
Kadencja 2010-2014 to kadencja inna niż wcześniej-
sze, wygodne i spokojne dla burmistrza Werczyńskie-
go. Przez 14 wcześniejszych lat burmistrz przywykł do 
absolutnego podporządkowania rady, która zagłosuje 
bezkrytycznie i bezmyślnie za wszystkimi propozycja-
mi i pomysłami, jakie przedstawił na sesji (z niewielki-
mi wyjątkami). Rok 2010 dla burmistrza był szokiem, 
że rada może samodzielnie myśleć, chcieć zmian na 
lepsze i mieć na początku kadencji większość opo-
zycyjną, którą tworzyli radni z komitetu Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego oraz Platformy Oby-
watelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. 

Roszady w Radzie:

Pierwszy transfer nastąpił bardzo szybko. Na pierw-
szym posiedzeniu rady miasta radny Paweł Adamczyk 
opuścił klub PiS, zasilając szeregi  ugrupowania bur-
mistrza. Ciekawe, co na to wyborcy? Czyżby lepiej 
było przy żłobie? 

Radni Wspólnoty są bardzo wrażliwi na słowa krytyki. 
Za określenie ich „leniwymi” radna Agnieszka Lużyń-
ska została wykluczona z ich klubu radnych.

Radny Dariusz Boryczko pod koniec 2013 roku wystą-
pił z klubu radnych PO, co spowodowało jego rozwią-
zanie w związku ze zbyt małą liczbą członków.

Fragmenty, które ukazały się w wydaniu specjalnym 
Kuriera Marecka – Gazety Wspólnoty Samorządowej.

2010
•	 Przed drugą turą wyborów kandydat na burmi-

strza Janusz Werczyński pozywa jednego z człon-
ków MSG o podanie nieprawdy w materiałach 
komitetu wyborczego. Sprawa dotyczyła m.in. 
kosztów rozbudowy SP3 i zakupu gruntu przy ul. 
Zygmuntowskiej. Sprawę jednoznacznie przegry-
wa, podane informacje były prawdziwe.

2011
•	 30 marca – Rada podejmuje decyzję o zmianie 

lokalizacji nowej siedziby gimnazjum. W poprzed-
niej kadencji zdecydowano, że nowa szkoła zo-
stanie zbudowana na południu miasta przy ul. 
Zygmuntowskiej. Nowa rada chce budowy gim-
nazjum przy ul. Wspólnej.

Niekorzystne zapisy w planie zagospodarowania 
przestrzennego stawiają budowę gimnazjum przy ul. 
Zygmuntowskiej w wątpliwym świetle. Radni przy 
poparciu burmistrza podejmują decyzję o budowie 
nowej szkoły przy ul. Wspólnej. Kilka miesięcy póź-
niej okazuje się, że również i tu konieczna jest zmia-
na planu zagospodarowania przestrzennego, o czym 
burmistrz nie poinformował wcześniej radnych. 

•	 30 marca – Rada podejmuje decyzję o zmianie 
lokalizacji planowanego „Orlika”. W poprzedniej 
kadencji jego budowę przewidywano w sąsiedz-
twie Parku Briggsów. Teraz rada postanowiła, aby 
„Orlik” powstał przy ul. Stawowej.

W 2011 roku burmistrz nie przewidział w projekcie 
budżetu środków na budowę pierwszego w Markach 
„Orlika”. Poprawka do budżetu przygotowana przez 
radnych opozycji wprowadziła środki na budowę 
kompleksu sportowego (zrezygnowano z remontu 
ratusza). Już 27 października 2010 roku poprzednia 

Kalendarium prawdy kadencji 2010-2014

Szanowni Państwo

Kończy się kampania wyborcza. Komitet Wyborczy Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego w jej trak-
cie starał się utrzymywać jakość materiałów wyborczych na merytorycznym poziomie. Jednak treści, jakie 
w tym tygodniu trafiają do Państwa skrzynek pocztowych, dystrybuowane przez osoby związane z Komite-
tem Wyborczym Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, nie pozostawiają złudzeń, że w Markach  prowa-
dzona jest brudna kampania na bardzo niskim poziomie.

Zostaliśmy zmuszeni do odpowiedzi na zbiór oszczerstw i kłamstw, jakie zaserwowały Państwu osoby, któ-
re starają się oczerniać  cztery lata działań radnych w radzie miasta – w tym Jacka Orycha, kandydata na 
burmistrza – z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Zapraszamy do lektury



rada miasta zrezygnowała z budowy „Orlika” w są-
siedztwie Parku Briggsów, negatywnie odnosząc się 
do tej lokalizacji. 

•	 1 czerwca – Z inicjatywy radnych opozycji odby-
wa się Młodzieżowa Sesja Rady Miasta. Marecka 
młodzież ma możliwość przedstawienia swojej 
wizji Marek. Organizacja Młodzieżowych Sesji 
wchodzi do tradycji mareckiego samorządu.

•	 22 czerwca – Miasto przystępuje do programu 
termomodernizacji budynków szkół, przedszkoli  
urzędu. W ciągu następnych dwóch lat wygląd ze-
wnętrzny szkół ulega znacznej poprawie, a koszty 
ich ogrzewania istotnie maleją.  

Z inicjatywy radnych opozycji, a przede wszystkim 
radnego Marcina Piotrowskiego, miasto przystąpiło 
do programu termomodernizacji budynków użytecz-
ności publicznej (szkoły publiczne, przedszkola i ra-
tusz). Na ten cel udało się pozyskać 2 mln zł dotacji 
oraz prawie 3 mln zł pożyczki na preferencyjnych wa-
runkach.

•	 9 sierpnia – 
Nadzwyczajna 
sesja dotyczą-
ca podtopień 
ulic i pose-
sji na terenie 
miasta. Drugi z 
rzędu deszczo-
wy rok ujawnił 
niedomagania 
systemu me-
lioracyjnego i 
odwodnienia 
ulic naszego 
miasta. Korzy-
stając z nie-
obecności bur-
mistrza, radni 
niechętnej mu 
większości podgrzewają i tak gorącą atmosferę. 
Burmistrz został zmuszony do zaproponowania 
zmian w budżecie i przeznaczenia na meliorację 
i odwodnienia 7 mln zł. Zadłużenie miasta rady-
kalnie wzrosło. Po latach tzw. „taśmy prawdy” 
pokazały, że głównym celem radnych MSG było 
zmuszenie burmistrza do uległości wobec rady.

Na wniosek radnych opozycji zwołano nadzwyczajną 
sesję w związku z licznymi podtopieniami ulic i posesji 
w mieście. Ta sytuacja boleśnie obnażyła brak nadzo-
ru nad sprawnością urządzeń melioracyjnych, w tym 
rowów odwadniających (zasypane rowy melioracyj-
ne, brak należytej konserwacji). Mając na celu dobro 
mieszkańców, radni wymusili na burmistrzu wyasy-

gnowanie należytych środków na ratowanie mienia 
mieszkańców i podjęcie zdecydowanych działań w 
celu kompleksowego rozwiązania kwestii odwod-
nień. Burmistrz, idąc po linii najmniejszego oporu, 
zaproponował zwiększenie deficytu, by sfinansować 
niezbędne inwestycje, zamiast poszukać oszczędno-
ści w miejskiej kasie.

•	 14 sierpnia – Przy mogile żołnierzy 1920 roku 
z inicjatywy radnych opozycji odbywa się pierw-
szy od wielu lat Apel Poległych z udziałem asysty 
wojskowej. Kolejne Apele odbywają się co roku 
w przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

•	 24 sierpnia – zmiany ustawowe zmuszają radę 
do podjęcia uchwały w sprawie opłat za przed-
szkola. Opłaty stają się symboliczne. Skutki obni-
żek są kolejnym ciosem dla miejskiego budżetu. 
We wrześniu 2013 roku opłaty zostały ponownie 
obniżone do poziomu 1 zł za godzinę obecności 
dziecka w przedszkolu.

Całe szczęście, że 
samorządowe lob-
by przedszkolne w 
postaci burmistrza 
i radnego Pawła 
Adamczyka zabez-
pieczyło w Mar-
kach dodatkowe 
miejsca dla dzie-
ci w przedszko-
lach prywatnych, 
a mimo inicjatyw 
radnych opozycji 
w sprawie budowy 
przedszkola pu-
blicznego nie uda-
ło się zrealizować 
tego przedsięwzię-
cia od wielu lat.

•	 28 września – radni MSG występują z inicjatywą 
utworzenia w Markach w trakcie EURO 2012 stre-
fy kibica. Przedsięwzięcie miało być interesem 
stulecia dla miasta. Na szczęście przed podjęciem 
decyzji dostrzeżono błąd w rachunkach. Inicjato-
rzy dziesięciokrotnie zawyżyli przewidywane do-
chody. Byliśmy o krok od katastrofy, ale miasto 
szczęśliwie uniknęło kłopotów.

Pomysł jednego z zasłużonych mieszkańców Ma-
rek sprawiał wrażenie fantastycznego sposobu na 
promocję miasta i zdobycie dodatkowych środków 
dla budżetu miasta. Jednak przy kalkulacji kosztów 
i przychodów okazało się, że z powodu błędu rachun-
kowego przedsięwzięcie jest nieopłacalne. Należy 



nadmienić, że z budżetu miasta nie wydano na przy-
gotowania ani złotówki.

•	 26 października – Rada przyjmuje sprawozdanie 
komisji rewizyjnej z kontroli umorzeń i zwolnień 
od podatków i postanawia zwrócić się do NIK 
z prośbą o przeprowadzenie kontroli tej proble-
matyki. Kontrola trwa przez całe wakacje następ-
nego roku i kończy się wydaniem pozytywnej oce-
ny. Kolejny chybiony strzał w kierunku burmistrza.

W związku z tym, że na liście osób, którym uma-
rzano podatki, były rodziny urzędników, byli radni 
Wspólnoty, osoby, którym umarzano podatki rok 
po roku, a także firmy, z którymi miasto zawiera-
ło umowy, rada miasta postanawia zwrócić się do 
NIK o zbadanie tej kwestii. Najwyższa Izba Kontroli, 
mimo wydania pozytywnej oceny stwierdziła szereg 
nieprawidłowości, które dotyczyły: udzielania ulg 
podatkowych, terminowości wystawiania upomnień 
i tytułów wykonawczych, ewidencji podatkowej nie-
ruchomości i podatników, ewidencji księgowej po-
datków i opłat oraz sprawozdawczości. W następ-
nych  latach  liczba  i  wielkość  umorzeń  drastycznie 
spadła.

•	 26 października – Z inicjatywy przewodniczącego 
rady zostaje podjęta uchwała o wygaśnięciu man-
datu radnego Bogdana Chorosia. Przyczyną jest 
dzierżawienie przez niego terenu pod kiosk Ru-
chu. Radni z otoczenia burmistrza bronią Bogda-
na Chorosia. Sprawa wygaśnięcia mandatu trwa 

jeszcze przez półtora roku i ostatecznie jego miej-
sce w radzie zajmuje Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Ślu-
bowanie składa dopiero 26 czerwca 2013 roku.

Bogdan Choroś, zostając radnym, zgodnie z prawem 
miał obowiązek zaniechania prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. 
W październiku 2011 roku radny Choroś złożył rezygna-
cję z wykonywania mandatu radnego w związku z na-
ruszeniem ustawy o samorządzie gminnym. Rada była 
zobowiązana do podjęcia stosownej uchwały o wyga-
szeniu mandatu, którą przy poparciu środowiska burmi-
strza radny zaskarżył do sądu. Mimo prawie dwuletniej 
batalii odwoławczej wojewoda mazowiecki, Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyj-
ny podtrzymali decyzję radnych o wygaszeniu mandatu. 
Gratulujemy skuteczności, Bogdan Choroś w listopadzie 
został ponownie radnym. Jednak lista radnych, którzy 
powinni rozstać się z radą, jest dłuższa. Wątpliwym wy-
daje się sprawowanie mandatu przez radnego Marka 
Szczepanowskiego. Jak wynika z oświadczeń majątko-
wych radnego, był on pełnomocnikiem firmy żony, która 
to firma świadczyła usługi na rzecz miasta. Jest to zła-
maniem ustawy nazywanej potocznie antykorupcyjną.

•	 26 października – Rada podejmuje projekt 
uchwały przygotowany przez radnych opozycji 
wdrażający elektroniczny system do głosowa-
nia dla radnych, dzięki któremu każdy miesz-
kaniec ma podgląd, jak w danej sprawie gło-
suje radny.



•	 23 listopada – Kolejna awantura. Tym razem o bu-
dowę przez powiat technikum w Markach. Pro-
ponują to radni Wspólnoty. MSG i PO są przeciw. 
Zawarty kompromis polega na tym, że nowe tech-
nikum ma być autonomiczne w stosunku do pro-
jektowanego gimnazjum.

Dyskusja radnych, dzięki której podjęto decyzję 
o niezależnej budowie gimnazjum i szkoły po-
nadgimnazjalnej, środowisko burmistrza nazywa 
awanturą. W założeniach do budowy nowej szko-
ły już na początku roku zapisano funkcjonowanie 
w jej murach szkoły ponadgimnazjalnej.  Gdyby nie 
zdecydowana postawa radnych MSG i PO, dziś bu-
dowa ZS1 wspólnie z powiatem byłaby mrzonką. 
Budowa gimnazjum byłaby zagrożona  w związku 
z brakiem ostatecznej decyzji rady powiatu o reali-
zacji tej inwestycji w Markach. Podczas sesji bur-
mistrz okłamuje przybyłych nauczycieli, przeko-
nując, że rada podjęła uchwałę, w której zapisała 
dążenie do wygaszenia szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego w Markach. 

•	 30 listopada – Przewodniczący Piotrowski za-

prasza na sesję osoby 
pozostające z miastem 
w sporze o nieruchomość. 
Radnym rozdane są pły-
ty z „dyskretnie” dokona-
nym nagraniem rozmowy z 
burmistrzem. Próba zmon-
towania afery kompromi-
tującej burmistrza spala 
na panewce. Z nagrań nic 
szczególnego nie wynika, 
a burmistrz wyjaśnia, że 
w sporze o nieruchomość 
broni interesów miasta, co 
jest jego obowiązkiem.

Obowiązkiem przewodni-
czącego rady miasta jest 
zaproszenie na sesję miesz-
kańców, jeżeli wyrażają taką 

wolę. Niestety, w mieście jest bardzo dużo przypadków 
prowadzonych sporów sądowych dotyczących nieru-
chomości.

•	 26 maja – Rada ustala założenia ogólne do bu-
dowy nowej siedziby gimnazjum. Radni prześci-
gają się w propozycjach. Nowe gimnazjum ma 
mieć basen z widownią, halę sportową z wi-
downią, salę widowiskową, boisko piłkarskie 
ze sztuczną nawierzchnią z widownią, a to tyl-
ko część planów. Nikt nie zwraca uwagi na głos 
burmistrza: skąd weźmiemy na to pieniądze? W 
trakcie kadencji pojawiają się pomysły wzboga-
cające projekt. Ostatecznie kosztorys budowy 
sięga 70 milionów zł.

Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie założeń 
ogólnych do budowy nowej siedziby gimnazjum. 
Obiekt ma być centrum oświatowo-kulturalnym 
naszego miasta, a nie tylko szkołą. Dziś epatuje się 
kosztami budowy, a należy zaznaczyć, że założenia 
budowy rada miasta podjęła jednogłośnie przy po-
zytywnej opinii burmistrza. Skoro burmistrz twier-

Styl pracy radnych Mareckiej Wspólnoty Samorządowej



dzi, że jest w stanie znaleźć pół miliarda na moder-
nizację dróg, to czymże jest przy tym 70 mln zł na 
szkołę?

2012
•	 11 stycznia – Rada przyjmuje stanowisko w spra-

wie aktualizacji Programu Budowy Dróg. To jeden 
z przejawów starań o budowę obwodnicy Marek. 
Ta inicjatywa i inne starania nie przyniosły rezul-
tatu aż do pamiętnego exposé premiera Tuska, 
w którym zapowiedział budowę obwodnicy.

Bez aktualizacji programu dróg krajowych nie było-
by obwodnicy Marek w pamiętnym exposé premie-
ra. Kto jest inicjatorem akcji „TAK dla Obwodnicy 
Marek”, wszyscy mieszkańcy wiedzą. Niestety, nie 
był to burmistrz. Po przyjęciu stanowiska przez radę 
miasta budowę mareckiej obwodnicy popierają  ko-
lejni posłowie i senatorowie. Kilka miesięcy później 
budowę obwodnicy Marek zapowiada premier w 
exposé.

•	 15 lutego – Rada Przyjmuje stanowisko w sprawie 
objęcia miasta pierwszą strefą biletową. Potem 
okazuje się, że oczekiwania Warszawy przekracza-
ją możliwości finansowe Marek. Ukoronowaniem 
starań o obniżenie kosztów dojazdu do Warszawy 
jest wprowadzenie Karty Markowianina. 

Z inicjatywy mareckiego środowiska Prawa i Sprawie-
dliwości zebrano ponad 2 tys. podpisów w sprawie 
objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową. Wła-
dzom miasta nie udało się zrealizować tego pomysłu. 
Na otarcie łez uruchomiono w 2014 roku Kartę Mar-
kowianina, która upoważnia do zniżek (7-14 złotych 
miesięcznie).

•	 29 lutego – Miasto podejmuje decyzję o budowie 
kolejnego kompleksu boisk „Orlik”. Tym razem 
przy Szkole Podstawowej Nr 1. Jeszcze w tym sa-
mym roku inwestycja została zakończona.

W związku z krytycznymi uwagami mieszkańców do 
archiwum idzie przygotowany kilka lat wcześniej pro-
jekt zagospodarowania terenu wokół SP1 m.in. z mu-
szlą koncertową. Z inicjatywy radnych PO i MSG rada 
miasta podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia 
do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Kompleks 
powstaje przy SP1.

•	 10 marca – Z inicjatywy radnych opozycji w Ma-
reckim Ośrodku Kultury odbywa się finał konkursu 
„Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka 
Unia straszna…”. Dzięki trzem edycjom konkursu 
do Brukseli na koszt Parlamentu Europejskiego co 
roku wyjeżdża marecka młodzież i przedstawicie-
le grona pedagogicznego.

•	 25 kwietnia – Z inicjatywy radnych Wspólnoty 
podjęta jest uchwała o Mareckiej Karcie Dużej 
Rodziny. Projekt nie budzi entuzjazmu radnych 
MSG i PO, ale tylko radni Dariusz Pietrucha i Jacek 
Orych głosują przeciwko uchwale.

Dariusz Pietrucha głosował przeciwko podjęciu 
ww. uchwały jako przyszły beneficjent, ponieważ 
uważał, że pomoc ta należy się w pierwszej ko-
lejności rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. 
Podobnego zdania był Jacek Orych, wskazując na 
rodziny mniej liczne, borykające się z trudnościa-
mi materialnymi, których uchwała nie obejmuje 
pomocą. Potencjalnym beneficjentem Karty dużej 
rodziny jest także burmistrz miasta.

•	 8 maja – Dzięki radnym opozycji dochodzi do 
pierwszej wymiany uczniowskiej pomiędzy Szkołą 
Podstawową Nr 1 a polską szkołą im. W. Syroko-
mli z Wilna. Współpraca między szkołami trwa do 
dziś.

•	 30 maja – Powołana zostaje Komisja Infrastruktu-
ry. Jej formalnym celem miało być nadzorowanie 
miejskich inwestycji. Ze sławnych „taśm prawdy” 
wynika, że została powołana jako narzędzie walki 
z burmistrzem.

Gdyby nie działanie komisji, mielibyśmy dużo gorszy 
stan ulic. Powstanie komisji było wynikiem dużego 



niezadowolenia mieszkańców po odbudowie dróg 
po pracach kanalizacyjnych, jej nadrzędnym celem 
była kontrola odbudowy nawierzchni po budowie ka-
nalizacji. W pracach komisji uczestniczyli także radni 
Wspólnoty Samorządowej: Paweł Adamczyk i Elż-
bieta Brzozowska. Efektem pracy komisji jest raport 
niezależnego eksperta wskazujący szereg nieprawi-
dłowości. A ze sławnych „taśm prawdy” możemy się 
dowiedzieć m.in., że burmistrz 4 lata temu kupował 
głosy w zamian za zasiłki. Do dziś nie zaprzeczył.

•	 30 maja – Z inicjatywy radnych opozycji usta-
nowiony zostaje honorowy tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Marki”. Jako pierwszy na wniosek radnych 
MSG i PO tytuł  13 sierpnia otrzymuje pośmiert-
nie kpt. WP Zbigniew Motyczyński, kawaler orde-
ru wojennego Virtuti Militari.

•	 27 czerwca – Radni MSG i PO sprzeciwiają się 
zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych dzia-
łających na terenie miasta. To przede wszystkim 
cios w Gimnazjum Katolickie im. Bł. Bronisława 
Markiewicza, które miała wspierać zwiększona 
dotacja. Kolejna próba podjęcia uchwały w tej 
sprawie 29 sierpnia także nie dochodzi do skutku 
z powodu oporu radnych MSG i PO.

Miasto nie ma obowiązku dofinansowywania pry-
watnych szkół ponad ustawową kwotę dotacji. 
Projekt uchwały nie dotyczył tylko Gimnazjum Ka-
tolickiego, ale wszystkich obecnie i w przyszłości 
funkcjonujących gimnazjów niepublicznych na tere-
nie Marek. Potrzeby mareckiej oświaty są tak duże, 
że nie stać nas na finansowanie prywatnych przed-
sięwzięć edukacyjnych. Należy nadmienić, że dzieci 
autora uchwały (burmistrza) uczęszczały/uczęszcza-

ją do niepublicznych gimna-
zjów w Markach. W gronie 
radnych Wspólnoty nie było 
jednomyślności, nie wszy-
scy popierają ten projekt 
uchwały.

•	 24 października – Rada 
podejmuje uchwałę o po-
dziale miasta na okręgi wy-
borcze. Dają o sobie znać 
interesy poszczególnych rad-
nych. Opozycja, mając więk-
szość w radzie, bez problemu 
przeforsowuje swoją wizję. 
W rezultacie uchwała jest 
fatalna. Radni gubią ulice 
lub te same ulice jednocze-
śnie umieszczają w dwóch 
okręgach. Komisarz wybor-
czy kwestionuje poprawność 

uchwały. W ten sposób Marki są jedyną gminą na 
terenie Mazowsza, dla której komisarz musiał ar-
bitralnie ustalić kształt okręgów.

Rada nie podjęła tego dnia uchwały w sprawie okrę-
gów wyborczych, w związku z celowym opuszcze-
niem sali obrad przez radnych Wspólnoty Samorzą-
dowej, aby w ten sposób uniemożliwić głosowanie 
nad projektem. Ostatecznie komisarz uchwalił okręgi 
wyborcze niemal identyczne z propozycją burmistrza.

•	 1 grudnia – Elżbieta i Jarosław Sucheccy zostają 
uhonorowani przez Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego medalami „Pro Masovia” za wybitną 
działalność na rzecz Marek i Mazowsza. Z inicjaty-
wą uhonorowania markowian tym wyróżnieniem 
wystąpili radni opozycji.

2013
•	 20 stycznia – reaktywacja Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Markach. Po prawie dwudziestoletniej 
przerwie w Markach znowu działa organizacja 
z ogromnymi tradycjami. Dzisiaj liczy już kilku-
dziesięciu członków.

Obraz OSP, jaki  roztaczali radni Wspólnoty Samorzą-
dowej, iż jest ona potrzebna do gaszenia własnego 
pragnienia lub paradowania na imprezach, ma się ni-
jak do rzeczywistości. Dziś mamy najprężniejszą jed-
nostkę w powiecie, z czego jesteśmy dumni. 

•	 11 września – Burmistrz po raz pierwszy nie 
uzyskuje absolutorium z wykonania budżetu 
przy kompletnie pasywnej postawie radnych 
Wspólnoty Samorządowej. Regionalna Izba 



Obrachunkowa wydaje negatywną opinię na 
temat wykonania budżetu przez burmistrza 
Werczyńskiego. Nikt z radnych nie podejmuje 
merytorycznej obrony. Czyżby brak kilku milio-
nów w kasie i wzrost zadłużenia zauważyła nie 
tylko opozycja?

•	 1 października – Na stanowisko zastępcy burmi-
strza zostaje powołana Sylwia Matusiak. Współ-
praca trwa zaledwie 11 miesięcy. Na kilka tygodni 
przed wyborami Sylwia Matusiak składa rezygna-
cję.

Przy takim sposobie sprawowania urzędu burmistrza 
żaden zastępca nie jest mu potrzebny.

•	 15 października – Burmistrz uruchamia procedu-
rę budżetu partycypacyjnego. Demokracja bez-
pośrednia w działaniu. Każdy mieszkaniec może 
zaproponować budowę chodnika lub drogi. O re-
alizacji zadecydował plebiscyt.

Nieudana próba wdrożenia przez burmistrza budże-
tu obywatelskiego. Coś, co miało być obywatelskie, 
stało się obywatelskie tylko z nazwy. Projekt został 
przeprowadzony naprędce bez konsultacji z miesz-
kańcami, byle być pierwszym. Pomnikiem tego dzie-
ła jest plac zabaw przy Małachowskiego z utrudnio-
nym dostępem dla mieszkańców spoza osiedla.

•	 25 listopada – Wodociąg Marecki zostaje wyróż-
niony prestiżową nagrodą EuroSymbol 2013. To 

wyraz uznania dla spektakularnego sukcesu, ja-
kim jest budowa kanalizacji.

Gratulujemy!

•	 14 grudnia – W Mareckim Ośrodku Kultury 
odbyła się prezentacja książki „Rocznik Ma-
recki”. Radni zabezpieczyli na przygotowanie 
i druk tego dzieła w budżecie miasta 40 tys. 
złotych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy-
by nie fakt, że książka wydana za publiczne 
pieniądze była sprzedawana. Jeden ze współ-
autorów Tomasz Paciorek zajmował się dys-
trybucją. Pomimo wielokrotnie zadawanych 
pytań do burmistrza nie udało się uzyskać 
informacji, gdzie w budżecie znajduje się 
pozycja wykazująca przychody ze sprzedaży. 
Otwartą ozostaje kwestia podatkowa związa-
na ze sprzedażą, ale generalnie najważniej-
szym pytaniem jest: gdzie ta kasa?

2014
•	 29 stycznia – Po raz pierwszy w historii miasta 

rada nie uchwaliła budżetu. Został on ustalony 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przeciwko podjęciu uchwały głosowali głównie rad-
ni Wspólnoty: Paweł Adamczyk, Elżbieta Brzozow-
ska, Tomasz Paciorek, Urszula Paszkiewicz, Maria 
Przybysz-Piwko, Danuta Stefaniak, Marek Szczepa-
nowski. 

•	 Marzec – Wybucha tzw. afera taśmowa. Trzech 
radnych z MSG w bardzo szczerej rozmowie, któ-
rej treść „wyciekła” do Internetu. Wiele osób nie 
wierzyło własnym uszom.

Ciekawe, kto to nagrał i jak nielegalne nagranie 
trafiło w ręce środowiska Wspólnoty Samorządo-
wej, zanim trafiło do Internetu? Mamy nadzieję, 
że w kolejnym Kurierze zamieszczone zostaną rów-
nież wątki niewygodne dla burmistrza i Mareckiej 
Wspólnoty Samorządowej, których tam bez liku. 

•	 12 marca – początek wdrażania programu współ-
pracy z niepublicznymi placówkami przedszkolny-
mi przy zapewnieniu możliwości korzystania z wy-
chowania przedszkolnego przez dzieci 5-letnie. 
Jak zwykle pionierskie podejście do sprawy. 

Lepiej budować prywatne przedszkola niż publiczne. 
Przykładem są Marki, gdzie od kilkudziesięciu lat nie 
wybudowano przedszkola publicznego.

•	 19 marca – Miasto stwierdza nieprawidłowości 
przy wykorzystaniu dotacji przez MTS Marcovia 
2000 i wstrzymuje dalsze finansowanie klubu. 
Skierowane jest zawiadomienie do prokuratu-



ry. Nareszcie podjęto decyzję o uporządkowaniu 
stajni Augiasza kontrolowanej przez MSG.

W państwie prawa istnieje instytucja domniemania 
niewinności, dopóki nie będzie prawomocnego wyro-
ku, samo stwierdzenie, że sprawa jest w prokuraturze, 
nie oznacza, że ktoś jest winny. Ponadto postępowa-
nie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. 
MTS Marcovia 2000 i MSG to dwa niezależne podmioty 
działające na różnych płaszczyznach. Stosując brudną 
kampanię toczącą się wokół klubu, próbuje się uwikłać 
w jego sprawy osoby niebędące w zarządzie i niemają-
ce ze sprawą nic wspólnego, w tym Jacka Orycha.

•	 9 kwietnia – Rada Miasta Marki podejmuje 
uchwałę w sprawie uczczenia kanonizacji bł. Jana 
Pawła II, Papieża. Hołd oddany Wielkiemu Pola-
kowi.

Radny Marek Szczepanowski uroczystą sesję uczcił 
gromkim chrapaniem – tradycyjnie, jak na wielu in-
nych sesjach.

•	 16 kwietnia – Rada odwołuje Marcina Pio-
trowskiego z funkcji przewodniczącego. Koniec 
„snów o potędze”. Wniosek o odwołanie złoży-
li koledzy przewodniczącego. Czyżby zemsta za 
„taśmy prawdy”? Nowym przewodniczącym zo-
staje wybrany Dariusz Boryczko.

Chłodna ocena sytuacji zmusiła nas do podjęcia tej 
decyzji. Trudne decyzje też trzeba umieć podejmo-
wać. Jest to element demokracji. Nie wszyscy radni 
byli za odwołaniem. 

•	 18 czerwca – Historia lubi się powtarzać. Ponow-
nie radni nie podjęli uchwały w sprawie udziele-
nia burmistrzowi absolutorium.

•	 24 września – Burmistrz prezentuje koncepcję bu-
dowy dróg dla miasta Marki. Dobry plan to pierw-
szy krok do sukcesu.

Szkoda, że jeden z palących problemów, czyli drogi 
gruntowe, które zmieniają się w błoto po opadach 
deszczu, nie zostają uwzględnione w tym progra-
mie. Dyrektor Anna Zmysłowska z Wodociągu Ma-
reckiego, prezentując koncepcję, stwierdza, że jest 
to „bajka”, która będzie nas kosztować minimum 
pół miliarda złotych. Potrzeba chwili stworzyła kon-
cepcję. Wybory za pasem.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby to był atak na argu-
menty, a nie na tanie chwyty i manipulacje. My 
sumiennie pracowaliśmy przez 4 lata, złożyliśmy 
szereg uchwał i interpelacji. Wykazaliśmy się dużą 
kreatywnością, przedstawiając inicjatywy, które 
następnie realizowaliśmy wspólnie z miastem. Nikt 
z naszych radnych przez 4 lata nie spał na sesjach.


