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w i a d o m o ś c i  z  p o w i a t u

Drodzy mieszkańcy gminy Marki. W dniu 
17 czerwca bieżącego roku na nadzwyczajnej 
Sesji Rada Powiatu Wołomińskiego powołała 
mnie na stanowisko Wicestarosty. Ponieważ 
to mieszkańcy Marek dali mi mandat radne-
go, więc moim obowiązkiem jest przybliżyć 
Państwu zakres moich obowiązków. W gestii 
wicestarosty znajdują się 4 wydziały: edu-
kacji i kultury, budownictwa, inwestycji oraz 
strategii i rozwoju. Każdy z tych wydziałów 
ma swoich naczelników. Te cztery wydziały 
podlegają pod wicestarostę, ponieważ w ca-
łym procesie decyzyjnym ich współdziałanie 
jest konieczne. Proszę zauważyć, że wszelkie 
inwestycje, za wyjątkiem inwestycji Wydziału 
Dróg Powiatowych są przygotowywane 
i prowadzone przez wydział inwestycji, który 
obsługuje również inwestycje oświatowe. 
W tym procesie konieczny jest także udział 
wydziału budownictwa, a gdy w grę wchodzi 
pozyskanie środków zewnętrznych na 
dofinansowanie danego przedsięwzięcia 
do akcji wkracza wydział strategii i rozwoju.  
Oczywiście w czasie nieobecności Starosty, 
wicestarosta przejmuje Jego obowiązki, 
w tym nadzór nad Wydziałem Zarządzania 
Kryzysowego. Co zrobiłem przez dwa miesią-
ce pracy? 

18 Czerwca zacząłem samodzielnie pracę 
i pierwsza decyzja, jaką podjąłem to było 
osobiste zaangażowanie się w proces wyda-
nia decyzji przez wydział geodezji, dotyczący 
terenu w Markach (naprzeciw Urzędu Mia-
sta) pod budowę budynku Policji. Zostało to 
zrobione w tempie expressowym 7 dni, którą 
to decyzje podpisałem już 25 czerwca (od 
20.02.2008 Policja nie monitując tematu 
czekała na decyzję). Dalszy los inwestycji 
leży już w rękach Policji. Wydział inwestycji, 
który mi podlega, realizuje wiele inwestycji 
oświatowych, ale ponieważ nie mają one 
lokalizacji w gminie Marki nie będę tutaj ich 
opisywał.

Z naszego podwórka warto omówić pro-
jekt Włodarza Marek, który w swojej wizji 
„Naszych Marek Ogromnych”, aby nie być 
posądzonym o nic nie robienie podczas wa-
kacji, wystosował w dniu 2 lipca 2008 roku 
pismo do Starosty Powiatu Wołomińskiego 
„z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwo-
ści powołania w północnej części powiatu 
(na terenie gmin Radzymin lub Marki) filii 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu 
Wołomińskiego”. Moim zdaniem szczególnie 
gmina Marki, ale Radzymin również to 
zachodnia część powiatu Wołomin. Ale nie 
czepiajmy się szczegółów. Przecież to nie 
Burmistrz przygotowuje pisma, (chociaż 
powinien znać ich treść). Gwoli ścisłości 
w odpowiedzi Starostwa powtórzono ten 
sam błąd. Problem jednak jest natury 
zasadniczej. w ostatnim zdaniu pisma do 
Starostwa „Miasto Marki deklaruje gotowość 
współpracy przy realizacji takiego zadania, 
np. poprzez uczestnictwo finansowe w wy-
posażenie lokalu”.  

To, co było przed rokiem 1999, tego nie 
można odtworzyć dzisiaj w 2008 roku. 
Wydział Komunikacji ani jego filia to nie 
może być pomieszczenie 20 m² oraz dwóch 

Starostwo – Gmina Marki. Co robi Wicestarosta?
pracowników. Dla przykładu filia w Tłuszczu 
to pomieszczenie około 100 m² (łącznie z za-
pleczem). Sala obsługi klienta w Tłuszczu to 
4 stanowiska + 1 rezerwowe (niewyposażone 
w sprzęt). W Wołominie jest 10 stanowisk. 
Według wymogów Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji wszystkie otwory 
drzwiowe i okienne musza być odpowiednio 
zabezpieczone (pancerne lub okratowane).  
Jeśli znalazłoby się takie pomieszczenie 
w Urzędzie Miasta to nie musielibyśmy 
już myśleć o pomieszczeniu kasowym ani 
o toaletach. Jeśli Urząd Miasta posiada 

takie pomieszczenia, to jak w przypadku 
Tłuszcza należałoby je użyczyć Starostwu. 
Porównując do Tłuszcza koszt wyposażenia 
filii w Markach mógłby być następujący: 
koszt instalacji cyfrowej linii abonenckiej 
(Digital Subscriber Line –DSL) ok.2500 zł, 
koszt wyposażenia 5 stanowisk -30 000 
zł, wyposażenie biurowe 5 stanowisk ok. 
25 000 zł. Zakładając, że jest to w urzędzie 
Miasta, nie wliczamy kserokopiarki, wyposa-
żenia toalet, monitoringu i ochrony. Za około 
80 tysięcy złotych Urząd mógłby wyposażyć 
filię Wydziału Komunikacji. 

Resztę kosztów poniosłoby Starostwo 
(pensje pracowników, miesięczny abona-
ment dzierżawy łącza TP SA, konserwacja 
sprzętu). Dochodzą jeszcze media i utrzy-
manie czystości. Jako przedszkolak, pół 

wieku temu przychodziłem do „Gminy” (tak 
się mówiło w latach 50-tych na obecny 
Urząd Miasta) bawić się z dziećmi państwa 
Jędrzejewskich (zamieszkiwali na piętrze, po 
prawej stronie patrząc od ulicy). Stąd wiem, 
że z pomieszczeniami dla pracowników było 
krucho a dzisiaj wiele się nie zmieniło (mimo 
nowego budynku). Urząd miasta Marki takie-
go pomieszczenia nie ma.  Cóż, zatem można 
wymyśleć. Otóż można tak jak w przypadku 
Karetki Pogotowia stacjonującej w Strudze 
na ulicy Klonowej zaadoptować prywatny 
budynek na potrzeby filii Wydziału Komuni-

kacji. Tylko, że to wiąże się z dużymi kosztami 
remontu lub przebudowy czyjejś własności.  
Uważam, że pieniądze z budżetu lepiej zain-
westować w remont mieszkań komunalnych 
(np. Kamienic) lub przeznaczyć na poprawę 
nawierzchni dróg gminnych. Moim zdaniem 
dla kierowców ważniejsze są nawierzchnie 
dróg niż wydział Komunikacji. Jeśli jednak 
będzie zapotrzebowanie społeczne a realia 
na to pozwolą to „decyzje w powyższej spra-
wie Zarząd podejmie w późniejszym terminie 
po dokładnym przeanalizowaniu tematu”.  
Sądzę, że Radni Marek też powinni się w tej 
kwestii wypowiedzieć. Może przy projekto-
waniu budżetu na rok 2009? 

Wicestarosta
Ryszard Węsierski
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Przesłuchując archiwa sesji naszej Rady 
Miasta natknąłem się na punkt 18 sesji 
Rady Miasta Marki z dnia 16.04.2008.

W lutym bieżącego roku wpłynęło do 
Rady Miasta Marki pismo od Prezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w którym zwraca się 
do Rady Miasta Marki z prośbą o wyrażenie 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pa-
nem Filipem Rżewskim radnym Miasta Marki 
zatrudnionym na stanowisku specjalisty 
w wydziale kontroli PFRON. Jako przyczynę 
podano naruszenie obowiązków służbowych 
polegających na przedstawieniu do rozlicze-
nia delegacji z bezpodstawnie zawyżonymi 
kosztami podróży służbowych. Te zdarzenia 
zostały zidentyfikowane przez pracodawcę 
w wyniku przeprowadzonych kontroli.Prze-
wodnicząca Rady zwróciła się bezpośrednio 
do zainteresowanego, aby ustosunkował się 
do postawionych zarzutów. Pan Filip Rżewski 
przedstawił Radzie opinię Zakładowej Ko-
misji Solidarności, która wyraziła stanowczy 
sprzeciw wobec zamiaru rozwiązania z w/w 
umowy o pracę, Pisząc między innymi, że 
sam Pan Filip jak i jego kwalifikacje były 
wysoko oceniane przez przełożonych. Po-
strzegany jest jako pracownik kompetentny 
i fachowiec z dużym doświadczeniem. Sam 
zainteresowany nie ustosunkował się, co 
do zarzutu, ale przedstawił się Radzie jako 
pracownik o wysokich kwalifikacjach, obda-
rzony przez pracodawcę dużym zaufaniem, 
próbując bezpodstawnie skierować tok 

myślenia Rady w kierunku czystek, jakie 
mają miejsce w jego firmie. Radni próbowali 
się doszukiwać drugiego dna tej sprawy, że 
jest to sposób na pozbywanie się pracowni-
ków w PFRON. Jedyny głos rozsądku w tym 
temacie jednego z radnych, który domagał 
się dwukrotnie wykładni prawnej, czy Rada 
w ogóle ma prawo podejmować decyzję w tej 
sprawie, ponieważ zarzut postawiony nie ma 
związku z wykonywaniem mandatu radnego.

Pragnę tutaj przytoczyć punkt z ustawy, 
kiedy to Rada może nie wyrazić zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym:

„Rozwiązanie z radnym stosunku pracy 
wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której 
jest członkiem.

Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą 
rozwiązania są zdarzenia związane z wyko-
nywaniem przez radnego mandatu”

Zarzut postawiony radnemu naszego 
Miasta jest czytelny i klarowny.

Zawyżał koszty delegacji. Nikt z Radnych 
nie zadał pytania wprost: czy te zarzuty są 
prawdziwe i czy miały miejsce. Sam zaintere-
sowany nie ustosunkował się bezpośrednio 
do postawionych zarzutów i nie powiedział, 
czy te zdarzenia miały miejsce.

Wykładnia jest jasna rozwiązanie stosun-
ku pracy z pracownikiem będącym radnym 
wymaga zgody rady. O taką zgodę wystąpił 
PFRON. Rada gminy odmówi zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli 
podstawą rozwiązania są zdarzenia zwią-

zane z wykonywaniem mandatu radnego. 
W tym przypadku tak nie było, zarzut mówi 
o zupełnie, o czym innym. Pytanie zasadni-
cze jak postąpili Radni Naszego Miasta.

Postąpiono odwrotnie niż mówi ustawa, nie 
udzielono zgody pracodawcy na rozwiązanie 
stosunku pracy z Panem Filipem Rżewskim. 
Wynik głosowania był następujący za wnio-
skiem o niewyrażenie zgody było 14 głosów, 
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 4 osoby.

 Pragnę nadmienić, że wspomniany radny 
jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej 
w Naszym Mieście, komisji, która zarządza 
pieniędzmi NaszegoMiasta. 

Dariusz Pietrucha

BRAK odwagi w podejmowaniu decyzji 
czy próba kolesiostwa

22 lipca br. w imieniu mieszkańców 
Marek zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą 
do Pana Burmistrza oraz Przewodniczącej 
Rady Miasta o rozważenie możliwości 
poprawienia efektywności komunikacji 
zbiorowej w Markach, poprzez porozumie-
nie się z sąsiednią Gminą Ząbki w zakresie 
objęcia Miasta Marki regularną, prywatną 
linią autobusową kursującą od jakiegoś 
czasu w Ząbkach. Znaczna liczba naszych 
mieszkańców załatwia istotne potrzeby 
życiowe nie tylko na terenie Marek i War-
szawy, z którą dzięki właściwej postawie 
i wrażliwości władz Miasta funkcjonuje 
sprawna komunikacja zbiorowa, lecz 
także na terenie Ząbek, z którymi bezpo-
średnie połączenia są dotychczas bardzo 
utrudnione.

Znając wrażliwość zarówno Pana Janu-
sza Werczyńskiego jak również Pani Marii 
Przybysz-Piwko na warunki przejazdu do 
szkół dzieci i młodzieży liczymy, że Pan Bur-
mistrz przedstawi Radzie Miasta możliwość 
zawarcia stosownego porozumienia z Bur-
mistrzem Miasta Ząbki dla wykorzystania 
funkcjonującej tam linii prywatnej, która 
przy niewielkich nakładach finansowych 
mogłaby obsługiwać również mieszkańców 
Marek. Zaznaczamy, że do gimnazjów 
w Ząbkach dojeżdża coraz liczniejsza grupa 
dzieci z Marek. Tylko do klas I Gimnazjum 
Nr 2 w bieżącym roku szklonym zostało 
przyjętych 27 uczniów, a równie liczna 
grupa dojeżdża już do dwóch pozostałych 
szkół gimnazjalnych w tej miejscowości. 

Znając przedsiębiorczość Pana Bur-
mistrza oraz efektywność przy realizacji 
szeregu inwestycji dla mieszkańców Marek 
sądzimy, że i tą drobną, lecz niezwykle 
istotną dla mieszkańców sprawę zrealizuje 
Pan podobnie, ku zadowoleniu bardzo za-
interesowanych mieszkańców i ich dzieci. 
Porozumienie zawarte między Burmistrza-
mi sąsiadujących miast bardzo je do siebie 
zbliży, pomoże w tym nie tylko dobra wola 
naszych wybrańców ale również linia auto-
busowa, z której wszyscy mamy nadzieję 
korzystać.

Inicjatorzy pomysłu
Mieszkańcy Marek

TAK BLISKO 
– A TAK DALEKO, 
JAK TO ZMIENIĆ 
czyli nasza propozycja
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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

Marki, dnia 22.07.2008 r.
Pan Janusz Werczyński
Burmistrz Miasta Marki

Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Go-
spodarczego wspólnie z Klubem Rad-nych 
„O Przyszłość Marek” zwraca się z prośbą 
o rozważenia poniższych wniosków doty-
czących budowy gimnazjum w Markach 
przy ulicy Wspólnej, które nasunęły się po 
analizie dokumentacji dostępnej na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Miasta Marki, w sprawie przetargu na 
wykonanie projektu budowlanego. Niestety 

brak dostępu do dokumentu jakim jest 
opinia Wydziału Oświaty dla założeń 
programu funkcjonalno-użytkowego budo-
wy gimnazjum, przedstawionych przez 
Dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Markach 
oraz zaopiniowanych pozytywnie przez 
Naczelnika Wydziału Oświaty mgr inż. 
Andrzeja Motykę nie pozwala nam 
na odniesienie się do kwestii potrzeb 
w zakresie edukacji na poziomie gimnazjum. 
Lokalizacja placówki, jak i przyjęta wielkość 
w zakresie liczby oddziałów wskazują, że 
w niedługim czasie w mieście powinno 
powstać nowe gimnazjum zlokalizowane 
w części południowej miasta, co będzie 
bardzo trudne. W tej sytuacji nastąpi 
dalszy intensywny odpływ uczniów do 
szkół zlokalizowanych w innych miastach 
(Warszawa, Ząbki, Zielonka).

Będzie nowe gimnazjum ??
Wnioski i uwagi ogólne:
- w zakresie wielkości pomieszczeń – 
wydaje się, że za małe są pomieszczenia 
przeznaczone na szatnię dla nauczycieli 
(10,5 m2), pokój dyrektora (14,2 m2), pokój 
z-ców (9 m2), duże jest pomieszczenie 
przeznaczone na ochronę (22,2 m2) oraz 
sale lekcyjne, które mają ponad 80 m2.
-  inwestor przeznaczył pod inwestycję działkę 

o powierzchni prawie 10 ha, pragniemy 
zwrócić uwagę Panu Burmistrzowi na 
brak pływalni w naszym mieście, co przy 
tak ogromnym terenie z powodzeniem 
mogłoby się znaleźć i być realizowane 
wspólnie z budową gimnazjum. Sama 
pływalnia i lokalizacja pozwoli na korzy-
stanie z basenu nie tylko przez uczniów 
z pobliskich szkół, ale centralne umiej-

scowienie zapewni wygodny dostęp do 
obiektu dla wszystkich mieszkańców 
naszego miasta.

Wnioski i uwagi dotyczące części 
sportowej:
Sala gimnastyczna o wymiarach 44 x 24m: 
-  założenia wymiaru jak najbardziej 

słuszne, boisko do piłki ręcznej i piłki 
nożnej halowej ma wymiar w liniach 
40 x 20 m, jednak, według założeń 
programu budynek gimnazjum i sala ma 
być budowana w technologii tradycyjnej, 
a zatem koszt sali wyniesie 5,5-6,5 mln 
złotych, przetarg na salę przy ulicy Dużej 
wygrany przez firmę olsztyńską został 
rozstrzygnięty na kwotę 8,6 mln zł wraz 
z pracami rozbiórkowymi i przyłączami. 
Wykonanie hali przy założonych wymiarach 

w technologii lekkiej konstrukcji szkie-
letowej pozwoli na oszczędność nawet
3 mln złotych.

Boiska zewnętrzne:
1) Boisko do baseballa, pomijając sam fakt 

słuszności tego pomysłu, chcemy zwrócić 
uwagę choćby na fakt małej popularności 
dyscypliny i przepisów, braku kadry 
instruktorskiej i trenerskiej, to zastrzeżenia 
budzą same założenia projektowe:
-  nawierzchnia z  naturalnej trawy. 

Czy przeanalizowano fakt, że boisko 
z naturalną murawą może być 
wykorzystywane przez maksymalnie 250 
godzin w skali roku i to pod warunkiem 
bardzo pracochłonnej i kosztownej 
konserwacji i zabiegów pielęgnacyjnych. 

Niech przykładem będą dwa obiekty 
w naszym mieście. Płyta główna na 
stadionie miejskim przy ul. Wspólnej 
12, która ciągle jest pielęgnowana, 
nawadniana, uzupełniane są ubytki 
w murawie jednak trzeba zwrócić uwagę, 
że na bieżąco ma się kto tym zajmować. 
Jest kadra ludzi, którzy to robią i na ile 
środki pozwalają starają się dbać o tą 
murawę. Czy boisko przyszkolne będzie 
miało choć taką opiekę? w tym miejscu 
chcemy podąć drugi przykład boiska przy 
Zespole Szkół na ul Wczasowej. Niedawno 
Pan burmistrz miał okazję przekonać 
się jak wygląda gra się na boisku (po 
przebudowie), gdzie nie ma stałej obsługi 
i bieżącej konserwacji.

cd. str. 10

Poniżej przedstawiamy naszym Czytel-
nikom fragment pisma kierowanego do 
Pana Burmistrza Janusza Werczyńskiego 
w sprawie budowy gimnazjum.
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Tegoroczne wakacje dla członków i sympatyków Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Struga” były niezwykle udane, 
urozmaicone i bogate w sukcesy.

Zaraz po zakończeniu roku szkolnego grupa orlików, mło-
dzików i juniorek młodszych wyjechała do Dąbek k/Darłowa 
na Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach 
100-polowych.

Zarówno nasi zawodnicy jak i opiekunowie wrócili zachwyce-
ni z nadmorskich zawodów. Po pierwsze mareccy warcabiści 
wypadli bardzo dobrze – drużyna orlików zdobyła 3 miejsce, 
dziewczęta zakończyły rozgrywki na 4 pozycji, a młodzicy na 
8 miejscu. Po wtóre – plaża, basen i wiele różnych atrakcji.

Potem był Karpacz. Po raz pierwszy trenerzy UKS „Struga” 
zorganizowali wyjazd wakacyjny połączony z poznawaniem 
tajników gier logicznych. Wyjazd był przeznaczony dla uczniów 
szkoły podstawowej – wszystkich, którzy oprócz chodzenia 
po górach, wspólnej zabawy i odpoczynku chcieliby bliżej 
poznać zasady gry w warcaby i szachy, rozwiązywać zagadki 
i kombinacje.

Zgłosiło się 23 chętnych i z taką niewielką grupą opiekuno-
wie i trenerzy pojechali do Karpacza.

Kolonie okazały się wspaniałym pomysłem. Połączenie wy-
siłku fizycznego i ćwiczeń umysłowych, urozmaicone licznymi 
atrakcjami w postaci letniego toru saneczkowego, basenu, 
wyciągu krzesełkowego, pleneru malarskiego, wieczorów 
rozrywki i wielu, wielu innych rzeczy okazało się tym, czego 
było trzeba najmłodszym i nieco starszym. Już dziś uczestnicy 
planują podobny wyjazd w przyszłe wakacje – oczywiście 
w inne miejsce. z pewnością chętnych będzie więcej.

W sierpniu grupa 5 najsilniejszych zawodników UKS „Stru-
ga” pojechała do Piły, by tam rozegrać potrójne zawody w war-
cabach klasycznych. Były to Indywidualne Mistrzostwa Polski, 
Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej oraz Drużynowe 
Mistrzostwa Polski. Mareccy zawodnicy okazali się mistrzami 
nie do pokonania.

W rozgrywkach indywidualnych trzy medalowe pozycje zajęli 
warcabiści UKS „Struga”: i Michał Janicki, II Marcin Grzesiak, 
III Paweł Suchecki.

W grze błyskawicznej mistrzostwo zdobył Paweł Suchecki.
Drużynowe Mistrzostwa po raz szósty z rzędu zakończyły 

się zwycięstwem zawodników UKS „Struga” (w składzie: Edyta 
Suchecka, Marcin Grzesiak, Michał Janicki, Paweł Suchecki, 
Martin Borzęcki). Ta sztuka nie udała się dotąd żadnemu klu-
bowi (czterokrotnie zwyciężała Amica Wronki kilka lat temu). 
Gratulacji było co nie miara.

Tymczasem nasi zawodnicy wybierają się na zawody do 
Pekinu (Marcin Grzesiak na Olimpiadę Gier Umysłowych), do 
Eupatorii na Krym (Paweł Suchecki i Michał Janicki na Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Europy), do Recife w Brazylii (Michał 
Janicki na Mistrzostwa Świata). Oby poza granicami naszego 
kraju pokazali jak najlepszą formę! 

Życzymy sukcesów.

Wakacyjne sukcesy UKS „Struga”

W niedzielę 17 sierpnia Zespół Marcovii występujący w lidze 
okręgowej rozegrał pierwszy mecz nowego sezonu z rezerwowymi 
Dolcan Ząbki. Po bardzo dobrym meczu Zespół Marcovii wygrał 
w stosunku 2:0. Obie bramki były autorstwa Mateusza Kostki. 
Trzeba nadmienić, że rezerwy Dolcamu zostały wzmocnione 
6 zawodnikami, którzy na co dzień trenują z pierwszą drużyną 
tego klubu występującej w pierwszej lidze piłkarskiej. Drużyna 
Marcovii wystąpiła w następującym składzie:

– w bramce Dariusz Rosiński;
–  obrona Andrzej Greloch (kapitan drużyny), Leszek Niegocki, 

Adrian Sobolewski, Radosław Nowaczyński;
–  pomoc: Emil Kot, Sebastian Ryński, Łukasz Zalewski, 

Mariusz Nowak;
– atak: Damian Pacuszka, Mateusz Kostka.

W drugiej połowie w Zespole Marcovii nastąpiły zmiany i do gry 
weszli: Michał Trzaskoma, Mariusz Ciszewski, Konrad Kowalski, 
Patryk Radke.

Trenerem naszego Zespołu jest Jarosław Wojciechowski.Poniżej 
zamieszczamy terminarz meczów 1 drużyny Marcovii, które zostaną 

rozegrane na stadionie w Markach przy ul. Wspólnej 12, na które 
serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszego Zespołu.

Grzegorz Miechowicz

SEZON 2008/2009 rozpoczęty !!!

10.IX. (środa) godz. 16.3
MTS Marcovia – GKS Wilga Garwolin

29.IX. (sobota) godz. 11.00
MTS Marcovia – MKS Bug Wyszków

4.X. (sobota) godz. 11.00
MTS Marcovia – OKS Start II Otwock

18.X. (sobota) godz. 11.00
MTS Marcovia – SS Białołęka

8.XI. (sobota) godz. 11.00
MTS Marcovia – ŁKS Promnik
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Rozmowa z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej w Wołominie Brygadierem Romanem Gołębnikiem

Życie nasze toczy się w coraz 
większym pośpiechu. Notorycznie 
zaganiani nie do końca zdajemy 
sobie sprawę, że wokół nas są ludzie, 
którzy nie pracują a służą nam 
pomocą w nagłych, niespodziewanych 
wypadkach. Wiemy, że gdy 
niespodziewanie zachorujemy to 
wzywamy pogotowie, gdy dzieje się 
nam krzywda to wzywamy policję, 
a gdy zagrażają nam żywioły pomocą 
służy nam straż pożarna. Wiemy, że 
takie służby istnieją, w razie potrzeby 
większość nas potrafi wezwać 
potrzebną pomoc, ale bardzo często 
nie mamy pojęcia jak dane służby 

pracują na co dzień i jak wygląda ich codzienna służba.
Na naszych łamach postanowiliśmy, choć trochę przybliżyć tych, 

których praca polega na ciągłym czuwaniu nad bezpieczeństwem 
naszym i naszych najbliższych. Udaliśmy się z wizytą do  Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Pana Brygadiera Romana 
Gołębnika, aby przybliżyć Państwu charakter pracy ludzi, którzy są 
w ciągłym pogotowiu, aby chronić nas i nasz dobytek.

Gazeta. Na wstępie pragniemy gorąco podziękować za to, że 
znalazł Pan czas na spotkanie z naszymi czytelnikami. Proszę nam 
Powiedzieć Jak długo dowodzi Pan Państwową Strażą Pożarną 
w Wołominie?

Komendant. Komendantem jestem dziesiąty rok. Praktycznie 
kieruję Komendą Powiatową od momentu powstania powiatów.

Kiedy wraz reformą administracyjną były tworzone komendy 
powiatowe, było założenie, że będą one tworzone bez z zwiększania 
etatów. Powiat wołomiński bardzo na tym założeniu stracił, ponieważ 
rejon, który chroniła tutejsza jednostka był bardzo mały. Podam dla 
przykładu, że teren miast Ząbek i Marek był rejonem chronionym 
przez Warszawę, a nie przez jednostkę z Wołomina. Przepisy, które 
weszły wraz z reformą administracyjną jednoznacznie wskazywały, 
że nasza jednostka musi chronić cały obszar powiatu. Znaleźliśmy 
się w mało korzystnej sytuacji, ponieważ obszar chroniony zwiększył 
się prawie 2,5 krotnie, przy tej samej ilości strażaków. Powodowało 
to pewne trudności. Jednak z roku na rok Komenda Wojewódzka 
w ramach możliwości zwiększała liczbę etatów. Do dnia dzisiejszego 
udało nam się  zwiększyć  stan osobowy o 33 etaty. Biorąc pod 
uwagę, że poprzednio wynosiło to 53 etaty, to jest to konkretny 
zastrzyk.

G. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom, jak wygląda Wasza 
służba na co dzień? W jaki sposób Państwo chronicie nas 
mieszkańców powiatu wołomińskiego.

K. Najlepszy rozwiązaniem jest planowe i sensowne rozlokowanie 
sił i środków naszej jednostki w terenie.

Polega to tworzeniu posterunków różnych miejscach naszego 
powiatu tak, aby zarówno sprzęt jak i strażacy w jak najkrótszym 
czasie mogli przybyć na miejsce zdarzenia.

W pierwszej kolejności ustanowiliśmy posterunek naszej jednostki 
w Tłuszczu. Chcąc wykonać zarządzenie komendanta głównego 
PSP mówiące o tym, że czas dojazdu od miejsca stacjonowania 
jednostki do miejsca zdarzenia nie może przekroczyć 20 minut. 
Dlatego ulokowanie naszego posterunku w tamtym rejonie było 
koniecznością, ze względu na rozległość powiatu.

G. Czy w najbliższy czasie planuje Pan powoływanie kolejnych 
posterunków Państwowej Straży Pożarnej w naszym powiecie?

K. Licząc na to, że nadal będą postępowały wzmocnienia etatowe 
to na pewno tak. Jednak muszę zauważyć, że pomimo tak dużego 
wzrostu etatów w naszej jednostce, to jesteśmy komendą, która 
ma najniższy współczynnik ilości strażaków na tysiąc mieszkańców 
w  skali województwa. Doskonale wiadomo jest nam strażakom, 
że ilość akcji jest nierozerwalnie związana z ilością osób, która 
zamieszkuje na danym terenie. Jeśli chodzi o statystyki to nasza 
jednostka jest na trzecim, czwartym miejscu odnośnie ilości 
akcji. Komenda Wojewódzka doskonale rozumie nasze problemy 
i corocznie zwiększa ilość etatów w naszej jednostce. Ponieważ 
jestem zwolennikiem powoływania posterunków PSP liczę na to, 
że w najbliższym czasie uda się powołać posterunek chroniący 
rejon Marek i rejon Ząbek. Dodatkowo 22 lipca podpisałem 
z Komendantem Miejskim porozumienie, na mocy, którego część 
miasta Marki oraz Ząbki są tzw. obszarem wspólnego działania. 
W razie potrzeby będzie wyjeżdżała zarówno jednostka warszawska 
jak i wołomińska.

G. Czy w związku z podpisanym porozumieniem będzie rezygnował 
Pan z idei tworzenia posterunku w Markach?

K. Absolutnie nie, ponieważ jednostka nr 15 z Zacisza jest 
stosunkowo małą jednostką i w pierwszej kolejności będzie chronić 
swój teren. Ja jestem zwolennikiem dyslokacji sił straży na terenie 
powiatu. Większe rozproszenie posterunków gwarantuje szybsze 
dotarcie do miejsca zdarzenia, a wiemy, że w naszym przypadku 
czas odgrywa najważniejszą rolę. 

Jednocześnie mam świadomość, że stworzenie takiego 
posterunku w Markach pociąga, za sobą stworzenie ok. 20 etatów. 
Myślę tu o Markach w pierwszej kolejności, ponieważ jest to teren 
o bardzo dużym tempie urbanizacji, jak również ze względu na drogę 
jaka przebiega przez miasto. Jestem przekonany, że te potrzebne 
etaty dostaniemy w najbliższym czasie.

G. Czy w związku podjęciem przez Pana idei stworzenia posterunku 
PSP w Markach prowadził Pan rozmowy w tym temacie z władzami 
naszego Miasta?

K. Burmistrz Marek odniósł się do tego pomysłu z dużym 
entuzjazmem, ale nie widzi 

możliwości lokalizacji takiego posterunku na terenie Miasta.
G. Tradycje strażackie w Markach były. W Markach funkcjonował 

Ochotnicza Straż Pożarna, budynek nadal stoi, nie wiem na ile 
przystaje do obecnych wymagań?

K. W rozmowie Burmistrz kategorycznie stwierdził, że 
zagospodarowanie budynku po dawnej OSP jest niemożliwe. Były 
rozmowy o szukaniu nowej lokalizacji.

G. Proszę o podzielenia się z naszymi czytelnikami, jakim 
sprzętem dysponujecie i na ile jest on wystarczający aby chronić 
nas mieszkańców powiatu wołomińskiego.

K. Ilość sprzętu, która jest w jednostce jest wystarczająca. 
Dysponujemy dwoma samochodami ciężkimi, dwoma samochodami 
średnimi, dysponujemy również samochodami specjalistycznymi 
takimi jak podnośnik, cysterna oraz samochody transportowe. Ilość 
jest naprawdę wystarczająca i od 10 lat sprzęt jest systematycznie 
wymieniany. 

G. Rozumiem, że sprzęt, jakim dysponujecie jest na chwilę obecną 
w stanie chronić nas w stopniu bardzo dobrym

K. Na chwilę obecna jesteśmy na etapie wymiany ciągnika 
siodłowego do cysterny. To jest problem, który mniej dotyczy Marek, 
ponieważ w Markach zaopatrzenie wodne jest wystarczające, ale są 
rejony gdzie uzyskanie wody jest bardzo trudne , dlatego do akcji w te 
tereny wyrusza cysterna zabezpieczająca ciągłość dostaw wody. Na 
zakup nowego pojazdu składają się gminy powiatu wołomińskiego 
i przy tej okazji chciałem złożyć podziękowania Radzie Miasta 
Marki za wyasygnowanie kwoty wsparcia na zakup wspomnianego 
ciągnika siodłowego do cysterny. Muszę zaznaczyć, że Miasto Marki 
corocznie wspiera wymianę samochodów straży.

G. Z tego co słyszę relację pomiędzy Państwową Strażą Pożarną 
a naszym Miastem są poprawne.

K. Nie mogę tu powiedzieć złego słowa. Jesteśmy zadowoleni ze 
współpracy z Markami.

G. W taki razie pozostaje nam oczekiwać w najbliższym czasie 
posterunku staży w naszym Mieście?

K. Jeśli dostaniemy zapewnienie o zwiększeniu etatów, to 
następny posterunek chciałbym stworzyć w Markach. Warunek Jest 
jeden, aby zapewnić nam budynek. 

G. Proszę nam przybliżyć temat funkcjonowania Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ile jednostek działa na terenie naszego powiatu, 
jak układa się Panu współpraca z tymi jednostkami, czy Pańskim 
zdanie warto jest tworzyć nowe jednostki OSP?

K. Ochotnicze Straże Pożarne to temat bardzo trudny do 
jednolitego scharakteryzowania.

Są jednostki działające bardzo profesjonalnie i nie ustępują 
jednostkom zawodowym, ale są również jednostki, w których się 
dzieje bardzo niewiele. Ciężko jest wydać jednoznaczną opinię. 
Na naszym terenie działa 42 jednostki OSP, tam gdzie nakłady 
finansowe na działalność takich jednostek od strony gminy, czy 
miasta są większe, to z reguły te jednostki działają lepiej. Koszty 
utrzymania takich jednostek są bardzo duże. My ze swej strony 
prowadzimy szkolenia strażaków ochotników przynajmniej dwa razy 
w roku. Nie wszyscy ochotnicy chcą brać udział w takich szkoleniach. 
Z pewnością musze stwierdzić, że tam gdzie jest dobrze wyszkolona 
i mobilna jednostka OSP na miejscu jest to dobrodziejstwo dla 
danej gminy. Natomiast koszt utrzymania takiej jednostki wynosi od 
kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Do najlepszych jednostek 
OSP w powiecie wołomińskim należy zaliczyć jednostki z Zielonki, 
Kobyłki, Radzymina i Tłuszcza. 

G.  Chciałbym jeszcze zapytać o zintegrowany system alarmowania. 
Czy numer 112 działa bez zastrzeżeń?

K. 112 z telefonów stacjonarnych łączy się ze strażą, 112 z 
telefonów komórkowych łączy się z policją. Mamy możliwość 
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Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze już po raz czwarty ma 
przyjemność zaprosić mieszkańców Marek na Spartakiadę Rodzinna 
CZAT Marki 2008, która tradycyjnie odbędzie się w ostatnią niedziele 
września (28.09.08.) w godzinach 13-18. Miejscem spotkania będą 
obiekty sportowe MTS Marcovia 2000 mieszczące się przy ulicy 
Wspólnej. 

Główne cele przyświecające organizatorom CZAT-u to:
 • Propagowanie wartościowych form spędzania wolnego czasu.
 •  Stworzenie nowej jakości edukacji sportowej i rozwoju talentów 

sportowych wśród dzieci i młodzieży (również ze środowisk zagro-
żonych wykluczeniem społecznym)

 •  Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne działanie na 
rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie miasta Marki.
Dodatkowo tegoroczna spartakiada będzie wydarzeniem towarzy-

szącym obchodom 85-lecia Klubu Sportowego Marcovia, który już 
tradycyjnie współpracuje z MSG przy organizacji CZAT-u. 

Kierując się zasadą że ruch to recepta na złe dni i nudę a także 
gwarancja radości i dobrej zabawy tegoroczny program wydarzeń 
sportowych wzbogacony będzie o nowe atrakcyjne konkurencje. 
Chcielibyśmy, aby jak najszersze grono miłośników różnorodnych 
dyscyplin sportu miało możliwość wykazania się swoimi umiejętno-
ściami jak również spotkania i bezpośredniej rozmowy ze znanymi 
postaciami świata sportu. Gościem ubiegło rocznej Spartakiady był 
mistrz Europy Pan Paweł Januszewski, który oprócz sędziowania 
poszczególnych konkurencji biegowych zmierzył się w bezpośrednim 
pojedynku z najlepszymi biegaczami CZAT-u. Tegoroczna Spartakiada 
z racji 85-lecia Marcovi gościć będzie znane postaci dyscypliny, która 
króluje na obiektach klubu czyli piłki nożnej. 

Ze szczegółowym programem Spartakiady Rodzinnej dotrzemy 
do państwa poprzez ulotki i plakaty informacyjne, które niebawem 
pojawią się na terenie naszego miasta. Obecnie ograniczamy się do 
krótkiej informacji, która już teraz pozwoli państwu na zarezerwowa-
nie niedzielnego popołudnia 28.09.08r. na aktywny rodzinny udział 
w Spartakiadzie.

Aby zachęcić nie przekonanych jeszcze do tego rodzaju wypoczynku 
zamieszczamy krótki fotoreportaż z poprzednich edycji Spartakiady.

Uczestnicy oprócz sportowej rywalizacji w konkurencjach indywi-
dualnych zmierzyli się również w konkurencjach rodzinnych o tytuł 
Sportowej Rodziny Roku poparty cenną nagrodą. W kolejnych latach 
zwycięzcami były: w roku 2006 rodzina państwa Skłodowskich, 
a w  roku 2007 rodzina państwa Kostków. 

Wydarzenia artystyczne towarzyszące naszej spartakiadzie pozwa-
lają miło spędzić czas w chwilach wolnych od rywalizacji sportowej. 

 Grzegorz Miechowicz

Spartakiada Rodzinna CZAT Marki 2008

przekierowywania telefonów do odpowiednich służb. System działa 
poprawnie i nie ma większych problemów. 

Czy ilość punktów czerpania wody w Markach jest wystarczająca 
na chwilę obecną i przyszłą, biorąc pod uwagę rozrastanie się 
w szybkim tempie naszego miasta?

K. Rozwój sieci hydrantowej jest zawsze mile widziany. W skali 
powiatu nie mamy większych kłopotów z zaopatrzeniem wodnym 
w Markach.

G. Na zakończenie chciałbym zadać pytanie odnośnie przyszłego 
posterunku straży w Markach. Jaki planuje Pan sprzęt do 
stacjonowania w Markach?

K. Według mojej opinii powinien być to sprzęt wielozadaniowy. 
Nasze samochody średnie są przygotowane do akcji gaśniczych jak 
i ratownictwa drogowego. Posiadają sprzęt z najwyższej półki.

G. Wszyscy wiemy, że dużo łatwiej jest prowadzić profilaktykę 
niż przeciwdziałać zaistniałym sytuacjom. Proszę powiedzieć czy 
prowadzicie państwo akcje profilaktyczne i w jakiej formie?

K. Podstawową formą wykonywania zapisów ustawowych 
jest prowadzenie przez nas kontroli przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. Zgodnie z zapisami w ustawie te działania 
skierowane są do wszystkich obiektów z wyjątkiem budynków 
jednorodzinnych. Największą troską objęte są budynki użyteczności 
publicznej, ponieważ te obiekty moim zdaniem muszą być pod 
specjalnym nadzorem. Bardzo często wykorzystujemy okazję 
wszelakich spotkań ogólnomiejskich takich ja festyny, aby 
zaprezentować sprzęt jego użyteczność na specjalnych pokazach.

G. Cieszę się bardzo, że ten temat Pan poruszył, ponieważ nasze 
stowarzyszenie corocznie organizuje festyn rodzinny. W tym roku 
odbędzie się 28 września. Czy możemy liczyć na pokaz sprawności 
strażaków w akcji?

K. Zawsze to robimy z wielką przyjemnością. Tym razem, jeśli nic 
nam nie stanie na przeszkodzie będziemy obecni w Markach 28 
września na festynie rodzinnym, aby zaprezentować swój sprzęt 
i umiejętności.

G. Panie komendancie bardzo dziękuję za poświęcenie nam 
czasu i przekazanie nam tylu informacji na temat niełatwej służby 
strażaka. 

Rozmawiał Dariusz Pietrucha
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W dniu 15 maja br. Radny Jan Orłowski wysłał do Wydziału Zarzą-
dzania Mieniem Komunalnym pismo następującej treści:

„… Uprzejmie zwracam się z prośbą o oczyszczenie i wymianę 
uszkodzonych rynien spustowych znajdujących się na budynkach 
komunalnych przy ulicy Barskiej i Piłsudskiego.

Obecnie ich nieprawidłowe umocowanie, uszkodzenia powoduje, 
że w rynnach okapowych rosną drzewa, a woda deszczowa z dachu 
spływa po ścianach budynku.

Aby uniknąć zniszczenia elewacji budynków przez zawilgocenie 
ścian a tym samym wzrost kosztów późniejszych napraw i konser-
wacji budynków proszę o szybką interwencję...”

Wydawałoby się, że odpowiedź na to pismo nie powinna sprawić 
kłopotu Naczelnikowi tego Wydziału jednak życie pokazało inaczej. 
Odpowiedź nadeszła 24 czerwca br. od z-cy Burmistrza:

„… Zarząd Mienia Komunalnego UM Marki nie posiada w swojej 
dyspozycji środków finansowych na kompleksowe rozwiązanie pro-
blemów we wszystkich budynkach zgodnie z Pana oczekiwaniami. 
w roku 2007 i bieżącym dokonujemy niezbędnych napraw rynien 
i rur spustowych…”

Proste pismo a ile sprawiło kłopotu. W problem został zaanga-
żowany sam z-ca Burmistrza mający o wiele więcej ważnych spraw 
na głowie dotyczących naszego miasta, niż żeby poświęcać swój 
cenny czas na tak drobną odpowiedź. W dalszym ciągu widać brak 
chęci i zaangażowania się Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym 
w sprawy żywo dotyczące mieszkańców komunalki. 

Kiedy wreszcie Radnym zostanie przedstawiony kompleksowy 
plan renowacji kamienic, w którym mieszkańcy dowiedzą się, że 
traktuje się ich poważnie i z należytym szacunkiem?

Ponawiam zadane pytanie: Kiedy kamienice rzeczywiście będą 
wizytówką naszego Miasta.

Radny MSG Ryszard Korotko

Jakie miasto takie kamienice... cd.

Będzie można zawiesić działalność gospodarczą

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. 
o zmianie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw opublikowana w Dz. U. 
z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 141, poz. 
888 wprowadza szereg nowych regulacji, 
a między innymi zezwala:

●  przedsiębiorcy niezatrudniającemu pra-
cowników na zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej na okres od 
1 do 24 miesięcy,

●  na zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej wspólnikom spółki cywilnej 
pod warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników.
W okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej przedsiębiorca:
●  ma prawo wykonywać wszelkie czyn-

ności niezbędne do zachowania lub 
zabezpieczenia źródła przychodów,

●  ma prawo przyjmować należności lub 
obowiązek regulować zobowiązania 

powstałe przed datą zawieszenia działal-
ności gospodarczej,

●  ma prawo zbywać własne środki trwałe 
i wyposażenie,

●  ma prawo osiągać przychody finansowe, 
także z działalności prowadzonej przed 
zawieszeniem wykonywania działalności 
gospodarczej,

●  wykonuje wszelkie obowiązki nakazane 
przepisami prawa, może zostać poddany 
kontroli na zasadach przewidzianych dla 
przedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej oraz wznowienie wyko-
nywania działalności następuje na 
wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie 
właściwemu organowi ewidencyjnemu, 
a w przypadku przedsiębiorców podle-
gających obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego – właściwemu sądowi 
rejestrowemu.

Okres zawieszenia wykonywania działal-
ności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 
złożenia wniosku o wpis informacji o za-
wieszeniu, do dnia złożenia wniosku o wpis 
informacji o wznowieniu działalności.

Przykład: 
Jan Nowak złożył wniosek o zawieszenie 

działalności gospodarczej w dniu 
20.09.2008 r., a w dniu 15.12.2008 r. 
powiadomił Urząd Gminy składając nowy 
wniosek o wznowieniu działalności.  Zgodnie 
z powyższym przerwa w prowadzeniu 
działalności gospodarczej będzie trwała od 
dnia 01.10.2008 do 31.12.2008 r.

W zakresie ubezpieczeń społecznych, 
w okresie zawieszenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy podlegają 
na swój wniosek tylko dobrowolnemu 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

(Ustawa wchodzi w życie po upływie 
45 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 września 
2008 r.) 

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

Długo wyczekiwana przez nas wszystkich obwodnica Marek 
(trasa S8) na chwilę obecną czeka na tzw. decyzję środowiskowa 
którą wydaje wojewoda mazowiecki. Przed tą decyzja 17 lipca br. 
w Radzyminie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla 
społeczeństwa w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich 
organów decyzyjnych jak i projektowych. Obecni byli Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski wraz z pracownikami Urzędu 
Wojewódzkiego, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddziału Warszawa Wojciech Dąbrowski jak również 
przedstawiciele biura projektowego. Nie zabrakło władz 
samorządowych z sąsiednich, zainteresowanych sprawą gmin. 

Dużą rzeszę uczestników stanowili mieszkańcy wspomnianych 
gmin, którzy bezpośrednio są zainteresowani postępem prac oraz 
przebiegiem trasy przez ich działki lub w bliskim sąsiedztwie. Ze 
strony Marek udział wzięli Burmistrz Janusz Werczyński oraz Radni 
Ryszard Korotko i Jacek Orych. informował

Po wystąpieniach osób prowadzących debatę, w których można 
było usłyszeć jak bardzo potrzebna jest ta droga, że będzie to 
nowoczesne rozwiązanie, przyszła kolej na zadawanie pytań przez 
uczestników. Najwięcej pytań dotyczyło przebiegu trasy przez 
poszczególne posesje w gminach gdzie rozpatrywane są wszystkie 
3 warianty.                                  cd. str.10

S8 – wszystko w rękach Wojewody
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Pracę Rady Miasta i  Burmistrza oraz wzajemne ich relacje  określa-
ją pewne ustawy, m.in.  ustawa o samorządzie terytorialnym i ustawa 
o gospodarce nieruchomościami. Ustawy te określają, jakie decyzje 
może Burmistrz podejmować samodzielnie, a jakie za zgodą Rady. 
Ustawy te dają również możliwości upoważnienia  Burmistrza przez 
Radę  do podejmowania  samodzielnie decyzji  w jej imieniu. Określa 
to tzw. uchwała kompetencyjna. 

Taka uchwała została przez Burmistrza opracowana i skierowana do 
podjęcia jej przez Radę Miasta na XIX sesji Rady Miasta zaplanowanej 
na dzień 18.06.2008 r.

W dniu 11.06.08 r. Komisja Budżetowo – Gospodarcza miała wydać 
opinię w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 
uchwał winny wpływać do poszczególnych Komisji Rady co najmniej 
7 dni przed jej posiedzeniem, natomiast projekt tej uchwały Radni 
otrzymali 2 dni przed posiedzeniem.

Zdarzały się sytuacje, że opiniowano projekty uchwał wpływających 
nawet w dniu posiedzenia, jednakże były to uchwały o mniejszym 
znaczeniu  lub wyjątkowo pilne.

Z uwagi na wagę tej uchwały Radni postanowili, że omawianiem jej 
zajmą się na następnym posiedzeniu, gdyż projekt uchwały wpłynął 
za późno i nie było czasu  na jej przeanalizowanie. Motywowali, że 
uchwała ta w bardzo istotny sposób zmniejsza decyzyjność  Rady 
i daje bardzo duże uprawnienia Burmistrzowi, które dotychczas 
były przynależne Radzie.  Należy tu wyjaśnić, że uchwała ta od-
biera Radzie wiele kompetencji i ceduje je na Burmistrza, który 
będzie jednoosobowo podejmował ważne decyzje gospodarcze, np. 
w sprawach wieloletnich  dzierżaw , pierwokupów i zamianach nie-
ruchomości, przekazywaniu terenów w zarząd, a przede wszystkim 
zbywał i nabywał nieruchomości, a więc decyzje budzące czasami 
wątpliwości. Uchwała przewiduje możliwość stosowania różnego 
rodzaju bonifikat, czyli wprowadza uznaniowość. O tym także miałby 
samodzielnie decydować Burmistrz. Jednemu sprzeda z bonifikatą, 
innemu nie. Cedowanie takich uprawnień  zwiększa władzę i prowa-
dzi do dyktatury. Takie uzasadnienie podali zwłaszcza Radni z Klubu  
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, wbrew oburzeniom 
Burmistrza  i Klubu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Burmistrz motywował konieczność podjęcia uchwały na naj-
bliższej sesji, ponieważ zbliżają się wakacje, w czasie których jest 
przerwa w posiedzeniach, a może zaistnieć konieczność podjęcia 
pilnych decyzji, m.in. w sprawie pierwokupów i wieloletnich umów 
dzierżawnych.

Z uwagi na tę argumentację następne posiedzenie Komisji zwołano 
na dzień 18.06.08 r. na dwie godziny przed obradami XIX sesji Rady. 
Na posiedzeniu w dniu 18.06.08 r. projekt uchwały był omawiany tak 
wnikliwie i żarliwie broniony przez projektodawcę, wywołując więcej 
kontrowersji niż poprzednio, że Komisja postanowiła dokończyć oma-
wianie  uchwały na kolejnym posiedzeniu, gdyż za chwilę miała się 
rozpocząć sesja. i z tego powodu  projekt tej uchwały nie wszedł na 
porządek obrad sesji Rady.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16.07.08 r. Na 
posiedzenie przybyło 11 członków Komisji, a więc prawie komplet 
/brak 1 osoby z Klubu MWS/. Dyskusja przebiegała w sposób bardzo 
denerwujący projektodawcę i niektórych Radnych z Klubu MSW. 
Zarzucano oponentom m.in. brak zaufania do Burmistrza. Przodował 
w tym zwłaszcza jeden Radny z Klubu MWS, który swym zacietrze-
wieniem w obronie honoru władzy chwilami przypominał słynnego 
deputowanego  Żirynowskiego z moskiewskiej DUMY. Wezwane posiłki 
w osobie pracownika będącego prawdopodobnie  współautorem pro-

jektu uchwały, również nie przekonały zebranych, tylko jeszcze bardziej 
zamotały całą sprawę.

Wówczas Burmistrz zaproponował, aby zgłoszono  wniosek o odrzu-
cenie tej uchwały i opuścił wraz z posiłkami salę obrad, motywując to 
wcześniej umówionym spotkaniem z mieszkańcami.

Gdyby taki wniosek zgłoszono, to z powodu większości głosów 
przeciwnych odrzuceniu, uchwała uzyskałaby pozytywną opinię. Ale 
wniosku takiego nie zgłoszono, a z sali obrad zaczęło ubywać uczest-
ników posiedzenia. Dziwnym zbiegiem okoliczności większość miała 
w tym samym czasie wiele prywatnych spraw do załatwienia. Sala ob-
rad zaczęła świecić pustkami, niczym w naszym parlamencie. Ważne, 
że lista obecności została podpisana i dieta się należy bez względu 
na wyniki obrad. w ten sposób zakończono posiedzenie komisji, gdyż 
brak było odpowiedniej ilości osób do poddania projektu uchwały do 
głosowania.

A może niektórzy zdali sobie sprawę, że uchwała ta powinna zostać 
odrzucona?

Czyżby w Klubie MWS zaczęły się  pojawiać wątpliwości i  zaczął się 
rodzić brak dotychczas wyjątkowej jednomyślności?

W każdym razie uchwała będzie już na kolejnym czwartym posiedze-
niu omawiana, czyż nie szkoda na to czasu, chyba że zostanie przez  
wnioskodawcę wycofana? Przecież wnioskodawca sam zaproponował 
odrzucenie projektu tej uchwały.

A może podzieli los już jednej uchwały /uchwała o utworzeniu 
Miejskiego Ośrodka Sportu/, która od miesiąca grudnia nie wróciła 
na obrady?

Myślę, że sytuacja taka nie miałaby miejsca, gdyby Burmistrz wcze-
śniej uzgadniał z Radą zamiary przygotowywania niektórych uchwał lub 
przynajmniej o tym informował. Nie przekonała Komisji argumentacja, 
że podjęcie tej uchwały znacznie usprawni pracę.

Przecież dotychczasowa uchwała kompetencyjna w niczym jej nie 
komplikowała, chociaż i tak dawała może za duże uprawnienia Bur-
mistrzowi. Należy tylko odpowiednio wcześniej skierować sprawy do 
opiniowania przez  branżowe Komisje. Ponadto gdzie jest zapisane, 
że w okresie wakacyjnym Rada nie pracuje. Brak na Sesji kilku osób 
będących w tym czasie na urlopach nie  skomplikuje pracy. 

Należy podkreślić, że intencją Klubu MSG nie jest, aby storpedować 
pracę Burmistrza i nie dopuścić do podejmowania jednoosobowych 
decyzji, lecz troska o prawidłową gospodarkę mieniem komunalnym. 

W latach poprzednich były przypadki sprzedaży gruntów  w  drodze 
rokowań, zamiast przetargów. Sprzedano za symboliczną 1 złotówkę 
prywatnej firmie ponad 4 ha gruntu przy ul. Dużej  /osiedle „Horowa 
Góra”/. Developer tego nie uwzględnił w sprzedaży lokali i koszt gruntu 
powędrował do jego kieszeni.

Czy Burmistrz miał do tego prawo? Czy nie było to działanie korup-
cjogenne? Takich działań właśnie się obawiamy, dlatego jesteśmy 
przeciwni  podjęciu tej uchwały.

Czy to jednak dociera do Radnych naszej prawicy /ugrupowania sprzy-
jającego Burmistrzowi/? Myślę, że do niektórych tak, stąd nagła absencja  
pod koniec posiedzenia Komisji, gdy miało dojść do głosowania.

Ciekawi jesteśmy, czy osoby te będą miały odwagę wstrzymać się od 
głosu /nie mam zdania lub nie chcę się narazić/, lub spojrzeć „bykowi 
w twarz” i powiedzieć „mam swoje niezależne zdanie i mówię nie”. 
Poczekamy, zobaczymy.

O dalszych losach  projektu uchwały kompetencyjnej będziemy 
naszych czytelników informowali w następnych relacjach z obrad 
naszego lokalnego parlamentu. 

Klub Radnych MSG „O Przyszłość Marek”

Czy zmierzamy do dyktatury?

Wielki mały 1%
Wiele razy, kiedy stajemy twarzą w twarz z ludzką 

biedą, lub, gdy na naszej drodze staje osoba potrzebu-
jąca naszej pomocy bądź wsparcia bezradnie rozkła-

damy ręce mówiąc, „co ja mogę na to poradzić. Przecież sam nawet przy 
najlepszych chęciach nie jestem w stanie wszystkim pomóc.” 

Od dwóch lat istnieje możliwość przekazania jednego procenta 
z naszych dochodów na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze jest taką organizacją i drugi rok korzysta 
z Państwa hojności i szczodrości. w 2007 roku na nasze konto z tzw.1% 
otrzymaliśmy kwotę 6600 zł. Kwotę tę zagospodarowaliśmy na ufun-
dowanie jednorazowych nagród dla uczniów mareckich szkół, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i najlepsze osiągnięcia sportowe. 

W 2007 roku zostały wprowadzone zmiany w przepisach upraszcza-
jące sposób przekazywania pieniędzy jak i zezwalające podatnikom 
rozliczającym się w formie podatku liniowego na możliwość odpisania 1% 
ze swoich dochodów na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na konto 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego z tzw. 1% wpłynęła kwota 
ponad 30.000 zł. Pragniemy złożyć gorące podziękowania za wszystkie 

przekazane kwoty bez względu na ich wysokość. Zdajemy również sobie 
sprawę z tego, że otrzymanie tak ogromnej kwoty świadczy o dużym za-
ufaniu, jakim darzycie Państwo Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, 
świadczy to również o tym, że nasza działalność charytatywna i publiczna 
jest przez Państwa akceptowana. Pomagamy tylko mieszkańcom nasze-
go miasta.

Do dnia dzisiejszego z otrzymanej kwoty 7000 zł przekazaliśmy na 
ufundowanie jednorazowych nagród dla uczniów za najlepsze wyniki 
w nauce i za najlepsze osiągnięcia sportowe w naszych mareckich 
szkołach i chcielibyśmy, aby to stało się już tradycją. Wyasygnowaliśmy 
kwotę 1000 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla niepeł-
nosprawnego dziecka.

Dokładną kwotę, jaka wpłynęła na konto naszej organizacji podamy 
przy innej okazji, natomiast na bieżąco będziemy Państwa informować 
na łamach naszej gazety  jak zagospodarowaliśmy otrzymaną kwotę. 

Jeszcze raz pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
ofiarodawcom za ogromną szczodrość i hojność. To dzięki Wam będzie-
my mogli pomagać potrzebującym lub wspierać wiele cennych inicjatyw 
społecznych.

Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego 
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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

Z niewiadomych przyczyn rezygnację z pełnienia funkcji 
Przewodniczącej Komisji, Zdrowia Opieki Społecznej, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska złożyła 
radna Elżbieta Brzozowska. Na posiedzeniu 28 maja zostały 
przeprowadzone wybory. Po głosowaniu na stanowisko 
Przewodniczącego w/w Komisji został wybrany radny Jacek 
Orych z Klubu Radnych MSG, oraz na stanowisko Wice-
przewodniczącego radny Ryszard Korotko, również z Klubu 
Radnych MSG.

 Może warto przeanalizować zastosowanie sztucznej trawy - 
specjalnej dla baseballa zamiast trawy naturalnej z rolki. Koszt 
trawy sztucznej będzie co prawda droższy o około 90 zł na metrze 
kwadratowym, ale pozwoli na:

-  użytkowanie boiska przez 3.000 - 3.500 godzin w skali roku bez 
uszczerbku dla jakości nawierzchni

-  wpłynie na minimalizację kosztów eksploatacji/ konserwacja, 
nawozy, nawadnianie, koszenie itp.

Panie Burmistrzu, najważniejsza sprawa dotyczy boiska do 
baseballa. Naszym zdaniem zdecydowanie z tego pomysłu 
należy zrezygnować. Wydawało się w ostatnim okresie, że takie 
stanowisko reprezentuje też Pan Burmistrz. Czyżby był błąd 
w SIWZ. Na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
wstępnie poruszaliśmy ten temat. W odpowiedzi usłyszeliśmy 
zdziwienie Pana Burmistrza, że ktoś zapamiętał tak błahą 
sprawę jaką jest rzeczone boisko, która była od tak sobie kiedyś 
tam przedstawiona – tak można było wywnioskować z Pana słów. 
Już wtedy podnosiliśmy temat zastanowienia się nad budową – 
może nawet razem z gimnazjum jako jeden kompleks pływalni 
miejskiej. 

Klubu Radnych „O Przyszłość Marek” chce zwrócić uwagę na 
fakt, że sama koncepcja i ewentualne założenia do projektu 
powinny być przedyskutowane i przeanalizowane przynajmniej 
przez Komisję Kultury Oświaty i Sportu, a może nawet przez całą 
Radę Miasta Marki. Koncepcja co prawda była przedstawiana, ale 
podczas dyskusji nad ostateczną lokalizacją gimnazjum.

Wskazane jest uwzględnienie uwag dotyczących obiektów 
sportowych, które opracowała osoba znająca się na tego typu 
inwestycjach. 

Pan Burmistrz zaprosił na spotkanie przedstawicieli MSG w dniu 
5.08.2008 r. w celu omówienia przedstawionych wniosków. 
Możemy z przyjemnością poinformować naszych Czytelników, że 
spotkanie było bardzo rzeczowe. Zostały omówione zagadnienia 
z pisma, które w zdecydowej większości  zostały przyjęte jako 
słuszne. 

Rozpatrzono także inne problemy związane z budową i orga-
nizacją przetargu na wykonanie projektu.

Tadeusz Skłodowski

Wiele pytań dotyczyło również rekompensat i zwrotów za grunty 
które są niezbędne do wykupienia by można było wybudować drogę. 
Nie obyło się również bez protestów. 

Ze swojej strony (ze strony Rady Miasta) zadałem pytanie, czy 
zostały uwzględnione jakiekolwiek postulaty, które założyliśmy wraz 
ze specjalną Uchwał Rady Miasta po konsultacjach społecznych jaki 
odbywały się na początku 2007 roku. Cześć tych postulatów nie może 
być uwzględniona, chociażby dodatkowe zjazdy z trasy, ponieważ 
parametry drogi ekspresowej „S” nie pozwalają na dodatkowe połączenia 
niż uwzględnione na poszczególnych węzłach. W dokumentacji 
z rozprawy administracyjnej znalazło się ponownie stanowisko Rady 
i ma być jeszcze raz rozpatrywane przy wydaniu ostatecznej decyzji 
środowiskowej. Burmistrz zaapelował do zgromadzonych osób, w 
szczególności decyzyjnych, by jak najszybciej zakończyć wszelkie prace 
związane z wydawaniem decyzji aby w możliwie najkrótszym terminie 
rozpocząć budowę, co jest ze strony Marek najważniejsze.

Na jakim etapie w takim razie jest trasa? Wojewoda Jack 
Kozłowski, powiedział, że zostaną wzięte pod uwagę wszelkie głosy 
zainteresowanych osób, ale jednocześnie zaznaczył, że wydana 
decyzja nie zadowoli wszystkich. Trasa musi powstać i decyzja 
zostanie wydana. Kiedy? Wojewoda obiecał ze w przeciągu kilku 
tygodni, najdalej do trzech miesięcy. Wiec na razie wszyscy czekamy 
na decyzje wojewody.

Jacek Orych, Radny Miasta Marki

S8 – wszystko w rękach WojewodyBędzie nowe gimnazjum ?
cd. ze str. 4 cd. ze str. 8
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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


