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We wrześniu mija dwa lata od chwili, 
gdy nasza gazeta po raz pierwszy trafiła 
w Państwa ręce. Jesteśmy z tego powodu 
bardzo dumni i szczęśliwi. Udało się stworzyć 
pismo, które na stałe znalazło miejsce 
w naszym lokalnym społeczeństwie. Dwa 
lata dla jednych może niewiele, dla nas, 
którzy pracują nad każdym numerem te 
dwa lata możemy określić jednym słowem 
SUKCESSSSS. 

Zanim się podzielimy naszymi planami na 
przyszłość, chcielibyśmy w kilku zdaniach 
przybliżyć Państwu genezę powstania 
naszego pisma jak i sylwetki osób, które 
kierowały naszą gazetą.

Pomysł na gazetę zrodził się w maju 2006 
roku, na jednym ze spotkań Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego. Miasto 
nie miało własnej gazety,  nasze sprawy 
poruszane były w gazetach regionalnych, 
ale częściej to były informacje z mareckich 
kronik policyjnych niż faktycznie nurtujące 
nas problemy.

Uważaliśmy, że pomoże nam ona skutecznie 
wyartykułować potrzeby miasta, wskazać 
niedociągnięcia administracji, nakłonić do 
podjęcia wspólnych działań do rozwiązywania 
problemów mieszkańców . Firmom mareckim 
chcieliśmy przybliżać prawo gospodarcze, 
podatkowe i prawo pracy.

Przez kilka miesięcy przymierzaliśmy 
się do tego pomysłu, dyskusje trwały 
długo. Wreszcie zebrała się grupa, która 
postanowiła wziąć na swoje barki wszelkie 
działania związane z gazetą.

Gazeta Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego po raz pierwszy ukazała 
się w miesiącu  wrześniu 2006 roku, 
a Redaktor Naczelną została Ewa 
Zembrzycka – Wiater. Pierwsze numery 
to ciągłe poszukiwania: jak, co, gdzie, 
za ile. Nikt z nas nie miał doświadczenia 
w wydawaniu gazety. Pani Ewa wciągała 
chętnych do pracy, do pisania – ale jakoś 
tak po drodze się wykruszali. Najwięcej 

i tak sama musiała zrobić, najwięcej 
swojego czasu poświęcić.

Potem funkcję Naczelnej przejęła 
Małgorzata Kapica. Gazeta zaczęła być 
bardziej literacka, dużo było o wydarzeniach 
kulturalnych na terenie Marek. Były sylwetki 
osób mieszkających w naszym mieście,  
zasłużone dla niego, tworzące w Markach 
kulturę. Poza tym Pani Małgosia sama też 
pisała świetne artykuły /”Okiem Stańczyka”/.
Trzeba nadmienić, że dzięki determinacji 
i uporowi Pani Małgosi udało się utrzymać 
wydawanie naszej Gazety.

Specjalne podziękowania należą się 
Jackowi Orych, naszemu, nieocenionemu 
koledze, który czuwa nad stroną techniczną 
każdego wydania. W tym miejscu 
pragniemy podziękować wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do wydawania naszej gazety, poprzez 
zbieranie materiałów, pisanie artykułów, 
podpisywanie umów na reklamy, czy 
kolportaż. 

Nie zapominamy o naszych rekla-
modawcach. To dzięki Wam nasze pismo 

funkcjonuje. Wszystkim, którzy na naszych 
łamach zamieszczali, lub zamieszczają 
nadal swoje reklamy składamy gorące 
podziękowania. 

Od kilku miesięcy Naczelnym jest  
Dariusz Pietrucha i specjalizuje się 
w przeprowadzaniu wywiadów. Jak to robi 
– możecie się Państwo przekonać sami, 
wystarczy zajrzeć do dwóch ostatnich 
numerów.

Naszym założeniem była i jest nadal 
konsolidacja społeczeństwa mareckiego.  

To dla Państwa piszemy o tym co 
w Markach się dzieje, lub co może się zdarzyć 
w niedalekiej przyszłości. Przedstawiamy 
jakie plany ma miasto na lata najbliższe, 
co za kilka lat nas czeka, jak pracuje nasza 
administracja. Informujemy, jak ścierają się 
poglądy radnych na sesjach i jak odnoszą 
się do spraw ważnych dla miasta. Udało 
nam się na stałe nawiązać współpracę 
z obecnym wicestarostą naszego powiatu 
Panem Ryszardem Węsierskim, który 
przybliża nam działania administracji 
powiatowej. Celem naszym jest, aby gazeta 
była otwarta na wszystkie środowiska, by 
była forum wymiany poglądów.

Wiemy, że chętnie Państwo sięgacie 
po każdy następny egzemplarz. Mamy 
nadzieję, że tak będzie nadal. Ze swojej 
strony zobowiązujemy się dołożyć wszelkich 
starań aby Gazeta była coraz lepsza, 
ciekawsza i aby każdy z Was znalazł w niej 
cos dla siebie.
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Wydział Ochrony Środowiska w Markach 
mógłby zarobić ponad 2 miliony złotych

Urząd Miasta Marki 
rozbudowuje szkołę 
nr 4 przy ulicy Dużej w 
Pustelniku. Pozwolenie 
na budowę 245p/06 
zostało wydane 13.04. 
2006 roku. Na tyłach 
szkoły budowana jest 
sala gimnastyczna 
z zapleczem. Przy pla-
nowanych większych 
imprezach potrzebny 

jest parking dla pojazdów. Tylko, że decyzja 
z 2006 nie obejmuje budowy parkingu. I tu 
zaczyna się problem naszych władz. Zamiast 
zapoznać się z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska (zapytać odpowiednie-
go pracownika Urzędu) Włodarz Marek na 
XX Sesji Rady w dniu 10 września 2008 
wygłasza tyradę o niedobrym Starostwie 
(w domyśle o niedobrym Staroście lub 
Wicestaroście). Chociaż każdy prawnik wie, 
że „NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI”, to 
jednak rozumiem Włodarza i Jego szeroki 
zakres kompetencji, w tym dotyczących 
Ochrony środowiska, więc wyjaśniam, co 
następuje.

 
Artykuł 84 ustawy z dnia 16.04.2004 

„O Ochronie Przyrody” stanowi:
1.  Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty 

za usunięcie drzew lub krzewów
2.  Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy 

do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów

3.  Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 
ustala się w wydanym zezwoleniu. 
(opłata ustalona na podstawie stawek 
zawartych w Obwieszczeniu Ministra 
Środowiska z 16 października 2007r. 
w sprawie stawek opłat za usuniecie 
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie 
zieleni na rok 2008 podlega podwyższe-
niu o 100% zgodnie z art. 85 punkt 6 ww. 
ustawy) 

4.  Organ właściwy do wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów odracza, na 
okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, 
termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, 
jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie 
ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi 
drzewami lub krzewami.
Gdyby Burmistrz Marek bez zgody Sta-

rostwa wyciął 99 drzew przy szkole nr 4 
(w tym: 1 gruszę, 1 klon, 2 lipy, 3 brzozy, 7 
czarnych topoli oraz kilkadziesiąt sosen), 
zapłaciłby 845 537,94 zł x3 (artykuł 89 
ust.1 ww. ustawy), ale w tym przypadku nie 
dla Starostwa, tylko na Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w 
Markach. Mówiąc otwartym tekstem –„gdy-
by burmistrz zlekceważył decyzję starostwa 
sam sobie zapłaciłby karę”. Może byłoby 
to z korzyścią dla Marek. Wydział Ochrony 
Środowiska w Markach miałby w budżecie 
pieniądze na posprzątanie lasów, wykosze-

nie i oczyszczenie rzeki Długiej i Czarnej, 
dodatkowe pojemniki na śmieci itd., 

Jest i inne rozwiązanie. 
Decyzją Starosty można odstąpić od wy-

mierzenia opłaty za wycięcie. Dokonuje się 
tego w szczególnych przypadkach w trybie 
uznaniowym – tu jest to wskazane, mając 
na uwadze szkołę. Zobowiązuje się wówczas 
wnioskodawcę do odtworzenia drzewosta-
nu. Ale Burmistrz postępuje irracjonalnie. 
We wniosku z 19 sierpnia 2008 roku dekla-
ruje nasadzenie drzew w miejsce wyciętych 
zaś na Sesji 10 września, opierając się na 
zawiadomieniu z 29 sierpnia(nie decyzji 
ostatecznej) wypowiada opinie, które nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego. Wy-
wołuje „burzę w szklance wody”. Stawiam 
pytanie - Komu to ma służyć? Drzewom?, 
Mieszkańcom?, Samochodom?. Parking 
i tak powstanie wcześniej czy później, 
jednak podważanie reputacji Wydziałów 
Starostwa, czy też samych Starostów nie 
służy przyspieszeniu procesów decyzyjnych. 
Dobry Włodarz, każdej z 12 Gmin Powiatu 
Wołomin to taki Gospodarz, który dla dobra 
Gminy i Jej mieszkańców, w celu przyspie-
szenia decyzji potrafi używać telefonu. Ten 
wynalazek Alexandra Grahama Bella jest 
dzisiaj ogólnie dostępny!!! Ciąg dalszy?

Ryszard Węsierski – Wicestarosta
Przedstawiciel Mieszkańców

 Marek w Radzie Powiatu

Bezpłatne
szczepienie

przeciw grypie
sezonowej

dla mieszkańców Marek
powyżej 65roku życia

Od 19 września 2008 roku
mieszkańcy Miasta Marki
powyżej 65 roku życia

mogą skorzystać
z bezpłatnych szczepień

przeciwko grypie sezonowej.

Informacje i szczepienia w:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„KARDIO-MED”

ul. Sportowa 3, 05-270 Marki
oraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„ESCULAP”

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Szczepienia fi nansowane z budżetu Miasta Marki
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Zakończył si konkurs „Marki w zieleni”. 
Wyniki i punktacja przedstawiają się nastę-
pująco:
I miejsce 
- posesja przy ulicy Dmowskiego 25 - 117 pkt.
II miejsce 
- posesja przy ulicy Traugutta 16 - 105 pkt.
III miejsce 
- posesja przy ulicy Letniej 13 - 87 pkt.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Coś się wreszcie ruszyło i dzieje w sprawie 
naszych kamienic. Okazuje się, że nasza 
gazeta jest nie tylko pismem, w którym 
możemy opisywać nasze drobne, większe 
problemy i dzielić się nimi z wami mieszkań-
cami. Nasza interwencja odniosła skutek. 

Urzędnicy władni w podejmowaniu decyzji 
stanęli na wysokości zadania i zrobili pierwszy 
krok - najbardziej nieestetyczne miejsce w 

kamienicach (jakże wszystkim potrzebne) zo-
stało wyremontowane. Należy takie działanie 
zauważyć i podziękować za zrobienie takiego 
drobnego kroku w kierunku normalności. 
Zdjęcia pokazują starania Urzędu jednak za-
czynając remont wykonawca powinien zadbać 
o jego zakończenie. Jedne drzwi wymienione 
a drugie nawet nie pomalowane, burzy to 
estetykę wykonanego remontu.

Jakie kamienice…  cd.
Drugim aspektem jest powstałe wysypi-

sko śmieci, co bardzo kontrastuje z czystymi 
ścianami. 

Tutaj również wiele gorzkich słów należy 
się mieszkańcom kamienic. Radni zwracają 
uwagę na nieprawidłowości, Urząd Miasta 
reaguje a mieszkańcy nie są w stanie usza-
nować dokonanych zmian. 

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia była 
przekazywana na ręce Burmistrza informacja 
o spalaniu śmieci w kontenerach. Urząd do 
tej pory nie zrobił nic a mieszkańcy zrobili 
sobie osiedlową spalarnię śmieci. Chyba są 
przeprowadzane okresowe kontrole przez 
Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym  
i takie nieprawidłowości powinny być zauwa-
żone (patrz zdjęcie).  Na jednym z posiedzeń 
Komisji Zdrowia Radni byli poinformowani, że 
została w tym wydziale zatrudniona osoba 
znająca problemy mieszkańców kamienic i to 
ona pierwsza powinna na te nieprawidłowości 
zwracać uwagę - dlaczego tego nie robi - to 
pytanie do Naczelnika Wydziału.

Innym problemem jest brak reakcji miesz-
kańców na wylewanie nieczystości na ulicę 
Piłsudskiego jak i między kamienice. Dla-
czego nikt z Was mieszkańców nie reaguje 
widząc taki obrazek.  

Urząd Miasta wykonał odwodnienie w po-
staci studni chłonnej na ulicy Paderewskie-
go. Studnia ta jest również wykorzystywana 
przez okolicznych mieszkańców i użytkowni-
ków obecnego bazaru, jako zlewnia nieczy-
stości. Dlaczego nikt nie reaguje, dlaczego 

godzicie się, aby Wasz sąsiad wylewał swoje 
nieczystości pod Wasz nos, dlaczego ma 
pod Waszym nosem palić swoje śmieci. 

Takich pytań może być więcej, lecz powinniśmy 
zdać sobie z tego sprawę, że miejsce, w którym 
mieszkamy jest naszym domem a zadbanie 
o teren wokół również należy do nas.

Osoby w Urzędzie odpowiedzialne za 
administrowanie mieniem komunalnym po-
winny częściej wyruszać w miasto by mieć 
obraz rzeczywistej sytuacji na podległym im 
terenie i szybciej reagować na zauważone 
nieprawidłowości.

W imieniu Klubu Radnych MSG zwracam 
się do wszystkich mieszkańców naszego 
miasta z apelem, aby informacje o zauwa-
żonych nieprawidłowościach, braku  reak-
cji Urzędu Miasta na przekazane uwagi 
itp. kierowali na adres naszej gazety lub 
przekazywali je drogą mailową: gazeta@
msg.net.pl i radni@msg.net.pl

Radny MSG Ryszard Korotko

Marki w zieleni

Zwyciężczyni konkursu.Pierwsze miejsce.
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Marcovia historia
Pierwsze wzmianki o klubach sportowych w Mar-

kach pojawiają się w 1922-1923 r. Pierwszym 
Mareckim klubem był RKS Marcovia. Powstał on 
z inicjatywy działaczy i miłośników sportu z Marek 
i Pustelnika. Głównymi założeniami klubu było sze-
rzenie kultury i sportu zarówno wśród dorosłych jak 
i młodzieży. Boisko piłkarskie klubu RKS Marcovia 
znajdowało się przy ul. Piłsudskiego (w okolicy ul. 
Sosnowej).Natomiast siedziba klubu znajdowała się 
w drewnianej karczmie ( na rogu ul. Piłsudskiego 
i 11 Listopada). Podczas okupacji niemieckiej 
działalność klubu została zawieszona na cały czas 
trwania pobytu nazistów w naszym kraju. Natomiast 
zawodnicy i działacze klubu działali w ruchu oporu. 
Po zakończeniu działań wojennych w naszym kraju 
przystąpiono do wznowienia działalności klubu 
Marcovia.

Poza drużynami piłkarskimi utworzono sekcję 
bokserską, tenisa stołowego, która to zdobyła 
mistrzostwo ligi międzywojewódzkiej.

Drugim mareckim klubem był klub ,,Budowlani”. 
Powstał on w roku 1952 przy Zakładach Ceramiki 
Budowlanej, młodzież z Pustelnika przy pomocy 
miejscowej społeczności założyła klub sportowy 
z sekcją piłki nożnej, należący do Zrzeszenia 

Sportowego ,,Budowlani”. Wybudowane zostało boisko piłkarskie. 
Położone ono było na terenach obecnie zajmowanych przez stację 
benzynową przy ul. Piłsudskiego. W skład pierwszego zarządu 
wchodzili: p. Apt(kierownik Zakładu Ceramiki Budowlanej),jego syn 
Stanisław, p. Leonard Kosmowski, p. Marian Goliwas, p. Leszek 
Mianowski, p. Czesław Rzepniewski, p. Gontarczyk. W roku 1953 
powstało krajowe zrzeszenie Start będące zrzeszeniem spółdzielni 
pracy. W tym roku na walnym zgromadzeniu zmieniając nazwę klubu 
z ,,Budowlani” na ,,Start” wybrano nowy zarząd na czele którego 
stanął doktor Zbigniew Rzednicki. Nowy zarząd z myślą o połączeniu 
klubu Marcovia z klubem z Pustelnika przyjął nazwę ,,Start Jedność“. 
Staraniem Zarządu klubu oraz jego prezesa, otrzymano przydział 
działki pod budowę stadionu przy ul. Wspólnej. Środki do zrealizowa-
nia inwestycji pozyskano ze Zrzeszenia ,Start”. Rozpoczęto również 
budowę hali sportowej na której budowę środki pozyskano po części 
z totalizatora sportowego, natomiast resztę uzbierano organizując 
zabawy taneczne. W latach 1956-1957 drużyna ,,Start Jedność” 
zwróciła się do Dyrektora Naczelnego Zakładów Okładzin Ciernych 
,,Polmo” w Pustelniku o przyjęcie patronatu nad klubem. Dyrektor 
Bartoszewicz wyraził zgodę, motywując to tym, że skoro fabryka 
mieści się na terenie Pustelnika, to chociaż częściowe zyski powinny 
być inwestowane na tym terenie. Po rezygnacji doktora Rzednic-
kiego, nowym Prezesem klubu został p.inż. Roman Lisik, Dyrektor 
Techniczny Zakładów ,,Polmo” jednocześnie wielki entuzjasta piłki 

nożnej. Za czasów tej prezesury klub wywalczył awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej ,,A klasy”. Po przejęciu patronatu nad klubem 
,,Start Jedność” przez ,,Polmo” klub zmienił nazwę na ,,Polimer”, 
w którego skład wchodziły dwa Mareckie kluby ,,Marcovia” oraz ,,Start 
Jedność”. Dzięki patronatowi ,,Polmo” ruszyły prace przy Hali sportowej 
i zapleczu, dokończono budowę trybun na 1000 osób, oraz ogrodzono bo-
isko wraz z bieżnią. Patronat ,,Polmo” nad klubem zakończył się 1971r. Po 
tym czasie działalność klubu została zawieszona na 2 dwa lata z powodu 
zawieszenia boiska. Działalność klubu została wznowiona w roku 1973. 
Powstał klub MKS Marcovia pod patronatem Urzędu Miasta.

Tadeusz Miechowicz



 13.00 - 13.15  – Uroczyste rozpoczęcie Spartakiady.

 13.15 - 14.00  –  Eliminacje do konkurencji indywidualnych w grupach wiekowych.

Bieg na 30 m.

Bieg na 60 m.

Bieg na 100 m.

Rzut piłką lekarską.

Skok w dal z miejsca.

 14.00 - 15.00  – ¼ i ½ fi nałów.

 15.00 - 16.00  – Finał.

 13.30 - 15.30  – Konkurs na najlepszego technika piłki nożnej.

 14.00 - 17.00  – Konkursy rodzinne na wesoło o tytuł sportowej rodziny roku.

 13.00 - 15.00  – Turniej warcabowy.

 13.00 - 15.00  – Turniej tenisa stołowego.

 13.00 - 15.00  – Konkurs wspinaczki na ściance.

 15.45 - 16.00  – Wyścig Kolarz kontra Rolkarz.

 16.00 - 16.50  –  Mecz piłki nożnej z okazji 85-lecia K.S. Marcovia 

Marcovia – Radni i Urzad Miasta Marki + Michalici.

 17.30 - 18.30  – Uroczyste zakończenie Spartakiady podium

     - wręczenie nagród ufundowanych przez Sponsorów Spartakiady.

 13.10 - 13.20  – Koncert muzyczny – DJ Buli.

 13.25 - 13.40  – Pokaz tańca nowoczesnego cz. I – zespół Szok Dance.

 14.00 - 16.00  –  Happening plastyczny, pt. ”Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ru-

chu wypoczywać” – zapraszamy dzieci z rodzicami.

 14.00 - 15.30  – Mikrofon dla wszystkich – występy dzieci Szkół Mareckich.

 13.40 - 14.00  – Koncert muzyczny Elżbieta Kołodziej-Kiska z zespołem Inspiration. 

 14.35 - 14.55  – Pokaz tańca nowoczesnego cz. II – zespół Szok Dance.

 15.00 - 15.30  – Zespół Tańca Nowoczesnego „ATUT” Mareckiego Ośrodka Kultury

 15.35  -16.00  – Elżbieta Kołodziej-Kiska z zespołem Inspiration.

 16.20 - 16.30  – Pokaz tańca nowoczesnego cz. III – zespół Szok Dance.

 16.50 - 17.30  – Koncert muzyczny Elżbieta Kołodziej-Kiska z zespołem Inspiration.

    WYDARZENIA SPORTOWE

     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 

. . . PROGRAM SPARTAKIADY . . . . . . . 
                            Stadion Miejski, ul. Wspólna 12



 13.10 - 15.10  – Psie sporty, czyli „Hece na cztery łapy”.

 14.30 - 16.30  – Pokazy skuteczności pasów bezpieczeństwa.

 15.00 - 16.00  – Pierwsza pomoc – prezentacja.

 13.40 - 14.20  – Straż pożarna – pokazy.

 13.00 - 17.00  –  Zbiórka krwi połączona z możliwością zwiedzania ambulansu do poboru krwi.

 13.30  – Pokaz motocykli Honda Goldwing.

 13.00 - 15.00  – Pokaz uzbrojenia Air + Paintball.

 14.00 - 15.00  – Od zabawy do sportu – konkurencje sportowe dla najmłodszych.

 13.00 - 15.00  – Pokaz robota do unieszkodliwiania urządzeń wybuchowych.

       WYDARZENIA EDUKACYJNE

ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI

W TYM LOSOWANIA CENNYCH NAGRÓD

. . „CZAT” MARKI 2008 . . . . . . . . . . . 



Odszedł od nas na zawsze wielki Przyjaciel 
szkoły, wspaniały Kolega, szlachetny człowiek, 
z którym przez wiele lat dzieliliśmy radości 
i trudy nauczycielskiej profesji.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy już bez niego. 
Wydawało się jednak, że za chwilę usłyszymy, 

jak swoim pięknym, niepowtarzalnym głosem „wita koleżeństwo”, 
tak bowiem zwykł się do nas zwracać.

Pracowaliśmy razem od 1 września 1994r w Zespole Szkół 
Zawodowych, a później w Zespole Szkół Nr 1 w Markach.

Staranne wykształcenie, a później wieloletnie doświadczenie, które 
zdobył pracując przez wiele lat w administracji państwowej, było 
bezcenne w pracy z młodzieżą na lekcjach prawoznawstwa. Wśród 
uczniów cieszył się autorytetem i nieskrywaną sympatią. Szanowany 
za swoją wiedzę a sposób przekazywania sprawiał, ze lekcje prawa były 
ciekawe i zajmujące. Wśród swoich uczniów rozbudził zainteresowanie 
przedmiotem, wielu wybrało studia prawnicze. Każdemu gotów zawsze 
poświęcić swój czas i wiedzę, uważnie wysłuchać i przyjść z pomocą. 

Z powierzonych obowiązków wywiązywał się niezwykle sumiennie, 
rozważny w podejmowanych decyzjach i wyrażanych opiniach. 

Obdarzony darem słuchania, ciepły, z poczuciem humoru, był opiekunem 
młodszych nauczycieli, otaczał ich niemal ojcowską troską.

Wychowany w kulcie polskich romantyków żył godnie i pięknie, wierny 
do końca wyznaniu – postępuj tak, jak chciałbyś, by postępowali inni. 
Był bardzo związany z rodzinnymi stronami, często powracał do swego 
dzieciństwa i lat spędzonych w wadowickim gimnazjum. 

Uwielbiał rozmowy o literaturze, był doskonałym mówcą. Kolekcjonował 
maksymy życiowe. Nikt tak pięknie nie potrafił zaśpiewać kolędy przy 
wigilijnym stole, a my zauroczeni słuchaliśmy.

Wiedzieliśmy, że był ciężko chory, ale wewnętrzny spokój, 
serdeczna, ciepła atmosfera, którą zawsze wnosił, budziły nadzieję.

Kiedy w czerwcu pięknie rozstawał się z nami dedykując 
w podziękowaniu za wszystkie spędzone wspólnie lata strofy poezji 
Mickiewicza, nie wiedzieliśmy, że było to pożegnanie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Nr 1 w Markach im. J. Pawła II

Pamięci Wacława Wichra          
              (1935 – 2008)

„Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem?
Prochem i niczem.”
(A. Mickiewicz. Dziady. Część III.)



wrzesień 2008 9

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej 9 kwietnia 2008 roku, 
Radni otrzymali (na dwa dni przed posiedzeniem Komisji) projekt 
uchwały który spowodować miał podwyżki opłat za wodę i ścieki. Po 
dość długiej dyskusji projekt miał trafić na następne posiedzenie 
Komisji w najbliższym czasie. NIE TRAFIŁ ale podwyżki zostały 
wprowadzone, jak na pewno każdy z nas zauważył. 

W imieniu Klubu Radnych MSG – Ryszard Korotko (17.06.2008 r.) 
złożył interpelacje na ręce Pana Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie 
takiego, dość dziwnego stanu rzeczy. Treść interpelacji:

„Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 9.04.2008r. otrzymała 
do rozpatrzenia projekt uchwały o zmianie stawek za wodę i ścieki. 
Projekt ten został odesłany do poprawienia i nie wrócił już do ponownego 
rozpatrzenia przez komisję Budżetową ani nie został przedstawiony 
Wysokiej Radzie. Efektem tego działania było podniesienie w/w 
stawek przez Wodociąg Marecki mieszkańcom naszego miasta.

Zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi, 
dlaczego w tak ważnej dla mieszkańców sprawie została pominięta 
Rada Miasta, której nie przedstawiono projektu uchwały dotyczącej 
podniesienia stawek za wodę i ścieki.

Ryszard Korotko Radny Miasta Marki”
W odpowiedzi z dnia 30 czerwca 2008 roku Burmistrz Janusz 

Werczyński pisze:
„W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 17 czerwca 2008 

roku uprzejmie informuję, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 czerwca 
2008 do 31 maja 2009 roku ustalone zostały zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 
123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym 
dniem wejścia taryf w życie, przedstawia burmistrzowi wniosek 
o ich zatwierdzenie. Dyrektor Zarządu Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Wodociąg Marecki w dniu 12 marca 2008 roku 
złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Do wniosku dołączono 
szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.

Wniosek wraz załącznikami poddałem analizie celem ustalenia czy 
taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy. Ponadto 
dokonałem weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, 
pod względem celowości ich ponoszenia (art. 24 ust. 4 ustawy).

Po pozytywnej weryfikacji, wystąpiłem do Rady Miasta Marki 
z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2008 do 31 maja 
2009 roku. Projekt otrzymał nr druku 180.

Wydanie opinii o projekcie uchwały znalazło się w porządku obrad 
posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej zwołanego na dzień 9 
kwietnia 2008 roku. W trakcie posiedzenia Komisji radny Pan Tadeusz 
Skłodowski złożył wniosek o odroczenie głosowania w tej sprawie. 
Wniosek został przez Komisję przyjęty. Rozpatrzenie projektu uchwały 
znalazło się także w projekcie porządku obrad XVII zwyczajnej sesji Rady 
Miasta Marki zwołanej na dzień 16 kwietnia 2008 roku (pkt. 8 projektu 
porządku obrad). Wobec braku wymaganej przepisami Statutu Miasta 
Marki opinii właściwej komisji o projekcie uchwały, złożyłem wniosek 
o skreślenie z porządku obrad tego punktu.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 cytowanej ustawy jeżeli rada gminy nie 
podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, taryfy 
zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni 
od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Termin do podjęcia 
uchwały przez Radę Miasta Marki upłynął w dniu 26 kwietnia 2008 
roku. W związku z powyższym, pismem nr BM 0717/18/2008 z dnia 
14 maja 2008 roku wycofałem zgłoszony projekt uchwały.

            BURMISTRZ Janusz Warczyński”
Reakcja Klubu Radnych MSG na próbę manipulacji została 

zawarta w proteście który został odczytany na ostatniej sesji Rady 
Miasta Marki:

„Klub Radnych Rady Miasta Marki „O Przyszłość Marek” 
stanowczo sprzeciwia się manipulowaniu informacją, która miała 
miejsce w odpowiedzi na interpelację radnego Ryszarda Korotko 
dotyczącą zmiany taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków.

Faktem jest, że radny naszego klubu Tadeusz Skłodowski złożył 
wniosek o odroczenie głosowania, którym Komisja Budżetowa miała 
wydać opinię w zakresie zmiany stawek na zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na posiedzenie następnej 
Komisji Budżetowej z powodu dostarczenia obszernych i merytorycznie 
trudnych materiałów sporządzonych przez Wodociąg Marecki 
uzasadniających zdaniem wnioskodawców tak szokującą podwyżkę 
taryf, szczególnie na odprowadzenie ścieków. Wniosek o odroczenie 
złożył radny, natomiast akceptowała go Komisja. Powodem wniosku 

było dostarczenie dokumentów bardzo późno (wysłane przez Biuro 
Rady Miasta w dniu 7.04.2008 r. o godzinie15.55). Kiedy radni mogli się 
z nimi zapoznać? Większość znalazła je w skrzynce w dniu 8.04.2008 r. 
lub w dniu obrad Komisji. Pan Burmistrz o tym nie wspomina, nie 
informuje, że Statut nakazuje materiały dostarczyć z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Nie wyjaśnia także, dlaczego Przewodniczący Komisji 
Budżetowej nie uwzględnił tego zagadnienia na kolejnych posiedzeniach, 
nie zwołał Komisji przed sesją w dniu 16.04.2008 r., nie zrobił tego po 
niej. Termin 70 dni, w którym Wodociąg Marecki mógł zmienić taryfy 
mijał 21.05.2008 r. Termin na podjęcie uchwały formalnie mijał 
26.04.2008 r. Jednym słowem jest odpowiedź na interpelację radnego 
Ryszarda Korotko, w której niby przy okazji Pan Janusz Werczyński 
Burmistrz Miasta Marki sugeruje, że to wniosek radnego o umożliwienie 
zapoznania się z uzasadnieniem podwyżek spowodował możliwość 
podniesienia stawek na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. Tylko pogratulować elokwencji.

W imieniu Klubu Radnych MSG „O Przyszłość Marek”
Jacek Orych - Przewodniczący”

W dniu 10.09.2008 r. odbyła się sesja Rady Miasta, na której 
odczytana została interpretacja radnego Ryszarda Korotki, 
odpowiedź Pana Janusza Werczyńskiego Burmistrza Miasta, a także 
sprzeciw Klubu Radnych MSG (teksty powyżej) w sprawie zmiany 
stawek na wodę i ścieki. 

Z dyskusji wynika wniosek, że całe działanie było z góry ukierunkowane 
tak, aby Rada Miasta nie mogła wypowiedzieć się w ciągu 45 dni 
w sprawie zmiany taryf. Dopiero po 26 dniach od otrzymania wniosku 
Pan Janusz Werczyński kieruje wniosek do Komisji Budżetowej 
na dwa dni przed jej zwołaniem, mimo, że 2.04.2008 też Komisja 
obradowała. Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Filip Rżewski  
nie wykonuje uchwały własnej Komisji, aby rozpatrzyć zmianę taryf 
na następnym posiedzeniu. Burmistrz Miasta stwierdził, że jest lepiej 
nie rozpatrywać takiej zmiany (nie narażamy się wtedy mieszkańcom), 
co niewątpliwie było akceptowane przez znaczną część radnych klubu 
Wspólnota Samorządowa. Wodociąg Marecki nie miał też obowiązku 
wprowadzania zmian taryf, a zrobił to na pewno za wiedzą i akceptacją 
Pana Janusza Werczyńskiego Burmistrza Miasta Marki. Na tej samej 
sesji rozpatrywane było także pismo mieszkańców o zastosowanie 
tzw dopłat do odprowadzanych ścieków. Rada poparła w tej sprawie 
Burmistrza Miasta, aby dopłat nie stosować.

Klub Radnych MSG „O przyszłość Marek”

Cicha podwyżka cen wody i ścieków
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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

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

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Marki 
na lata 2009 – 2012 (wybrane pozycje)

Mieszkańców miasta Marki na pewno interesują kierunki w jakich 
będą prowadzone miejskie inwestycje w najbliższych latach. Główne  
zadanie to kanalizacja, ale tej pozycji nie znajdziemy w planie 
wieloletnim, ponieważ inwestycję prowadzi Wodociąg Marecki 
Sp.z o.o.. W zakresie ulic miasto planuje wydać 47 mln zł, w tym 30 
mln środki własne, a 17 mln z dotacji. Główne wydatki będą dotyczyły 
ulic położonych w południowej części miasta (19 mln). Budowa ulicy 
Okólnej z odwodnieniem, to kwota 6 mln zł. Czynności formalno-
prawne i zakup gruntu pod drogi kolejne 10 mln zł. Burmistrz Miasta 
przewiduje także wydanie 1 mln zł na koncepcję programową 
budowy ulic w mieście, co niewątpliwie jest wydatkiem szokującym. 
Większość wydatków planowana jest na lata 2010 – 2012.

Kontrowersje w Radzie Miasta budzi plan remontu zabytkowej 
wilii przy ul. Piłsudskiego (dawny ośrodek zdrowia) za kwotę prawie 
2,5 mln zł.

Cieszą planowane wydatki na oświatę. Główne zadanie, to budowa 
gimnazjum przy ulicy Wspólnej . W planie przewidziano kwotę 23 
mln zł. Już wiemy, że zdecydowanie za mało, materiały przetargowe 
na opracowanie dokumentacji podają kwotę 36 mln zł.

W inwestycjach oświatowych znajdujemy budowę sali sportowej 

przy Szkole Podstawowej nr 4, która ma się rozpocząć w tym roku 
i zakończyć w roku przyszłym. Łączny koszt, to ponad 8 mln zł. Na 
zagospodarowanie terenów (boiska, parkingi, oświetlenie) Szkół 
Podstawowych nr 1 i nr 2 planujemy wydać odpowiednio 3,6 mln  
i 2,4 mln zł. Zadanie w SP nr 1 będzie realizowane dopiero po  
wybudowaniu kanalizacji w ulicy Okólnej.

Przewodniczący Klubu MSG „O Przyszłość Marek” Jacek Orych 
zgłosił bardzo ważny wniosek dotyczący placówek przedszkolnych. 
Plan przewiduje opracowanie projektu nowego przedszkola dopiero 
w roku 2012, co zdaniem wnioskodawcy jest zdecydowanie za 
późno. Potrzeby w tym zakresie w mieście są bardzo duże. Z dyskusji 
wynikało, że wniosek budowy nowego przedszkola w latach 2009 
-2010 ma duże szanse na realizację.

Więcej informacji o wieloletnim planie inwestycyjnym miasta 
Marki na lata 2009 – 2012 znajdziemy na stronie internetowej 
miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szkoda tylko, że Burmistrz Miasta Pan Janusz Werczyński tak 
mało przykłada wagi do jego znaczenia w prowadzeniu zamierzeń 
gospodarczych w mieście.

Tadeusz Skłodowski
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 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

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
Zaprasza do wzięcia udziału w:

IX Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Przewodniczącego MSG

Turniej odbędzie się w dniu 25.10.2008 r.
w Zespole Szkół nr2, Marki, ul. Wczasowa 5

Rozpoczęcie rozgrywek – godz. 9.00 

Zgłoszenia drużyn, reprezentacje zakładów pracy, 
instytucji, szkół oraz rodzin przyjmowane są 

do dnia 22.10 b.r.

Zapisy i informacje:
 Tadeusz Skłodowski  Jacek Orych
 tel. 761-51-80 do 84; 601-801-803       tel. 601-861-021
 tadeusz.sklodowski@sklodowscy.pl         jacek@orych.pl

Zapraszamy!!!  Cenne nagrody !!!



www.msg.net.pl

r e k l a m y

12

Wykonawstwo robót instalacyjnych
dla budownictwa



wrzesień 2008


