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Prace w Szkole Podstawowej nr 3
zwiπzane z przygotowaniem do uøyt-
kowania nowo wybudowanego
skrzyd≥a, w ktÛrym mieúci siÍ sala
gimnastyczna, biblioteka oraz sale dla
zerÛwek do koÒca wrzeúnia bieøπce-
go roku powinny znaleüÊ siÍ na fini-
szu. Nowe skrzyd≥o ma funkcjonal-
ne po≥πczenie ze starπ czÍúciπ budyn-
ku za pomocπ korytarza doúwietlone-
go przy pomocy okien systemowych,
wprowadzajπcych do wnÍtrza duøo
úwiat≥a i czyniπc przez to korytarz
przestronnym i jasnym.

Obiekt posiada unikalne rozwiπza-
nie jakim jest sala gimnastyczna na
piÍtrze - jedno z nielicznych w Pol-
sce. Na parterze zastosowano specjal-
ne izolacje akustyczne oraz sufity sys-
temowe w salach poniøej. Tu znajdu-
jπ siÍ sale dla najm≥odszych dzieci, po-
siadajπce nisko posadowione okna z
widokiem na nowe boisko, obok mie-
úci siÍ biblioteka szkolna. Wszystkie za-
stosowane okna w budynku, majπ nie-
otwieralnπ czÍúÊ dolnπ (zabezpieczajπ-
cπ przed otwarciem przez dzieci).

O tym, jak wyglπda nowa ÑtrÛj-
kaî mogli przekonaÊ siÍ uczniowie
i rodzice 3 wrzeúnia. Fotoreportaø z
tego wydarzenia na str. 9.

Ju¿ dzi� wymieñ
dowód osobisty

Od 2001 roku trwa wymiana sta-
rych ksiπøeczkowych dowodÛw oso-
bistych. Zgodnie z ustawπ zmienio-
nπ przez Sejm RP na ostatnim posie-
dzeniu waønoúÊ starych dowodÛw
koÒczy siÍ z dniem 31 marca 2008
roku. Natomiast wniosek o zmianÍ
naleøy z≥oøyÊ do 31 grudnia 2007
roku!

Po 31 marca przysz≥ego roku wszy-
scy ci, ktÛrzy nie zmienili starych do-
wodÛw na nowe, znajdπ siÍ w trud-
nej sytuacji, poniewaø bÍdπ mieli pro-
blemy w wielu instytucjach wymaga-
jπcych potwierdzenia toøsamoúci.

Dokoñczenie na str. 4
Przygotowana dla oczekuj¹cych na wymianê dowodów osobistych poczekalnia

Wydzia³u Spraw Obywatelskich �wieci pustkami.

Nowa szko³a, nowa sala. Dzieci po raz pierwszy wst¹pi³y do nowej sali gimnastycznej.
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Zmiany bud¿etu
Po trzech miesiπcach od ostat-

niej korekty radni podjÍli uchwa≥Í
o kolejnej zmianie budøetu miasta
Marki. Z przedstawionej Radzie
Miasta analizy wynika, øe wyko-
nanie budøetu za I pÛ≥rocze bieøπ-
cego roku jest bardzo dobre, w sto-
sunku do planu wynios≥o 51,2 pro-
cent i zamknÍ≥o siÍ kwotπ
26.558.927 z≥ (ca≥y budøet tegorocz-
ny po stronie dochodÛw wynosi
wg planu 50.303.440 z≥). Przyczy-
nπ pozytywnej zmiany jest przede
wszystkim wzrost dochodu uzy-
skiwanego z tytu≥u podatku od
czynnoúci cywilno-prawnych, co
jest efektem duøego obrotu nieru-
chomoúciami. KoniecznoúÊ uregu-
lowania kwestii w≥asnoúci grun-
tÛw jest przyczynπ zwiÍkszenia
wp≥ywÛw z tytu≥u podatku od
spadkÛw i darowizn. Poza tym do
miejskiej kasy wp≥ynÍ≥y dotacje,
np. dotacja na realizacjÍ programu
ÑSzko≥a rÛwnych szansî.

ZwiÍkszenie wp≥ywÛw do bu-
døetu pozwoli≥o na wzrost wydat-
kÛw i uwzglÍdnienie nowych za-
daÒ inwestycyjnych. W zwiπzku
ze zwiÍkszeniem od 1 wrzeúnia
liczby kursÛw autobusÛw linii 732
i N61 naleøa≥o uwzglÍdniÊ w bu-
døecie po stronie wydatkÛw
wzrost funduszy przekazywanych
MZO w ramach porozumienia o
dofinansowaniu tej komunikacji.
W istotny sposÛb zosta≥y zwiÍk-
szone úrodki przeznaczone na bie-
øπce utrzymanie drÛg, w tym tak-
øe polepszanie stanu drÛg grunto-
wych. Plan úrodkÛw przeznaczo-
nych na ten cel jest w roku 2007 naj-
wiÍkszy od poczπtku istnienia sa-
morzπdu terytorialnego w naszym
mieúcie, chociaø w≥adze miasta
zdajπ sobie sprawÍ, øe potrzeby w
tym wzglÍdzie sπ ogromne i stale
rosnπ. W planie wydatkÛw znala-
z≥y siÍ takøe úrodki na remont
obiektu sportowego przy ul.
WspÛlnej.

Dotacje dla niepublicznych
przedszkoli wzros≥y aø o 320 tys.
z≥. W Markach funkcjonujπ juø
cztery tego typu placÛwki, a mia-
sto ma obowiπzek zwrotu dotacji
za dzieci z terenu Marek, ktÛre
uczÍszczajπ do przedszkoli pu-

blicznych w innych gminach. Nie-
stety, moøliwoúci trzech mareckich
publicznych przedszkoli nie po-
zwalajπ na zaspokojenie potrzeb.
Ponad setka dzieci spoúrÛd zapi-
sywanych do tych przedszkoli nie
mog≥a byÊ przyjÍta ze wzglÍdu na
brak miejsc.

Pad≥a rÛwnieø propozycja za-
planowania w budøecie úrodkÛw
na wykonanie projektu moderni-
zacji ul. OkÛlnej wraz z odwodnie-
niem. Potrzeba jest oczywista, po-
niewaø ulica ta sta≥a siÍ bardzo ru-
chliwa, wielu zmotoryzowanych
wybiera jπ jako alternatywÍ dla za-
korkowanej i Ñpoprzerywanejî sy-
gnalizacjπ úwietlnπ Al. Pi≥sudskie-
go.

Wyborczy podzia³
Na mocy uchwa≥y Rady Miasta

Marki nastπpi≥a zmiana sta≥ych ob-
wodÛw g≥osowania. ObwÛd nr 10
majπcy siedzibÍ w Zespole SzkÛ≥
nr 2 przy ul. Wczasowej w Strudze
zosta≥ podzielony na dwa obwo-
dy. Przyczynπ takiej decyzji jest
przekroczenie gÛrnej granicy li-
czebnoúci obwodu, co zosta≥o spo-
wodowane rozwojem tego regio-
nu i nap≥ywem nowych mieszkaÒ-
cÛw. W praktyce oznacza to, øe juø
podczas najbliøszych, paüdzierni-
kowych wyborÛw parlamentar-
nych w Zespole SzkÛ≥ nr 2 bÍdπ
dzia≥a≥y dwie Obwodowe Komisje
Wyborcze.

Pamiêci ks. Pa³acha
Z inicjatywy radnego Marka

Szczepanowskiego podjÍta zosta-
≥a uchwa≥a o nadaniu ulicy biegnπ-
cej pomiÍdzy ul. Legionowπ a Pi≥-
sudskiego imienia ksiÍdza Stani-
s≥awa Pa≥acha. SylwetkÍ zmar≥ego
przed kilkoma laty proboszcza pa-
rafii pw. úw. Andrzeja Boboli
przedstawiamy w tym wydaniu
Informacji z Ratusza.

Wokó³ �jedynki�
Komisja Oúwiaty, Kultury i

Sportu, ktÛra zebra≥a siÍ przed se-
sjπ Rady Miasta Marki zapozna≥a
siÍ i pozytywnie zaopiniowa≥a
nowπ koncepcjÍ zagospodarowa-
nia Szko≥y Podstawowej nr 1 przy
ul. OkÛlnej. Poprzednia wersja

projektu terenu wokÛ≥ szko≥y za-
k≥ada≥a powstanie parkingÛw, ktÛ-
re, zdaniem radnych, by≥yby zbyt
liczne i nadto wyeksponowane. W
nowej koncepcji miejsca postojowe
zosta≥y przeniesione, bÍdzie ich w
sumie 45. Pozwoli to na zaprojek-
towanie placu zabaw, boiska wie-
lofunkcyjnego, czterotorowej bieø-
ni o d≥ugoúci 60 metrÛw, boiska do
mini pi≥ki noønej, skate parku oraz
amfiteatru, ktÛry bÍdzie zapewne
miejscem np. apeli szkolnych.
Rada Miasta podzieli≥a pozytywnπ
opiniÍ komisji. Koncepcja zagospo-
darowania terenu wokÛ≥ Szko≥y
Podstawowej nr 1 bÍdzie podstawπ
do opracowania projektu.

Bank dla Marek
Waønπ uchwa≥π podjÍtπ pod-

czas ostatniej sesji Rady Miasta
Marki by≥a ta, dotyczπca og≥osze-
nia przetargu na wybÛr banku ob-
s≥ugujπcego budøet miasta. Stwier-
dzono, øe umowa zostanie zawar-
ta na okres piÍciu lat. Okreúlono
kryteria, wúrÛd ktÛrych za istotne
uznano oprocentowanie rachunku
podstawowego, koszt jednostko-
wy przelewu na rachunek w in-
nym banku, prowizja od wp≥at na
rachunek bankowy oraz odleg≥oúÊ
placÛwki banku od siedziby UrzÍ-
du Miasta Marki. To ostatnie kry-
terium jest waøne ze wzglÍdu na
koszty transportu úrodkÛw, ktÛre-
go trzeba dokonywaÊ nieomal kaø-
dego dnia.

Go�æ apeluje
Christian Parma, wydawca al-

bumÛw i fotografik by≥ goúciem
podczas wrzeúniowej sesji Rady
Miasta Marki. Parma, wraz z
przedstawicielkπ Towarzystwa
Opieki nad ZwierzÍtami apelowali
o uchwalenie programu przeciw-
dzia≥ania bezdomnoúci zwierzπt
poprzez sterylizacjÍ zwierzπt do-
mowych. Zdaniem goúci naszych
radnych w Markach nic siÍ w tej
dziedzinie nie robi. Nie jest to
prawdπ, poniewaø Komisja Ochro-
ny årodowiska ma w planach
przystπpienie do opracowania ta-
kiego programu. W 1999 roku
Rada Miasta Marki w oparciu o art.
11 ustawy o ochronie zwierzπt F
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Dy¿ury
radnych

Dyøury Radnych odbywajπ siÍ
w  UrzÍdzie Miasta Marki
pok. 38 w godz. 16.00 - 18.00
Tel. 781 - 38 - 34.

26 wrzeúnia 2007 roku
Izabela BrzeziÒska
Urszula Paszkiewicz

3 paüdziernika 2007 roku
Filip Røewski

10 paüdziernika 2007 roku
Marek MaÒk
Marek Szczepanowski

17 paüdziernika 2007 roku
Tadeusz Pasternak
Kazimierz KÍdzierski

24 paüdziernika 2007 roku
Maciej Grabowski
Jan Or≥owski

31 paüdziernika 2007 roku
Tadeusz Sk≥odowski
Pawe≥ Adamczyk

7 listopada 2007 roku
Grzegorz M≥odzianowski
Bogus≥aw Dπbkowski

14 listopada 2007 roku
Jacek Orych
Ryszard Korotko

21 listopada 2007 roku
Jolanta SowiÒska
Eløbieta Brzozowska

28 listopada 2007 roku
Marek Kroczek
Bogdan Trzemecki

Przewodniczπca
Rady Miasta Marki
Maria Przybysz - Piwko
pe≥ni dyøur w kaødπ úrodÍ
w godzinach 12.00 - 14.00

podjÍ≥a uchwa≥Í o wy≥apywaniu
bezdomnych zwierzπt. Czworono-
gi sπ wywoøone do schroniska,
gdzie poddawane sπ kontroli we-
terynaryjnej i jest im zapewniona
opieka.

Kolektor
Miasto Marki po miesiπcach sta-

raÒ zwiπzanych miÍdzy innymi ze
sprawami w≥asnoúci gruntÛw, ma
pozwolenie na budowÍ g≥Ûwnego
kolektora odprowadzajπcego úcie-
ki z naszego miasta do sto≥eczne-
go systemu kanalizacyjnego bie-
gnπcego do oczyszczalni Czajka.
Kolektor o úrednicy 800 mm bÍdzie
po≥oøony wzd≥uø ul. Pi≥sudskiego.
Przewiduje siÍ, øe przetarg na wy-
konanie tej inwestycji zostanie
og≥oszony w paüdzierniku. To
pierwszy i najwaøniejszy krok w
kierunku powstania kanalizacji sa-
nitarnej na terenie ca≥ego naszego
miasta.

ERKA bli¿ej
Dojazd do Marek dla karetek

Pogotowia Ratunkowego jest bar-
dzo d≥ugi, szczegÛlnie w porze
szczytu komunikacyjnego. W≥adze
miasta zwrÛci≥y siÍ do WojewÛdz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go, mieszczπcej siÍ przy ul. Hoøej
w Warszawie z sugestiπ, aby utwo-
rzyÊ na terenie naszego miasta Sta-
cjÍ Oczekiwania. Przygotowywa-
ne jest rozwiπzanie, dziÍki ktÛre-
mu ERKA bÍdzie stacjonowa≥a ca-
≥odobowo przy ul. Klonowej 7.
BÍdzie to moøliwe dziÍki øyczli-
woúci ksiÍøy MichalitÛw, ktÛrzy
zdecydowali siÍ udostÍpniÊ lokal
na planowanπ stacjÍ.

Wiêcej autobusów
Od dnia 1 wrzeúnia 2007 roku

nastπpi≥a zmiana w rozk≥adzie jaz-
dy autobusÛw linii 718 i 805. Zmia-
na kursÛw polega na dodaniu po
jednym kursie dla kaødej linii,
przez co zwiÍksza siÍ czÍstotli-
woúÊ jazdy autobusÛw. DziÍki
temu w godzinach szczytu czyli od
rana do godziny 9.00 i od 14.00 do
20.00 autobusy linii 718 i 805 bÍdπ
kursowaÊ co 7 minut. Od godziny
9.00 do 14.00 kursy bÍdπ co 20 mi-
nut, natomiast po godzinie 20.00 co

30 minut. SzczegÛ≥owy rozk≥ad
jazdy zostanie umieszczony na
stronach ZTM Warszawa http://
www.ztm.waw.pl/rozklady.php

Autobusy linii 732 i N61 kurso-
waÊ bÍdπ bez zmian.

Udzia≥ Gminy Marki w kosz-
tach eksploatacji wszystkich linii
autobusowych kursujπcych na te-
renie Marek wynosiÊ bÍdzie od 1
wrzeúnia 2007 roku 86 097,00 z≥
miesiÍcznie.

MK

Wyró¿nienie w kam-
panii �Zachowaj
Trze�wy Umys³�
ZakoÒczy≥a siÍ szÛsta edycja

ogÛlnopolskiej kampanii ÑZacho-
waj Trzeüwy Umys≥î pod patrona-
tem Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Sportu, w ktÛrej  bra≥a
udzia≥ nasza gmina w ramach re-
alizacji zadaÒ Gminnego Programu
Profilaktyki. W ramach kampanii
odby≥o siÍ 5 konkursÛw indywidu-
alnych oraz 2 zespo≥owe dla szkÛ≥
podstawowych i gimnazjalistÛw.

WúrÛd tysiÍcy prac plastycz-
nych, ktÛre nap≥ynÍ≥y do biura
kampanii znaleüli siÍ laureaci z na-
szej gminy:

1) ZespÛ≥ SzkÛ≥ nr 1  otrzyma≥
nagrodÍ zespo≥owπ dla klasy II ÑBî
oraz nagrody indywidualne:

- Martyna Kowalczyk
- Katarzyna SobÛl
- Marlena Suchecka
2) ZespÛ≥ SzkÛ≥ nr 2  otrzyma≥

nagrody zespo≥owe dla klas pod-
stawowych IV Ñaî i V Ñbî oraz na-
grody indywidualne:

- Magda Smolak
- Ma≥gorzata Godlewska
- Adam RatyÒski
Uroczyste wrÍczenie dyplo-

mÛw oraz  nagrÛd przes≥anych
przez organizatora odbÍdzie siÍ na
gminnym finale kampanii organi-
zowanym w ramach realizacji
dzia≥aÒ edukacyjnych i informa-
cyjnych wynikajπcych z ustawy o
wychowaniu w trzeüwoúci i prze-
ciwdzia≥aniu alkoholizmowi.

Certyfikat z podziÍkowaniem
za udzia≥ w kampanii ÑZachowaj
Trzeüwy Umys≥î otrzyma≥o takøe
Miasto Marki.

EM

E



4

Komunikat Burmistrza Miasta Marki
Pragnê Pañstwa ponownie zachêciæ do jak najszybszego wy-

st¹pienia o wydanie nowego dowodu osobistego. W przyjêtej przez
Sejm RP w dniu 7 wrze�nia ustawie, o której g³o�no by³o w me-
diach, wyd³u¿ono jedynie okres pos³ugiwania siê starymi, ksi¹-
¿eczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.

Bez zmian pozosta³a koñcowa data na z³o¿enie wniosku o zmia-
nê dowodu. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
informuje, ¿e wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y nadal sk³a-
daæ do 31 grudnia 2007 roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku
w my�l nowej ustawy mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi do-
wodami osobistymi, w celu po�wiadczenia to¿samo�ci i obywa-
telstwa polskiego, oczekuj¹c na nowy dowód.

Ze wzglêdu na wyd³u¿aj¹cy siê czas fizycznego wykonania
dowodu warto z³o¿yæ wniosek jak najszybciej.

Nasz urz¹d specjalnie przygotowa³ siê do przyjêcia wiêkszej
ilo�ci wniosków o nowy dowód. Uruchomili�my dodatkowe sta-
nowiska obs³ugi, wdro¿yli�my nowy system kolejkowy (numerko-
wy) i stworzyli�my wygodne warunki, w których mieszkañcy Ma-
rek oczekuj¹ na za³atwienie sprawy.

Ponadto wychodz¹c naprzeciw potrzebom osób niepe³no-
sprawnych, chorych lub maj¹cych problemy z poruszaniem siê
stworzyli�my mo¿liwo�æ umówienia siê na wizytê urzêdnika w
domu interesanta.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich w ka¿d¹ �rodê jest czynny do-
datkowo od godziny 8.00 do godziny 18.00. Od pocz¹tku wrze-
�nia sk³adanie wniosków i odbiór nowych dowodów osobistych
odbywa siê równie¿ we wszystkie soboty od godziny 10.00 do
godziny 16.00.

Uprzejmie proszê mieszkañców Marek o skorzystanie ze
stworzonych mo¿liwo�ci i nieodk³adanie tej sprawy na ostat-
ni¹ chwilê.

Janusz Werczyñski
Burmistrz Miasta Marki

Ju¿ dzi� wymieñ dowód osobisty
Bez nowego dowodu osobistego nie bÍdzie moøliwe

za≥oøenie kontra w banku, za≥atwienie spraw w urzÍdach
administracji np. zarejestrowanie samochodu, rozliczenie
siÍ z ZUS, czy choÊby odebranie w urzÍdzie pocztowym
przesy≥ki poleconej lub pieniÍdzy.

Kilka tysiÍcy mieszkaÒcÛw Marek zostawi≥o wymianÍ
dowodu na ostatniπ chwilÍ urzπd miasta przygotowa≥
specjalne udogodnienia, ktÛre polepszajπ warunki ocze-
kiwania na przyjÍcie wniosku oraz u≥atwiajπ kontakt z
urzÍdem. Urzπd zachÍca do jak najszybszego z≥oøenia
wniosku.

W celu jak najdogodniejszej obs≥ugi mieszkaÒcÛw od
1 wrzeúnia sk≥adanie wnioskÛw i odbiÛr nowych dowo-
dÛw osobistych jest moøliwe takøe w soboty od godziny
10.00 do godziny 16.00. SzczegÛlnie zapraszani sπ wtedy
wszyscy mieszkaÒcy, ktÛrzy mieli k≥opot z odwiedzeniem
urzÍdu w dni powszednie z powodu obowiπzkÛw zawo-
dowych. Takøe czas pracy w úrodÍ wyd≥uøony zosta≥ od
godz. 8 do godz. 18.

W poczekalni urzÍdu wprowadzono takøe rozwiπza-
nia majπce usprawniÊ i u≥atwiÊ oczekiwanie osobom sk≥a-
dajπcym wnioski i oczekujπcym na odbiÛr dowodu. W
czwartek 16 sierpnia uruchomiony zosta≥ elektroniczny
system numerkowy. Dla wygody osÛb oczekujπcych za-
instalowano dystrybutor wody mineralnej, a jeúli jest ko-
lejka, podczas oczekiwania moøna zapoznaÊ siÍ z regio-
nalnπ prasπ.

DziÍki nowym rozwiπzaniom osoby oczekujπce na z≥o-
øenie dokumentÛw, odbiÛr dowodÛw lub inne sprawy
meldunkowe mogπ w spokoju i dobrych warunkach ocze-
kiwaÊ w poczekalni Wydzia≥u Spraw Obywatelskich.

Wszystkie osoby planujπce przybycie do urzÍdu w spra-
wach dowodowych i meldunkowych proszone sπ o zapo-
znanie siÍ z  planszami umieszczonymi w budynku, w
sektorze mieszczπcym Wydzia≥ Spraw Obywatelskich.

GD

Dokoñczenie ze str. 1

Dokumenty
potrzebne
do wymiany
dowodu
osobistego:

- dwa zdjÍcia
35 mm
x 45 mm

- wype≥niony
wniosek
o wymianÍ
dowodu
osobistego

- odpis
aktu
stanu
cywilnego

WzÛr wniosku do pobrania na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz_spraw/dowody_osobiste

- op≥ata za wydanie dowodu osobistego w wysokoúci 30
z≥ p≥atna w kasie urzÍdu lub na konto UrzÍdu Miasta
Marki. Nr konta: 46 1020 1042 0000 8102 0016 6934.
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W budøecie miasta Marki na rok
2007 wyodrÍbniono kwotÍ 400 000
z≥ z przeznaczeniem na wykonanie
remontÛw w placÛwkach oúwiato-
wych. Remonty zaplanowano i wy-
konano w okresie przerwy wakacyj-
nej. CzÍúÊ prac by≥a organizowana i
nadzorowana przez Wydzia≥ Oúwia-
ty UrzÍdu Miasta Marki a pozosta≥e
przez dyrektorÛw szkÛ≥ i przedszko-
li.

W Szkole Podstawowej nr 1 w
Markach przeprowadzono remont
sali gimnastycznej z malowaniem
úcian, sufitu i elementÛw konstruk-
cyjnych. Dokonano rÛwnieø moder-
nizacji jednej z izb lekcyjnych pole-
gajπcej na wyodrÍbnieniu dodatko-
wej powierzchni oddzielonej od po-
zosta≥ej czÍúci systemem drzwi prze-
suwanych. W sierpniu przeprowa-
dzono kompleksowe czyszczenie
zbiornikÛw kanalizacyjnych z wy-
wozem zalegajπcych osadÛw z przy-
szkolnej oczyszczalni úciekÛw.

W SP nr 2 dokoÒczono montaø
nowego systemu wentylacji mecha-
nicznej sali gimnastycznej. Poprawi
to zdecydowanie warunki zarÛwno
prowadzenia lekcji wychowania fi-
zycznego, jak rÛwnieø korzystania z
zaplecza sanitarnego. Odnowiono
rÛwnieø korytarze I i II piÍtra wraz
z klatka schodowπ w dobudowanej
czÍúci budynku.

Szko≥a Podstawowa nr 3 w cza-
sie wakacji by≥a miejscem najwiÍk-
szej inwestycji oúwiatowej polegajπ-
cej na rozbudowie o nowπ salÍ gim-
nastycznπ i budynek dydaktyczny.
Uczniowie bÍdπ mogli rÛwnieø ko-
rzystaÊ z nowego terenu sportowe-
go wokÛ≥ szko≥y z kompleksem bo-
isk i prostym odcinkiem tartanowej
bieøni ze skoczniπ w dal. W toku
prowadzenia inwestycji uda≥o siÍ
zmieniÊ poszycie dachowe nad bu-
dynkiem starej sali gimnastycznej.
Nowo po≥oøona blachodachÛwka
nawiπzuje juø kolorystycznie do po-
≥aci dachowej na starej i nowej czÍ-
úci budynku.

NajwiÍkszy front prac remonto-
wych objπ≥ w tym roku Szko≥Í Pod-
stawowπ nr 4.

DokoÒczono wymianÍ okien
drewnianych na nowe z PCV o bar-
dzo dobrej izolacyjnoúci cieplnej.

Dokonano wymiany starych drew-
nianych drzwi prowadzπcych do
g≥Ûwnego holu z obu wejúÊ do szko-
≥y. Nowe aluminiowe drzwi oraz
≥adnie umeblowane pomieszczenie
dla portiera znacznie poprawi≥y es-
tetykÍ holu wejúciowego. Na piÍtrze
odmalowano korytarz kilka izb lek-
cyjnych i klatkÍ schodowπ. Do g≥Ûw-
nego wejúcia do szko≥y od furtki w
ogrodzeniu prowadzπ juø wygodne,
szerokie i rÛwne schody wykonane
z nowych p≥ytek brukowych. Przy
furtce wygospodarowano rÛwnieø
nowy wybrukowany plac na miej-
sce dla rowerÛw uczniÛw dojeødøa-
jπcych w ten sposÛb do szko≥y. Przed
rozpoczÍciem sezonu grzewczego
zostanie zmodernizowana kot≥ow-
nia gazowa. Stary piec gazowy stru-
mieniowy zostanie zastπpiony no-
wym bardziej wydajnym i energo-
oszczÍdnym piecem kondensacyj-
nym wyposaøonym w pe≥na auto-
matykÍ pogodowπ. Wymiana okien
i modernizacja kot≥owni powinna
przynieúÊ znaczne oszczÍdnoúci w
zuøyciu gazu.

Dla m≥odszych uczniÛw uda≥o siÍ
po zachodniej stronie budynku
zmieniÊ dotychczas niewykorzysty-
wany teren. Zagospodarowano go
na plac zabaw dla dzieci. Jest on wy-
posaøony w ciekawe urzπdzenia za-
bawowe i zestawy do ÊwiczeÒ
sprawnoúciowych.

Ca≥oúÊ terenu ogrodzono, a wol-
ne powierzchnie obsadzono roúlin-
noúciπ i zielonym trawnikiem.

W budynku Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1
wykonano remonty pomieszczeÒ
wewnÍtrznych. Odmalowano hol na
II piÍtrze pa≥acyku oraz boczna klat-
kÍ schodowπ. W szeúciu izbach lek-
cyjnych wycyklinowano posadzkÍ i
po≥oøono nowπ warstwÍ lakieru. W
salach komputerowych zmieniono
instalacjÍ oúwietleniowπ i zamonto-
wano nowe lampy. W jednej z izb
lekcyjnych w przyziemiu wymienio-
no okna.

W budynku Zespo≥u SzkÛ≥ nr 2
trwa≥y dalsze prace modernizacyjne
majπce na celu lepsze przystosowa-
nie go do potrzeb uczniÛw niepe≥-
nosprawnych poruszajπcych siÍ na
wÛzkach inwalidzkich. W gimna-
zjum od wrzeúnia uruchomiono juø

pe≥ny ciπg klas integracyjnych.
DziÍki przerÛbkom budowlanym

poprawi≥a siÍ komunikacja miÍdzy
windπ, holem i bibliotekπ na najniø-
szej kondygnacji. Zamontowanie
pochylni na schodach prowadzπ-
cych z pÛ≥piÍtra na parter u≥atwi≥o
niepe≥nosprawnym uczniom dostÍp
do sali gimnastycznej, pedagoga
szkolnego i sekretariatu. OprÛcz
tego dokonano cyklinowania i lakie-
rowania bardzo zniszczonych posa-
dzek parkietowych w dwÛch izbach
lekcyjnych i na dolnym korytarzu.

Poprawi≥o to w zdecydowany
sposÛb wyglπd tych pomieszczeÒ
szko≥y.

Remonty wakacyjne przeprowa-
dzono rÛwnieø w przedszkolach.
NajwiÍksze z nich mia≥y miejsce w
Przedszkolu nr 3. Dokonano wymia-
ny stolarki okiennej i drzwiowej we
wszystkich pomieszczeniach. Wyko-
nano rÛwnieø nowy chodnik z kost-
ki brukowej prowadzπcy od furtki
do budynku przedszkola.

W Przedszkolu nr 1 wykonano
pionowπ izolacjÍ przeciwwilgocio-
wπ i cieplnπ úcian fundamentowych.
WokÛ≥ ca≥ego budynku wykonano
opaskÍ betonowπ oraz odpowiednio
zmieniono profil gruntu co u≥atwi-
≥o odp≥yw wody poza powierzchniÍ
dzia≥ki. W ten sposÛb znacznie ogra-
niczono przedostawanie siÍ wilgoci
z gruntu do wnÍtrza budynku.

W Przedszkolu nr 2 odmalowa-
no ca≥π elewacjÍ budynku, przez co
zyska≥a ona jasny øywy kolor. Od-
úwieøono rÛwnieø izby lekcyjne
przedszkolakÛw poprzez malowa-
nie úcian i sufitÛw. Dokonano rÛw-
nieø naprawy dachu, co zabezpieczy
malowane pomieszczenia przed
przeciekaniem.

Juø kolejny rok wyodrÍbniane w
budøecie úrodki finansowe na re-
monty bieøπce budynkÛw oúwiato-
wych nie tylko zabezpieczajπ je
przed moøliwymi uszkodzeniami i
zniszczeniami ale rÛwnieø znacznie
poprawiajπ estetykÍ szkÛ≥ i przed-
szkoli jak rÛwnieø przyczyniajπ siÍ
do zmniejszenia kosztÛw ich utrzy-
mania.

AM

Wakacyjne remonty
w placówkach o�wiatowych
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PostaÊ ks. Stanis≥awa Pa≥acha jest
zwiπzana z naszym miastem i nie
naleøy do postaci Ñtuzinkowychî.
PracowitoúÊ, zatroskanie o wszyst-
kich a zw≥aszcza o najbiedniejszych
i najbardziej potrzebujπcych pomo-
cy pozostanie nie tylko w pamiÍci
tych, ktÛrzy Go poznali, ale jest
przekazywana innym - m≥odszym
pokoleniom.

Owoce Jego troski o budownic-
two sakralne w Markach bÍdzie za-
dziwiaÊ jeszcze nie jedno pokolenie
naszego miasta, zw≥aszcza, øe pra-
ce te by≥y wykonywane w bardzo
trudnych czasach nie tylko dla na-
szego miasta, ale i ca≥ej Ojczyzny.
To, co najbardziej fascynuje w Jego
postaci, to zapominanie o sobie. Do
dziú powtarza siÍ historie z øycia ks.
Pa≥acha, jak stawa≥ wraz z murarza-
mi, czy innymi pracownikami i na-
rzuca≥ tak szybkie tÍpo pracy, øe
wszyscy nie mogli nadπøyÊ za nim
- za ubranym w robocze ubranie
ksiÍdzem. By uniknπÊ takich sytu-
acji, murarze sami szukali ochotni-
kÛw do pomocy przy budowach,
ktÛrych by≥ inicjatorem. Pomimo
ogromnego zaangaøowania w wie-
le prac budowlanych i remonto-
wych zawsze mia≥ czas, by odwie-
dzaÊ najbiedniejsze rodziny i nieúÊ
im dyskretnπ pomoc. Odwiedza≥
takøe domy, w ktÛrych istnia≥ pro-
blem alkoholowy. Tam rozmawia≥,
prosi≥ i szuka≥ sposobu na wyjúcie z
tego zau≥ka rodzinnych tragedii.
Ten Ñniespokojny duchî, gdy od-
szed≥ na emeryturÍ postanowi≥ da-
lej kontynuowaÊ swojπ misjÍ, teraz
przez swoje ksiπøki i publikacje.
Wystarczy przeczytaÊ je, by zrozu-
mieÊ, jakimi idea≥ami øy≥ ks. Stani-
s≥aw Pa≥ach i jak bardzo pragnπ≥
zaszczepiÊ je wszystkim nie tylko
parafianom.

Nadaniu jednej z ulic nazwy Ñks.
Stanis≥awa Pa≥achaî bÍdzie zaled-
wie symbolicznym dowodem
wdziÍcznoúci dla tej wspania≥ej po-
staci zwiπzanej z naszym Miastem.

Rys biograficzny:
Ks. Stanis≥aw Pa≥ach, syn Jaku-

ba i Marii z domu Zachara, ur.
22.11.1919 r. w Mokrzyskach k.
Brzeska. Do szko≥y powszechnej
uczÍszcza≥ najpierw w rodzinnych
Mokrzyskach (1925-1930), a potem
w Brzesku (1931-1934). Po przyby-
ciu do Pawlikowic w dniu
19.08.1935 r., kontynuowa≥ naukÍ w
Niøszym Seminarium (1935-1939).

PaÒstwowe úwiadectwo dojrza≥oúci
uzyskach w Kroúnie w 1945 roku.

FormacjÍ zakonnπ rozpoczπ≥ od
dwuletniego nowicjatu w Pawlikowi-
cach (13.11.1939-13.11.1941). Pierwszπ
profesjÍ z≥oøy≥ rÛwnieø w Pawlikowi-
cach w 13.11.1941 r., natomiast wie-
czystπ 13.11.1944 r. w Miejscu Piasto-
wym. WiedzÍ z zakresu -filozofii i teo-
logii pobiera≥ na UJ w Krakowie
(1946-1951), na ktÛrym uzyska≥ dy-
plom magistra teologii moralnej.
åwiÍcenia kap≥aÒskie przyjπ≥ z rπk ks.
bpa Stanis≥awa Rosponda 08.04.1951
roku.

W Zgromadzeniu åw. Micha≥a ar-
chanio≥a spe≥nia≥ rÛøne obowiπzki i
funkcje. Przed skierowaniem na stu-
dia filozoficzno-teologiczne by≥ asy-
stentem w Zak≥adzie Wychowaw-
czym w Pawlikowicach (1941), kucha-
rzem i kierownikiem kuchni w Zak≥a-
dzie Wychowawczym w Miejscu Pia-
stowym (1942), wychowawcπ w Za-
k≥adach: w Krakowie (1942/43), w
Rymanowie Zdroju (1943-1945), w
Rabie Niønej (1945/46). Jako kap≥an
pe≥ni≥ obowiπzki prefekta domu za-
konnego w Miejscu Piastowym
(1951/52), kierownika pedagogiczne-
go domu dziecka i prefekta domu za-
konnego w Strudze, nauczyciela i spo-
wiednika w Niøszym Seminarium
Duchownym w Miejscu Piastowym
(1953-1955), prefekta domu w Miejscu
Piastowym (19551957), dyrektora
domu zakonnego w Pawlikowicach
(1957-1963), proboszcza parafii w
Pawlikowicach (1957-1969), ekonoma
generalnego (1964-1974), p.o. dyrek-
tora domu w Miejscu Piastowym
(1965-1968), dyrektora domu zakon-
nego w Strudze (1973-1976), probosz-
cza parafii úw. Andrzeja Boboli w
Strudze (1973-1993).

Po przejúciu na emeryturÍ
15.08.1993 r. s≥uøy≥ pomocπ duszpa-
sterskπ, zw≥aszcza w konfesjonale, w
parafii Matki Boøej CzÍstochowskiej
w Wo≥ominie i parafii úw. Andrzeja
Boboli w Strudze. Od 1985 roku aø do
ostatnich niemal dni swego ziemskie-
go øycia s≥uøy≥ jako spowiednik i oj-
ciec duchowny siostrom zakonnym,
najpierw Siostrom Albertynkom w
Radzyminie, potem Siostrom Sama-
rytankom w Niegowie i Fiszorze (od
1993), wreszcie Siostrom Rodziny
Maryi (od 1995) i Siostrom Karmeli-
tankom w Markach. CzÍúÊ wolnego
czasu przeznacza≥ na pisanie rozwa-
øaÒ religijnych. Opublikowa≥ kilka
ksiπøek.

WyrÛønia≥ siÍ umi≥owaniem
Zgromadzenia, ktÛrego by≥ cz≥on-
kiem i jego charyzmatu. Z wielkim
zapa≥em wype≥nia≥ zalecenia Za≥o-
øyciela MichalitÛw - b≥ogos≥awione-
go ks. Bronis≥awa Markiewicza. -
dotyczπce øycia powúciπgliwego i
pracowitego. Jako duszpasterz ota-
cza≥ szczegÛlnπ troskπ m≥odzieø i
ubogie rodziny. Na miarÍ moøliwo-
úci organizowa≥ dla nich rÛønorakπ
pomoc. Podejmowa≥ rÛøne inicjaty-
wy duszpasterskie dla podniesienia
poziomu religijnego swoich para-
fian. Nie zapomina≥ rÛwnieø o w≥a-
snym uúwiÍceniu. Za przewodnika
na drodze do Boga obra≥ sobie úw.
JÛzefa OblubieÒca Najúw. Maryi
Panny; ktÛrego otacza≥ szczegÛlnπ
czciπ

Do waøniejszych dokonaÒ mate-
rialnych jakie pozostawi≥ úp. ks. Sta-
nis≥aw naleøy zaliczyÊ znaczny
udzia≥ w zmianie wystroju koúcio≥a
zakonnego w Miejscu Piastowym,
Pawlikowicach (obecnie kaplica
domowa) i koúcio≥a parafialnego w
Markach Strudze. Jako proboszcz
parafii úw. Andrzeja Boboli w Mar-
kach - Strudze rozbudowa≥ kaplicÍ
w Sierakowie i koúciÛ≥ parafialny w
Markach - Strudze. Na miejscowym
cmentarzu parafialnym wybudowa≥
duøπ kaplicÍ wraz z kryptπ prze-
znaczonπ na chowanie zmar≥ych
wspÛ≥braci.

Po d≥ugim i pracowitym øyciu
odszed≥ po nagrodÍ do Pana w úro-
dÍ 3 marca 2004 r. w warszawskim
szpitalu na BrÛdnie. Z woli StwÛr-
cy przeøy≥ 84 lata i kilka miesiÍcy,
w tym jako zakonnik ponad 62 lata.,
a jako kap≥an niespe≥na 53.

Uroczystoúciom pogrzebowym
w koúciele parafialnym w Markach
- Strudze i na cmentarzu przewod-
niczy≥ biskup Stanis≥aw KÍdziora.
W pogrzebie wziÍ≥o udzia≥ ponad
60 kap≥anÛw z okolicznych parafii i
prawie ze wszystkich placÛwek
Zgromadzenia KsiÍøy MichalitÛw,
liczne grono siÛstr zakonnych, naj-
bliøsza rodzina, delegacja wiernych
z parafii z Pawlikowic, przedstawi-
ciele wychowankÛw i liczna rzesza
miejscowych parafian. Cia≥o z≥oøo-
no w krypcie pod kaplicπ cmentar-
nπ w Markach Strudze.

(tekst uzasadnienia wniosku
o nadanie ulicy w Markach
imienia Ksiêdza Stanis³awa

Pa³acha)

�P. KS. STANIS£AW PA£ACH
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IMPREZY, SPOTKANIA, WYSTAWY, WYCIECZKI
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

DLA UCZESTNIK”W
ZAJ ∆ STA£YCH I KLUBOWYCH

20 wrzeúnia czwartek
godz. 14.00 POPO£UDNIE NA RANCZO BENA

w puszczy S≥upeckiej. Przejazd bryczkπ po lesie, ognisko,
pieczenie kie≥basek, zabawa przy muzyce. Koszt 25 z≥.
PowrÛt oko≥o godziny 20.00. Wyjazd z ul. Malinowej o
godz. 14.00. Przejazd autokarem bezp≥atny.

20 wrzeúnia czwartek
godz. 17.00 Teatr KARMAZYNOWE OKO. Spo-

tkanie organizacyjne zajÍÊ teatralnych prowadzonych
metodπ dramy, ktÛra ma na celu wszechstronny rozwÛj
osobowoúci m≥odego cz≥owieka. Grupa I dzieci 9 - 12 lat,
grupa II dzieci 13 - 17 lat. Dni zajÍÊ: czwartki.

23 wrzeúnia niedziela
godz. 15.00 NIEDZIELA Z MAM•, NIEDZIELA

Z TAT•. PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI
OD 4 LAT pt. ÑS£OWIKî - bajka muzyczna IGORA STRA-
WI—SKIEGO. WstÍp wolny

23 wrzeúnia niedziela
godz. 17.30 AUTOKAROWA WYCIECZKA do

TEATRU EQUUS W ZIELONCE na koncert z cyklu
ÑGWIAZDY, KT”RE PAMI TAMYî z udzia≥em WOJCIE-
CHA G•SSOWSKIEGO. Miejsca przy stolikach - bilety
ulgowe 20 z≥. Wyjazd z ul. Malinowej.

27 wrzeúnia czwartek
godz. 16.00 SPOTKANIE Z CYKLU ÑPODR”ØE

BEZ BILETUî. Prelekcja i pokaz slajdÛw geografÛw - pod-
rÛønikÛw AGATY i KAMILA PORAZI—SKICH pt: ÑTU-
NEZJA - WSPOMNIENIE WAKACJIî. WstÍp wolny

W GALERII MARECKIEGO OåRODKA KULTURY:
WYSTAWA LAUREAT”W XIII EDYCJI KONKURSU
ÑGRAFIKA WARSZAWSKA 2006î.

UCZESTNICY WYSTAWY: MARIUSZ ARCZEWSKI,
MARTA BANASZAK, JOANNA CHODKIEWICZ, MICHA£
CHOJECKI, AGNIESZKA CIE�LIÑSKA-KAWECKA, MA-
RIUSZ A. DAÑSKI, MATEUSZ D¥BROWSKI, MACIEJ DEJA,
MONIKA FABER, ANNA FIJA£KOWSKA, RYSZARD GIE-
RYSZEWSKI, DOROTA HAUSWIRT, LESZEK HO£DANO-
WICZ, KATARZYNA KIJEK, RAFA£ KOCHAÑSKI, ANNA
KOPEÆ-GIBAS, HANNA MICHALSKA-BARAN, HENRYK
OPA£KA, MONIKA OSIÑSKA, B£A¯EJ OSTOJA LNISKI,
KATARZYNA PIETRZAK, MILENA PODLOCH, GRZEGORZ
ROGALA, KRZYSZTOF RÓZIEWICZ, PRZEMYS£AW
RUNO, £UKASZ SAWICKI, WIES£AW SKIBIÑSKI, PIOTR
SMOLNICKI, DOROTA STEFANIAK, MARIANNA STUHR,
WIES£AW SZAMOCKI, MA£GORZATA SZEWCZUK, W£O-
DZIMIERZ SZYMAÑSKI, HANNA ZOFIA TALAREK, EWA
WALAWSKA, FILIP ZAGÓRSKI. 17.IX - 31.X.2007.

ÑMARKI - PORTRET MIASTA 2007î - wystawa foto-
grafii pod patronatem Burmistrza Miasta Marki, organi-
zowana z okazji 40-lecia nadania Markom praw miejskich.
Przewidywany czas ekspozycji: grudzieÒ 2007. Termin
dostarczenia zdjÍÊ up≥ywa 30 paüdziernika 2007.

W ORGANIZACJI:
Czterodniowa, autokarowa WYCIECZKA m.in. do

PUSZCZY BIA£OWIESKIEJ, BIA£OWIEØY, HAJN”WKI,
GRABARKI, DROHICZYNA w dniach 4-7.X.2007. Koszt
420 z≥. Zapisy i wp≥aty w sekretariacie MOK do 21.IX.2007.

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek
1700 - 2000 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

 od alkoholu

Wtorek
900 - 1200 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)
1700 - 2000 Porady indywidualne

(psycholog - konsultant ds.narkomanii)
1800 - 2000 Mityng Anonimowych Alkoholików (AA)

�roda
1600 -1900 Porady indywidualne dla rodzin

z problemem alkoholowym
                    (konsultantka ds. pomocy osobom

w rodzinie)

Czwartek
1700 - 2100 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)

Pi¹tek
1800 - 2100 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

od alkoholu

Zapraszamy!

Porady i zajêcia bezp³atne.
Informacja o mo¿liwo�ciach leczenia.
Zapewniamy profesjonaln¹ pomoc i dyskrecjê.

- je�li masz problem z alkoholem lub narkotykami,

- je�li podejrzewasz stan uzale¿nienia u bliskiej Ci osoby,

- je�li jeste� ofiar¹, �wiadkiem lub sprawc¹ przemocy,

- je�li czujesz siê osamotniony, boisz siê lub krêpujesz

   siê o tym rozmawiaæ w gronie rodziny, przyjació³,

  znajomych,

- potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

PRZYJD� DO NAS!

PUNKT
INFORMACYJNO

- KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W MARKACH
UL. SPORTOWA 3

TEL. (0-22) 761- 93-63

Marki, ul. Fabryczna 2
tel. (0- 22) 781-14-06
fax (0- 22) 781-11-39
www.mokmarki.pl
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D¹¿¹c do rozbudowy infrastruktury
o�wiatowej na terenie miasta, zosta³ przy-
gotowany przez Pracowniê Architektury
�atelier� ze Szczecina na zlecenie Burmi-
strza, program funkcjonalno-u¿ytkowy
dla budowy przysz³ego gimnazjum z ze-
spo³em rekreacyjno-sportowym przy ul.
Wspólnej w Markach.

Potrzeba budowy nowej placówki
szkolnej wynika z przyjêtej przez Radê
Miasta Marki �Strategii zrównowa¿one-
go rozwoju Miasta Marki do 2020 roku�.
Przyjêty program nowego gimnazjum zo-
sta³ przygotowany dla zaplanowanej lo-
kalizacji w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego �Marki II� po-
miêdzy ulicami Wspóln¹ i Stawow¹. W
chwili obecnej program i lokalizacja przy-
sz³ego gimnazjum stanowi¹ przedmiot
dyskusji Rady Miasta Marki.

Poni¿ej przedstawiamy za³o¿enia pro-
gramowe oraz wstêpn¹ wizualizacjê przy-
sz³ego obiektu.

Do opracowania programu gimnazjum
przyjêto szko³ê dla 27 oddzia³ów z liczb¹
uczniów ok. 810 (maks. 30 uczniów w
jednym oddziale). Dla takiej liczby od-
dzia³ów zaplanowano 29 izb lekcyjnych.

- 18-20 pe³nowymiarowych izb lekcyj-
nych o ogólnym przeznaczeniu (dla maks.
30 uczniów),

- 5 pracowni specjalistycznych (che-

miczna, fizyczna, biologiczna, geograficz-
na, sztuki (bie¿¹ca woda) z zapleczami,

- 2 pracownie informatyczne (18 sta-
nowisk dla uczniów) ze wspólnym zaple-
czem na serwerownie

- 2 pracownie jêzykowe (dla 16
uczniów ka¿da) z zapleczami,

- pokój nauczania indywidualnego,
miejsce rozmów indywidualnych nauczy-
cieli z rodzicami,

- szatnie uczniowskie,
- powierzchnia rekreacyjna,
- pokój nauczycielski,
- zaplecze socjalne do spo¿ywania do-

ra�nych posi³ków dla nauczycieli,
- pokój dyrektora,
- pokój zastêpców,
- szatnia dla nauczycieli,
- sekretariat,
- pokój pracowników administracji,
- dwa pomieszczenia s¹siaduj¹ce ze

sob¹ na potrzeby medycyny szkolnej,
- pokój pedagoga szkolnego,
- pokój pracowników obs³ugi,
- archiwum,
- pokój samorz¹du,
- radiowêze³,
- biblioteka z czytelni¹,
- bufet- forma cateringu,
- �wietlica wraz z zapleczem,
- aula ze scen¹ z oddzielnym wej�ciem

od strony szko³y oraz od strony zaplecza,

Koncepcja nowego gimnazjum
- sala gimnastyczna o wymiarach (44

m x 24 m) z trzema centralnymi boiskami
do siatkówki, koszykówki i pi³ki rêcznej.

- zaplecze sanitarno-szatniowe dla sali
gimnastycznej,

- magazyn sportowy,
- ma³a sala gimnastyki korekcyjnej i

rehabilitacji,
- pokój nauczycieli wychowania fi-

zycznego  z toalet¹ i natryskiem.
Ponado program przewiduje:
- boisko do baseballu z system odwad-

niaj¹cym i instalacj¹ nawadniaj¹c¹. Pro-
jektowana powierzchnia boiska wynosi
6440 m kw.,

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach
44 x 30 m (pow. 1320 m kw.) ze sztuczn¹
nawierzchni¹ z olinowaniem dla boisk do:
pi³ki rêcznej, koszykówki (x2), pi³ki siat-
kowej (x2) wraz z pi³kochwytem,

- boisko wielofunkcyjne do gry w
mini-pi³kê no¿n¹ o wymiarach 19 x 39 m
(pow. 741 m kw.),

- bie¿nia prosta tartanowa o nawierzch-
ni syntetycznej, poliuretanowej, 6 torowa
o d³ugo�ci 120m zakoñczona piaskowni-
c¹ do skoku w dal (pow. 875 m kw.),

- sektor do pchniêcia kul¹,
- skocznia wzwy¿,
- zagospodarowanie terenu zieleni¹

nisk¹ i wysok¹ oraz niezbêdnymi ci¹ga-
mi pieszymi.

Agnieszka Torsz
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Pocz¹tek roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 3

1 2

3 4

5

1

2

3
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5

Burmistrz Janusz Werczyñski i dy-
rektor Ewa Dziwulska oprowadzili ro-
dziców po nowym skrzydle szko³y.

Inauguracja roku szkolnego w sta-
rej sali gimnastycznej.

Zwiedzaj¹cy wype³nili ca³kowicie
korytarz wiod¹cy do nowych po-
mieszczeñ szkolnej biblioteki.

Ogromne zainteresowanie wzbu-
dzi³a nowa, du¿a sala gimnastyczna.

Czê�æ oficjalna uroczysto�ci
otwarcia; na pierwszym planie poczet
sztandarowy szko³y.
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(przedstawiamy istotne fragmenty z �Informacji o dzia³alno�ci
burmistrza�, obejmuj¹cej okres od 13 czerwca 2007 roku do 27
sierpnia 2007 roku)

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

Z ZAKRESU ZAMÓWIEÑ
PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy
- art. 4 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych
1) zawar³ umowê z Zak³adem Budowy i

Remontu sieci Elektrycznych WAMEL z sie-
dzib¹ w Podkowie Le�nej, na wybudowa-
nie o�wietlenia w ulicach Piaskowej i ¯wi-
rowej w Markach; warto�æ umowy -
59.170,00 z³,

2) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Wod-
no-Kanalizacyjne P. M. Szab³owski, z sie-
dzib¹ w Warszawie, na wykonanie gruntow-
nej konserwacji rowu melioracyjnego po-
miêdzy ulicami: Batorego, Broniewskiego,
Wspóln¹ i Du¿¹; warto�æ umowy - 2500,00
z³,

3) zawar³ umowê z Zak³adem Robót
Ogólnobudowlanych J. Drózd, z siedzib¹ w
Warszawie, na wykonanie remontu dwóch
lokali mieszkalnych w budynkach komunal-
nych przy ul. Rybnej 2 i Wspólnej 14; war-
to�æ umowy - 20.824,63 z³,

4) zawar³ umowê z Agencj¹ Ochrony
Osób i Mienia �Zubrzycki�, z siedzib¹ w
Warszawie - ochrona festynu miejskiego w
dniach 16 - 17 czerwca br.; warto�æ umowy
- 6.135,00 z³,

5) zawar³ umowê z firm¹ WIRK Budow-
nictwo Ogólne W. Wa�niewski, z siedzib¹
w Markach, na remont lokalu mieszkalnego
w budynku komunalnym przy ul. Pi³sudskie-
go 45; warto�æ umowy - 6.661,61 z³,

6) zawar³ umowê z firm¹ STEMPLEX
A. Jemielita, z siedzib¹ w Markach, na wy-
mianê zbiorników asenizacyjnych na pose-
sjach komunalnych przy ul. Wspólnej 14 -
30 oraz na budowê kabin WC; warto�æ umo-
wy - 40.529,46 z³,

7) zawar³ 11 umów w zakresie przygo-
towania trasy i sprawowania opieki nad
uczestnikami biegów prze³ajowych o puchar
Burmistrza Miasta Marki; ³¹czna warto�æ
umów - 1.480,00 z³,

8) zawar³ umowê ze S³awomirem Ko-
z³owskim z Wo³omina na prowadzenie za-
jêæ tenisa sto³owego dla dzieci i m³odzie¿y -
animator sportu; warto�æ umowy - 1.000 z³
(za 3 miesi¹ce),

9) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Geode-
zyjne R. Demusiak, z siedzib¹ w Warsza-
wie, na wykonanie map podzia³owych z wy-
dzieleniem dzia³ek pod gminne drogi pu-
bliczne: ul. Krymska, Sowia, �ródlana, Gra-
niczna; warto�æ umowy - 23.302,00 z³,

10) zawar³ umowê z firm¹ Przedsiêbior-
stwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD
I, z siedzib¹ w Koby³ce, na u³o¿enie na-
wierzchni ul. Okólnej w Markach; warto�æ
umowy - 49.161,39 z³,

11) zawar³ umowê z firm¹ ELVIR W.
Wirski, z siedzib¹ w Warszawie, na opraco-
wanie projektów budowlan-wykonawczych

o�wietlenia ulic: Promiennej, Sokolej, Trau-
gutta, Zielenieckiej (od Traugutta do Z¹b-
kowskiej), Gerwazego, Gra¿yny, Pu³askie-
go (od Sobieskiego do �rodkowej); warto�æ
umowy - 60.000,00 z³,

12) zawar³ umowê z firm¹ Autorskie Stu-
dio Architektury Krajobrazu z siedzib¹ w
Warszawie, na opracowanie projektu placu
zabaw dla dzieci na terenie Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Markach; warto�æ umowy -
6.100,00 z³,

13) zawar³ umowê z firm¹ BRUK R. Pe-
czyñski, z siedzib¹ w Markach, na remont
schodów zewnêtrznych przed wej�ciem
g³ównym do budynku Szko³y Podstawowej
nr 4 w Markach; warto�æ umowy - 44.530,00
z³,

14) zawar³ umowê z firm¹ TYMPRESS
Z. £uniewski, z siedzib¹ w Z¹bkach na ser-
wis i aktualizacjê licencjonowanego opro-
gramowania �¯AK� - system rejestracji
o�wiatowej; warto�æ umowy - 100 z³ netto
za miesi¹c,

15) zawar³ umowê z firm¹ RASCO s.c.
B i R Popielewscy, z siedzib¹ w Koby³ce,
na opracowanie dokumentacji, zwi¹zanej z
adaptacj¹ pomieszczenia na serwerowniê w
budynku urzêdu, w zakresie instalacji elek-
trycznej i robót budowlanych; warto�æ umo-
wy - 21.923,40 z³,

16) zawar³ umowê ze Stowarzyszeniem
Autorów ZAIKS, z siedzib¹ w Warszawie,
dotycz¹c¹ uzyskania licencji na odtwarza-
nie i wykonywanie utworów muzycznych w
trakcie festynu miejskiego w dniach 16 i 17
czerwca br.; warto�æ umowy - 500,00 z³,

17) zawar³ umowê ze Stowarzyszeniem
Autorów ZAIKS, z siedzib¹ w Warszawie,
dotycz¹c¹ uzyskania licencji na wykonywa-
nie utworów muzycznych Moniki Brodki w
trakcie festynu miejskiego w dniach 16 i 17
czerwca br.; warto�æ umowy - 1.000,00 z³,

18) zawar³ umowê z firm¹ Kosztoryso-
wanie - Projektowanie - Nadzór w Budow-
nictwie Wodnym i Melioracji A. Makie³a, z
siedzib¹ w Wo³ominie, na wykonanie pro-
jektu technicznego z elementami operatu
wodnoprawnego na zabudowê rowu melio-
racyjnego przy ul. D³ugiej w Markach; war-
to�æ umowy - 14.640,00 z³,

19) zawar³ umowê z firm¹ Kosztoryso-
wanie - Projektowanie - Nadzór w Budow-
nictwie Wodnym i Melioracji A. Makie³a, z
siedzib¹ w Wo³ominie, na wykonanie pro-
jektu budowlano-wykonawczego na budo-
wê przepustu drogowego z klap¹ zwrotn¹,
³¹cz¹cego rowy melioracyjne wzd³u¿ ul.
D³ugiej w Markach; warto�æ umowy -
3.660,00 z³,

20) zawar³ umowê z Romanem Lisem z
Marek na wykonanie projektu rozbudowy
(wraz z instalacjami CO i gazow¹) budynku
Wydzia³u Technicznego przy ul. Lisa Kuli
3; warto�æ umowy - 30.000,00 z³,

21) zawar³ umowê z firm¹ AUDIO-

KAMS K. Pobjañczyk, z siedzib¹ w Olszty-
nie na nag³o�nienie i o�wietlenie koncertu
piosenki ¿eglarskiej �Przystañ Marki� w
dniu 7 lipca br.; warto�æ umowy - 7.754,00
z³,

22) zawar³ umowê z Agencj¹ Artystycz-
no-Reklamow¹ REMIK M. Remiszewski, z
siedzib¹ w Bia³ymstoku, na recital autorski
zespo³ów Flash Creep i EKT Gdynia, w trak-
cie koncertu piosenki ¿eglarskiej �Przystañ
Marki� w dniu 7 lipca br.; warto�æ umowy -
6.400,00 z³,

23) zawar³ dwie umowy z firm¹ ART.
DEG W. I³owski, z siedzib¹ w Gdañsku, na
recital autorski zespo³ów �Orkiestra Saman-
ta� i �Mietek Folk�, w trakcie koncertu pio-
senki ¿eglarskiej �Przestañ Marki� w dniu
7 lipca br.; warto�æ umów - 2.500,00 z³ i
4.000,00 z³,

24) zawar³ umowê z Jerzym Siedlarczy-
kiem ze �lubowa na wykonanie siod³a ka-
waleryjskiego, jako nagrody Burmistrza
Miasta Marki w III Mistrzostwach Polski
Formacji Kawaleryjskich; warto�æ umowy
- 3.500,00 z³,

25) zawar³ umowê z O�rodkiem Szkol-
no-Wypoczynkowym �JAGA� sp. z o. o., z
siedzib¹ w Muszynie, na organizacjê kolo-
nii dla dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej
�Chata�; warto�æ umowy - 20.100,00 z³,

26) zawar³ umowê z firm¹ MARPAN sp.
z o.o., z siedzib¹ w Wo³ominie przy ul. Ko-
�cielnej 5/7, na sk³ad i drukowanie biulety-
nu �Informacje z ratusza�; warto�æ umowy
- 19.983,60 z³ (do 31 lipca 2008 roku),

27) zawar³ umowê z Jaros³awem Bargie-
³em z Zielonki na przygotowywanie do dru-
ku biuletynu �Informacje z ratusza�; war-
to�æ umowy - 891,00 z³ za 1 numer biulety-
nu,

28) zawar³ umowê z firm¹ STANBUD
sp. z o. o. J. Staniewski, z siedzib¹ w War-
szawie, na remont dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Pi³sudskiego 140; warto�æ
umowy - 36.795,48 z³,

29) zawar³ umowê z firm¹ Zak³ad Nad-
zoru Technicznego i Wykonawstwo Robót
Ogólnobudowlanych A. Damulis, z siedzi-
b¹ w Markach przy ul. Granicznej 12, na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
wymian¹ okien w budynku Szko³y Podsta-
wowej nr 4 oraz budow¹ chodnika; warto�æ
umowy - 1.600,00 z³,

30) zawar³ umowê z Zak³adem Robót
Ogólnobudowlanych W. Drózd, z siedzib¹
w Warszawie, na remont kominów w budyn-
ku komunalnym przy ul. Sportowej 3; war-
to�æ umowy - 36.148,43 z³,

31) zawar³ umowê z firm¹ PAKRO P.
Kucharski, z siedzib¹ w Zielonce, na wyko-
nanie i monta¿ drzwi dwuskrzyd³owych w
sali gimnastycznej w budynku przy ul.
Wspólnej 12; warto�æ umowy - 7.686,00 z³,

32) zawar³ umowê z firm¹ PLASTECH
s.c. J. M. Tkaczyk, z siedzib¹ w Warszawie
na zamontowanie krat w trzech oknach w
pomieszczeniach Komisariatu Policji w
Markach; warto�æ umowy - 3.159,00 z³,

33) zawar³ umowê z firm¹ PLASTECH F
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s.c. J. M. Tkaczyk, z siedzib¹ w Warszawie
na wymianê okna i czterech szyb oraz mon-
ta¿ piêciu krat stalowych w budynku przy
ul. Wspólnej 12; warto�æ umowy - 3.730,00
z³,

34) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Pro-
jektowo - Architektoniczno - Budowlane M.
Lech, z siedzib¹ w Z¹bkach, na wykonanie
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
wraz z opini¹ techniczn¹ dziewiêciu budyn-
ków komunalnych; warto�æ umowy -
71.370,00 z³,

35) zawar³ umowê z Zak³adem Robót
Ogólnobudowlanych W. Drózd, z siedzib¹
w Warszawie na wybudowanie pochylni dla
osób niepe³nosprawnych, wymianie stolar-
ki okiennej oraz rozebraniu i odtworzeniu
chodnika przy budynku urzêdu; warto�æ
umowy - 74.700,05 z³,

36) zawar³ umowê z firm¹ ERECTA 2 z
siedzib¹ w Warszawie, na opracowanie pro-
jektu wykonawczego modernizacji istniej¹-
cych klatek schodowych (wed³ug wymogów
ppo¿.) w budynku Szko³y Podstawowej nr
3; warto�æ umowy - 18.300,00 z³,

37) zawar³ umowê z Zak³adem Us³ug
Remontowo-Budowlanych J. Gawry�, z sie-
dzib¹ w Wo³ominie, na przebudowê ci¹gów
pieszych przy pomieszczeniu biblioteki (do-
stêp do windy dla niepe³nosprawnych) oraz
wybudowanie pochylni dla wózków inwa-
lidzkich w budynku Zespo³u Szkó³ nr 2 w
Markach; warto�æ umowy - 22.944,87 z³,

38) zawar³ umowê z Biurem Ochrony
Osób i Mienia PERSONA sp. z o. o., z sie-
dzib¹ w Wo³ominie - ochrona imprezy �Me-
moria³ Bercika�; warto�æ umowy - 25,00 z³/
godzina,

39) zawar³ umowê z firm¹ TECH-IN-
STAL sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie na
opracowanie dokumentacji projektowej in-
stalacji gazowej w budynku Mareckiego
O�rodka Kultury; warto�æ umowy -
10.980,00 z³,

40) zawar³ umowê z Przedsiêbiorstwem
Budowlano-Telekomunikacyjnym MBT, z
siedzib¹ w Markach, na budowê przepustu
na rowie melioracyjnym przy ul. Wo³ody-
jowskiego; warto�æ umowy - 21.693,15 z³,

41) zawar³ umowê z firm¹ Przewóz To-
warów S. Orzechowski, z siedzib¹ w Mar-
kach, na przewóz kruszonego gruzu cegla-
no-betonowego, w ilo�ci szacunkowej 2.300
ton z ul. Szwedzkiej w Warszawie do Ma-
rek; warto�æ umowy - 23.485,00 z³ (250,00
z³ za 1 kurs),

42) zawar³ umowê z rzeczoznawc¹ ma-
j¹tkowym Ann¹ �mia³kowsk¹ z Warszawy
na wycenê nieruchomo�ci dla celów:

� renty planistycznej - dzia³ek o nume-
rach ewidencyjnych 20, 25, 26 z obrêbu 5-
08,

� odszkodowania za nieruchomo�ci prze-
jête pod drogi - dzia³ek o numerach ewiden-
cyjnych 89 z obrêbu 5-10; 103/11, 103/16,
103/17, 103/24 z obrêbu 5-06; 52/1 z obrê-
bu 1-12,

� wykupu - dzia³ek o numerach ewiden-
cyjnych 75 z obrêbu 5-06; 145/1, 145/2 z

obrêbu 1-12; 12/2, 13/2 z obrêbu 4-10; 170
z obrêbu 5-08,

warto�æ umowy - 8.607,00 z³,
43) zawar³ umowê z firm¹ STANBUD

sp. z o. o. J. Staniewski, z siedzib¹ w War-
szawie, na naprawê dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Pi³sudskiego 109c; warto�æ
umowy - 6.835,51 z³,

44) zawar³ umowê z firm¹ BCG POL-
SKA Deptuszewska - Smulska - Stru¿kie-
wicz sp. j., z siedzib¹ w Warszawie, na opra-
cowanie: �Raportu z przegl¹du projektów�
oraz �Koncepcji projektów rewitalizacyj-
nych miasta Marki wraz z wytycznymi re-
alizacyjnymi�; warto�æ umowy - 14.400,00
z³,

45) zawar³ umowê z firm¹ Kosztoryso-
wanie - Projekt Projektowanie - Nadzór w
Budownictwie Wodnym i Melioracji A. Ma-
kie³a, z siedzib¹ w Wo³ominie, na opraco-
wanie projektu odwodnienia ul. Granicznej
w Markach; warto�æ umowy - 12.200,00 z³,

46) zawar³ umowê z firm¹ STRATEGOR
Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finanso-
wych, z siedzib¹ w Poznaniu przy ul. Jaro-
chowskiego 8/8, na opracowanie �Strategii
rozwoju mieszkalnictwa dla miasta Marki
na potrzeby rewitalizacji miasta�; warto�æ
umowy - 28.000,00 z³,

47) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Ogól-
nobudowlane, Urz¹dzanie Ogrodów J. Szo-
piñski, z siedzib¹ w Warszawie - Weso³a, na
renowacjê p³yty istniej¹cego boiska g³ów-
nego na terenie klubu sportowego MARCO-
VIA;

48) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Ogól-
nobudowlane A. Borowski, z siedzib¹ w
Barlinku, na renowacjê publicznego WC,
monta¿ kostki brukowej pod wiatami oraz
renowacjê po³owy trybuny od strony ul.
Wspólnej, na terenie klubu sportowego
MARCOVIA; warto�æ umowy - 10.159,00
z³,

49) zawar³ umowê z firm¹ Q-MATIC
POLAND, z siedzib¹ w Warszawie, doty-
cz¹c¹ najmu systemu kolejkowego, zainsta-
lowanego w celu usprawnienia wymiany do-
wodów osobistych dla mieszkañców Marek;
warto�æ umowy - 1.202,14 z³ netto za 1 mie-
si¹c,

50) zawar³ umowê z firm¹ C/S POLSKA
sp. z o.o., z siedzib¹ w Kobylance, na zakup
i monta¿ listew i ta�m ochronnych (zabez-
pieczenie �cian i naro¿ników) w moderni-
zowanym segmencie �C� Szko³y Podstawo-
wej nr 2; warto�æ umowy - 8.204,00 z³ net-
to,

51) zawar³ umowê z firm¹ DOUBLET -
POLFLAG sp. z o.o., z siedzib¹ w Bielsko -
Bia³ej, na zakup i dostawê dwóch 12-oso-
bowych boksów (w wersji przeno�nej) dla
zawodników klubu sportowego MARCO-
VIA; warto�æ umowy - 7.104,00 z³,

52) zawar³ umowê z firm¹ AKAN J. S³a-
wiñski, z siedzib¹ w Warszawie, na wyko-
nanie zagospodarowania placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 4; warto�æ umowy -
39.650,00 z³,

53) zawar³ umowê z Lecznic¹ Wetery-

naryjn¹ w Wo³ominie na wy³apywanie bez-
domnych zwierz¹t z terenu miasta Marki i
zapewnienie im opieki; warto�æ umowy -
449,40 z³/1 zwierzê,

54) zawar³ umowê z Przedsiêbiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowym
STARPACH S. Staro�ciak, z siedzib¹ we
Wroc³awiu, na wykonanie i dostawê wor-
ków do selektywnej zbiórki odpadów; war-
to�æ umowy - 22.936,00 z³,

zamówienia z wolnej rêki
- art. 67 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych
55) zawar³ umowê z firm¹ Hurtownia

Artyku³ów Spo¿ywczych �Bocian�, Karcz-
ma �U Bociana� I. Szczepanowska, z sie-
dzib¹ w Markach, na ¿ywienie 10-osobowej
grupy prewencji Policji (�niadania i kolacje
z dostaw¹ do budynku przy ul. Klonowej,
obiady serwowane w lokalu gastronomicz-
nym); warto�æ umowy - 56.000,00 z³ (do 31
grudnia br.),

56) zawar³ umowê z firm¹ Kosztoryso-
wanie - Projektowanie - Nadzór w Budow-
nictwie Wodnym i Melioracji A. Makie³a, z
siedzib¹ w Wo³ominie, na wykonanie aktu-
alizacji projektu kanalizacji deszczowej w
ul. Sowiñskiego; warto�æ umowy - 4.270,00
z³,

57) zawar³ umowê z firm¹ DKM - La-
skowscy z siedzib¹ w Koby³ce, na wykona-
nie robót dodatkowych (to¿samych) przy re-
alizacji odwodnienia ul. Lisa Kuli w Mar-
kach; warto�æ umowy - 78.500,00 z³,

58) zawar³ umowê z firm¹ ARAM sp. z
o.o., z siedzib¹ w Warszawie, na serwis sys-
temu komputerowego SEL (ewidencja lud-
no�ci); warto�æ umowy - 936,00 z³/miesiêcz-
nie,

59) zawar³ umowê z firm¹ BUDBAR
Us³ugi i Sprzeda¿ Materia³ów Budowlanych
B. Grzesiak, z siedzib¹ w Zielonce, na do-
starczenie 2.800 sztuk u¿ywanych p³yt
JOMB - ¿elbetowych, wielootworowych, w
dobrym stanie technicznym, wraz z za³adun-
kiem i transportem do Marek oraz roz³adun-
kiem we wskazanym miejscu; warto�æ umo-
wy - 187.880,00 z³,

wszczêcie postêpowañ
o dokonanie zamówieñ publicznych
60) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie

przetargowe w trybie przetargu nieograni-
czonego na opracowanie koncepcji progra-
mowej budowy, rozbudowy i modernizacji
dróg dla miasta Marki; termin sk³adania ofert
- 29 czerwca 2007 roku,

61) wobec uniewa¿nienia ww. postêpo-
wania (brak ofert) postanowi³ ponownie
wszcz¹æ postêpowanie na opracowanie kon-
cepcji programowej budowy, rozbudowy i
modernizacji dróg dla miasta Marki w try-
bie negocjacji bez og³oszenia,

62) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograni-
czonego na budowê nawierzchni ulicy Ma-

Dokoñczenie na str. 12
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³ej w Markach; termin sk³adania ofert - 12
lipca 2007 roku,

63) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na budowê nawierzchni ulicy Granicz-
nej w Markach; termin sk³adania ofert - 12
lipca 2007 roku,

64) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na budowê nawierzchni ulicy �rodko-
wej w Markach; termin sk³adania ofert - 12
lipca 2007 roku,

65) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na dostawê i monta¿ mebli szkolnych
dla Szko³y Podstawowej nr 3 przy ul Pomni-
kowej 21 w Markach; termin sk³adania ofert
- 23 lipca 2007 roku,

66) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na Kom-
pleksowy projekt modernizacji Szko³y Pod-
stawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 w Mar-
kach; termin sk³adania ofert - 2 sierpnia 2007
roku,

67) postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na odwodnienie korpusu (osuszenie po-
bocza) ul. Granicznej w Markach; termin sk³a-
dania ofert - 14 wrze�nia 2007 roku,

rozstrzygniêcia postêpowañ
o dokonanie
zamówieñ publicznych
68) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-

we w trybie przetargu nieograniczonego na
u³o¿enie nawierzchni mineralno - bitumicz-
nej na ul. Prusa w Markach. Wp³ynê³y w ter-
minie 2 oferty. Wybrano ofertê nr 2, z³o¿on¹
przez Spó³dzielniê Robót Budowlano-Drogo-
wych z siedzib¹ w T³uszczu. Nastêpnie zo-
sta³a zawarta stosowna umowa,

69) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na
budowê nawierzchni ul. �rodkowej w Mar-
kach. Wp³ynê³y w terminie 4 oferty. Wybra-
no ofertê nr 2, z³o¿on¹ przez Przedsiêbior-
stwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
sp.j., z siedzib¹ w Koby³ce. Nastêpnie zosta-
³a zawarta stosowna umowa,

70) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na
budowê nawierzchni ul. Granicznej w Mar-
kach. Wp³ynê³y w terminie 4 oferty. Wybra-
no ofertê nr 2, z³o¿on¹ przez Przedsiêbior-
stwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
sp.j., z siedzib¹ w Koby³ce. Nastêpnie zosta-
³a zawarta stosowna umowa,

71) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê i monta¿ mebli szkolnych dla Szko-
³y Podstawowej nr 3. Wp³ynê³o w terminie 8
ofert. Wybrano ofertê nr 8, z³o¿on¹ przez fir-
mê PPH BO-SPORT A. Bogusz, z siedzib¹
w Pilawie. Nastêpnie zosta³a zawarta stosow-
na umowa,

72) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na
budowê nawierzchni ul. Ma³ej w Markach.

Wp³ynê³y w terminie 3 oferty. Wybrano ofer-
tê nr 2, z³o¿on¹ przez Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcji Handlu i Obrotu POLHILD I sp.j., z
siedzib¹ w Koby³ce. Nastêpnie zosta³a zawar-
ta stosowna umowa,

73) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na
u³o¿enie nawierzchni mineralno - bitumicz-
nej na ul. Wrzosowej w Markach. Wp³ynê³y
w terminie 2 oferty. Wybrano ofertê nr 1, z³o-
¿on¹ przez Przedsiêbiorstwo Produkcji Han-
dlu i Obrotu POLHILD I sp.j., z siedzib¹ w
Koby³ce. Nastêpnie zosta³a zawarta stosow-
na umowa,

74) uniewa¿ni³ postêpowanie przetargo-
we w trybie negocjacji bez og³oszenia na
opracowanie koncepcji programowej budo-
wy, rozbudowy i modernizacji dróg dla mia-
sta Marki, na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówieñ publicznych - ¿a-
den z zaproszonych wykonawców nie wzi¹³
udzia³u w prowadzonych negocjacjach.

75) uniewa¿ni³ postêpowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na
kompleksowy projekt modernizacji Szko³y
Podstawowej nr 3 przy ul Pomnikowej 21 w
Markach, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówieñ publicznych - nie
zosta³a z³o¿ona ¿adna oferta,

76) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetargo-
we w trybie zapytania o cenê na sporz¹dze-
nie kosztorysu inwestorskiego i sprawowa-
nie nadzoru przy realizacji zadania pt. U³o-
¿enie nawierzchni mineralno - bitumicznej
ulic: Ma³ej, Granicznej i �rodkowej w Mar-
kach. W terminie zosta³y z³o¿one 3 oferty.
Wybrano ofertê nr 2, z³o¿on¹ przez Zak³ad
Nadzoru Technicznego i Wykonawstwa Ro-
bót Ogólnobudowlanych z siedzib¹ w Mar-
kach. Nastêpnie zosta³a zawarta stosowna
umowa,

Z ZAKRESU ZARZ¥DU
MIENIEM KOMUNALNYM
77) zawar³ umowy, dotycz¹ce sp³aty w ra-

tach zaleg³o�ci czynszowych z tytu³u wynaj-
mu:

� lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnej 5,
� lokalu mieszkalnego przy ul. Pi³sudskie-

go 80,
� lokalu mieszkalnego przy ul. Pi³sudskie-

go 196,
78) zawar³ umowê najmu lokalu u¿ytko-

wego o powierzchni 22,51 m2 w budynku przy
ul. Pi³sudskiego 141 (Zak³ad Us³ug Pogrze-
bowych CHARON),

79) zawar³ umowy dzier¿awy:
� gruntu o pow. 30 m2 przy ul. Wspólnej

30 (sklep spo¿ywczy),
� gruntu o pow. 1500 m2 przy ul. Spor-

towej (z firm¹ Miasteczko Rozrywki
ZDZI�),

Z ZAKRESU GOSPODARKI
NIERUCHOMO�CIAMI
I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
80) wyda³ obwieszczenie w sprawie og³o-

szenia wykazu nieruchomo�ci przeznaczo-

nych do sprzeda¿y, tj. 22 dzia³ek z obrêbu 4-
06 o numerach ewidencyjnych: 31/51 przy ul.
Ks. Popie³uszki; 31/6, 31/7, 31/8, 31/12, 31/
13, 31/14, 31/15, 31/17, 31/24, 31/51 - 31/
56 przy ul. Projektowanej, 31/18 i 31/19 przy
ul. Prymasa Wyszyñskiego oraz 31/61, 31/62,
31/66, 31/67 przy ul. Gen. Sowiñskiego,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ SPRAW
ORGANIZACYJNYCH
81) zawar³ porozumienie ze Starost¹ Po-

wiatu Wo³omiñskiego w sprawie przekazania
przez miasto Marki dotacji w wysoko�ci
10.000,00 z³ w celu poprawy warunków le-
czenia przez Szpital Powiatowy w Wo³omi-
nie, z przeznaczeniem na zakup aparatury
medycznej,

82) przyj¹³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³ i
skierowa³ je do Przewodnicz¹cej Rady, ce-
lem nadania im biegu:

� w sprawie powo³ania zespo³u opiniuj¹-
cego ³awników (Druk nr 64),

� w sprawie wst¹pienia kandydata z tej sa-
mej listy na miejsce radnego w zwi¹zku z
wyga�niêciem mandatu (Druk nr 66),

� w sprawie okre�lenia kierunków dzia-
³añ Burmistrza Miasta Marki zmierzaj¹cych
do poprawy warunków mieszkaniowych na-
jemców gminnych lokali mieszkalnych (Druk
nr 67),

� w sprawie nieskorzystania z przys³ugu-
j¹cego gminie prawa pierwokupu (Druk nr
68),

� zmieniaj¹cy uchwa³ê nr V/23/2007 Rady
Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w
sprawie bud¿etu Miasta Marki na 2007 rok
(Druk nr 69),

� w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie do zasobu nieruchomo�ci gminnych
udzia³u 1/5 czê�ci w niezabudowanych nie-
ruchomo�ciach gruntowych, przeznaczonych
pod gminne drogi publiczne (Druk nr 70),

� w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie do zasobu nieruchomo�ci gminnych
niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej
(Druk 73),

� w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier-
¿awienie na okres 5 lat w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomo�ci, po³o¿onej w Markach
przy ul. Podgórskiej (Druk nr 74),

� w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y
w drodze przetargu niezabudowanej nierucho-
mo�ci gruntowej, stanowi¹cej mienie komu-
nalne (Druk nr 75),

83) wyda³ Zarz¹dzenia:
� Nr 19/2007 w sprawie zmiany Regula-

minu wynagradzania pracowników Urzêdu
Miasta Marki,

� Nr 20/2007 w sprawie powo³ania Ko-
misji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespo-
³u Szkó³ nr 1 w Markach ubiegaj¹cego siê o
awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,

� Nr 21/2007 w sprawie nieskorzystania z
przys³uguj¹cego gminie prawa pierwokupu,

� Nr 22/2007 w sprawie powo³ania komi-

Dokoñczenie ze str. 11
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Uchwa³a Nr X/70/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 5 wrze�nia 2007 roku

w sprawie og³oszenia przetargu na wybór banku
obs³uguj¹cego bud¿et Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹z-
ku z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�-
niejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 roku Prawo Zamówieñ Publicznych (Dz. U. z
2004 roku Nr 19, poz. 177 z pó�niejszymi zmianami)
uchwala siê co nastêpuje :

§ 1
Og³asza siê przetarg nieograniczony na prowadzenie

rachunków bankowych:
1) Urzêdu Miasta Marki - rachunek podstawowy, ra-

chunki pomocnicze,
2) gminnych jednostek o�wiatowych - rachunek pod-

stawowy, rachunki pomocnicze,
3) Biblioteki Publicznej Miasta Marki,
4) Mareckiego O�rodka Kultury,
5) O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Markach.

§ 2
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj¹cy

bêdzie siê kierowa³ nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) oprocentowanie rachunku podstawowego - waga:

40; sposób oceny: maksymalizacja,
2) koszt jednostkowy przelewu w systemie na rachu-

nek w innym banku - waga: 20; sposób oceny: minimali-
zacja,

3) prowizja od wp³at gotówkowych na rachunek ban-
kowy - waga: 20; sposób oceny: minimalizacja,

4) odleg³o�æ placówki banku w kilometrach od siedzi-
by Urzêdu Miasta Marki przy Al. Pi³sudskiego 95 - waga:
20; sposób oceny: minimalizacja.

§ 3
Zamówienie winno zostaæ udzielone na okres 5 lat.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

sji przetargowej (postêpowanie w trybie ne-
gocjacji bez og³oszenia a opracowanie kon-
cepcji programowej budowy, rozbudowy i
modernizacji dróg dla miasta Marki),

� Nr 23/2007 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,

� Nr 24/2007 w sprawie og³oszenia kon-
kursu ofert na urzêdnicze stanowisko pracy
Inspektor lub referent ds. ksiêgowo�ci w
Urzêdzie Miasta Marki,

� Nr 25/2007 w sprawie og³oszenia kon-
kursu ofert na urzêdnicze stanowisko pracy
Inspektor lub referent ds. zarz¹du dróg w
Urzêdzie Miasta Marki,

� Nr 26/2007 w sprawie og³oszenia kon-
kursu ofert na urzêdnicze stanowisko pracy
Samodzielne stanowisko ds. przygotowywa-
nia i wdra¿ania programów unijnych oraz pro-
mocji miasta,

� Nr 27/2007 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,

� Nr 28/2007 w sprawie Regulaminu prze-
prowadzenia okresowej oceny kwalifikacyj-
nej pracowników samorz¹dowych,

� Nr 29/2007 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,

84) wyda³ nastêpuj¹ce decyzje administra-
cyjne:

192 decyzje podatkowe, w tym:
� 88 decyzji ustalaj¹cych wymiar podat-

ku,
� 104 decyzje zmieniaj¹ce wysoko�æ po-

datku,
11 decyzji z zakresu windykacji, w tym:
� 2 decyzje w sprawie umorzenia zaleg³o-

�ci z tytu³u podatku od �rodków transportu,
� 9 decyzji w sprawie umorzenia zaleg³o-

�ci z tytu³u podatku od nieruchomo�ci,
50 decyzji z zakresu ewidencji dzia³alno-

�ci gospodarczej, w tym:
� 37 decyzji w sprawie likwidacji dzia³al-

no�ci gospodarczej,
� 2 decyzje w sprawie wygaszenia zezwo-

lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
� 8 decyzji zezwalaj¹cych na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych,
� 2 decyzje w sprawie zmiany tre�ci decy-

zji zezwalaj¹cych na sprzeda¿ napojów alko-
holowych,

� 1 decyzjê w sprawie wygaszenia licen-
cji na przewóz drogowy osób taksówk¹,

323 decyzje z zakresu zarz¹du dróg, w
tym:

� 78 decyzji zezwalaj¹cych na zajêcie pasa
drogi,

� 110 decyzji zezwalaj¹cych na umiesz-
czenie urz¹dzenia w pasie drogi (do celów
projektowych),

� 87 decyzji zezwalaj¹cych na umieszcze-
nie urz¹dzenia w pasie drogi,

� 48 decyzji zezwalaj¹cych na lokalizacjê

zjazdu,
31 decyzji z zakresu gosp. nieruchomo-

�ciami i planowania przestrzennego, w tym:
� 26 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³ nie-

ruchomo�ci,
� 4 decyzje w sprawie warunków zabudo-

wy i zagospodarowania nieruchomo�ci,
� 1 decyzjê w sprawie rozgraniczenia nie-

ruchomo�ci,
18 decyzji z zakresu ochrony �rodowiska,

w tym:
� 12 decyzji w sprawie zezwolenia na wy-

cinkê drzew,
� 5 decyzji w sprawie uwarunkowañ �ro-

dowiskowych inwestycji,
� 1 decyzjê w sprawie zezwolenia na wy-

konywanie dzia³alno�ci us³ugowej, polegaj¹-
cej na odbiorze odpadów ze zbiorników bez-
odp³ywowych,

Z ZAKRESU
POMOCY SPO£ECZNEJ
85) wyda³ 1023 decyzje, w tym:
� 40 decyzji w sprawie dodatków miesz-

kaniowych,
� 475 decyzji, dotycz¹cych �wiadczeñ z

pomocy spo³ecznej,
� 500 decyzji, dotycz¹cych �wiadczeñ ro-

dzinnych,
� 8 decyzji w sprawie zaliczek alimenta-

cyjnych.

E
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Uchwa³a nr X/71/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 5 wrze�nia 2007 roku

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr V/23/2007 Rady Miasta
Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie bud¿etu

Miasta Marki na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmiana-
mi), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�niejszymi
zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006
roku Nr 129, poz. 902 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21

lutego 2007 roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki na 2007
rok zmienionej uchwa³¹ nr VI/35/2007 Rady Miasta Marki
z dnia 21 marca 2007, uchwa³¹ nr VII/36/2007 Rady Mia-
sta Marki z dnia 18 kwietnia 2007, uchwa³¹ nr VIII/49/2007
Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku i uchwa³¹ nr
IX/57/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007
roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w planie dochodów bud¿etu miasta na 2007 rok -
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) w planie wydatków bud¿etu miasta na 2007 rok - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) za³¹cznik nr 3 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre-
�lone w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) za³¹cznik nr 4 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre-
�lone w za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) za³¹cznik nr 10 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre-
�lone w za³¹czniku nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) za³¹cznik nr 13 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre-
�lone w za³¹czniku nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr X/72/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 5 wrze�nia 2007 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie
do zasobu nieruchomo�ci gminnych, udzia³u 1/3

cz. w niezabudowanych nieruchomo�ciach grunto-
wych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001
r. Nr 142 , poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na nabycie do zasobu nieruchomo-

�ci gminnych, udzia³u 1/3 czê�ci przys³uguj¹cego osobom
fizycznym w niezabudowanych nieruchomo�ciach grun-
towych, po³o¿onych w Markach przy ul. Wilczej, oznaczo-
nych w ewidencji gruntów miasta Marki jako dzia³ka nr
ewid. 58/11 o powierzchni 256 m2 i dzia³ka nr ewid. 58/12
o pow. 740 m2 w obrêbie 4-07, uregulowanych w ksiêdze
wieczystej Kw. Nr 38257 z przeznaczeniem pod drogê
publiczn¹.

§ 2
Nabycie w³asno�ci wymienionego w § 1 udzia³u w nie-

ruchomo�ciach nast¹pi ze �rodków pochodz¹cych z bu-
d¿etu Gminy za cenê nie wy¿sz¹ od warto�ci rynkowej
nieruchomo�ci.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr X / 73 / 2007
Rady Miasta Marki

z dnia 5 wrze�nia 2007 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie
do zasobu nieruchomo�ci gminnych, niezabudowa-

nej nieruchomo�ci gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co na-
stêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na nabycie do zasobu nieruchomo-

�ci gminnych, niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Marki obrêbu 1-
05, jako dzia³ka nr ewid. 63/11 o powierzchni 1260 m2
uregulowana w ksiêdze wieczystej Kw. Nr 16843, po³o¿o-
na w ci¹gu ul. Borówkowej stanowi¹cej gminn¹ drogê pu-
bliczn¹.

§ 2
Nabycie w³asno�ci wymienionej w § 1 nieruchomo�ci

nast¹pi ze �rodków pochodz¹cych z bud¿etu Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Biuletyn informacyjny
Urzêdu Miasta Marki

Wydawca: Urz¹d Miasta Marki
Marki, Al. Pi³sudskiego 95
tel. 781 10 03
Redaktor naczelny: Janusz Werczyñski
Sk³ad i ³amanie:
MARPAN Sp. z o.o.
Wo³omin, ul. Koscielna 5/7
Druk: Agencja Marketingowa
JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki

E Uchwa³a Nr X / 74 /2007
Rady   Miasta  Marki

z  dnia 5 wrze�nia 2007 roku.

w  sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w drodze
przetargu niezabudowanej   nieruchomo�ci grunto-

wej, stanowi¹cej  mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm. ) w zwi¹zku z  art. 13 ust. 1, art. 28
i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  Nr 261,  poz.
2603 z pó�n. zm.) uchwala siê,  co nastêpuje:

§ 1
Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargu nie-

zabudowan¹ nieruchomo�æ gruntow¹, uregulowan¹ w
ksiêdze wieczystej Kw. 80396,  po³o¿on¹ w Markach przy
ul. Pi³sudskiego,  na któr¹ sk³adaj¹ siê dzia³ki nr ewid. 1/
10 o  powierzchni 1251 m2 i nr ewid. 1/12 o powierzchni
8641 m2 w obrêbie 1-11.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a nr X/76/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 5 wrze�nia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w sta³ych obwo-
dach g³osowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 i 3 i art. 31
ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku
nr 159, poz. 1547 z pó�niejszymi zmianami), uchwala siê, co
nastêpuje:

§ 1
W uchwale Nr XXXVII 410/2002 Rady Miasta Marki z

dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia sta³ych
obwodów g³osowania, zmienionej uchwa³¹ Nr VI/30/03
Rady Miasta Marki z dnia 23 kwietnia 2003 roku w spra-
wie wprowadzenia zmian w sta³ych obwodach g³osowa-
nia, oraz zmienionej uchwa³¹ Nr XIV/114/2004 Rady Mia-
sta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w
opisie granic sta³ych obwodów g³osowania, wprowadza siê
zmianê polegaj¹c¹ na podziale obwodu g³osowania Nr 10
na dwa obwody g³osowania Nr 10 i Nr 11, zgodnie z za-
³¹cznikiem do uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej
wiadomo�ci przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Marki oraz umieszczenie na stronie internetowej.

§ 3
Uchwa³a podlega niezw³ocznemu przekazaniu Wojewo-

dzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w War-
szawie.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr X/77/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 5 wrze�nia 2007 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê ulicy, stanowi¹cej drogê gminn¹, zlokalizo-

wanej na dzia³ce nr ewidencyjny 7 w obrêbie geodezyj-
nym 1-06, przebiegaj¹cej od Al. Marsz. Józefa Pi³sudskie-
go do ul. Legionowej w Markach, nazwê �Ksiêdza Stani-
s³awa Pa³acha�.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia
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Waøne telefony i adresy

Urzπd Miasta
Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego 95
Centrala ñ Sekretariat ((((( 781-10-03

(((((781-38-30    fax. 781-13-78
Uwaga po po≥πczeniu siÍ z centralπ
moøna tonowo wybraÊ numer wewnÍtrzny.
Adres poczty elektronicznej: urzad.miasta@marki.pl
Burmistrz pok. 23 ((((( 781-10-03
burmistrz@marki.pl
ZastÍpca Burmistrza pok. 23 ((((( 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczπcy Rady pok. 38 wew. 138
Biuro Rady pok. 38 wew. 138
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
Wydzia≥ Zarzπdu DrÛg pok. 21` wew. 121

kier. wew. 115
drogi@marki.pl
Wydzia≥ Inwestycji pok. 18, 19

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Wydzia≥ Organizacyjny,  Kadry

pok. 27 wew. 127
organizacyjny@marki.pl
kadry@marki.pl
Kancelaria pok. 6 wew. 146
kancelaria@marki.pl
Ewidencja Dzia≥alnoúci Gospodarczej

pok. 17 wew. 117
edg@marki.pl
Biuletyn Inf. Publicznej pok. 10 wew. 143
biuletyn@marki.pl
Informatyk pok. 10 wew. 143
informatyk@marki.pl
Wydzia≥ Finansowo - Budøetowy
Naczelnik pok. 41 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7

wew. 147
podatki@marki.pl
Kasa wew. 145
Windykacja pok. 8 wew. 148
windykacja@marki.pl
P≥ace pok. 11

wew. 120,121
Wydzia≥ Gospodarki Nieruchomoúciami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 141
nieruchomosci.planowanie@marki.pl
nieruchomosci@marki.pl
planowanie@marki.pl
Wydzia≥ Zarzπdu Mieniem Komunalnym

pok. 4,5,9
wew. 105, 128, 142

komunalny@marki.pl
Wydzia≥ Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Wydzia≥ Prawny pok. 32 wew. 153
Wydzia≥ Spraw Obywatelskich
Urzπd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludnoúci
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 131
rso@marki.pl
Wydzia≥ Techniczny ul. Lisa Kuli 3       ((((( 781-11-01
techniczny@marki.pl
Wydzia≥ Oúwiaty ul. Duøa 3

((((( 771-37-34
oswiata@marki.pl

Policja
Al. Pi≥sudskiego 95 ((((( 781 - 23 ñ 20
((((( 761 ñ 80 ñ 80, ((((( 761 ñ 80 ñ 81

fax. 781 ñ 10 ñ 07
Policyjny telefon zaufania ((((( 787 20 00
- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o: miejscach
przechowywania przedmiotÛw pochodzπcych z przestÍpstwa
- chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ ciekawymi informacjami - ZA-
DZWO—: Gwarantujemy pe≥nπ anonimowoúÊ, kaøda infor-
macja zostanie sprawdzona. PomÛø sobie i innym.

Przychodnie Zdrowia
ul. Sportowa 3 NZOZ ÑKARDIO-MEDî

((((( 781 16 03, 781 16 05
ul. Fabryczna 1 NZOZ ÑESCULAPî Przychodnia Marki

(((((761-90-35, 761-90-80, fax. 761-92-78

Pogotowie ratunkowe
Pogotowie ratunkowe ((((( 999
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Warszawa, ul. Hoøa 56 (((((52 51 299
Nocna Wyjazdowa
Pomoc Lekarska (((((52 51 206

Apteki
ul. Sportowa 3, ((((( 781 16 04
czynna: pon. - pt. 800-2000, sob. 9-15
Al. Pi≥sudskiego 43, ((((( 781 10 19
czynna: pon. - pt. 800-1900, sob. 800-1400

Al. Pi≥sudskiego 176 ((((( 781 13 14
czynna: pon. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

niedz. 900-1500

ul. Fabryczna 1
Apteka ÑPOD ESKULAPEMî ((((( 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 900 - 1400

Apteka ÑARALIAî ((((( 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 830 - 1400

Pogotowie energetyczne
Wo≥omin ((((( 763 57 00, 763 57 20
Konserwator oúwietlenia ulicznego

((((( 0-607-421-729
Marecki Oúrodek Kultury

ul. Fabryczna 2, ((((( 781 14 06
mok@mokmarki.pl

Wodociπg Marecki
ul.Øeromskiego 30, ((((( 781 35 32

biuro@wodociagmarecki.pl
MTS ÑMARCOVIA 2000î

ul. WspÛlna 12, ((((( 781 12 84

Biblioteka Publiczna
e-mail: biblioteka@marki.pl
ul. Lisa Kuli 3a, ((((( 781 11 44
filia w Pustelniku, ul. Pomnikowa 21

((((( 771 48 21
filia w Strudze, ul. Wczasowa 5

((((( 781 14 27

UrzÍdy Pocztowe
UP nr 1, ul. Sportowa 1 ((((( 781 10 01
UP nr 3, Al. Pi≥sudskiego 139 ((((( 781 13 12
UP nr 4,ul. Legionowa 1 ((((( 781 12 50

Punkt Konsultacyjny
dla osÛb uzaleønionych i ich rodzin

ul. Sportowa 3 (budynek Przychodni Zdrowia)
czynny w kaødy wtorek w godz. 900-1200

oraz w kaødy czwartek w godz. 16 - 19.
((((( (ca≥odobowo) 761-93-63

Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
i úwiadczenia rodzinne

ul. Lisa Kuli 3A, ((((( 771 30 23, 761 91 77
fax. 771 43 03

Parafie
pw. úw. Izydora,
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 781 10 51
pw. úw. Andrzeja Boboli,
Al. Pi≥sudskiego 248 ((((( 781 14 92
pw. Matki Boøej KrÛlowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 ((((( 781 13 41
pw. NajúwiÍtszej Maryii Panny Matki Koúcio≥a,
ul. Zπbkowska ((((( 602 451 677

Przedszkola
PM Nr 1, al. Pi≥sudskiego 77 ((((( 781 10 38
pm@marki.net.pl
PM Nr 2, ul. Duøa 1a ((((( 781 12 89
pm2@marki.net.pl
PM Nr 3, al. Pi≥sudskiego 246 ((((( 781 14 82
pm3@marki.net.pl
Niepubliczne Przedszkole ÑTeletubiúî
ul. Lisa Kuli 3 ((((( 799 23 06
Niepubliczne Przedszkole ÑSmerfyî
ul. Szpitalna 36 ((((( 771 25 72
Niepubliczne Przedszkole ÑDzieciÍcy Rajî
ul. Pi≥sudskiego 180 ((((( 771 48 05

Szko≥y
SP nr 1, ul. OkÛlna 14 ((((( 781 10 26
sp1@marki.net.pl
SP nr 2, ul. Szkolna 9 ((((( 781-11-29
sp2@marki.net.pl
SP nr 3, ul. Pomnikowa 21 ((((( 781 12 91
sp3@marki.net.pl
SP nr 4, ul. Duøa 3 ((((( 781 12 96
sp4@marki.net.pl
SP nr 5, ul. Wczasowa 5 ((((( 781 18 57
zs2@marki.net.pl
Gimnazjum nr 1 w Zespole SzkÛ≥ nr 1
Al. Pi≥sudskiego 96 ((((( 781 10 17
zs1@marki.net.pl
Gimnazjum nr 2 w Zespole SzkÛ≥ nr 2
ul. Wczasowa 5 ((((( 781 18 57
zs2@marki.net.pl

ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych
ul. Kasztanowa 21 ((((( 781 13 17
Specjalny Oúrodek Szkolno - Wychowawczy
Al. Pi≥sudskiego 252 ((((( 781 14 85

ÑAD ASTRAî ((((( 781- 29-03
Prywatna Szko≥a Podstawowa
i Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Markach,

e-mail adastra@neostrada.pl

Niepubliczne Liceum OgÛlnokszta≥cπce dla Doros≥ych
Niepubliczne Liceum Uzupe≥niajπce OgÛlnokszta≥cπce dla
Doros≥ych
Policealna Niepubliczna Szko≥a ÑCollegeî Gastronomiczno-
Hotelarska
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 423- 90-27

((((( 0-607 133 299

Pe≥nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802


