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W związku z zamieszczeniem w po-
przednim numerze naszej Gazety artykułu 
mówiącego o konieczności przeprowadzenia 
konsultacji dotyczącej przyszłości terenu 
fabryki i pałacyku Briggsów jak również 
z wystosowaniem przez Klub Radnych 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego 
listu otwartego do wszystkich środowisk 
z terenu Marek w sprawie zgłaszania 
pomysłów na zagospodarowanie wspo-
mnianego terenu, postanowiliśmy w tej 
sprawie spotkać się z Burmistrzem Naszego 
Miasta panem Januszem Werczyńskim, 
aby u źródła dowiedzieć się, jakie jest 

Co dalej z fabryką?
stanowisko Urzędu Miasta Marki i stan 
zaawansowania prac koncepcyjnych dla 
wspomnianego terenu.

Na wstępie chcieliśmy serdecznie 
podziękować Panu Burmistrzowi za to, 
że znalazł czas i osobiście spotkał się 
z przedstawicielem naszej Gazety.

Nim przeszliśmy do konkretów związanych 
z przyszłością wspomnianych terenów 
poprosiliśmy o krotki rys historyczny, w jaki 
sposób te tereny znalazły się w posiadaniu 
naszego Miasta.

Miasto nabyło od spadkobierczyni rodziny 
Whiteheadów pani Elżbiety Jasińskiej cały 
kompleks w skład, którego wchodzą: kilka 
hektarów gruntu, kamienice, fabryka, 
pałacyk wraz z przylegającym parkiem za 
kwotę dwóch milionów złotych. Zdaniem 
burmistrza i naszym również, jest to jedyny 
ocalały fragment przeszłości dorobku 
materialnego naszych przodków, więc 
warto, aby miasto się zaangażowało 
i uratowało ten kawałek historii Marek.

Mając na uwadze doświadczenia 
Żyrardowa dotyczące rewitalizacji obiektów 
przemysłowych Miasto liczy na to, że 
w restytucji tego, majątku uzyska pomoc ze 
strony władz województwa mazowieckiego 
w ramach regionalnego programu opera-
cyjnego.

Miasto ogłosiło przetarg na stworzenie 
„Programu rewitalizacji obiektów miejskich 
Fabryki oraz Pałacyku Briggsów”. 
Przetarg został rozstrzygnięty i w dniu 
21.04.2008. Została podpisana umowa 
na przygotowanie pełnej dokumentacji 
dotyczącej rewitalizacji jak i dokumentacji 
technicznej i wniosków związanych ze 
staraniami o środki pomocowe. Koszt tego 
przedsięwzięcia to 437.980 brutto. Czas 
realizacji 160 dni od podpisania umowy. 
W przetargu brały udział dwie firmy, ale 
jedna z nich złożyła wadliwą ofertę brak 
podpisu wyeliminował firmę z przetargu. 
Burmistrz wyraził zadowolenie z firmy, 
która wygrała przetarg, ponieważ firma ta 
ma sukcesy w staraniach o różnego rodzaju 
środki, i wcześniej Miasto korzystało 
z usług tej firmy. Najkosztowniejszymi 
przedsięwzięciami jest stworzenie 
programu funkcjonalno-użytkowego zagos-
podarowania terenu na cele kulturalno-
edukacyjne, oraz inwentaryzacja archi-
tektoniczno-budowlana obiektów. Zdaniem 
Burmistrza szacowany koszt rewitalizacji 
obiektów fabryki i pałacu wynosi kilkanaście 
milionów złotych. Miasta samodzielnie 
nie stać na pokrycie tak dużej kwoty, 
dlatego będziemy ubiegać się o wsparcie 
zewnętrzne.

Jeśli chodzi o przeznaczenie tego 
terenu, a jest to sprawa, która żywo 
interesuje mieszkańców, to Rada Miasta 
zaakceptowała, aby powstał tam obiekt 
o charakterze kulturalno-edukacyjnym. 
Samo miasto nie ma doświadczeń 
w  stworzeniu takiego ośrodka, dlatego 
mój pomysł był taki, mówi burmistrz, 
aby miasto nawiązało z kimś, kto już 
coś takiego zrobił. Na wyciągnięcie ręki 

mamy taki obiekt jest to Fabryka Trzciny, 
współwłasność znanego kompozytora 
Wojciecha Trzcińskiego, z którym Miasto 
jest w stałym kontakcie i który jest gotów 
do nawiązania współpracy i chętnie w tym 
przedsięwzięciu weźmie udział. Powstanie 
takiego ośrodka w Markach zdaniem 
burmistrza byłoby jednym z największych 
wydarzeń w historii Marek. Nawiązanie 
współpracy z Panem Trzcińskim to nie 
jedyny pomysł na zagospodarowanie tego 
terenu. Miasto nawiązało również kontakt 
z Fundacją Tańca Nowoczesnego. Oferta, 
jaką otrzymaliśmy zdaniem burmistrza jest 
bardzo atrakcyjna. Chodziłoby o stworzenie 
centrum tańca nowoczesnego, które mo-
głoby być swoistą Mekką w Polsce, do której 
wszyscy zainteresowani by przybywali.
Była to inicjatywa jednego z radnych, który 
zainteresował sprawą kilku bardzo znanych 
tancerzy Teatru Wielkiego.

Jednak proszę pamiętać dodaje 
burmistrz, że głównym celem i założeniem 
jest, aby ten obiekt służył w przyszłości 
potrzebom naszych mieszkańców. 

Na pytanie czy były przeprowadzane 
jakiekolwiek konsultacje ze środowiskami 
z terenu Marek? Burmistrz stwierdził, 
że szeroko pojętą konsultacją jest 
informowanie i przyznaje, że dość po-
wszechnie informował o zamierzeniach 
nawiązania współpracy z panem Trzcińskim 
i nie spotkał się z kwestionowaniem 
tego pomysłu. Wręcz przeciwnie było 
wiele sygnałów, że pomysł jest świetny. 
Inicjatywa Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego polegająca na skierowaniu 
pytania do mieszkańców jak i środowisk 
z terenu naszego Miasta o propozycję 
zagospodarowania tych obiektów spotkała 
się z uznaniem burmistrza. Urząd również 
planuje zamieszczenie sondy na stronie 
internetowej.

Na pytanie czy Miasto zakłada wejście 
w partnerstwo publiczno-prywatne i czy
miałoby to być zawiązanie takiego 
partnerstwa z Panem Trzcińskim?

Burmistrz odpowiada, że Pan Trzcińskim 
nie ma monopolu, aby stać się naszym 
partnerem. Mówiąc o partnerstwie 
publiczno-prywatnym możemy tylko po-
służyć się pojęciem wyłącznie w sensie 
potocznym, bo nie prawnym. Ustawa 
o partnerstwie publiczno-prywatnym jest 
ustawą martwą, stwarza tak liczne bariery, 
że nigdzie w Polsce nie zdecydowano się 
na to, aby współpracować z partnerem 
prywatnym w ramach tej ustawy. Miasto 
nasze też tą droga nie pójdzie, ale jest 
możliwość nawiązania takiej współpracy 
poprzez zawiązanie spółki. Specyficznej 
spółki, dodaje burmistrz, w której gmina 
miałaby gwarancje pewnej kontroli z tytułu 
wprowadzenia do spółki majątku. Jednak 
są to zdaniem burmistrza dość odległe 
plany a raczej dywagacje. W chwili obecnej, 
zdaniem burmistrza, nie jest do końca 
wyklarowany pomysł na zagospodarowanie 
tego terenu. Faktem pozostaje to, że 
obiekty w rękach publicznych mają znacznie 
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Markowa Krew4 czerwca, w Urzędzie Miasta Marki odby-
ła się akcja poboru krwi pod hasłem „Marko-
wa Krew”. Była to już kolejna tego typu akcja 
zorganizowana w Markach. I tym razem, wg 
słów pracowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy, frekwencja była bardzo zadowalająca. 
Chętnych do oddania krwi było ponad 30, 
zakwalifikowało się 21 osób co daje około 
10 litrów krwi. 

Chciałbym podziękować wszystkim którzy 
się zgłosili i wspomogli akcję W szczególno-
ści pracownikom Urzędu Miast Marki, Poli-
cji oraz mieszkańcom. Podziękowania dla 
Pana Burmistrza Janusza Werczyńskiego za 
zgodę i udostępnienie pomieszczeń Urzędu 
oraz Radnego Ryszarda Korotki za pomoc 
organizacyjną.

W najbliższym czasie – 28 września, na 
stadionie przy ul Wspólnej 12, podczas 
Spartakiady Rodzinnej będzie można znów 
uczestniczyć w akcji poboru krwi. Tym ra-
zem będziemy gościć specjalny ambulans 
przystosowany do tego typu imprez. Zapra-
szam wszystkich krwiodawców i tych którzy 
by chcieli a nigdy nie mieli okazji.

Jacek Orych
Radny Miasta Marki

większą szansę na zagospodarowanie 
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, niż 
gdyby się znalazły w rękach prywatnych. 
My jako miasto jesteśmy dopiero w fazie 
wstępnych przygotowań, czyli na początku 
drogi. Dlatego też niepokój tych, którzy 
mówią, że ja (burmistrz) sobie pewną rzecz 
wymyśliłem są błędne. Ja tego wbrew 
stanowisku Rady Miasta nie będę w stanie 
zrobić.

Taka jest opinia i stanowisko Urzędu 
i Burmistrza Naszego Miasta. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy Panu Januszowi 
Werczyńskiemu za tak wyczerpujące 
informacje i czas, jaki poświęcił naszej 
redakcji. 

Na chwilę obecną, ciężko jest 
jednoznacznie powiedzieć, co za kilka 
lat będzie się mieściło w Fabryce. Pewne 
jest to, że cała ta sprawa ma charakter 
rozwojowy. Jest to temat bardzo ważny 
i zapewne interesujący z punktu widzenia 
nas mieszków. Na bieżąco będziemy 
śledzić wszelkie sprawy związane 
z zagospodarowaniem tych terenów 
i informować o tym Państwa.

Z radością przyjęliśmy fakt pojawienia 
się ankiety na stronie Internetowej Urzędu 
Miasta (www.marki.pl), w której każdy 
z mieszkańców może w głosowaniu wyrazić 
swoją opnię co do ewentualnego celu 
zagospodarowania fabryki. Zachęcamy 
Państwa do wzięcia udziału w tej ankiecie. 
A pomysły i sugestie, które wpłynęły do 
naszej redakcji, przekażemy do Urzędu 
Miasta. 

Dariusz Pietrucha
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG
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Jakie miasto takie kamienice, a może zamiana miejsc?
O ile jednak z komercyjnym zagospodarowaniem terenów 

przemysłowych nie ma większego problemu, prawdziwą trudnością 
jest poprawienie warunków w przyfabrycznym osiedlu. - Warunki 
w budynkach komunalnych są dalekie od ideału: brak kanalizacji, zły 
stan ogólny. Możemy mówić o sukcesie, że od czasu przejęcia tych 
budynków przez miasto sytuacja nie pogarsza się - uważa włodarz 
Marek.Jednocześnie Burmistrz rozwiewa obawy mieszkańców ko-
munalki i zapewnia, że nie ma pomysłów na wpuszczenie tam pry-
watnych deweloperów, ani na powstanie w tym miejscu osiedla z ek-
skluzywnymi loftami.(Echo Podwarszawskie Nr 6)..

Jakże łatwo mówi się w wywiadzie do gazety o potrzebie remontu 
wizytówki naszego miasta – kamienic.  A z drugiej strony jakże łatwo 
wydaje się pieniądze na wykonanie instalacji anteny zbiorczej sate-
litarnej na dachu budynku komunalnego twierdząc, że jest to pod-
noszenie standardu. (Druk 184 pkt.9 informacji o pracy Burmistrza 
Miasta Marki od 9 kwietnia do 6 maja 2008 roku). 

Na usta cisną się pytania:
• Kto mieszka w uprzywilejowanej kamienicy przy Piłsudskiego 196?
•Kto z mieszkańców wystąpił do Burmistrza w tej sprawie?
•  Jakie są priorytety dla naszego gospodarza miasta Burmistrza 

oraz dla kierownictwa Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym.
 

Czy priorytetem jest założenie zbiorczej anteny satelitarnej czy 
też priorytetem powinna być poprawa życia naszych mieszkańców 
mieszkających w kamienicach. Zakładając zbiorcze anteny satelitar-
ne nie ucieknie się od problemu. XXI wiek brak bieżącej wody, brak 
kanalizacji i to w odległości 15 km od centrum naszej stolicy. Zakup 
kamienic sukcesji Whiteheadów powinno wymusić na gospodarzu 
zmianę myślenia. Była to na pewno trudna decyzja, ale dobry go-
spodarz nie trwoni na lewo i prawo pieniędzy, lecz poważnie myśli 
o swojej decyzji, co musi zrobić, aby polepszyć warunki mieszkanio-
we w kamienicach. Jeżeli taka sytuacja nie dociera do gospodarza 
i osób zarządzających mieniem komunalnym to proponowałbym na-
stępującą zamianę ról:

Gospodarz miasta wraz z Wydziałem Zarządu Mieniem Komu-
nalnym przeniosą się ze swoimi biurami do lokali w kamienicach 
i zobaczymy, w jaki sposób zmieni się sposób myślenia urzędników 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w mieście. Jak będą się 
Oni czuli w diametralnie zmienionych warunkach: mycie rąk w misce 
wodą, którą trzeba przynieść, korzystanie z toalety, którą trzeba po-
tem opróżnić itd. Oczywiście z pomocą w tych czynnościach pomo-
gą pracownicy niedawno powołanego Zakładu Usług Komunalnych, 
lecz jak długo wytrzymają wynosząc nieczystości swojego kierow-
nictwa? Jakie będzie myślenie o podnoszeniu standardu siedząc na 
turystycznym WC?  Kto pęknie i zmięknie pierwszy?  Czy wtedy wło-
darz Marek też będzie chętnie mówił o „osiągniętym sukcesie”?

Próby zwracania uwagi przez Radnego Jana Orłowskiego na wa-
runki, w jakich muszą mieszkać mieszkańcy kamienic spotykają się 
z uśmiechem politowania a nie z konkretną odpowiedzią:  Co mia-
sto może już w tym temacie zrobić. Wydaje się dziesiątki tysięcy 
na opracowania, z których i tak potem nic nie wynika. Zadawanie 
niewygodnych pytań jest niepopularne i burzy istniejącą sielankę. 
Brak odpowiedzi na zadane pytania, ośmieszanie pytającego to od 
lat stosowane metody w naszym urzędzie. Jak długo będzie trwać 
taki stan ???

Ostatnio najmodniejszą odpowiedzią na wskazywane przez Rad-
nych niedociągnięcia jest „brak wykwalifikowanej kadry technicznej 
i urzędniczej”. Rzekomo nikt nie chce pracować w Urzędzie Miasta, 
bo zgłaszający się mają zbyt wysokie wymagania finansowe, na 

które miasta nie stać. Czy potrzeba ludzi do pracy czy też organi-
zowane przetargi na stanowiska urzędnicze są mydleniem oczu.
Czym zajmuje się Sekretarz naszego miasta.  Jest to osoba, która 
pracowała w samorządzie, zna specyfikę tej pracy i to jej powinno 
postawić się konkretne zadania do wykonania: poszukiwania kadry 
technicznej.  Z informacji zamieszczanych w BIP wiadomo, że Sekre-
tarz Miasta jest członkiem wielu komisji przetargowych i tyle - a może 
aż tyle?  Organizowane są giełdy pracy – czy ktoś się zajął tym te-
matem? Młodzież kończy studia szuka pracy - ktoś pomyślał o tym, 
w jaki sposób przyciągnąć ich do nas?  Miasto ma problem, lecz nikt 
nie jest rozwiązaniem tego problemu zainteresowany. 

Kiedy kamienice rzeczywiście będą wizytówką naszego Miasta 
a mieszkańcy będą w nich godnie mieszkać, kiedy Radni rzekomej 
opozycji będą traktowani jak partnerzy a nie, jako zło konieczne? Są 
to pytania, na które może odpowiedzieć tylko prawdziwy Gospodarz 
Miasta tylko gdzie go szukać?

Ryszard Korotko
Radny Miasta Marki



czerwiec - lipiec 2008 5

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Dnia 30.05.08 w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach odbyła 
się uroczystość nadania imienia szkole. Jej patronem został Kornel 
Makuszyński – autor literatury dla dzieci i młodzieży. 

O godzinie 9.30 uczniowie klas I-VI (ubrani na galowo, wyróżniający 
się granatowymi mundurkami) przemaszerowali ulicami miasta ze 
szkoły do kościoła św. Izydora w Markach.  Tu odbyła się uroczysta 
Msza św., w której uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele, 
uczniowie oraz ich rodzice. Chór szkoły pod kierunkiem p. Bożeny 
Suwały oraz p. Sławomir Łagocki  wraz z instrumentalistami uświetnili 
całą ceremonię mszy. Swoim śpiewem i grą zwrócili uwagę nie 
tylko gości, ale również uczniów.  W czasie mszy ksiądz proboszcz 
poświęcił sztandar szkoły, który Radni Miasta przenieśli wraz 
z uczniami do budynku szkoły. Sztandar został ufundowany przez 
Społeczność Marecką. Pani Dyrektor Anna Jusińska oraz uczniowie 
podziękowali księdzu proboszczowi za pięknie poprowadzoną mszę 
świętą oraz za podniosłą ceremonię poświęcenia sztandaru. 

Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu przed głównym 
wejściem do szkoły. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Jusińska. 
Przywitała przybyłych gości: Bur-
mistrza Miasta Marki p. J. Werczyń-
skiego, przewodniczącą Rady Miasta 
p. M. Przybysz-Piwko, Radnych Miasta, 
Pracowników Urzędu Miasta i Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych, byłych 
Dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1, 
Rodziców zasłużonych dla placówki, 
uczniów oraz wszystkich gości, wśród 
których znalazł się p. Kazimierz 
Tarnas, reżyser filmów powstałych 
na podstawie powieści Kornela 
Makuszyńskiego. 

Następnie Burmistrz Marek do-
konał symbolicznego przekazania 
sztandaru na ręce pani Dyrektor 
Jusińskiej. Wyraził także radość, że 
ostatnia szkoła w Markach ma już 
swojego patrona i może szczycić się 
tak trafnym wyborem. Gospodarze 
klas złożyli ślubowanie na sztandar 
szkoły przyrzekając, iż godnie 
będą reprezentowali imię nowego 
patrona.  W następnej kolejności 
głos zabrała p. Przybysz-Piwko, 
odczytała Uchwałę Rady Miasta 
nadającą Szkole Podstawowej nr 
1 imię Kornela Makuszyńskiego. 
Życzyła wszystkim by wzorowali się 
na maksymach przyświecających 
jego twórczości, a są nimi dobro, 
radość, uśmiech bez którego dzień 
jest stracony. 

Były dyrektor SP1 p. Zbigniew 
Paciorek, znawca historii Marek, 

przybliżył obecnym dzieje 
Szkoły nr 1. Pani Dyrektor 
Jusińska w swoim wystąpieniu 
wyraziła zadowolenie z wyboru 
tego właśnie patrona słowami: 
„Szanowny Panie Kornelu, witaj 
w naszych sercach i progach”. 

Kolejnym punktem uroczy-
stości było odsłonięcie przez 
Burmistrza, Dyrekcję SP1 
oraz byłych jej dyrektorów : 
p. B. Dąbrowskiego, p. J. Puścia-
na, p. T. Skłodowskiego, p. 
U. Dzięcioł, p. G. Pietrzak, 
p. Z. Paciorka, p. Z. Habzdę, 
p. J. Daszkiewicz tablicy pa-
miątkowej, na której widniał cytat 
„ Droga ku szczytom jest celem 
człowieka”, Na zakończenie chór 
odśpiewał hymn szkoły specjalnie 
napisany na tę okazję (słowa 
p. Jolanta Daszkiewicz, muzyka 
p. Bożena Suwała). 

Pani Dyrektor zaprosiła 
wszystkich zebranych gości do 
zwiedzenia wystawy prac i deko-
racji przygotowanych przez 
uczniów i nauczycieli szkoły. 
Każde z trzech pięter szkoły 
przedstawiało różnych bohaterów 
prozy Kornela Makuszyńskiego, 
a wśród nich min. Koziołka 
Matołka, Basię, Adama Cisow-
skiego i wielu innych. Uczniowie 
rozdawali gościom gazetkę 

szkolną przygotowaną specjalnie na tę uroczystość. Goście mogli 
swoje życzenia i podziękowania wpisywać do księgi pamiątkowej. 
W ich opinii nauczyciele oraz uczniowie włożyli ogrom pracy 
w –przygotowanie tej uroczystości. 

Ostatnia część uroczystości – artystyczna, odbyła się na sali 
gimnastycznej. Wszystkie występy związane były z twórczością 
patrona szkoły. Na uwagę zasługiwała prezentacja multimedialna 
dotycząca życia i ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego. 
Przed  przedstawieniem głos zabrała pani wizytator Zofia Tolak 
i odczytała list od Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów 
i nauczycieli z przesłaniem o kształtowaniu szlachetnych postaw 
według wskazówek patrona. Po zakończeniu uroczystości p. Dyrektor 
zaprosiła wszystkich gości na okolicznościowy poczęstunk 
ufundowany przez  Społeczność Marek. 

Tego samego dnia dla wszystkich uczniów szkoły w godz. 
16-20 odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Rada Rodziców 
zorganizowała dla nich wiele atrakcji min. : zamek dmuchany, 
zjeżdżalnie, trampolinę, batut, boxer i tor do jazdy quadem. Głodni 
mogli posilić się przy grillu lub  w kawiarence. W organizacje włączyli 
się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Marek. 

Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Rodziców zaprosili do zabawy 
klowna oraz Dj’a, którzy umilali czas publiczności. Odbył się pokaz 
miłośników Gwiezdnych Wojen – S.W.A.T, karate, a także występ 
iluzjonisty.

Grażyna Pietrzak, 
Nauczyciel SP1 

Patron „Jedynki”
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W dniu 31 maja 2008r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
Mareckie Towarzystwo Sportowe „Marcovia 2000” zorganizowało 
II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu 
MTS „Marcovia 2000”. Do udziału w turnieju zaproszone zostały 
reprezentacje wszystkich mareckich szkół podstawowych. Chłopcy 
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj. roczniki 1995/1996 
oraz 1997/1998. 

Wspaniała słoneczna pogoda, gorąca atmosfera, doping 
kadry pedagogicznej i rodziców towarzyszył zmaganiom młodych 
zawodników na płycie głównej stadionu przy ul. Wspólnej 12. 
Z ogromnym zadowoleniem obserwowałem walkę młodych piłkarzy, 
prowadzoną zgodnie z zasadami fair play, choć z ogromnym 
zaangażowaniem. Właśnie takiego zaangażowania życzyć można by 
starszym zawodnikom naszego klubu. 

Rozgrywki zgromadziły od wczesnych godzin rannych kilkudziesięciu 
chłopców, których grę sędziowali trenerzy prowadzący w ciągu 
roku poszczególne drużyny Marcovii oraz kilku zawodników z I i II 
drużyny naszego klubu. Po rozegraniu meczu w systemie „każdy 
z każdym” wyłonieni zostali zwycięzcy w obu grupach wiekowych 
oraz w kategoriach indywidualnych, takich jak najlepszy zawodnik, 
najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec. Zwycięskie drużyny 
i zawodnicy otrzymali z rąk Prezesa Zarządu MTS „Marcovia 2000”, 
puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe. 

Widząc zaangażowanie i uśmiechy na twarzach chłopców jestem 
przekonany, że turniej uznać należy za udany. Gra w piłkę nożną na 
prawdziwym boisku, profesjonalne sędziowanie każdego meczu, 
cenne nagrody, to dla chłopców niezwykle istotne walory naszego 

turnieju. Dla mnie ważne jest to, że kilkudziesięciu chłopców 
spędziło aktywnie słoneczną sobotę, jak również to, że obiekt 
przy ul. Wspólnej po raz kolejny otwarty został dla mieszkańców 
Marek. Już wiem, że Zarząd Towarzystwa zrobi wszystko, aby za rok 
zorganizować kolejny turniej, na który serdecznie zapraszam! 

Poniżej przedstawiam wyniki II Młodzieżowego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu MTS „Marcovia 2000”.
    Rocznik 1995/1996 
I miejsce  – SP nr 5 
II miejsce  – SP nr 2 
III miejsce  – SP nr 4 
IV miejsce  – SP nr 1 
V miejsce  – SP nr 3 
Najlepszy zawodnik  – Dominik Szczepkowski (SP nr 5) 
Najlepszy bramkarz  – Dawid Pacuszka (SP nr 4) 
Najlepszy strzelec  – Rafał Barzyc (SP nr 2) 
    Rocznik 1997/1998 
I miejsce  – SP nr 3 
II miejsce  – SP nr 4 
III miejsce  – SP nr 2 
IV miejsce  – SP nr 1
Najlepszy zawodnik  – Aleks Tymiński (SP nr 4) 
Najlepszy bramkarz  – Damian Brzeziński (SP nr 3) 
Najlepszy strzelec  – Paweł Barzyc (SP nr 2) 
Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy! 

Prezes Zarządu MTS Marcovia 2000
Grzegorz Chwiłoc - Fiłoc

Turnieje piłkarskie

Nagrody wręczają Prezes MTS Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc oraz Wiceprezes 
Grzegorz MIechowicz.

8 CZERWCA TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ FIRM

Nagrody wręczają Prezes MSG Tadeusz Skłodowski oraz 
Wiceprezes Grzegorz Miechowicz.
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Spotkanie u Starosty
W dniu 3.06.2008 r. w siedzibie Starostwa Wołomińskiego odby-

ło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Mareckiego Stowarzysze-
nia Gospodarczego z Panem Maciejem Urmanowskim – Starostą 
Powiatu Wołomińskiego. W spotkaniu uczestniczyli także radni po-
wiatowi Ryszard Węsierski , który  w tym czasie był jednocześnie Wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz Paweł Porębski. W trakcie 
spotkania  skoncentrowano się głównie na trzech tematach: prze-
biegu trasy S- 8, odpowiedzialności urzędników samorządowych 
oraz  potrzebie usprawnienia  obsługi klienta w Starostwie. Pan 
Starosta Maciej Urmanowski powiedział, że to jest jedno z ważniej-
szych jego zadań i zrobi dużo, aby tak się stało.

Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego gratuluje 
Panu Ryszardowi Węsierskiemu wyboru na stanowisko Wicestaro-
sty Powiatu Wołomińskiego. Znając charakter i charyzmę Pana Wę-
sierskiego , życzliwe podejście do każdego petenta i sprawy z jaką 
zainteresowany przyszedł wiemy, że zrobi bardzo dużo. Życzymy mu 
samych sukcesów. Mieszkańcy Marek liczą na  potwierdzenie przy-
należności do Powiatu Wołomińskiego nie tylko formalnie.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze istnieje od 2000 roku, po-
czątkowo jako Oddział  Powiatowej Izby Gospodarczej, osobowość 
prawną jako MSG uzyskaliśmy w roku 2005. Od prawie dwóch lat, 
dokładnie od 4 lipca 2006 roku jesteśmy organizacją pożytku pu-
blicznego.

W dniu 27 maja 2007 roku odbyło się ogólne Zebranie Członków  
MSG, które przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz spra-
wozdanie jako organizacji pożytku publicznego .

Żeby przybliżyć Państwu nasze działania, przedstawiamy poniżej 
czym się zajmowaliśmy w roku poprzednim i co zamierzamy w roku 
bieżącym.

W roku 2007 skoncentrowaliśmy się na pozyskiwaniu środków 
finansowych na działalność statutową:
•  pomoc charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

(5 218,61 zł);
•  organizację drużynowego turnieju tenisa stołowego (główna na-

groda to rzutnik multimedialny za 3 399,01 zł);
•  nagrody dla uczniów szkół mareckich za najlepsze wyniki w nauce 

i sporcie (suma nagród 5 950,00 zł dla 20 uczniów);
•  kontynuowanie wydawania Gazety MSG, która istnieje jako je-

dyna w mieście, przedstawia sprawy gospodarczo – społeczne, 
kulturalne i sportowe (koszt wydawania Gazety w 2007 roku to 
37 676,10 zł).
Środki na te cele pozyskaliśmy ze składek członkowskich, balu 

charytatywnego, z odpisów 1 % od podatku, od sponsorów, a w przy-
padku Gazety z zamieszczanych tam reklam.

Głos zabrał Redaktor Naczelny Gazety MSG Dariusz Pietrucha, 
który podsumował dwu letni okres działalności Gazety oraz określił 
plany na przyszłość.

Następnie Przewodniczący Klubu Radnych MSG Jacek Orych 
przedstawił informację o pracy Klubu w ramach Rady Miasta Mar-
ki.

Prezes Zarządu Tadeusz Skłodowski zaproponował powołanie 
komitetów społecznych ds. kanalizacji w Markach, oraz objęcie 
patronatem tej społecznej działalności przez MSG. Mareckie Sto-
warzyszenie Gospodarcze włączając się w tę akcję pomagałoby 
pozyskiwać projektantów oraz służyłoby doradztwem podatkowym, 
prawnym itp.

Kierunki działania Stowarzyszenia na rok bieżący pozostaną po-
dobne do działań w roku ubiegłym, ale zamierzamy bardziej inten-
sywnie zabiegać o nowych członków, nowych reklamodawców dla 
Gazety a także o szersze grono ofiarodawców 1 % od podatku. 

Nadal zamierzamy pomagać dzieciom niepełnosprawnym, organi-
zować wydarzenia sportowe: IX Turniej Tenisa Stołowego, IV Sparta-
kiadę Rodzinną (28 września 2008 r.). Będziemy wydawać Gazetę, 
która wpisała się w krajobraz Marek. W dniu 8 czerwca został zorga-
nizowany 1 Turniej Tenisa Ziemnego, w planie mamy zorganizowanie 
balu charytatywnego a także wyjazd krajoznawczo - integracyjny dla 
członków i sympatyków MSG.

Szanowni Czytelnicy. 
Każdy z Was może znaleźć swoje miejsce w Mareckim Stowarzy-

szeniu Gospodarczym. Jest bardzo dużo pracy w naszym mieście, 
nie bądźmy obojętni, przecież nikt za nas niczego nie zrobi. Ci, któ-
rzy tu mieszkają i maja zmysł obserwacji widzą, że władze, które „od 
zawsze” tu rządzą, jakoś sobie nie radzą .  Możemy coś  zmienić, dla 
siebie, dla swoich dzieci. 

Maria Borysewicz

Wiadomości z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

VII edycja  konkursu

„MARKI W ZIELENI”
na najpiękniejszą posesję – najpiękniejszy balkon
Zgłoszenia do 22 sierpnia 2008r. w Urzędzie Miasta Marki.

Szczegóły i regulamin: 
(22) 781-10-03 wew. 103, www.marki.pl
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Dla dorosłych najprzyjemniejszą chwilą jest radosny uśmiech 
dziecka. 

Z tego założenia Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 14 
w Markach w dniu tak pięknym jak Dzień Dziecka zorganizowało nad 
wodą Festyn Wędkarski.

Członkowie koła poświęcili czas i pomysły, aby dzieciom nie za-
brakło przyjemności w wędkowaniu a następnie w grach, zabawach, 
quizach, konkursach.

Trzeba przyznać, że dzięki dużemu sponsoringowi każde dziecko 
otrzymało wiele nagród. Tak zwany szwedzki stół z nagrodami spra-
wił dzieciom największą atrakcję i zadowolenie.

Nagrody zostały podzielone na specjalistyczne w wędkarstwie 
oraz uniwersalne, jako nagrody dla wszystkich chętnych dzieci, któ-
re brały udział w zabawie.

W festynie oprócz dorosłych w formie opiekunów uczestniczyło 
68 dzieci o różnym przekroju wiekowym. Pod opieką dorosłych węd-
kowało 55 dzieci w tym wielu z nich łowiło po raz pierwszy.

Same wędkowanie było atrakcyjne i przyjemne, czego wynikiem 
było złowienie wiele ryb, które po zważeniu wróciły do wody. Nagrody w formie sprzętu wędkarskiego otrzymali wszyscy uczest-

nicy zawodów, lecz Puchary wywalczyli: 
Sobczak Milena – I miejsce
Sobolewski Rafał  – II miejsce
 Sasin Piotr  – III miejsce
Sieradzki Adrian  – IV miejsce
Drzewicka Magda  – V miejsce
Szymański Szymon  – VI miejsce
PZW Koło Miejskie nr 14 serdecznie dziękuje wielu anonimowym 

sponsorom, ale szczególnie dziękuje: 
Pani Małgorzacie Maciołek – Przychodnia „ESKULAP”
Panu Andrzejowi Rudzińskiemu
Panu Józefowi Hebda
Panu Wojciechowi Trzaskowskiemu
Burmistrzowi Miasta – Januszowi Werczyńskiemu 
Radnemu Miasta – Janowi Orłowskiemu
Klubowi Wędkarskiemu „Dzikun”
Gazecie „Wędkarski Świat” – kol. Adamowi Niemiec i Markowi 
Szymańskiemu
Sklepowi Wędkarskiemu – Krystyna i Grzegorz Trąbajło
Sklepowi Wędkarskiemu – „SUM” Przemysław Kołbuk
Zakładowi szklarskiemu – Dariusz Ołdak
Hurtowni napoi – Ryszard Grześkiewicz
Firmie „SYLMAG”
Stadninie koni  ze Słupna

Opracował: Jan Orłowski

PZW – dzieciom

WYKORZYSTAJ OSTANIĄ SZANSĘ 
- NIE TRACISZ NIC ZOSTAJĄC 
WCZEŚNIEJSZYM EMERYTEM!

Tylko do końca 2008 r. Polacy urodzeni  
między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 
r. mogą nabyć prawo do wcześniejszej eme-
rytury jeżeli spełnią następujące warunki:

●  kobiety jeżeli osiągną 55 lat oraz co naj-
mniej 30-letni okres składkowy i nie-
składkowy albo co najmniej 20-letni okres 
składkowy i nieskładkowy i całkowitą nie-
zdolność do pracy,

●  mężczyźni jeżeli osiągną 60 lat oraz co 
najmniej 35-letni okres składkowy i nie-
składkowy albo co najmniej 25-letni okres 
składkowy i nieskładkowy i całkowitą nie-
zdolność do pracy

●  ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o 
emeryturę byli pracownikami oraz w okre-
sie ostatnich 24 miesięcy podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu pozosta-
wali w stosunku pracy co najmniej przez 
6 miesięcy,

●  nie przystąpili do otwartego funduszu eme-
rytalnego; osoby, które przystąpiły do OFE, 
mogą być spokojne. Wystarczy, że wraz 
z wnioskiem o emeryturę złożą oświadcze-
nia w sprawie przekazania zgromadzonych 
w OFE środków, na dochody budżetu pań-
stwa.

Prawo do przejścia na emeryturę w wieku 55 
lub 60 lat dała ustawa z dnia 28 marca 2008 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz. U. Nr 67, poz. 411).  Jest ona 
konsekwencją obowiązującego od dnia 30 paź-
dziernika 2007 orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego ( sygn. Akt P 10/07).

Co jest ważne w w/w przypadkach? 
Należy pilnie sprawdzić, czy spełniamy 

wszystkie warunki. 
Więcej danych można znaleźć na: 

www.zus.pl, 
www.gazetapodatkowa.pl

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa – kier. działu kadr Buchalter Skłodowscy Sp.J.

Już po raz III na osiedlu „Horowa Góra” 
w Markach została zorganizowana akcja 
sprzątania lasu. Przy współudziale Urzędu 
Miasta (zostały przekazane worki rękawicz-
ki, wynajęty, kontener oraz środki finansowe 
na zakup drobnych upominków dla dzieci) 
mieszkańcy osiedla poświęcając sobotnie 
popołudnie sprzątają okoliczny las. Jak w la-
tach poprzednich i tym razem udało się za-
pełnić cały kontener. Mamy nadzieję, że las 
w okolicy pozostanie długo czysty i że tego 
typu inicjatywa zachęci mieszkańców z in-
nych części naszego miast do podejmowa-
nia i organizowania tego typu akcji.

Sprzątanie lasu
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Na majowej sesji Rady Miasta, została podjęta uchwała absolutoryj-
na  z wykonania budżetu za rok 2007. Klub Radnych MSG „O przyszłość 
Marek” przedstawił swoją opinię w związku z przedstawionym sprawoz-
daniem. W imieniu klubu wystąpił Radny Tadeusz Skłodowski.

Realizacja budżetu miasta za rok 2007 dokonana w oparciu o licz-
by jest sukcesem, głównie za przyczyną znacznego wzrostu docho-
dów w stosunku do założonego planu oraz w odniesieniu do roku 
2006. Zakładano, że do kasy miasta wpłynie 50538440 zł., a wpły-
nęło 56272791 zł., co stanowi 111,9 % planu. W stosunku do roku 
2006 dochody wzrosły o 8031922 zł. tj. 16,6 %.

Znaczny wzrost dochodów nastąpił w dziale 700 z najmu i dzierża-
wy składników majątkowych (o 243914 zł. tj. 44,1 %) i ze sprzedaży 
składników majątkowych (o 1161294 zł. tj. 47,1%). Pierwszy wzrost 
jest wynikiem zakupu kamienic i zwiększonych opłat z tytułu czynszu, 
drugi, który Pan Burmistrz szczególnie podkreśla jako największy 
w historii naszego samorządu był skutkiem słabej sprzedaży w roku 
2006 (2465568 zł), a szczególnie niskiej w roku 2005 (963367 zł.). 
Przypomnieć należy, że w roku 2004 uzyskaliśmy w tym rozdziale 
3480308 zł. czyli prawie tyle samo, co w roku 2007r., gdzie wartość 
m2 gruntu i także popyt były zdecydowanie niższe.

W dziale 756 istotny wzrost dochodów nastąpił z podatku od nie-
ruchomości osób fizycznych (o 216778 zł. tj. 6,9 %), spadków i daro-
wizn (236608 zł. t.j. 51,7 %), czynności cywilno-prawnych (1244934 
zł. tj. 45,2 %), a głównie z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(o 4698665 zł. tj. 34,4 %). Z tytułu udziału Miasta w podatku docho-
dowym od osób prawnych nastąpił spadek o 268902 zł. tj. 23,3 %.

W grupie dotacji dziwi po raz kolejny fakt zwrotu do budżetu państwa 
środków pomocowych przeznaczonych na opiekę społeczną w kwocie 
279833 zł. Według informacji zawartej w sprawozdaniu otrzymaliśmy 
dotację zawyżoną. Pan Burmistrz uważa, że środki te nie były potrzeb-
ne i należało je zwrócić. Trudno z takim stanowiskiem się zgodzić. Za-
gadnienie powinna zbadać Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dalej bardzo niepokojąca sytuacja występuje w zakresie zale-
głości podatkowych i opłat. Stanowią one w roku 2007 prawie 20 
% w stosunku do uzyskanych dochodów. Stosunek wzrostu kwoty 
zaległości w roku 2007 w stosunku do wzrostu dochodów wynosi 
8,6 %.

Wydatki
W trakcie roku wydatki wzrosły z planowanych 54316440 zł do 

57399440 zł , czyli o 3083000 zł tj.  5,7%.
Do grupy wydatków ukierunkowanych w mieście dobrze należą 

niewątpliwie wydatki przeznaczone m.in. na utrzymanie oświaty, bi-
blioteki, MOK-u, komunikację miejską. Ponosić je także trzeba na 
kontynuowanie budowy sieci wodocią   gowej, oświetlenia, remonty 
i modernizację dróg. Duży jest wzrost wydatków na remonty rowów 
melioracyjnych. Najwyższe w historii samorządu były wydatki na dro-
gi. Nie widać jednak w tych poczynaniach planowanego działania 
przede wszystkim w kierunku stworzenia alternatywnych dla ulicy 
Piłsudskiego bocznych ciągów komunikacyjnych.

Są już pierwsze konsekwencje wykupu kamienic. Wzrost nakadów 
na gospodarkę mieszkaniową o 1 439 807 zł (62,2%) , to początek 
czekających nas dużych wydatków. 

Czy 25 % wzrost wydatków na administrację to dużo? 
To bardzo dużo. Jak nie dziwi znaczny wzrost wynagrodzeń, to nie-

pokojący jest tak duży wzrost zatrudnienia i wzrost współczynnika 
wydatków z 11,5 % do 12,6 % przy jednocześnie znaczącym wzro-
ście ogólnej kwoty wydatków.

Udział wydatków na oświatę w wysokości 39,6 % (wzrost o 3 pkt) 
jest wynikiem głównie wzrostu wydatków na inwestycje (z 3446000 
na 6598000).

Niestety ponoszone tak duże wydatki nie cieszą. W tym dziale 
planowanie wymaga szczególnie dogłębnych analiz i inwestycje nie 
powinny być działem przypadku.

W ubiegłym roku zakończyliśmy rozbudowę i remont SP nr 2. 
Szkoła (i Przewodniczący Komisji Oświaty) już sygnalizuje brak sal 
dydaktycznych do nauki. Zakończyła się rozbudowa SP nr 3 . Czeka 
szkołę kapitalny remont. 

I co ???  Oczywiście poprawią się warunki do nauki. Jednak po-
nosząc tak duże nakłady , a przede wszystkim planując rozbudowę 
nie można tego nie robić optymalnie. Potrzeby w warunkach obec-
nych szkoła określiła w założeniach do rozbudowy szkoły na 12 sal 
lekcyjnych. Po rozbudowie przybyło ich tylko 5. Należy się cieszyć 
z pawilonu z salami dla klas zerowych, biblioteką i salą gimnastycz-
ną. Zapewne błędy w budowie tej części uda się w niedługim czasie 
usunąć. Natomiast projekt i jego realizacja drugiej części (sal dydak-
tycznych) jest porażką.

W sprawozdaniu trudno znaleźć jaką kwotę na rozbudowę wydali-
śmy. Należy ją jeszcze powiększyć o ponad milion zł tj. koszt zburzo-
nych sanitariatów, które były po świeżo zakończonym remoncie. Ze 
sprawozdania dowiadujemy się, że na projekt remontu SP 3 zawarto 
umowę na kwotę 98 820 zł co stanowi 12,5 % wartości planowa-
nych robót. 

W fakt ten nie wierzył sam Pan Burmistrz, sądził, że jest to pomył-
ka. Niestety po sprawdzeniu okazało się, że jest to prawda.

Warto zobaczyć jak wyglądają bieżące wydatki na administrację 
w stosunku do wydatków na oświatę. Stanowią one 46,88 %, a pła-
ce 51,63 %. Oświata to 3055 uczniów, 105 pracowników admini-
stracyjno-obsługowych i 265 nauczycieli.

Zadłużenia miasta wynosi 20,5 % w stosunku do wielkości do-
chodów. Jest duże, szczególnie w kontekście czekających (mamy 
nadzieję) miasto wydatków na kanalizację.

To, że w sprawozdaniu podawane są dane w zależności od po-
trzeby uzyskania odpowiedniego efektu marketingowego, tak jak np. 
przy sprzedaży majątku gminy nikogo nie dziwi.

Smuci jednak fakt sporej liczby błędów, które świadczą o wyjątko-
wym pośpiechu sporządzających sprawozdanie, a także braku jego 
sprawdzenia (przeczytania) przez Burmistrza Miasta.

Jak inaczej można traktować informację zawartą na stronie 28 
i 29, która nie jest spójna z zawartą niżej tabelką. Podobnie było w 
roku 2006 (str. 35) . Jeżeli coś było w roku 2006 bez sensu , to zmia-
na tylko wybranych liczb dalej powoduje, że jest to bez sensu. Po-
dobnie na str. 60 autor sprawozdania pozostawił dane z roku 2006 
o wzroście wynagrodzeń i procentowym wskaźniku tego wzrostu. 
Podał także , że zatrudnienie w Urzędzie wzrosło o 12 osób, prawie 
14 % (z 87 do 99), a liczba etatów zwiększyła się o 14 (z  83 do 97). 
Z wyjątkową frywolnością posługiwano się liczbami w tabeli na str. 
70 w zakresie wynagrodzeń osobowych i stypendiów w gimnazjach 
(wzrost wynagrodzeń o 1182,6% pogratulować). Str. 76 tab. 4 na 
pewno nie dotyczy awansów zawodowych nauczycieli. Brak informa-
cji o liczbie pracowników pedagogicznych i administracyjnych. Błędy 
i przekłamania czynią sprawozdanie niewiarygodnym.

Pan Burmistrz dziękował pracownikom Urzędu Miasta za włożony 
wysiłek w realizację zadań. Do tych podziękowań chcemy się też do-
łączyć, kierując je także do pracowników z dłuższym stażem.

Podziękowania należą się mieszkańcom, którzy dołączyli do grupy 
podatników wskazujących w zeznaniach podatkowych miejsce za-
mieszkania w Markach przyczyniając się w ten sposób do zwiększo-
nych dochodów miasta.

Klub Radnych MSG
„O przyszłość Marek”

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2007

Już są długo oczekiwane wyniki sprawdzianu na zakończenie 
klas szóstych.
Dobra wiadomość przede wszystkim dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 3, którzy uzyskali najlepszy wynik w mieście. Oto 
one:
Szkoła Podstawowa nr 1 - 25,5 pkt
Szkoła Podstawowa nr 2 - 25,0
Szkoła Podstawowa nr 3 - 28,8
Szkoła Podstawowa nr 4 - 26,5
Szkoła Podstawowa nr 5 - 25,3 na 40 możliwych punktów.
Średnia miasto – 26,1, średnia powiatu – 25,83,  średnia 
województwa – 26,37, średnia kraju – 25,8. Tradycyjnie średnia 
dla Warszawy jest wysoka i wynosi 29,23 pkt

A tak wygłądają wyniki egzaminów gimnazjalnych:

Wyniki sprawdzianów Szkoła Liczba uczniów Średn. humanist. Średn. mat-przyrodn.
GM nr 1 151 31,8 24,5  
GM nr 2 70 30,2 23,0
AD Astra 6 33,3 45,5
Średnia dla miasta 31,3 24,6
Średnia dla powiatu 31,83 26,94
Średnia dla województwa 31,72 28,58
Średnia dla W-wy 35,33 32,63
Średnia krajowa 31,8 27,1
W tym miejscu chcemy przypomnieć, że Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze na zakończenie roku szkolnego w roku ubiegłym 
ufundowało 20 nagród dla najlepszych uczniów i najlepszych 
sportowców na łączną kwotę 5950 zł. W tym roku nagród było 22 
plus jedna zbiorowa na łączną kwotę 7000 zł.
Składamy podziękowanie dla Pana Andrzeja Motyki za udostępnienie 
wyników. Wszystkim uczniom życzymy szczęśliwych wakacji i wiary 
we własne możliwości w nowym roku szkolnym.

Tadeusz Skłodowski
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Interior Centrum Sp.j.
ul. Ciurlionisa 3, 05-260 Marki

tel. (0 -22) 799 18 19, fax (0-22) 771 24 96 
e-mail: interior@grupapsb.com.pl www.interiorcentrum.com.pl

CENTRUM DOCIEPE¡ BUDYNKÓW

MIESZAMY TYNKI I FARBY JU  ̊OD 24 h

Firma specjalizuje sí  w handlu detalicznym i hurtowym materia∏ami budowlanymi.

Elewacje wykonane w systemei Terranova

Oferuje:
• p∏yty gipsowo-kartonowe
• profile do p∏yt g-k i sufitów podwieszanych
• sufity podwieszane mineralne ARMSTRONG
• docieplenia poddaszy - we∏na ISOVER, PAROC, URSA
• styropian TERMO ORGANIKA
• cement, ceg∏a, wapno
• kleje do glazury CERESIT, ATLAS, CEKOL
• gipsy szpachlowe i tynkarskieDOLINANIDY,
KNAUF, CEKOL

• folie budowlane, paroizolacyjne 
i wiatroizolacyjne
• tynki akrylowe, mineralne
farby wewń trzne i elewacyjne 
- w∏asne mieszalniki

• promocyjne ceny
• doradztwo techniczne
• mi∏a i fachowa obs∏uga
• transport do klienta gratis

Przez powiat Wołomin przebiega, oprócz 
dwóch dróg krajowych (DK 50 i S8), kilka dróg 
wojewódzkich. Dla Marek najważniejsze są dro-
gi nr 631, 632 oraz niesławna 634.Według naj-
nowszych informacji uzyskanych przeze mnie 
w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
(Rejon Drogowy nr 5 Wołomin - Nowy Dwór Ma-
zowiecki z siedzibą w Wołominie) na koniec Maja 
2008 roku sytuacja przedstawia się następują-
co: Droga 632 (ulica Legionowa w Strudze) na 
odcinku Marki Rembelszczyzna (do drogi 633) 

posiada projekt przebudowy do szerokości normatywnej 6 metrów. 
Realizacja tej inwestycji nastąpi w 2009 roku. Przebudowie ma ulec 
około 4 km drogi. 

Droga 631 na odcinku od ronda w Zegrzu do skrzyżowania z DK 
17 w Zielonce (projektowana) będzie drogą jednopasmową o wy-
miarach 2x3,5m jezdnia +2x2m pobocza (łącznie 11 metrów, jak 
obecnie istniejąca od Strugi do Nieporętu).Zakończenie prac projek-
towych przewidziane jest na 2009 rok, realizacja inwestycji nastąpi 
w latach 2010-2013. Od ronda w Zielonce do granic Warszawy 631 
będzie droga dwupasmową. Dalszy ciąg drogi 631 w kierunku ulicy 
Marsa, od granicy powiatu Wołomin z Rembertowem będzie realizo-
wany przez ZDM Warszawa. Na moje pytanie, dlaczego od Zielonki 
choćby tylko do Marek nie będzie to droga dwupasmowa uzyska-
łem odpowiedź, że nie przewiduje się zwiększonego ruchu na tym 
odcinku w związku z planowaną S8 (Via Baltica). Realizacja całego 
przedsięwzięcia, czyli drogi 631, S17 i S8 powinna teoretycznie za-
kończyć się najpóźniej w 2013 roku. Największe wątpliwości budzi 
termin realizacji S8, chociaż GDDKiA obiecuje, że po ukończeniu 
S8 na odcinku Radzymin – Wyszków zajmie się w trybie przyspie-

Jakie będą inwestycje w sieci dróg wojewódzkich?
szonym odcinkiem Marki- Radzymin. Na drodze 631 jeszcze w tym 
roku, na skrzyżowaniu z drogą 633 (w Nieporęcie za mostem nad 
Kanałem Żerańskim) zostanie wybudowane rondo. Początek prac 
w wakacje, ukończenie w 2008.

Droga 634 to problem Wołomina, mieszkańcy Marek omijają tę 
drogę i jeżdżą przez Maciołki. Od Zielonki do ulicy Legionów w Wo-
łominie (przy starym Szpitalu) będzie drogą dwupasmową. Kon-
cepcja na jej przebudowę będzie zakończona jeszcze w tym roku. 
Następnie w 2009 roku będą podjęte starania o decyzje środowi-
skowe (szczególnie Zielonka). Potem decyzja lokalizacyjna od Wo-
jewody. Gdy Wojewoda już decyzje wyda, to po wykonaniu projektu 
budowlanego można występować o pozwolenie na budowę drogi. 
Realnie przebudowa drogi 634 (od Zielonki do Wołomina) mogłaby 
się rozpocząć w 2010 roku. W gminie Ząbki  przebudowa tej drogi 
jest niemożliwa (są projekty innych rozwiązań). Jest to spowodo-
wane zbyt gęsta zabudową. Odbiegając od tematu dróg wypada 
powiedzieć, że w Ząbkach – 1 km² powierzchni gminy, zamieszkuje 
ponad 2200 mieszkańców (ponad 15 razy więcej niż średnia na 
1 km² w   Chinach).

To wszystko, co napisałem to plany. Czas pewnie je zweryfikuje? 
Oby nie ze szkodą dla kierowców.

Ryszard Węsierski 
Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego

Klub Radnych „O przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowkiTadeusz Skłodowski

e-mail:  radni@msg.net.pl     tel.: 514-474-935
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OGŁOSZENIA DROBNE:

OGŁOSZENIA RÓŻNE
*  Mam do wynajęcia browar całkowicie wyposażony gotowy do pracy. Ka-

dzie maszyny ze stali kwasoodpornej, zatwierdzony atest sanepidu, 
moc produkcji 45000 litrów piwa na miesiąc personel przeszkolony. 
tel.500409404

*  Sprzedam BROWAR wraz z całym wyposażeniem. Kadzie maszyny z stali 
kwasoodpornej stan idealny, zatwierdzony ATEST SANEPIDU HACCP, moc 
produkcji 45000 litrów piwa na miesiąc. DOM mieszkalny DZIAŁKA budow-
lana 0,5hektara nie ma żadnych obciążeń własność. tel.500409404

*  Cegle tradycyjna tanio odsprzedam.Pelna2000szt. Dziurawka 2500 szt. 
Marki, tel.0505524704

*  Przyjmę Stolarzy. 502575950

*  USŁUGI STOLARSKIE . 502575950

Jak zamieścić DARMOWE ogłoszenie?
Treść ogłoszenia – do 200-250 znaków, ze wskazaniem kategorii, przesłać: 
e-mail: gazeta@msg.net.pl lub Pocztą: Reakcja Gazety MSG; ul. Piłsudskiego 138; 
05-270 Marki, Dział Reklamy Płatnej: 0-607 281 720   gazeta@msg.net.pl.

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:
1. Sklep „U Gabrysi”, ul. Małachowskiego 112
2. KOBUS Sp. z o.o. Najlepsze Pieczywo w Markach, ul. Piłsudskiego 140 B
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 Ogólno spożywczy, 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. Sklepy ul. Legionowa
21. Sklep, ul. Cmentarna
22. Urząd Miasta Marki
23. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ul Piłsudskiego  (oddział i fi lia)
24. Sklep Państwa Sobańskich, ul. Pomnikowa 19
25. Sklep Spżywczo Monopolowy “GABRIELA”, Małachowskiego 12
26. MARCPOL, Al. Piłsudskiego
27. Sklep Spożywczt ADAM, ul. Kościuszki 64B
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Wykonawstwo robót instalacyjnych
dla budownictwa


