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Dlaczego warto glosowa6 i wybrai
kandydat6w na radnych zlist Komitetu

Wyborczego MSG

Za kilka dni urybory samorz4dowe, kahdy
z Pafstwa na pewno zastanawia siQ, cry brad w nich czyn-

ny fiziaN? Zawirowania polityczne w naszym kraju oslabiaj4

w nas wszystkich wiarg, i2mamy jakikolwiek wplyw na to co siE dzieje

i na poprawg naszego Lrycia.lto jest w pelnizrontrniale 2e sig nadtymza-

stanawiamy, alewe1my pod uwagg to, i2 ,,Nieobecni nie maj4racji". Nie

nczestniczqc w wyborach odbieramy sobie jedyn4moZliwoSi wplywu na

najblihej otaczajqcqnasrzecrywistoSd. Na to jak bgdzie rozwijalo sig na-

sze miasto i jak bgdzie sig w nim 2ylo nam i naszym dzieciom. Dlatego te2

12listopada zagtrosujmy i wybierzny wNadze samorz4dowe naszego mia-

sta, kt6re mog4spelnii naszenadzieje. Podejmijmy ten trud, bo warto mie6

SwiadomoS6, 2e w Radzie Miasta zasiqd4ludzie godninaszego zatfania. My

ze swej strony dolozyliSmy wszelkich staraf, aby na listach KW MSG zna-

leZli sie wlaSnie tacy kandydaci godni Paristwa zatfania,kt6rzy podejm4

odwaZnie pr6bg wprowadzeniazrrian i reform we wszystkich dziedzinach

Lrycia w Markach. Poczqwszy od potrzeb dzieci i rrrtodzieL.y, akohczqc

na gospodarowaniu w naszym mie6cie. S4 to ludzie reprezentatywni dla

r6hnych,bardzo istotnych Srodowisk. Nie tylko osoby prgzrie rozwijaj4ce

dziaNalnofit gospodarcz4 czyli umiejqcy dobrze gospodarowa6 i prowa-

dzi6 marketing, ale r6wnie2 fachowcy z r 62ny ch dziedzin, kt6rych wiedza

i do6wiadczenie pomogqw rozwi4pywaniuproblem6w naszego miasta. Ci

wszyscy lldzie, kt6rych przedstawiamy w specjalnym dodatku do gazety

sena pewno waszymi dobrze znanymi s4siadami lub znajomymi godny-

mizalurfania.Po zatymNqczy ich jeszcze jedno - ogromna chgi i serce do
pracy spolec znej, kt6rabgdzie dobrze sfuiryl mieszkaficom Marek.

Mam nadziejE, 2e przekonalem Paristwa, i2 warto glosowai

i warto wybrat kandydat6w Komitetu Wyborczego Mareckiego Stowa-

r zy szenia Gospodarczego.
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Miasto w spalinach

W dniu 06-07-2006 odbylo sig spotkanie przedstawi-
cieli Mareckiego Stowarzyszenia Gospo darczego z pa-

nem Januszem Piechociriskim poslem na Sejm, w latach
2001-2005 Przewodnicz4cym Sejmowej Komisji Infra-
struktury radnym Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckie-
go. Inicjatorem spotkania bylo nasze Stowarzyszenie.
Tematy, kt6re poruszaliSmy to perspektywy budowy ob-
wodnicy Marek i mo2liwoSci wprowadzenia rozwiqzah
poprawiaj4cych komfort ruchu drogowego mieszkaric6w
miasta. Przez nasze miasto przebiega bardzo ruchliwa
droga krajowa numer 8. Coraz trudniej i dtu2ej trwa do-
jazd, do Warszawy. Szczeg6lnie uci42liwe sq pi4tkowe
popoludnia gdy Warszawiacy wyje2d2aj4 na weekendy
no i niedzielne powroty. Korki naAl. Pilsudskiego powo-
duj4 zwigkszenie ruch na bocznych dotychczas cichych
uliczkach. Niesie to z sob4 zagrolenia wigkszej iloSci
wypadk6w a tak2e zanieczyszczenia Srodowiska spalina-
mi emitowanymi przez te pojazdy. Samochody powoduj4
nadmiemy halas i szybkie niszczenie nawierzchni dr6g
nie przystosowanych do takiego natg2enia ruchu.

Nie uzyskaliSmy dobrych nowin. Budowa obwodnicy
naszego miasta prawdopodobnie rozpocznie sig dopiero
po roku 2010 wraz z budow4 przedlu2enia trasy Toruri-
skiej (S8) w kierunku Wolomina na granicy MarekiZq-
bek. Jad4c trasq634 w kierunku Warszawy bg dzje mo2na
wjechai bezpo5rednio na hasg Torurisk4i omijaj4c Marki
oraz centrum Warszawy dostai sig na drug4 strong stoli-
cy. Zakoficzenie budowy przewidziano na 201I rok.

W 201 I roku rozpocznie sig i zakohczy przebudowa
trasy 631 (ul. Zotnierska) na odcinku od Marsa do ronda
w Zielonce. Trasa docelowo ma byi dwujezdniowa, co
dodatkowo usprawni mo2liwoS6 dotarcia mieszkaric6w

naszego Powiatu do poludniowej czgsci Warszawy, jak
r6wnie2 do planowanej trasy szybkiego ruchu 52.

Z dobrych wieSci podpisane zostaly kontrakty na
budowg i nadz6r nad realizacjq obwodnicy Wyszkowa
w ci4gu drogi krajowej 58 (Warszawa-Bialystok). War_
to56 inwestycji to ponad 67 mln euro. Oba konhakty s4
wsp6tfinansowane w ramach Funduszu Sp6jno6ci Unii
Europejskiej w wysoko$ci 83 %. Obwodnica Wyszkowa
to jeden ztrzech element6w szerszego zadania-budowy
drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin - Wyszk6w
wraz z obwodnicq Wyszkowa.

Przedsigwzigcie obejmuje przebudowq ok. 36 km
odcinka istniej4cej, w wigkszo5ci jednojezdniowej dro_
gi krajowej nr 8, na dwujezdniow4 drogQ ekspresow4
z dostgpem jedynie w wgzlach. przebudowa bgdzie mie6
miejsce na odcinku od Radzymina (koniec obwodnicy
Radzymina) do Wyszkowa, wliczajqc w to budowE ob_
wodnicy Wyszkowa oraz nowe przeprawQ mostowe na
Bugu. Ta czg56 drogi krajowej nr 8 (przyszlej Sg) jest
czgSciq migdzynarodowej drogi E67. Zakortczenie re_
alizacji inwestycji planowane jest na jesieri 200g roku.
Bgdziemy na bie2qco informowali paristwa co sig dzieje
w temacie tu poruszanym. Nasz4 rolg widzimy w infor_
mowaniu odpowiedzialnych instytucji o zagro2eniach dla
mieszkafc6w Marek w zwi4zku zprzebiegiemdrogi kra-
jowej przez Srodek miasta. Monitorowania ich realizacji
i inicjowania projekt6w poprawiajqcych bezpieczeristwo
i komfort Zycia mieszkaric6w.

Zbigniew Florkiewicz

\
i

P6jdZ na WYBORY!!!



Zieleniec,
cry to napewno Marki ?

Kodpocztowy 05-270,a wigc marecki, ale nazwy ulic

ju2 nie kojarzqsig z Markami. Odpowiedzi na ten temat

mieszkaric6w centrum Marek, a nawet policji bywaj4

przewuhnie,,nie wiem". Ulica PrzyleSna kojarzona jest

z Lefinqo a Ceglana z Zielor,lrlar. Mogq co6 na ten temat

powiedziei klienci ptzyjehdhajqcy do zaHad6w zloka-

lizowanych na Zielefcu.

Jeszcze nie tak dawno tg cz9{6 Marek zamieszkiwalo

kilkudziesigciu mieszkaric6w i bardziej byla ona znana

z dzialalno(tci zlokalizowanych tu trzech cegielni oraz

niezbyt chlubnej dzialalnoSci grupy miejscowych zlo-

dziei.Dzi{ to osiedle zamieszkuje kilkuset mieszkafc6w

a nowe pigkne domy powstajq jak grzyby po deszczu.

SpolecznoSd bardzo z sob4 zintegrowana i interesuj4ca

sig bie24cymi sprawami, jest zaniepokojona brakiem za-

interesowania ze strony wladz miasta problemami Zie-

lerica, a jest ich sporo. Niekt6rzy z mieszkaric6w bardziej

pesymistycznie nastawieni okreslaj4 te sytuacjQ stwier-

dzeniem, 2e w niedtugim czasie naZielehcu nawet wro-

ny bgdqzawracaly.

A co najbardziej boli mieszkaric6w:

- Wzrasta natg2enie ruchu samochodowego przy

ul. Gl6wnej spowodowane szukaniem objazd6w

przez dojehdZaiqcych do pracy i wracaj4cych

z pracy mieszkaric6w s4siednich miast, w tym

i Wolomina. Zagra1ato pieszym, dla kt6rych po

Zadnej stronie ulicy nie ma chodnika. Jedyna re-

akcja miasta na t4 sytuacjQ to ustawienie znaku

ograniczeniaprgdkoSci do 40 km/godz., kt6rego

nikt nie przestrzega.
- Okres jesienno - zimowo - wiosenny to udrqka

dla dzieci uczgszczajqcych do szkoly. ObojEt-

nie, w kt6r4 shong i do kt6rej szkoty to 3 km,

czyli tam i z powrotem 6 km codziennie, tryj-

Scie ciemno, powr6t ciemno.

12listopada moLesz duio zmienid

Ewa Zembrzycka-Wiater

W tej sytuacji marzeniem bylby szkolny autobus lub:

- Rozli4zanie nastgpnego problemu, czyli

komunikacji z osiedla do centrum Marek.

Rozwi4zari w tej materii mohe byt duZo i nie

j est zadaniem niniej szego arfykutu wskaznvanie

konkretnego sposobu, ale wtedy znika problem

dzieci do szkoty, mieszkaric6w do pracy, do

ko6ciola, atak2e pojawia sig funkcja integracji

z resztqmiasta Marki, aszczeg6lnie z Miejskim

OSrodkiem Kultury itd.
- Denerwuje mieszkafc6w Zielefica sytuacja,

jaka powstala po sprzedaZy przezUtzqd Miasta

13-tu dzialekwydzielonych z takzwanego placu

,,Zgoda", kt6ry byl powszechnie uznawany

za teren og6lno osiedlowy. Pienitdze, jakie

wptynQly z tego grutru do bud2etu miasta winny

byd zdaniem mieszkaric6w przeznaczone na

cele osiedlowe. Tymczasem jedynym skutkiem

tej transakcji jest niszczenie przez nowych

nabywc6w pozostalego terenu, na kt6rym

chciatyby nadal bawi6 sig dzieci i mlodziel

z osiedla.

Apelujemy do kandydat6w na radnych, aby w pro-

gramach wyborczych ich Komitet6w nralazlo siQ

r onx iqzanie problem6w o s iedla Zieleniec.



,rRadnym sip bywa..."

WSr6d licznych wypowiedzi na internetowym

forum Marek, jeden z jego uczestnik6w napisal,

2e ,,Radnym czy Burmistrzem siE bywa, a czlo'

wiekiem sig jest lub nie". WaSnie, jak to jest

z tym Radnym?
Wiele os6b, mieszkaric6w, nie wie nawet jakie

s4 obowiqTki i zadania osoby kt6ra ,,bywa" Rad-

nym. A musimy pamigtad, 2e Marki jako miasto, kt6re

pr zel'r o crylo ju| magicznq liczbq 2 0. 000 mieszkaf c6w

od nowej kadencji bgdzie rzqdzone ptzez 2l radnych,

a nie jak dotychczas 15-stu. Z pomocqptzychodzi Usta-

wa o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.

1591). Nie spos6b jestprzytoczyd wszystkich obowi4z-

k6w (chyba, 2e przytoczylbym cal4 ustawq), ale chca

wymienid te najwa2niejsze. Nie mo2na te2 napisa6

o Radnym pomrjaj4c calqRadE.

Sk4d radni?
Art. 11. 1. Mieszkaricy gminy podejmuj4 rozstrzygnig-

cia w glosowaniu powszechnym (poprzez wybory i refe-

rendum) lub za po6rednictwem organ6w gminy.

Art. lla. l. Organami gminY sq

l) rada gminy,
2) w6jt (burmistrz, prezydent miasta).

Dlaczego Rada Miasta?
Art. 15. 2.Je2eli siedziba rady gminy znajduje sig

w miescie polo2onym na terytorium tej gminy, rada nosi

nazwg rady miejskiej.
Ile czasu dziala Rada?
Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4lata licz4c od dnia

wyboru.
Jakie obowi4zki ma RadnY?
Art .23.
l. Radny obowiqzany jest kierowad sig dobrem wsp6l-

noty samorzqdowej gminy. Radny utrzymuje stal4 wigZ

z mieszkaficami oraz ich organizacjami, aw szczegfl-

no3ci przyjmuje zglaszane przez mieszkafrc6w gminy

postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrze-

nia, nie jest jednak zwiqzany instrukcjami wyborc6w.

Art.23a.
l. Przed przyst4pieniem do wykonywania mandatu radni

skladaj4 Slubowanie:

,,Wiemy Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

Slubujg uroczyScie obowi4zki radnego sprawowai god-

nie, rzetelnie i uczciwie, maiqcnawzglgdzie dobro mojej

gminy i jej mieszkaric6w."
2. Slubowanie odbywa sig w ten spos6b, 2e po od-

czytaniu roty wywolani kolejno radni powstajS i !vy-

powiadaj4 slowo ,,Slubujg". Slubowanie mo2e by6

zlo2one z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopom62 B69."

Art.24. Radny jest obowi4zany btat udzial w pracach

rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorzq.

dowych, do kt6rych zostal wybrany lub desygnowany.

A czego NIE moie RadnY?
Art.24a.
l. Z radnym nie moZe by6 nawi44rwany stosunek pracy

w urzgdzie gminy, w kt6rej radny uzyskal mandat.
2. Radny nie moZe petni6 funkcji kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego za-

stQpcy.
Art.24b.
l.Osoba wybrana na radnego nie moZe wykony-

wa6 pracy w ramach stosunku pracy w urzpdzie
gminy, w kt6rej uzyskala mandat, oraz wykonywa6 funk-

cji kierownika lub jego zastepcy w jednostce organiza-

cyjnej tej gminy. Przed przystqpieniem do wykonywa-

nia mandatu osoba ta obowi4zana jest z\o2yt, wniosek

o urlop bezplatny w terminie 7 dni od dnia ogloszenia

wynik6w wybor6w przez wlaiciwy organ wyborczy.

4.W przypadku radnego wykonuj4cego funkcjq kie-

rownika lub jego zastepcy w jednostce organizacyjnej,
przejgtej lub utworzonej przez gming w czasie kadencji,

termin, o kt6rym mowa w ust. l, wynosi 6 miesigcy od

dnia przejgcia lub utworzenia tej jednostki.

5. Nie zloZenie przez radnego wniosku, o kt6rym mowa

w ust. I , jest r6wnoznaczn e ze zrzeczeniem sig mandatu.

Art.24e.
l. Radni nie mog4podejmowai dodatkowych zaj1t, ani

otrzymywat darowizn mog4cych podwazy6 zaufanie

wyborc6w do wykonywania mandatu zgodnie z art.23a

ust. l.
2. Radni nie mog4 powolywai sig na sw6j mandat

w zwiqzl<rt z podjgtymi dodatkowymi zajgciami bqdl

dzialalnoSci4 gospodarczq prowadzonq na wlasny rachu-

nek lub wsp6lnie z innymi osobami.
Art.24f.
l. Radni nie mog4 prowadzii dzialalnoSci gospodarczej

na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami

z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w kt6-

rej radny uzyskal mandat, a tak2e zarzldzat takqdzia-

lalno6ci4 lub fyi przedstawicielem czy pelnomocnikiem

w prowadzeniu takiej dzialalno6ci.
2. Radni i ich malZonkowie oraz mal2onkowie w6jt6q

zastgpc6w w6jt6w, sekretarzy gminy, skarbnik6w gmi-

ny, kierownik6w jednostek organizacyjnych gminy oraz

os6bzarzqdzaj4cychiczlonk6worgan6wzarz4dzaj4cych
gminnymi osobami prawnymi nie mog4 byd czlonkami

wladzzarzqdzaj4cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani

pelnomocnikami sp6lek handlowych z udzialem gmin-

nych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w, w kt6rych

uczestnicz4 takie osoby. Wyb6r lub powolanie tych os6b

na te funkcje s{z mocy prawa niewa2ne.
5. Radni nie mog4 posiada6 pakietu wigkszego ni2

l}Yo ldziaN6w lub akcji w sp6lkach prawa handlowego

zudzialem gminnych o s 6b prawnych lub przedsi gbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby. Udzialy lub akcje

przel,raczajqce ten pakiet powinny by6 zbyleptzeztadne-
go przed pierwszq sesj4 rady gminy, a w razie niezbycia

ich nie uczestniczq one przez okres sprawowania man-

datu i dw6ch lat po jego wygaSnigciu w wykonywaniu
przystuguj4cych im uprawnief (prawa glosu, prawa do

dywidendy, prawa do podziatu maj4tku, prawa poboru).

Tw6j glos jest bardzo wainY



Art.25a. Radny nie moZe bra6 udziatu w glosowaniu

w radzie ani w komisji, ieheli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
Jakie przywileje ma RadnY?
Art 25.
1. W zwivku z wykonYwaniem mandtu
radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy PublicmYch.
3. Pracodawca obowiq,zany jest zwolnid radnego od pra-

cy zawodowej w celu umoZliwienia mu brania udzialu
w pracach organ6w grniny.
4. Na zasadach ustalonych ptzez radp gminy radnemu
przysluguje diety oraz zwrot koszt6w podr62ry slu'Zbo-

wych.
7. Rada Ministr6w okreSla, w drodze tozporzqdzenia,
maksymaln4 wysoko66 diet przyslugujqcych radnemu w

ci4gu miesi4ca, uwglgdniaj4c liczbq mieszkaric6w gmi-

ny, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza mak-

symaln4wysoko6i diet w gminach o najwigkszej liczbie
mieszkafc6w.
Czy dzialalnoS6, obrady, ustalenia Rady Miasta s4
jawne?
Art.11b.
1. Dzialalno66 organ6w gminy jest jawna. Ograniczenia
jawno6ci mog4 wynika 6 wylqczrllie z ustaw.
2. Jawno66 dziatana organ6w gminy obejmuje w szcze-
g6lnoSci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,

wstgpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
atak2e dostgpu do dokument6w wynikajqcych z wyko-
nywania zadari publicznych, w tym protokol6w posie-

dzeri organ6w gminy i komisji rady gminy'
3. Zasady dostgpu do dokument6w i korzystania z nich
okreSla statut gminy.

Jest to oczywiScie !vyci4g. Zachpcam osoby zaintereso-
wane rzqdzeniem miastem, mechanizmami wladzy lo-
kalnej oraz procedurami legislacyjnymi w samorztdzie
do przeczytania ca\ej Ustawy o samorz4dzie gminnym.
Tre6i do pobrani ze strony www.msg.net.pl w dziale

,,warto wiedziei". Na stronie r6wnie2 pelna wersja arty-
kufu, w kt6rej odpowiedz na pytania: Kiedy spotyka siq
Rada?; Jak jest struktura Rady?; Komu podlegaj4
komisje?; Jakie ma zadania?; Co kontroluje Rada?;
Kto przewodzi Radzie?

Jacek Orych

W dniu 20.10.2006r. bylem na wspanialej uroczystosci w Szkole Podstawowej Nr 3 - Slubowaniu uczni6w

klas pierws zych. lJczniowie przedstawili przygotowany program w spos6b profesjonalny, bez ttemy, bez

potknig6, aprzedewszystkimbardzo ciekawy, zawierajqcyelementypatriotyczre, szkolne, okraszonyhumorem.

Jest to niew4tpliwa zasluga pari Hanny Polkowskiej iMatgorzaty Sosnowskiej wychowawczyh obu klas.

Sala gimnastycmabyla wypelniona rodzicami i dziadkami, oczywiSciebyli teL zaproszeni go6cie. Pigkny

wystr6j, wspaniala aranzacja i widoczne zadowolenie Pani Dyreltor Ewy Dziwulskiej dopetniatry caloSci.

Wigcej na stronie www.msg.net.Pl
Tadeusz Sklodowski

P6jdZ naWYBORY!!!



I co dalej...?

Jako mieszkaniec Marek 2yjqcy tutaj od
I 5 lat, jestem corazbardziej zdegustowany stagna-
cjq jaka ma miejsce w naszym miescie. S4dz9, 2e
innym mieszkaricom te uczucie te2 nie jest obce

Na pierwszy ,,rzut oka", mo2emy zatwa2yc
bezradnoS6 kieruj4cych i czESci radnych. ,,Bo-
gata gmina", jak sami twierdzE zarzqdzajqcy, nie
odzwierciedla rzeczywistodci jak4 codziennie mozemy
ogl4dai.

Nale2y siq zastanowii nad tym dlaczego tak sig
dzieje, i w jaki spos6b mo2emy rozwiqzat, ten problem.
W koricu miasto powinno sig rozwijac, a nie byi bloko_
wane.
Dlaczego w Markach nie dzieje siq dobrze?

* Miasto jest 2le zarzqdzane, brakuje sp6jnego pro_
gramu jego funkcjonowania i rozwoju.

* Zaskakuj4ce istnienie nielicznej grupy pokomych
burmistrzowi os6b, kt6re uwa2ajq ze wszystko
idzie w dobrym kierunku, podnosz4 rEc e i przykla_
skuj4.

* Brak konsultacji z mieszkaicami miasta w spra_
wie najwa2niejszych i strategicznych decyzji. Wla_
dze nie pytajq mieszkaric6w o opinie, uwa2aja" 2e
wszystko wiedzqnajlepiej, a jeSli nawet dochodzq
do nich uwagi spoleczehstwato sq ignorowane.

* Budzet miasta jest niesp6jny. Du2e Srodki finan_
sowe przeznaczane s4 na zadania o stosunkowo
niskim priorytecie (np. laweczki przy gl6wnej dro_
dze). Czg56 zadari jest rozpoczynana i przerywana
w trakcie prowadzenia prac.

* Brak nawet przejaw6w chqci do wsp6lpracy
z przedsiqbiorcami i organizacjami gospodarczy_
mi,ktorzy chcq poprawii stan naszego miasta.

* Brak rzetelnej informacji o inwestycjach i pracach
jakie sq prowadzone w mieScie.

* Skandaliczny stan wielu kluczowych dr6g i chod_
nik6w.

* Brak instalacji kanalizacyjnej. To czystywstyd,aby
miasto pod Warszawq nie mialo tak podstawowej

infrastruktury. W ostatnich wyborach Burmistrz
obiecywal skanalizowanie poludniowej czgscr
Marek. Do dnia dzisiejszego to nie nastqpilo.
Jakby tego bylo malo to na czESi p6lnocn4 nie
ma nawet dokumentacji, a sprawy przejlciaprzez
wiele grunt6w nie zostaly uregulowane . W Zie_
lonce czy Z4bkach sie6 kanalizacyjna obejmuje

90% mieszkairc6w.
* Niewlariciwe i niejasne prowadzenie inwestycji

miejskich - s4 dziwnie drogie.
* Brak pomyslu i koncepcji na promocjg naszego

miasta.
M6glbym jeszcze dalej wymieniac problemy, kt6re

mnie nurtujq ale chyba nie o to chodzi. Zakres proble_
m6w naszego miasta jest ogromny. Wyzwania stoj4ce
przed Markami s4 bardzo powa2ne. Jako miasto tranzy_
towe powinniSmy by6 por6wnywani z takimi miejsco_
woSciami jak Janki, Raszyn, Blonie czy l_omianki. Tym_
czasem prawda jest taka, 2e w aspektach infrastruktury
ju2 dawno wyprzedzily nas takie miejscowoSc i jak ZEb_
ki, Zielonka, Radzyrnin czy Wolomin. Wyprzedzily nas
takze miejscowoSci i wioski, o kt6rych wielu Warszawia_
k6w nawet nie slyszalo np. Lesznowola. Dlaczego wla_
dze wymienionych wyZej miast i miejscowoSci potrafily
wykorzystac Srodki unijne, a w Markach jest to sprawa
problematyczna??

Najbli2sza kadencja bgdzie miala ogromny wptyw
na przyszloic naszego miasta. Nie powinna wiqc zo_
stai ponownie zmarnowana i fundowai nam kolejnych
lat tkwienia w punkcie zero. Nasze miasto potrzebuje
radykalnych zmian i zespotu os6b, kt6re znaj4 miasto
i w spos6b profesjonalny bgdE nim zanqdzat,.

Mieczyslaw Skwierczyrf, ski

Autoryzovvany Dealer Toyota Marki
Wadyslaw Gygan

O5-27O Marki, Al. J. piisuasrcego 28
tel. O22 76,3 70 OO,

wwur.toyota ma rki. com. pl
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Niepotrzebna Sesja Rady Miasta ?

Na skutek licznych zapytafi ze strony

cztronk6w i sympatyk6w naszego Stowarzysze-

nia, wystqpiliSmy do Przewodnicz4cego Rady

Miasta z wnioskiem o zorgatizowanie specjalnej

sesji Rady po6wigconej problemom ztviqzatym z

zapewnieniem energii elektrycznej dla nowobu-

dowanych obiekt6w zar6wno mieszkaniowych

jak i przemyslowo-uslugowych.

Pod naszym wnioskiem, kt6rego treS6 zostala opub-

likowana w drugim numerze gazety, podpisalo sig

10 radnych obecnej kadencji. Na sesjg, kt6ra odbyla

sig w dniu ll paLdziemtka zaproszeni zostali przedsta-

wiciele ZaHadu Energetycznego Rejon Wolomin w os-

obach Dyr. Falkowski i Kierownik Rejonu PanZmudzki.

Oczywi6cie zainteresowani czytelnicy mogq zapoznat

siq zjej przebiegiem stuchaj4c nagrania, ale nie wszyscy

majqna to czas, a niekt6rzy r6wnie2 mo2liwoSci, wobec

tego informuj emy,izsesja, na kt6roj gl6wnymi referenta-

mi byli Burmistrz Miasta Marki i Przewodniczqca Rady

wykazala,2e problemu z przydzialem energii elektryc-

znej na terenie Miasta Marki nie ma.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze niepotrzebnie

fatygowalo radnych, Burmistrza oraz zaproszonych goSci

i na pewno jedyn4 tego przyczyn4jest chgi zaistnienia

przed wyborami samorzqdowymi.

Niewqtpliwym kuriozum jest fakt, 2e radni, kt6rzy

podpisali sig pod naszym wnioskiem, a wigc byli prze-

konani, 2e taki problem istnieje, na sesji przyjmowali ze

zrozumieniem zaprezerfiow ane przez Burmistrza stanow-

isko, 2e wszystko jest cudownie.

Maj4c na wzglgdzie fakt, 2e nasza gazeta uka2e sig

w oSmiu tysiqcach egzemplarzy spieszymy t4 drogq

przekazat, tg radosnq wiadomo66 mieszkaricom rejonu

ulicZagloby,Grunwaldzka,alak2eprzedstawicie-
lom planuj4cym inwestycje na terenie miasta.

Doda6 nale?y,Ze ustawa z dnia 8 marca 1990

r. o samorzqdzie gminnym w rozdziale 2 okreSla

zakres dzialania i zadania gminy (art. 7 ust. l)

W szczeg6lno6ci zadania wlasne obejmuj4sprawy

ftrkt 3) ,,wodoci4g6w i zaopatrzenia w wodg,

kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciek6w komunal-

nych, utrzymania czystoSci i porz4dku oraz urzqdzeh

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpad6w ko-

munalnych, zaopatrzenia w energig elektrycznq i cieplnq

oraz gaz"

Pan Burmistrz podpieral sig nawet opiniami, 2e to nie

jest zadanie gminy, czyli to co jest w ustawie jest 2le na-

pisane. Za wode, kanalizacjE odpowiadamy, za prqd juz

nie.
Naszym zdaniem wystarczy trochg dobrej woli

i wysilku, aby porozumiei sig z Zakladem Energety-

czfiym i ustali6, gdzie i jak miasto moZe pom6c, tym

bardziej, 2e ze strony Zakladu jest tylko jedna proSba, st-

worzenie warunk6w do polo2enia przewod6w energetyc-

znych w pasie drogowym. A to mo2e zalatwi6 tylko gmi-

na, przez uporzqdkowanie geodezyjne i wlasno6ciowe

tych dziatek.
Szcze g6lnqdyplomacj 4wykazal si g Dyrektor Falkows-

ki sugeruj4c, aby tym problemem zajgla sig nowa Rada,

dajqc tym samym opiniE o przebiegu i tre6ci obrad.

Ewa Zembrzyska-Wiater

Swipto Zmarlych

I listopada zadumamy siq wszyscy zapalajqc lamp-

ki tym, kt6rzy odeszli. WigkszoS6 z nas zatrzyma sig,

zamySli... Szkoda, 2eprzytrafia sig nam to tak rzadko...

A mo2e nie warto czekat na ten jeden dzief w

Mo2e codziennie warto chociaL parg min

sobie, swoim najblihszym, swojemu Zyci
Wiem, 2e my6lenie boli,

swoistym rozliczeniem ze Swiatem i
czy zastanawialiSmy sig dlaczego tak
dlatego, 2e szczero{6, uczclwosc I

to nie s4 cechy, kt6re zwykliSmy w
Kiedy wigc przychodzi naprawdg
bywa to takie bolesne.

Nie wiem czy Swiat, do kt6rego
jest lepszy? Jestem natomiast ptzekonana, 2e

swoiste wyzwolenie z marnoSci tego, co dookola nas

za Zycia. Ale to pieklo na ziemi fundujemy sobie sami

- czgsto kieruj4c sig umyslem. Usta mamy pelne fraz-

es6w, pigknych deklaracji i zapewnief. Tylko z realizacjq
jakoS w 2yciu nie po drodze.

Nie namawiam nikogo do zmian, chcialbym jedynie

skloni6 $o chwili refleksj i, do obudzenia czlowieczef stwa,
iprzecie? w nas drzema6.

p6j66 na groby bliskich i moZna
Ale mo2na r6wnie2 spr6bowa6
li oni z nami szczgSliwi. Co od nas

jrzei sig dookola i uSwiadomi6
ili kolejni z naszego otoczenla.
Czy nasi bliscy czujq sig z nami

znimi? To takie banalne c26 sig dobrze, a
temu zwrotowi mo2na dodai treSci.
sig nad tym, chociaZ przez chwilg.

Tw6j glos jest bardzo waLnY

El2bieta Trusiriska



Cztery lata minglo
Wywiad z radnymi mrjajqcej kadencji

Dnia 25 pa2dziemika 2006 roku odbylo siE ostatnie
posiedzenie Rady Miasta Marki w obecnym skladzie.
Zatydzieh lvybory bEdzie nowa rada, nowe osoby nowe
tw arze. Jaka bEdzie ta Rada - okaZe sig za cztery lata. Ter-
az nadszedl czas na podsumowanie dzialah Rady obec-
nej kadencji. W 2002 roku w wyniku wybor6w z ramie-
nia MSG mandaty radnych uzyskaly trzy osoby, tj. Pani
Agata Swistowska, Pan Grzegorz Mlodzianowski oraz
Pan Tadeusz Sklodowski. Z oboma Panami spotkalem
sig, aby przeprowadzi6 wywiad na temat minionej ka-
dencji., spr6bowad podsumowad wszystkie sprawy te
udane i mo2e trochg wspomnied o tych mniej udanych
lub niedokof czonych.
Redakcja (Red.): iLal po czterech latach koriczyd
pracQ w Radzie?
Grzegorz Mlodzianowski (GM): Zal.bo na pewno jest
wiele spraw, kt6re mo2na bylo doprowadzii do korica.
Tadeusz Sklodowski (TS): Zdecydowanie nie. Dobrze
ze ta kadencja sigju2 skoriczyla.
Red.: Trochg zlowieszczo to zabrzmialo, mo2e Pan to
rozwin46?
TS: Po prostu inaczej wyobra2alem sobie pracg Rady.
Szkoda trochg zmarnowanego czasu i sil. Wigkszo6i
czlonk6w Rady stanowilo tzw. zaplecze Pana Burmis-
trza, przez co, calqkadencjg Rada nie realizowala zadaf
i obowi4zk6w wynikaj qcych z ustawy o sam orzqdzie gmin-
nym, a byla prawie biernym wykonawc4 przedlo2onych
przez Pana Burmistrza temat6w. Tak Rada powinna
pracowai teZ wedtug Pani Przewodnicz4cej, oczekiwad
na to co z ,,g6ry bgdzie nakazane do zrobienia".
Red.: Tak wigc przez te cztery lata nie widzq Panowie
Zadnych spraq kt6re warto przypomnied lub sig nimi
pochwali6?
GM: Moje osi4gnigcia nie s4mo2e du2e, ale bylem wsp6l
inicjatorem budowy Skateparku (miejsca do jazdy na
deskorolce, rolkach) i placu zabaw przy szkole Nr l.
Ponadto moj4 inicjaryw4 (obecnie w opinii u Generalnej
Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad) jest projekt nowe-
go przystanku autobusowego u zbiegu ulic Fabrycznej
i Pilsudskiego. Wspomng jeszcze o inicjatywie ogranic-
zenia ruchy na ul. Piotra Skargi.
TS: Obaj nale2eli6my do aktywnych Radnych. Na pewno
mieliSmy, wptyw na omawiane zagadnienia, poruszane
sprawy. Moim sukcesem w moje ocenie oczywiScie
- jest m.in. spowodowanie rozbudowy Szkoly Podsta-
wowej Nr 3 orazzmniejszenie wydatk6w na administracjg
z poziomu 16,7%o (red.: roku 2002) do poziomu 13,7o/o
(red: rok 2005).
Red:AcozporaZkami?
TS: Pierwszym dokumentem, kt6ry otrzymali6my jako
nowi Radni, bylo opracowanie pod nazw4,,Europomoc",
dotycz4ce mo2liwoSci pozyskiwania dotacji unijnych, w
tym dotacji nakanalizacjg. Byla to zapowied2poraZki. W
takim sensie, 2e wydaliSmy sporo pieniEdzy na r62nego
typu opracowania, a problem kanalizacjijest dalej ot-
warty. Pora2kq moje (mimo, 2e glosowalem przeciwko
takim planom) i chyba calej Rady byl remont ul. Fab-

rycznej, gdzie najpierw robili6my odwodnienie, a potem
kanalizacj g. U w alam, 2e por a2kq j est po lityka gospodar-
cza miasta. Stqd m6j sprzeciw w temacie udzielania ab-
solutorium dla Burmistrza w czterech kolejnych latach.
Red: Jednak kanalizacja w koricu ruszyla i jak sig
slyszy z zapewnieri Burmistrza nabiera nawet sporego
tempa. Przynajmniej tak wynika z jego sl6w, jakie
moZna uslyszed na jednej z ostatnich (z wrzeSnia)
posiedzerfl Rady Miasta.
TS: Mam tak4 nadziejg,2e tak sig stanie, 2e szybko
Miasto bgdzie mialo sie6 kanalizacyjnq z prawdziwego
zdarzenia, jest taka szansa zwa2ywszy na fakt, Zebgdzie
to realizowane przez Wodoci4g Marecki i Dyrektora Ka-
jetana Specjalskiego.
GM: Byloby pora2kq gdyby stracony czas, a co
najwaZniejsze wydane pieniqdze nie przyniosly oczeki-
wanego efektu.
Red.: Czyli jednak jest trochg spra% na kt6re warto
zwr6cid uwage. A czego nie udalo sig, a mo2e inaczej,
co byScie Panowie chcieli jeszcze zrealizowa{ czego
sig nie udalo ,,ruszy6" przez te mijaj4ce lata?
TS, GM: Nie udalo sig zlikwidowad chaosu w planowa-
niu zamierzefi inwestycyjnych m.in. w zakresie dr6g,
czy zlecaniu r62nego typu opracowari, kt6re czasami
wrgcz niczemu nie stu24. Na pewno w Markach brakuje
miejskiej komisji do spraw planowania przestrzennego.
W niezrozumiaty spos6b organizowane sq przetargi pub-
liczne.
Red: Co macie Panowie na mySli, m6wiqc o przetar-
gach. Przyznam, Le jest to do56 kontrowersyjne
stwierdzenie.
TS,GM: Przytoczymy mo2e przyklad przetargu
dotyczqcego rozbudowy Szkoty Nr 3. Niezrozumiatym
dla nas jest doSd szczeg6lowy spos6b opisu przetargu za-
wartego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
gdzie niekt6re zapisy mo gqzaw gilac, a w r ecz wskazywai
grono potencjalnych wykonawc6w.
Red. : Zopinii,j akie moZna uslyszedwS16d mieszkafl c6w
wynika, 2e Burmistrz jesf odbierany raczej w spos6b
dobry. Jednak z drugiej strony slychad czgste glosy
krytyki na sprawy gospodarcze, finansowe. Chcieliby
Panowie jako5 to skomentowad?
GM: Nie mo2e byt inaczej, bo jedynym 2r6dlem in-
formacji o dzialaniach Rady Miasta i Burmistrza, jest
gazetka,,WieSci z Ratusza", kt6rej to burmistrz jest re-
daktorem naczelnym. Prawie nic o Markach nie piszq w
prasie zewngtrznej, a jeSli ju2 to najczgSciej jest to wywiad
z Panem Burmistrzem.
TS: Dlaczego ma byd odbierany 2le? Ma odpowiedniq
prezencjg, dobre wyksztalcenie, jest elokwentny
w wypowiedziach, zabiegajqcy o sw6j wizerunek.
Natomiast nie czuje spraw gospodarczych, dziala pod
wptywem impulsu. Obaj Panowie sq prawnikami i ni-
estety najczESciej szukaj4 prawnego uzasadniania tego
co nie robi4 lub robi4 2le, zamiast poszukiwania jak dane
zagadnienie rozwiqza(, - przykladem jest ostatnia sesja
poSwiEcona zaopatrzenit miasta w energiE elektrycznq.

,#j P6jdZ na WYBORY!!!
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Opr6cz obu Pan6w w Urzgdzie Miasta zatrudnionych
jest jeszcze trzech prawnik6w.
Red: Rozumiem, ie nowa gazeta, wydawana przez

MSG bgdzie odpowiedziq na te braki informacyjne?
GM: Zdecydowanie tak.
TS: Nastqpil bardzo duzy postgp w zakresie informacji.
Ustawodawca przewidzial tzw Biuletyn Informacji Pub-
licznej iwladza musi pewne informacje tamzamieszcza|.
Poczqtkowo czg56 radnych nie akceptowala zapis6w
protokofu z sesji Rady zuwagi na fakt nie odzwiercied-
lania przebiegu obrad. P6Zniej pojawity sig wlasne dyk-
tafony, co sklonilo wladzg do zainstalowania sprzgtu
nagrywaj4cego i zamieszczania nagrah w internecie.
Jednak dalej zasigg informacji jest ograniczony. Gazeta
MSG t4 lukg wypetni. Jest jeszcze strona internetowa
www.msg.net.pl
Red. W zbtiZajqcych sip wyborach mamy tylko
dw6ch kandydat6w na burmistrza. Obaj r6wnieZ
kandydowali cztery lata temu. Pamigtacie na kogo
glosowaliScie?
GM: Odpowiem inaczej, nie glosowalem na Pana Ja-
nusza Werczyriskiego
TS: Tak, pamigtam dobrze. Glosowalem na Pana Janusza
Werczyriskiego.

Red.: A jakie teraz macie zamiary, na kogo bqdziecie
glosowad?
GM: Poprg Pana Pawla Chojnowskiego.
TS: S4dze,2e latwo sig domy5led na podstawie moich
wypowiedzi.
Red.: Obaj Panowie kandydujecie na nowQ
kadencjg do Rady Miasta. Jakie macie plany, jeSli
oczywi5cie otrrymacie ponownie mandat zaufania od
spoleczeristwa?
GM: Na pewno jesteSmy m4drzejsi o minionq kadencjg.
Cztery lata temu musialem sig wiele nauczy6, wiele
pozna6, a czasami nawet zro rmie6. Po tym okresie
wiem na pewno, 2e uzyskane do6wiadczenie wykorzys-
tam od pocz4tku kadencji w nowej radzie.
TS: Chcialbym powiedzief,2e liczg na to ze nowa Rada
bgdzie stanowila jedno gremium, 2e nie zawi42e sig
ponownie grupa bgd4ca zapleczem nowego burmistrza.
Waznejest, aby Przewodnicz4cy(a) Rady opr6cz prow-
adzenia obrad Rady realizowal(a) drugie zadanie, to jest

kierowanie pracq Rady , czego nie bylo w minionej ka-
dencji (kadencjach).
Red: Dzigkujg za poSwigcony czas.

Jacek Orych

ZTM - ci4gle Lywy problem
W poprzednim artykule poruszylem temat

doplat czyt. (haraczu), jakie miasto ma placit za
mo2liwo6i korzystania z komunikacj i miej skiej.

Takjakkij ma dwa kofice tak i jest w tymprry-
padku. Powodem jest brak wsp6lnego dzialania
na plaszczyLnie Radni - Burmistrz i odwrotnie.
Burmistrz uw aha, 2e problem komunikacj i naleiry
rozpatrryae z pozycji luksusu, bo luksusem jest
posiadanie mo2liwoSci korzystania ze Srodk6w komuni-
kacji miejskiej natomiast, (co jest bardzo przykre) Radni
nie s4 dopuszczani do rozm6w w tak waZnym tema-
cie. Orgdowniczk4 wsp6lnego dzialania powinna by6
Przewodnicz4ca Rady Miasta. Z tej strony Radni niestety
nie maj4pomocnej dloni.

Wygodnie jest spelniai tQ funkcjg otwierajqc
i zamykajqc posiedzenia Rady, w migdzyczasie

,,zalatv,rit" j akieS glosowani e. Przewo dniczqca powinna
konsolidowa6 Radg, wym6c na Burmistrzu stworzenie
grupy, kt6ra moglaby zadawat ,,niewygodne" pytania
dyrekcji ZTM. Z tej mo2liwoSci niestety nie skorzysta-
no, a szkoda.

Radni Miasta Zqbki wziEli sprawy w swoje rgce i
pod kierunkiem Przewodniczqcego Rady Miasta zwolali
w siedzibie ZTM zebranie dotycz4ce porozumienia w
sprawie wysoko6ci doplat miasta za uslugi przewozowe.
Co jest w tym znamierure cyt. notatki ze spotkania:

,,...Pod koniec spotkania na drodze negocjacji wysunigto
propozycjg zmiany wysokoSci doplat ze shony Mia-
staZqbki z brtutu obslugi komunikacyjnej z 50 271 zl
miesigcznie na ok. 3l 000 zl miesigcznie..." co daje roc-
znie oszczgdnoSci ponad 200 000 zl. Czy to duho czy
malo - jak Paristwo mySlicie?

Jest to przyklad, kt6ry nasze wladze powinny
wzi4i sobie do serca. JesteScie naszymi przedsta-
wicielami wiec dzialajcie na korzy6i miasta.

DfugoS6 trasy od tablicy Warszawa do pqtli
805 przy ul. Du2ej wynosi 4 km. Natomiast 718
do pgtli przy ulicy Legionowej wynosi 8 km.
Sami Paristwo powiedzcie czy to du2o czy malo,
jaka jest kalkulacja kwot podanych przez ,,rzec-

znlkaZTM"?
Szanowni mieszkaricy, notatka ze spotkania Radnych

Zqbek w ZTM opublikowana w internecie wyra2nie
Swiadczy o ty m, 2e wladzom mia sta Zqbki zaleiry na ty m,
aby jak najmniejsza kwota z kieszeni podatnik6w poszla
na ten cel. Miasto ma wiele irurych wydatk6w i potrzeb
niezbgdnych do funkcjonowania, azaoszczgdzone w ten
spos6b pieni4dze moZna przekazat na inny cel.

W prz5rpadku naszego miasta niestety ani Bur-
mistrz, ani Radni nie s4 zainteresowani tym tematem.
WigkszoS6 radnych jest z grupy burmistrza wigc patrzq
w niego jak w obraz nie pr6bujqc nawet samemu mySle6
- Czy jest to prawidlowe zachowanie?

Nikt nie potrafil mi odpowiedziet czy l0 paZdziemika
na spotkaniu przedstawicieli podwarszawskich gmin w
Piasecznie pojawil sig nasz reprezentant. Patrzqc na to co
sig dzieje w naszej Radzie nie mo2na sig temu dziwi6.

Temat pozostaje nierozwiqzany. Mo2e nowi Radni
przez nas wybrani zmieni4 nasze mareckie mySlenie i
wsp6lnie bgd4 dzialali na korzySi naszego miasta, czego
Paristwu i sobie 2yczg.
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VII DRUZYNOWY TURNIEJ TENISA STOI.OWEGO

Dnia 21 paldziernika 2006 r. w Zespole Szk6l
Nr 2 w Markach odbyl siq VII Druzynowy Turniej
Tenisa Stolowego o Puchar Przewodnicz4cego Ma-
reckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Orga niza-
torami imprezy byli UKS ,,Struga" i Mareckie Sto-
warzyszenie Gospodarcze. W turnieju wzigly udzial
rcprezentacje zaklad6w pracy, instytucji i szk6l
z terenu miasta Marki. Ogolern startowalo 9 druzyn.
Celem turnieju bylo propagowatrie inicjatyw w za-
kresie dzialalnoSci sportowej oraz tworzenic warun-
k6w do wsp6ldzialania podmiot6w gospodarczycl'r
w Markach.

Wyniki:
I - UKS o,Struga"
II - Zesp6l Szk6l Nr I
Ill - Zaklad Produkcji Cukierniczej ,,Bulik"
IV - Buchalter Sklodowscy Sp.J.

V -ZPiMM H. Kwiatkowski
Vl - Szkola Podstarvowa Nr 4

Nagrod4 za zajgcte I rniejsca w tumicju byl Pu-
char Przewodnicz4ccgo Mareckiego Stowarzysze-
nia Gospodarczego, a ponadto dyplorny i nagrody
rzeczowe oraz nagroda gl6wna - komputer', ktory
drogq losowania przypadl Szkole Podstawowej
Nr 3 w Markach.

Komputcr zostal przekazany na uroczystyl.n apc-
lu w dniu 25. 10.2006 L.

Jest to si6dniy komputer', kt6ry w ten spos6b tra-
Iil do szk6l.

Trrrniej zorganizowal (po raz si6dmy) i popro-
wadztl Tadeusz Sklodowski.

Gl6wnym sponsorem turnieju byl
Bank Zachodni WBK

tbEFq-

Trv6j glos jest bardzo waZnv



Nazywam sig Pawel Chojnowski jestem Markowia-
ninem od ponad 50 lat, czyli od urodzenia w 1955 roku.
Zonaty - czworo doroslych dzieci. Z wyksztalcenia je-
stem lekarzem - ale nie tylko. Wsp6ltworzylem du2qfir-
mq (dzialajqc4 do dzisiaj) zatrudniajqcq blisko 70 os6b.
Aktualnie prowadzE wlasnE firmE zajmujqcq sig wdra-
Zaniem systemu zarzqdzania jakoSciq oraz jestem audy-
torem z uprawnieniami migdzynarodowymi, wydanymi
pr ze z Eur op e an Or ganizati on for Qua I i ty ( EO Q ).

Mialem mo2liwoSi sprawdzenia dzialania wie-
lu urzgd6w gminnych, w wigkszoSci gmin miejskich,
na terenie calej Polski. Urzgdy tych miast braly udzial
w r62nych og6lnopolskich konkursach. Moglem wiEc
wyrobi6 sobie zdanie na te-
mat wzoru dobrze funkcjo-
nujqcego urzqdu, otwartego
dla interesant6w i im sfu24-
cego (np. UM w Sochacze-
wie).

Wprowadzajqcwnaszym
Urzgdzie Miejskim system
zarzqdzania jakoSci4 prze-
loZy siE to na peln4 (100%)
transparentno{(,, czyli cal-
kowit4 przejrzy stoi(, poczy -

nah wladzy, zr6wna szanse
zainteresowanych os6b fi-
zycznych i podmiot6w go-
spodarczych we wszystkich
dziedzinach. od specyfi kacj i
przetargowych poczynaj4c
na konkursach koricz4c.

Jestem przeciwnikiem
zbyt duzego zadlu2ania
gminy. Gmina Marki, po
zakonczeniu waznych in-
westycji, powinna systema-
tycznie zmniejszat swoje
zadfuZenie. Dlug nie moze
rosn46 w nieskoriczonoSi -
jest to sprzeazne z ustaw4.
Co prawda II Rzeczpospo-
lita zakofczyla sw6j byt we
wrze6niu 1939 roku zzadtu-
2eniem gmin siggaj4cym ich p6ltorarocznych budZet6w,
ale byl to okres odbudowy pat'rstwa po ponad stuletniej
niewoli.

Dzisiaj my nie odbudowujemy, ale budujemy, wiEc
nie r6bmy tego na pokaz. Czgsto styszg od mieszkairc6w
opinie, 2e wybory powinny siE odbywai w ka2dym roku,
wtedy mielibySmy wszgdzie chodniki i na wigkszoSci
ulic wylany bylby tak zwany,,asfalt przedwyborczy".

Przede wszystkim w dniu dzisiejszym, brak jest
w poczynaniach Wlodarza gminy pewnej wizji przy-
szloSciowej. W dziesi4tym roku urzEdowania mySli siE
tylko o przetrwaniu na jeszcze jedn4 kadencjg.

Brak wsp6lpracy z gminami oSciennymi powodu-
je, 2e fundusze unijne ptyn4 do innych gmin i powia-
t6w. Burmistrz musi wsp6lpracowac z innymi gminami
w celu wsp6lnego pozyskiwania funduszy, nawet kosz-
tem blasku swojej chwafy. Stworzenie grupy doradczej
skladaj4cej siq z przedsiEbiorc6w mareckich oraz wyko-
rzystanie ich wiedzy i do6wiadczenia w pozyskaniu fun-
duszy unijnych dla miasta zaowocuje zwigkszonq iloSciE
inwestycji.

Znalezienie miast,,bliZniaczych" celem wymiany
doSwiadczeri o5wiatowych, kulturalnych, sportowych
i gospodarczych. Oczyszczenie i zagospodarowanie te-
ren6w zielonych, budowa kanalizacji. Zintensyfi kowanie

dzialah w kierunku szybkie-
go sfworzenia obwodnicy
dla Marek. Bezpieczet'rstwo
na drodze tranzytowej po-
przez ograniczenie prgdko-
Sci do 50 km/h, ustawienie
wideoradar6w i o6wietlenie
innym kolorem przejrii dla
pieszych. Zwigkszenie ob-
sady funkcjonariuszy policji
na terenie miasta, (piesze
patrole w newralgicznych
rejonach - szkoly, osiedla).
Stworzenie sieci monitorin-
gu zwigkszy bezpieczeirstwo
miasta i jego mieszkaric6w.
Problemy og6lnie znane lecz
nie mog4ce doczeka6 sig re-
alizacjt. Wszystkie te sprawy
moZna zakonczy(. w czasie
jednej kadencji, a nie przez
l0 lat o nich m6wi6.

Budowa rynku, pasa-
2l handlowo-kulturalnego
bqd4cego wizyt6wkq Ma-
rek. Rozbudowa komplek-
su sportowo-rekreacyjnego
z wybudowaniem ptywalni
olimpijskiej i czgSci hote-
lowej dla sportowc6w. Wy-
miana okablowania teleko-

munikacyjnego na Swiatlowodowe i rozbudowa sieci
energetycznej wraz z energooszczgdnym oSwietleniem
ulic. To mole by (, nasza najblilsza przy szloit,.

Mo2na wiele jeszcze wymienia6 spraw do zrobienia,
naszych miejskich bol4czek. Cztery lata to dtugi okes na
realizacjg zadah. Wybieraj4c moj4 kandydaturg wybiera-
cie Paristwo program rozwoju dla miasta Marek.

Nadszedl czas na zmiany. Do zobaczenia
w dniu wybor6w - 12 listopada.

P6jdLna WYBORY!!!
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KUPIEC THERM
MARIAN PIETRZAK

Biuro: tel./fax (o-22) 771'20'66
05-270 Marki tcl. ....(o-22) 781-35'16
ul.Pllsudskieeo 85 kom......O 501 13 90 28

- 
.fitll: kupl.c thennalnt.rlr,pl

IIMETRO.MET,, Materiafy Budowlane

DRZWI . STALOWE. WZMOCNIONE
CENTRUM DOCIEPLEII BUOVNKOW
DACHY. ORYNNOWANIE

(D En|

\

Tu Jeste6myps
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Profesjonalne
kosmetyki
fryzjerskie

- Jedwabne serum ABISILK

- Plyny do trwalej ondulacii KRYSPINA

- Preparat do intensywnego rozja6niania wlos6w SILVERLIGHT

- Wody utlenione w osnowie kremowej O)SNATA

- Szampony do wlos6w ANDRAVIT

- Preparat do derynfekcji 'ANDRASEPT"

fi

PPH.U. 'ANDRA'
05-270 Marki, ul.Lisia 23

tel . :  +48 22771 27 07
www.andra.waw.pl

biuro@andra.wawpl

W-wa Centrum

P,lqg
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KANCELARIAADWOKACKA

adw. Wojciech D4browski
05-270 Marki

tel.022 781 58 95
godz.przyjg6: 16 - 19

poniedzialek, czwartek

FRYZJER ,OCELINKA'
Damsko-meski

Tel. 0 22 781 25 89
IL. Pilsudzkiego 154

Zatrudnig
Fryzjera - fryzjerke

Wykopy, transport
piasku,Zwiru, ziemi,

transport niskopodlogowy,
wynajem sprzQtu

Kr zy sztof Kolo dziej czyk
0 602 275 930

instalacyjnych dla budownictwa
- instalacje wodno-kanalizacyjne

- instalade centralnego ogrzewania
- instalade ciepta technologicznego

- instalade hydrantowe i tryskaczowe
- instalacje gazowe

- wezly caeplne i kotlownie

Czyszczenie dywan6w
i tapicerki

0 606 30r 976
0 22 771 23 14

ief.: o22 7El 13 W, O22 ml 22 9V, A22 szc gg 7-0" 0ZZ 781 35 6l
fam0227Bl 3561

tel. kom": @4 563 5&w22W 539
htQr twvriu.lwkaacorn"pN" ernail: Hure@mkaa.cotn.pl

PRODUCENT:

Czgici zomiennych dla motoryzocii i rolnictutro
w tym Sruby mocowonia k6l i nokrgtek

do somochod6w cigiarowych i autobus6w.

Zaklad posiada wdroiony system zauqdzania iakoSciq w/g normy ISO 9001 -2000.

illlll

r rffnttn$ oy#nttt rdbm*ytqni
r loft$titg intum[mzry
l trognmT dlr llrm
l tnr!* lunprtfrnuly
l tliltly ftuiruml! m$m$]t i fi|urdl

PR4IAZNA OBSLI,JGA INFOffi
ur,ww.shc.o0m.d ?malh Htmffitc.sm.pl
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A sprue2 peojc Hdw gototulc h
\p*rvu

? tutdr.r ,  1. ,1, . /n,"
InL Todeun Parrrcrnol

L't*oaaae l*knbn
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It3-260 Mrrtt uL. Bnororr. lffiffi;t

AGENCJA UE|EZPIECZENIOWA

Ezua Rosn
'  

r o r a t : Y t t i o  u r t j P r t c t t t  u

l tDt  SAroPoroc

\I FrA

tel. 501 140 63)
tel./fax Tttl 36 95

@ J

Buchalter Skloclowscy
Spirlka Jau'rrir

D O R A D Z T W O  P O D A T K O W E

B I U R O  R A C H U N K O W E

o5-2ooMarki 
.U

ul. Zakole 21
tel. (0 22) 761 51 80 (do 84)
fax (0 22) 701 51 63 e.mait: buchatter@sktodowscy.pl

www.sklodowscy.pl

ffr
P6jdl na WYBORY!!!



]l1gr in'. KRZYSZTOF SKWARCTY]ISKI
Geodeta uprawnrony

AA ttrDRzEJUK
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CENTRUM BUDO\VIANE

I , wbsr,y rrntrkr utcicr, wiqiby drchow:

, Mlreniily sypkit (cenrtnr, upno, pilsek)

, Kl{e, zrpmwy, luqi
, Ptyry qipsowe, profile od G ' K

, Glroberor, srl[, sysrtmY docitPleri

kom. 0-604 224 391,0-604 212 392
wwrv.materialybudowlane.waw.pl

0$270 Marki
ul. Gbwackiego 9
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Drukuiemy
kolory

vvyobra2nt
Przygotornralnia GTP
novvoczesne CTP firmy HEIDELBERG

Pelne zaplecze i ntrol i gatorskie
linia do opravvy broszurovvej, foliowanie,
sztancovvanie itp-

.,!3- Stuaio graficzne DTP
-f 

projekty graficzne ulotek, folder6w, plakat6nr

Drukarnia AMK Group i
uf . Sloneczna 2d, O5-27O Marki

tel. (o22) 761 95 s5, (o.221761 95 56., (o.221 781 15 57, tax (O22, 7a1 27 52
. e-mail: amk@amk-group.pl; studio@amk-group.pl

Elt Llf,Ir O
N[eR-l( ET Ht3,lL 3,uJH,l31E

05-270 trll, ul. Plltuisllt0o 25, ttl. 10221781 l7 07, lrx 771 32 l0
3-mdl: budonantct@bud0-n1rl0t.Fl, wgg,budo-nlFlst.pl

Ctodex
PRODUKCJA SRODKoW OO MYCIA

lnt, Cecyl la Gocllewsks
05-270 Marki, ul. Strzeleska 14 - oe, Ziclcnioo
tel.(022') 7 I l -29 -60, 7 8 l -37 -7 7 tel./fax : 7 I l -29 - 6 |

Rogon: 010120239: NIP I 25'000'78'60

www.godex.wrw.pl'@
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Druk offsetowy
druk nisko i wysoko nakfadowy


