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Życie w naszym mieście w znaczącej części 
toczy się wzdłuż głównej ulicy. To tu znajduje się 
większość sklepów, zakładów usługowych oraz 

banków. Poprzez montaż barierek w znaczący 
sposób została nam, zwykłym mieszkańcom, 
ograniczona możliwość dostępu do tych placówek. 

Jak żyć, Panie Burmistrzu, jak żyć?
 

To także problem dla przedsiębiorców. Ograni-
czono nie tylko dostęp ich klientom, ale również 
dostawcom towarów. Zdajemy sobie sprawę, że 
argumentem za postawieniem barier jest kwestia 
bezpieczeństwa ruchu. Pragniemy zwrócić uwagę, 
że w ciągu ostatnich miesięcy nie odnotowaliśmy 
znaczącego zagrożenia dla pieszych poruszających 
się Aleją Piłsudskiego.

Droga krajowa, która przebiega przez nasze 
miasto, nie do końca została wybudowana zgodnie 
ze wszystkimi wymogami dla tej kategorii tras. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
powinna zdawać sobie sprawę, że brak drogi ser-
wisowej wzdłuż całej ulicy po obu stronach drogi 
wymusza pewne ustępstwa i tolerancję w sposobie 
korzystania przez mieszkańców naszego miasta 
ze głównej arterii. W wielu miejscach zostały 
wykupione grunty, ale niestety droga serwisowa 
funkcjonuje tylko szczątkowo. Nawet, jeśli w wielu 
przypadkach jest brak zgody na zjazd lub wjazd na 
drogę, pragniemy zauważyć, że droga istnieje w tej 
formie od kilkudziesięciu lat i żadnej korespon-
dencji w tej sprawie między Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad a Urzędem Miasta, 
mieszkańcami bądź właścicielami placówek handlo-
wo-usługowych nie odnotowaliśmy. 

W tym czasie wielu przedsiębiorców kosztem 
własnej działki wybudowało parkingi dla klientów. 
Dziś po częściowej realizacji montażu wspomnia-
nych barierek bezpieczeństwo w znacznym stopniu 
zostało obniżone.                                  cd str. 3 

Na początku października wielu mieszkańców naszego miasta zaskoczyły barierki 
i słupki, ustawione wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego. Wyrosły jak grzyby po deszczu 
i tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się, gdzie zostały zamontowane, trudno jednoznacznie 
powiedzieć, czemu mają służyć. 

Wydawca 
Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarcze



będzie przeprawą dla transportu szynowego... Suma summarum Most Grota 
będzie służył w okresie remontu bardziej celom tranzytowym niż lokalnym.

2. Mocno utrudniony będzie przejazd na odcinku węzeł Wisłostrada - węzeł 
Powązkowska. Ten odcinek już obecnie ledwo przenosi ruch w godzinach szczytu. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że stanie się wąskim gardłem 
dla korzystających z Mostu Północnego oraz „połówki” Mostu Grota.

3. W połowie 2014 r. (może pod koniec) od Marek na Zachód zostaną 
zbudowane drogi w wysokim standardzie. Na terenie Warszawy nie będą 
podlegały władzom stołecznym, tylko bezpośrednio GDDKiA, co oznacza że 
będzie na nich dopuszczony ruch ciężarowy... I będzie to miało wpływ na ruch 
w Markach. Kierowcy zarówno samochodów ciężarowych i osobowych będą 
woleli odstać w korku w Markach niż objeżdżać Warszawę drogami DK50 i 62.

Wspomniałem wyżej o Moście Grota. Dostępny jest harmonogram jego 
modernizacji. Wygląda na to, że mniej więcej od kwietnia 2012 r. (czyli od-
dania obecnie modernizowanego odcinka) do początku 2013 r. mamy chwilę 
na oddech od korków na praskiej stronie Trasy Toruńskiej i Moście Grota. 
Zasadnicze roboty mają odbywać się w 2013 i 2014.

W 2013 zakłada się ruch po jednej przeprawie (Most Grota składa się z dwóch 
oddzielnych przepraw), z zachowaniem dwóch pasów w każdym kierunku 
(układ 2×2). Kierunki ruchu będą odseparowane betonowymi barierami.

Na przełomie 2013/2014 planowane jest przez około 3,5 miesiąca ruch po 
jednej starej i jednej nowej przeprawie, czyli 4+5 pasów.

W 2014 ruch będzie odbywał się po nowej przeprawie. Do dyspozycji będzie 
w sumie 5 pasów. Ile i w którym kierunku? To jeszcze jest zagadką.

W połowie listopada 2014 ruch ma się odbywać po nowych przeprawach (2×5 
pasów!!!). Wewnętrzne dwa pasy będą przeznaczone dla ruchu ekspresowego. 
Będą one odseparowane od pasów dla ruchu podmiejskiego, dla którego prze-
znaczone będą po trzy pasy w każdym kierunku. Takie rozwiązanie 
zostanie zastosowane tylko na moście. Na pozostałym odcinku 
proporcje będą odwrotne (3 pasy dla ruchu ekspresowego i 2 pasy 
na jezdniach rozprowadzających w każdym kierunku).

Oczywiście to wstępny harmonogram, a praktyka 
zweryfikuje teorię...
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Urząd w wirtualnym świecie – Ratusz ogłosił przetarg na platformę e-usług 
publicznych. Dzięki temu systemowi zostaną wdrożone m.in. elektroniczny obieg 
dokumentów oraz elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca obywatelom 
i przedsiębiorcom komunikację z ratuszem za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
Nie ma dotacji ze schetynówek – Niestety. Nie udało się uzyskać urzędowi 
dotacji na modernizacji fragmentu ul. Lisa-Kuli i Sportowej. Wniosek Marek 
znalazł się na 65 miejscu na liście rankingowej (na 98). Miasto wnioskowało 
o 465 tys. zł dotacji. Cieszymy się, że złożyliśmy wniosek, mamy nadzieję, że 
kolejne będą lepiej przygotowane.  
Orlik po Nowym Roku – Już (mniej więcej) wiemy, kiedy zostanie uroczyście 
otwarty pierwszy marecki Orlik, na którym zamontowane zostanie również 
ogólnodostępne lodowisko. Dojdzie do tego w pierwszym tygodniu stycznia. 
Otwarcie uatrakcyjni mecz hokeja juniorów Legii Warszawa. Obiekt powstał 
przy ul. Stawowej na terenie Marcovii i - w przeciwieństwie do boisk Marcovii 
- jest otwarty dla całej młodzieży. Inwestycję dofinansowały samorząd woje-
wództwa mazowieckiego oraz resort sportu i turystyki. 

M A R K I  W  P I G U L E  I N F O R M A C Y J N E J
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Już 8 stycznia 2012 roku w Hali widowiskowo-sportowej przy 
ulicy Dużej 3 (Szkoła Podstawowa nr 4 ) odbędzie się kolejny 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę - jest to już XX finał. 
Oj będzie się działo!

W tym roku wsz ystkie zebrane pieniądze przeznaczymy na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulino-
wych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Jak co roku sztab Marki przygotował dla mieszkańców miasta szereg atrakcji. 
W programie m.in. występy dzieci ze szkół podstawowych oraz Mareckiego 
Ośrodka Kultury, pokazy sztuk walki w wykonaniu lokalnych klubów spor-
towych (UKS Sanchin, UKS HAC HO Wietnamskie Sztuki Walki), koncerty 
zaproszonych zespołów i oczywiście gwiazda wieczoru, ale o tym ciiii.. 

Całej imprezie będą towarzyszyły również dodatkowe atrakcje m.in 
stoisko rękodzielnictwa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich 
możliwości, dmuchana zjeżdżalnia dla najmłodszych, malowanie 
twarzy

Każdy z uczestników będzie mógł również wziąć udział w loterii 
atrakcyjnych przedmiotów oraz licytacji.

Jeśli chcesz wziąć czynny udział w naszej akcji – masz taką możliwość. 
Zapraszamy do współpracy instytucje, firmy i osoby prywatne, które mogą 
udzielić finansowego wparcia, oraz przekazać wartościowe, wyjątkowe oraz 
cenne przedmioty na loterię lub licytacje. 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z szefową sztabu 
Marią Krzyżanowską e-mail: wospmarki@gmail.com

Bądźcie z nami
Sztab WOŚP w Markach http://www.marki.net.pl/wosp

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że grecki wykonawca zdąży 
z pracami na Trasie Toruńskiej odcinku od Modlińskiej do Marek. Przed 
EURO 2012 na chwilę odetchniemy od rozkopanej Trasy Toruńskiej, ale 
potem znowu za kółkiem trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.

Piszę o tym, bo w grudniu ogłoszono przetarg na kontynuację projektowania 
i  przebudowę drogi S8 od węzła Modlińska do węzła Powązkowska - innymi słowy 
przebudowę mostu Grota do pięciu pasów w każdym kierunku oraz modernizację 
odcinka od węzła Wisłostrada do węzła Powązkowska. Okres realizacji: 27 miesię-
cy od zawarcia umowy. Innymi słowy w drugiej połowie 2014 odcinek od Marek do 
Lizbony będzie miał europejski standard dróg. Minie jak z bicza strzelił...

Co to oznacza?
1. Po EURO2012 czekają nas kolejne utrudnienia przy przebijaniu się przez 

Most Grota (o tym dalej). Znaczna część ruchu lokalnego przerzuci się na Most 
Północny, który ma mieć po dwie jezdnie z trzema pasami i od 2013 r. dodatkowo 

Toruńska w oku modernizacyjnego cyklonu

Szczepan Ostasz, Grupa Marki 2020

Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!!!
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Chciałoby się powiedzieć yes, yes, yes, ale wciąż jesteśmy w mniej więcej 
jednej czwartej drogi do chwili przecięcia wstęgi na obwodnicy Marek. 
Wydano bowiem decyzję środowiskową dla odcinka Marki - Radzymin. 
Z tym dokumentem można zacząć rozmowy o opracowaniu projektu, 
zdobyciu finansowania budowy, przetargu i oczywiście samej budowie. 
Ale niewiele brakowało, by sprawie zaszkodził.... Urząd Miasta Marki.

2 grudnia - to ważny dzień dla kluczowego z punktu widzenia miasta projektu 
infrastrukturalnego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydała 
decyzję - tu użyjmy fachowego sformułowania - „o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pół-
nocnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8”. Dzięki temu jest komplet 
papierów środowiskowych dla całej obwodnicy Marek. Decyzja rodziła się w 
bólach, jej wykonawca był kilkakrotnie wzywany do poprawiania raportu od-
działywania na środowisko, sprawdzano i testowano go z każdej możliwej strony, 
aby był jak najwyższej jakości. Ale i tak niewiele brakowało, by przedsięwzięcie 
wpadło na minę. Na ostatniej prostej nasz marecki  urząd zaliczył wpadkę, która 
mogła nas słono kosztować, nie wykładając raportu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami administracyjnymi. Na całe szczęście RDOŚ wychwycił ten błąd i 
nakazał poprawkę. W piśmie z 20 października prosi o ponowne wywieszenie 
decyzji przez pełne 14 dni (poprzednio wisiała za krótko). Gdyby nie zostało to 
poprawione na tym etapie, cała decyzja mogłaby zostać uchylona ze względów 
administracyjnych, a nie merytorycznych. I Marki stałyby się pośmiewiskiem, że 
o własne sprawy nie potrafią zadbać nawet na swoim podwórku...

Ostatecznie wszystko skończyło się pozytywnie, z miesięcznym opóźnieniem. 
W skali całości nie jest to dużo: miejmy nadzieję, że to opóźnienie nie odbije 
nam się czkawką w jakimś kluczowym momencie w przyszłości. Co dalej? Czeka 
nas proces odwoławczy od decyzji. Nie da się ukryć - będzie on zdecydowanie 
trudniejszy dla niezadowolonych. Wydana decyzja jest o klasę lepsza i opiera 
się na istotnie poprawionym raporcie oddziaływania na środowisko, a przede 
wszystkim została uzgodniona z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Bardzo ciężko „wróżyć” jak będzie wyglądał dalszy harmonogram powsta-
wania obwodnicy - było już tyle zwrotów akcji, że prawie mamy prawie gotowy 
scenariusz na film sensacyjny.

Aczkolwiek należy zauważyć, że decyzja ma nadaną klauzule natychmiasto-
wej wykonalności. Oznacza to, że proces odwoławczy nie powinien wstrzy-
mywać prac. To co jest najważniejsze w tej chwili, to opracowanie projektu. 
Wyłonienie projektanta i proces projektowania to około zajmuje zwykle od 
roku do 18 miesięcy. Możemy przyjąć wstępnie, że w połowie 2013 będzie 
gotowy projekt. Uzyskanie zgód administracyjnych to kolejnych 6 miesięcy. 
Dlatego wszystko wskazuje, że budowa mogłaby ruszyć w 2014 
i potrwa prawdopodobnie dwa sezony budowlane (po naszemu 
dwa lata). Równocześnie musimy pamiętać, że na koniec 2014 ma 
być gotowy Most Grota, czyli zniknie ostatnie wąskie gardło na 
zachód od Marek. 

Ruszyło w sprawie obwod-
nicy, ratusz daje plamę

Szczepan Ostasz, Grupa Marki 2020

Fortuna kołem się toczy. To starożytne powiedzenie pasuje jak ulał do historii, 
która zdarzyła się we wrześniowy późny wieczór w Markach. Otóż pewien 
mężczyzna miał do godziny 22.00 mnóstwo szczęścia. Z jego późniejszej relacji 
wynikało, że wygrał na automatach 10 tys. zł. Ładny kawałek grosza, który niejed-
nego emeryta mógłby przyprawić o zawał serca (oczywiście z radości). Naszego 
bohatera Fortuna jednak zdecydowała się opuścić. Nie, nie przehulał wygranej 
w jaskini hazardu, lecz nieopatrznie zdecydował się wyjść na spacer ul. Spacerową. 
Nazwa niemal idylliczna, ale chyba nie o tej porze. Nieszczęśnik spotkał na swej 
drodze dwóch agresorów. Wykręcili mu ręce, przewrócili na ziemię, zabrali kasę 
i dokumenty. Poszkodowany jednak był na tyle przytomny, że dość szczegółowo 
opisał rysopisy sprawców.  I tak powstały portrety pamięciowe…

„Te w porozumieniu z prokuratorem rejonowym zostały upublicznione nie 
tylko na policyjnych stronach internetowych, lecz również w prasie lokalnej 
i ogólnopolskiej” – informuje policja. 

I to zadziałało, a Fortuna dała odrobinę satysfakcji poszkodowanemu…
„Przełom w sprawie nastąpił pod koniec listopada. Anonimowa osoba 

przekazała policjantom informacje na temat jednego ze sprawców, którego 
rozpoznała na umieszczonym w mediach portrecie pamięciowym. To po-
zwoliło funkcjonariuszom zatrzymać 17-letnego Piotra L. Ten już w trakcie 
przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów, został też rozpoznały 
przez poszkodowanego. Kilka dni później funkcjonariusze trafili również na ślad 
drugiego z podejrzewanych. 24-letni Radosław K. podzielił los kolegi i usłyszał 
zarzuty dokonania przestępstwa rozbójniczego. Prokurator rejonowy w Woło-
minie zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci poli-
cyjnego dozoru. Teraz grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności” – czytamy 
na stronie policji.

A co z pieniędzmi poszkodowanego? 
Obserwator Marecki

Marecki pitaval

Oto kilka przykładów.
•  W momencie kolizji drogowej brak możliwości zepchnięcia uszkodzonego 

pojazdu na pobocze.
•  W przypadku korka, co jest normą w Markach, brak umożliwienia przejaz-

du pojazdom uprzywilejowanym.
•  Mieszkańcom, którzy mają bezpośredni wjazd na posesję, utrudniają 

zatrzymanie się na chodniku w celu otworzenia bramy wjazdowej. Wtedy 
pojazd zajmuje jeden pas. Tak samo jest przy wyjeździe z posesji.

•  W niektórych przypadkach barierki uniemożliwiają wjazd wozu asenizacyj-
nego i odbiór nieczystości odbywa się na prawym pasie jezdni.

Poruszyłem ten temat ma listopadowej sesji Rady Miasta. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy w odpowiedzi zabrzmiał dwugłos panów: burmistrza i  
radnego Adamczyka, że przecież droga to własność Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i miasto nic tu nie może zrobić. Poza tym to wpłynęło 
raptem kilka pism od mieszkańców, więc może sprawa nie jest tak poważna. 
Na pewno? 

Grupa radnych Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego postanowiła 
wziąć sprawę w swoje ręce. Odwiedziliśmy wszystkie punkty, którym 
barierki i słupki w znaczącym stopniu utrudniają prowadzenie działalności 
gospodarczej. Tych punktów jest kilkadziesiąt. Poziom frustracji przedsię-
biorców jest naprawdę bardzo wysoki. 

Najbardziej kuriozalnym przypadkiem, była sytuacja, że GDKiA chciała 
postawić barierki na chodniku, który nadal jest własnością prywatną, po-
nieważ do dziś nie został ten teren wykupiony od prywatnego właściciela, 
któremu chciano zagrodzić wjazd.

Uważam, że burmistrz nie stanął na wysokości zadania. Samo przekonanie, 
że niewiele da się zrobić, jest mylnym założeniem. Jeśli zarządza się miastem 
i egzekwuje podatki, nie wyobrażam sobie sytuacji, aby nie próbować walczyć 
o interes mieszkańców. Miałem wrażenie, że obaj panowie – Werczyński 
i Adamczyk - grają w zupełnie innej drużynie.

Postanowiliśmy, że na najbliższej, grudniowej sesji zapoznamy Radę Mia-
sta z wynikami naszych spotkań z mieszkańcami. Spróbujemy zobowiązać 
burmistrza, aby zaprosił przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad na sesję w styczniu, a przewodniczącego Rady Miasta - do 
wprowadzenia do porządku obrad punktu poświeconego temu zagadnieniu. 
Oczywiście zaprosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zdaję 
sobie sprawę, że GDKiA to trudny partner w jakichkolwiek rozmowach, 
ale to nie zwalnia gospodarza miasta z obowiązku dbania o interes miesz-
kańców. 

Warto zauważyć, że w większości jesteśmy społeczeństwem zmotoryzo-
wanym i wiele czynności (czy to zakupy, czy wizyta na poczcie i w banku) 
odbywają się przeważnie przy pomocy samochodu. Jesteśmy blisko trzy-
dziestotysięcznym miastem i nie godzimy się na to, aby z dnia na 
dzień, bez żadnych uzgodnień, fundować nam takie ograniczenia. 
Dlatego zlikwidowanie możliwości parkowania wzdłuż arterii 
Piłsudskiego jest niezrozumiałe i nieprzemyślane. 

I na koniec nasuwa się jedno pytanie: 
Jak żyć Panie Burmistrzu, jak żyć?

Jak żyć, Panie Burmistrzu?
cd ze str. 1 

Dariusz Pietrucha



Każdy mieszkaniec naszego miasta idąc, jadąc, stojąc w korkach (o co 
w Markach nie trudno), zatrzymał wzrok na wysokim i dumnym ko-
minie fabryki Briggsów, kojarząc tę nadal budzącą respekt budowlę 
jedynie z minioną epoką oraz niestety niszczejącym zabytkiem. Tak 
dalej być nie musi. 

Wiele już powiedziano na temat możliwych pomysłów zagospodarowania tej 
pięknej na swój sposób, postindustrialnej budowli, jednakże każdy z tych pomy-
słów był albo zbyt kosztowny (ok. 60 mln zł), albo nie zyskiwał wystarczającej 
akceptacji ze strony decydentów.  Kiedy pierwszy raz odwiedziłem wnętrze 
fabryki byłem pod wrażeniem. Kolejne wizyty tylko potęgowały chęć podjęcia 
wyzwania, które przywróciłoby to miejsce mieszkańcom naszego miasta. 

Wiele razy jeżdżąc po Polsce obserwowałem podobne budynki i sposoby 
ich zagospodarowania, a pomysłów jest wiele, choćby Stary Browar w Po-
znaniu, Polska Wełna w Zielonej Górze, kończąc na  Manufakturze Łódzkiej. 
Każde  tych miejsc to magiczne połączenie przeszłości z teraźniejszością, 
która jest początkiem przyszłości i wydaje się, że słowa te najlepiej oddają sens 
rewitalizacji takich właśnie miejsc.

Może więc warto również w przypadku mareckiej fabryki połączyć prze-
szłość z przyszłością. Historia fabryki sięga lat 70-tych XIX wieku, gdy brytyj-
scy przedsiębiorcy bracia Briggs (Edward, Alfred i John) przybyli z Bradford 
(w środkowej Anglii) do Marek z zamiarem wybudowania przędzalni, której 
bliźniaczy budynek istnieje do dziś w Bradford. W 1884 roku przedsiębior-
stwo „Briggs, Posselt i spółka” uruchomiła w Markach jedną z pierwszych na 
ziemiach polskich przędzalnię wełny. Budowa fabryki pchnęła nasze miasto 
w stronę industrializacji i Marki stały się pierwszym miejscem na Mazowszu, 
gdzie zapaliła się żarówka elektryczna. Fabryka to nie wszystko, zatem bracia 
Briggs wybudowali pałacyk, który był siedzibą ich rodu, zagospodarowali teren 
wokół pałacu i urządzili park. Zgodnie z ówczesnymi trendami przemysłowcy 
zbudowali także osiedle robotnicze oraz budynek szkoły elementarnej, w któ-
rym dziś mieści się Marecki Ośrodek Kultury.

W tych kilku zdaniach opisujących część historii naszego miasta zawiera się 
propozycja przywrócenia fabryki naszemu miastu jako jednego z ośrodków ży-
cia kulturalnego w powiecie - tak, aby mógł on w przyszłości stanowić element 
marketingu kulturalnego i turystycznego województwa mazowieckiego. Istnie-
je konieczność odrestaurowania zabytkowych obiektów fabryki oraz zespołu 
pałacowo-parkowego Braci Briggs i zaadaptowania ich na funkcje kultury, aby 
mieszkańcy Marek mogli z nich w pełni korzystać. Zasadniczym celem pomysłu 
jest wywołanie ożywienia gospodarczego i społecznego, a także zwiększenie 
potencjału kulturalnego i turystycznego Marek.

Atrakcyjniejsza oferta kulturalna przyczyni się do wzrostu liczby odwiedza-
jących miasto. Efektem mogą być nowe miejsca pracy i nowe przedsiębiorstwa 
w obszarze kultury i turystyki. Realizacja całości projektu zmieni zasadniczo 
wizerunek Marek i przyczyni się do stymulowania jego życia społeczno-gospo-
darczego, w tym wzrostu potencjału turystycznego.

Podobno historia zawsze zatacza koło, w przypadku fabryki Briggsów 
wydaje się że historia sama podsuwa nam rozwiązanie, którym mogłoby 
być CENTRUM KULTURY POLSKO–ANGIELSKIEJ. Nasze propozycje 

przewidują uruchomienie muzeum przemysłu (pierwsza żarówka w Polsce, 
pierwsza elektrownia, angielska przędzalnia itp.) oraz centrum wymiany 
polsko-angielskiej z archiwum rejestrującym historię Anglików, przybyłych 
i mieszkających w przeszłości w Polsce. Pałac oraz park w stylu angielskim, 
w którym pierwotnie był założony, do tego m.in.. restauracja, a wszystko to dla 
naszych mieszkańców.

By zrealizować ten pomysł, Marki powinny nawiązać współpracę z miastem 
Bradford, jako kolebki rodu Briggsów. Bradford to również miasto filmowców 
pod patronatem UNESCO, a przecież w Markach przez wiele lat funkcjono-
wała szkoła zawodowa kinooperatorów. Instytucjami pomocnymi w realizacji 
naszych zamierzeń mogą okazać się Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, British 
Council, Muzeum Techniki w Warszawie czy też Konsulat Generalny RP 
w Manchesterze.

Czytając powyższe sentencje, pomysły oraz propozycje działań wiele osób 
twierdziło że pomysł jest ciekawy, ale jak znaleźć pieniądze na takie działania, 
a tym bardziej na rewitalizację budynku fabryki? 

W obecnej sytuacji gospodarczej naszego kraju oraz kończących się środków 
unijnych wydaje się słusznym szukać pieniędzy poza tymi obszarami. Jednym 
z narzędzi, które mogą zapewnić niezbędne środki do realizacji powyższych 
pomysłów, jest Mechanizm  Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (opartego na wpłatach krajów nie będących członkami Unii Europejskiej, 
a korzystających z jej wspólnych rynków: Liechtenstein, Islandia i Norwegia) 
z okresu finansowania 2009 – 2014.

Zgodnie z jego założeniami w obszarach programowych pod nazwami 
„Promowanie różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzic-
twa kulturowego” (G) oraz „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego” (H) środki finansowe wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej 
(dotychczas wsparcie wynosiło 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji) 
wynoszą 60 mln EUR (ok. 270 mln zł) oraz 10 mln EUR (45 mln zł) w okresie 
2009 – 2014. Pierwsze nabory rozpoczną się prawdopodobnie na w połowie 
2012 roku. Zatem nie postaje nic innego jak spróbować sięgnąć po te środki. 
16 listopada kluby radnych „Marki 2020”, „O przyszłość Marek” i Platforma 
Obywatelska RP oraz radna Agnieszka Lużyńska złożyły burmistrzowi wspólne 
stanowisko w tej sprawie wnioskując o jak najszybsze podjęcie dyskusji oraz 
działań na rzecz pozyskania tych środków. 

Na zakończenie należy stwierdzić, iż zarówno w przypadku wcześniej 
omawianego finansowania budowy nowej siedziby gimnazjum w ramach fun-
duszy EOG oraz rewitalizacji budynku fabryki ostateczne decyzje 
o przystąpieniu do postępowań konkursowych będą uzależnione 
od zawartości regulaminów tychże konkursów, które zostaną 
udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jeszcze w pierwszej 
połowie 2012 roku. 

Cele szczegółowe pomysłu to: 
• wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i turystycznego 
w wyniku poprawy stanu obiektów zabytkowych, - promocja kultury i tradycji,
• przedsięwzięcia ponadnarodowe sprzyjające wymianie międzynaro-
dowej, zachowanie dla przyszłych pokoleń obiektów o znaczeniu histo-
rycznym i kulturalnym, - nawiązanie kontaktów ponadnarodowych jako 
asumpt do dalszej współpracy między miastem Marki i angielskim miastem 
Bradford, - ożywienie inwestycyjne oraz wzrost atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej, - wzrost atrakcyjności centrum miasta zarówno dla obywateli 
polskich, jak i obcokrajowców.

Program: 
Promowanie różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europej-
skiego dziedzictwa kulturowego (program partnerski z darczyńcami). 
Rezultaty: Zaprezentowanie kultury i sztuki szerokiej publiczności, wzrost 
świadomości dotyczącej różnorodności kulturowej oraz umocnienie dialogu 
międzykulturowego.
Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: 
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Rezultaty: Odbudowane, odnowione, zabezpieczone dziedzictwo kulturowe,  
udokumentowana historia kultury, dalszy rozwój społeczności lokalnych 
i stworzenie zrównoważonych pod względem gospodarczym warunków 
do życia poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego i naturalnego, po-
wszechne udostępnienie dziedzictwa kulturowego.  
Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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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

Co może łączyć Marki z Bradford, Liechtensteinem i Islandią ?
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Marcin Piotrowski
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25 października 2011 będzie datą, którą 
rodzina państwa Werczyńskich zapamięta do 
końca życia. Niestety, nie będą to miłe wspo-
mnienia. Wszystko z powodu pożaru, który 
strawił dobytek ich życia.

Rodzina państwa Werczyńskich mieszka w Mar-
kach przy ulicy 11 listopada. Wychowują pięcioro 
dzieci. Jedno z nich cierpi na autyzm i wymaga 
szczególnej opieki. Jak mówią , nie jest im łatwo, 
a pożar domu dodatkowo utrudnił im życie. Mimo 
tego są optymistami. Wierzą bowiem, że przy 
wsparciu ludzi dobrej woli i sąsiedzkiej solidarności 
– uda im się wrócić do normalności.

Werczyńscy opowiadają o pomocy, której im 
udzielono. Miasto Marki wsparło pogorzelców kwotą 
30 tys. złotych. Jednak jak mówi powiedzenie – nie-
szczęścia chodzą parami. Dosłownie kilka dni po ich 
tragedii, w naszym mieście doszło do podobnego 
zdarzenia. W związku z tym państwo Werczyńscy 
zrezygnowali z części pomocy ( 6 tys. zł). Piękny gest!

Mówią również o pomocy jakiej doświadczyli 
ze strony sąsiadów. Odzew był natychmiastowy. 
Zbiórka przyniosła kwotę ok. 2 tys zł. Bez ludzkiej 
pomocy nie byliby w stanie poczynić podstawo-
wych prac, dlatego wszystkim serdecznie dziękują.

Pomoc, którą otrzymała rodzina Werczyńskich, 
dała pierwsze efekty. Potrzeby są jednak znacznie 
większe. Mogłem się o tym przekonać, odwiedza-
jąc poszkodowanych. Obecnie najważniejsze jest 
zdobycie materiałów wykończeniowych (farby, 
glazury, płyty gipsowe, wykładziny itp.).

Drodzy Mieszkańcy, jeśli jesteście w stanie 
pomóc pogorzelcom z ulicy 11 listopada 8a – skon-
taktujcie się z nimi osobiście. Ten sposób wsparcia 
będzie dla nich najcenniejszy. 

Możecie, również wpłacać choćby najmniejsze 
kwoty na numer konta:

W pierwszym numerze Ekspresu Mareckiego 
opisaliśmy najważniejsze założenia projektu 
budżetu miasta Marki 2012. Dziś przedstawia-
my naszą wizję rozwoju miasta na przyszły rok.

W projekcie budżetu przedstawionym radnym 
w listopadzie znaleźliśmy niewiele propozycji, które 
pokryłyby się z naszymi oczekiwaniami. 29 września 
kluby radnych „Marki 2020”, „O Przyszłość Marek”, 
Platforma Obywatelska RP i Prawo i Sprawiedli-
wość, a także radna Agnieszka Lużyńska wspólnie 
złożyli propozycje inwestycyjne do budżetu Marek 
na 2012 rok. W dokumencie skierowanym do burmi-
strza znalazło się 19 pozycji dotyczących inwestycji 
oraz 6 pozycji z zakresu prac bieżących na kwotę 
nieco poniżej 14 mln złotych. W obecnym projekcie 
budżetu wydatki inwestycyjne zaproponowano na 
poziomie ponad 15,5 mln.

Najważniejszą pozycją spośród zgłoszonych 
było zabezpieczenie środków na projekt budynku 
gimnazjum (1,3 mln) oraz rozpoczęcie budowy 
(3,5 mln). Ważnymi punktami dotyczącymi oświaty 
były propozycje poprawy stanu infrastruktury 
sportowej w Szkołach Podstawowych Nr 1 oraz 
Nr 4. Zaproponowaliśmy zakup mat zabezpiecza-
jących podłogę sal gimnastycznych w obu szkołach. 
Przypomnijmy, że hala widowiskowo-sportowa 
znajdująca się na terenie SP4 nie mogła być w pełni 
wykorzystywana, ponieważ brakowało odpo-
wiedniego zabezpieczenia nawierzchni boisk, by 
móc wykorzystywać je do celów niesportowych. 
Również w SP1, gdzie wyremontowaliśmy salę gim-

nastyczną w bieżącym roku, takie zabezpieczenie 
jest potrzebne. 

Jedną z największych inwestycji oświatowych 
w 2012 powinno być zagospodarowanie terenu 
SP1, na które złoży się budowa dwóch boisk ze 
sztuczną nawierzchnią (najprawdopodobniej 
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, dzięki czemu miasto otrzyma ponad 650 
tys. zewnętrznej dotacji), bieżni, stanowiska 
do skoku w dal oraz parkingów od strony ulic 
Okólnej i 11-go listopada. Również przy SP4 
zaproponowaliśmy budowę boiska do streetballa, 
których idea była przedstawiana wiosną na sesji 
Rady Miasta. Podobne boisko zaproponowaliśmy 
na Placu Zgody na Zieleńcu. Nową sprawą 
zaproponowaną przez nas, która nie była dotąd 
poruszany przez włodarzy Marek, jest wykonanie 
projektu przedszkola miejskiego na ok. 200 dzieci 
przy ul. Zygmuntowskiej. Przypomnijmy, że ok. 
50% dzieci zgłaszanych do mareckich publicznych 
przedszkoli odchodzi z kwitkiem. Czas to zmienić.  

Wśród naszych propozycji znalazły się dwie inwe-
stycje dotyczące Zespołu Szkół Nr 2, a mianowicie 
budowa skate parku, o który uczniowie zabiegali 
podczas młodzieżowej sesji Rady Miasta zorganizo-
wanej z okazji Dnia Dziecka, oraz wykonanie pro-
jektu boiska, które obecnie nie może powstać z racji 
błędów podczas prac przy uchwalaniu poprzedniego 
studium miasta. Pamiętaliśmy również o odbudowie 
placu zabaw, który zniknął z terenu Marcovii z racji 
prowadzonej modernizacji boisk, a także zapropo-
nowaliśmy remont budynku klubowego.

Nie zapomnieliśmy również o wsparciu budowy 
kanalizacji sanitarnej oraz dalszych inwestycjach 
w kanalizację deszczową. Zaproponowaliśmy 
przeznaczenie 2 mln zł na sfinansowanie dar-
mowych projektów przyłączy dla mieszkańców, 
zabezpieczenie środków na wykup gruntów (2,5 
mln), który bardzo często powiązany jest z pracami 
kanalizacyjnymi oraz przeznaczenie 1,2 mln na 
odwodnienia, m.in. na projekty wykonania odwod-
nienia ulic Lisiej, Głównej, Jana Pawła II i Kopernika.

Zaproponowaliśmy również m.in. przeznacze-
nie pół miliona na budowę i poprawę nawierzchni 
dróg, projektowanie i budowę oświetlenia ulic na 
kwotę 300 tys. złotych oraz rozbudowę miejskiego 
monitoringu (700 tys.).

Z zakresu prac bieżących wśród naszych 
propozycji znalazła się budowa m.in. nowego 
ogrodzenia w SP4 na tyłach szkoły, chodników przy 
ul. Ząbkowskiej i 11-go listopada (przy Okólnej 
w stronę TBSów), podniesionego skrzyżowania 
Okólna/11-go listopada, barierki amortyzującej 
uderzenia przy Konnych (ul. Stawowa) oraz pro-
gów zwalniających na ulicach Grunwaldzkiej, Jana 
Pawła II i Ząbkowskiej.

Prace nad projektem budżetu rozpoczęły się 
na komisjach Rady Miasta w grudniu. Przyjęcie 
budżetu na 2012 rok planowane jest w 
drugiej połowie stycznia. O tym, jakie 
przedstawione w artykule propozycje 
zyskają uznanie burmistrza i całej 
Rady Miasta, napiszemy w kolejnym 
numerze EM.

Czego oczekiwaliśmy po projekcie budżetu 2012?

Pomóżmy rodzinie Werczyńskich!
Paweł Pniewski

 97 80150004 0010 0869 2020 0101 
– z dopiskiem „Pomoc rodzinie 
Werczyńskich” (do 31.03.2012r.)

Pamiętajcie – każda forma pomocy jest dla pań-
stwa Werczyńskich na wagę złota. Niech zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia będą dla nich nadzieją 
na lepsze jutro.                             Arkadiusz Werelich
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Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie

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

w siedzibie redakcji Ekspresu Mareckiego, Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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W dniu 14 grudnia br. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej 
odebrał szkolny plac zabaw  w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 
w Markach przy ulicy Kasztanowej 21. Obiekt został odebrany bez zastrzeżeń i 

Plac zabaw

Już w pierwszej połowie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr1 im. Kornela 
Makuszyńskiego może wzbogacić się o międzynarodowego partnera. 

Nie samym chlebem żyje człowiek, podobnie nie samymi lekcjami zdobywa 
wiedzę uczeń. Poszerzanie młodych horyzontów przybiera obecnie bardzo róż-
norodne formy. Nauczyciele, by przekazać uczniom wiedzę, której nie znajdziemy 
w podręcznikach, organizują dodatkowe zajęcia dydaktyczne, szkolne wydarzenia 
kulturalne, czy też wycieczki, m.in.. do muzeów, szczególnie tych interaktywnych, 
w których zwiedzający mogą bez skrępowania obcować z eksponatami.

Powszechną praktyką jest również nawiązywanie porozumień z zagranicz-
nymi szkołami i organizowanie wymian uczniowskich. Dzięki temu uczniowie 
mają możliwość bezpośrednio obcować z kulturą i historią innego państwa, 
również nieocenionym wkładem w rozwój młodej osoby są kontakty towa-
rzyskie z rówieśnikami wywodzącymi się z innego kręgu kulturowego. Gdy 
wymiana ta dotyczy Polaków mieszkających za granicą, szczególnie w dawnych 
granicach Rzeczypospolitej, wartość takich kontaktów wzrasta. Młodzi ucznio-
wie poza wiedzą dotyczącą danego państwa, mają możliwość przyjrzenia 
się jak wygląda życie swoich rodaków za granicą oraz jak pielęgnować swoją 
tożsamość narodową, by nie zostać wchłoniętym przez otoczenie.

Właśnie taką możliwość mogą otrzymać uczniowie mareckiej Jedynki. 
W grudniu podczas wizyty na Litwie nawiązałem kontakty z gronem pe-
dagogicznym polskiej Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie 
i przedstawiłem propozycję nawiązania współpracy i przeprowadzenia wymian 
uczniowskich. Pomysł ten zyskał aprobatę zarówno przedstawicieli wileńskiej 
szkoły, jak i dyrekcji mareckiej Jedynki. Dość myląca może być nazwa partnera 
z Wilna, jednak na Litwie system oświaty ma inną konstrukcję niż w Polsce 
i w skład litewskich szkół średnich wchodzą również klasy nauczania początko-
wego i podstawowego. Szczegóły porozumienia pomiędzy Szkołą Podstawową 
im. Kornela Makuszyńskiego a Szkołą Średnią im. Władysława Syrokomli 
uzgadnianie będą na początku przyszłego roku, aby jeszcze w obecnym roku 
szkolnym zorganizować pierwszą wymianę pomiędzy uczniami.

W dobie nasilającego się litewskiego nacjonalizmu Marki będą mogły 
pomóc naszym rodakom z Litwy goszcząc kolejne już pokolenie Polaków 
wychowywanych na polskich ziemiach oderwanych od Rzeczypospolitej po II 
wojnie światowej. Nasi rodacy z Wilna będą mieli możliwość zamieszkania na 
czas pobytu w Polsce w mareckich rodzinach oraz zwiedzenia stolicy i okolic. 
Podobnie wyglądać będzie wyjazd mareckich uczniów do Wilna.

Współpraca ze szkołą na Litwie nawiązuje również do historii Marek, 
której zagraniczne wątki nie ograniczają się jedynie do po-
chodzących z Anglii braci Briggs. W Pustelniku w Czerwonym 
Dworze na początku XX wieku przebywał i zmarł wybitny 
litewski artysta Mikołaj Konstanty Ciurlionis. Dziś w Markach 
znajduje się jego ulica.  

Partner dla Jedynki

Paweł Pniewski

uwag. Plac zabaw wybudowało Starostwo Powiatowe w Wołominie w ramach 
wsparcia finansowego otrzymanego z Rządowego programu „RADOSNA 
SZKOŁA”; edycja 2011.
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Przeglądając marecką prasę 
natknąłem się na artykuł Mikołaja 
Szczepanowskiego „Dobre Czasy 
Marcovii”. Autor wspomina tam 
chlubne czasy naszego klubu, który 
niegdyś występował w III lidze i prze-
prowadza wywiad z Dariuszem Rosą, 
byłym zawodnikiem Marcovii. 

Dotknęła mnie jednak jedna 
rzecz na samym początku artykułu, 
gdzie autor porusza temat obecnej 
sytuacji pierwszej drużyny naszego  
klubu (drużyna walczy o utrzymania 
w czwartej lidze). Można odczuć pe-
wien wyrzut, iż źle się dzieje w klubie 
przy ul Wspólnej 12. Autor w samym 
artykule szerzej nie odnosi się do tego 
wątku, lecz wydaje mi się, iż powinien 
najpierw dokładnie przeanalizować 
sytuację całego klubu, a nie odnosić 
się jedynie do wyniku pierwszego 
zespołu. Oczywiście mogę usłyszeć 
zarzut, iż drużyna seniorów jest wy-
kładnią pracy i funkcjonowania klubu, 
ale niestety nie tylko: jest też wykład-
nią zasobności klubu, ponieważ gra 
w wyższych ligach rozgrywkowych 
wiąże się z dużo większymi nakładami 
finansowymi.

Właśnie odnosząc się do tych  
finansów autor artykuły przypomniał 
nam tę chlubną stronę historii nasze-
go klubu i jego wielki sukces, gdyż gra 
na poziomie III ligi dla miasta wielkości 
Marek to spore osiągnięcie. Niestety, 
muszę przedstawić również ciemną 
stronę tych wspaniałych meczy w 
ówczesnej III lidze. Autor w swoim 
tekście (nie wiem, czy przez brak 
wiedzy, czy też z innych powodów) 
zapomniał wspomnieć o przykrych 
konsekwencjach, jakie poniosła 

Marcovia przez grę na szczeblu III 
ligi. Klub musiał w 1999 roku ogłosić 
upadłość z powodów kłopotów 
finansowych. Niepopłacone rachunki 
za media, nieopłacony ZUS, urząd 
skarbowy dobijający się do drzwi - to 
były prawdopodobnie skutki transfe-
rów i wysokich pensji zawodników. 
Powtórzę po raz kolejny: nie chciał-
bym, aby odebrano to jako moją 
niechęć do ówczesnych sukcesów, 
ale jako aktywnego członka Marcovii 
dotknęło mnie to porównanie.  

Nie jest również moją intencją, 
żeby czytelnicy odnieśli wrażenie, iż 
potrafię jedynie krytykować i dlatego 
przybliżę obecną sytuację naszego 
klubu. Oczywiście pierwsza drużyna 
ma gorszy okres, lecz mamy nadzieje, 
że w rundzie wiosennej karta się 
odwróci i powędrujemy w górę tabeli. 
Przedstawiając strukturę naszego klu-
bu w pamiętnych latach 90, w których 
Marcovia grała w III lidze (w klubie 
w tamtym czasie istniały jedynie 
dwie drużyny juniorskie, natomiast 
pierwszy zespół Marcovii oparty był 
głównie na zawodnikach spoza Ma-
rek), pragnę zwrócić uwagę na nieco 
odmienne priorytety w działalności 
klubu wykonującego zadania statuto-
we, wynikające z umowy z miastem 
oraz z faktu, iż klub posiada status 
organizacji pożytku publicznego.

Otóż  po pierwsze jest to przede 
wszystkim wychowanie przez sport 
dzieci i młodzieży. Stworzenie 
młodym ludziom warunków do 
uprawiania sportu, co znacząco 
wpływa nie tylko na prawidłowy ich 
rozwój fizyczny, ale również cechy 
charakteru. Po drugie umożliwienie 

naszym wychowankom reprezento-
wania barw naszego klubu. Aktualnie 
MTS Marcoviia 2000 (nazwa nadana 
po ponownym utworzeniu klubu) 
posiada 9 drużyn młodzieżowych 
(roczniki: 1995,1996,1998, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005/2006). 
Aby nie ograniczać możliwości 
uprawiania sportu przez płeć piękną, 
w klubie powstała również sekcja 
piłki ręcznej dziewcząt. Oczywiście 
nie zawsze ilość musi przekładać 
się na jakość, ale nasze roczniki 
odnoszą wiele sukcesów. W ostatnim 
czasie dużym sukcesem był zdobycie 
dwukrotne zdobycie trzecich miejsc 
(roczniki 1995 i 2000)  na między-
narodowym turnieju Costa Brava 
Cup w Barcelonie, w którym brały 
udział drużyny z całej Europy (Anglia, 
Niemcy, Francja…).  

Dzięki tej działalności wielu mło-
dych ludzi – zamiast przesiadywać 
nad komputerem lub w pubach - ma 
możliwość alternatywnego spędzania 
wolnego czasu. Sport kształtuje cha-
rakter i wolę walki, ale co ważniejsze 
odciąga młodzież od alkoholu i innych 
używek. 

Poruszyłem już chyba najważniej-
szy wątek - sportową działalność 
naszego klubu, teraz czas opowie-
dzieć o rzeczach równie ważnych 
dla działalność naszego klubu, czyli 
o obiektach sportowych. Aktualnie 
na terenie naszego klubu posiadamy 
pełnowymiarowe boisko trawiaste, 
w trakcie realizacji jest już kolejne,  
natomiast dzięki decyzji radnych 
naszego miasta na terenie klubu 
powstaje pierwszy w naszej miejsco-
wości ogólnodostępny ORLIK.

Powinno nas wszystkich cieszyć 
to, że duża rzesza młodzieży 
garnie się do sportu, powinny nas 
cieszyć sukcesy naszych młodych 
sportowców, a być może w nieda-
lekiej przyszłości zobaczymy więcej 
naszych wychowanków na naszych 
krajowych stadionach i w halach. 

Robert Miechowicz

Z Marcovią nie jest wcale źle
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Wszyscy znamy powiedzenie ’’Mylić się rzecz ludzka’’. Również pomimo 
dochowania szczególnej staranności pojawiają się w dokumentach 
urzędowych błędy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste omył-
ki pisarskie. Wszystkie one podlegają sprostowaniu z urzędu bądź na 
wniosek.

Czym więc jest owa oczywista omyłka pisarska?.
Oczywista omyłka pisarska to omyłka widoczna, niezamierzona niedokład-

ność, bezsporna, często drobna lecz istotna omyłka w dokumencie, której 
sprostowanie zazwyczaj dokonywane jest w uproszczony sposób, czyli np. 
bez udziału strony, której dotyczy, na niejawnym posiedzeniu sądu, a związane 
z Ustawą o zamówieniach publicznych przez zamawiającego w toku badania 
ofert wykonawców zamówienia publicznego. Za oczywistą omyłkę pisarską 
uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w tekście samego formula-
rza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych 
dokumentów stanowiących zawartość oferty.

Termin oczywista omyłka pisarska jest funkcjonującym w prawodawstwie 
polskim terminem prawno – administracyjnym miedzy innymi w Kodeksie 
postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie 
postępowania karnego, Ustawach i przepisach skarbowych i celnych, Ustawie 
i przepisach o zamówieniach publicznych. W każdym z wymienionych przypad-
ków termin oczywista omyłka pisarska, a de facto jego znaczenie zależne jest 
od kontekstu, w którym występuje.   

W poszczególnych Ustawach, podstawa prawna omawianego zagadnienia 
przedstawia się następująco:

Art. 350 Kodeksu Postępowania Cywilnego:
§ 1. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisar-

skie albo rachunkowe lub inne oczywiste  omyłki.
§ 2. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym; o spro-

stowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także 
na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane 
w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

§ 3 Jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może 
z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

Art. 113 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prosto-

wać w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 
omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Art. 105 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego:
Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu terminów 

w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu można sprostować 
w każdym czasie.

Ustawa o zamówieniach publicznych:
art. 87 ust. 2:
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 

omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Jak podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym dnia 11 marca 2011 
roku wyroku, oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na nieza-

mierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim 
lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka 
pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych 
dokumentów. Zdaniem Izby, w zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem 
tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez 
przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że 
ich poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści oświadczenia woli 
wykonawcy. Oczywista omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej 
wady procesu myśloworedakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może 
prowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia woli.

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.

Prawnik wyjaśnia ...

Oczywiste omyłki pisarskie  - czyli błędy w dokumentach 
urzędowych oraz możliwości i sposoby ich sprostowania

Radosław Romanowski 
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Gościem kwestionariusza mareckiego jest Małgorzata Kapica – miesz-
kanka Marek, poetka, felietonistka, społecznik, były redaktor naczelny 
„Gazety MSG”, inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych m.in. 
„Światowych Dni Poezji”, założycielka Salonu Literacko-Artystycznego oraz 
„Teatru Przy Domu”. Zainteresowania: wszelkie dziedziny kultury i sztuki, 
media, polityka, nauka.

Kiedy myślę o Markach…
… to moje ukochane miasto i nie chciałabym mieszkać gdzie indziej. To moje 

miasto rodzinne i mieszkają w nim wspaniali ludzie.
Cenię to miasto za…
… różnorodność i specyfikę środowisk. Przepiękne zakątki starych i nowych 

Marek, jego historię i zabytki.
Wstyd mi, że w Markach…
…stracono sporo szans na uzyskanie funduszy unijnych a niektóre z zaplanowanych 

inwestycji są od wielu lat, jak na razie tylko w projektach. Za brak promocji Marek i 
wynikających z niej korzyści dla miasta i społeczeństwa. Za niszczejące zabytki, które 
szpecą zamiast służyć mieszkańcom i zasilać budżet miasta.

Moim ulubionym miejscem jest…
… ławeczka w Parku Miejskim przy Pałacu oraz na skwerze przy Urzędzie 

Miasta. Może i jest tam siermiężnie, ale miło.
Najbardziej brakuje mi…
… przyjaznego miejsca dla wszystkich mieszkańców, którzy mogliby się 

spotykać na co dzień ze znajomymi, rynku, a w nim kafejek z ogródkiem, może 
otwartą galerią, gdzie byłoby mnóstwo zieleni i kwiatów. Gdzie po prostu 
byłoby estetycznie i przyjemnie, takim miejscem mógłby być, np. Park Miejski.

Gdybym mogła coś zmienić, zaczęłabym od…
… przyspieszenia rozwoju miasta i tym samym zmiany sposobu myślenia 

mieszkańców z negatywnego „tu się nic nie uda” na „nie mogę stać z boku, gdy 
tyle się dzieje”.

Nie mogę stać z boku, gdy tyle się dzieje
Gdyby Marki dostały 100 mln 

zł, zainwestowałabym je…
… przede wszystkim w dalszą 

infrastrukturę techniczną i społeczną, 
aby mieszkańcom naszego miasta 
było wygodniej i bezpieczniej żyć. 
Promocję Marek, której skutkiem 
byłyby korzyści finansowe dla miasta, 
z tym wiąże się m.in. utworzenie
centrum kultury obejmujące zespół 
pałacowo-fabryczny Briggsów z wie-
lo- ma różnorodnymi wydarzeniami 
kulturalnymi, również ogólnopols-
kimi.

Burmistrzowi i radnym chciała-
bym powiedzieć prosto w oczy…

… nie twórzcie Państwo 
podziałów, ale pracujcie wspólnie dla 
dobra, nie dla partykularnych interesów, ale dla nas, mieszkańców, aby żyło się 
wygodniej i lepiej, bo wybierając Was na naszych przedstawicieli, zaufaliśmy 
Wam. Stwórzcie warunki dla dalszego, bardziej dynamicznego rozwoju 
oświaty, kultury, sportu i innych dziedzin, zwłaszcza tych, które ułatwiają 
codzienne życie, aby każdy kto mieszka czy zamierza się tu osiedlić, myślał 
o Markach „to moje miasto”, a nie „ja tu tylko śpię”.

Marki za 10 lat to…
… miasto, które posiada wszelkie warunki do życia i wypoczynku dla 

mieszkańców, miasto społeczeństwa obywatelskiego. Nie oczekuję cudów, ale 
obecna Rada Miasta daje nadzieję na bardziej intensywny rozwój Marek, więc 
z całego serca życzę jej sukcesów.

Dnia 6.12.2011r. w szkole nr 4 odbyła się III edycja konkursu „Mam 
talent”. Program prowadzili Marcin Prokop – (Beata Kołomyjska) 
i Szymon Hołownia - (Wioletta Bereda – Tomala).

Występy oceniało jury w składzie:
- Małgorzata Foremniak (Elżbieta Łoniewska)
- Agnieszka Chylińska (Ewa Stefankowska)
- Kuba Wojewódzki (Robert Baca)

W klasach 0-3:
I miejsce zdobyła Alinka Kowalska za wykonanie piosenki „Krokodyl Giena” 

w języku rosyjskim. 
II miejsce zdobyli Maksymilian Waleśkiewicz i Magda Pieczarka za pokaz 

karate i Ala Markiewicz za piosenkę pt. „Super mamę mam”.
III miejsce zdobyli Alicja Wicińska za taniec i Mikołaj Jakowicki za grę na 

gitarze i śpiew „My chcemy grać w zielone”.

Mam talent Nagrodę publiczności zdobyła Patrycja Łasak za śpiew.
W klasach IV – VI:
I miejsce zdobył Michał Silski za występ z hula – hop i Joanna Brzezińska za 

piosenkę „Zabiorę cię właśnie tam”.
II miejsce zdobył Artur Zakrzewski za piosenkę „Czy ten pan i pani” oraz 

Wiktor Wójcicki za magię.
III miejsce zdobyła Wiktoria Wihan za piosenkę „To nic kiedy płyną łzy” 

i Tomek Wileński za piosenkę „Ile jestem ci winien”.
Nagrodę publiczności zdobył Michał Silski za występ z hula hop. 
Wyróżnienie zdobył Robert Romanowski za piękny taniec towarzyski.
Serdecznie dziękujemy Mareckiemu Stowarzyszeniu Gospodarczemu za 

ufundowanie nagród dla wykonawców.
Wioletta Bereda- Tomala




