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klient nie czuje się zagubiony, a pracownicy 
znają się na swojej pracy.

Do tej pory rozmawialiśmy o firmach, 
a co z klientami indywidualnymi? Czy to 
prawda, że ostatnio szczególnym zaintere-
sowaniem cieszą się kredyty gotówkowe?   

Można powiedzieć, że wręcz ogromnym 
zainteresowaniem. Zwiększyliśmy dostęp-
ność kredytu, który obecnie ma możliwość 
trafienia do znacznie szerszej grupy klientów. 
Klient otrzymuje ofertę na kredyt gotówkowy 
„szytą na miarę” z indywidualnie wyliczonym 
oprocentowaniem. Każdy, kto dotychczas 
nie był klientem BZWBK i wnioskuje o kre-
dyt gotówkowy, kartę kredytową lub limit 
w koncie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji 
banku może od razu otrzymać również po-
zostałe produkty. Klient, który np. otrzymał 
kartę kredytową BZWBK od teraz może od 
razu, bez dodatkowych formalności zacią-
gnąć w banku również kredyt gotówkowy, 
a jeśli założy konto osobiste, również limit 
w koncie.  

To informacja szczególnie ważna dla 
osób, które myślą o małych, życiowych 
inwestycjach, jak pralka czy samochód. 

Nie tylko takich małych. BZWBK udziela 
kredytów gotówkowych do 20-to krotności 

miesięcznych dochodów netto, przy czym 
bez dodatkowych zabezpieczeń do 100 tys. 
złotych. To pozwala zrealizować również te 
większe marzenia. A jeśli ktoś myśli o niższej 
kwocie  w BZWBK może teraz dostać kredyt 
bez żadnych dodatkowych dokumentów, wy-
starczy samo oświadczenie o dochodach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy 
chcieliby korzystać z nowoczesnych usług 
bankowych do naszej placówki. Przy okazji 
zaciągania kredytu można zapoznać się 
z ofertą naszych kont, w tym bezpłatnego 
konta dla osób przed trzydziestką, oraz 
lokat i kart kredytowych, za które także 
można nie płacić. Chętnie doradzimy w każ-
dej kwestii związanej z finansami. 

No właśnie, gdy już jesteśmy przy 
kartach. Czy w Markach nadal nie ma 
żadnego bankomatu BZWBK? 

Jest, nareszcie jest. Dostępny przy od-
dziale 24 godziny na dobę..  
I Oddział Banku Zachodniego WBK S.A.

w Markach
adres: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

numer telefonu:  (22) 761 57 80
czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 – 18.00    
www.bzwbk.pl

Tanie i szybkie kredyty, darmowe konta, 
fundusze Arka, obsługa małych i śred-
nich przedsiębiorstw – to tylko niektóre 
z usług, jakie oferuje nowy oddział Banku 
Zachodniego WBK w Markach 

– Mimo że placówkę otwarto zaledwie 
przed kilkoma tygodniami już pozyskała no-
wych klientów – mówi w rozmowie z Marią 
Borysewicz, Beata Graczyk - Sobolewska 
dyrektor oddział BZWBK. 

Jesteście bardzo szybcy – zaledwie kilka 
tygodni działalności i już pierwsi klienci. 

Tak, ale to nie tylko zasługa pracowników 
oddziału. W BZWBK w każdym oddziale moż-
na załatwić każdą sprawę związaną ze swo-
imi finansami. Miejsce założenia rachunku 
jest bez znaczenia, zatem teraz mieszkańcy 
Marek, którzy posiadali już konto w BZWBK 
mogą przyjść do naszego oddziału i od razu 
poczuć się jak u siebie – zaciągnąć kredyt, 
przeprowadzić każdą operację bankową, 
zakupić jednostki funduszy Arka, czy obsłu-
giwać finansowo w pełnym zakresie swoją 
firmę. 

A wiele jest takich firm z terenu Marek? 
Sporo. Zwłaszcza wśród małych i średnich 

przedsiębiorstw. To w dużej mierze z myślą 
o nich BZWBK otworzył nowy oddział. 
Dotychczas podstawą do kontaktów z nami 
były dla nich oddziały w Warszawie i bardzo 
dobre, a także tanie, usługi bankowości 
internetowej. Teraz mają już oddział swo-
jego banku na miejscu. To dla nich ważne. 
Zwłaszcza, że oferujemy bardzo atrakcyjną 
na polskim rynku, ofertę dla MSP, w ramach 
której udzielamy kredytów do 200 tys. zło-
tych bez zabezpieczeń i do 500 tys. zł bez 
biznes planu. Teraz wszystkie formalności 
można już załatwić na miejscu.

A czy sam oddział odróżnia się czymś od 
konkurencji? 

Przewagą BZWBK jest jakość obsługi. 
W naszej placówce zatrudniamy opiekunów 
i doradców dedykowanych konkretnym 
klientom. Dodatkowo są to osoby doskonale 
orientujące się w lokalnym rynku, dobrze 
znające jego problemy i potrzeby. W BZWBK 
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Bank Zachodni WBK teraz także w Markach

PODZIĘKOWANIA

W imieniu Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego składam 
szczególne podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych w  przygoto-
wanie i przeprowadzenie IV Spartakiady Rodzinnej. Bez Pań Beaty i Barbary 
Miechowicz nie byłoby tak bogatego i ciekawego programu, a  rozpisanie jego 
na szczegóły powodowało, że każda osoba wiedziała co ma robić. To jest działa-
nie perfekcyjne. Panowie Andrzej i Michał Górscy ze swoim zespołem stworzyli 
podstawy organizacyjne i programowe pokrywając znaczne wydatki. Skromni 
w działaniu, wielcy w czynach są od lat. Jak zrobić wrażenie wie dobrze nasza 
koleżanka Maria Borysewicz. To ona zaprosiła swoich przyjaciół na motocy-
klach Harley, którzy pokazali piękno tych maszyn, a przede wszystkim swoją 
serdeczność urządzając m.in. przejażdżki i to nie tylko dla dzieci. Tradycyjnie 
można liczyć na Janka Kublika, który przeprowadził turniej tenisa stołowego 
oraz rodzinę Jarka Sucheckiego organizatorów symultany szachowo-warcabo-
wej. Gorące podziękowania dla młodzieży szkolnej i zespołu z MOK-u za wystę-
py  artystyczne. Nad naszym zdrowiem czuwała fachowa ekipa z firmy Esculap 
i  ewnie dlatego nie było przykrych zdarzeń. Uśmiech osób w białych fartuchach 
od razu leczy. Duże podziękowanie dla wszystkich sponsorów (wykaz obok), bez 
nich w ogóle Spartakiady po prostu by nie było. Zapewniam wszystkich, że Pani 
Kierownik Katarzyna Skiba z firmy MarcPol ma wielkie serce. Dziękuję całej 
ekipie Marcovii za możliwość współpracy przy wspólnym organizowaniu Spar-
takiady. Jaki wkład pracy wnieśli Grzegorz Miechowicz, Jacek Orych, Ryszard 
Korotko, Dariusz Pietrucha, Kazimierz Wiater i wielu innych można się domyślić 
patrząc na ogrom przedsięwzięcia. Na zakończenie deser, ale jaki, oczywiście 
słodki. Przypominamy sobie jak smakowały pączki z cukierni „Basieńka” Pań-
stwa Olkowskich. Bardzo smakowały nie tylko dzieciom.

Prezes Zarządu MSG, Tadeusz Skłodowski
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Wiosną 2008 roku 
na zlecenie Dyrekcji Pe-
dagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w War-
szawie została wyko-
nana ekspertyza tech-
niczna budynku przy 
ulicy Ogrodowej 1 
w Wołominie. Protokół 
przeglądu Stanu Tech-
nicznego Budynku 
Pedagogicznej Biblio-

teki Wojewódzkiej (filia w Wołominie) z dnia 
10 czerwca 2008 stwierdza, że: Obiekt 
biblioteczny należy natychmiast wyłączyć 
z użytkowania wykonując zalecenia zawarte 
we wnioskach i zaleceniach niniejszego 
opracowania (opracowania wykonał na 
zlecenie dyrekcji – Rzeczoznawca SIT PMB 
FSN-T NOT nr. uprawnienia 1014/051110). 
Wnioski z opracowania: Stan budynku, 
jako całości – zły. Budynek nie spełnia 
warunków bezpieczeństwa użytkowania. 
Wszystkie podstawowe elementy budynku 
wykazują zużycie powyżej 70%. Wykonanie 
kompleksowego remontu kapitalnego jest 
bardzo trudne technicznie i bardzo kosz-
towne. Koszty remontu mogą kilkakrotnie 
przewyższyć koszty wyburzenia i postawie-
nia nowego obiektu o zbliżonej kubaturze. 
Zalecenia: zaleca się rozbiórkę obiektu. 
Podpisane – Rzeczoznawca. Zarządzenie 
Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Woje-

wódzkiej z 13 czerwca 2008 roku zawiesza 
działalność placówki w Wołominie od 
dnia 14 czerwca 2008 do odwołania. Tyle 
suchych faktów. Duża grupa mieszkańców 
Marek przez wiele lat korzystała z Biblioteki 
Pedagogicznej w Wołominie. Nikt z osób, 
które zetknęły się z biblioteką nie chciałby 
jej zamknięcia. Ale? Budynek jest własno-
ścią Urzędu Marszałkowskiego. Ani gmina 
Wołomin ani Starostwo nie maja wpływu na 
jego dalsze losy. Na pytanie Wicemarszałka 
Województwa Mazowieckiego z dnia 07 lipca 
2008 o wskazanie lokalu zastępczego, Sta-
rosta Wołomiński po dokonaniu przeglądu 
zasobu lokalowego pismem z dnia 22 lipca 
2008 odpowiedział, że nie dysponuje żadnym 
wolnym lokalem. Oznacza to, że Starostwo 
nie jest w stanie udzielić oczekiwanej pomocy 
Marszałkowi (bibliotece). Z dostępnych mi 
informacji wynika, że gmina Wołomin również 
takich wolnych lokali nie posiada. Chcę pod-
kreślić, że biblioteka potrzebuje około 450 
m² powierzchni ze wzmocnioną nośnością 
stropów do 500 kg/m². Z ostatnio uzyskanych 
informacji jest mi wiadome, że Telekomu-
nikacja Polska za wynajem pomieszczeń 
w budynku dawnej centrali telefonicznej przy 
ulicy Kościelnej w Wołominie zaproponowała 
bibliotece dość wysoki czynsz miesięczny 
(nie jest mi znana jego wysokość). Dyrekcja 
biblioteki na własną rękę poszukuje innych 
rozwiązań. Na dzień dzisiejszy rozwiązania nie 
ma. Dla formalności podaję adresy innych pla-
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Czy Biblioteka Pedagogiczna w Wołominie 
przestanie istnieć?

Ze środków zgromadzonych tzw. 1% 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 
zakupiło i przekazał do Mareckich szkół 
10 stołów do tenisa stołowego. Chrzest 
bojowy przeszły one podczas IV Spartakiady 
rodzinnej, gdzie jedną z konkurencji był 
konkurs w tenisie stołowym.

Życzymy wszystkim użytkownikom stołów 
wielu sukcesów oraz radości z grania.

Dziękujemy również za podziękowania 
które otrzymaliśmy za przekazane stoły, 
sprawiły nam one bardzo dużo radości.

W imieniu zarządu MSG
Jacek Orych

cówek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej: 
Warszawa – ulica Smyczkowa 14, Bartnicza 
8, Trawiasta 29 oraz filie w Błoniu, Grodzisku 
Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, 
Otwocku, Piastowie, Sochaczewie i Żyrardo-
wie. Telefon do niewypożyczającej książek, ale 
udzielającej informacji biblioteki w Wołominie 
0-22 776 22 09.    

Wicestarosta Ryszard Węsierski 

Na dzień 10 listopada sytuacja przed-
stawia się następująco. Dyrekcja Biblio-
teki oczekują na decyzję Zarządu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego (daty posie-
dzeń Zarządu 18, 25 listopada, 2, 9 
grudnia 2008 lub później). Jest możliwość 
wynajęcia 240 m² pomieszczeń w budynku 
prywatnym w Wołominie przy skrzyżowaniu 
ulicy Warszawskiej i Ogrodowej.
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG

s p o r t

85 - lecie MARCOVI  to świetna okazja by 
kolejne pokolenia Markowiaków spotkały 
się na stadionie przy ul. Wspólnej. Wszyscy 
miłośnicy sportu związani z klubem mieli 
okazję razem powspominać minione lata 
oglądając wystawę fotograficzną „85 lat 
Marcovii”. Dziadkowie, ojcowie pokazywali 
swoim wnukom i dzieciom siebie na zdjęciach 
sprzed lat. Mieszkańcy naszego miasta nie 
pozostali obojętni i przynieśli wiele pamiątek 
związanych z działalnością klubu. Oprócz 
zdjęć można było obejrzeć puchary i medale, 
których zebrała się na przestrzeni 85 lat 
całkiem pokaźna ilość. Przy okazji zwiedzania 
wystawy, którą przygotowali pracownicy klubu 
na czele z prezesem Grzegorzem Chwiłoc -
Fiłoc można było usłyszeć wzruszające 
historie związane z klubem. Tu zawiązały się 
przyjaźnie na życie, bo nic tak przecież nie 
wiąże jak wspólna pasja i wspólne działanie. 

Punktem kulminacyjnym obchodów święta 
Marcovii był mecz piłki nożnej Marcovia kon-
tra Rada i Urząd Miasta Marki. Emocji było 
wiele, ale trenerzy, pracownicy i zawodnicy 
Marcovii nie dali sobie odebrać zwycięstwa. 

Po całym dniu rywalizacji sportowych i  mnó-
stwa innych atrakcji podczas Spartakiady 
Rodzinnej, w Sali Bankietowej „Sułtan” odbył 
się bankiet na którym zostały wręczone złote 
i srebrne odznaki Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej. Złotymi odznakami wyróżnieni zostali: 
Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyński, 
Jacek Zalewski, Tadeusz Miechowicz, Ta-
deusz Skłodowski, Lech Wróbel, Ireneusz 
Paszkowski, Jacek Szewczyk, Miroslaw Kost-
ka, Bogdan Król, Michał Pulkowski, Marek 
Zieliński. Srebrnymi odznakami wyróżnieni 
zostali: Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego 
Ryszard Węsierski, Grzegorz Miechowicz, 
Andrzej Górski, Piotr Jaczewski, Andrzej Bala, 
Andrzej Worońko, Grzegorz Świerczewski, Wa-
cław Puławski, Wojciech Jedliński, Krzysztof 
Ryński, Mirosław Ryński, Ryszard Grochowski 
i Andrzej Jędrzejuk. Ponadto Mareckie Towa-
rzystwo Sportowe Marcovia 2000  za wybitne 
zasługi dla rozwoju sportu nadało Jackowi Za-
lewskiemu tytuł Honorowego Członka Klubu.

Osobiście nie miałem takiej możliwości 
by jako dziecko trenować w naszym klubie, 
ale jako zawodnik czynnie uprawiający sport 
przez wiele lat, wiem jakie znaczenie ma 
fachowe wsparcie udzielone dzieciom roz-
poczynającym swoją przygodę ze sportem. 

Dlatego też, ze swej strony dołożę wszel-
kich starań aby dzieci i młodzież znalazły 
w naszym klubie same pozytywne wzorce 
sportowe.

Grzegorz Miechowicz
Vice-prezes Zarządu MTS Marcovia 2000

85 lat minęło



listopad 2008 5

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

W dniu 06.10.2008 Zakład Obsługi Pomocniczej przy Komendzie 
Stołecznej Policji w Warszawie w tempie expressowym wykonał 
ogrodzenie terenu pod budowę Komisariatu Policji w Markach. 
Sprawność wykonawcy wynikała nie tylko z powodu zbliżającej 
się zimy, ale również, dlatego ze zadziałały uwarunkowania, które 
chciałbym przytoczyć. Podziękować należałoby w tym miejscu 
Komendantowi Powiatowemu Policji w Wołominie, który na moją 
prośbę wielokrotnie monitował temat w Komendzie Stołecznej, Panu 
Burmistrzowi Marek, który także „nie zasypywał gruszek w popiele” 
jak również radnemu - Jackowi Orychowi, który cały temat wywołał 
w dniu 18 czerwca 2008 roku na XIX Sesji Rady Miasta Marki. Na 
początku Października 2008 - Naczelnik Wydziału Nieruchomości 
w Komendzie Stołecznej Policji ciągle oczekiwał na przekazanie sumy 
± 2 000 000 PLN na budowę Komisariatu w Markach. W rozmowie 
ze mną w dniu 16.10.2008 Naczelnik Wydziału Nieruchomości KSP 
oświadczył, że decyzja zapadnie po 21 października 2008. Ale mamy 
już Listopad, więc może być tak, że zrobione zostanie nie więcej niż 
fundament. W dniu 21.10.2008 ukończono wylewanie tak zwanego 
„chudego betonu” pod przygotowanie zbrojenia fundamentu wła-
ściwego. Dalsze prace trwają. To i tak dużo przy niezrealizowanych 

wcześniejszych obietnicach. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydał 
Starosta (jeszcze poprzedniej kadencji) w dniu 03 lipca 2006. Pamię-
tamy jak 09 Sierpnia 2006 roku o godzinie 11.00 z wielką galą Policji 
odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową 
siedzibę Komisariatu Policji w Markach. Minęło dwa lata – bądźmy 
dobrej myśli. Komisariat powstanie wcześniej czy później. Jest reali-
zowany w zgodzie z projektem, na bazie którego powstały budynki 
Komisariatów w Łomiankach, Józefowie i Kobyłce. Powierzchnia jego 
ma wynosić 660m². Wybiegając w przyszłość można przewidzieć, że 
zostaną zwolnione powierzchnie użytkowe w Urzędzie Miasta Marki. 
Można będzie wówczas wrócić do propozycji Burmistrza o utworzenie 
filii Wydziału Komunikacji. Dla osób niewtajemniczonych a zainte-
resowanych powiem, że „kamień węgielny” zakopany w 09 sierpnia 
2006 roku nie został pomylony z „węglem kamiennym”, ale na wszelki 
wypadek wykopany i zabezpieczony przed poszukiwaczami metali 
kolorowych. Dla dobra mieszkańców Marek i Policji.

PS. Naczelnik Wydziału Nieruchomości KSP w telefonicznej 
rozmowie ze mną w środę przed Świętem Zmarłych oświadczył, że 
pierwszy milion złotych na budowę komisariatu w Markach według 
rozdzielnika został przekazany w dniu 28 października 2008 roku. 

Wicestarosta Ryszard Węsierski

W cyklu „Mareckie talenty” chcemy Państwu przybliżać szeroko 
pojętych „ludzi kultury”, których losy nierozerwalnie związane są z na-
szym miastem. Jedną z takich „Pereł Mareckich” jest bez wątpienia do-
skonała śpiewaczka Izabela Kopeć, która od 3 lat mieszka  w Markach.
Izabela Kopeć jest absolwentką Wydziału Wokalnego Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Magister sztuki wokalnej o specjalizacji 
wokalno-aktorskiej i oratoryjno-kantatowej. Staranne wykształ-
cenie, nie tylko w dziedzinie wokalistyki, ale także gry aktorskiej 
i ruchu scenicznego oraz wszechstronne zainteresowania muzyczne 
pozwalają jej w oryginalny sposób łączyć dwa, zdawałoby się, 
odległe światy: muzyki operowej i muzyki popularnej, a rozwój jej 
kariery wyraźnie wskazuje, że możliwa jest synteza tych gatunków. 
 Śpiew fascynował ją od najmłodszych lat. Kiedy jako siedmioletnia 
dziewczynka wyśpiewała swoją pierwszą nagrodę w konkursie 
wokalnym, jej talent został zauważony i doceniony. Ukończyła 
szkołę muzyczną I-go stopnia w klasie gitary klasycznej oraz II-go 
stopnia-śpiewu solowego w Cieszynie. Po ukończeniu akademii 
muzycznej Artystka wielokrotnie występowała z wszechstronnym 
repertuarem w Polsce, jak też poza jej granicami ( Austria, Sycylia, 
Szwajcaria, Chorwacja, Anglia, USA ). Z pasją wykonuje pieśni 
i arie, a także sięga często do muzyki hiszpańskiej, musicalowej 
i operetkowej. Jako śpiewaczka operowa zaskakuje publiczność 
znakomitymi wykonaniami muzyki POP we wszystkich jej odmia-
nach jak jazz, techno, etno, art-rock, ambient czy drum & bass.
Od 2002 roku artystka współpracowała z wieloma kompozytorami, 
aranżerami i producentami z kraju i zagranicy nagrywając utwory 
na maxi single, albumy, płyty z muzyką relaksacyjną i do ścieżek 
filmowych.  Znakomite wykonanie arii „Summertime” do współcze-
snej aranżacji Dja Roota w TVP zaowocowało zaproszeniem Artystki 
do udziału w polskim finale konkursu piosenki „Eurovision Song 
Contest 2008”. Jej utwór „You’ve Got my love” uzyskał uznanie 
publiczności i przedstawicieli zagranicznych stacji telewizyjnych.
Artyska sama przyznaje, że kiedy śpiewa czuje smak życia we 
wszystkich wymiarach, od metafizyki po naturę – a w jej twórczości 
jest miejsce na muzykę klasyczną, jazz, pop, obraz filmowy, rozmaite 
muzyczne performances, pokazy mody, próby własne, nowatorskie, 
czasem na granicy artystycznej prowokacji – od klasycznych reci-
tali do awangardowych wokaliz, od kanonów do eksperymentów. 
W Markach Izabela Kopeć wystąpiła podczas dwóch finałów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także podczas jednej z imprez 
w Mareckim Ośrodku Kultury -  uroczystej inauguracji nowego roku 

kulturalno – oświatowego połączonej z wernisażem II Jubileuszowej 
wystawy malarstwa i rysunku Mariana Adamczyka, 21 września 
2008 roku. W trakcie tej imprezy recital artystki wstrzymał oddech 
zarówno licznie przybyłym gościom MOKu jak i zgromadzonej blisko 
150-cio osobowej publiczności - już pierwszy wykonywany przez nią 
utwór  - „Somewhere over the rainbow” musicalu „Czarnoksiężnik 
z krainy Oz” rzucił czar na wszystkich zgromadzonych. Niesamowite 
walory głosowe, przepiękne interpretacje utworów oraz jej niesamo-
wita osobowość sprawiły, że wszyscy zgromadzeni z chęcią dali się 
porwać w zaproponowaną przez artystkę „Muzyczna podróż przez 
Europę” odwiedzając gorącą Grecję, słoneczne Włochy i pełną 
temperamentu Hiszpanię. Na koniec koncertu śpiewaczka sama 
przyznała, że koncert dla „swoich” Markowiaków był dla niej dużym 
przeżyciem i serdecznie podziękowała za tak serdeczne przyjęcie, 
bo chociaż w Markach mieszka dopiero od niedawna, to już zdążyła 
zżyć się z tym miejscem i ludźmi, którzy ją otaczają.

Anna Dąbrowska-Pękocka

Policja wzięła się do roboty

Mareckie Talenty - Izabela Kopeć

Fundament główny jest 
już wykonany (wylany). 
Rozpoczęto prace budow-
lane związane z doprowa-
dzeniem fundamentu do 
poziomu zerowego. W długi 
weekend 9-11 listopada na 
terenie budowy Komisa-
riatu nie były prowadzone 
żadne prace.



Tak bawiliśmy się 



na Spartakiadzie!
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„Dziwny jest ten świat, lecz ludzi dobrej woli jest więcej”  słowa 
piosenki Czesława Niemena przychodzą mi do głowy, kiedy dzielę się 
z Państwem swoimi wrażeniami z czwartej już Spartakiady Rodzinnej 
CZAT MARKI 2008 organizowanej przez Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze oraz MTS MARCOVIA  2000.

Zarówno organizatorzy jak i Państwo, którzy zdecydowaliście się 
licznie uczestniczyć w działaniach sportowych, edukacyjnych i arty-
stycznych CZAT-u potwierdzacie, że w dzisiejszym zabieganym świecie 
jest miejsce dla „pozytywnie zakręconych”.

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę września przy towarzyszącej nam 
pięknej i słonecznej pogodzie spotkaliśmy się na obiektach MARCOVI 
przy ulicy Wspólnej 12 by zgodnie z ideą towarzyszącą Spartakiadzie 
Rodzinnej spędzić kilka godzin z naszymi dziećmi, które niczego tak 
nie potrzebują jak właśnie bycia razem, wspólnej aktywności i uwagi 
ze strony dorosłych.

Tegoroczna Spartakiada była również okazją do świętowania 85 
- lecia KS MARCOVIA, który od początku swojego istnienia w założe-
niach pracy z młodzieżą oprócz kształcenia sprawności fizycznej miał 
wpisaną niezwykle ważną pracę wychowawczą wspierającą dzieci i ich 
rodziny.

Tradycyjnie pod hasłem „Sportowy zawrót głowy” oprócz konku-
rencji lekkoatletycznych można było spróbować swoich sił na ściance 
wspinaczkowej, skorzystać z porad prowadzących Szkołę Jazdy na Rol-
kach zawodowej grupy rolkarzy  UKS -  Ołtarzew Cekol czy też poznać 
zasady paintballu, które demonstrowali uczniowie LO Wyższej Szkoły 
Menadżerskiej.

W konkurencjach rodzinnych rozgrywanych o tytuł Sportowej Rodzi-
ny Roku już po raz drugi zwyciężyła rodzina państwa Kostków, która 
tym razem otrzymała w nagrodę zestaw kina domowego ufundowany 
przez sponsorów Spartakiady.

Mocną stroną CZAT-u jest bogata oferta pokazów edukacyjnych, 
którym towarzyszyła myśl 

„Nauka to działanie, wszystko inne to tylko informacja”
We wszystkich odbywających się pokazach można było aktywnie 

wziąć udział. Mam nadzieję, że udało się chociaż w kilku przypadkach 
wzbudzić zainteresowanie, spowodować iż poprzez sukces w działaniu 
rozwiną się nowe pasje.

Wszystkich, którym bliższe są emocje związane z działaniami 
artystycznymi, gratulujemy efektów twórczych związanych z udziałem 
w happeningu plastycznym, zajęciach z metaloplastyki oraz [pokazów 
muzycznych odbywających się na estradzie.

Szczególnie utkwiła mi w pamięci piosenka „Szczęśliwej drogi już 
czas” wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, którzy już 
po raz kolejny aktywnie bierą  udział w propozycjach CZAT-u. Mam 
nadzieję, że będzie to dobra wróżba dla Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego  oraz KS MARCOVIA na kolejne wrześniowe spotkanie 
z mieszkańcami  Marek.

Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów chciałabym podzięko-
wać wszystkim sponsorom, którzy wspomagali zakup licznych nagród 
dla zwycięzców konkurencji sportowych  i wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy postanowili podzielić się z innymi swoją pasją i talentem.

Szczególnie serdecznie pozdrawiamy pana Andrzeja Górskiego 
(Interior Centrum), który oprócz finansowego wsparcia, wzbogacił na-
sza Spartakiadę ciekawymi pomysłami i osobistym zaangażowaniem 
w przygotowanie imprezy.

 Grzegorz Miechowicz

Dnia 25 października 2008 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Markach odbył 
się IX Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego  
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Organizatorami imprezy 
byli UKS „Struga” i Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. W turnieju 
wzięły udział reprezentacje zakładów pracy, instytucji, szkół i rodzin 
z terenu miasta Marki. Ogółem startowało 12 drużyn. 

W otwarciu imprezy uczestniczył Pan Janusz Werczyński Burmistrz 
Miasta Marki.  Pani Beata Graczyk–Sobolewska Dyrektor Oddziału 
z Panią Magdaleną Kowalską z banku BZ WBK dzielnie uczestniczyły 
od otwarcia do zamknięcia turnieju.

Turniej przeprowadził Jacek Orych – Wiceprezes Zarządu MSG, 
sędziował Sławomir Kozłowski.
Wyniki:   I – UKS „Struga”
 II – Henkis sp.z o.o.
 III – Szkoła Podstawowa nr 4
 IV – Rodzina Państwa Kapustów
 V – Buchalter Skłodowscy sp.j.
 VI – Zespół Szkół nr 1
 VII – Szkoła Podstawowa nr 5
 VIII – Szkoła podstawowa nr 1

Najlepszą rodziną turnieju została Rodzina Państwa Kapustów.
Puchary dla najlepszego zespołu i najlepszej rodziny oraz 

dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali Tadeusz Skłodowski Prezes 
Zarządu MSG, Beata Graczyk–Sobolewska Dyrektor Oddziału BZ 
WBK, Jarosław Suchecki – Prezes UKS „Struga”, Ryszard Korotko 
i Grzegorz Miechowicz – Wiceprezesi Zarządu MSG.

Nagroda główna - rzutnik multimedialny drogą losowania przypadł 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach (zostanie przekazany na 
uroczystym apelu na początku listopada).

Głównymi sponsorami turnieju byli:
Miasto Marki oraz Bank Zachodni WBK

s p o r t

IX drużynowy turniej tenisa stołowego
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Lista sponsorów
IV Spartakiady Rodzinnej Czad 2008
Miasto Marki
Sułtan Leszek Grzegorzewski
Interior Centrum
Buchalter Skłodowscy
Toyota Marki
Godex
Komandor Beata Michno
Cukiernia Basieńka
Centr – Spaw
NZOZ  Esculap
Wakaz
Miechowicz Grzegorz
Minsbud
Ryńscy Development
Bulik Bogdan
All Skór
Opifex Jan Szpunar
Marc Pol
Przedszkole Dziecięcy Raj 
Piekarnia Klementynka
Mat-Bud
Hurtownia Wiking Piłsudskiego 2
MBT
Parkiet Styl
Jedliński Jan
Budo-Market
Diskont 
Sklep Ogrodniczy Państwa Stachoniów
                                                                                Dziękujemy

Sprawozdanie ze Spartakiady



listopad 2008

O konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych nikogo dziś nie trzeba przekonywać. 
Każdy kolejny przebyty kurs czy szkolenie może stać 

się argumentem, dla którego pracodawca zdecyduje się wybrać naszą 
ofertę. Duże możliwości doskonalenia warsztatu pracy daje Centrum 
Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie, ul. Mińska 1/5, która jest 
szkołą bezpłatną. Nasza szkoła znajduje się na Pradze-Południe, w pobliżu 
Dworca Wschodniego i zakładów Cadbury Wedel. 

Powrót do aktywności zawodowej „Centrum Kształcenia Ustawicznego 
nie tylko umożliwia osobom dorosłym uzupełnienie formalnego 
wykształcenia, czyli zdobycie wiedzy ogólnej i znajomości języków obcych 
na określonych poziomach do matury włącznie. Nasi słuchacze uzyskają 
też konkretne umiejętności zawodowe. Staramy się wdrożyć słuchaczy 
do ustawicznego kształcenia się, a często prowadzimy działania 
umożliwiające słuchaczom powrót do aktywnego życia zawodowego” 
wyjaśnia Beata Giziewicz, dyrektor CKU nr 5 w Warszawie. Dysponujemy 
kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe. 
Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, 
podejmując studia podyplomowe, kursy w kraju i za granicą, piszą 
nowatorskie programy – Moodla, Grundtvig. 

Do najważniejszych zadań naszego Centrum należy:
kształcenie osób dorosłych, zgodnie z programem szkolnym, 
kształcenie, dokształcanie i doskonalenie dorosłych w formach poza-
szkolnych, 
•  realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów 

kwalifikacyjnych, 
•  opracowywanie i wydawanie poradników oraz materiałów dla 

potrzeb słuchaczy, 
•  doradztwo zawodowe, polegające na uczeniu, jak efektywnie 

szukać pracy, pisać CV czy podanie, przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej, 

• współpraca z Urzędami Pracy w zakresie przekwalifikowania kadr,

• motywowanie ludzi dorosłych do kształcenia ustawicznego 
Formy szkolne działalności CKUW skład CKU nr 5 wchodzą 

następujące szkoły dla dorosłych:
• Gimnazjum dla Dorosłych, 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
• Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
• Technikum dla Dorosłych, 
• Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, 
• Szkoła Policealna, 
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. 

Formy pozaszkolne działalności CKU Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 5 posiada bogatą ofertę edukacji pozaszkolnej, 
dostosowaną do potrzeb rynku pracy, w tym kursy dotyczące:
• projektowania stron WWW z elementami grafiki, 
• przygotowujące do pracy w sekretariacie, 
• przygotowujące do pracy w zawodzie kelner
• językowe, 
• hydrauliczne, budowlane, mechaniczne, ekonomiczne 
• obsługi komputera i programów biurowych, kurs obsługi kas fiskalnych

Szkoła posiada nowoczesne multimedialne pracownie komputerowe 
oraz bogato wyposażoną bibliotekę ze stałym, bezpłatnym dostępem do 
Internetu. Słuchacze napotykający na trudności w szkole lub problemy 
osobiste mogą codziennie skorzystać z pomocy i porady pedagoga. 
W naszym Centrum istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjale. 
Z tej formy pomocy finansowej korzysta wielu naszych słuchaczy.

Nadrzędnym celem naszego Centrum jest ciągłe doskonalenie 
jakości procesu nauczania oraz motywowanie ludzi dorosłych do 
kształcenia ustawicznego. Nasza szkoła wspólnie z partnerami z Włoch, 
Estonii, Finlandii, Cypru, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii napisała projekt pt. 
Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe”. Wszyscy nasi 
Partnerzy zawodowo zajmują się kształceniem ludzi dorosłych. Projekt 
skierowany jest zarówno do kadry pedagogicznej, jak i do słuchaczy. 
Realizując Projekt będziemy mieli możliwość wykorzystania i rozwijania 
znajomości języków obcych poprzez wyjazdy robocze do naszych 
Partnerów a także będziemy posługiwać się nowoczesną technologią 
komunikacyjno – informacyjną ( Moodl, Skype, Webex). 

W dn. 21 – 25 września odbyła się w naszej szkole uroczysta 
inauguracja programu Grundtvig. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji 
z uroczystości na stronie internetowej szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego nr 5 w Warszawie jest szkołą
nowoczesną, otwartą dla wszyst-
kich słuchaczy, którzy czują po-
trzebę kształcenia i zdobywania 
nowych umiejętności. Powrót do 
szkolnej ławy po latach nie jest 
łatwy, ale wiemy, na przykładzie 
naszych słuchaczy, że jest możliwy 
i przynosi wiele korzyści.

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej: 

http://www.cku.waw.pl
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11 listopada – Święto Niepodległości
W tym roku obchodzimy 90. rocznicę powrotu 

państwa polskiego na polityczną mapę Europy.
Ten długo oczekiwany przez Polaków sukces 

1918 r. okupiony został krwią najlepszych synów 
naszego narodu. Trwająca przeszło 123 lata walka 
najpierw w Legionach Dąbrowskiego u boku fran-
cuskiej armii Napoleona, następnie w powstaniach 
listopadowym i styczniowym, nie przyniosła upra-

gnionej wolności. Dopiero wojna światowa (1914 – 1918) stworzyła 
układ sił korzystny dla sprawy polskiej i dała nadzieję na zmianę 
naszego status quo.

Z rocznicą listopadową wiąże się najmocniej postać Józefa Piłsud-
skiego – twórcy niepodległego państwa polskiego. Piłsudski to wielka 
indywidualność tamtych czasów, polityk kierujący się intuicją – przewi-
dział zbrojne wystąpienie naszych zaborców Niemiec i Austro-Węgier 
przeciwko Rosji oraz rozstrzygnięcie losów Polski w tej wojnie. Wobec 
zbliżającego się konfliktu zbrojnego Piłsudski postanowił stworzyć 
na polskiej ziemi siłę wojskową w postaci Związków Strzeleckich 
w Krakowie i Drużyn Strzeleckich we Lwowie a później po wybuchu 
wojny w 1914 roku Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Z oddziałów 
głównie strzeleckich powstały w Galicji 1914 roku Legiony Polskie 
złożone z trzech brygad, które początkowo walczyły u boku armii au-
stro-węgierskiej z Rosją. Piłsudski jako dowódca I Brygady a następnie 
w latach 1916-17 szef Komisji Wojskowej w Tymczasowej Radzie Stanu 

dążył do tego, aby Legiony walczyły o Polskę a nie o cele okupantów. 
Gdy w lipcu 1917 roku na wezwanie Piłsudskiego większość żołnierzy 
z I i III Brygady odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi 
niemieckiemu, Legiony zostały rozwiązane a Piłsudski jako inspirator 
„kryzysu przysięgowego” internowany w Magdeburgu.

Po zakończeniu I wojny światowej Piłsudski uwolniony z niemiec-
kiego więzienia wrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku.  Pol-
ska nie była jeszcze zorganizowanym państwem, bez ustalonych 
granic, bez rządu, skarbu, regularnej armii, aparatu administracyj-
nego, ze stacjonującymi wojskami okupacyjnymi. Powszechne było 
wówczas przekonanie, że tylko Piłsudski zdolny będzie podołać 
trudnościom i stojącym przed krajem zadaniom. Komendant nie 
cofnął się przed nimi. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna 
przekazała mu władzę wojskową a 14 listopada całą zwierzchnią 
władzę państwową. Wkrótce Piłsudskiemu podporządkowały się 
utworzone wcześniej ośrodki władzy jak rząd Ignacego Daszyń-
skiego w Lublinie i Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie.

Józef Piłsudski pełnił w latach 1918-22 urząd Naczelnika Państwa 
nawiązując tym tytułem do tradycji Powstania Kościuszkowskiego, 
gdy to generał Tadeusz Kościuszko jako naczelnik otrzymał pełnię 
władzy w powstaniu 1794 r. W dwa lata później 1920 r Piłsudski 
jako Naczelny Wódz polskiego wojska w uznaniu zasług otrzymuje 
nominację Pierwszego Marszałka Polski.

dr Jolanta Kur, historyk

A może dokształcanie w CKU? 
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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

Dzierżawa gruntów farsa czy ….
Zakończona została przez Komisję Rewizyjną kontrola umów 

dzierżawy gruntów komunalnych pod działalność gospodarczą 
w tym pod reklamę. Stwierdzono wiele nieprawidłowości a wynajmo-
wanie gruntów pod dzierżawę oraz ustalanie stawek dzierżawnych 
nie było poprzedzane żadną analizą ekonomiczną. Kto miał większą 
siłę przebicia ten wynajmował teren pod działalność gospodarczą 
po bardzo preferencyjnych cenach np. 10 gr/m2.

Stwierdzono, że w sprawdzanych dokumentach jest brak ciągłości 
umów, zaniedbuje się ściągalność zadłużenia  i „zmusza” się dłuż-
ników do ponownego zawierania umów dzierżawy nawet obniżając 
im stawkę dzierżawną. Pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za 
politykę najmu nie stosują się do Zarządzeń Burmistrza przy ustala-
niu stawek dzierżawy gruntu z podmiotami gospodarczymi. 

Przyjmując najniższą stawkę za wynajem gruntu pod działalność 
gospodarczą 2 zł/m2 z zarządzenia Nr 0152/106/2003 i pomijając 
inflację - poprzez niestosowanie się do wydanych zarządzeń i nie 
popartą żadną analizą ekonomiczną oraz konsultacją z Radą Miasta 
zmianą stawek - zarządzenie  Nr 0152/49/2005 w okresie od stycz-
nia 2004 do grudnia 2007r miasto straciło kwotę ponad 950 tys. 
złotych. W jaki sposób można by było te pieniądze wykorzystać 
można sobie tylko wyobrazić. 

Po co nowy twór prawny Zarządzenie Nr 0152/49/2005 jeżeli nie 
stosuje się go w praktyce. Czyżby ta zmiana stawek w zarządzeniu 
podyktowana została innymi czynnikami pozaekonomicznymi?

Rygorystycznie przestrzegane są przepisy w stosunku do dzier-
żawców dzierżawiących do 100 m2 gruntu. Wobec tych dzierżawców 
stosowane są stawki najmu z 2003 roku - Teczki: Nr 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 15, 18, 19, 22,  natomiast w pozostałych umowach gdzie 
wynajmowane są duże powierzchnie gruntu powyżej 100 m2 - Tecz-
ki: Nr 1, 2, 4, 5, 14, 21, 23, nie dba się o interes miasta stosując 
uznaniowość stawek najmu.

Brak polityki dzierżawy gruntów nie tylko nie przynosi korzy-
ści finansowych dla Miasta a wręcz odwrotnie przynosi szkody. 
Brak konkretnych decyzji w tym kierunku powoduje, że zamiast 
dbać o nabywanie do zasobu gminy gruntów wyraża się zgodę 
na ich niekontrolowane zbycie. Ta uwaga braku polityki była 
również przedstawiona we wnioskach komisji przy kontroli dzier-
żawy lokali komunalnych pod działalność gospodarczą w 2007r. 
W umowach, brak jest klauzul i procedur administracyjnych 
zabezpieczających miasto przed nierzetelnymi podmiotami 
gospodarczymi.

Dzierżawa gruntów komunalnych pod reklamę jest tematem, któ-
ry również nie jest prawidłowo prowadzony. Tablice reklamowe na 
budynkach jak i urządzenia reklamowe znajdujące się w miejscach 
publicznych nie posiadają zezwoleń od organu architektoniczno – 
budowlanego jak i pozwolenia na budowę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na brak zainteresowania 
pracowników zarządzania mieniem komunalnym na bilbordy 



listopad 2008

r e k l a m y

11

 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:

umieszczane na posesjach komunalnych będących pod ochroną 
konserwatora zabytków.

Grunt komunalny to także towar, którego wartość powinna przy-
nosić korzyści materialne dla Miasta, dlatego ustalanie dochodów 
z mienia komunalnego ich pobieranie i dochodzenie należy do 
ustawowych obowiązków Burmistrza i podległych mu pracowników 
a zaniechanie tych działań nosi znamiona rozwiązłej dyscypliny 
finansowej.

Choć czynsz umowy najmu stanowi element umowy cywilnopraw-
nej i jego wysokość jest ustalana w umowie między Burmistrzem 
a dzierżawcą z mocy art.18 ust.2 pkt. 9a uosg.  Rada Miasta jest 
uprawniona do ustalania zasad wydzierżawiania gminnych nieru-
chomości gruntowych i tym samym jest uprawniona do określania 
kierunku zasad dzierżawy, z którego to prawa nie korzysta.

Wydane Zarządzenie nr 0152/49/2005 Burmistrza Miasta Marki 
z dnia 1 lipca 2005 roku w §2 mówi: „W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Burmistrz Miasta może zdecydować o ustalaniu 
stawki czynszu w wysokości niższej niż określone w §1”. Z tego 
paragrafu wynika, że Burmistrz sam dla siebie wydał zarządzenie, 
w którym określa, że sam decyduje o wielkości czynszu dzierżaw-
nego i sam określa, jakie są to szczególne uzasadnione przypadki 
jego obniżania.

W ustalaniu jakichkolwiek zwolnień, ulg nie może być uzna-
niowości gdyż może to świadczyć o korupcjogenności urzędnika. 
Podatnik musi mieć jasno określone zasady, kiedy otrzyma ulgę, 
jakie warunki ma spełnić, aby pomoc otrzymać a urzędnik dzięki 
jasno postawionym warunkom będzie spokojny, że nikt nie zarzuci 
mu działania na szkodę miasta.

Radny MSG Ryszard Korotko
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Wykonawstwo robót instalacyjnych
dla budownictwa




