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Choinka, którą dla markowian przygotował Urząd
Miasta Marki już stoi na skwerze przy ulicy Rejta-
na. Świąteczne drzewko będzie zdobić okolicę w

czasie świątecznym i karnawałowym.

Operacja umieszczania drzewa w stojaku, tuż obok Urzę-
du Miasta Marki, odbyła się bardzo sprawnie. W ciągu godzi-
ny siedmiometrowa choinka stała już na swoim miejscu, bu-
dząc zainteresowanie przechodzących markowian. W piątek
6 grudnia nastąpiło zapalenie ponad 200 metrów świetlnych
świątecznych ozdób. Mamy nadzieję, iż olśniewający wygląd
drzewka wprowadzi mieszkańców miasta w radosny i świą-
teczny nastrój.

Pochodząca z województwa mazowieckiego choinka bę-
dzie zdobić Marki do połowy stycznia przyszłego roku.
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Niech Wigilia i Święta
Bożego Narodzenia
upłyną szczęśliwie

i radośnie,
niech będą rodzinnie

ciepłe i pełne życzliwości
a nadchodzący rok niesie

same miłe chwile

życzą naszym sąsiadom -
mieszkańcom Marek

przewodnicząca
Rady Miasta

Maria Przybysz - Piwko
burmistrz

Janusz Werczyński
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Zmiana godzin pracy urzędu
w dzień Wigilii i Sylwestra
Zgodnie z Zarządzeniem nr 0152 / 85 /

2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 grud-
nia 2008 roku w sprawie zmiany godzin
pracy Urzędu Miasta Marki w dniach 24 i
31 grudnia 2008 roku, czas pracy urzędu w
tych dniach wyznaczono na godziny 8.00 -
16.00.

Spotkanie organizacyjne
zespołu „Mareckich
Zeszytów Historycznych”
Grupa inicjatywna, która przygotowała

pierwszy numer „Mareckich Zeszytów Hi-
storycznych” oraz Urząd Miasta Marki za-
prosili  na spotkanie organizacyjne wszyst-
kie osoby zainteresowane współpracą przy
redagowaniu serii. Podczas spotkania, któ-
re odbyło się 9 grudnia omawiano plany wy-
dania kolejnych numerów oraz zagadnienia
związane z tworzeniem redakcji. Redakcja
nadal zaprasza do współpracy wszystkie oso-
by zainteresowane problematyką historyczną
dotyczącą naszego miasta. Zgłoszenia moż-
na przesyać na adres: sekretarz@marki.pl .

„Smak wyboru”
- profilaktyka w szkołach
25 listopada ponad 500 uczniów klas IV-

VI ze szkół podstawowych nr 1,2 i 3 obej-
rzało spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt.
„Smak wyboru”. Osnowę spektaklu poświę-
conego problemowi przemocy wśród mło-
dzieży stanowi odwieczna walka dobra ze
złem. Aktorzy przypominają zasadę „ile do-
brego się zasieje tyle się zbierze”, umiejęt-
nie zachęcają dzieci do aktywnego uczest-
nictwa i objaśniają znaczenie słowa aser-
tywność. Poprzez wplatanie odpowiednich
treści profilaktycznych wykonawcy próbują
uświadomić dzieciom co jest dobre a co złe.
Spektakl został sfinansowany przez gminę
w ramach realizacji zadania dot. profilak-
tycznej działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkoma-
nii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
określonej w Gminnym Programie Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Prelekcja na temat
negatywnego wpływu
alkoholu
W ramach realizacji Gminnego Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w dniu 13 listopada ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 wysłuchali prelekcji
pani Magdaleny Borkowskiej - edukatora
Państwowej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na temat negatywnego
wpływu alkoholu. Następnie obejrzeli film
pt.: „Wieczne Dziecko” oraz otrzymali ma-
teriały edukacyjne - ulotki, broszury, a tak-
że długopisy z adresem strony internetowej
kampanii i breloczki do kluczy z logo kam-
panii. Wszystkie materiały promocyjne uży-
wane na co dzień będą przypominać o prze-
słaniu kampanii, jakim jest zachowanie abs-
tynencji przez kobiety ciężarne. Autorzy akcji
przypominają, że nie istnieje bezpieczna dla
kobiet w ciąży dawka alkoholu, która na
pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzo-
nego dziecka. Poprzez podobne prelekcje
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych realizuje dzia-
łania edukacyjne i informacyjne wynikające
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

uczniów klas I. W obecności nauczycieli,
rodziców dzieci zaprezentowały swoje umie-
jętności i z przejęciem wypowiedziały tekst
ślubowania.

Było bezpieczniej
i wygodniej
w listopadowe święta
W dniach 1 i 2 listopada obchodzimy dzień

Wszystkich Świętych i Zaduszki. Oznacza
to olbrzymi ruch kołowy i pieszy w okolicy
mareckich cmentarzy.

Burmistrz Miasta wystąpił do Komendan-
ta Komisariatu Policji z prośbą, aby w te dni
objęto dodatkowym nadzorem rejon cmen-
tarzy oraz ruch kierowców samochodów na
skrzyżowaniu ul. Okólnej z ul. Bandurskie-
go. Jednocześnie wystąpił do Zarządu Trans-
portu Miejskiego z propozycją aby w dni
świąteczne 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 cmen-
tarzami zostały postawione duże pojemniki
na odpady, natomiast w dniach od 31 paź-
dziernika do 3 listopada były tam ustawione
sanitariaty typu Toy-Toy.

Akcja
,,Jesienne Porządki 2008”
zakończona
W ramach akcji ,,Jesienne Porządki” od

22 września do 23 października 2008 roku
prowadzona była  na terenie miasta Marki
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Jak
co roku, w ,,Jesiennych Porządkach” poma-
gał mieszkańcom Wydział Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Marki, który dostar-
czył nieodpłatnie 151 kontenerów. Podczas
trwania akcji do kontenerów można było
wrzucać stare meble, dywany, wykładziny,
ceramikę sanitarną, stolarka budowlaną itp.
W sumie w czasie trwania akcji zebrano
1057 m sześc. odpadów wielkogabaryto-
wych. Całkowity koszt akcji ,,Jesienne Po-
rządki” kosztował Urząd Miasta Marki  54
tys. 360 zł. Kolejna taka akcja przewidzia-
na jest na wiosnę 2009 roku.

Ślubowanie klas pierwszych
21 listopada w Szkole Podstawowej nr 1

imienia Kornela Makuszyńskiego w Mar-
kach odbyło się uroczyste ślubowanie

Rozegrano TPM CUP ’08
Turniej organizowany był przez Towarzy-

stwo Przyjaciół Marek przy wsparciu Urzędu
Miasta Marki. Finały rozegrano 7 grudnia w
Zespole Szkół nr 2 w Markach - Strudze.

Finałowa gra toczyła się od fazy ćwierćfi-
nałów, w której zagrało 8 zespołów wyłonio-
nych z czterech grup. Bezkonkurencyjni oka-
zali się „Amatorzy” którzy w finale pokonali
zespół „Fomar Borg” 8:2. W meczu o 3 miej-
sce zwyciężyli „In Plus Marki” pokonując
„The Beerdinkers” dopiero w rzutach kar-
nych (3:1), ponieważ w regulaminowym cza-

sie gry oba zespoły strzeliły po 5 bramek.
Królem strzelców został Tomasz Piórkowski
zdobywca 14 goli. (SP)

Najlepsi szachiści w Strudze
6 grudnia w Zespole Szkół nr 2 odbył się

dziewiąty turniej z cyklu Grand Prix Powiatu
Wołomińskiego, a jednocześnie XV Mi-
strzostw Marek w szachach o Puchar Burmi-
strza Miasta Marki. Rywalizacja odbywała się
w grupie do lat 16 i w kategorii Open. W
kategorii otwartej wystartowało 12 uczestni-
ków. Najlepszym okazał się Witold Rogulski
z Zielonki, tuż za nim uplasował się Robert
Krasiewicz z Marek.

Kategoria do lat 16 liczyła 20 zawodników.
Zwyciężył Jarosław Gołąb z Zielonki. Najlep-
szy z reprezentantów naszego miasta Damian
Krasiewicz zajął 4 miejsce. Organizatorem
zawodów był UKS Struga; fundatorami na-
gród byli: Starostwo Powiatowe oraz Urząd
Miasta Marki. (SP)
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14 maja 2008 roku, podczas XVIII

sesji, Rada Miasta Marki, w uznaniu za-

sług dla Miasta Marki i jego mieszkań-

ców, nadała Józefowi Balickiemu tytuł

Honorowego Obywatela Miasta Marki.

Uroczyste przekazanie odbyło się 26 li-

stopada, kiedy to Urząd Miasta Marki

gościł piątego Honorowego Obywatela

wraz z małżonką.

Wręczenie tytułu odbyło się w obecno-

ści przedstawicieli Rady i Urzędu Miasta

Marki. Uchwałę oraz pamiątkową statu-

W pierwszych dniach października roz-
poczęła się zasadnicza część robót związa-
nych z budową nowej siedziby Komisariatu
Policji w Markach. Inwestorem jest Komen-
da Stołeczna Policji. Całkowity koszt budo-
wy szacowany jest na około 5 mln złotych.
Roboty budowlane mają być zakończone w
2010 roku. Zdaniem wykonawców termin
zakończenia budowy komisariatu określo-
no z dużą ostrożnością. Komisariat może z
powodzeniem być ukończony jeszcze w
2009 roku pod warunkiem zapewnienia fi-
nansowania. W bieżącym roku przeznaczo-
no na budowę tylko 1,2 mln złotych. Kwota
ta pozwoli na zakończenie stanu surowego
pierwszej kondygnacji.

Władze naszego miasta nie tylko od lat
zabiegały o budowę komisariatu, ale także
przekazały Policji na ten cel odpowiednią
działkę. Komisariat budowany jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie przychodni zdrowia
przy ul. Sportowej.

Wiele lat zabiegów i wreszcieWiele lat zabiegów i wreszcieWiele lat zabiegów i wreszcieWiele lat zabiegów i wreszcieWiele lat zabiegów i wreszcie
widać mury nowego komisariatuwidać mury nowego komisariatuwidać mury nowego komisariatuwidać mury nowego komisariatuwidać mury nowego komisariatu

Podobnie będzie wyglądała siedziba

policji w Markach.

- Rozpoczęte prace budowlane dają mi
wiele radości i satysfakcji - mówi burmistrz
miasta Marki Janusz Werczyński. - Zabie-
gałem o nowy komisariat przez kilka lat.
Trzech kolejnych Komendantów Stołecz-
nych Policji zapewniało mnie, że prace roz-
poczną się lada moment. Kilkakrotnie spo-
tykał mnie zawód. Wszystko wskazuje na
to, że obecny zwierzchnik stołecznej policji
insp. Adam Mularz dotrzyma danego słowa.
Mam nadzieję, że wszystkie przeszkody
mamy już za sobą.

Zaprojektowany komisariat jest podobny
do powstałych wcześniej obiektów w Łomian-
kach, Michałowicach, Józefowie czy też Ko-
byłce. Autorem projektu jest architekt An-
drzej Cybuliński. Łączna powierzchnia bu-
dynku wyniesie prawie 820 m kw. Komisa-
riat zaprojektowano jako budynek jednopię-
trowy. W części parterowej będzie się mie-
ściła strefa ogólnodostępna tj. recepcja z
poczekalnią oraz pokoje przyjęć interesan-
tów. Na parterze znajdą się także pokój prze-
słuchań i okazań z szybą wenecką oraz pokój
ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Na pię-
trze nie przewiduje się obsługi interesantów
(strefa zamknięta). Znajdą się tam pomiesz-
czenia komendanta i jego zastępcy, sala na-
rad i odpraw, archiwum oraz pokoje sekcji

kryminalnej i dzielnicowych. Projektując
nowy komisariat założono, że docelowo w
budynku będzie zatrudnionych do 35 osób.

Wejście główne i parking dla interesan-
tów znajdzie się od strony budynku biblio-
teki. Władze Miasta Marki zaprojektowały
dogodny dojazd do budowanego komisaria-
tu od strony ul. Sportowej. Dojazd ten i par-
king będą jednocześnie służyły klientom
poczty, przychodni zdrowia i biblioteki.

- Wszyscy mareccy policjanci z dużymi
nadziejami obserwują postęp prac - cieszy
się komendant Komisariatu Policji w Mar-
kach nadkom. Zbigniew Piórkowski. - Mam
przekonanie, że nowa siedziba znacząco
wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa
w naszym mieście.

Uroczystość przekazania panu Józefowi BalickiemuUroczystość przekazania panu Józefowi BalickiemuUroczystość przekazania panu Józefowi BalickiemuUroczystość przekazania panu Józefowi BalickiemuUroczystość przekazania panu Józefowi Balickiemu
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Markitytułu Honorowego Obywatela Miasta Markitytułu Honorowego Obywatela Miasta Markitytułu Honorowego Obywatela Miasta Markitytułu Honorowego Obywatela Miasta Marki

Trwa budowa komisariatu w Markach.

etkę przekazali panu Józefowi Balickie-

mu Przewodnicząca Rady Miasta Maria

Przybysz - Piwko oraz Burmistrz Marek

Janusz Werczyński.

Józef Balicki jest piątym honorowym

obywatelem Miasta Marki. Dotychczas

to wyróżnienie otrzymali:

Karol Whitehead,

Sergiusz Hornowski,

Roman Grabowski,

Jan Penzioł.

Józef Balicki urodził się 4 lipca 1924
r. w Warszawie jako syn Erazma i Marii
Balickich.

Od roku 1930 do wybuchu wojny
uczęszczał do Gimnazjum im. Ludwika
Lorentza w Warszawie. W czasie okupa-
cji kontynuował naukę w tajnych komple-
tach. Jesienią 1943 roku zdał egzamin
maturalny umożliwiający wyższe studia.

W latach 1942-44 był oficjalnie pra-
cownikiem i członkiem Przemysłowej
Straży Pożarnej w Fabryce ojca Erazma
Balickiego w Pustelniku. Połowie 1942 r.
został zaprzysiężony w Armii Krajowej i
przydzielony do Oddziału Dywersji Bojo-

wej. Brał udział we wszystkich ważniejszych
akcjach tego oddziału.

W październiku 1944 roku wraz z inny-
mi żołnierzami Armii Krajowej został aresz-
towany przez NKWD. Początkowo więziony
był w słynnym obozie w Rembertowie, po-
tem - na początku grudnia - wywieziony do
sowieckiego łagru w Borowiczach.

Za służbę w Armii Krajowej nadano Jó-
zefowi Balickiemu londyński Krzyż A.K.,
Krzyż Partyzancki i Krzyż Powstania War-
szawskiego oraz Odznakę Weterana Walk o
Niepodległość R.P. Został uhonorowany tak-
że Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Po powrocie z łagru w roku 1946 zdał

egzamin i został przyjęty na Wydział Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej.

Po studiach Józef Balicki nie mógł zwią-
zać się z rodzinnym przedsiębiorstwem,
ponieważ rodzinna fabryka w Pustelniku
została znacjonalizowana. W 1949 roku
rozpoczął więc pracę architekta. W zawo-
dzie tym przepracował blisko czterdzie-
ści pięć lat. W dorobku ma kilkadziesiąt
projektów architektonicznych zrealizowa-
nych na terenie kraju z różnych dziedzin
budownictwa, m.in.: Instytut Naukowy w
Radzikowie, trzy kinoteatry, dwa zakłady
przemysłowe, Kościół Parafialny w Mu-
szakach.

Panu Józefowi Balickiemu gratulacje

składa burmistrz Janusz Werczyńaki.
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Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego
obserwowana!

Zainstalowana została pierwsza miejska
kamera. Trwają prace nad stworzeniem sys-
temu monitoringu wizyjnego Marek.
Pierwszą zapowiedzią jest kamera zainsta-
lowana w okolicach Urzędu Miasta. System
będzie rozbudowywany. Obecny przekaz,
który okresowo udostępniany będzie inter-
nautom ma charakter testowy. W trakcie
pierwszych tygodni pracy i prezentacji bę-
dzie badana częstotliwość wykorzystywania,
natężenie obciążenia sieci, zainteresowanie
ze strony mieszkańców. Obraz jest także
rejestrowany.

W najbliższym czasie Urząd Miasta Marki
będzie prosił internautów o wypowiedzenie
się w kwestii kierunków wprowadzania
monitoringu. Już dziś natomiast zaprasza-
my do wypowiedzi w kwestii miejsc, na któ-
rych skupiać się powinna zainstalowana już
kamera. Na stronie www.marki.pl dostępna
jest ankieta. Ze względu na otwartą prze-
strzeń oraz możliwości kamery w miarę do-
kładnie obserwowane mogą być:

1. Przystanek ZTM przy Urzędzie Miasta
2. Chodnik przed bramą kościoła i Do-

mem Katolickim
3. Skrzyżowanie Piłsudskiego/Lisa Kuli
4. Parking przed świetlicą socjalterapeu-

tyczną przy ul. Sportowej
5. Fragment ulicy Sportowej
6. Przystanek ZTM po przeciwnej stronie

Urzędu Miasta
7. Przejście dla pieszych przy ul. Rejtana

Po zakupie terenu targowiska samo-

rząd zdecydował o gruntownej jego

modernizacji zgodnie z aktualnie obo-

wiązującymi standardami.

W roku 2007 samorząd zakupił od pani
Elżbiety Jasińskiej szereg gruntów w cen-
trum miasta, które są ściśle związane z hi-
storią i rozwojem Marek. Stanowią również
o tym, że Marki są nie jest tylko „sypialnią”
ale posiadają przestrzeń miejską, która może
zaspokajać różne potrzeby mieszkańców.
Przykładem niech będzie park, który jest
chętnie odwiedzanym miejscem przez
mieszkańców. Innym z tych miejsc jest plac
przy ul. Paderewskiego, gdzie dwa razy w
tygodniu odbywa się targ. Po zakupie terenu
władze Marek zostały bardzo szybko zobli-
gowane przez Sanepid do modernizacji tar-
gowiska zgodnie z aktualnie obowiązujący-
mi standardami.

W tej sytuacji przygotowano projekt mo-
dernizacji targowiska, ostatecznie wartość
robót została ustalona na 1.033.761,60 zł.
Do końca tego roku targowisko zostanie prze-
kazane w pełni do korzystania mieszkań-
com. Na terenie placu powstał budynek go-
spodarczy wyposażony w szalet i umywal-
nię, cały teren został utwardzony i odwod-
niony, wykonano nowe ogrodzenie oraz in-
stalację wodno-kanalizacyjną, zbudowano
nowe oświetlenie i stanowiska dostępowe
do energii elektrycznej dla sprzedających,
bazar będzie również wyposażony w nowo-
czesny system monitoringu pozwalający na
identyfikację osób i przedmiotów przez całą
dobę. Ta ostatnia instalacja jest szczególnie
pożądana bowiem na terenie targowiska i
wokół niego zdarza się wiele aktów wanda-
lizmu i niszczenia mienia. Dotyczy to rów-
nież nowo zbudowanych instalacji. Miejmy
nadzieję, że monitoring wizyjny pozwoli na
„odzyskanie” tej części centrum miasta przez
mieszkańców - nie tylko w dni targowe ale
przez całą dobę będzie tam bezpiecznie.

Jeszcze w trakcie remontu do Urzędu
Miasta Marki wpłynęło 21 pism kupców,
którzy są zainteresowani prowadzeniem
działalności gospodarczej na targowisku
przez cały tydzień, proponują również róż-
ne zmiany formy handlu. Na XXI sesji Rady
Miasta dyskutowano w sprawach różnych
nad wykorzystaniem tego terenu. Przewa-
żała opinia, że handel powinien odbywać
się w dotychczasowej formie bez możliwo-
ści zabudowania powierzchni placu pawi-
lonami handlowymi. Według oceny radnych
nie ma przeszkód, aby handel odbywał się
przez większą liczbę dni niż do tej pory.

Mając na uwadze postulaty kupców i sta-
nowisko radnych, aktualnie w Urzędzie
trwają prace organizacyjno-prawne związa-
ne z działalnością targowiska w nowej for-
mule (opracowanie projektu uchwały w spra-
wie regulaminu targowiska miejskiego, zmia-
na uchwały w sprawie opłaty targowej, prze-
kazanie administrowania targowiska Zakła-
dowi Usług Komunalnych).

8. Wejście główne do Urzędu Miasta
9. Wejście do Urzędu Miasta od strony

parkingu
Zapraszamy do wypowiedzenia się w tej

kwestiach poprzez sondę na internetowej stro-
nie. Wyniki sondy wzięte zostaną pod uwagę
przy konstrukcji sekwencji ruchu kamery.

Obecnie kamera obserwuje w zbliżeniach
przystanek ZTM przy Urzędzie Miasta,
skrzyżowanie Piłsudskiego/Lisa Kuli, przy-
stanek ZTM po przeciwnej stronie Urzędu
Miasta, przejście dla pieszych przy ul. Rej-
tana. Ze względu na duże obciążenie łącz
teleinformatycznych okres fotografowania
obecnie wynosi jedną klatkę na sekundę.

W internetowej sondzie Urząd Miasta
Marki pytał będzie mieszkańców o propo-
zycje miejsc na umieszczenie następnych
kamer. Kolejna pojawi się na targowisku
miejskim przy ul. Paderewskiego.

Wielu mieszkańców widzących zmiany
na targowisku przy ulicy Paderewskiego pyta
o drugie targowisko miejskie w Pustelniku.

Miasto nie jest właścicielem ani admini-
stratorem placu, na którym odbywa się co
sobotę targowisko (obiektem władają i ad-
ministrują osoby prywatne). Wszelkie więc
uwagi dotyczące stanu technicznego, wypo-
sażenia i warunków handlu nie mogą być
adresowane do władz samorządowych. Pra-
cownicy Zakładu Usług Komunalnych
sprzątają przyległe ulice do placu, sprząta-
nie targu po zakończeniu handlu należy do
administratora. Jednocześnie inkasent po-
biera opłatę targową, która jest odmianą po-
datku i samorząd jest zobowiązany egze-
kwować tą opłatę bez względu na to, kto jest
właściciel placu i czy pobiera dla siebie za-
płatę za korzystanie z placu (co ma miejsce
w Pustelniku).

K.W.

TTTTTararararargowisko miejskiegowisko miejskiegowisko miejskiegowisko miejskiegowisko miejskie
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W poprzednich numerach „Informacji”
zwracaliśmy uwagę mieszkańców Marek
na trwające  poważne kanalizacyjne robo-
ty ziemne, które prowadzone były wzdłuż

ulicy Radzymińskiej. Obecnie prace trwają
na odcinku między końcem trasy Toruń-
skiej a skrzyżowaniem alei Piłsudskiego z
ulicą Szkolną. Największa, najbardziej

kosztowna i historyczna inwestycja marec-
kiego samorządu, która będzie miała istot-
ny wpływ na życie większości mieszkań-
ców naszego miasta dociera więc coraz
bliżej centrum.

Łącznie przewidziano budowę ok. 155
km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (w tym
31 km przyłączy), 35 pompowni (w tym
modernizację 2 istniejących), oraz 465 pom-
powni przydomowych.

Rurociągi kanalizacyjne układane będą
dwoma metodami:

metodą wykopową - sieć kanalizacyjna
układana w wąskoprzestrzennych, szalowa-
nych wykopach;

metodą bezwykopową - na odcinkach
newralgicznych związanych z układem ko-
munikacyjnym lub dla ochrony drzew za-
stosowana zostanie metoda przecisku lub
przewiertu sterowanego.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
pozwolą na bezpieczne prowadzenie prac
budowlanych przy jak najmniejszej koniecz-
ności odwodnienia miejsc prowadzenia ro-
bót oraz wyeliminują potencjalne zagroże-
nie infiltracji ścieków socjalno-bytowych do
środowiska gruntowo-wodnego.

Czy władze Miasta Marki prowadzą ja-

kieś działania w kierunku sprowadzania fi-

lii różnych urzędów do Marek? Dlaczego

mieszkańcy Marek, aby cokolwiek załatwić

(poza wyrobieniem nowego dowodu osobi-

stego), muszą jeździć do Wołomina czy Ra-

dzymina? Dlaczego Marki za sprawą filii

różnych urzędów nie mogą stać się taką

„mini” stolicą powiatu także dla pobliskich

Ząbek czy Zielonki. Bo obecnie wyprawa do

jakiegokolwiek urzędu z Marek dla osoby nie

posiadającej samochodu, jest nie tylko kosz-

towna, ale i zajmuje kilka godzin.

(Kamil, 08.06.2008 r.)

ODPOWIEDŹ:
Szanowny Panie
W Urzędzie Miasta Marki można zreali-

zować znacznie więcej spraw niż wyrobie-
nie dowodu, o którym Pan napisał, np.: spra-
wy meldunkowe, rejestracja działalności
gospodarczej, rozgraniczenie nieruchomo-
ści, opinie o możliwości podziału działki,
wydanie decyzji zatwierdzającej projekt po-
działu działki, oznaczenie nieruchomości
numerem porządkowym, zezwolenie na
usunięcie drzew lub krzewów, zawarcie
związku małżeńskiego, sporządzenie aktu
urodzenia, wydawanie odpisów skróconych
i zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu
cywilnego, zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej. To tylko mała część. Za-
praszam do zapoznania się z Poradnikiem
Interesanta na naszej stronie głównej -
www.marki.pl.

W Pana pytaniu używa Pan sformułowa-

Pytanie
do burmistrza
Już ponad 400 pytań i ponad 17 tys wejść

zanotował panel „Pytania do Urzędu Miasta”.
W rubryce „Pytanie do burmistrza” prezento-
wać będziemy najciekawsze z nich.

PYTANIE:
Od jakiegoś czasu w naszym powiecie daje

się zauważyć tendencję do tego, aby dostęp

do urzędów administracji publicznej był bliż-

szy. Oczywiście zawsze się to dzieje przy

współudziale zainteresowanego samorządu

i Starosty, i tak jakiś czas temu otwarto choć-

by filię Wydziału Komunikacji w Tłuszczu -

samorząd dał lokal, i pokrywa koszty eksplo-

atacyjne, a Starosta dał etaty urzędnicze.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż miasto

może nie mieć odpowiednich lokali na takie

cele, ale nawet budowa tego typu budyn-

ków od podstaw, to nic innego jak powięk-

szanie majątku trwałego gminy, przy pomo-

cy inwestowania środków publicznych. I w

dłuższej perspektywie czasu z ekonomicz-

nego punktu widzenia zawsze się opłaci.

Ponadto jak pokazuje życie, tam gdzie jest

jakiś urząd, to zwykle przewija się dużo lu-

dzi w okolicach. A jak jest dużo ludzi w

jakimś miejscu, to jak grzyby po deszczu szyb-

ko pojawiają się różnego rodzaju punkty usłu-

gowo-handlowe, i oprócz wymiernych ko-

rzyści w postaci nowych podatków z tytułu

prowadzenia działalności gospodarczej po-

wstają także nowe miejsca pracy.

nia „filie urzędów”. Rozumiem, że chodzi o
te usługi, które wykonuje Starostwo Powia-
tu Wołomińskiego. Dotyczyć to może więc
zasadniczo trzech spraw, które najczęściej
są przez mieszkańców poruszane: wydawa-
nia praw jazdy i rejestracji pojazdów oraz
pozwoleń na budowę. W ostatnich latach
starostwo m.in. na wnioski okolicznych
gmin (w tym Marek) decentralizuje te usługi
tak aby powstawały mniejsze centra na te-
renie powiatu. Warunkiem jest jednak, aby
obejmowały one więcej niż jedną gminę i
aby były w stosunku do innych gmin poło-
żone centralnie. Takie warunki spełnia
Tłuszcz dla wschodniej części powiatu. Jest
otoczony gminami: Jadów, Strachówka,
Klembów.

Dla naszej części powiatu - położonej
wokół traktu komunikacyjnego drogi S8,
czyli al. Piłsudskiego w Markach - przyjęło
się, że takim małym centrum jest miasto
Radzymin, do którego jest łatwy dostęp z
Marek, ale i z Dąbrówki. Dostęp znacznie
lepszy niż do Wołomina. Wspólne wystą-
pienia naszych gmin spowodowały, że uda-
ło się już kilka lat temu umieścić w Radzy-
minie filę Wydziału Budownictwa starostwa
oraz filę Powiatowego Urzędu Pracy. Z do-
cierających do nas informacji wynika, że
znacznie to pomogło mieszkańcom Marek.
Obecnie czynimy starania, aby w naszych
okolicach uruchomić filię Wydziału Komu-
nikacji.

Janusz Werczyñski

- Burmistrz Miasta Marki

Prace kanalizacyjnePrace kanalizacyjnePrace kanalizacyjnePrace kanalizacyjnePrace kanalizacyjne
docierają do centrdocierają do centrdocierają do centrdocierają do centrdocierają do centrum miastaum miastaum miastaum miastaum miasta
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Bohaterskim Strzelcom Wileńskim

Ze wzgórza na granicy Marek-Strugi i Radzymina 14 i

15 sierpnia 1920 roku szli do walki żołnierze Wojska Pol-

skiego.

Pięć lat później na wzgórzu tym, leżącym zaraz za wia-

duktem w Strudze, nieopodal leśnego parkingu, wzniesio-

no kapliczkę. Mała tabliczka umieszczona w tym miejscu

mówiła m.in. „MY ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO

SIŁAMI PUŁKU STRZELCÓW WILEŃSKICH WRAZ Z

NASZYM DOWÓDCĄ MAJOREM STANISŁAWEM BO-

BIATYŃSKIM Z TEGO MIEJSCA W DNIACH 14 I 15

SIERPNIA SZLIŚMY DO ŚMIERTELNEJ ROZPRAWY Z

BOLSZEWIKAMI O UTRACONY RADZYMIN…”

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Marek kapliczka jest

odnawiana i przywoływana do świadomości społecznej.

W przeddzień Święta Niepodległości kapliczkę udekoro-

wano i ustawiono nową czytelną tablicę informacyjną.

Młodzież pamięta
W dni poprzedzające święto Wszystkich Świętych mło-

dzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Mar-

kach odwiedziła wojenną mogiłę szeregowego Henryka Ant-

czaka ps. „Wil”.

Henryk Antczak „Wil” zginął 30 lipca 1944 roku, miał

wtedy 21 lat. Leśna mogiła znajduje się w mareckim lesie

nieopodal trasy Warszawa - Nieporęt. Młodzież ze szkoły w

Strudze będzie opiekować się tym miejscem pamięci. Mo-

giła została uprzątnięta, zapalone zostały znicze i złożone

kwiaty. Inspiracją dla młodzieży były informacje zebrane

przez Ryszarda Sawickiego z Towarzystwa Przyjaciół Ma-

rek. Towarzyszył on wraz z przedstawicielami Urzędu Mia-

sta w odwiedzinach leśnego grobu. Z młodzieżą przyjechał

także Jan Penzioł - honorowy obywatel miasta Marki.
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Nowy Młodzieżowy Klub Socjoterapeu-

tyczny zaprasza na zajęcia wspierające

rozwój osobowy, zajęcia edukacyjne i pro-

filaktyczne.

Młodzieżowy Klub Socjoterapeutycz-

ny to projekt wspierany przez władze sa-

morządowe Miasta Marki. Fundusze po-

chodzą z Gminnego Programu ds. Profi-

laktyki Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych. Placówka działa od września

bieżącego roku przy ul. Fabrycznej 66.

Klub jest lokalnym ośrodkiem wsparcia

powołanym dla młodzieży gimnazjalnej

i ponadgimnazjalnej. Jego głównym ce-

lem jest zapewnienie kompleksowej opie-

ki i pomocy młodzieży w wieku 13-18 lat

oraz stwarzanie alternatywy dla zagospo-

darowania jej wolnego czasu.

Klub spełnia funkcje opiekuńczo-wy-

chowawcze, edukacyjne, profilaktyczne

oraz socjoterapeutyczne.

W palcówce mają miejsca zajęcia

wspierające rozwój osobowy, zajęcia edu-

ki Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych, radny Miasta pan Marek Kroczek

oraz s. Dorota Stokłosa rscj.

Symboliczne przecięcie wstęgi dokona-

ło uroczystego otwarcia klubu, a poświę-

cenie wszystkich pomieszczeń placówki

przywołało opiekę wszystkich dobrych

Aniołów.

Placówka działa w ciągu tygodnia od

poniedziałku do piątku w godzinach:

15.00.-19.00. Udział w zajęciach jest

bezpłatny. W klubie są jeszcze wolne miej-

sca. Serdecznie młodzież zapraszamy!

s. Urszula G³owacka RSC,

kierownik placówki

MłodzieżowyMłodzieżowyMłodzieżowyMłodzieżowyMłodzieżowy
Klub SocjoterapeutycznyKlub SocjoterapeutycznyKlub SocjoterapeutycznyKlub SocjoterapeutycznyKlub Socjoterapeutyczny

kacyjne i profilaktyczne. Można korzystać

z bezpłatnych korepetycji oraz pomocy w

nauce. Wychowankowie klubu mają

możliwość udziału w zajęcia rozwijają-

cych ich zainteresowania m.in. w zaję-

ciach twórczych, plastycznych, malar-

skich, kulinarnych, sportowych, multi-

medialnych.

18 października 2008 roku nastąpiło

oficjalne otwarcie Młodzieżowego Klubu

Socjoterapeutycznego. Na uroczystość

otwarcia przybył Burmistrz Miasta Mar-

ki Pan Janusz Werczyński, Proboszcz

Parafii NMP Matki Kościoła ksiądz Da-

riusz Gugała, Pani Ewa Motyczyńska -

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilakty-

Dyżury Radnych
w okresie

od 17 grudnia 2008 roku

do 18 lutego 2009 roku

w Urzędzie Miasta Marki pok. 38

w godz. 16.00 - 18.00  

Tel. (022) 781 - 38 - 34

 

17 grudnia 2008 roku

    Paweł Adamczyk    

    Filip Rżewski    

7 stycznia 2009 roku

    Marek Szczepanowski    

    Marek Mańk    

14 stycznia 2009 roku

    Urszula Paszkiewicz    

    Maciej Grabowski    

21 stycznia 2009 roku

    Jan Orłowski    

    Paweł Chojnowski    

28 stycznia 2009 roku

    Tadeusz Skłodowski    

    Grzegorz Młodzianowski    

4 lutego 2009 roku

    Tadeusz Pasternak    

    Bogusław Dąbkowski    

11 lutego 2009 roku

    Marek Kroczek    

    Bogdan Trzemecki    

18 lutego 2009 roku

    Elżbieta Brzozowska    

    Jolanta Sowińska    

Przewodnicząca Rady Miasta Marki

Maria Przybysz - Piwko

pełni dyżur w każdą środę

w godzinach 12.00 – 14.00
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Nowa linia autobusowa 740Nowa linia autobusowa 740Nowa linia autobusowa 740Nowa linia autobusowa 740Nowa linia autobusowa 740

Bliżej Warszawy
To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Nadmy. Już od 12 listopada ta

leżąca na terenie gminy Radzymin miejscowość zyskuje bezpośrednie połączenie

autobusowe z Warszawą.

Uruchomienie linii 740 (do Nadmy) jest wynikiem współpracy między Zarządem

Transportu Miejskiego a urzędami Marek i Radzymina. Jest również spełnieniem

licznych próśb mieszkańców tych miejscowości, którzy dojeżdżają codziennie do

Warszawy.

Linia 740 wyrusza z pętli Targówek. Pojedzie ulicami: Trocka - Radzymińska - Ząbki:

Radzymińska - Marki: al. Józefa Piłsudskiego -mjr Billa - Nadma: Stara - NADMA

(powrót: Stara - Szkolna -  Jaworówka - wiadukt drogi nr 631 - al. J. Piłsudskiego).

Na jej trasie uruchomione są przystanki: 02 Stara na ul. Starej w Nadmie, 02 Nadma

na ul. Starej  w Nadmie, 01 Sękocin na ul. Jaworówka w Nadmie, 01 Poziomkowa na

ul. Jaworówka w Nadmie, 01 Jaworówka na ul. Jaworówka w Nadmie.

na post. informacji Zarządu Transportu Miejskiego

Burmistrzowie Marek i Radzymina w Nadmie podczas uroczystości urucho-

mienia nowej linii autobusowej.

W sondzie przeprowadzonej na stro-

nie internetowej miasta Marki najwyżej

ocenionym przejawem działalności na-

szego samorządu w ostatnim roku jest

poprawa stanu komunikacji autobuso-

wej pomiędzy Markami a Warszawą. Nic

w tym dziwnego. W połowie 2007 roku

uruchomiono nową linię 732 oraz

pierwszą w historii naszego miasta linię

nocną N61. W 2008 roku istotnie zwięk-

szono częstotliwość kursowania autobu-

sów linii 718 i 805.

W listopadzie tego roku do niemałej

już listy linii autobusowych obsługują-

cych naszych mieszkańców dołączyła

nowa linia 740. Autobusy tej linii, uru-

chomionej dzięki wspólnym zabiegom

samorządów Marek i Radzymina, kur-

sują pomiędzy Nadmą i Targówkiem.

Nowe autobusy wyruszyły na trasę w

Święto Niepodległości 11 listopada 2008

roku. Na uroczystość, którą z tej okazji

urządzono na pętli autobusowej w Nad-

mie, przybyli przedstawiciele Zarządu

Transportu Miejskiego w Warszawie oraz

władz Radzymina i Marek. Przede wszyst-

kim jednak licznie zgromadzili się szczę-

śliwi mieszkańcy Nadmy. Uroczyście prze-

cięto wstęgę i pierwszy autobus ruszył w

kierunku Marek.

- Jestem przekonany, że mieszkańcy

Marek docenią znaczenie autobusu 740

dla naszego systemu komunikacji zbio-

rowej - powiedział po uroczystości Bur-

mistrz Miasta Marki Janusz Werczyński.

W Markach każdego roku przybywa po-

nad tysiąc nowych mieszkańców. Rosną

potrzeby komunikacyjne. Co kilka mie-

sięcy zwracamy się do ZTM o pomoc po-

legającą na zasileniu istniejących linii

nowymi autobusami. Autobus linii 740

na pewien czas poprawi komfort podró-

żowania markowian zwłaszcza w czasie

szczytu popołudniowych powrotów z

Warszawy do Marek.

Zwiększenie częstotliwości kursowania

autobusów oraz uruchomienie nowych

linii autobusowych oznacza zwiększenie

wydatków na ten cel. Władze Warszawy

utrzymują ceny biletów na stosunkowo

niskim poziomie. Ma to zachęcić do po-

zostawienia prywatnego samochodu na

parkingu i korzystania z komunikacji

zbiorowej. Komunikacja autobusowa jest

deficytowa. Wpływy z biletów pokrywają

obecnie 37 procent kosztów utrzymania

komunikacji miejskiej. W roku 2009

udział ten zmniejszy się do poziomu 35

procent. Oznacza to, że ponad 60-pro-

centowy deficyt pokrywany jest z dotacji.

W przeszłości całość dotacji, niezależnie

od tego czy autobusy kursowały na tere-

nie Warszawy czy też obsługiwały sąsied-

nie gminy, pokrywano z budżetu stolicy.

Od kilku lat Warszawa żąda partycypa-

cji finansowej gmin podwarszawskich w

kosztach kursowania autobusów na ich

terenie. W bieżącym roku nasz udział w

kosztach utrzymania najważniejszych

linii autobusowych 718 i 805 wynosi 25

procent, co stanowi mniej niż połowę

deficytu.

Władze Warszawy coraz silniej sygna-

lizują konieczność wzrostu udziału gmin

podwarszawskich w finansowaniu komu-

nikacji zbiorowej. Już we wrześniu zapo-

wiedziano, że procentowy wskaźnik

udziału Marek w kosztach eksploatacji

linii 718 i 805 na terenie Marek w 2009

roku wzrośnie do 30 procent. Wzrosną

także koszty eksploatacji (stawka odpłat-

ności za 1 wozokilometr). Średni mie-

sięczny udział Marek w kosztach utrzy-

mania autobusów kursujących z War-

szawy do naszego miasta wyniesie więc

ponad 125 tysięcy złotych. Oznacza to,

że w 2009 roku na komunikację auto-

busową wydamy ponad 1,5 mln złotych.

Dofinansowanie funkcjonowania ko-

munikacji miejskiej staje się w bardzo

szybkim tempie poważnym problemem

naszego budżetu. Wydatki na komuni-

kację autobusową będą zajmowały w

naszym budżecie z każdym rokiem coraz

więcej miejsca. Jest to nieuniknione,

zwłaszcza że podróżowanie do Warsza-

wy staje się coraz ważniejszą potrzebą

mareckiej społeczności.
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90. rocznica Odzyskania Niepodległo-
ści tradycyjnie świętowana była w naszym
mieście pod Pomnikiem Dziesięciu Powie-
szonych przy ul. Paderewskiego.

Uroczystość, która rozpoczęła się od od-
śpiewania Hymnu Narodowego zgromadzi-
ła kilkuset mieszkańców Miasta Marki, któ-
rzy tak licznie się gromadząc dali po raz
kolejny dowód swego patriotyzmu. Niepod-
ległościowe obchody uświetniły swą obec-
nością poczty sztandarowe organizacji kom-
batanckich, mareckich placówek oświato-
wych oraz organizacji społecznych. W oko-
licznościowym przemówieniu Burmistrz
Janusz Werczyński podkreślił znaczenie 11
listopada w historii Polski. Szczególną uwa-
gę zwrócił na odpowiedzialność współcze-
snego pokolenia Polaków w kultywowaniu
tradycji i pamięci niepodległościowych zry-
wów.

Burmistrz Miasta przypomniał że: - Dzi-
siaj Miłość Ojczyzny to nie tylko chwilowe
wzruszenie przy wspominaniu naszej wiel-
kiej i chwalebnej przeszłości. To uczciwa i
twórcza praca dla niej, rzetelne zdobywanie
wiedzy, odpowiedzialność w polityce, dba-
łość o język ojczysty w mowie i w piśmie,
troska o rodzinę, szacunek dla tradycji, dla
wartości narodowych i chrześcijańskich oraz
zdolność ponoszenia codziennych ofiar.

Kolejnym punktem wieczornych uroczy-
stości było złożenie wieńców pod Pomni-
kiem Dziesięciu Powieszonych. Władze
miasta, oraz przybyli goście, wśród których
nie zabrakło przedstawicieli młodzieży
szkolnej, złożyli kwiaty wyrażając hołd bo-
haterom wolnościowych idei Państwa Pol-
skiego. Zebrani obejrzeli film „Droga do Nie-
podległości”, który w sposób bardzo suge-
stywny wprowadził zgromadzonych w na-
strój listopadowych wydarzeń. Następnie
Makowianie, tradycyjnie, jak co roku, uło-
żyli na postumencie narodową flagę z przy-
gotowanych przez organizatorów płonących
białych i czerwonych zniczy.

Obchody listopadowego święta zakończył

długi i efektowny pokaz ogni sztucznych.
Fajerwerki podkreśliły radosny charak-

ter uroczystości. Bo przecież nie ma w hi-
storii państwa i narodu bardziej radosnego
wydarzenia aniżeli odzyskanie wolności. Nie
ma lepszej okazji by się cieszyć, radować i
głośno mówić, że Polacy są wielcy i wspa-
niali. Dzięki takim cechom „narodowego
charakteru” nie tylko mamy wolną ojczy-

znę, ale przede wszystkim potrafiliśmy od-
naleźć w sobie wielką siłę by o tą wolność
tak zaciekle walczyć.

Po oficjalnych uroczystościach mieszkań-
cy miasta mogli skosztować gorącej gro-
chówki, którą zorganizował Urząd Miasta
Marki.

PM

Radosne listopadowe świętoRadosne listopadowe świętoRadosne listopadowe świętoRadosne listopadowe świętoRadosne listopadowe święto
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Informacja o pracy Burmistrza Miasta Marki

od 22 października do 18 listopada 2008 roku

Dokończenie na str. 11

Z ZAKRESU

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy

- art. 4 ustawy Prawo zamówień

publicznych

1) zawarł umowę z firmą ELEK-

TROINSTAL J. Wojtkowski, Kobyłka

ul. Duńska 2, na wykonanie przeglą-

du instalacji elektrycznej w budyn-

kach mieszkalnych: przy ul. Wspól-

nej (9 budynków), ul. Piłsudskiego (3

budynki) oraz przy ul. Fabrycznej (1

budynek); wartość umowy - 1.476,00

zł,

2) zawarł umowę z firmą Usługi

Ogólnobudowlane L. Żbikowski,

Ostrołęka ul. Sikorskiego 18/4, na

wykonanie płukania, dezynfekcji i ba-

dań bakteriologicznych przewodów

wodociągowych w ulicach: Bez nazwy

od ul. Szkolnej; ul. Podkomorzego, ul.

Nauczycielskiej, ul. Janczarów i ul.

Parkowej w Markach; wartość umo-

wy -10.000,00 zł,

3) zawarł umowę z firmą TW PRO-

JEKT s.c. T. Żądło, Zielonka ul. Ponia-

towskiego 63h, na wykonanie projek-

tu budowlano - wykonawczego insta-

lacji gazowej niskiego ciśnienia do bu-

dynku Zakładu Usług Komunalnych

w Maikach przy ul. Lisa Kuli 3; war-

tość umowy - 2.440,00 zł,

4) zawarł umowę z firmą ELZAR

Usługi Elektryczne A. Strusiński,

Warszawa ul. Borzymowska 34/36. na

wykonanie zasilenia i montaż masztu

z obudową dla urządzenia do rejestra-

cji zachowań uczestników ruchu dro-

gowego (fotoradar); wartość umowy -

10.407,70 zł,

5) zawarł umowę z Zespołem Rze-

czoznawców Stowarzyszenia Inżynie-

rów i Techników Wodnych i Meliora-

cyjnych, Warszawa ul. Czackiego 3/5,

na wykonanie ekspertyzy pt: „Ocena

zmiany stanu wody na gruntach znaj-

dujących się w sąsiedztwie działki nr

ewid. 19 w obrębie 4-06 przy ul.

Żeglarskiej w Markach w aspekcie

szkodliwego oddziaływania na grunty

tej działki”; wartość umowy - 5.856,00

zł,

6) zawarł umowę z firmą ASPRO J.

Pisarska, Warszawa ul. Radzymińska

97/31, na wykonanie projektu tech-

nologicznego modernizacji kuchni

wraz z zapleczem w budynku Szkoły

Podstawowej nr 3 w Markach; war-

tość umowy - 2.440,00 zł,

7) zawarł umowę z firmą Zakład Ro-

bót Ogólnobudowlanych W. Drozd,

Warszawa ul. Lewinowska 25, na wy-

konanie napraw awaryjnych w budyn-

kach komunalnych: przy ul. Wspól-

nej 14; ul. Piłsudskiego 37, 39, 84, 95,

140; ul. Grunwaldzkiej 7; ul. Lipowej

8 oraz w komórkach przy ul. Barskiej;

wartość zamówienia - 16.840,32 zł,

8) zawarł umowę z firmą Zakład

Urządzania i Utrzymywania Zieleńców

W. Jedliński, Marki ul. Główna 3, na

przycięcie konarów i oczyszczenie z

suszu wierzby, rosnącej przy rowie

melioracyjnym przy ul. Lisiej w Mar-

kach; wartość umowy - 1.712.00 zł,

9) zawarł umowę z uprawnionym

geodetą Dariuszem Szulkowskim z

Ząbek na sporządzenie rozgraniczenia

między działkami 52/5 i 53 z obrębu

4-11 oraz działkami 54/1, 54/2-7, 55/

1-17 oraz 56 z obrębu 4-11; wartość

umowy - 21.960,00 zł,

10) zawarł umowę z firmą ANGOR

A. Gorycka, Skarżysko Kamienna ul.

Sikorskiego 5/16, na wykonanie pro-

fesjonalnego pokazu sztucznych ogni

w ramach Obchodów Rocznicy Odzy-

skania Niepodległości w dniu 11 listo-

pada br.; wartość umowy - 8.000,00

zł,

11) zawarł umowę z firmą Zakład

Usługowo-Handlowy A. Jasiński, Po-

świętne ul. Jana Pawła U/39, na prze-

budowę nawierzchni ul. Żurawinowej

w Markach; wartość umowy -

6.524,70 zł,

12) zawarł umowę z firmą MIRA-

RE sp. z o. o., Warszawa ul. Hynka 4a,

na instalację punktu dozom monito-

ringu targowiska przy ul. Paderew-

skiego w Markach; wartość umowy-

16.520,02 zł,

13) zawarł umowę z firmą ELVIR E.

Wirska, Warszawa ul. Lebiodowa 13f,

na sporządzenie dokumentacji projek-

towo-kosztorysowej oświetlenia ul.

Wroniej w Markach; wartość umowy

- 7.320,00 zł,

14) zawarł umowę z firmą Zakład

Budowy Urządzeń Energetycznych K.

Sasin, Ossów ul. Jordan - Rozwadow-

skiego 26, na budowę przyłącza ener-

getycznego na terenie targowiska przy

ul. Paderewskiego w Markach; war-

tość umowy - 6.100,00 zł,

zamówienia z wolnej ręki

- art. 67 ustany Prawo zamówień

publicznych

15) zawarł umowę z firmą YULCAN

sp. z o. o., Wrocław ul. Kazimierska

15, dotyczącą licencji na oprogramo-

wanie pn. „Kadry - Optimum”; war-

tość umowy - 824,00 zł/rok,

16) zawarł umowę z firmą PHU BU-

DOMUR, Pułtusk ul. Mickiewicza 36i,

na wykonanie robót dodatkowych przy

realizacji zadania pn. „Przebudowa i

rozbudowa budynku biurowego z za-

pleczem technicznym przy ul. Lisa

Kuli 3 w Markach (ZUK); wartość

umowy - 39.605,65 zł,

17) zawarł umowę z firmą Usługi

Wodno-Kanalizacyjne. Roboty Drogo-

we s.c. C. M. Szabłowscy, Warszawa

ul. Konwisarska 68, na wymianę ru-

rociągu o średnicy 600 mm na dł. 23

ni oraz wykonanie żelbetowego przy-

czółka; wartość umowy - 12.799,65

zł,

rozstrzygnięcia postępowań

o dokonanie

zamówień publicznych

18) rozstrzygnął postępowanie prze-

targowe w trybie przetargu nieograni-

czonego na budowę sygnalizacji świetl-

nej na skrzyżowaniu ulic: Bandurskie-

go i Okólnej. Wpłynęło w terminie 5

ofert:

1. SIGNALBAU HUBER sp. z o. o.,

Warszawa ul. Kopijników 75a; cena -

191.670,06 zł,

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -

Usługowo - Handlowe „PODKOWA”

sp. j. Boguszewscy, Perkowscy, Warsza-

wa ul. Srebrna 3/7; cena -108.702,00

zł,

3. VIALIS Polska sp. z o. o., Poznań

ul. Tatrzańska 8; cena - 130.603,85

zł.
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4. AWTi s.c. E. A. Włoszczowscy,

Warszawa ul. Rakowiecka 43a/7;

cena -116.744,65 zł,

5. GREEN LIGHT G. Skrzyniarz,

Kielce ul. Jaworskiego 62/20; cena -

154.018,58 zł,

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usłu-

gowo – Handlowe „PODKOWA” sp. j.

Boguszewscy, Perkowscy z siedzibą w

Warszawie przy ul. Srebrnej 3/7,

Z ZAKRESU ZARZĄDU

MIENIEM KOMUNALNYM

19) zawarł umowy ugody, dotyczą-

ce spłaty w ratach zaległości czynszo-

wych z tytułu najmu komunalnych

lokali mieszkalnych:

� w budynku przy ul. Okólnej 34,

� w budynku przy ul. Piłsudskiego

80,

� w budynku przy ul. Piłsudskiego

43,

� w budynku przy ul. Piłsudskiego

109d,

20) zawarł umowę dzierżawy grun-

tu o pow. 200 m , stanowiącego część

działki nr ewid. 157 z obr. 1-12, poło-

żonej przy ul. Dmowskiego w Mar-

kach,

Z ZAKRESU INICJATYW

UCHWAŁODAWCZYCH ORAZ

SPRAW ORGANIZACYJNYCH

21) zawarł porozumienie z Komen-

dantem Powiatowym Policji w Woło-

minie, w zakresie przekazania środków

w wysokości 8.600,00 zł, z przezna-

czeniem na nagrody dla policjantów

Komisariatu Policji w Markach za

szczególne osiągnięcia w służbie pre-

wencyjnej,

22) przyjął następujące projekty

uchwał i skierował je do Przewodni-

czącej Rady, celem nadania im biegu:

� w sprawie dzierżawy gruntu sta-

nowiącego mienie komunalne (Druk

nr 252),

� w sprawie najmu lokalu użytko-

wego stanowiącego mienie komunal-

ne (Druk nr 253),

� projektu uchwały w sprawie nie-

skorzystania z przysługującego Gmi-

nie prawa pierwokupu (Druk nr 254),

� w sprawie dzierżawy gruntu sta-

nowiącego mienie komunalne (Druk

nr 256),

� w sprawie dzierżawy gruntu sta-

nowiącego mienie komunalne (Drak

nr 257),

� w sprawie określenia stawek

opłaty targowej (Druk nr 258),

� w sprawie nieskorzystania z przy-

sługującego gminie prawa pierwoku-

pu (Druk nr 259),

� w sprawie budżetu Miasta Marki

na 2009 rok (Druk nr 260),

� w sprawie emisji obligacji komu-

nalnych (Druk nr 262).

� zmieniającej uchwałę nr XV/

119/2008 Rady Miasta Marki z dnia

30 stycznia 2008 roku w sprawie bu-

dżetu Miasta Marki na 2008 rok (Druk

nr 263),

23) wydał Zarządzenia:

� Nr 71/2008 w sprawie zmiany

Regulaminu Porządku Domowego dla
najemców lokali mieszkalnych stano-

wiących zasób mieszkaniowy gminy,

� Nr 72/2008 w sprawie określe-

nia wymagań, jakie powinni spełniać

przedsiębiorcy ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia w zakresie ochrony

przed bezdomnymi zwierzętami, pro-

wadzenia schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części,

� Nr 73/2008 w sprawie wprowa-

dzenia zmian w budżecie miasta na

2008 rok,

� Nr 74/2008 w sprawie sprzeda-

ży w trybie bezprzetargowym nieza-

budowanej nieruchomości gruntowej

stanowiącej mienie komunalne, prze-

znaczonej w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego miasta

Marki pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną,

� Nr 75/2008 w sprawie powoła-

nia Komisji Egzaminacyjnej dla na-

uczyciela Przedszkola Miejskiego nr 3

„Bajkowy Świat” w Markach ubiega-

jącego się o awans na stopień nauczy-

ciela mianowanego,

� Nr 76/2008 w sprawie powoła-

nia Komisji Przetargowej do przepro-

wadzenia nieograniczonych przetar-

gów ustnych na sprzedaż niezabudo-

wanych nieruchomości komunalnych,

� Nr 77/2008 w sprawie wprowa-

dzenia zmian w budżecie miasta na

2008 rok,

24) wydał następujące decyzje ad-

ministracyjne:

121 decyzji podatkowych, w tym:

� 65 decyzji ustalających wymiar

podatku,

� 56 decyzji zmieniających wymiar

podatku.

9 decyzji z zakresu windykacji, w

tym 8 w sprawie umorzenia zaległości

z tytułu podatku od nieruchomości i 1

od środków transportowych. 20 decy-

zji z zakresu ewidencji działalności

gospodarczej, w tym:

� 19 decyzji w sprawie likwidacji

działalności gospodarczej,

� 1 decyzję w sprawie cofnięcia ze-

zwolenia na sprzedaż napojów alko-

holowych, 156 decyzji z zakresu za-

rządu dróg, w tym:

� 48 decyzji zezwalających na zaję-

cie pasa drogi,

� 53 zezwolenia na lokalizację urzą-

dzenia w pasie drogi (do celów projek-

towych),

� 47 decyzji w sprawie umieszcze-

nia urządzenia w pasie drogi,

� 8 decyzji zezwalających na loka-

lizację zjazdu,

8 decyzji z zakresu gospodarki nie-

ruchomościami i planowania prze-

strzennego, w tym:

� 7 decyzji zatwierdzających po-

dział nieruchomości,

� 1 decyzję o przekształceniu użyt-

kowania wieczystego,

Z ZAKRESU

POMOCY SPOŁECZNEJ

25) wydał 295 decyzji, w tym:

� 21 decyzji w sprawie dodatków

mieszkaniowych,

� 172 decyzje, dotyczące świad-

czeń z pomocy społecznej,

� 86 decyzji, dotyczących świad-

czeń rodzinnych,

� 15 decyzji, dotyczących świad-

czeń z funduszu alimentacyjnego,

� 1 decyzję w sprawie przyznania

świadczeń zdrowotnych.
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Uchwała nr XXII/225/2008

Rady Miasta Marki

z dnia 26 listopada 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 jedno-

lity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-

mi), art. 179, 182 i 184 ustawy 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 ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.

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 XVI/136/2008 Rady

Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku, nr XVU/149/

2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku,

nr XVm/l61/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja

2008 roku, nr XIX/167/2008 Rady Miasta Marki z dnia

18 czerwca 2008 roku, nr XX /170 / 2008 Rady Miasta

Marki z dnia 10 września 2008 roku, oraz uchwałą nr

XXI / 207 / 2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 paź-

dziernika 2008 roku wprowadza się następujące zmia-

ny:

1) w planie dochodów budżetu miasta na 2008 rok -

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w planie wydatków budżetu miasta na 2008 rok -

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie okre-

ślone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-

sta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(załączniki opublikowane są na stronach interneto-

wych Biuletynu Informacji Publicznej)

Uchwała Nr XXII/226/2008

Rady Miasta Marki

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie emisji obligacji komunal-

nych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 82 ust. 1 pkt

2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2

pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi

zmianami), uchwala co następuje:

§ 1

1. Miasto Marki wyemituje 18.250 obligacji o warto-

ści nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę

18.250.000 zł (słownie: osiemnaście milionów dwie-

ście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję naby-

cia skierowaną do indywidualnych adresatów, w licz-

bie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

1. Emisja obligacji komunalnych będzie przeznaczo-

na na finansowanie planowanego w latach 2008-2010,

deficytu budżetu Miasta Marki.

2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych

zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwe-

stycyjnych w zakresie budowy wodociągów, kanali-

zacji oraz infrastruktury drogowej i oświatowej.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących

seriach:

a) w 2008 roku:

- seria N na kwotę - 2.000.000 złotych,

- seria O na kwotę - 2.000.000 złotych,

- seria P na kwotę - 2.350.000 złotych.

b) w 2009 roku:

- seria R na kwotę - 2.250.000 złotych,

- seria S na kwotę - 4.650.000 złotych.

c) w 2010 roku zostaną wyemitowane:

- seria T na kwotę - 5.000.000 złotych.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości no-

minalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zo-

staną pokryte z dochodów własnych Miasta Marki.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a), obligacje serii N po upływie 4 lat od daty emisji,

b). obligacje serii O i R po upływie 5 lat od daty emi-

sji,

c). obligacje serii P, S i T po upływie 6 lat od daty

emisji.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości no-

minalnej.
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3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1

przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od

pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Marki obliga-

cji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości

nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczo-

nych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe

stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed

rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o

marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż

2%.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu

po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w

ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wol-

ny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w naj-

bliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od

daty wykupu.

§ 6

4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą

oprocentowania zostaną pokryte z dochodów wła-

snych Miasta Marki w latach 2009-2016.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

a) zawarcia umowy z podmiotem któremu zostaną po-

wierzone czynności związane ze zbywaniem i wyku-

pem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-

sta Marki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXII/227/2008

Rady Miasta Marki

z dnia 26 listopada 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr X/71/2003

Rady Miasta Marki

z dnia 19 listopada 2003 roku

w sprawie określenia stawek opłaty

targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591

ze zm.) oraz art. 19 pkt. 1 a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.

nr 121 poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/71/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19

listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek opła-
ty targowej, zmienionej uchwałą nr XXXV/251/2005
Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005r. i uchwałą

nr XV/126/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r., dokonuje
się zmiany treści § 2 ust. 3 nadając mu brzmienie
następujące:

„3. Inkasowanie opłaty targowej powierza się Pani Gra-
żynie Rosińskiej.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Uchwała Nr XXII/228/2008

Rady Miasta Marki

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie dzierżawy gruntu stanowią-

cego mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. l oraz art. 37 ust. 4

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.

zm.) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie - z dotychczasowym
dzierżawcą - bez obowiązku przetargowego, kolejnej

umowy dzierżawy, na okres 3 lat, niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej położonej w Markach, stano-
wiącej część działki nr ewid. 74/20 z obrębu 4-03 o

pow. 199,68 m2 z przeznaczeniem na ogródek wa-
rzywny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Marki.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie   z  dniem  podjęcia  i

podlega  ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta Marki.

Dokończenie ze str. 12
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Uchwała Nr XXII/229/2008

Rady Miasta Marki

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie dzierżawy gruntu stanowią-

cego mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust.l oraz art. 37 ust. 4

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.

zm.) Rada Miasta Marki, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie - z dotychczasowym
dzierżawcą - bez obowiązku przetargowego, kolejnej

umowy dzierżawy, na okres 3 lat, niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej położonej w Markach, stano-
wiącej część działki nr ewid. 74/20 z obrębu 4-03 o

pow. 78 m2 z przeznaczeniem na ogródek warzywny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Marki.

§ 3

Uchwała  wchodzi   w  życie  z  dniem  podjęcia  i
podlega  ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta Marki.

Uchwała Nr XXII / 230/ 2008

Rady Miasta   Marki

z dnia 21 listopada 2008 roku.

w sprawie nieskorzystania z przysłu-

gującego Gminie prawa pierwokupu

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 późn. zm.) w związku z art.

109 ust. 1 pkt. 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004

roku, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się nie skorzystać z przysługującego

Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu w stosunku
do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położo-
nej w Markach przy ul. Jaskółczej, stanowiącej dział-

kę nr ewid. 52/84 o powierzchni 755 m2 w obrębie 4-
11 uregulowaną w księdze wieczystej WA1 W/
00081187/7, zbywanej przez Michała Ciepłowskiego

na rzecz Zbigniewa Grzędy i Emilii Makowskiej. Nu-
mer warunkowej umowy sprzedaży - Repertorium A

Nr 3143/2008 z dnia 31.10.2008 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII / 231/2008

Rady Miasta Marki

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłat-

ne nabycie do zasobu nieruchomości

gminnych, niezabudowanej nierucho-

mości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nie-

ruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomo-

ści gruntowej stanowiącej współwłasność osób fizycz-

nych, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Marki

jako działka nr ewid. 96/8 o powierzchni 29 m2 z ob-

rębu 4-10, położona w Markach przy ul. Władysława

Jagiełły.

§ 2

Nabycie własności wymienionej w § 1 nieruchomo-

ści nastąpi ze środków pochodzących z budżetu

Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-

sta Marki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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. 136
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 kier. wew. 121

pok. 21 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. 11 wew. 120
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 1 wew. 111,107
podatki@marki.pl
Kasa wew. 145
Windykacja pok. 8 wew. 148
windykacja@marki.pl
Płace pok. 11

wew. 120,220
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 130, 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. 3 wew. 103

pok. 8 wew. 148
srodowisko@marki.pl
Wydział Prawny pok. 32 wew. 153
Wydział Spraw Obywatelskich pok. 35 wew. 131
Urząd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludności pok. 34 wew. 131
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 101
rso@marki.pl
Zakład Usług Komunalnych ul. Lisa Kuli   3

� 781-11-01
techniczny@marki.pl
Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych ul. Klonowa 7

� 771-37-34 � 771-35-86
oswiata@marki.pl

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. 800-2000, sob. 800-1400

niedz. 900-1500

ul. Fabryczna 1
Apteka „POD ESKULAPEM”� 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 900 - 1400

Apteka „ARALIA” � 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 830 - 1400

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 54B � 498 53 04

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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Problemy z „lewoskrętem”
Kilka tygodni temu po wnioskach ze strony Urzędu Miasta Marki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła sygnaliza-
tory na skrzyżowaniach alei Piłsudskiego.

Dotychczasowe światła dla skręcających miały sygnalizatory jedno-
kierunkowe zezwalające na jazdę wyłącznie w lewo. Było to znacznym
utrudnieniem dla wielu osób, ponieważ konieczność zawracania na
alei Piłsudskiego jest bardzo częsta. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zainstalowała nowe sygnalizatory dotyczące
skręcania w lewo i zawracania jednocześnie. Nie sprawdzono jednak
spójności znaków. Przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną najpierw usta-
wiony jest znak zakazu zawracania, a zaraz potem sygnalizator umoż-
liwiający ten manewr.

Trwają prace instalacyjne nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ulic Bandurskiego i Okólnej w Markach. Dzięki inicjatywie
władz miejskich to bardzo niebezpieczne miejsce, przez które do szko-
ły podąża duża liczba uczniów i przez które przejeżdża ogromna liczba
samochodów stanie się bezpieczne. Prace mają być zakończone do
końca roku.

W sobotę, 25 października o godzinie 11,
w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w
Markach odbyła się uroczystość jubileuszu
50-lecia wspólnego życia siedmiu par mał-
żeńskich z naszego miasta.

W uroczystości brali udział: Burmistrz
Miasta Marki Janusz Werczyński oraz kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta Za-
wadzka, a także oczywiście rodziny jubila-
tów.

Przedstawiciele miasta przekazali mał-
żonkom-jubilatom odznaczenia od Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego. Po części ofi-
cjalnej wszyscy zaproszeni zostali na lamp-
kę szampana i specjalny jubileuszowy tort.

8 par małżeńskich obchodzących jubile-
usz 50-lecia:

Pani Stanisława Brzozowska
Pan Kazimierz Brzozowski

Pani Natalia Dybcio
Pani Ryszard Dybcio

Pani Emilia Fundament
Pan Jan Fundament

Pani Halina Kopcińska
Pan Henryk Kopciński

Nowa sygnalizacja świetlna

Pani Helena Pacholczak
Pan Roman Pacholczak

Pan Jadwiga Pasik
Pani Eugeniusz Pasik

Pani Zofia Szczęsna
Pan Zdzisław Szczęsny

Pani Jadwiga Polak
Pan Stanisław Polak

Szacownym jubilatom gratulecje złożył burmistz Janusz Werczyński.

50 lat razem50 lat razem50 lat razem50 lat razem50 lat razem


