nikogo. Z tym problemem styka się każdy. Zarówno ten, kto poszu-
kuje pierwszej pracy, jak również ten, kto chce zmienić zatrudnienie 
dorywcze na stałe lub jego ambicje sięgają wyżej ponad to, co robi 
zawodowo obecnie.

Rynek pracy stawia w obecnej chwili przed młodymi ludźmi duże 
wyzwania i określone wymagania, a najistotniejsze elementy dla po-
tencjalnego pracodawcy to ukierunkowana wiedza kandydata i jego 
wykształcenie. Do tego dochodzi kwestia zaprezentowania swoich 
cech osobowości, predyspozycji zawodowych, czy też umiejętności 
w zakresie komunikacji interpersonalnych i pracy w grupie. 

Jak rozpocząć swoją ścieżkę zawodową lub zmienić ją na atrak-
cyjniejszą. Co zrobić, by móc umiejętnie tę ścieżkę zaplanować, by 
podnieść świadomość swoich celów i potrzeb, i to niezależnie od 
wieku, zgodnie z założeniem, że na naukę nigdy nie jest za późno, 
a człowiek uczy się przez całe życie, co wynika choćby z faktu po-
wstawania nowych technologii, stałego rozwoju powodującego, iż 
bez ciągłego pogłębiania wiedzy, nie można nadążyć za nowinkami.

Koniec roku szkolnego i nadchodzące wakacje, to dla niektórych 
z nas czas zbliżającego się odpoczynku, a dla innych to właśnie 
czas podsumowań i nowych planów. Wiele osób, niezadowolonych 
ze swoich osiągnięć edukacyjnych postanawia, że od nowego roku 
szkolnego wezmą się solidnie za naukę. Inni, którzy z różnych po-
wodów przerwali kształcenie, zastanawiają się: Co dalej? Czy i jak 
można swoją wiedzę poszerzyć?

Czy będą potrafili sprostać coraz większym wymaganiom, jakie 
stawia przed nimi rynek pracy? Czy mają szansę na realizację 

swoich planów zawodowych z wyuczonym zawodem, którego wybór 
nie był trafny? Czy mogą liczyć na zatrudnienie, kiedy ich edukacja 
zatrzymała się na wczesnym poziomie kształcenia? A może utrzy-
manie 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 Centrum Kształcenia Ustawicznego, która jest 
szkołą publiczną. Szkoła, oferuje możliwość dokształcenia dla osób, 
które ukończyły 16 lat, na różnym poziomie i na różnych kierunkach. 

Co ważne nauka w CKU prowadzona jest przez kadrę pedagogicz-
ną posiadającą bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, a jedno-
cześnie 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. Istotny 
jest także fakt, że nauka w Centrum pozwala na odnalezienie się 
w dzisiejszej rzeczywistości, co dla wielu stanowi istotny problem, 
a swoje miejsce w tej Szkole mogą znaleźć Ci, którzy zaprzestali 
nauki nie potrafiąc kontynuować jej w sztywnych ramach „klasycz-
nego” systemu szkolnictwa.

Nauka w CKU prowadzona jest zarówno w formie dziennej (sta-
cjonarnej), jak i zaocznej, a słuchacze mają możliwość pogłębiania 
wiedzy tak w zakresie przedmiotów ogólnych, jak również nauki 
zawodu. 

Różnorodność w poziomie i kierunkach kształcenia w CKU nr 5 
w Warszawie, wyraża się w prowadzeniu nauki w kilku typach szkół. 
Słuchacze Centrum mogą więc kształcić się w następujących szko-
łach wchodzących w skład CKU:
•  Gimnazjum, gdzie nauka trwa trzy lata i po jej ukończeniu można 

kontynuować naukę w liceum, czy technikum,

•  Liceum Ogólnokształcącym, którego ukończenie uprawnia do 
przystąpienia do egzaminu maturalnego lub kontynuowania nauki 
w szkole policealnej,

•  Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, w którym naukę 
mogą podjąć ci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową,

•  Technikum Uzupełniające, pozwalające na uzyskanie tytułu 
technika w zawodach: handlowiec lub mechanik i dające również 
możliwość przystąpienia do matury,

•  Technikum kształcące w cyklu 4-letnim w zawodach: budownictwo 
lub mechanik,

•  Szkoła Policealna, która prowadzi naukę w zawodach: technik 
administracji, technik organizacji reklamy i technik urządzeń 
sanitarnych,

•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca do pracy w zawo-
dach: sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych, 
gdzie nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe.
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 ma swoją siedzibę 

w Warszawie przy ul. Mińskiej 1/5. Szkoła pracuje w systemie 
semestralnym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy dla 
szkół w formie stacjonarnej, natomiast zajęcia w formie zaocznej 
zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę.

Szkoła posiada nowoczesne multimedialne pracownie, bogato 
wyposażoną bibliotekę oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Słu-
chacze napotykający na trudności związane z nauką, ale również 
borykający się z problemami osobistymi mogą liczyć na porady 
i pomoc pedagoga, a dla osób planujących karierę zawodową 

z doradcą zawodowym. Wielu słuchaczy Centrum korzysta z pomo-
cy finansowej, którą daje możliwość ubiegania się o stypendium 
szkolne.

Nadrzędnym celem jaki stawia przed sobą CKU jest motywowanie 
i zachęcanie ludzi dorosłych do ustawicznego kształcenia się oraz 
stałego doskonalenia jakości nauczania, w czym pomóc ma m.in. 
uczestnictwo Szkoły w międzynarodowych programach wymiany 
informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, a uczestnictwo w tych 
programach ma zapewnić możliwość zastosowania najlepszych, 
najskuteczniejszych metod w zakresie edukacji dorosłych, wprowa-
dzić najciekawsze rozwiązania, które zostały już sprawdzone gdzie 
indziej. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie jest 
szkołą nowoczesną, otwartą dla wszystkich, którzy czują potrzebę 
dokształcania i zdobywania nowych umiejętności. Jest placówką 
dającą możliwość powrotu do szkolnej ławy tym, którzy po latach 
przerwy dojdą do przekonania, że jest to możliwe i przyniesie im 
wiele określonych korzyści. Każdy z nas chce osiągnąć sukces 
zawodowy, mieć dobrą, stabilną pracę, za którą otrzyma godziwe 
wynagrodzenie, i która jednocześnie będzie mu przynosiła satysfak-
cję i sprawiała przyjemność.

Taka różnorodna oferta daje możliwość podjęcia dokształcania 
przez szeroką grupę osób zainteresowanych uzupełnieniem swojej 
wiedzy. 

Chcących uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej: 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.

Urszula Jaczewska 
– pedagog szkolny w CKU nr 5 w Warszawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
– dobry pomysł na dokształcanie
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W poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego siedem takich 
boisk z jednym koszem do gry, ławkami, stojakiem na rowery oraz 
koszem na śmieci wybudowało Starostwo Leszczyńskie. Koszt wy-
budowania jednego boiska wyniósł nieco ponad 27 tys. zł. Natomiast 
w Ełku wybudowano aż 11 takich miejsc. Koszt jednego boiska był 
tu znacznie mniejszy, wyniósł tylko 21 tys. zł. Podczas posiedzenia 
Rady Miasta zaproponowałem, by takie miejsca powstały także w 
Markach.

Budowa ogrodzonego boiska z dwoma koszami pochłonie 
z budżetu miasta ok. 50 tys. zł. Gdzie takie boiska mogłyby po-
wstać? Przykładowych lokalizacji jest wiele: ulica Królowej Mary-
sieńki, ulica Sportowa, Plac Zgody – ulica Główna, ulica Zagłoby, 
ZS2, SP4, ulica Okólna między ulicami Słoneczną i Promienną, róg 
alei Piłsudskiego i ulicy Kościuszki, ulica Zygmuntowska oraz ulica 
Zagłoby. Pomysł budowy opisywanych boisk zyskał przychylność 
zarówno radnych jak i burmistrza. Chciałbym, aby każdego roku 
budowano po dwa boiska, dzięki czemu w każdym rejonie miasta 
znajdzie się miejsce do aktywnego spędzenia wolnego czasu, co 
szczególnie w przypadku młodych mieszkańców jest niezwykle 
istotne.

Paweł Pniewski, radny Miasta Marki
(pniewski.wordpress.com)
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W wielu rejonach Marek brakuje miejsc 
do uprawiania sportu. Niekiedy, by dostać 
się do najbliższego boiska, trzeba poko-
nać nawet kilka kilometrów, a i tak zwy-
kle będzie to plac wykonany amatorskim 
sposobem. Również i te znikają z naszego 
krajobrazu z powodu budowy nowych 
osiedli i wykupu kolejnych działek przez 
deweloperów. Jednak jest sposób, by 
temu zaradzić. Na terenie całego miasta 
znajduje się wiele komunalnych terenów 
o zróżnicowanej wielkości. Niektóre 
czekają na sprzedaż, inne czekają na 
zagospodarowane przez miejskie władze, 
jeszcze inne posiadają takie położenie 
bądź kształt, iż trudno będzie je wyko-
rzystać do realizacji jakiegokolwiek celu 
publicznego. Jest na to sposób.

W Polsce zaczyna kiełkować idea budowy 
boisk do streetballa. W największych mia-
stach Polski corocznie odbywają się turnie-
je oraz imprezy popularyzujące koszykówkę 
uliczną, bo tak należałoby przetłumaczyć 
ten termin. Budowa boisk do streetballa ma 
wiele zalet. Z racji tego, iż podłoże wykonane 
jest z kostki betonowej, jest to dużo tańsza 
inwestycja niż budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. A na boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 
czekają trzy podstawówki, na co wydane zostaną z budżetu miasta 
niemałe środki. Ponadto łatwość budowy oraz materiał, z którego 
będą wykonane boiska do streetballa, pozwalają na ich przeniesie-
nie w inne miejsce, gdy władze miasta zechcą wykorzystać działkę 
na inne cele. Dzięki dowolnemu kształtowaniu wielkości boiska oraz 
dwóm opcjom do wyboru (boisko z jednym lub dwoma koszami do 
gry) będzie można znaleźć wiele miejsc, gdzie mogą one powstać. 

Boisko w Dąbczu - zdjęcie z zasobów Starostwa Leszczyńskiego

Dać kosza



www.msg.net.pl

 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
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Naszą gazetę
znajdziesz w tych miejscach:

Bezpłatne
Porady
Prawne

Praktyczne porady prawne 
udzielane bezpłatnie

w każdy czwartek
w godzinach 17.00 - 19.00

przez prawnika
Radosława Romanowskiego

w siedzibie
Gazety MSG

Marki,
Al. Piłsudskiego 138

Piętro I

r e k l a m y

 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
 37. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36
 38.  ELPAT - księgarnia językowa, kosmetyki, ul. Briggsów 5
 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

Uruchamiamy
cykl porad
prawnych,

jeśli masz jakąś zagwozdkę 
lub problem natury prawniczej,

przyślij pytanie na adres

gazeta@msg.net.pl

lub pocztą tradycyjną
na adres redakcji. 

Na pytania odpowie prawnik.



Czerwiec 2011

OGŁOSZENIA DROBNE
•  Siedzisz w domu z dzieckiem? Chcesz dorobić? 

Zadzwoń 604 44 69 96.
•  Praca dodatkowa, w domu, bez  zobowiązań. Współpraca z Orifla-

me to duże zarobki. Tel. 509 278 789
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