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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Markowa Krew4 czerwca, w Urzędzie Miasta Marki odby-
ła się akcja poboru krwi pod hasłem „Marko-
wa Krew”. Była to już kolejna tego typu akcja 
zorganizowana w Markach. I tym razem, wg 
słów pracowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy, frekwencja była bardzo zadowalająca. 
Chętnych do oddania krwi było ponad 30, 
zakwalifikowało się 21 osób co daje około 
10 litrów krwi. 

Chciałbym podziękować wszystkim którzy 
się zgłosili i wspomogli akcję W szczególno-
ści pracownikom Urzędu Miast Marki, Poli-
cji oraz mieszkańcom. Podziękowania dla 
Pana Burmistrza Janusza Werczyńskiego za 
zgodę i udostępnienie pomieszczeń Urzędu 
oraz Radnego Ryszarda Korotki za pomoc 
organizacyjną.

W najbliższym czasie – 28 września, na 
stadionie przy ul Wspólnej 12, podczas 
Spartakiady Rodzinnej będzie można znów 
uczestniczyć w akcji poboru krwi. Tym ra-
zem będziemy gościć specjalny ambulans 
przystosowany do tego typu imprez. Zapra-
szam wszystkich krwiodawców i tych którzy 
by chcieli a nigdy nie mieli okazji.

Jacek Orych
Radny Miasta Marki

większą szansę na zagospodarowanie 
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, niż 
gdyby się znalazły w rękach prywatnych. 
My jako miasto jesteśmy dopiero w fazie 
wstępnych przygotowań, czyli na początku 
drogi. Dlatego też niepokój tych, którzy 
mówią, że ja (burmistrz) sobie pewną rzecz 
wymyśliłem są błędne. Ja tego wbrew 
stanowisku Rady Miasta nie będę w stanie 
zrobić.

Taka jest opinia i stanowisko Urzędu 
i Burmistrza Naszego Miasta. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy Panu Januszowi 
Werczyńskiemu za tak wyczerpujące 
informacje i czas, jaki poświęcił naszej 
redakcji. 

Na chwilę obecną, ciężko jest 
jednoznacznie powiedzieć, co za kilka 
lat będzie się mieściło w Fabryce. Pewne 
jest to, że cała ta sprawa ma charakter 
rozwojowy. Jest to temat bardzo ważny 
i zapewne interesujący z punktu widzenia 
nas mieszków. Na bieżąco będziemy 
śledzić wszelkie sprawy związane 
z zagospodarowaniem tych terenów 
i informować o tym Państwa.

Z radością przyjęliśmy fakt pojawienia 
się ankiety na stronie Internetowej Urzędu 
Miasta (www.marki.pl), w której każdy 
z mieszkańców może w głosowaniu wyrazić 
swoją opnię co do ewentualnego celu 
zagospodarowania fabryki. Zachęcamy 
Państwa do wzięcia udziału w tej ankiecie. 
A pomysły i sugestie, które wpłynęły do 
naszej redakcji, przekażemy do Urzędu 
Miasta. 

Dariusz Pietrucha


