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Basen na miarę na-
szych możliwości?

Ten fakt zwykle przemyka 
gdzieś obok informacji o budowie 
nowej siedziby dla Zespołu Szkół 
nr 1. W ramach inwestycji po-
wstanie też miejska pływalnia.

str. 2

Po Świętach 
na lodowisko
Lodowisko przy ul. Stawowej cieszyło się w ze-
szłym sezonie zimowym ogromną popularnością. 
Mieszkańcy miasta pytają kiedy w Markach znów 
będą mogli poślizgać się na łyżwach.

Pytanie jest o tyle aktualne, że od 
pierwszych dni grudnia utrzymuje 
się kilkustopniowy mróz. Urzędnicy 
woleli jednak dmuchać na zimne. 
I to dosłownie. Zmrożenie tafl i przy 
dodatniej temperaturze wymaga 
zużycia ogromnej ilości prądu. 
W ubiegłym roku kosztowało to po-
nad dwadzieścia tysięcy złotych. 
Planowaliśmy otwarcie lodowiska 
w styczniu, kiedy jest największa 
szansa na ujemna temperaturę 
– mówi Piotr Matusiak z Urzędu 
Miasta. Obecnie staramy się ten 
termin przyspieszyć. Przed Świę-
tami lodowisko zostanie rozłożo-
ne, jednak z jego zamrożeniem 
poczekamy. Jeśli mróz się utrzyma 

przez najbliższe dni to mieszkańcy 
będą mogli korzystać z lodowiska 
już podczas przerwy świątecznej. 
Poinformujemy o tym na miejskim 
portalu marki.pl.

Lodowisko spotkało się z entu-
zjastycznym przyjęciem miesz-
kańców – nie kryje zadowolenia 
Janusz Werczyński, burmistrz 
miasta. W ciągu trzech miesięcy 
skorzystało z niego kilka tysięcy 
osób. Biały Orlik stanowi dosko-
nałe uzupełnienie kompleksu bo-
isk przy ul. Stawowej i sprawia, 
że mieszkańcy mogą korzystać 
z obiektu przez cały rok.

Mikołaj Szczepanowski

Kolejna Biedronka 
w Markach?

Markowianie już przyzwy-
czaili się do zakupów w Bie-
dronce przy ul. Fabrycznej 
i Małachowskiego. Czy kolejny 
sklep tej sieci powstanie na par-
terze nowobudowanego bloku 
przy ul. Okólnej 24.

str. 5

Śmieciami 
w samorządy

Niedopracowaną nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Rząd 
sprawił duży kłopot samorzą-
dom. 
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W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować sponsorom 
i partnerom imprezy. Przy organizacji pomogli:

 
Gorące podziękowania składamy też osobom, które mimo mrozu poma-
gały podczas Mikołajek: Pracownikom Urzędu Miasta oraz Zakładu 
Usług Komunalnych, bez nich ta impreza byłaby niemożliwa, Maciejowi 
Grabowskiemu oraz Markowi Mańkowi, którzy obsługiwali kuchnie po-
lową, Mareckiemu Ośrodkowi Zdrowia „Kardio-Med” za obsługę me-
dyczną imprezy, policjantom z mareckiego komisariatu za zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestników, Stowarzyszeniu „Razem w Przyszłość” 
oraz świetlicy środowiskowej „Chata” i uczniom Zespołu Szkół nu-
mer 2. Chcielibyśmy również podziękować pani Ursuli i pani Ewelinie 
Michalskiej za występy artystyczne podczas Mikołajek oraz Mariuszowi 
Sobolewskiemu za obsługę techniczną imprezy.

Danuta Stefaniak, Elżbieta Brzozowska, Maria Przybysz-Piwko, 
Urszula Paszkiewicz, Adam Kopczyński, Paweł Adamczyk, Bogdan 
Choroś, Tomasz Paciorek, Marek Szczepanowski

PodziękowaniaPodziękowania

ADRES REDAKCJI: 05-260 Marki, ul. Jutrzenki 2, tel. 727 517 725, e-mail: mikolaj@marki.net.pl
DZIAŁ REKLAMY: tel. 727 517 725

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść płatnych reklam i anonsów.

„Kurier Marecki” miesięcznik bezpłatny. Wydawca: „media.wwl”
Redaktor naczelny: Mikołaj Szczepanowski, Redaguje zespół.

Mikołajki ze Wspólnotą
Impreza Mikołajkowa rozpoczęła się 6 grudnia, kilka minut po godzinie 18. Chyba nikt się nie spodziewał, że w czwartkowy wieczór, 
przy siarczystym mrozie aż kilkaset osób będzie chciało wspólnie zapalić światełka na mareckiej choince.

Uroczyste  rozświetlenie choinki 
na placu przy ciuchci to nowy po-
mysł Wspólnoty Samorządowej. 
Dotąd drzewko po prostu poja-
wiało się na początku grudnia. 
Organizatorzy pragnęli nawiązać 
do podobnych imprez organizowa-
nych w wielkich miastach. Oczywi-
ście zachowując skalę. Liczyliśmy, 
że przyjdzie dwieście, może trzy-
sta osób – mówi Danuta Stefa-
niak, organizatorka Mikołajkowego 
spotkania. Jak widać popularność 
imprezy była zaskoczeniem. Pla-
cyk zaplanowany dla uczestników 
zapełnił się już na kwadrans przed 
18. W momencie zapalenia choinki 
skwer przy ciuchci był już całkowi-
cie wypełniony. 

Chwilę przed zapaleniem świa-
tełek zgaszono okoliczne latarnie. 
Wszyscy wspólnie rozpoczęli odli-
czanie: Dziesięć! Dziewięć!..Trzy! 
Dwa! Jeden! I przy odgłosach ra-
dości najmłodszych markowian 
rozbłysła marecka choinka!

Dla nich przygotowana była 
jeszcze jedna atrakcja! Kilka mi-
nut później Marki odwiedził nie kto 
inny, a sam Święty Mikołaj. Nie 

mógł jednak przyjechać do na-
szego miasta w inny sposób niż 
marecką kolejką! Przez długi czas 
witał się z dziećmi, a potem przy 
wsparciu swoich pomocników roz-
dawał słodycze najmłodszym! Or-
ganizatorzy pomyśleli też o mrozie 
– przygotowali gorący kapuśniak 
dla zmarzniętych rodziców, który, 
jak się okazało, smakował też ich 

pociechom.
Jesteśmy zadowoleni z debiutu 

Mikołajek – mówi Danuta Stefa-
niak. – Nie przewidzieliśmy takiej 
popularności i nie byliśmy przygo-
towani na taką ilość osób, ale wy-
ciągniemy wnioski i w przyszłym 
roku zorganizujemy jeszcze lep-
szą imprezę!

  MSz

Janusz Werczyński 
Burmistrz Marek, 
Toyota Marki, 
RekWar, 
Piekarnia Klementynka, 
Karczma u Bociana, 

Danuta Stefaniak Radna 
Miasta Marki,
Elżbieta Brzozowska Radna 
Miasta Marki, 
Adam Kopczyński Radny 
Powiatu Wołomińskiego.

Basen na miarę naszych możliwości?
Ten fakt zwykle przemyka gdzieś obok informacji o budowie nowej siedziby dla Zespołu Szkół nr 1. W ramach inwestycji powstanie 
też miejska pływalnia. Łącznie pochłonie to ok. 54 milionów złotych netto. Można szacować, że miejska pływalnia zwiększy koszty 
budowy o ponad 10 milionów.

Pomysł budowy basenu poja-
wił się w 2010 roku. Propozycja 
wypłynęła od Mareckiego Stowa-
rzyszenia Gospodarczego. Wielu 
radnych, szczególnie nowych, en-
tuzjastycznie na nią zareagowało: 
„W Markach powinien być basen”. 
Można było niestety odnieść wra-
żenie, że pomysł potraktowano 
jako imperatyw, nie zaś jako pro-
jekt wymagający starannego roz-
ważenia.  Oczywiście słusznie 
podnoszono, że dzięki tej inwe-
stycji mareckie dzieci nie będą 
musiały korzystać z wołomińskiej 
pływalni w ramach lekcji w-f. Moż-
na byłoby wymienić jeszcze wiele 
innych bezdyskusyjnych korzyści 
wynikających  z posiadania base-
nu miejskiego.  Nie można jednak 
uniknąć pytania: Czy nas na to 
stać?

Od początku w sprawie basenu 
niechętnie głos zabiera Janusz 
Werczyński, burmistrz miasta, któ-
ry patrzy na tę inwestycję przede 
wszystkim z punktu widzenia jej 
bezpośrednich i długotermino-
wych konsekwencji dla fi nansów 
miasta.  W jego wypowiedziach 
często pojawiały się wątpliwości  
co do zasadności ponoszenia 
takiego wydatku. Nie można się 
dziwić – sama budowa szkoły wy-
maga wzięcia dodatkowych kre-
dytów, a powiększenie inwestycji 
o basen sprawi, że koszty obsługi 
zadłużenia będą poważnie obcią-

żały budżet na przyszłe lata. Dla-
tego decyzja radnych może budzić 
jego niepokój a nawet niechęć, 
chociaż jej konsekwencje będą 
odczuwalne głównie w kolejnych 
kadencjach.

Utrzymanie pływalni
Drugim zagrożeniem dla budże-

tu miasta będzie utrzymanie ba-
senu. Pływalnia będzie zarabiać 
na sprzedanych biletach, jednak 
ewentualną różnicę pomiędzy 
przychodami a wydatkami uzupeł-
ni miasto. Jeśli wpiszemy w wy-
szukiwarkę  hasło „koszty utrzy-
mania basenu” dowiemy się, że ta 
różnica często występuje i może 
wynosić od 500 tysięcy do nawet 
miliona złotych rocznie. Strzelce 
Opolskie, Braniewo, Augustów – 
to tylko pierwsze trzy miasta z listy 
tych, które mają poważne proble-
my z dofi nansowaniem pływalni. 
Z drugiej strony można znaleźć 
przykłady basenów, do których nie 
trzeba dokładać dużych kwot  np. 
w Zielonej Górze lub … w Woło-
minie. 

Mały rynek
Właśnie dobra sytuacja basenu 

w Wołominie może być dla nas 
przestrogą. Pływalnia fi nansuje 
się sama tylko w określonych wa-
runkach rynkowych. Wołomin to 
pięćdziesięciotysięczne miasto,  
cały powiat ma ponad 200 tysięcy 

mieszkańców. Na tym obszarze 
ma wprawdzie monopol, ale wie-
lu mieszkańcom  wygodniej jest 
jednak korzystać z warszawskich 
basenów. Co będzie, gdy ten ry-
nek podzielimy na dwa segmen-
ty? A co się stanie, gdy w związku 
z planami wybudowania w Ząb-
kach całego Aquaparku wyodrębni 
się segment trzeci? Marecki basen 
będzie musiało utrzymać trzydzie-
ści tysięcy markowian.  Wpraw-
dzie rozumiem ideę budowania 
„na przyszłość”, ale tym razem 
radni MSG wybiegli w nią chyba 
za daleko i nie dość rozważnie.

Mikołaj Szczepanowski

Basen będzie nas kosztował na początek co najmniej 10 mln. I będą 
to pieniądze pożyczone. Do tego miasto będzie prawdopodobnie co-

rocznie dofi nansowywało jego utrzymanie sumą rzędu 
kilkuset tysięcy. Zdaje sobie sprawę, że są rejony Ma-
rek, w których budowa basenu mogłaby być traktowana 
przez mieszkańców priorytetowo, są jednak i takie, np. 
w rejonie Pustelnika i Strugi, w których mieszkańcom 
pilnie potrzebna jest infrastruktura drogowa. Jeśli już 
więc zadłużać miasto, to na inwestycje poprawiające ja-

kość codziennego życia wielu markowian, np. na remont dróg. Zresztą ja 
z ul. Małej mam zaledwie 10 minut jazdy do basenu w Nieporęcie. Myślę, 
że mieszkańcy południowej części miasta potrzebują tyle samo na dojazd 
do „Poloneza” czy „Muszelki” na Bródnie.

Marek Szczepanowski, 
radny Wspólnoty Samorządowej

Pożyczamy cudze, oddajemy własnePożyczamy cudze, oddajemy własne
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Radni jednak nie tacy sprytni
Zgodnie z przewidywaniami Komisarz Wyborczy zakwestionował uchwałę 
dotyczącą podziału miasta na okręgi wyborcze. Rada Miasta musi poprawić 
projekt Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

W listopadzie Rada Mia-
sta głównie głosami MSG i PO 
uchwaliła podział na okręgi. Radni 
Wspólnoty Samorządowej głośno 
mówili o wadach i niedopracowa-
niu propozycji MSG. Od początku 
przesądzone było, że polityczna 
mapa miasta z takimi błędami nie 
przejdzie weryfi kacji przez Komi-
sarza Wyborczego. Upór radnych 
MSG, żeby to jednak ich propo-
zycja została przegłosowana nie 
dziwi. Powszechna jest opinia, 
że dobrze skrojony okręg wybor-
czy zapewnia wygraną w wybo-
rach. Wykrojone przez Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze 
okręgi były jednak momentami ku-

riozalne. Sam Komisarz Wyborczy 
nie zostawił na podziale przefor-
sowanym przez MSG i PO suchej 
nitki. Opisał go jako nieprecyzyjny, 
niejednoznaczny i zawierający 
mylne opisy okręgów. Dodatkowo 
stwierdził, że koncepcji MSG bra-
kuje jednolitości i konsekwencji.

W poprzednim numerze cytowa-
liśmy radną Elżbietę Brzozowską, 
która otwarcie mówiła, że to mapa 
rozrysowana na potrzeby konkret-
nych osób z Mareckiego Stowarzy-
szenia Gospodarczego i Platformy 
Obywatelskiej. Prawdopodobnie 
to było przyczyną powstania tak 
kuriozalnego podziału miasta.

Komisarz Wyborczy nakazał, 

aby Rada Miasta poprawiła po-
dział na okręgi do 20 grudnia. Do 
dnia zamknięcia wydania radni nie 
zajęli się tym tematem.

red.

Piłsudskiego nie dla tirów?
Kampania „Tiry na tory” miała na celu ograniczenie ruchu samochodów cię-
żarowych na terenie kraju. Organizatorzy kampanii informowali o szeregu za-
grożeń, jakie stwarzają tiry. Dziś ten problem szczególnie dotyka mieszkań-
ców Marek.  Po uruchomieniu autostrady A2 przez nasze miasto codziennie 
przejeżdżają setki tirów.

Temat na ostatniej sesji Rady 
Powiatu podjęły radne Sylwia Ma-
tusiak z Marek i Marta Rejchert 
z Radzymina. W wyniku dyskusji 
uchwalono stanowisko w tej spra-
wie.  Ogromne korki spowodowa-
ne ruchem tranzytowym paraliżują 
nasze miasto przez cały dzień, 
utrudniając tym samym codzienny 
dojazd do pracy, szkoły czy leka-
rza. Dlatego uznałam za zasadne 
zwrócić się do Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad o wprowadzenie 
ograniczenia ruchu samochodów 
ciężarowych – mówi radna Matu-
siak. W swoim stanowisku Rada 
Powiatu zaapelowała do GDDKiA 
o zakaz przejazdu przez Marki 
pojazdów o masie całkowitej prze-

kraczającej 16 ton w godzinach 
szczytu tj. pomiędzy godzinami 6-
11 oraz 14-20.

Swoje poparcie dla akcji dekla-
ruje Janusz Werczyński, burmistrz 

W piątek, 4 stycznia odbędzie się fi nał akcji 
„Zamelduj się w Markach. Wygraj samochód”.

Losowanie Toyoty Yaris będzie poprzedzone 
koncertem Sidneya Polaka, który odbędzie się 
w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Markach, ul. Duża 3.

Finał akcji „Zamelduj 
się w Markach 

Marek. Na grudniowej sesji swo-
je poparcie powinna też wyrazić 
Rada Miasta. 

M.Sz.
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Podczas sesji 19 grudnia swój 

projekt podziału zaprezentował 
radny Dec. Nie zdobył on jednak 
wystarczającego poparcia. Po 
długiej i ciężkiej dyskusji rada 13 
głosami „za” przyjęła projekt po-
działu przygotowany pierwotnie 
przez Urząd Miasta, wnosząc 
jedynie drobne poprawki.

Z ostatniej chwiliZ ostatniej chwili
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ABC przedsiębiorcy
Zmiany, zmiany, zmiany... od nowego roku 

w podatkach. Właściwie nikt już się nie dziwi, 
że będą.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
W naszym ABC pragniemy zwrócić Państwa uwagę 

na dwie naszym zdaniem najważniejsze wchodzące 
z dniem 01 stycznia 2013 r., a zdaniem niektórych wręcz rewolucyjne.

Pierwsza z nich   została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2012 
r. o redukcji  niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, tzw. 
trzecia ustawa deregulacyjna. Zmienia  ona obie ustawy o podatkach do-
chodowych (PIT i CIT) w istotny sposób, a mianowicie modyfi kacji obję-
te zostały przepisy  dotyczące momentu obciążania kosztów wydatkami 
ponoszonymi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatnik będący 
dłużnikiem obowiązany będzie do korekty zmniejszającej koszty podat-
kowe, jeżeli nie ureguluje  w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności  
kwot należnych za swoje zobowiązania wynikające z faktury lub innego 
dokumentu. Natomiast w przypadku, gdy czas płatności ustalony przez 
strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów będzie 
przypadał na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania 
przychodów. 

Minister Gospodarki uważa, że nowe przepisy ograniczą możliwość za-
liczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik fak-
tycznie nie poniósł. 

Dopiero po uregulowaniu zobowiązaniu, w miesiącu dokonania faktycz-
nej zapłaty podatnik będzie mógł zwiększyć koszty podatkowe  o kwotę 
uprzednio dokonanego zmniejszenia.

Drugą istotną zmiana wprowadzoną wyżej wymienioną ustawą, utrzy-
mana w tej samej konwencji poprawy płynności  fi nansowej  przedsię-
biorstw, jest  zmiana wprowadzona w rozliczaniu podatku VAT, a dokładnie 
o nowym sposobie rozliczania tzw. ulgi na złe długi.  Do tej pory dłużnik 
musiał korygować odliczony VAT  dopiero gdy otrzymał zawiadomienie, 
że wierzyciel chce skorzystać z ulgi na złe długi, a mimo to nie zapłacił 
za fakturę. Po zmianie będzie musiał zrobić to zawsze, gdy nie uregulu-
je należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności. Bę-
dzie to jego obowiązek. Jeżeli tego nie zrobi,   podatnik może się spotkać 
z sankcją nałożoną przez Urząd Skarbowy, który będzie mógł ustalić mu 
dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego 
z nieuregulowanej faktury. 
******************************************************************************
Czekamy na pytania od czytelników - korespondencję proszę kiero-

wać na adres: bfk@rachunkowebiuro.pl. 
Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i osiągnięcia sukcesów, cierpliwości 
i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym 2013 Roku!

Wszystkim czytelnikom Kuriera Mareckiego 
życzy Zespół Biura Finansowo-Księgowego 

Elżbieta Roguska /bfk@rachunkowebiuro.pl
Biuro Finansowo-Księgowe s.c.

03-914 Warszawa, ul. Saska 100/5
tel./fax: +48 22 617 77 47

Z pracy na wesoło...
To straszne, czym dzisiaj zajmują się lekarze! - mówi dyrektor wydziału 
pewnego urzędu do burmistrza.
- Wyobraź sobie, że dziś rano księgowa zwolniła się u mnie, żeby pójść 
do przychodni, a wróciła z nową fryzurą. ... 

źródło:http://www.wcipy.pl/dowcipy,praca,107.html

Książka, która powinna znaleźć się w każdej 
Markowskiej rodzinie
W dniu 17 listopada 2012 w Mareckim Ośrodku Kultury odbyła się promocja książki Mariana Ryszarda Sawickiego „Marki 1920. 
Przedpole walk o Radzymin. Działania bojowe 85 pułku Strzelców Wileńskich”.

Marian Ryszard Sawicki jest 
znanym i cenionym społeczni-
kiem, a także miłośnikiem i pa-
sjonatem historii ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów Marek. 

Jego najnowsza publikacja ukazu-
je naszą miejscowość w dobie wy-
darzeń powiązanych z wojną pol-
sko-bolszewicką 1920 roku, której 
kulminacją była bitwa warszawska 
i walki o Radzymin w dniach od 
13 do 16 sierpnia 1920 roku. Na-
sze miasto było świadkiem owych 
ważnych i przełomowych dla Pol-
ski wydarzeń. To przez Marki ma-
szerowały kolumny polskich wojsk 
na linię frontu pod Radzyminem. 
W pałacyku braci Briggsów stacjo-
nowały sztaby I Dywizji Litewsko-
Białoruskiej i XI Dywizji Piechoty, 
a na plebanii parafi i p.w. Św. Izy-
dora Oracza, kwaterowali ofi ce-
rowie. Ważną rolę w czasie bitwy 
o Radzymin odegrała Marecka Ko-
lej Dojazdowa, zaopatrując w broń 
i amunicję wojsko polskie skon-
centrowane pod Radzyminem, 
zabierając i przewożąc do szpi-

tali polowych rannych w bojach 
żołnierzy. W książce znajdziemy 
również opisy codziennego życia 
Marek tamtych lat. Niewątpliwym 
walorem omawianej publikacji 
są odpowiednio wkomponowane 
w tekst archiwalne fotografi e, które 
dodatkowo rozbudzają wyobraźnię 
czytelnika, ułatwiają i wzbogacają 
lekturę. Na uwagę zasługuje też  
solidne wykonanie książki. Twarda 
oprawa oraz szyte karty sprawiają, 
że może ona przetrwać w dobrym 
stanie wielokrotne czytanie. W na-
stępnym wydaniu tej cennej publi-
kacji proponowałbym zamieścić in-
deksy nazwisk oraz miejscowości, 
a także rozszerzoną i uzupełnioną 
bibliografi ę. Jestem też przekona-
ny, że dodanie choćby krótkich no-
tek biografi cznych bohaterów wy-
stępujących na kartach tej książki 
przyczyniłoby się do dodatkowego 

wzmocnienia jej walorów histo-
ryczno-poznawczych. Łamy „Ku-
riera Mareckiego” nie pozwalają 
na szczegółową recenzję, powiem 
więc tylko: Ta książka – wierzcie 
mi Drodzy Czytelnicy – powinna 

znaleźć się w każdej markowskiej 
rodzinie. Można ją nabyć w cenie 
34 złotych w sekretariacie MOK 
lub kiosku parafi i p.w. Św. Izydora 
Oracza w Markach.

Zbigniew Paciorek

Burza w mareckim PO
W nieprzyjemnej atmosferze doszło do zmiany władzy w mareckiej Platformie 
Obywatelskiej. Szesnastego października odwołano Joannę Sokołowską-Żuk, 
dotychczasową przewodniczącą i powołano w jej miejsce Pawła Pniewskie-
go. Mazowiecki Zarząd PO uchylił uchwały Koła i zadecydował o przeprowa-
dzeniu ponownego wyboru przewodniczącego mareckiego Koła PO.

Zgodnie z oświadczeniem opu-
blikowanym przez Joannę Soko-
łowską-Żuk, zebranie w dniu 16 
pażdziernika było zwołane niele-
galnie, a jego jedynym celem było 
wykorzystanie jej nieobecności, 
aby odwołać ją z funkcji przewod-
niczącej Koła. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez wiceprze-
wodniczącego Pawła Pniewskie-
go. Zarząd Regionu Mazowiec-
kiego Platformy Obywatelskiej na 
posiedzeniu w dniu 8 listopada 
uchylił uchwały z październiko-
wego zebrania mareckiego Koła 
PO. Jednocześnie zdecydował 

o zwołaniu zebrania wyborczego 
w mareckim Kole PO. 

Jak komentują mareccy radni 
spoza PO, odsunięcie Pniewskie-
go od władzy w Kole może być 
szansą na porozumienie. Metody 
i zachowanie młodego radnego 
raziły wiele osób, przez co Platfor-
ma była traktowana z dużą rezer-
wą. Być może teraz poprawi się 
atmosfera w Radzie Miasta.

Kolejne zebranie wyborcze od-
było 10 grudnia, a nowym prze-
wodniczącym został Arkadiusz 
Werelich, radny Miasta Marki. 
Możliwe, że poznaliśmy kolejnego 

kandydata na burmistrza w naj-
bliższych wyborach.

red.

Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury 
im. T. Lużyńskiego Krystyna Klimecka 

oraz Dziecięca Akademia Filmowo-Estra-
dowa pod kierunkiem aktorki Małgorzaty 
Puzio serdecznie zapraszają na „Jasełka” 

w piątek 21.XII. o godz. 18.00. 

W świątecznej atmosferze 
posłuchamy polskich kolęd 

w wykonaniu młodych artystów 
z Marek. Wstęp wolny. 

ZAPRASZAMY!

Jasełka w MOK-u

Arkadiusz Werelich (w środku) 
został nowym przewodniczą-
cym koła PO w Markach.
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Czy będzie kolejna 
Biedronka w Markach?
Markowianie już przyzwyczaili się do zakupów w Biedronce przy ul. Fabrycznej 
i Małachowskiego. Wielu mieszkańców, zwłaszcza z południowej części mia-
sta, robi też sprawunki w Biedronce tuż obok Makro. Niektórzy spekulują, czy 
kolejny sklep tej sieci powstanie na parterze nowobudowanego bloku przy ul. 
Okólnej 24.

– „Proszę coś zrobić, by ko-
lejna Biedronka nie powstała 
w Markach, a szczególnie w tym 
miejscu. To nas całkowicie wykoń-
czy” – mówią niektórzy właściciele 
sklepów spożywczych zlokalizo-
wanych w obrębie ulic Okólnej, 
Bandurskiego i Rejtana, obawia-
jąc się o swoją przyszłość…

Sprawdźmy czy te spekulacje 
o „nowej” Biedronce mogą się 
potwierdzić?

Inwestor, tj. Robotnicza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa PRA-
GA pisze na stronach internetu 
o nowo budowanym bloku tak: 
„(…)W ramach inwestycji reali-
zowany jest budynek mieszkalny 
wielorodzinny. Składa się z dwóch 
części naziemnych z lokalami 
użytkowymi w parterze. Budynek 
posadowiony jest na wspólnej pły-
cie garażowej. Trzykondygnacyjny 
garaż znajduje się na poziomie -1, 
parterze i pierwszym piętrze bu-
dynku. Łącznie w Zespole Miesz-
kaniowym „Marki” zamieszka 147 
rodzin. Przewidywany termin za-
kończenia inwestycji – 30 kwietnia 
2014 r.” Należy dodać, że budy-
nek będzie miał łącznie osiem 
kondygnacji. 

Od RSM PRAGA nie udało się 
uzyskać jednoznacznej odpowie-
dzi. Inwestor nie potwierdza, ale też 
i nie zaprzecza, możliwości funk-
cjonowania tam obiektu handlo-
wego o powierzchni użytkowej do 
1000 m2. Czy to będzie Biedronka, 
czy nie inny sklep, tego w tej chwili 
nikt nie wie, lub nie chce ofi cjalnie 
o tym rozmawiać. Pozostaje jesz-
cze przeszło rok do zakończenia 
inwestycji przy ul. Okólnej.

 
Co na to Urząd Miasta Marki 

i Starostwo Powiatu Wołomiń-
skiego?

Zgodnie z obowiązującym obec-
nie Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Miasta Marki, 

istnieje możliwość usytuowania 
w tym miejscu takiego budynku, 
a także umieszczenia w nim obiek-
tu handlowego o powierzchni użyt-
kowej do 1000 m2. Warunkiem 
koniecznym jest jednak stworze-
nie odpowiedniej ilości miejsc par-
kingowych dla klientów. Wydaje 
się, że trójkondygnacyjny garaż 
gwarantuje spełnienie tego wa-
runku. Zatem przynajmniej z for-
malnego punktu widzenia nie ma 
przeszkód, by przy przy ul. Okól-
nej 24 mógł powstać sklep o po-
wierzchni nawet 1000 m2. Więcej, 
taki model inwestycji, tj. placówki 
handlowo-usługowe na parterze, 
mieszkania zaś na wyższych kon-
dygnacjach, jest chętnie wybiera-
ny przez deweloperów, gdyż łatwy 
dostęp do sklepów i usług przycią-
ga potencjalnych nabywców i uła-
twia sprzedaż mieszkań.

Jednak to nie Urząd Miasta 
Marki jest decydentem w tej spra-
wie, lecz Starostwo, które wydaje 
pozwolenie na budowę. „Gdy in-
westor spełnia wszystkie wymogi 
formalne nie mamy prawa odmó-
wić wydania zgody na budowę” 
– mówi jeden z pracowników Filii 
Wydziału Budownictwa Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego w Radzy-
minie.

I co dalej, jeśli…?
Jeśli faktycznie przy ul. Okól-

nej 24 powstanie Biedronka, 
właściciele okolicznych sklepów, 
będą mieli powody do niepoko-
ju, co podpowiadają logika i do-
świadczenie. Pamiętajmy jednak, 
że najważniejszym czynnikiem, 
który ostatecznie decyduje o „być 
albo nie być” każdego sklepu, są 
klienci… A ci przecież miewają 
różne upodobania i nawyki. Jed-
nym podoba się rozmaitość towa-
rów, kuszące obniżki i promocje, 
inni zaś doceniają to, czego na 
próżno szukać w wielkich marke-
tach – unikalność asortymentu, 
kameralność i wyjątkową atmos-
ferę sklepików w sąsiedztwie. Tyl-
ko w nich możemy znaleźć takie 
specjały jak swojska kaszanka, 
jałowcową z beczki, czy drożdżo-
wiec domowej roboty pani Jadzi, 
tylko w nich sprzedawca zwróci 
się do nas po nazwisku, doradzi, 
zapyta o zdrowie, porozmawia 
o lokalnych bolączkach, ponarze-
ka albo pośmieje się z nami, powie 
nam, dlaczego ulica jest rozkopa-
na, zmartwi się szczerze, że nasz 
nasz pies zaginął... Właśnie dzięki 
temu w kameralnym sklepiku nie 
czujemy się anonimowi, ktoś ma 
dla nas czas, a zakupy są czymś 
więcej niż tylko nabywaniem towa-
rów.

Tomasz Paciorek

W trakcie zamykania numeru Kuriera Mareckiego otrzymałem od 

Zarządu RSM PRAGA informację, że spółka Jeronimo Martins, do 

której należy sieć sklepów Biedronka, faktycznie 

interesowała się otwarciem punktu w tym miej-

scu. Jednakże ostatecznie nie będzie tam takie-

go sklepu. Pomieszczenia zostaną wykorzystane 

przez Zarząd Spółdzielni RSM PRAGA do celów 

administracyjnych.
Tomasz Paciorek

Z ostatniej chwiliZ ostatniej chwili
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Wizualizacja inwestycji przy ul. Okólnej
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Śmieciami w samorządy
Niedopracowaną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rząd sprawił duży kłopot samorządom. Od lip-
ca przyszłego roku to gminy będą zmuszone do organizacji odbioru odpadów na swoim terytorium. Wybiorą fi rmę odpowiedzialną 
za odbiór i pobiorą stosowną opłatę. Wśród mieszkańców takie rozwiązanie wzbudza ogromne kontrowersje.

System nie jest niestety dosko-
nały. Ustawodawca postanowił, że 
opłata będzie mogła być naliczana 
na podstawie czterech wskaźni-
ków – powierzchni nieruchomości, 
ilości zużytej wody, gospodarstwa 
domowego lub liczby mieszkań-
ców. Jak widać na wysokość opła-
ty nie będzie mieć wpływu faktycz-
na ilość odbieranych śmieci. To 
w zamyśle ustawodawcy ma pomóc 
w walce z dzikimi wysypiskami. 
Możliwość oddania za te same pie-
niądze każdej ilości śmieci każde-
go rodzaju, także tych najbardziej 
kłopotliwych, powinna zniechęcić 
do ich wywożenia do lasu czy na 
pobocze drogi.  Rozwiązanie to, 
choć skuteczne z punktu wiedze-
nia ochrony środowiska, może 
jednak rodzić poczucie niespra-
wiedliwości, bo przecież każdy 
z nas produkuje inną ilość śmieci 
i wolałby płacić za taką ilość, jaką 
rzeczywiście wyprodukuje. 

Władze Marek zdecydowały 
się naliczać opłatę ryczałtowo od 
nieruchomości. Osoby deklaru-
jące segregację odpadów zapła-

cą 33 zł, pozostali 60 zł. Niestety 
ustawa nie pozwala na łączenie 
systemów naliczania opłat. Nie 
jest więc możliwe podzielenie go-
spodarstw domowych na dwie lub 
trzy kategorie, np. 1-2 osobowe, 
3-5 osobowe oraz powyżej 5 osób 
i wyznaczenie zryczałtowanych 
stawek dla każdej z takich katego-
rii gospodarstw. 

Urząd starannie się przygoto-
wał do wprowadzenia systemu 
i uruchomił serwis czyste.marki.
pl, gdzie można znaleźć więcej 
informacji gospodarce odpadami 
w mieście.

Dyskusja w internecie
Na internetowym forum Marek 

trwa dyskusja dotycząca ustawy. 
Niektórzy cieszą się, że z lasów 
znikną wysypiska, a opłaty będą 
zbliżone do tych ponoszonych 
w obecnym systemie. Większość 
osób jednak wyraża zaniepo-
kojenie i sygnalizuje, że stawki 
uchwalone przez radnych znacz-
nie podwyższą ich koszty utrzy-
mania. Rada Miasta musiała się 

jednak trzymać wyliczeń kosztów, 
uwzględniających też czynnik ry-
zyka. Trzeba było z góry założyć, 
że od części mieszkańców po-
branie opłaty nie będzie możliwe, 
a ilość śmieci odbieranych 
w nowym systemie najprawdopo-
dobniej się zwiększy. Trzeba też 
pamiętać, że uchwalone stawki 
zostaną zweryfi kowane w przetar-
gu, który wyłoni fi rmę odbierającą 
odpady.

Pomysł rządu, problem 
samorządów

Samorządy zostały zobowiąza-
ne do wprowadzenia tego sytemu 
przez rząd. Teraz to na burmi-
strzów i Rady Miast spada kryty-
ka za niedoskonałość systemu. 
Wymaganie, oby wszyscy ponosili 
opłaty niezależne od ilości  produ-
kowanych odpadów doprowadza 
do absurdalnych sytuacji. Eme-
rytka będzie tak samo traktowana 
jak trójka studentów przy ryczałcie 
od nieruchomości. Opłata zależ-
na od liczby osób deklarujących 
zamieszkanie w danym gospo-

darstwie domowym może rodzić 
skłonność do zaniżania tej liczby 
i zmusza urząd do ponoszenia 
kosztów okresowej weryfi kacji ta-
kich deklaracji.  Z kolei opłata od 
powierzchni mieszkania gorzej 
traktuje samotną osobę niż dużą 
rodzinę. Trudno też się zgodzić,  
że ilość zużytej wody może być 
trafnym oszacowaniem ilości ode-
branych śmieci. 

Premier Tusk już zapowiedział, 
że rząd będzie pracował, aby zno-
welizować … nowelizację. Miejmy 
nadzieję, że tym razem wprowa-
dzone zmiany pozwolą zarówno 
na walkę z dzikimi wysypiskami, 
jak i na bardziej sprawiedliwe nali-
czanie opłat.

Mikołaj Szczepanowski

Autor poruszał już problem na stronie 

Już za kilka miesięcy gmina 
przejmie obowiązek wywozu 
śmieci z naszych posesji. Taki 
system działa już praktycznie 
na terenie całej Unii Europej-
skiej. Czy według Pana nowy 
sposób gospodarowania od-
padami komunalnymi spełni 
pokładane w nim oczekiwa-
nia?

– Dzisiaj obowiązuje zasada, 
że wytwarzający odpady pono-
si koszty ich wywozu. Jest to 
sprawiedliwe, ale nieskuteczne. 
W każdej społeczności znajdą 
się ludzie, którzy nie chcą płacić 
za wywóz śmieci. Ich odpady tra-
fi ają do lasów i na przedmieścia 
wielkich aglomeracji. Dlatego 
wzorem krajów zachodniej Eu-
ropy zaproponowano przejęcie 
odpowiedzialności za odpady 
komunalne przez gminy.

Taki kierunek zmian jest za-
pewne słuszny. Szczegółowe 

rozwiązania zawarte w „ustawie 
śmieciowej” są jednak dalekie od 
doskonałości. Zabrakło wyobraź-
ni i umiejętności przewidywania. 
Dlatego obawiam się, że nowa go-
spodarka odpadami jeszcze długo 
będzie budziła niepotrzebne emo-
cje. Już od dawna wielu samo-
rządowców apeluje o dokonanie 
zmiany ustawy jeszcze przed jej 
wdrożeniem. Ja także należę do 
krytyków nowego systemu.

Co budzi największy niepo-
kój?

– Ustawodawca dał wiele powo-
dów do krytyki. Przede wszystkim 
wprowadził nieracjonalne ograni-
czenia. Ustalono cztery sposoby 
naliczania podatku śmieciowego. 
Podatek może być płacony od licz-
by osób mieszkających w gospo-
darstwie domowym, powierzchni 
mieszkaniowej, ilości zużytej wody 
lub od gospodarstwa domowego. 

Jednocześnie z niezrozumiałych 
powodów ustalono, że w jednej 
gminie wolno posłużyć się tylko 
jedną metodą. Tymczasem każda 
z nich jest zawodna.

Jeżeli zdecydujemy, że w Mar-
kach podatek będzie ustalany na 
podstawie liczby osób zamieszka-
łych w gospodarstwie domowym, 
to musimy pamiętać, że znaczna 
część naszych mieszkańców nie 
dopełnia obowiązku zameldowa-
nia. Jeżeli sposobem tym będzie 
ilość zużytej wody, to nie wolno 
zapominać, że co trzecie gospo-
darstwo domowe nie korzysta 
z miejskiego wodociągu.

Posłużenie się kilkoma metoda-
mi jednocześnie pozwoliłoby na 
stworzenie w każdej gminie spe-
cyfi cznego i niepowtarzalnego, ale 
jednocześnie sprawiedliwego i ak-
ceptowalnego systemu.

Ponadto będziemy płacili po-
datek śmieciowy w takiej samej 
wysokości niezależnie od tego 
czy mieszkamy w domu jednoro-
dzinnym czy też w wielkim bloku 
mieszkalnym. Nie wydaje się to 
słuszne.

Konsekwencją „ustawy śmie-
ciowej” będzie także wypchnięcie 
z rynku małych przedsiębiorców 
działających w branży śmieciowej. 
W dalszej perspektywie ograniczy 
to konkurencję i wpłynie na wzrost 
cen.

Nie brakuje jednak głosów, 
że nowe przepisy zmienią życie 
mieszkańców na lepsze.

– Niektórzy z nas dostrze-
gą wygodę związaną z nowym 
systemem. Ktoś inny będzie się 
troszczył o zawarcie umowy i jej 
bieżące wykonywanie. Jednak 
większość z nas zezłości koniecz-
ność płacenia nowego podatku. 
Nie lubimy płacić podatków i tego 
nowego podatku także nie polu-
bimy. Zwłaszcza, że podatek ten 
będzie wyższy niż opłaty, które 

ponosimy dzisiaj za wywóz nie-
czystości. Tak jest zawsze, kiedy 
państwo wyręcza obywatela.

W Markach mamy złe doświad-
czenie związane z podatkiem 
śmieciowym. Został on wpro-
wadzony w drodze referendum. 
Niestety powszechne było uchy-
lanie się od podatku. Do urzędu 
wpływały setki wniosków o jego 
umorzenie. W rezultacie system 
poniósł klęskę, choć niewątpliwie 
zmienił nasze nastawienie do pro-
blemu. Staliśmy się wrażliwsi na 
kwestię śmieci i sposobu ich za-
gospodarowania.

Mając na uwadze te doświad-
czenia, moje największe obawy 
związane ze stosowaniem nowej 
ustawy dotyczą „podatku śmiecio-
wego”. Będziemy mieli ogromne 
problemy z jego ściąganiem.

Czy przewiduje się zniżki dla 
osób segregujących odpady?

– Selektywną zbiórkę odpadów 
prowadzimy w Markach od kilku 
lat. Każdy może bezpłatnie pozbyć 
się posegregowanych odpadów. 
System jest atrakcyjny, bo przyno-
si konkretną korzyść materialną.

Obawiam się, że w nowym sys-
temie zniknie bodziec ekonomicz-
ny zachęcający do segregacji. 
Nie będzie prostej zależności po-
między ilością posegregowanych 
odpadów a wysokością podatku. 
Przewiduje się zniżkę dla osób 
deklarujących dokonywanie se-
gregacji. Większość z nas taką 
deklarację złoży, ale jak zweryfi ko-
wać jej rzetelność? W tym kontek-
ście nowy system stwarza raczej 
warunki do pozorowania segrega-
cji odpadów.

Założeniem autorów ustawy 
było zwiększenie odzysku śmie-
ci. Obawiam się, że jest to mało 
prawdopodobne. Dla osiągnię-
cia takiego efektu konieczne jest 
usprawnienie systemu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych 

„u źródła”. Zasadniczą część 
odpadów muszą posegregować 
sami mieszkańcy. Tymczasem 
nie widzę w nowym systemie 
mechanizmów w istotny sposób 
zachęcających do selektywnej 
zbiórki. Wręcz przeciwnie – oba-
wiam się, że ilość odpadów po-
segregowanych przez mieszkań-
ców zmniejszy się.

Dlaczego polskie gminy bo-
rykają się z problemem niele-
galnych wysypisk? Czy jest 
to związane z niedostateczną 
edukacją społeczeństwa w za-
kresie ekologii?

– Jestem przekonany, że edu-
kacja jest kwestią zasadniczą. 
Jeszcze dwadzieścia lat temu 
powszechnie akceptowano spo-
soby pozbywania się śmieci, któ-
re dzisiaj oceniane są jako niedo-
puszczalne. Dzisiaj tylko nieliczni 
kontestują obowiązek posiada-
nia kosza na odpady komunalne 
i pozbywania się odpadów za po-
średnictwem wyspecjalizowanej 
fi rmy. Doskonale pamiętam, że 
w pierwszej połowie lat 90-tych 
poprzedniego wieku większość 
śmieci zakopywano na terenie 
własnych ogrodów lub spalano 
w piecach. Te trwałe zmiany w 
naszych codziennych obycza-
jach zawdzięczamy codziennej 
edukacji. 

Jeżeli problem odpadów nadal 
uznajemy za niezałatwiony, to 
jest to efekt tego, że wytwarzamy 
ich coraz więcej. Coraz częściej 
są one wytwarzane z surowców 
niepoddających się biodegra-
dacji. I oczywiście rosną nasze 
oczekiwania dotyczące otocze-
nia, w którym żyjemy. Chcemy 
żyć w coraz piękniejszym środo-
wisku.

Dziękuję za rozmowę.

MSz.

Chcieliśmy poprosić Janusza Werczyńskiego, 
burmistrza Marek o krótki komentarz ws. „Usta-
wy śmieciowej”. Wyszła nam z tego długa rozmo-
wa, którą ostatecznie zdecydowaliśmy się opu-
blikować w całości.
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Sarma Boys wygrywa TPM CUP!
Do wyłonienia zwycięzców potrzebne były 33 mecze. Ósmego grudnia przez 
blisko dziesięć godzin w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Dużej mo-
gliśmy podziwiać piłkarskie zmagania.

Tradycją już stała się zmiana 
systemu rozgrywek. W tym roku 
odeszliśmy od typowej Fazy Pu-
charowej, tworząc trzy grupy fi na-
łowe. Dzięki temu więcej zespołów 
miało szansę na zdobycie Pucha-
ru TPM. Emocji nie zabrakło – po-
ziom tegorocznych rozgrywek był 
wyjątkowo wysoki. Połowa zgło-
szonych ekip miała realne szanse 
na zwycięstwo. Do ostatniej serii 
spotkań kolejność w tabeli była 
nie ustalona. Ostatecznie najlep-
szymi okazali się zawodnicy Sar-
ma Boys, którzy z dwoma zwycię-
stwami i jednym remisem wygrali 
fi nałową grupę. Drugie miejsce za-
jął zespół TITANS, oparty głównie 
na zawodnikach ze Strugi. Brąz 
przypadł w udziale ubiegłoroczne-
mu mistrzowi – ekipie Bar 7.    

Finał A:
1. Sarma Boys - 7 pkt
2. TITANS – 5 pkt
3. BAR 7 – 4 pkt
4. Team 4 Fun – 0 pkt
Najlepszym strzelcem z dorob-

kiem 7 bramek został Adrian Płó-

cienniczak z drużyny BAR 7.
Najlepszym bramkarzem został 

Grzegorz Orłoś z drużyny Sarma 
Boys.

Najlepszym zawodnikiem został 
Piotr Jaros z Team 4 Fun.

W tym roku mieliśmy dwie do-
datkowe nagrody:

Najmłodszym zawodnikiem gra-
jącym w fi nałach został Adrian 
Klepacki.

Najbardziej doświadczonym 
gracz to Sławomir Kozłowski.

Gratulujemy zwycięzcom!

Marcin Brzeziński

PodziękowaniaPodziękowania
Turniej odbył się przy wsparciu Urzędu Miasta Marki, Szkole Podstawowej nr 4 oraz fi rmie Zina, War-

szawa ul. Łukowska 60. Szczególnie dziękujemy Łukaszowi Zalewskiemu za koordynację całej imprezy 

oraz członkom Towarzystwa Przyjaciół Marek, Ewie Stefankowskiej, Arkadiuszowi Makowskiemu, 

Rafałowi Meluchowi i wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do przygotowania turnieju.

6 medali dla UKS Struga
W dniu 01.12.2012 czołowi zawodnicy UKS Struga reprezentowali nasz klub 
na XVI Otwartych Mistrzostwach Mińska Mazowieckiego w warcabach 100-
polowych. Od kilku lat jesteśmy zapraszani do uczestnictwa w tych zawo-
dach i zawsze wracamy z sukcesami.

W tym roku zawody zostały ro-
zegrane w Zespole Szkół w Starej 
Niedziałce koło Mińska Mazowiec-
kiego.

Turniej odbywał się w 3 katego-
riach wiekowych. Nasz klub repre-
zentowali:

Kategoria do lat 10:
Jakub Broma
Kategoria do lat 13:
Marta Bańkowska
Martin Banaszek
Ludwika Moczulska
Karolina Sobolewska
Kategoria OPEN:
Teresa Jóśk
Grażyna Grzesiak
Marcin Grzesiak
W imprezie uczestniczyły dzieci 

z okolicznych szkół oraz czołowi 
polscy zawodnicy reprezentujący 
kluby m.in. z Mińska Mazowiec-
kiego, Wrocławia, Łukowa.

Ostatecznie nasi zawodnicy 
zdominowali turniej zdobywając 
6 miejsc medalowych!

Końcowa klasyfi kacja kształto-
wała się następująco:

Jakub Broma – I miejsce w ka-
tegorii do lat 10

Karolina Sobolewska – I miej-
sce w kategorii do lat 13 (dziew-
częta)

Ludwika Moczulska – II miej-
sce w kategorii do lat 13 (dziew-
częta)

Marta Bańkowska – III miejsce 
w kategorii do lat 13 (dziewczęta)

Martin Banaszek – 
I miejsce w kategorii do lat 
13 (chłopcy)

Marcin Grzesiak – I miej-
sce w kategorii OPEN.

To już kolejny raz, gdy 
nasi podopieczni pokazali 
wysokie umiejętności i od-
nieśli sukcesy.

Serdecznie im gratulu-
jemy i cieszymy się z ich 
osiągnięć. Jednocześnie 
zachęcamy do dalszej pracy i treningów, ponieważ zaczyna się nowy 
rok pełen kolejnych warcabowych wyzwań.

Joanna Broma
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Mali mogą wiele. Wodociąg nagrodzony!
26 listopada br. w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Symboli 2012 i EuroSymboli 2012. Wśród lau-
reatów znalazł się Wodociąg Marecki!

Symbol to prowadzony przez redakcję Monitora 
Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej ogólno-
polski program promocyjny. Jego celem jest wyłonie-
nie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się 
wręcz symboliczna i tożsama z działalnością całej 
branży. Oddzielną kategorią Programu są EuroSym-
bole, które otrzymały fi rmy z sukcesem pozyskujące 
i wykorzystujące środki z funduszy unijnych. Nagro-
dy wręczał redaktor naczelny Monitora Rynkowego 
Jakub Lisiecki. W gronie gości poza Laureatami zna-
leźli się członkowie Kapituły konkursu, jak i przedsta-
wiciele władz samorządowych. Uroczystość uświetnił 

koncert Adrianny Biedrzyńskiej.
Wśród nagrodzonych znalazła się spółka Wodo-

ciąg Marecki. Podczas gali prezes spółki za to wspa-
niałe wyróżnienie w kategorii „Inwestycja Komunalna” 
dziękował nie tylko Kapitule, ale również burmistrzo-
wi Januszowi Werczyńskiemu oraz radnym miasta 
Marki, dla których budowa kanalizacji od zawsze sta-
nowiła priorytet.

O zaangażowaniu 14-letniej spółki i determinacji 
w realizacji jednej z największych inwestycji komunal-
nych na Mazowszu w rozmowie z Pawłem Adamczy-
kiem opowiada jej prezes, Kajetan Paweł Specjalski.

Czy nominacja do EuroSym-
bolu 2012 Monitora Rynkowego 
to ważne wydarzenie?

– Myślę że tak, choć na począt-
ku dość sceptycznie podchodzi-
łem do pomysłu. Sądziłem, że to 
raczej zabieg mający na celu bar-
dziej promocję samej gazety niż 
fi rm. Okazało się jednak, że pro-
wadzona jest bardzo poważna se-
lekcja fi rm, które sięgają po środki 
unijne. W kręgu szczególnego 
zainteresowania znalazły się nie 
te największe miasta, w których 
znaczenie ma wsparcie politycz-
ne, ale te, w których jedynie de-
terminacja i upór lokalnych władz 
przyczyniły się do sukcesu. I to mi 
się bardzo  spodobało. Właśnie to 
czyste, apolityczne spojrzenie Mo-
nitora Rynkowego. Dlatego bardzo 
sobie cenię tą nagrodę. Odbieram 
ją jako nagrodę za dobrze wyko-
naną pracę. 

Nagroda EuroSymbol dla Wo-
dociągu Mareckiego to potwier-
dzenie dobrej fi lozofi i zarządza-
nia fi rmą, która realizuje jedną 
z największych i najdroższych 
inwestycji komunalnych na Ma-
zowszu.

– Nagrodzone zostały cztery fi r-
my z branży komunalnej. Wśród 
nich Wodociąg Marecki. Można 
powiedzieć że zabłysnęliśmy. Tak 
naprawdę my nie robimy nic nad-
zwyczajnego. Strategia spółki ma 
być spójna z tym, czego oczekuje 
od nas miasto. A miasto oczekuje 
od nas, abyśmy zaopatrzyli miesz-
kańców w wodę i odprowadzili 
ścieki. Z pokorą musimy powie-
dzieć, że nadganiamy cywilizację 
w Markach.

Miasto miało to nieszczęście 
że bardzo późno zaczęto myśleć 
o inwestycjach komunalnych. 
Dopiero za kadencji burmistrza 

Janusza Werczyńskiego zaczęto 
zauważać potrzebę budowy sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
W konsekwencji tych kilkunastu 
lat pracy to się stało. A spółka ze 
swoim potencjałem i zamysłem 
działania zaangażowała się w od-
powiednim momencie. Mieliśmy 
konkretny cel i zorganizowaliśmy 
skuteczny sposób działania, aby 
ten cel osiągnąć.

A jednak kapituła konkursu 
zobaczyła chyba coś więcej. Po-
nad 1400 fi rm z tej samej branży 
było branych pod uwagę. Na-
grodzono cztery. Co jest atutem 
Wodociągu Mareckiego, co Was 
wyróżnia spośród tylu fi rm?

– Kapituła konkursu intereso-
wała się wszystkim. Organizacją 
fi rmy, możliwością dźwignięcia 
tak ogromnej inwestycji. Funkcjo-
nowanie spółki musi być dopa-
sowane do aktualnych potrzeb. 
Zamiast rozbudowywać znacznie 
zespół, woleliśmy opierać się na 
outsourcingu. W swojej strategii, 
pomimo że jesteśmy spółką miej-
ską, widzieliśmy potrzebę aktyw-
nego włączenia się w działania 
inwestycyjne. Nie chcieliśmy cze-
kać aż dostaniemy coś od mia-
sta. Pokierowaliśmy inwestycją, 
która przerastała nas pod wzglę-
dem wskaźników ekonomicznych. 
Przy obrotach na poziomie 6 mln 
udało się zrobić montaż fi nan-
sowy dla inwestycji za 200 mln. 
Umieliśmy również odnaleźć się 
w relacjach miasto –spółka w 
kontekście wspólnego myślenia o 
Markach. Bo to nie tylko sukces 
Wodociągu Mareckiego. To rów-
nież mądrość władz miasta, które 
utworzyły spółkę, aby ją wspoma-
gać a nie tylko wymagać. To za-
uważono. Przecież budowę sieci 
kanalizacyjnej rozpoczęliśmy nim 
otrzymaliśmy decyzję z Brukseli. 
Co prawda umowę podpisaliśmy 
w 2010 roku, ale ostateczna decy-
zja przyszła w styczniu tego roku, 
czyli w połowie całej inwestycji. To 
wymagało niezwykłej determinacji 
nas wszystkich. Gdyby decyzja 
okazała się negatywna, to miasto 
jako gwarant musiałoby zwró-
cić całą kwotę. I myślę, że przez 
pryzmat tej odwagi, spółki i władz 
miasta, patrzono.

A jak udało się wygenerować 
tak ogromne środki na inwesty-
cję spółce mającej obroty na 
poziomie 6 mln?

– Myślę że jest to znów wspólny 
sukces. Prawie 68% kosztów in-
westycji ma pochodzić ze środków 
unijnych, reszta to środki własne, 
wśród których - należy przypo-
mnieć - kilkanaście milionów zło-
tych pochodzi z budżetu Miasta, 
które w ten sposób dokapitalizo-
wało spółkę.

Unia Europejska, oprócz tego 
że daje pieniądze na inwestycję, 
stawia również pewne wyma-
gania. Bolączką wielu samo-
rządów, które wybudowały sieć 
kanalizacyjną jest zbyt małe 
zainteresowanie mieszkańców 
przyłączeniem się do tej sieci. 
Nieosiągnięcie efektu ekolo-
gicznego w odpowiednim czasie 
może skutkować koniecznością 
zwrotu całej kwoty. Ilu miesz-
kańców Marek korzysta z sieci 
i jak miasto oraz spółka radzą 
sobie z tym problemem? 

– Od samego początku inwesty-
cji zastanawialiśmy się, jak osią-
gnąć efekt ekologiczny. Na począt-
ku, gdy jeszcze nie było wsparcia 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
myślałem o wzięciu kredytu komer-
cyjnego, by spółka jako inwestor 
zastępczy realizowała przyłącza 
w imieniu mieszkańców. Nieza-
leżnie od nas, NFOŚiGW stworzył 
program wsparcia dla spółek wo-
dociągowych realizujących przyłą-
cza, który idealnie wkomponował 
się w nasze potrzeby. Dlatego 
bardzo szybko składaliśmy wnio-
ski, prosząc o wsparcie z Narodo-
wego Funduszu. I tu trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że należymy do 
grona liderów w pozyskiwaniu tych 
środków. Od samego początku tak 
sobie wyobrażaliśmy naszą inwe-
stycję i konsekwentnie walczymy 
o każdą złotówkę. To również jest 
naszym ogromnym atutem. Do-
strzega to chyba NFOŚiGW, bo 
przysyła do nas inne gminy i spół-
ki, stawiając nas za przykład. Nie 
ma chyba lepszej rekomendacji 
jak ta „z polecenia”.

Obecnie mamy już podpisane 
z NFOŚiGW dwie umowy na 260 

i 1710 przyłączy, które realizu-
jemy. Czekamy na rozpatrzenie 
wniosku na dofi nansowanie ko-
lejnych 977 przyłączy. Zgłosiło 
się do nas ponad 4 600 osób do 
udziału w programie NFOŚiGW 
i podpisano z nimi umowy wstęp-
ne. Efekt ekologiczny to około 
5500 posesji. Powiem więcej, aby 
wyjść na przeciw mieszkańcom 
władze miasta wyłożyły pieniądze 
na projekty przyłączy. My nato-
miast organizujemy całą procedu-
rę formalno–prawną tego montażu 
fi nansowego. Występujemy w roli 
inwestora zastępczego. Mieszka-
niec nie musi się martwić o kwe-
stie formalno-prawne. Wystarczy 
żeby tylko chciał się przyłączyć, 
a w zamian oferujemy dokumen-
tację projektową, wykonawcę, 
dofi nansowanie w wysokości 45% 
inwestycji oraz preferencyjny kre-
dyt na pokrycie kolejnych 45%. 
Musi jedynie posiadać minimalny 
wkład własny w wysokości 10% 
kosztów budowy przyłącza. To jest 
bardzo ważne, gdyż daje ogromne 
nadzieje na pozytywne rozliczenie 
unijnej inwestycji.

Jeśli chodzi o ilość korzystają-
cych z sieci kanalizacyjnej, to do 
końca tego roku będzie to około 
500 posesji; a przecież dopiero 
w tym roku uruchomiliśmy pro-
gram budowy przyłączy, co wiąże 
się z ogromem pracy formalnej. 
Na przyszły rok szacujemy już 
około 2000 posesji.

Jak wygląda najbliższa przy-
szłość spółki?

– To bardzo poważny okres. 
Nie wystarczy dobrze wykonać. 
Trzeba jeszcze dobrze rozliczyć. 
To będzie dominowało do połowy 
2015 roku, kiedy to mamy wyka-
zać osiągnięcie efektu ekologicz-
nego. Do tego czasu musimy też 
zakończyć i rozliczyć zorganizo-
wany przez nas program budowy 
przyłączy.

Życzę powodzenia i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Adamczyk

Prezes Wodociągu Mareckiego Paweł Specjalski 
(z lewej) podczas odbioru nagrody. 


