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Głównym naszym kanałem informacyjnym 
jest właśnie „Gazeta MSG”

W październiku 2007 roku, 
minęły dwa lata nowej kadencji 
Rady Miasta Marki, to już półmetek, 
z tej okazji poprosiłem o wywiad 
Radnego Jacka Orych, 
Przewodniczącego Klubu Radnych 
„O Przyszłość Marek”.

- Na wstępie proszę o zapoznanie czytelników ilu radnych pia-
stuję tą funkcję z ramienia MSG i jakie funkcje pełnią w Radzie 
Naszego Miasta.

Jacek Orych: Z ramienia Mareckiego Stowarzyszenia Gospo-
darczego do Rady Mia-sta po wyborach w 2006 roku weszło 5 
radnych. Mamy swoich reprezentantów we wszystkich komisjach 
stałych, które działają przy Radzie. I tak: Radny Tadeusz Skło-
dowski piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
oraz zasiada w komisjach Budżetowo-Gospodarczej oraz Eduka-
cji, Kultury i Sportu. Radny Ryszard Korotko piastuje stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, oraz jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej. Radny Tadeusz Pasternak jest 
członkiem komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. 
Radny Grzegorz Młodzianowski jest członkiem komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o moją osobę, 
jestem Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz człon-
kiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

- Pięciu radnych z MSG to o 250% więcej niż w poprzedniej 
kadencji, wtedy był tylko dwóch. To dobry prognostyk. W tym 
tempie to w następnej radzie powinno być 13 osób z ramienia 
MSG, a to już potężna siła.

J.O.: Należy pamiętać, że od 2006 roku Rada Miasta składa 
się z 21 członków, a nie z 15 jak było w poprzedniej kadencji, 
więc ta proporcja nie jest do końca prawidłowa. Jednak trzeba 
przyznać, że jest to niewątpliwy wzrost. Nasza piątka to nadal 
mniejszość, jednak od samego początku trzymamy się razem 
i popieramy swoje działania konsekwentnie. Szanujemy własne 
poglądy i akceptujmy odrębne spojrzenie na różne sprawy. Niech 
przykładem będzie niedawne głosowanie nad lokalizacją nowego 
gimnazjum. Do dziś mamy różne zdania na ten temat i tak też 
głosowaliśmy.

- Dwa lata to półmetek. Proszę scharakteryzować ten okres. 
Z jakim programem radni MSG wchodzili do rady i jakie cele 
w pierwszej kolejności planowaliście zrealizować?

J.O.: Powiem szczerze, że osobiście inaczej wyobrażałem sobie 
pracę w Radzie. Pamiętam, moje pierwsze spotkanie z Tadeuszem 
Skłodowskim. Już wtedy mówił, że nie będzie łatwo, że przy obec-
nym układzie sił (mowa o poprzedniej kadencji), ciężko będzie coś 
zrobić. Myślałem wtedy, że na pewno przesadza. Jednak niestety 
w większości miał rację. Każde ugrupowanie, czy to partia, czy 
stowarzyszanie, ma swój program, który chciałoby realizować. 
Jednak ciężko jest coś realizować będąc w mniejszości i, nie boję 
się tego słowa, w opozycji do obecnej władzy.

- W takim razie, czy łatwo jest zawierać sojusze dla spraw 
ważnych i kluczowych dla naszego miasta, jeśli tak to z kim, 
a jeśli nie to czy zawsze najważniejsze jest to kto z jakiej opcji 
się wywodzi?

J.O.: Można by powiedzieć i tak i nie. Jest wiele spraw, jak 
Pan powiedział, kluczowych i ważnych, które muszą obrać taki 
kierunek, by służyły całemu miastu, a w szczególności nam 
mieszkańcom. I tu nie ma mowy o sprzeciwie. Wszyscy w Klubie, 
jesteśmy przede wszystkim Radnymi, wybranymi przez miesz-
kańców. I to interesy mieszkańców powinny być na pierwszym 
miejscu. Nie widzę opcji, żeby glosować np. przeciw rozbudowie 
komunikacji miejskiej za którą i tak bardzo dużo płacimy. Przy 
tak szybko rozwijającym się mieście, jak to obserwujemy w Mar-

kach, naturalny i jak najbardziej potrzebny jest jednoczesny 
rozwój komunikacji. 

- Jak grupa naszych radnych jest postrzegana przez większość 
w Radzie?

J.O.: Dobre pytanie. Nie umiem na nie jednoznacznie odpo-
wiedzieć. Jako cała grupa na pewno jesteśmy postrzegani jako 
Ci, którzy zawsze mają coś do powiedzenia. A może nawet jako 
czepialscy. Ale to chyba dobrze. Taka rola opozycji. W większości 
dyskusji, analizie przedstawianych dokumentów mamy pytania, 
wątpliwości. Jesteśmy zawsze przygotowani do każdej Sesji Rady 
Miasta. Mamy własne spotkania, dużo wymieniamy się elektro-
nicznie materiałami, przemyśleniami.

- Czy mimo to, że w tej kadencji mamy tylko tylu radnych jeste-
śmy prężnym zespołem?

J.O.: Staramy się. Czasami mówię, że „co sobie pogadamy to 
nasze”, jak z góry wiadomo, że jakaś sprawa jest nie do przejścia. 
Ale to wbrew pozorom czasami daje pretekst do głębszej analizy 
i dyskusji nad danym problemem na całym forum Rady.

- A jak jest z kontaktami z mieszkańcami. Czy sposób w jaki 
radni MSG informują o pracy w Radzie jest wystarczający, czy 
należałoby pracować nad lepszym sposobem komunikowania się 
z mieszkańcami. Czy jesteście rozpoznawalni?

J.O.: Czy wystarczający nie wiem. Na pewno staramy się utrzy-
mywać ciągły kontakt z mieszkańcami. Głównym naszym kanałem 
informacyjnym jest właśnie „Gazeta MSG”. Regularnie staramy się 
publikować artykuły o pracach i tematach jakie są poruszane na 
sesji czy w komisjach. Nie ograniczamy się do kontaktów z miesz-
kańcami tylko na dyżurach, które średnio raz na 2-3 miesiące są 
w Urzędzie Miasta. Uruchomiliśmy do dyspozycji mieszkańców 
numer telefonu oraz adres poczty e-mail, pod którym ciągle można 
się z nami kontaktować. I co nas cieszy, mieszkańcy korzystają 
z tej formy kontaktu. W większości są to sprawy dość proste, np. 
pomoc w wyjaśnieniu jakiegoś problemu, postulaty o interwencję 
w różnych drobnych sprawach, ale też większe, np. wniosek o po-
moc w zorganizowaniu komunikacji dojazdowej między Markami 
a Ząbkami w związku z dowozem dzieci do tamtejszego gimnazjum. 
Mieszkańcy w sporej grupie się zorganizowali, zebrali podpisy, ale 
niestety nie znalazło to żadnego poparcia, a nawet większego 
zainteresowania. Taka nasza marecka rzeczywistość.

- Jakie najważniejsze zadania stoją przed klubem „O Przy-
szłość Marek” w najbliższym czasie. Jakie plany na drugą połowę 
kadencji?

J.O.: Na pewno, nie tylko przed klubem, ale przed nami wszyst-
kimi jest wizja budowy wyczekiwanej kanalizacji. Miejmy nadzie-
ję, że zapewnienia i deklaracje ziszczą się w najbliższym czasie 
i budowa sieci kanalizacyjnej ruszy z przysłowiowego kopyta. 
Jaka w tym nasza rola, można spytać? Otóż budowa szkieletu 
kanalizacji to jedna sprawa i tu największa rolę odegra miasto 
oczywiście przy pomocy Wodociągu Mareckiego, jednak z drugiej 
strony są to indywidualne przyłącza realizowane przez mieszkań-
ców. Niestety nie jest to tanie przedsięwzięcie i niekoniecznie 
proste. Bo i potrzebne projekty, odpowiednia dokumentacja 
itp. Chcemy wraz z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym 
stworzyć program coś na wzór tzw. lokalnych komitetów budowy 
sieci gazociągowej. Założenie jest proste. Zgromadzić grupę zain-
teresowanych osób z danego terenu, zawiązać komitet i pomóc 
przy organizowaniu całej procedury. Będzie to miało na pewno 
przynajmniej dwie pozytywne strony - ułatwi procedury związane 
ze zgromadzeniem dokumentacji oraz na pewno zmniejszy koszty 
przyłącza. Nie należy też zapominać, że w jakiś sposób może nawet 
wpłynie na zwiększenie więzi lokalnej, co też jest bardzo ważne.

- Niespełna dwa lata miną szybko. Myślicie już o wyborach?

J.O.: Chyba jest jeszcze za wcześnie. Żeby myśleć o wyborach, 
trzeba sobie na to zapracować. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał : Dariusz Pietrucha


