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Mieszkaniec Marek Ryszard Węsierski,
Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego,

jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego 
z listy wyborczej Prawo i Sprawiedliwość

Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego życzy sukcesu wyborczego.



www.msg.net.pl2

Wydawca: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Kolegium redakcyjne: Redaktor Naczelny: 
Dariusz Pietrucha; Z-ca Redaktora Naczelnego: Maria Borysewicz, Andrzej Szczepanik; Dział Relamy: 0-607 
281 720, Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 138, 05-270 Marki; www.msg.net.pl; e-mail: gazeta@msg.net.pl; 
Redakcja Gazety MSG nie ponosi odpowiedzielności za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. 
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstu. Artykuły zamówione prosimy przesyłać w formie 
elektronicznej na adres Gazety. Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

W ostatnim numerze biuletynu „Informacje 
z Ratusza” mogliśmy przeczytać, że Marki mają 
szansę na duże środki które można pozyskać 
z Unii Europejskiej. Autor (EJ, PM – podpis pod 
artykułem) przedstawił trzy programy z których 

miasto mogło pozyskać ponad 10.000.000 zł. Niestety, na marze-
niach się skończyło.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe, 
na których znalazło się ponad 400 projektów dotyczących dróg, kul-
tury, ochrony środowiska i rozwoju przedsiębiorczości. W ten sposób 
do mazowieckiej gospodarki trafią ponad 2,2 mld zł. Tyle bowiem 
wynosi łączna wartość wszystkich wybranych projektów, z czego unij-
ne dofinansowanie to aż 1,4 mld zł – czytamy na stronie internetowej 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Marek nie 
ma na żadnej z tych list.

Mieliśmy szansę na dofinansowanie w trzech projektach: „Poprawa 
dostępu do kultury poprzez renowacje zabytkowego budynku Mareckie-
go Ośrodka Kultury” – na kwotę 343 180, 57; ,,e-Marki -rozwój e-usług 
oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom 
ICT” – na kwotę 570 014,16 zł oraz duży projekt „Usprawnienie ruchu 
drogowego w aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację dróg 
lokalnych w mieście Marki - ul. Okólna” na kwotę 9 168 899 zł. Na 
posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w marcu Piotr Matusiak 
Naczelnik Wydziału ds. przygotowania i wdrażania programów unijnych 
oraz promocji miasta, przekonywał, że wnioski są tak dobrze przy-
gotowane i na tyle dobrze umotywowane, że powinny przejść ocenę 
merytoryczną. Było o co walczyć. Jak czytamy dalej w komunikacie na 
stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych „Zwiększenie alokacji dotyczyło przede wszystkim działania 

3.1 Infrastruktura 
drogowa. W tym 
wypadku ogłoszo-
ne zostały dwa 
konkursy – jeden 
dotyczący dróg 
powiatowych, 
drugi – gminnych. 
W sumie w ramach 
tego działania zło-

żonych zostało aż 598 wniosków. (…) Ostatecznie Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego postanowił aż dwukrotnie zwiększyć alokację 
przeznaczoną na ten cel. W ten sposób możliwe było wybranie aż 329 
projektów na łączną kwotę dofinansowania 990 mln zł”.

Można powiedzieć, że jest to trudna sprawa, by pozyskać tak 
duże pieniądze. Tak, jest to prawda, ale nie jest to niemożliwe. Gdy 
dajemy przykład innych gmin, władze naszego miasta mówią, że 
Marek nie można porównywać, bo u nas inna specyfika. Ale jak nie 
podać przykładu Ząbek gdzie z jednego obszaru 3.1 – infrastruktura 
drogowa, gmina znalazła się z trzema projektami i to w czołówce. 
Na 251 zakwalifikowanych wniosków jest to 4, 7 oraz 13 miejsce na 
kwotę prawie 47.000.000 zł. Tylko pogratulować.

Wspomniana przeze mnie wyżej Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
w swoim planie pracy miała nie tylko uzyskanie informacji o pozyska-
niu środków tzw. unijnych ale także z innych, zewnętrznych źródeł. 
Nie chcę pisać o pozyskiwaniu środków przez inne jednostki jak 
szkoły, przedszkola itp., bo jest to odrębna sprawa. Skupiając się 
na całym mieście, po raz drugi (zeszłoroczny wniosek nie odniósł 
sukcesu) wystartowaliśmy w projekcie o dofinansowanie z programu 
„Moje Boisko Orlik 2012” na budowę wielo funkcyjnego boiska wraz 
z infrastrukturą. Niestety, tu również nie wróżymy sukcesu. Ciekawa 
jest również lokalizacja boiska, które koliduje z przyjętym niedawno 
planem rewitalizacji Fabryki i Pałacyku po rodzinie Briggs. Klub Rad-
nych „O przyszłość Marek” złożył do burmistrza pismo o wyjaśnienie, 
jakie są przyczyny nieskorzystania z rządowych projektów budowy 
boisk wielo funkcyjnych (patrz grafika). Są to dwa odrębne projekty. 
I znów muszę się posłużyć przykładem. I znów będą to Ząbki. Gmina 
Ząbki otrzymał wsparcie i będzie budowała boiska z dwóch rządo-
wych projektów, czyli „Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Blisko Boisko” 
i w tym miejscu nasze szczere gratulacje. Oba obiekty powstaną na 
terenach szkolnych. W tym przypadku nie tylko Ząbki mogą służyć za 
przykład. Inne okoliczne gminy też będą przystępować do realizacji. 
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na pytanie, ale o tym ciekawym 
temacie będziemy informować na bieżąco.

Na koniec refleksja. Czy 24-tysięcznego miasta, które stale się 
rozwija, nie stać na stworzenie profesjonalnego zespołu ludzi? 
Zespołu, który zajmował by się tylko pozyskiwanie pieniędzy dla 
miasta i pomagał w tych dość skomplikowanych procedurach innym 
jednostkom organizacyjnym gminy. Można powiedzieć, że pieniądze 

leżą na ulicy. Mamy całą masę 
programów unijnych, rządowych 
i innych z których można korzystać. 
W mojej ocenie – co uważam za 
najważniejsze – w których można 
próbować pozyskać pieniądze. To, 
że się napisze nawet najlepszy 
wniosek, nie oznacza, że otrzyma 
się dofinansowanie, bo okażą się 
lepsze projekty. Ale nie przystę-
pując nie dajemy sobie szansy. 
Czy trzy ogólno miejskie programy 
unijne (nie mówię tu o innych drob-
nych programach skierowanych  
kierunkowo do poszczególnych 
jednostek organizacyjnych) to 
dużo czy mało?

Wbrew pozorom, nie chcę tu 
oceniać ani tym bardziej piętno-
wać, ale uważam że nasze miasto 
ma ogromny potencjał. Niestety, 
nie wykorzystany. Nie zamykajmy 
się na innych, korzystajmy z ich 
wiedzy, czerpmy z ich pomysłów, 
korzystajmy z doświadczenia, 
a wwprzyjdzie taki czas, że i inni 
będą od nas się uczyć i prosić nas 
o radę i pomoc. To jest dla mnie 
też wyznacznik sukcesu.

Jacek Orych
Radny Miasta Marki

Pieniądze z Unii – ale nie w Markach

Marki, dnia 01.04.2009 r.
Klub Radnych „O Przyszłość Marek”
Rady Miasta Marki
                                                          Pan Janusz Werczyński
                                                          Burmistrz Miasta Marki

W imieniu Klubu Radnych „O Przyszłość Marek” zwracam 
się do Pana Burmistrza o wyjaśnienie, jakie są przyczyny 
braku konkretnych działań w sprawie pozyskania dotacji oraz 
uruchomienia boisk piłkarskich przewidzianych w programach 
„Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Blisko Boisko”.

Przyjęliśmy do wiadomości informacje przekazywane przez Pana 
Burmistrza oraz przez Naczelnika Wydziału ds. Przygotowania 
i Wdrażania Programów Unijnych oraz Promocji Miasta Pana 
Piotra Matusiaka na temat starań o uzyskanie dotacji na program 
„Moje Boisko Orlik 2012”, jednak nasze zaniepokojenie potęguje 
fakt, że jest to kolejna próba, która też raczej nie ma szans na 
powodzenie. Utwierdzeniem naszego zaniepokojenia niech będą 
plany rewitalizacji Fabryki rodziny Briggsów, gdzie najbardziej 
prawdopodobna lokalizacja parkingu może znaleźć się lub 
kolidować z miejscem przewidywanym na boisko.

Z zazdrością czytamy ostatnie doniesienia prasowe w których 
Burmistrz Ząbek Pan Robert Perkowski informuję, że gmina dostała 
dofinansowanie i będzie realizować boiska z obu wspomnianych 
wcześniej programów. Lokalizacje jakie zostały przewidziane na 
te obiekty znajdują się na terenach edukacyjnych. 

Miasto Marki też dysponują takimi miejscami. Tereny przy 
Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 5 zapewnie spełniły by warunki 
do budowy boiska i służyły by młodzieży jak pozostałym 
mieszkańcom Marek.

                                                                              (-) Jacek Orych
             Przewodniczący Klubu Radnych „O Przyszłość Marek”

Wnioski złożone w ramach konkursu

Lp. Wnioskodawca
/Beneficjent Tytu wniosku

Całkowita 
wartość 

projektu w PLN

Kwota wniosko-
wana w PLN po 
uwzględnieniu 

wysokości 
wsparcia

1 Miasto Siedlce

Przebudowa ulicy Piaski, 
Zamiejska, II etap w mieście
Siedlce i budowa ulicy 
Piaskowej w gminie Siedlce 

8 386 875,19 7 128 843,81

2 Gmina Strzegowo
Przebudowa drogi 
gminnej Strzegowo - Wola 
Kanigowska - Czarnocinek

4 689 110,47 3 985 743, 89

3 Gmina Strzegowo

Budowa i przebudowa obwo-
dnicy Strzegowa wraz ze 
sposobem odwodnienia na 
odcinku od km 0+000,00 
do km 1+790,09

4 710 000,00 3  965 937,25

4 Miasto Ząbki Kompleksowy remont i budo-
wa dróg w Ząbkach - etap I 13 165 646,00 11 190 799,10

5 Miasto Siedlce Przebudowa ulicy 
Pułaskiego w Siedlcach 2 575 000,00 2 188 750,00

6 Gmina Radom

Budowa i przebudowa drogi 
gminnej - ulicy Dębowej oraz 
przebudowa dróg gminnej - 
ulicy Lustrzanej w Radomiu 
wraz z obsługą Cmentarza 
Rzymskokalolickiego od 
strony północnej

8 726 840,00 6 737 814,00

7 Miasto Ząbki

Budowa tunelu drogowego 
pod torami kolejowymi 
w ciągu ulic Wojska 
Polskiego i Orla w Ząbkach

24 595 606,64 20, 906 265,64

8 Gmina Glinojeck

Usprawnienie połączeń 
między drogami krajowymi 
poprzez budowę dróg w 
miejscowościach Dreglin 
i Glinojeck w gminie 
Glinojeck

1 243 557,72 1 018 103,51

9 Gmina Miasto Płock
Budowa ulicy Granicznej - 
II etap (pomiędzy ulicami 
Otolińską i Wyszogrodzką)

32 395 282,69 22 047 667,79

10 Gmina Wyszków
Budowa obwodnicy 
śródmiejskiej Wyszkowa - 
etap III i IV

28 667 283,46 24 367 190,94

11 Związek Gmin 
Regionu Płockiego

Modernizacja i przebudowa 
dróg w Gminach regionu 
płockiego szansą ich 
dynamicznego rozwoju

39 825 466,39 29 215 560,41

12 Gmina Łomianki

Modernizacja i przebudowa 
ulicy Warszawskiej w 
Łomiankach na odcinku 
od ul. Włościańskiej do ul. 
Wiślanej

5 570 565,55 4 734 980,71

13 Miasto Ząbki
Kompleksowy remont i 
budowa głównych dróg w 
Ząbkach - Etap II

17 229 449,00 14 645 031,65

14 Miasto Mińsk 
Mazowiecki

Usprawnienie ruchu 
drogowego w podregionie 
warszawskim wschodnim 
poprzez modernizację 
dróg lokalnych w Mińsku 
Mazowieckim - ul. Wiśniowa

2 385 290,52 2 018 163,94
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Marki , dnia 01.04.2009 r.
Klub Radnych „O Przyszłość Marek”
Rady Miasta Marki

W N I O S E K
W związku z projektowaną rewitalizacją Pałacu i Fabryki rodziny Briggs’ów oraz złożonymi projektami uchwał:

-  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia in-
westycyjnego w postaci rewitalizacji obiektów pałacyku i fabryki rodziny Briggs’ów w Markach, w celu przeznaczenia ich na funkcje 
kulturalno – edukacyjne 

- w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta Marki

w n o s i m y

O niepodejmowanie przedłożonych projektów uchwał do czasu zapoznania się z kompletem całego opracowania, przygotowywa-
nego przez firmę BCG Polska.

u z a s a d n i e n i e
Podejmowanie uchwał na podstawie wstępnych informacji, jedynie ustnych i nie popartych żadnymi dokumentami, uzyskanych 

od przedstawiciela firmy BCG Polska jest bardzo pochopną decyzją, która niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla miasta 
teraz i w przyszłości. Podejmujemy decyzję, z którą miasto będzie się musiało liczyć przez okres 30-tu lat. Nieopatrznie możemy 
przyszłych decydentów miejskich postawić w sytuacji bardzo kłopotliwej. Podejmujemy uchwały właściwie na podstawie pewnej 
prelekcji, która jak na razie nie ma żadnego potwierdzenia w dokumentach. Przedstawione nam rysunki, nawet nie są autoryzowane 
i pozbawione jakiegokolwiek opisu.

Niedopuszczalna jest sytuacja głosowania w tak ważnej sprawie w dniu 1 kwietnia, gdy komplet materiałów na podstawie których 
radni mają podjąć tak ważną decyzję Miasto otrzyma 20 kwietnia.

Uchwały nasze w tej sprawie winny być podjęte po zapoznaniu się z kompletnym opracowaniem tematu, zawierającym nie tylko 
propozycje zagospodarowania obiektów i terenów, ale także założenia do projektu, umowy z partnerem strategicznym i sposób jego 
wyboru. Opracowanie powinno również obejmować przynajmniej wstępną część finansową, przedstawiającą ewentualne nakłady 
miasta, jak i pożytki wynikające z umowy z partnerem prywatnym. Za opracowanie płacimy duże pieniądze i oczekujemy uczciwego 
i kompletnego opracowania.

Chcemy jasno zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwni współpracy z partnerem prywatnym lub innym, wręcz za taką formą optujemy, 
jednak chcemy, by współpraca ta była oparta na zdrowych zasadach, pozbawionych zakulisowych działań lub podejrzeń o nie.

Ponadto mamy zastrzeżenia, co do połączenia w opracowaniu tematu Fabryki i Pałacu, jako integralnie ze sobą związanych. 
Tereny Fabryki i tereny Pałacu nie są ze sobą powiązane i pozwalają na rewitalizowanie ich niezależnie od siebie.

Obiekty Fabryki są całkowicie zdewastowane, obecnie nie użytkowane, posiadają niezależną komunikację i wymagają natychmia-
stowych działań inwestycyjnych, gdyż degradacja ich następuje ciągle. Za kilka lat będą wymagały rozbiórki. Koszt rewitalizacji tych 
obiektów przekracza możliwości finansowe miasta.

Obiekt Pałacu jest obecnie użytkowany na cele oświatowe. Brak jest możliwości przeniesienia istniejącego tam Gimnazjum do 
innych obiektów, a termin budowy nowej siedziby Gimnazjum jest obecnie niemożliwy do ustalenia. Jest to okres perspektywiczny.

Powiązanie tych zadań inwestycyjnych w jedno stwarza nieprzewidywalne obecnie konsekwencje dla miasta w przyszłości, m.in. 
przedłużający się przez wiele lat proces inwestycyjny, lub kary za nie udostępnienie terenu Pałacu. Partner prywatny, którego będzie 
stać na tak wielki wydatek, będzie również zatrudniał odpowiednich prawników, którzy znajdą luki prawne w przedłożonych obecnie 
projektach uchwał, zwłaszcza, że uchwały te nie posiadają pełnej akceptacji Radców Prawnych, zostały jedynie sprawdzone pod 
względem formalno – prawnym, a nie merytorycznym.

Miasta obecnie, jak i w okresie perspektywicznym nie będzie stać na realizację projektowanych obiektów na terenie Fabryki, 
dlatego celowym jest wydzierżawienie terenu partnerowi prywatnemu, czy instytucji na okres 30 lat.

Natomiast rewitalizację terenu Pałacu miasto Marki zdolne jest udźwignąć finansowo w realnym okresie, który nastąpi po zakoń-
czeniu budowy kanalizacji i budowy nowego Gimnazjum, gdyż taką kolejność tych zadań należy przewidywać.

Dodatkowym argumentem jest to, że Pałac stanowi jeden z niewielu cennych zabytków w naszym mieście i należy do naszego 
niewielkiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Nie przekazujmy go w ręce prywatne, nawet na okres czasowy.

Wydzierżawienie tego obiektu partnerowi prywatnemu, który będzie nastawiony wyłącznie na zysk, pozbawi nas na okres 30 lat 
możliwości swobodnych realizacji zamierzeń, obecnie nieprzewidywalnych, które następne pokolenia mogą mieć, a my obecną de-
cyzją możemy ich tego pozbawić. Taki zabytek, jak Pałac, powinien służyć społeczeństwu miasta bez ograniczeń, które niewątpliwie 
wprowadzi partner prywatny.

Przedkładając powyższe informujemy, że Klub Radnych „O Przyszłość Marek” jest przeciwny podjęciu przedłożonych uchwał i liczy, 
że przynajmniej część Państwa podziela nasze obawy.

Jacek Orych
Przewodniczący

Klubu Radnych „O Przyszłość Marek”

Szanowni Czytelnicy
Zapewne każdy z Państwa ma własne przemyślenia na temat swojego miasta, jego wyglądu, handlu, transportu, pracy administracji 

i wielu innych spraw dziejących się tu i teraz. Zapraszamy Państwa do redagowania razem z nami takiego kącika:
Twoje Miasto

- Co Cię denerwuje, złości, cieszy?
Chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, informacjami, masz fajne zdjęcia?

Pisz do nas na mail: gazeta@msg.net.pl
lub pocztą na adres: 

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze,
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki


