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B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ê d u  M i a s t a  M a r k i

Nowe kierownictwo Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad podtrzymuje

deklarację zbudowania drogi ekspresowej

między Markami i Radzyminem jeszcze

przed Euro 2012.

Nowy Generalny Dyrektor Dróg Krajo-

wych i Autostrad Lech Witecki zlecił spo-

rządzenie bilansu otwarcia zawierającego

ocenę przygotowań do realizacji najważ-

niejszych dróg na terenie całej Polski. Do-

kument ten odnosi się także do przedsię-

wzięcia, którym żywotnie zainteresowani

są mieszkańcy Marek - budowy obwodni-

cy Marek i Radzymina, który w nomenkla-

turze drogowej nosi nazwę drogi ekspreso-

wej S-8.

Ze sporządzonego bilansu otwarcia wyni-

ka, że w listopadzie 2007 roku został złożo-

no do Wojewody Mazowieckiego wniosek o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach budowy drogi. Autorzy opraco-

wania uznają, że uzyskanie decyzji powin-

no nastąpić w trzecim kwartale bieżącego

roku. Decyzja o środowiskowych uwarun-

kowaniach budowy drogi ma kapitalne zna-

czenie dla projektowanego przedsięwzięcia.

Przesądza ona przebieg drogi, który na nie-

których odcinkach opracowano w kilku wa-

riantach.

Zgodnie z planami drogowców następnym

etapem przygotowania budowy będzie opra-

cowanie koncepcji programowej i przepro-

wadzenie konsultacji społecznych dotyczą-

cych szczegółowych rozwiązań projektowych

(lokalizacja chodników, zatok autobuso-

wych, kładek dla pieszych, ścieżek rowero-

wych, ekranów etc). Do tego etapu przygoto-

wuje się Urząd Miasta Marki, który od daw-

na zabiega o zaprojektowanie na początko-

wym odcinku trasy ekranów półtunelowych.

Ekrany te w znaczący sposób ograniczą ha-

łas, który może być źródłem uciążliwości

dla pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Po

zatwierdzeniu koncepcji programowej ma

być wydana decyzja lokalizacyjna a następ-

nie przygotowany projekt budowlany, pro-

jekt wykonawczy i materiały przetargowe.

W drugim kwartale 2010 roku przewi-

duje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Prace będą trwały co najmniej 2 lata. Ich

zakończenie planowane jest na drugi kwar-

tał 2012 roku.

Plany drogowców nie przewidują kom-

plikacji, których możliwość wystąpienia

ujawniła się podczas rozprawy administra-

cyjnej mającej miejsce w dniu 17 lipca bie-

żącego roku w Radzyminie. W jej trakcie

protesty zgłosili mieszkańcy podradzymiń-

skich wsi Janków Nowy i Ciemne zaniepo-

kojeni perspektywą budowy drogi przebie-

gającej przez środek ich wsi.

Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyń-

ski poinformował zebranych o wyczerpują-

cej się cierpliwości mieszkańców Marek,

przez które każdego dnia przejeżdża około

55 tysięcy pojazdów. - Dłużej nie jesteśmy

w stanie znosić korków, hałasu, wibracji -

apelował burmistrz Marek.

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski

zadeklarował wydanie w ciągu dwóch mie-

sięcy koniecznej dla dalszego postępowania

decyzji.

Obwodnica na EurObwodnica na EurObwodnica na EurObwodnica na EurObwodnica na Euro 2012?o 2012?o 2012?o 2012?o 2012?

Zakończony został konkurs na najładniejszą posesję oraz balkon

w Markach. Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta Marki.

Łącznie wpłynęło 13 wniosków konkursowych. Komisja pod prze-

wodnictwem radnej Elżbiety Brzozowskiej po wnikliwej analizie

zaproponowanych kandydatur uznała, iż najładniejsza Marecka po-

sesja znajduje się przy ul. Dmowskiego 25 w Markach.

(wyniki konkursu na str. 3)

Rozstrzygnięto VII Edycję Konkursu

,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”

I Miejsce - posesja przy ul. Dmowskiego 25.

Kilkuset mieszkañców Marek
¿egna³o lato
na parafialnym pikniku
na terenie
wokó³ plebanii
parafii Œw. Izydora

(nasza relacja na str. 4)

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE - informacja na str. 3
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Komunikacja

1 listopada
W dniach 1 i 2 listopada obchodzimy

dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Oznacza to olbrzymi ruch kołowy i pie-
szy w okolicy mareckich cmentarzy.

Burmistrz miasta wystąpił do komen-
danta Komisariatu Policji w Markach z
prośbą aby w te dni objęto dodatkowym
nadzorem rejon cmentarzy oraz ruch kie-
rowców samochodów na skrzyżowaniu
ul. Okólnej z ul. Bandurskiego. Jedno-
cześnie wystąpił do Zarządu Transportu
Miejskiego z propozycją, aby w dni świą-
teczne autobusy linii 718 i 732 zatrzy-
mywały się na starej pętli przy fabryce
FOC FOMAR.

W dniach od  25 do 26 października
i od 29 października do 3 listopada przed
cmentarzami zostaną postawione duże
pojemniki na odpady, natomiast w
dniach od 31 października do 3 listopa-
da będą tam ustawione sanitariaty typu
Toy-Toy.

w okresie od 22 października

do 12 listopada 2008 roku

w Urzędzie Miasta Marki pok. 38

w godz. 16.00 - 18.00

Tel. 781 - 38 - 34

22 października 2008 roku

Tadeusz Skłodowski

Filip Rżewski

29 października 2008 roku

Izabela Brzezińska

Urszula Paszkiewicz

5 listopada 2008 roku

Grzegorz Młodzianowski

Tadeusz Pasternak

12 listopada 2008 roku

Maciej Grabowski

Bogusław Dąbkowski

Przewodnicząca Rady Miasta

Marki Maria Przybysz - Piwko

pełni dyżur w każdą środę

w godzinach 12.00 – 14.00

Dyżury Radnych

U ordynariusza

arcybiskupa

Henryka Hosera
29 września 2008 roku, burmistrz

miasta Marki Janusz Werczyński wraz z
Prezesem Towarzystwa Powściągliwość i
Praca ks. Sylwestrem Szwajcą CSMA
oraz z ks. Rafałem Szwajcą spotkali się z
Arcybiskupem Henrykiem Hoserem w
Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Spo-
tkanie dotyczyło organizowanych przez
Towarzystwo Powściągliwość i Praca
Ogólnopolskich Michalickich Warszta-
tów Liturgiczno-Muzycznych, które na
terenie naszego miasta odbyły się 16-19
października 2008 roku. W ramach
warsztatów 18 października o godz.
18.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej
odbył się Koncert Pamięci Sługi Bożego
Jana Pawła II, którego wykonawcami byli
uczestnicy i zaproszeni gości. Na zakoń-
czenie spotkania burmistrz miasta Mar-
ki wręczył Ordynariuszowi Diecezji War-
szawsko-Praskiej zaproszenie na wyżej
wspomniany koncert i poprosił o prze-
wodniczenie Mszy św. poprzedzającej
koncert.

Europejski standard

sali gimnastycznej
21 lipca rozpoczęto prace nad budową

sali gimnastycznej w Szkole Podstawo-
wej nr 4. Będzie to jeden z niewielu obiek-
tów o wysokim standardzie w naszym
powiecie.  Termin jaki został wyznaczony
na zakończenie robót to październik
2009 roku, ale jak powiedział jeden z
wykonawców ukończenie budowy plano-
wane jest z końcem lipca przyszłego roku.
Świadczy to o szybkim tempie, w jakim
postępują prace.

Nowy obiekt to będzie hala o wymia-
rach olimpijskich z pełnym zapleczem.
Poza trybunami na ponad 300 osób za-
planowano m.in. pomieszczenia trener-
skie, sanitariaty, profesjonalne szatnie
oraz dwie sale wspomagające. Ponadto
hala będzie przystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych. Z nadzieją na budowę
patrzy grono pedagogiczne.

- Sala ta stwarzać będzie dzieciom
wszelkie możliwości rozwoju - zaznacza
dyrektor Magdalena Osińska -  Mam
nadzieję, że gdy hala zostanie oddana
do użytku będą się tam odbywać nie tyl-
ko zawody sportowe, ale także imprezy
kulturalne.

System Informacji

Miejskiej
W ramach jednolitego systemu infor-

macji miejskiej zamontowano wzdłuż al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 tabli-
ce z nazwami ulic. Mamy nadzieję, iż
duże i czytelne drogowskazy znacznie
ułatwią kierowcom poruszanie się po
mieście.

PM

Chodnik

na ulicy

Kościuszki
25 lipca rozpoczęto prace na przebu-

dową chodnika na ulicy Kościuszki.
Umowa dotycząca inwestycji, którą

podpisano kilka tygodni wcześniej pre-
cyzuje zadanie jako:  „Przebudowę chod-
nika wraz z wjazdami na posesje w ulicy
Kościuszki od ul Okólnej do granic mia-
sta Marki”.

W planach jest więc wykonanie chodni-
ka wraz z wjazdami bramowymi na pose-
sje z kostki brukowej, krawężników, obrze-
ży, ścieku ulicznego z kostki brukowej. War-
tość tej inwestycji to 289 208.95 zł.

W Internecie zaczęły pojawiać się
pierwsze reakcje mieszkańców, jak ta z
forum pytań miasta - Bardzo cieszy mnie
widok kładzionego chodnika na ulicy
Kościuszki (Karina, 30.07.2008 r.). Po-
zytywne reakcje pojawiają się także u co-
dziennych użytkowników chodnika - To
dobra inwestycja, gdyż problemem było
nawet dojście  do przystanku autobuso-
wego, a po opadach deszczu i śniegu
pobocze nie nadawało się do chodzenia
- powiedziała „Informacjom z Ratusza”
makowianka, która spacerowała z
wnuczką i zwróciła uwagę na zalety in-
westycji. Zakończenie prac nastąpi do 14
października br.

SP
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19 września 2008 rozpoczę-

ły się bezpłatne szczepienia

ochronne przeciwko grypie

osób od 65 roku życia.
Każdy mieszkaniec Marek, który po-

siada stałe zameldowanie na terenie na-
szego miasta i ukończył 65 lat może pod-
dać się bezpłatnemu szczepieniu w ra-
mach realizowanego programu szczepień
ochronnych. Akcja szczepień rozpoczęła
się 19 września i będzie kontynuowana
do 14 grudnia 2008 roku. Realizowany
programy szczepień finansowany jest
budżetu Miasta Marki. Refundacja obej-
muje koszt szczepionki oraz zaszczepie-

nia, więc uprawnieni mieszkańcy miasta
uczestniczący programie szczepień nie
ponoszą żadnych kosztów.

Celem szczepień przeciwko grypie jest
nie tylko uniknięcie zachorowania na
samą grypę, ale przede wszystkim unik-
nięcie poważnych powikłań pogrypo-
wych, takich jak: zapalenie płuc, zapale-
nie mięśnia sercowego, czy zapalenie
mózgu, stanowiących bezpośrednie za-
grożenie życia pacjenta. Badania nauko-
we w zakresie szczepień przeciwko grypie
wskazują na ich szczególną skuteczność
i efektywność kosztową u osób w wieku
65-74 lata, w tym znaczną redukcję licz-
by hospitalizacji z powodu zapalenia

��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie �

Szczepienia ochrSzczepienia ochrSzczepienia ochrSzczepienia ochrSzczepienia ochronneonneonneonneonne
płuc, grypy, innych schorzeń układu od-
dechowego oraz znaczny spadek liczby
przypadków śmiertelnych powikłań po
grypie. Program bezpłatnych szczepień
realizuje Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „KARDIO-MED” (ul. Spor-
towa 3) oraz Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej „ESKULAP” (ul. Fabrycz-
na 1).

- Docierają do nas pierwsze informa-
cje, że program jest pozytywnie odbiera-
ny przez społeczność seniorów Marek.
Dlatego zamierzamy wprowadzić projekt
szczepień jako zadanie cykliczne - zazna-
czył burmistrz Janusz Werczyński.

PM

Od 22 września do 23 października wy-

stawione były pojemniki na odpady wielko-

gabarytowe w ramach akcji „Jesienne Po-

rządki 2008”

Urząd Miasta Marki po raz kolejny zorga-

nizował zbiórkę odpadów wielkogabaryto-

wych. Jesienne porządki są już drugą w tym

roku akcją, podczas której mieszkańcy mia-

sta mogą pozbyć się starych mebli, dywa-

nów, czy innych niepotrzebnych przedmio-

tów o dużych rozmiarach. Jednocześnie przy-

pominamy, iż do podstawionych przez

Urząd Miasta kontenerów nie należy wrzu-

cać odpadów przemysłowych i z działalno-

ści gospodarczej, zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego oraz odpadów bu-

dowlanych.

Czego możemy się pozbyć:
�stare meble, dywany, wykładziny itp.

�stolarka budowlana (okna, drzwi- po-

jedyncze sztuki),

�inne przedmioty o dużych rozmiarach.

Zakaz wrzucania
odpadów komunalnych, odpadów prze-

mysłowych i z działalności gospodarczej,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego oraz odpadów takich jak: liście, reszt-

ki roślinne, gałęzie, gruz i inne odpady bu-

dowlane, eternit, papa, popiół, substancje

żrące, odczynniki chemiczne, opakowania

z tworzyw sztucznych, opakowania szklane

puste i z zawartością, akumulatory, oleje,

opony, baterie lekarstwa, świetlówki, szkła

z szyb, części samochodowe itp. eternit,

papa, popiół, substancje żrące, odczynniki

chemiczne, opakowania z tworzyw sztucz-

nych, opakowania szklane puste i z zawar-

tością, akumulatory, oleje, opony, baterie,

lekarstwa, świetlówki, szkła z szyb, części

samochodowe. (PM)

Jesienne porządki - Czyste Markowe MiastoJesienne porządki - Czyste Markowe MiastoJesienne porządki - Czyste Markowe MiastoJesienne porządki - Czyste Markowe MiastoJesienne porządki - Czyste Markowe Miasto

,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”,,Marki w Zieleni”

Pełne wyniki konkursu:

W kategorii ,,Posesja”

I Miejsce - posesja przy ulicy Dmow-

skiego 25 - 117 pkt.

II Miejsce - posesja przy ulicy Traugutta

16 - 105 pkt.

III Miejsce - posesja przy ulicy Letniej 13

- 87 pkt.

W kategorii „Balkon” - nie zgłoszono

wniosków konkursowych.

Jury przyznało zwycięzcom VII edycji

Konkursu ,,Marki w Zieleni” nagrody rze-

czowe: meble ogrodowe służące do wypo-

czynku, a dla wszystkich uczestników kon-

kursu albumy o tematyce ogrodowej wraz z

pamiątkowymi dyplomami.

Rozdanie nagród i pamiątkowych dyplo-

mów odbędzie się podczas XXI Sesji Rady.

Fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta

Marki. Zwycięzcom konkursy gratulujemy!

EJ II miejsce - posesja przy ul. Traugutta 16



4

W niedzielę, już po raz drugi księża Mi-

chalici z Marek zorganizowali festyn, na któ-

rym oprócz mieszkańców gościli również

sami Aniołowie. Obecność niebiańskich istot

była jak najbardziej usprawiedliwiona -

wszak to właśnie im poświęcono to nieco-

dzienne świętowanie.

Festyn powoli staje się już michalicką tra-

dycją. Organizowany jest w okolicach świę-

ta św. Michała Archanioła i ma na celu zain-

teresowanie uczestników tematyką niebiań-

skich stróżów, towarzyszących każdemu

człowiekowi.

Na festynie nie zabrakło niczego. Było coś

dla ciała (przekąski i grill w wersji micha-

lickiej), dla ducha (m.in. występy schol z

Towarzystwa Powściągliwość i Praca oraz

parafii ze Słupna), była rywalizacja (np. ro-

dzinny konkurs na najpiękniej namalowa-

nego Anioła) i mnóstwo uciech dla najmłod-

szych (dmuchane zabawki, karuzela, tram-

poliny). Podczas kilkugodzinnej zabawy

uczestnikom festynu przygrywał zespół

„Michael”, złożony z księży Michalitów. Jed-

nym z najsympatyczniejszych momentów

imprezy był wybór Najpiękniejszego Anioła

2008 r. W anielskich strojach zaprezento-

wali się najmłodsi mieszkańcy Marek.

- Cała dzisiejsza niedziela poświęcona jest

Aniołom. Słyszymy o nich w homiliach wy-

głoszonych na mszach św. oraz w piosen-

kach śpiewanych na scenie. Mamy nadzie-

ję, że dzięki temu, mieszkańcy Marek zafa-

scynują się tymi niebiańskimi istotami, a

nawet zaprzyjaźnią z nimi - mówi organiza-

tor imprezy ks. Rafał Szwajca ze Zgroma-

dzenia Michalitów. Na wdzięczność Anio-

łów nie trzeba było długo czekać. Mecz księ-

ża michalici kontra urząd miasta zakończył

się wygraną księży - 16:8!

Niedzielne święto zorganizowano dzięki

współpracy Urzędu Miasta Marki i Towa-

rzystwa Powściągliwość i Praca.

JM

Aniołowie na festynieAniołowie na festynieAniołowie na festynieAniołowie na festynieAniołowie na festynie

Pożegnaliśmy latoPożegnaliśmy latoPożegnaliśmy latoPożegnaliśmy latoPożegnaliśmy lato
Mimo nienajlepszej pogody i m¿¹-
cego od czasu do czasu deszczu
kilkuset mieszkañców Marek ¿egna-
³o lato na parafialnym pikniku.

Ostatni dzień „astronomicznego” lata to 22 września. Dzień wcze-

śniej zorganizowano mający już swoją trzyletnią tradycję piknik na

teren wokół plebanii parafii Św. Izydora. Zaprosili na niego -  pro-

boszcz parafii wraz z władzami Miasta Marki. Jak na parafialną

imprezę przystało rozpoczęło się od Mszy Świętej o godz. 12.

Chwilę po godzinie trzynastej plac przy plebanii zapełnił się oso-

bami wychodzącymi ze Mszy św. oraz nowymi gośćmi. W centrum

placu stała oczywiście scena, na której prezentowały się kolejne

zespoły artystyczne. Dodatkowo każdy mógł liczyć na ciepłą strawę

- wojskową grochówkę, grillowane kiełbaski oraz kawiarenkę z naj-

lepszymi domowymi wypiekami. Dla żądnych przygód i wesołych

niespodzianek była loteria fantowa, a dla chcących zastanowić się

nad sprawami poważniejszymi informacjami służyli przedstawicie-

le Ogólnopolskiej Kampanii Ciąża Bez Alkoholu. Wolontariusze ak-

cji wręczali każdemu uczestnikowi materiały edukacyjne - ulotki

„Ciąża bez alkoholu” oraz broszury „Alkohol i ciąża. W trosce o

zdrowie dziecka.”. Specjalny sektor mieli najmłodsi - plac zabaw ze

zjeżdżalnią, Euro-Bungy i ścianą wspinaczkową. Te dwie atrakcje

cieszyły się szczególnym powodzeniem.

Nad całością czuwali przedstawiciele Akcji Katolickiej, dwojąc

się i trojąc w różnych rolach i w różnych miejscach. Dzięki gospoda-

rzowi, czyli księdzu proboszczowi parafii Zygmuntowi Wirkow-

skiemu, inwencji i wolontaryjnej pracy członków Akcji Katolickiej

oraz wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Marki w krajobraz

miejski wpisała się na stałe popularna „letnio-jesienna” plenero-

wa impreza.
SMM
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RocznicaRocznicaRocznicaRocznicaRocznica
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imieniaimieniaimieniaimieniaimienia
Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im.

Jana Pawła II zaprosiła 14 październi-
ka na uroczystość Dnia Edukacji Naro-
dowej oraz rocznicę nadania imienia
szkole.

Spotkanie rozpoczęło się od panelu
słowno-muzycznego przypominającego
postać patrona. Podczas uroczystości
pracownikom oświaty życzenia złożyli
m.in. burmistrz Janusz Werczyński,
ksiądz prałat Zygmunt Wirkowski oraz
przedstawiciel Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty. Spotkanie odbywało się w
Domu Katolickim, w którym szkoła pro-
wadzi także zajęcia edukacyjne.

Zespół Szkół nr 1 otrzymał imię Jana
Pawła II 13 października 2005 roku.
Wtedy przed głównym budynkiem Ze-
społu Szkół nr 1 przy Al. Marsz. J. Pił-
sudskiego 96 został poświęcony pamiąt-
kowy kamień. Otwarto także wystawę
poświęconą Janowi Pawłowi II.

SMM
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Szrotówek Kasztanowcowiaczkek nadal

groźny. Akcję pomocy kasztanowcom wspo-

maga Wydział Ochrony Środowiska Urzę-

du Miasta Marki.

Szrotówek kasztanowcowiaczek, jest

uciążliwym szkodnikiem kasztanowca bia-

łego. Jego gąsienice powodują, iż na liściach

powstają żółtobrunatne plamy. Przy dużej

liczbie gąsienic zajmują one całą powierzch-

nię liści i prowadza do ich zasychania oraz

przedwczesnego opadania.  W rezultacie

uszkodzone i chore drzewo nie jest już

ozdobą krajobrazu. Pozostają po nim tylko

łyse gałęzie i konary. Ze względu na mało

estetyczny wygląd zaatakowanych przez szro-

tówka kasztanowców, poniżej podajemy pro-

ste sposoby jego zwalczania.

Przede wszystkim grabienie
W celu redukcji liczebności szrotówka

kasztanowcowiaczka zaleca się jesienne gra-

bienie i palenie opadłych liści. Musi to jed-

nak nastąpić w jak najkrótszym czasie po

zgubieniu liści przez drzewo. Usuwanie li-

ści jest szczególnie skuteczne w przypad-

kach pojedynczo rosnących kasztanowców,

w miejscach gdzie powierzchnia gleby nie

jest porośnięta trawą, roślinami okrywowy-

mi lub chwastami. Im dokładniej zostaną

jesienią usunięte liście porażone przez szro-

tówka, tym dłużej kasztanowce w roku na-

stępnym pozostaną zielone. Grabienie i

usuwanie liści należy wykonywać po opad-

nięciu liści jak najszybciej, ponieważ część

poczwarek wypada z suchych pokruszo-

nych liści do gleby, skąd po przezimowa-

niu będą wiosną wylęgać się liczne motyle

szrotówka.

Opaski pnia

- nowoczesna metoda
Inna metodą ograniczenia populacji mo-

tyli szrotówka jest zakładanie opasek lepo-

wych z czarnej folii na pnie drzew. Wyko-

rzystanie tej metody z użyciem syntetyczne-

go feromonu (chemicznej substancji zapa-

chowej wytwarzanej przez osobniki płci prze-

ciwnej) pozwoli na zwabienie dużej ilości

osobników  szrotówka kasztanowcowiacz-

ka w jedno miejsce w celu ich uśmiercenia.

Opaskę lepową zwaną dyspenserem fe-

romonowym można uzyskać po wcześniej-

szym zgłoszeniu chęci ochrony kasztanow-

W sobotę 27 września u zbiegu ulic Ma-

łej i Olimpijskiej już trzeci raz odbył się

„Dzień Sąsiada” - ognisko rodzinne organi-

zowane przez Marka Szczepanowskiego,

Radnego Miasta Marki przy pomocy Towa-

rzystwa Przyjaciół Marek. Tym razem im-

preza zgromadziła ponad 250 osób z Pu-

stelnika i Strugi. Jedną z ciekawszych atrakcji

była wojskowa grochówka z prawdziwej

kuchni polowej oraz muzyka grana na żywo

przez zespół OUTSIDER . Do tradycji „Dnia

Sąsiada” należy spotkanie mieszkańców z

Januszem Werczyńskim, Burmistrzem

Miasta Marki oraz Radnymi Miasta (w tym

roku, oprócz organizatora Marka Szczepa-

nowskiego obecni byli Radne Urszula Pasz-

kiewicz i Izabella Brzezińska oraz Radni

Bogdan Trzemecki, Maciej Grabowski i Fi-

lip Rżewski).

Ognisko zdominował problem komuni-

kacji. W obliczu niepowodzenia rozmów z

Radzyminem nt. uruchomienia autobusów

linii 738 i 740, gospodarz ogniska podniósł

temat przedłużenia linii 732 do Strugi. Bur-

mistrz, przyznał, że rozumie problem miesz-

kańców tego rejonu Marek, jednak do sa-

mego pomysłu odniósł się sceptycznie i nie

ukrywał, że główną przeszkodą są duże kosz-

ty realizacji. Już od początku ogniska zbie-

rane były jednak podpisy pod petycją wyra-

żającą prośbę o sprawdzenie możliwości

przedłużenia ww. linii.

- Zadaniem „Dnia Sąsiada” jest jednak

przede wszystkim integracja dynamicznie

rozwijającego się Pustelnika - mówi Marek

Szczepanowski. - Samo to, że w 2007 roku

brało w niej udział ponad 150 osób, a już w

2008 bawiło się prawie 250 osób jest dowo-

dem na potrzebę tego typu imprezy. Cieszy

mnie także coraz większe zaangażowanie

ludzi w bezpośrednie przygotowanie impre-

zy. Ogromne podziękowanie należą się Rad-

kowi Decowi, prezesowi TPM-u, którego

wkład w imprezę był naprawdę bardzo duży.

Do tego należy pamiętać o kilkunastu sąsia-

dach, którzy na różne sposoby pomogli przy

ognisku. Mam nadzieje, że „Dzień Sąsiada”

na stałe wpiszę się, w krajobraz skrzyżowa-

nia ulic Małej i Olimpijskiej.

ca w Wydziale Ochrony Środowiska Urzę-

du Miasta Marki (pok. Nr 3). Jednakże nale-

ży pamiętać o tym, aby opaska mogła być

skuteczna wobec motyli pierwszego poko-

lenia musi być założona do końca kwietnia

(najpóźniej w chwili rozwoju kwiatostanów

na kasztanowcach), ponieważ to właśnie

wiosną motyle po wylęgnięciu się z poczwa-

rek zimujących w glebie, odbywają rójke na

pniach kasztanowców.

EJ

„Dzień Sąsiada”„Dzień Sąsiada”„Dzień Sąsiada”„Dzień Sąsiada”„Dzień Sąsiada”

Kasztanowce przy ul. Szkolnej z opaską lepową założoną na zlecenie

Urzędu Miasta.

ChrChrChrChrChrońmy kasztanowceońmy kasztanowceońmy kasztanowceońmy kasztanowceońmy kasztanowce
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Mareckiego Ośrodka Kultury. Przybyły na

uroczystość burmistrz miasta Marki, Janusz

Werczyński, który nie krył swojej radości

ze zmian, które zaszły w budynku MOK-u.

Kiedy rozpoczął się recital mezzosopra-

nistki Izabeli Kopeć, już pierwszy wykony-

wany przez nią utwór  - „Somewhere over

the rainbow” musicalu „Czarnoksiężnik z

krainy Oz” rzucił czar na całą publiczność.

Niesamowite walory głosowe, przepiękne

interpretacje utworów oraz jej niesamowita

osobowość sprawiły, że wszyscy zgromadze-

ni z chęcią dali się porwać w zapropono-

waną przez artystkę „Muzyczną podróż

przez Europę” odwiedzając gorącą Grecję,

słoneczne Włochy i pełną temperamentu

Hiszpanię. Sama śpiewaczka przyznała, że

koncert dla „swoich” markowiaków był dla

niej dużym przeżyciem i serdecznie podzię-

kowała za tak serdeczne przyjęcie.

Po koncercie przyszedł czas na drugi

punkt programu - uroczyste otwarcie wy-

stawy Mariana Adamczyka - malarza i ry-

sownika, którego obrazy wystawiane wraz z

założoną przez niego grupą artystyczną „Ro-

somak” już kilkakrotnie gościły w galerii

MOK. W klimat wystawy wprowadziła zgro-

madzonych znana i ceniona krytyk sztuki

Magdalena Hniedziewicz, która umiała w

kilku celnych słowach przybliżyć twórczość

artysty, wskazać na jego inspiracje, umie-

jętności warsztatowe oraz godną podziwu

konsekwencję w doborze przedstawianych

tematów.

Sam autor w rozmowie z komisarz wysta-

wy i opiekunką Galerii MOK, Hanną Kli-

mecką przyznał, że jego pasją jest przedsta-

wianie dzieł natury w wielu jej postaciach -

od pejzaży poprzez portrety i akty, a na te-

matyce hippicznej kończąc. Dodał także, że

jest bardzo zadowolony z serdecznej, wręcz

rodzinnej atmosfery w Mareckiej Galerii i

serdecznie podziękował zarówno dyrekcji

MOK-u, jak i komisarzowi wystawy za za-

proszenie i aranżację wernisażu.

Reszta wieczoru upłynęła w miłej, mniej

zobowiązującej atmosferze - wszyscy zebra-

ni mogli dokładnie obejrzeć wystawę, po-

dzielić się wrażeniami z wieczoru lub po-

rozmawiać z artystą i zaproszonymi gośćmi

- a wszystko to przy smakowitym poczę-

stunku, który przygotowały członkinie Klu-

bu Seniora Mareckiego Ośrodka Kultury.

Czas spotkania upłynął bardzo szybko i z

pewnością zaostrzył wszystkim apetyty na

kolejne kulturalne wydarzenia tego roku, o

czym mogą świadczyć wpisy w księdze pa-

miątkowej Mareckiego Ośrodka Kultury:

„Gratuluję Artyście, gratuluje Galerii, gra-

tuluję Ośrodkowi Kultury a przede wszyst-

kim gratuluję wszystkim mieszkańcom Ma-

rek wspaniałej atmosfery, którą umieją tu

stworzyć!”

Magdalena Hniedziewicz

„Serdeczne podziękowanie Kierownictwu

MOK za zorganizowanie wspaniałego otwar-

cia nowego roku kulturalnego. W ten smętny,

deszczowy dzień występ pani Izabeli Kopeć

na tle malarstwa pana Mariana wniósł wie-

le radości. Dziękuję z całego serca.”

Anna Wieczorek

Anna D¹browska - Pêkocka

MOK

Nowy rNowy rNowy rNowy rNowy rokokokokok
kulturalno-oświatowykulturalno-oświatowykulturalno-oświatowykulturalno-oświatowykulturalno-oświatowy

Nowy rok kulturalno-oświatowy 2008 -

2009 w Mareckim Ośrodku Kultury to nie

tylko - jak co roku -  nowe imprezy, konkur-

sy i wystawy, ale także zupełnie nowe szaty

samego MOK-u. Po blisko trzech miesią-

cach wytężonej pracy przy gruntownym re-

moncie nasz zabytkowy budynek zyskał

zupełnie nowy wizerunek. Jasne, ciepłe ko-

lory, przestronniejsze wnętrza i pachnące

nowością meble, drzwi i podłogi z pewno-

ścią miło zaskoczą niejednego z odwiedza-

jących, a także sprawią, że zajęcia stałe i

liczne imprezy kulturalne przebiegać będą

w jeszcze przyjemniejszej i sympatyczniej-

szej atmosferze.

Z pewnością do bardzo udanych należy

zaliczyć pierwsze, inauguracyjne wydarze-

nie artystyczne, które odbyło się w niedzie-

lę, 21 września. W sali wystawowej Marec-

kiego Ośrodka Kultury zagościła wtedy znana

i utalentowana mieszkanka Marek - Izabela

Kopeć, której piękny, liryczny mezzosopran

wstrzymał oddech zarówno licznie przyby-

łym gościom MOK-u jak i zgromadzonej

publiczności (ponad 150 osób), a na świeżo

odnowionych ścianach galerii wspaniale

zaprezentowała się II Jubileuszowa Wysta-

wa Malarstwa i Rysunku artysty plastyka

Mariana Adamczyka, który obchodzi w tym

roku i 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy twór-

czej.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Marec-

kiego Ośrodka Kultury, Krystyna Klimec-

ka, która powitała gorąco i radośnie wszyst-

kich przybyłych, przedstawiła zaproszonych

artystów oraz wyraziła nadzieję, że nadcho-

dzący rok kulturalno-oświatowy będzie ko-

lejnym, wspaniałym rozdziałem w historii
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Od początku bieżącego roku szkolnego

dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie,

uczącym się w Szkole Podstawowej nr 2

przy ulicy Szkolnej,  może pomóc terapia

polisensoryczna. Ta integracyjna szkoła wy-

posażona została w pracownię do specjalnej

pracy rehabilitacyjnej i wspomagającej.

Sprzęt do terapii, współfinansowany z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, zaku-

piło Ministerstwo Edukacji Narodowe.

nauczyciel rehabilitant - mówi wicedyrek-

tor Renata Sobczak.

Seans w pracowni polisensorycznej czyli

Sali Doświadczania Świata jest doskonałym

środkiem doraźnym na depresje, nerwice,

zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość.

Głównym celem terapii jest doświadczanie

świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i

węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.

Wsparcie

ze środków unijnych
Pracownia w Szkole Podstawowej nr 2

powstała dzięki Europejskiemu Funduszo-

wi Społecznemu, który w ramach progra-

mu: „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwia-

jącego kształcenie uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, cz. IV” finanso-

wał projekt: ,,Dostawa i instalacja sprzętu

do stymulacji polisensorycznej do placówek

specjalnych, integracyjnych i z oddziałami

integracyjnymi w całej Polsce”. To zresztą

nie jedyny sprzęt pozyskany do szkoły ze

środków europejskich.

- Najwięcej pozyskaliśmy w dwóch ostat-

nich latach, w okresie od początku 2006

roku. Prócz pracowni polisensorycznej wzbo-

gaciliśmy się dzięki funduszom europejskim

o pracownię sensoryczną, wyposażenie ga-

binetu logopedycznego oraz wiele pomocy

dydaktycznych, szczególnie dla klas młod-

szych. Razem to kilkadziesiąt tysięcy zło-

tych - mówi wicedyrektor Renata Sobczak.

Pracownia kosztowała blisko 20 tysięcy

złotych, zawiera ona m.in. mini wieżę, ka-

skadę światłowodową, rzutnik światła, kulę

lustrzaną, kolumną bulgoczącą, płyty CD z

muzyką relaksacyjną, materace itp.

GD

Stymulacja polisensoryczna to jeden ze

sposobów rehabilitacji chorych po urazach

mózgu. Polegający on na stymulacji w tym

samym momencie wielu zmysłów – słuchu,

wzroku, smaku, węchu, dotyku. Uważa się,

że jest to znakomite pobudzanie mózgu do

aktywności.

Terapia
Terapia realizowana jest w specjalnie urzą-

dzonym pomieszczeniu, przebywanie w nim

jest odprężające a zarazem dostarczające

wielu wrażeń. Przy wyciemnionych oknach

uruchamia się grę świateł i muzyki. Od-

biorcami tego typu terapii są, przede wszyst-

kim, osoby z upośledzeniem umysłowym,

mózgowym porażeniem dziecięcym, auty-

zmem, zespołem Downa, chorobą psy-

chiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwi-

cowym, osoby z demencją.

Odpowiednio dobrany wystrój sali oraz

wykorzystywane pomoce dydaktyczne są

bardzo ważne na każdym etapie kształce-

nia, szczególnie dużą rolę odgrywają w

kształceniu uczniów niepełnosprawnych

intelektualnie, z różnymi defektami senso-

rycznymi. Pomoce dydaktyczne dobrane są

tak, aby początkowo wywołać u uczniów cie-

kawość, zainteresowanie, a następnie umoż-

liwić pobudzenie ich aktywności i rozwoju

intelektu, pozwalają poszerzyć zakres od-

działywań dydaktycznych.

- Uczniowie powinni korzystać z pracow-

ni głównie przed zajęciami, ale zdarza się

także że jest to potrzebne w trakcie trwania

zajęć, kiedy jest potrzeba wyciszenia i uspo-

kojenia. Pracownię prowadzi doświadczony

Cóż to jest
stymulacja polisensoryczna?

Stymulacja polisensoryczna, to
nauka życia przez życie, to celo-
we kształtowanie bodźców w celu
wywołania zaplanowanych wra-
żeń i uczuć. Umożliwia poznawa-
nie przez patrzenie, słuchanie,
dotykanie, wąchanie i smakowa-
nie, – czyli tworzenie globalnego,
wielozmysłowego obrazu danego
pojęcia. Dla dziecka z głębokim
upośledzeniem umysłowym pro-
ces uczenia się i nabywania
wszelkich umiejętności jest nie-
zwykle utrudniony.
Dlatego stymulacja wielozmysło-
wa, pomagająca im w odbiorze
wrażeń zmysłowych z otaczające-
go ich świata oraz z ich ciała, sta-
nowi dla nich metodę zajęć edu-
kacyjnych.
 
Pracując z dzieckiem dostarcza-
my mu, zatem różnego rodzaju
bodźców zmysłowych:
�Dotykowych
�Proprioceptywnych (czucia głę-
bokiego)
�Westybularnych (przedsion-
kwych)
�Smakowych
�Wzrokowych
�Słuchowych
  
Działania te powinny towarzyszyć
każdej nawet najbardziej proza-
icznej, codziennej czynności. Tyl-
ko dzięki stałemu dopływowi bodź-
ców otaczającego je świata jest
możliwa integracja tych wrażeń,
która umożliwia osiągnięcie pew-
nej orientacji w otoczeniu, co z
kolei skutkuje zwiększonym po-
czuciem bezpieczeństwa.

Za: http://www.logopedia.pl

Pracownia zawiera m.in. mini wieżę, kaskadę światłowodową, rzutnik światła,

płyty CD z muzyką relaksacyjną, materace

PobudzaniePobudzaniePobudzaniePobudzaniePobudzanie
do aktywnoścido aktywnoścido aktywnoścido aktywnoścido aktywności

Przy wyciemnionych oknach urucha-

mia się grę świateł i muzyki.
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Zdjęcie czarno-białe pochodzi z archiwum KS Marcovia

Na Marcovii
W niedzielę, 28 września na

obiekcie MTS Marcovia odby-

ła się IV Spartakiada Rodzin-

na. Z okazji 85-lecia klubu ro-

zegrano mecz piłki nożnej

Marcovia - Urząd Miasta Mar-

ki. Były także występy arty-

styczne, zawody sportowe i

inne atrakcje, jakie zwykle to-

warzyszą festynowi.
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Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy – art. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych

1) zawarł umowę z firmą DKM LASKOWSCY sp. j.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Meliora-
cji, Kanalizacji i Robót Drogowych, Kobyłka ul.
Dworkowa 2c, na wykonanie prac budowlanych w
zakresie odwodnienia komunalnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Piłsudskiego 238; wartość umowy
– 66.099,60 zł,

2) zawarł 16 umów w zakresie sprawowania opie-
ki nad uczniami - uczestnikami Mistrzostw Marek
w biegach przełajowych, rozegranych w dniu 16
czerwca br., na łączną kwotę – 2.240,00 zł,

3) zawarł umowę z firmą KOR – SIT W. Korniluk,
Warszawa ul. Dunikowskiego 30, na sporządzenie
operatów szacunkowych działek z obrębów geode-
zyjnych: 5-06, 4-11, 5-15, 5-07, 4-03, 5-02, 5-10, 1-
12; wartość umowy – 9.760,00 zł,

4) zawarł umowę z firmą SPARTA SECURITY sp.
z o. o. J.A. Suski, Marki ul. Duża 1, na ochronę zaplecza
wyścigu rowerowego „Memoriał Bercika”, zorga-
nizowanego w dniu 12 lipca br.; wartość umowy –
2.806,00 zł,

5) zawarł umowę z firmą TRANSCOMP Biuro
Badawczo – Projektowe Budownictwa Komunikacyj-
nego sp. z o. o., Warszawa ul. Drużynowa 3, na aktu-
alizację danych dotyczących dróg gminnych w ba-
zie Ewidencja 2003; wartość umowy – 7.076,00 zł,

6) zawarł umowę z firmą ELZAR Usługi Elektrycz-
ne A. Strusiński, Warszawa ul. Borzymowska 34/36,
na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonaw-
czej oświetlenia ulic Kościuszki i Zagłoby; wartość
umowy – 9.272,00 zł,

7) zawarł umowę z firmą Szkółka Drzew i Krze-
wów ALEKSANDRÓW, Radzymin ul. Nowa 107, na
dostawę i nasadzenie 250 sztuk krzewów ozdobnych;
wartość umowy – 5.000,00 zł,

80 zawarł umowę z firmą ZYGMAR BIS Z. Gierej,
Wołomin ul. Sławkowska 12, na budowę instalacji
do podlewania skweru przy zbiegu ulic Rejatana i
Piłsudskiego; wartość umowy – 5.978,00 zł,

9) zawarł umowę z J. Gumowskim z Warszawy na
opracowanie dokumentacji do przetargu nieograni-
czonego na modernizację chodnika w ul. Bandurskie-
go w Markach; wartość umowy – 2.400,00 zł,

10) zawarł umowę z firmą Usługi Projektowo –
Architektoniczno – Budowlane M. Lech, Ząbki ul.
Obrońców 10, na wykonanie inwentaryzacji archi-
tektoniczno – budowlanej wraz z opinią techniczną
budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w
Markach; wartość umowy – 25.620,00 zł,

11) zawarł umowę z A. Kuśmierskim z Radzymina
na nagłośnienie imprezy plenerowej pn. „Tata i ja” w
dniu 22 czerwca br.; wartość umowy – 1.000,00 zł,

12)zawarł umowę z Agencją Usługowo – Han-
dlową STEF S. Brzozowski, Olsztyn ul. Orłowicza 1/
69, na występ kabaretu „Czerwony Tulipan” w ra-
mach imprezy plenerowej pn. „Tata i ja” w dniu 22
czerwca br.; wartość umowy – 1.500,00 zł,

13) zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Autorów
ZAIKS, Warszawa ul. Hipoteczna 2; umowa licencyj-
na na jednorazowe publiczne wykonanie utworów
kabaretu „Czerwony Tulipan”; wartość umowy –
150,00 zł,

14) zawarł umowę z firmą ZYGMAR BIS Z. Gie-
rej, Wołomin ul. Sławkowska 12, na naprawę ścian i
klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul.

Wspólnej 12; wartość umowy – 3.852,00 zł,
15) zawarł umowę ze S. Wiszkiem z Warszawy na

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebu-
dową chodnika wraz z wjazdami w ul. Kościuszki
(do granic miasta); wartość umowy – 3.000,00 zł,

16) zawarł umowę z S. Sobierajem z Marek na
wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budyn-
kach komunalnych: przy ul. Okólnej 34 i Lisa Kuli
71 oraz w hydroforni przy ul. Grunwaldzkiej; war-
tość umowy – 670,00 zł,

17) zawarł umowę z firmą AB PROJEKT A. Bąbol-
ska, Legionowo ul. Słowackiego 22/32, na wykona-
nie dokumentacji koncepcyjno – kosztorysowej
modernizacji i zagospodarowania budynków komu-
nalnych przy ul.: Piłsudskiego 76, 78, 80, 82, 84, 86;
Jasnej 5, 7; Słowackiego 1, 3; Paderewskiego 4/1, 4/
7, 4/8, 4/9; wartość umowy – 60.390,00 zł,

18) zawarł umowę z firmą Instytut Zrównoważo-
nego Rozwoju sp. z o. o., Białystok ul. św. Rocha 5/202,
na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Marki; wartość umowy – 13.420,00 zł,

19) zawarł umowę z firmą FPHU RIKO R. Wa-
śniewski, Marki ul. Równa 5b, na wykonanie prac
remontowych w budynkach komunalnych przy ul.
Jasnej 5 i 7 oraz Piłsudskiego 39; wartość umowy –
7.147,60 zł,

20) zawarł umowę z J. T. Siedlarczykiem z Wy-
szkowa na wykonanie siodła kawaleryjskiego, jako
nagrody w IX Otwartych Mistrzostwach Polski For-
macji Kawaleryjskich – Ossów 2008; wartość umo-
wy – 3.6000,00 zł,

21) zawarł umowę z firmą MD POLSKA sp. z o. o.,
Warszawa ul. Rakowiecka 34, na wykonanie projek-
tu budowlanego modernizacji boisk sportowych
przy Zespole Szkół nr 2; wartość umowy – 29.890,00
zł,

22) zawarł umowę z firmą Zakład Robót Ogólno-
budowlanych W.J. Drózd, Warszawa ul. Lewinowska
25, na remont elewacji budynku komunalnego przy
ul. Piłsudskiego 145; wartość umowy – 6.151,37 zł,

23) zawarł umowę z firmą „STD Nasiłowski”,
Zielonka ul. Poniatowskiego 63h, na dobudowanie
przewodu wodociągowego w ul. Srebrnej w Markach;
wartość umowy – 10.137,14 zł,

24) zawarł umowę z rzeczoznawcą majątkowym
W. Korniluk, Warszawa ul. Dunikowskiego 30, na
sporządzenie operatu szacunkowego dla działek o
numerach ewidencyjnych: 39/1, 39/2, 39/3 z obr. 4-
11; 52/3, 52/6, 52/8, 53/3, 54/3, 55/3, 56/3, 52/4, 53/
1, 54/1, 55/1, 56/1 z obr. 5-06; wartość umowy –
1.464,00 zł,

25) zawarł umowę z rzeczoznawcą majątkowym
A. Śmiałkowską, Warszawa ul. Litworowa 6, na spo-
rządzenie operatów szacunkowych dla działek o nu-
merach ewidencyjnych: 2/44, 2/45, 2/49 z obr. 1-06;
wartość umowy – 1.098,00 zł,

26) zawarł umowę z T. M. Sołtan z Warszawy, na
opracowanie opinii dotyczącej realizacji projektu
modernizacji sali ślubów i sali konferencyjnej w
budynku urzędu; wartość umowy – 800,00 zł,

27) zawarł umowę z firmą BC INWEST s. c. J. Cień,
M. Bakalus - Cień, Marki ul. Poniatowskiego 4 na
pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy reali-
zacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mar-
kach”; wartość umowy – 64.050,00 zł,

28) zawarł umowę z firmą PPHU FAUCON K.
Marszał, Wołomin ul. Głowackiego 76, w zakresie
pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie in-

stalacji elektrycznej na terenie targowiska przy ul. Pa-
derewskiego w Markach; wartość umowy – 976,00 zł,

29) zawarł umowę z firmą MBT sp. z o. o. Przedsię-
biorstwo Budowlano – Telekomunikacyjne, Marki ul.
Okólna 43a/43b, na wykonanie remontów cząstko-
wych ulic w Markach; wartość umowy – 44.327,87 zł,

30) zawarł umowę z firmą Usługi Budowy Dróg
Z. Rakowski, Wołomin ul. Łukasiewicza 10, na bu-
dowę 11 progów zwalniających; wartość umowy –
22.476,87 zł,

31) zawarł umowę z firmą HYDRO – INSTAL M.
Szczepanik, Marki ul. Szczęśliwa 23a, w zakresie
sprawowania nadzoru inwestorskiego przy budowie
instalacji sanitarnej na terenie targowiska przy ul.
Paderewskiego w Markach; wartość umowy –
1.200,00 zł,

32) zawarł umowę z urbanistą B. Kozakiewicz z
Warszawy na sporządzenie trzech projektów decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz dwóch projektów decyzji o lokalizacji celu pu-
blicznego; wartość umowy – 2.250,00 zł,

33) zawarł umowę z firmą FHU BRAMET P. Świer-
czek, Ząbki ul. Langiewicza 31, na zakup i montaż
bramy garażowej typ „uni pro” w budynku zaplecza
Zakładu Usług Komunalnych w Markach przy ul.
Lisa Kuli 3a; wartość umowy – 5.697,40 zł,

34) zawarł umowę z firmą Zakład Usług Ogólno-
budowlanych W. J. Drózd, Warszawa ul. Lewinowska
25, na wykonanie wzmocnienia ściany szczytowej
oficyny przy budynku komunalnym przy ul. Lipo-
wej 8 oraz remont lokalu nr 5 w tym budynku; war-
tość umowy – 14.925,48 zł,

35) zawarł umowę z firmą PPHU RIKO R. Wa-
śniewski, Marki ul. Równa 5b, na wykonanie wiaty
śmietnika oraz fragmentu ogrodzenia posesji komu-
nalnej przy ul. Piłsudskiego 79; wartość umowy –
10.109,24 zł,

36) zawarł umowę z firmą ZYGMAR BIS Z. Gie-
rej, Wołomin ul. Sławkowska 12, na konserwację
węzła cieplnego instalacji i urządzeń wodno-kanali-
zacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Okól-
nej 34 oraz pompy w budynku przy ul. Grunwaldz-
kiej 5; wartość umowy – 26.980,80 zł (umowa do
dnia 31 lipca 2010 roku),

37) zawarł umowę z inspektorem nadzoru S. Więc-
kiem z Warszawy, w zakresie sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad budową wodociągu w ul. Husa-
rii; wartość umowy – 1.390,00 zł,

38) zawarł umowę z S. Gryzem z Warszawy na
uporządkowanie posesji przy ul. Braci Briggsów 11
(budynki, wiaty, teren Fabryki Briggsów); wartość
umowy – 6.800,00 zł,

39) zawarł umowę z firmą ELZAR Usługi Elek-
tryczne A. Strusiński, Warszawa ul. Borzymowska 34/
36, na wykonanie instalacji zasilającej kamerę mo-
nitoringu na istniejącym słupie oświetleniowym;
wartość umowy – 1.172,42 zł,

40) zawarł umowę z firmą Zakład Robót Ogólno-
budowlanych W.J. Drózd, Warszawa ul. Lewinowska
25, na wykonanie robót budowlanych, polegających
na remoncie elewacji i tarasu oraz wymianie okien i
rynien w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 8;
wartość umowy – 57.581,71 zł,

41) zawarł umowę z uprawnionym geodetą D.
Demusiakiem z Warszawy na wykonanie mapy do
celów projektowych (obszar Fabryki Briggsów, Par-
ku miejskiego, Pałacyku Briggsów); wartość umo-
wy – 2.684,00 zł,

42) zawarł umowę z uprawnionym geodetą D.
Demusiakiem z Warszawy na wykonanie mapy po-
działowej nieruchomości w pasie ul. Brzozowej (dz.
nr ewid. 107 i 286/7 z obr. 4-01); wartość umowy –
3.050,00 zł,
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43) zawarł umowę z uprawnionym geodetą D.
Demusiakiem z Warszawy na wykonanie mapy z
projektem podziału działki o numerze ewidencyj-
nym 143/6 z obr. 1-03, położonej przy ul. Legiono-
wej w Markach; wartość umowy – 2.440,00 zł,

44) zawarł umowę z rzeczoznawcą majątkowym
W. Korniluk, Warszawa ul. Dunikowskiego 30, na
sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr
ewid. 77/2 z obr. 1-05; wartość umowy – 488,00 zł,

45) zawarł umowę z rzeczoznawcą majątkowym
A. Śmiałkowską, Warszawa ul. Litworowa 6, na spo-
rządzenie operatów szacunkowych dla działek o nu-
merach ewidencyjnych: 118/2 z obr. 1-22, 18/5 z obr.
1-10, 19 z obr. 5-08, 121/1 i 121/2 z obr. 1-12, 67/4 z
obr. 5-15, 4 z obr. 5-07, 73/2 z obr. 3-08; wartość
umowy – 2.928,00 zł,

46) zawarł umowę z firmą Zakład Robót Ogólno-
budowlanych W. J. Drózd, Warszawa ul. Lewinowska
25, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych
w budynkach komunalnych przy ul. Jasnej oraz Bar-
skiej 4 i 6; wartość umowy – 55.281,94 zł,

47) zawarł umowę z A. Ryczerem – Rzeczoznawcą
Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia, Pod-
kowa Leśna ul. Cicha 31, na sporządzenie koncepcji
technicznej budowy miejskiej szerokopasmowej
sieci transmisji danych na potrzeby monitoringu;
wartość umowy – 21.000,00 zł,

zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt
1. ustawy Prawo zamówień publicznych

48) zawarł umowę z firmą BC INWEST s. c. J. Cień,
M. Bakalus - Cień, Marki ul. Poniatowskiego 4 na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
nad I etapem modernizacji „starego” budynku SP nr
3 (wymiana instalacji C.O. i elektrycznej oraz mon-
taż sufitów podwieszanych); wartość umowy –
59.000,00 zł,

wszczęcie postępowań o dokonanie zamówień
publicznych

49) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie nawierzchni ul. Zygmuntowskiej (na odcinku
od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego) i ul. Żerom-
skiego (na odcinku od ul. Zygmuntowskiej do ul.
Czarnieckiego) w Markach z powierzonego materia-
łu; termin składania ofert - 7 lipca 2008 roku,

50) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie nawierzchni z frezu asfaltowego ulicy Orzeszko-
wej w Markach; termin składania ofert - 7 lipca 2008
roku,

51) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na opraco-
wanie projektu budowy gimnazjum wraz z otocze-
niem przy ul. Wspólnej; termin składania ofert -16
lipca 2008 roku,

52) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na przebu-
dowę nawierzchni ulicy Warszawskiej w Markach;
termin składania ofert - 22 lipca 2008 roku,

53) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na opraco-
wanie programu rewitalizacji obiektów miejskich
(trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w Markach przy ulicy Barskiej 2, Barskiej 4, Barskiej
6) z uwzględnieniem „Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta Marki 2005-2013” oraz „Koncepcji
dla wybranych projektów rewitalizacyjnych Miasta
Marki” wraz z wytycznymi realizacyjnymi; termin
składania ofert – 9 lipca 2008 roku,

54) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na budowę

wodociągu w ulicy Husarii w Markach; termin skła-
dania ofert – 5 sierpnia 2008 roku,

55) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na przebu-
dowę nawierzchni ulicy Podleśnej (od Granicznej do
Zielonej), ul. Zielonej (od Podleśnej do Spacerowej),
ul. Spacerowej (od Zielonej do Legionowej) w Mar-
kach; termin składania ofert – 4 sierpnia 2008 roku,

56) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na przebu-
dowę nawierzchni ulicy Sienkiewicza; termin skła-
dania ofert – 4 sierpnia 2008 roku,

57) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na opraco-
wanie dokumentacji projektowej na budowę wodo-
ciągu na terenie miasta Marki; termin składania ofert
– 25 lipca 2008 roku,

58) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych
dróg gminnych na terenie miasta Marki; termin skła-
dania ofert – 8 sierpnia 2008 roku,

59) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na konser-
wację dróg gminnych - wykonanie podwójnego
powierzchniowego utrwalenia wraz z oczyszczeniem
nawierzchni; termin składania ofert – 1 sierpnia 2008
roku,

60) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie nawierzchni jezdni ulic Podgórskiej i Łąkówek
w Markach z frezu asfaltowego; termin składania
ofert - 8 sierpnia 2008 roku,

61) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie nawierzchni ulic Złotej i Platynowej w Markach
z powierzonego materiału; termin składania ofert -
29 sierpnia 2008 roku,

62) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie nawierzchni ulicy Promiennej w Markach z po-
wierzonego materiału; termin składania ofert - 29
sierpnia 2008 roku,

63) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na przebu-
dowę chodnika w ul Bandurskiego od ul Okólnej do
cmentarza w Markach; termin składania ofert – 2
września 2008 roku,

64) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na opraco-
wanie dokumentacji projektowej budowy wodocią-
gu na terenie miasta Marki; termin składania ofert –
28 sierpnia 2008 roku,

65) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na wykona-
nie nawierzchni ulic Fiołkowej i Długiej w Markach
z powierzonego materiału; termin składania ofert –
12 września 2008 roku,

66) postanowił wszcząć postępowanie przetargo-
we w trybie przetargu nieograniczonego na odmule-
nie i renowację rowu melioracyjnego na długości
1272mb., przebiegającego od ul. Zielonej, wzdłuż ul
Legionowej do rzeki Czarnej; termin składania ofert
– 3 września 2008 roku,

67) postanowił ponownie wszcząć postępowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nieograniczone-
go na opracowanie projektu gimnazjum wraz z oto-
czeniem w Markach przy ul. Wspólnej; termin skła-
dania ofert – 2 października 2008 roku,

rozstrzygnięcia postępowań o dokonanie za-
mówień publicznych

68) unieważnił postępowanie przetargowe w try-

bie przetargu nieograniczonego na Kompleksową
modernizację Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Po-
mnikowej 21 w Markach ( stare skrzydło - I etap);
podstawa prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych; nie została
złożona żadna oferta,

69) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 61 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych) na wykonanie I etapu
kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 3 (wymiana instalacji C.O. i elektrycz-
nej oraz montaż sufitów podwieszanych). Zaprosze-
nie do wzięcia udziału w postępowaniu zostało skie-
rowane do 5 firm, w terminie wpłynęła 1 ważna ofer-
ta, złożona przez firmę HYDRO – MAG Usługi Wod-
no – Kanalizacyjne A. Manguski, z siedzibą w Gar-
wolinie przy ul. Garwolińskiej 5; oferowana cena za
wykonanie przedmiotu zamówienia – 683.776,16 zł;
następnie zawarta została umowa,

70) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
kompleksowych projektów drogowych budowlano
– wykonawczych ul. Okólnej w Markach. W termi-
nie zostały złożone dwie oferty:

1. Konsorcjum CLOTHOS sp. z o. o., Warszawa ul.
Baśniowa 3; oferta wykluczona na podstawie art. 92
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(oferent złożył nieaktualne dokumenty),

2. DROGBUD T. Wyrwiński, Zielona Góra ul.
Strumykowa 21b; cena projektu – 207.400,00 zł; koszt
nadzoru autorskiego – 732,00 zł.

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę DROG-
BUD T. Wyrwiński z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Strumykowej 21b,

71) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświe-
tlenia w ul. Zielenieckiej na odcinku od ul. Ząbkow-
skiej do ul. Traugutta w Markach. Wpłynęły w ter-
minie 2 oferty:

1. ELEKTRYK – PL ML sp. z o. o., Podkowa Leśna
ul. Sosnowa 45; cena – 114.497,65 zł,

2. WAMEL Zakład Budowy i Remontu Sieci Elek-
trycznych, Podkowa Leśna ul. Łosia 11; cena –
119.560,00 zł.

Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę ELEK-
TRYK – PL ML sp. z o. o., z siedzibą w Podkowie Le-
śnej przy ul. Sosnowej 45,

72) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
chodnika wraz z wjazdami na posesje w ulicy Ko-
ściuszki, na odcinku od ul. Okólnej do granic mia-
sta. Wpłynęły w terminie 4 oferty:

1. MBT sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Budowlano –
Telekomunikacyjne, Marki ul. Okólna 43a/43b; cena
– 289.208,95 zł,

2. BUDO ZWICKER Polska sp. z o. o., Wołomin ul.
Armii Krajowej 110/112; cena – 494.100,00 zł,

3. DKM LASKOWSCY sp. j. Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Ro-
bót Drogowych, Kobyłka ul. Dworkowa 2c; cena –
410.164,00 zł,

4. MTJ M. i T. Bogaccy, Nowa Wola ul. Krasickie-
go 170a; cena – 372.416,66 zł.

Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę MBT sp.
z o. o. Przedsiębiorstwo Budowlano – Telekomunika-
cyjne z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 43a/
43b,

73) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie
ścian szczytowych budynku przy ul. Lisa Kuli 3a
(Zakład Usług Komunalnych w Markach). Wpłynę-
ły w terminie 4 oferty:

Dokończenie na str. 12
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1. PHU BUDOMUR Z. Kowalczyk, Pułtusk ul.
Mickiewicza 36i; cena – 77.818,32 zł,

2. GAWBET s.c. J. i R. Gawor, Wołomin ul. Ander-
sa 9; cena – 107.081,95 zł,

3. PHU INS-BUD Z. S, H. Laskowski, Kobyłka ul.
Ręczajska 22; cena – 73.671,09 zł,

4. Zakład Robót Ogólnobudowlanych W.J. Drózd,
Warszawa ul. Lewinowska 25; cena – 83.863,56 zł.

Wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę PHU
INS-BUD Z. Sasin, H. Laskowski z siedzibą w Kobył-
ce przy ul. Ręczajskiej 22,

rozstrzygnął postępowanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na kompleksowy nad-
zór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. Dużej 3 w Markach”. Wpłynęły w terminie 3
oferty:

1. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC
INWEST s.c. J. Cień, M. Bakalus - Cień, Marki ul.
Poniatowskiego 4; cena – 176.900,00 zł,

2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwe-
stycyjnych sp. z o. o., Ciechanów ul. 17-go Stycznia
13; cena – 94.916,00 zł,

3. CONSENSUS K. Ziółkowski, W-wa ul. Janow-
skiego 13/8; cena – 366.000,00 zł.

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o. o., z
siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17-go Stycznia 13,

75) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. Dużej 3 w Markach. Wpłynęło w terminie 7 ofert:

1. Konsorcjum ALSTAL – BUDOWNICTWO sp. z
o. o., Lider – ALSTAL BUDOWNICTWO A. Szczupak
– Partner, Inowrocław ul. Cicha 7; oferta wykluczona
– podstawa prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (oferent zło-
żył nieaktualne dokumenty),

2. BUDBAUM sp. z o. o., Białystok ul. Wojsk Ochro-
ny Pogranicza 9b; oferta wykluczona – podstawa
prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych (oferent złożył nieaktu-
alne dokumenty),

3. BUDIMPOL sp. z o. o., Warszawa ul. Mroźna
13a; oferta wykluczona – podstawa prawna wyklu-
czenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (oferent złożył nieaktualne dokumen-
ty),

4. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlano S. A.,
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 21; cena – 8.620.182,73
zł,

5. MARK-BUD sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno – Usługowe, Białystok ul. Lipowa 24; cena
– 9.260.100,00 zł,

6. GIGA Konsorcjum: GIGA sp. z o. o., PUH PSB P.
Święcicki, Warszawa ul. Cieślewskich 35k; cena –
9.139.647,80 zł,

7. Zakład Budowlany Z. Sitkowski, R. Czap, Mińsk
Mazowiecki ul. Łąkowa 30; oferta wykluczona –
podstawa prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (oferent zło-
żył nieaktualne dokumenty),

Wybrano ofertę nr 4, złożoną przez Warmińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. z siedzibą w Olsz-
tynie przy ul. Dąbrowszczaków 21,

76) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
nawierzchni ul. Zygmuntowskiej (na odcinku od ul.
Piłsudskiego do ul. Żeromskiego) i ul. Żeromskie-
go (na odcinku od ul. Zygmuntowskiej do ul. Czar-
nieckiego) w Markach z powierzonego materiału. W
terminie wpłynęła jedna ważna oferta, złożona przez

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BRUK –
BUD J. Tymiński, z siedzibą w Wołominie przy ul.
Kasprzykiewicza 131; oferowana cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia – 80.401,66 zł,

77) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
nawierzchni z frezu asfaltowego ulicy Orzeszkowej
w Markach. Wpłynęły w terminie 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
BRUK – BUD J. Tymiński, Wołomin ul. Kasprzykie-
wicza 131; cena – 36.730,54 zł,

2. Zakład Usługowo – Handlowy A. Jasiński, Po-
świętne ul. Jana Pawła II 39; cena – 56.268,84 zł.

Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębior-
stwo Handlowo – Usługowe BRUK – BUD J. Tymiń-
ski, z siedzibą w Wołominie przy ul. Kasprzykiewi-
cza 131,

78) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na zagospodaro-
wanie terenu targowiska przy ul. Paderewskiego w
Markach. Wpłynęły w terminie 2 oferty:

1. DKM LASKOWSCY sp. j. Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Ro-
bót Drogowych, Kobyłka ul. Dworkowa 2c; cena –
1.033.761,63 zł,

2. KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryj-
no – Instalacyjnych W. Królik, Wołomin ul. Łukasie-
wicza 9g; cena – 1.097.191,69 zł.

Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę DKM
LASKOWSCY sp. j. Przedsiębiorstwo Budownictwa
Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogo-
wych, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Dworkowej 2c,

79) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
programu rewitalizacji obiektów miejskich - trzech
budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w Mar-
kach przy ul. Barskiej 2, Barskiej 4, Barskiej 6 – z
uwzględnieniem „Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Marki w latach 2005 – 2013 oraz Koncep-
cji dla wybranych projektów rewitalizacyjnych mia-
sta Marki, wraz z wytycznymi realizacyjnymi. Wpły-
nęła w terminie 1 ważna oferta, złożona przez firmę
BCG POLSKA Deptuszewska – Smulska – Strużkie-
wicz sp. j., W-wa ul. Gwiaździsta 5a/51; oferowana
cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –
178.913,00 zł,

80) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie
miasta Marki. Wpłynęła w terminie jedna ważna
oferta, złożona przez firmę URBUD Usługi Remon-
towo – Budowlane W. Urbańczyk, Warszawa ul. Za-
olziańska 9/32; oferowana cena za wykonanie przed-
miotu zamówienia – 424.560,00 zł,

81) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na budowę prze-
wodu wodociągowego w ul. Husarii w Markach.
Wpłynęły w terminie 3 oferty:

1. DARK POL D. Sopiński, A. Sopińska, Józefów
ul. Godebskiego 27; cena – 150.100,26 zł,

2. STD Nasiłowski, Zielonka ul. Poniatowskiego
63; cena – 94.662,24 zł,

3. INSTAN Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne A.T.
Noskiewicz, Zielonka ul. Kołłątaja 58; cena –
108.580,00 zł.

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę STD
Nasiłowski, z siedzibą w Zielonce przy ul. Poniatow-
skiego 63h,

82) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
nawierzchni ul. Sienkiewicza w Markach. Wpłynęły
w terminie 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów,
Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28; cena –

176.677,53 zł,
2. PPHiO POLHILD I, Kobyłka ul. Sienkiewicza

13; cena – 138.257,72 zł.
Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Przedsiębior-

stwo Produkcji, Handlu i Obrotu POLHILD I z sie-
dzibą w Kobyłce przy ul. Sienkiewicza 13,

rozstrzygnął postępowanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na konserwację dróg
gminnych (ul. Zagłoby, ul. Wołodyjowskiego, ul.
Gen. Andersa, ul. Braci Briggsów, ul. Orzeszkowej,
ul. Sadowa, Słupecka, Kołobrzeska, ul. Zygmuntow-
ska (od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego)) - wy-
konanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia
wraz z oczyszczeniem nawierzchni. W terminie
wpłynęła jedna ważna oferta, złożona przez wystę-
pujące wspólnie firmy: FREDO sp. z o. o., Osieck ul.
Kolejowa 1 oraz ARBUD sp. z o. o., Piastów ul. Dwor-
cowa 32a; oferowana cena za wykonanie przedmiotu
zamówienia – 300.261,52 zł,

84) rozstrzygnął postępowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
nawierzchni jezdni ulic Podgórskiej i Łąkówek w
Markach z frezu asfaltowego. Wpłynęły w terminie
2 oferty:

1. SAS – BUD K. S, Milanówek ul. Chopina 24; cena
– 94.516,35 zł,

2. Zakład Usługowo – Handlowy A. Jasiński, Po-
świętne ul. Jana Pawła II 39; cena – 34.754,75 zł.

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Zakład Usłu-
gowo – Handlowy A. Jasiński z siedzibą w Poświęt-
nym przy ul. Jana Pawła II 39,

unieważnił postępowanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„Opracowanie projektu budowy gimnazjum wraz z
otoczeniem w Markach przy ul. Wspólnej”; podsta-
wa prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych – nie została złożona
żadna ważna oferta,

Z ZAKRESU ZARZĄDU
MIENIEM KOMUNALNYM

86) zawarł umowę ugody, dotyczącą spłaty w ra-
tach zaległości czynszowych z tytułu najmu komu-
nalnych lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.
Grażyny 2,

87) zawarł umowy dzierżawy:
� gruntu o pow. 1500 m2, stanowiącego część

działki nr ewid. 10 z obr. 4-10, położonej przy ul.
Sportowej w Markach (z firmą „Cyrk Warszawa”,
dzierżawa jednodniowa),
� gruntu o pow. 270 m2, stanowiącego część

działki nr ewid. 15/22 z obr. 3-03, położonej przy ul.
Zakole w Markach,
� gruntu o pow. 2000 m2, stanowiącego działkę

nr ewid. 12 z obr. 3-03, położonej przy ul. Grunwaldz-
kiej w Markach,
� gruntu o pow. 350 m2, stanowiącego część

działki nr ewid. 15/21 z obr. 3-03, położonej przy ul.
Zakole w Markach,
� gruntu o pow. 370 m2, stanowiącego część

działki nr ewid. 15/22 z obr. 3-03, położonej przy ul.
Grunwaldzkiej w Markach,
� gruntu o pow. 465 m2, stanowiącego część

działki nr ewid. 15/22 z obr. 3-03, położonej przy ul.
Zakole w Markach,
� gruntu o pow. 30 m2, stanowiącego działkę nr

ewid. 74/23 z obr. 4-03, położonej przy ul. Wspólnej
w Markach,
� gruntu o pow. 1500 m2, stanowiącego część

działki nr ewid. 10 z obr. 4-10, położonej przy ul.
Sportowej w Markach (z firmą ZDZIŚ Miasteczko
Rozrywki, dzierżawa 5-dniowa),

�� Informacja o pracy burmistrza �� Informacja o pracy burmistrza �
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Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWAŁODAWCZYCH
ORAZ SPRAW ORGANIZACYJNYCH
88) zawarł umowę z Komendantem Powiatowym

Policji w Wołominie w sprawie przekazania środ-
ków finansowych w kwocie 8.500,00 zł, z przezna-
czeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w
służbie prewencyjnej,

89) zawarł umowę z Komendantem Stołecznym
Policji w Warszawie, w sprawie nieodpłatnego uży-
czenia bezprzewodowego aparatu telefonicznego na
potrzeby Komisariatu Policji w Markach,

90) zawarł porozumienie ze Starostą Powiatu
Wołomińskiego w zakresie pomocy finansowej w
kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięć,
usprawniających działania ratowniczo – gaśnicze
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołominie,

91) ogłosił konkurs ofert oraz zaprosił samodziel-
ne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz niepu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert
na realizację w 2008 roku programu szczepień
ochronnych przeciwko grypie, populacji z grupy
szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla
mieszkańców Miasta Marki; termin składania ofert
– 9 września 2008 roku,

92) przyjął następujące projekty uchwał i skiero-
wał je do Przewodniczącej Rady, celem nadania im
biegu:
� w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

Miasta Marki Panu Ludomirowi Lasockiemu (Druk
196),
� w sprawie wyrażenia zgody na realizację pro-

gramu zdrowotnego w zakresie szczepień ochron-
nych przeciwko grypie, dla mieszkańców miasta
Marki z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku
życia) (Druk 197), zmieniająca uchwałę nr XV/119/
2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008
roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok
(Druk 198),
� w sprawie nieskorzystania z przysługującego

Gminie prawa pierwokupu (Druki 200 - 203),
w sprawie ustalenia „Regulaminu nadawania ty-

tułu Honorowego Obywatela Miasta Marki” (Druk
204),
� w sprawie nieskorzystania z przysługującego

Gminie prawa pierwokupu (Druk 205),
� w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne naby-

cie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej (Druki 206 -
207),
� w sprawie najmu lokalu użytkowego stano-

wiącego mienie komunalne (Druki 208 - 209),
� w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mie-

nie komunalne (Druki 210 - 219),
� w sprawie nieskorzystania z przysługującego

Gminie prawa pierwokupu (Druk 220),
� w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne naby-

cie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej (Druk 221),
� w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie

bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stano-
wiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nie-
ruchomości przyległej (Druk 222),
� w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mie-

nie komunalne (Druki 223 - 225),
� w sprawie nieskorzystania z przysługującego

Gminie prawa pierwokupu (Druk 226 - 227),
� w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne naby-

cie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych (Druk 228),
� w sprawie zmiany nazwy ulicy w Markach

(Druk 229),
� w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste

w drodze bezprzetargowej zabudowanej nierucho-
mości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdują-
cego się na niej budynku (Druk 231- 232),
� w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne naby-

cie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej (Druk 233),
� zmieniającej uchwałę nr XV/119/2008 Rady

Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w spra-
wie budżetu Miasta Marki na 2008 rok (Druk 234),
� w sprawie podwyższenia kapitału zakładowe-

go i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale za-
kładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki
działającej pod firmą
� w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne naby-

cie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudo-
wanych nieruchomości gruntowych (Druk nr 236),
� w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieza-

budowanych nieruchomości gruntowych, stanowią-
cych mienie komunalne (Druk 237),
� w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie

na rzecz Mazowieckiego Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie służeb-
ności przesyłu paliwa gazowego na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto Marki (Druk
238),

93) wydał Zarządzenia:
� Nr 43/2008 w sprawie przeprowadzenia obo-

wiązkowej deratyzacji na terenach występowania
populacji szczurów,
� Nr 44/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w

budżecie miasta na 2008 rok,
� Nr 45/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w

budżecie miasta na 2008rok,
� Nr 46/2008 w sprawie powołania członków

Rady Sportu miasta Marki,
� Nr 47/2008 w sprawie przedłużenia powierze-

nia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr
3 „Bajkowy Świat” w Markach,
� Nr 48/2008 w sprawie przedłużenia powierze-

nia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego w Markach,
� Nr 49/2008 w sprawie powołania Komisji Eg-

zaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej
nr 4 w Markach ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
� Nr 50/2008 w sprawie powołania Komisji Eg-

zaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej
nr 3 w Markach ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
� Nr 51/2008 w sprawie powołania Komisji Eg-

zaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w
Markach ubiegającego się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego,
� Nr 52/2008 w sprawie w sprawie przeprowa-

dzenia obowiązkowej deratyzacji na terenach wystę-
powania populacji szczurów,
� Nr 53/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia

08.08.2008 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert
wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację
programu szczepień ochronnych przeciwko grypie
populacji z grupy szczególnego ryzyka oraz powo-
łania Komisji konkursowej do wyboru ofert,
� Nr 54/2008 w sprawie zatwierdzenia zmiany

Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Pla-
cówek Oświatowych w Markach,
� Nr 55/2008 w sprawie wprowadzenia wzorów

wniosków o przyznanie pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na tere-
nie miasta Marki,
� Nr 56/2008 w sprawie powołania Gminnego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
� Nr 57/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu

ofert na urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor

lub Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego,
� Nr 58/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu

ofert na urzędnicze stanowisko pracy Referent w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich,
� Nr 59/2008 w sprawie ustalenia wysokości do-

datków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrekto-
rów placówek oświatowych w okresie wrzesień –
grudzień 2008 roku,
� Nr 60/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w

budżecie miasta na 2008 rok,
� Nr 61/2008 w sprawie powołania Komisji Prze-

targowej do przygotowania i przeprowadzenia pro-
cedury przetargowej w przetargu nieograniczonym
na projekt gimnazjum wraz z otoczeniem przy ul.
Wspólnej w Markach,
� Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia

25.08.2008 w sprawie powołania komisji likwida-
cyjnej,

94) wydał następujące decyzje administracyjne:
135 decyzji podatkowych, w tym:
��69 decyzji ustalających wymiar podatku,
��66 decyzji zmieniających wymiar podatku,
12 decyzji z zakresu windykacji, w tym 10 w spra-

wie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieru-
chomości i 2 od środków transportowych,

49 decyzji z zakresu ewidencji działalności go-
spodarczej, w tym:
��22 decyzje w sprawie likwidacji działalności

gospodarczej,
�� 5 decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych (sklep spożywczy przy ul.
Kosynierów 10 oraz zezw. jednorazowe przy ul. Okól-
nej 32),

409 decyzji z zakresu zarządu dróg, w tym:
��124 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogi,
��134 zezwolenia na umieszczenie urządzenia w

pasie drogi (do celów projektowych),
��126 decyzji w sprawie pozwoleń na umiesz-

czenie urządzenia w pasie drogi,
��23 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu,
��1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania,
��1 decyzję zmieniającą,
55 decyzji z zakresu gospodarki nieruchomościa-

mi i planowania przestrzennego, w tym:
��37 decyzji zatwierdzających podział nierucho-

mości,
��18 decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu,
30 decyzji z zakresu zarządu ochrony środowiska,

w tym:
��23 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
��2 decyzje w sprawie odmowy zezwolenia na

wycinkę drzew,
��3 decyzje w sprawie umorzenia postępowania,
�� 1 decyzję w sprawie zezwolenia na działal-

ność, polegającą na opróżnianiu zbiorników bezod-
pływowych i transporcie nieczystości,
��1 decyzję w sprawie odmowy wyrażenia zgo-

dy na likwidację podwyższenia terenu,

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
95) wydał 1062 decyzje, w tym:
��45 decyzji w sprawie dodatków mieszkanio-

wych,
��355 decyzji, dotyczących świadczeń z pomo-

cy społecznej,
�� 638 decyzji, dotyczących świadczeń rodzin-

nych,
�� 15 decyzji w sprawie zaliczek alimentacyj-

nych,
�� 9 decyzji w sprawie przyznania świadczeń

zdrowotnych

�� Informacja o pracy burmistrza �� Informacja o pracy burmistrza �
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Uchwała nr XX /170/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 10 września 2008 roku
zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z
dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki

na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustaw)’ z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochro-
ny środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008r Nr 25, poz. 150) uchwala się, co
następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok zmienionej uchwałą nr XV1/136/
2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku, nr XVII/149/2008 Rady
Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku, nr XVIII/161/2008 Rady Miasta
Marki z dnia 14 maja 2008 roku, oraz uchwałą nr XIX/167/2008 Rady Miasta
Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

w planie dochodów budżetu miasta na 2008 rok - zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały,

w planie wydatków budżetu miasta na 2008 rok - zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3
do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały,

załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/171/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Markach na lata 2008-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku
Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckie-
go Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2008-2013, w
brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/2006 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwiet-
nia 2006 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu
Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2006-
2008.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/172/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednooso-
bowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą „Wodociąg

Marecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej
spółki Miasta Marki działającej pod firmą „Wodociąg Marecki” Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Markach, wpisanej do Krajowego Reje-
stru Sądowego pod nr 0000135355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st.
Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

§2

Wyraża się wolę objęcia przez Miasto Marki 2.700 udziałów po 1.000 złotych
każdy o łącznej wartości nominalnej 2.700.000 złotych w podwyższonym kapi-
tale zakładowym spółki, o której mowa w § 1.

§3

Udziały, o których jest mowa w § 1 zostaną objęte i pokryte wkładem pienięż-
nym w wysokości 2.700.000 złotych (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy
złotych) ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Marki w dziale
900 rozdziale 90095 § 6010.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/173/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Mazo-
wieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., z sie-
dzibą w Warszawie służebności przesyłu paliwa gazowego na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnie i na czas nieokreślony słu-
żebności przesyłu na rzecz Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjne-
go Sp. z 0.0., z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 6/14 na nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasto Marki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr ewid. 11 o powierzchni 14.473 m2 w obrębie 1-18.

2. Służebność, o której mowa ust. 1 polega w szczególności na prawie posado-
wienia na nieruchomości obciążonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokości
1 m oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego
dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z posadowie-
niem gazociągu, przyłączy gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych, na-
prawami, remontami, eksploatacją, konserwacją przebudową, rozbudową i mo-
dernizacją wszystkich urządzeń gazowych znajdujących się na nieruchomości
obciążonej a w szczególności gazociągu oraz prawie wykonywania wykopów i
przekopów przez tę nieruchomość w wyżej wymienionych celach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PODCZAS SESJI W DNIU 10 WRZEŒNIA RADA MIASTA
MARKI PODJÊ£A TAK¯E SZEREG UCHWA£ DOT. NIERU-
CHOMOŒCI W NASZYM MIEŒCIE. PONI¯EJ ZAMIESZ-
CZAMY WYKAZ UCHWA£, KTÓRYCH PE£N¥ TREŒÆ W
FORMIE PLIKÓW PDF MO¯NA ZNALE•Æ NA STRONIE
INTERNETOWEJ WWW.MARKI.PL (BILULETYN INFORMA-

CJI PUBLICZNEJ).

Uchwała Nr XX/206/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie wła-
sności znajdującego się na niej budynku

Uchwała Nr XX/205/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie wła-
sności znajdującego się na niej budynku

Uchwała Nr XX/204/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomo-
ści gruntowych

Uchwała Nr XX/203/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości
gruntowej

Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomo-
ści gruntowych

Uchwała Nr XX/201/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości
gruntowej

Uchwała Nr XX/200/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych, zabudowanej nieruchomości grun-
towej

Uchwała Nr XX/199/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości
gruntowej

Uchwała Nr XX/198/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/197/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/196/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/195/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/194/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/193/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/191/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gmi-
nie prawa pierwokupu

Uchwała Nr XX/190/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudo-

wanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komu-
nalne.

Uchwała Nr XX/189/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie
komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XX/188/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/187/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/186/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/185/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne

Uchwała Nr XX/184/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne

Uchwała Nr XX/183/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne

Uchwała Nr XX/182/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/181/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/180/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne

Uchwała Nr XX/179/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/178/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne

Uchwała Nr XX/177/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne.

Uchwała Nr XX/176/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie
komunalne

Uchwała Nr XX/175/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego
mienie komunalne.

Uchwała Nr XX/174/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrze-
śnia 2008 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego
mienie komunalne.



URZĄD MIASTA
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95
Centrala - Sekretariat � 781-10-03

� 781-38-30    fax. 781-13-78
Uwaga po połączeniu się z centralą można
tonowo wybrać numer wewnętrzny.
Adres poczty elektronicznej:
urzad.miasta@marki.pl

Burmistrz pok. 23 � 781-10-03
burmistrz@marki.pl
Wiceurmistrz pok. 23 � 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczący 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
Wydział Zarządu Dróg pok. 21 wew. 121

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

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

pok. 27 wew. 127
organizacyjny@marki.pl
kadry@marki.pl
Kancelaria pok. 6 wew. 146
kancelaria@marki.pl
Ewidencja Działalności 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
Wydział Finansowo - Budżetowy
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
Płace pok. 11

wew. 120,121
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 141
nieruchomosci.planowanie@marki.pl
nieruchomosci@marki.pl
planowanie@marki.pl
Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym

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

komunalny@marki.pl
Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Wydział Prawny pok. 32 wew. 153
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludności
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 131
rso@marki.pl
Wydział Techniczny ul. Lisa Kuli 3

� 781-11-01
techniczny@marki.pl
Wydział Oświaty ul. Duża 3

� 771-37-34
oswiata@marki.pl

Nasze Marki ��Nasze Marki ��Nasze Marki ��Nasze Marki ��Nasze Marki �

Wydział ds. przygotowania i wdrażania programów
unijnych oraz promocji miasta pok. 25 wew. 125
e-mail: pir@marki.pl
Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl
TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

POLICJA
Al. Piłsudskiego 95 � 781 - 23 - 20
� 761 - 80 - 80, � 761 - 80 - 81

fax. 781 - 10 - 07
Policyjny telefon zaufania � 787 20 00
- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o:
miejscach przechowywania przedmiotów pochodzą-
cych z przestępstwa - chcesz podzielić się z policją
ciekawymi informacjami - Zadzwoń: Gwarantuje-
my pełną anonimowość, każda informacja zostanie
sprawdzona. Pomóż sobie i innym.

PRZYCHODNIE ZDROWIA
ul. Sportowa 3 NZOZ „KARDIO-MED”

� 781 16 03, 781 16 05
ul. Fabryczna 1        NZOZ „ESCULAP” Przychodnia
Marki � 761-90-35, 761-90-80,

fax. 761-92-78

POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie ratunkowe � 999
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Warszawa, ul. Hoża 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. Piłsudskiego 43, � 781 10 19
czynna: pon. - pt. 800-1900, sob. 800-1400
Al. Piłsudskiego 176 � 781 13 14
czynna: pon. - pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00

niedz. 9.00-15.00
ul. Fabryczna 1
Apteka „POD ESKULAPEM”� 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 9.00 - 14.00
Apteka „ARALIA” � 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.30 - 14.00

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Wołomin � 763 57 00, 763 57 20
Konserwator oświetlenia ulicznego

� 0-607-421-729

MARECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Fabryczna 2, � 781 14 06

mok@mokmarki.pl

WODOCIĄG MARECKI
ul.Żeromskiego 30, � 781 35 32

biuro@wodociagmarecki.pl

MTS „MARCOVIA 2000”
ul. Wspólna 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

URZĘDY POCZTOWE
UP nr 1, ul. Sportowa 1 � 781 10 01
UP nr 3, Al. Piłsudskiego 139 � 781 13 12
UP nr 4,ul. Legionowa 1 � 781 12 50

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
ul. Sportowa 3 (budynek Przychodni Zdrowia)
czynny w każdy wtorek w godz. 900-1200
oraz w każdy czwartek w godz. 16 - 19.

�  (całodobowo) 761-93-63

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
I ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

PARAFIE
pw. św. Izydora,
Al. Piłsudskiego 93 � 781 10 51
pw. św. Andrzeja Boboli,
Al. Piłsudskiego 248 � 781 14 92
pw. Matki Bożej Królowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 � 781 13 41
pw. Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła,
ul. Ząbkowska � 602 451 677

PRZEDSZKOLA
PM Nr 1, al. Piłsudskiego 77 � 781 10 38
pm@marki.net.pl
PM Nr 2, ul. Duża 1a �  781 12 89
pm2@marki.net.pl
PM Nr 3, al. Piłsudskiego 246� 781 14 82
pm3@marki.net.pl
Niepubliczne Przedszkole „Teletubiś”
ul. Lisa Kuli 3 � 799 23 06
Niepubliczne Przedszkole „Smerfy”
ul. Szpitalna 36 � 771 25 72
Niepubliczne Przedszkole „Dziecięcy Raj”
ul. Piłsudskiego 180 �  771 48 05

SZKOŁY
SP nr 1, ul. Okólna 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. Duża 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 Szkół nr 1
Al. Piłsudskiego 96 � 781 10 17
zs1@marki.net.pl
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2
ul. Wczasowa 5 � 781 18 57
zs2@marki.net.pl

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Kasztanowa 21 � 781 13 17
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Al. Piłsudskiego 252 �  781 14 85

„AD ASTRA” �  781- 29-03
Prywatna Szkoła Podstawowa
i Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Markach,

e-mail adastra@neostrada.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych
Niepubliczne Liceum Uzupełniające Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych
Policealna Niepubliczna Szkoła „College” Gastrono-
miczno-Hotelarska
Al. Piłsudskiego 93

� 423- 90-27
� 0-607 133 299
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