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Serdecznie witam wszystkich PaÒ-
stwa przyby≥ych na dzisiejszπ - szcze-
gÛlnπ - SesjÍ Rady Miasta Marki.

Jest to uroczystoúÊ dla uczczenia
pamiÍci Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II,
ktÛrego BÛg wezwa≥ do siebie w wigi-
liÍ Niedzieli Mi≥osierdzia Boøego, 2
kwietnia. W≥aúnie dziú, 13 kwietnia o
godz. 7.00 w podziemiach Bazyliki Wa-
tykaÒskiej rozpoczÍ≥o siÍ nawiedzanie
grobu úp. Jana Paw≥a II, w ktÛrym spo-
czÍ≥y Jego doczesne szczπtki.

Trwajπcy czas øa≥oby jest przede
wszystkim czasem wyraøania czci
wielkiemu Cz≥owiekowi, Synowi pol-
skiej ziemi, a zarazem ñ Papieøowi. Jest
czasem dziÍkczynienia za dziedzictwo

pozostawione nam i przysz≥ym poko-
leniom.

Dla nas, pokolenia, ktÛremu dane
by≥o w okresie pontyfikatu Jana Paw-
≥a II øyÊ i wzrastaÊ duchowo oraz dla
pokolenia naszych dzieci jest to zapew-
ne czas refleksji nad w≥asnym øyciem.

Sam pontyfikat, jak i jego naturalne
zamkniÍcie sprzyja pog≥Íbianiu wiary,
ktÛra jest ≥askπ.

Doznajemy, øe Ojciec åwiÍty swo-
im øyciem i s≥owem kierowanym do
m≥odych, wypowiadanym w ich obec-
noúci przekona≥ m≥ode pokolenie o
tym, øe wielkπ sprawπ w øyciu cz≥o-
wieka jest szukanie Boga, ktÛry stwa-
rza w cz≥owieku potrzebne warunki,
aøeby cz≥owiek mÛg≥ Go znaleüÊ.

Nasz ho³d Janowi Paw³owi II
Radni Rady Miasta Marki, w czasie uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 13 kwietnia 2005

roku podjêli uchwa³ê w sprawie uczczenia pamiêci Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i
wyra¿enia wdziêczno�ci za wszystko, co siê wykona³o za Jego Pontyfikatu.

SESJÊ ROZPOCZÊ£A
PRZEWODNICZ¥CA RADY
MIASTA MARKI, DR MARIA
PRZYBYSZ - PIWKO, KTÓRA
W TYM SZCZEGÓLNYM DNIU
POWIEDZIA£A:

Dokoñczenie na str. 4

13 czerwca 1999 roku. Ojciec �wiêty podczas pielgrzymki do ojczystego kraju prze-
jecha³ przez nasze miasto. Na zdjêciu: Jan Pawe³ II pozdrawiamy przez mieszkañ-
ców Marek zgdomadzonych przy miejskim ratuszu.

Przewodniczπca RM odczytuje treúÊ wystπpienia podczas specjalnej sesji mareckiej rady.
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Policyjna ankieta
Komenda Powiatowa Policji w Wo³o-

minie zwraca siê do wszystkich miesz-
kañców powiatu wo³omiñskiego o wype³-
nienie ankiety dotycz¹cej bezpieczeñstwa
w miastach i gminach powiatu wo³omiñ-
skiego. Uzyskane wyniki pozwol¹ poli-
cji sprawniej dzia³aæ w celu zapewnienia
wiêkszego bezpieczeñstwa. Ankietê mo¿-
na znale�æ na stronie internetowej Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wo³ominie.
Adres: http://kppwolomin.policja.waw.pl

Wyniki badañ wody
W dniu 22 marca 2005 r Urz¹d Mia-

sta Marki otrzyma³ wyniki badañ wody z
terenu nieruchomo�ci budynków miesz-
kalnych komunalnych po³o¿onych w
Markach przy Al. J. Pi³sudskiego 196, Al.
J. Pi³sudskiego 140, Al. J. Pi³sudskiego
81 i przy ul. Grunwaldzkiej 7, wykona-
nych przez Wojewódzk¹ Stacjê Sanitar-
no - Epidemiologiczn¹ w Warszawie.
Wyniki badañ bakteriologicznych i fizy-
kochemicznych próbek wody z posesji
wymienionych powy¿ej, zgodnie z Roz-
porz¹dzeniem Ministra Finansów z dn. 19
listopada 2002r (Dz.U. Nr 203, poz.
1718), s¹ pozytywne.

Komisja wnioskuje
Komisja Rewizyjna skierowa³a wnio-

sek do Burmistrza Miasta Marki dotycz¹-
cy rozwa¿enia wariantu zmian linii auto-
busowych.

Komisja Rewizyjna w dniu 14 marca
2005 roku sformu³owa³a wniosek do
Rady Miasta Marki w sprawie szerokie-
go upowszechnienia informacji o wyko-
naniu bud¿etu. Komisja Rewizyjna pro-
ponuje, by corocznie w drugiej po³owie
kwietnia by³a przygotowywana i udostêp-
niana mo¿liwie szerokiemu gronu miesz-
kañców zwiêz³a informacja o wykonaniu
bud¿etu w roku poprzednim.

W informacji zosta³yby zawarte dane
dotycz¹ce:

1) wielko�ci dochodów uzyskanych w
poszczególnych dzia³ach bud¿etu (z przy-
stêpnym opisem �róde³ dochodów),

2) wielko�ci wydatków w poszczegól-
nych dzia³ach z wyra�nym podzia³em na
trzy podstawowe kategorie: wydatki bie-
¿¹ce, wydatki inwestycyjne oraz sp³aty
zad³u¿enia,

3) zrealizowanych inwestycji,
4) wysoko�ci zad³u¿enia. Zgodnie z

wnioskiem Komisji Rewizyjnej przygo-
towana informacja zosta³aby udostêpnio-
na zarówno w formie elektronicznej jak i
drukowanej na ³amach biuletynu �Infor-

macje z Ratusza� oraz w postaci ulotek.
Zaproponowano tak¿e zorganizowanie

specjalnego dy¿uru telefonicznego w³adz
samorz¹dowych (którego termin by³by
podany razem z informacj¹) w celu udzie-
lenia odpowiedzi na pytania mieszkañ-
ców.

Kontrola finansów
Komisja rewizyjna przeprowadzi³a

kontrolê kosztów obs³ugi administracyj-
nej i technicznej w przedszkolach prowa-
dzonych przez Miasto Marki w roku 2003
oraz 2004. Kontrola dotyczy³a miêdzy in-
nymi: obs³ugi spraw osobowych, utrzy-
mywania porz¹dku w placówce (w budyn-
ku i wokó³ niego), konserwacji urz¹dzeñ
grzewczych, sanitarnych, wodnych i elek-
trycznych, obs³ugi sto³ówki, nadzoru i
ochrony obiektu, wywozu nieczysto�ci.

Komisja zdrowia
Zosta³a opublikowana na stronach

Biuletynu Informacji Publicznej tre�æ
protoko³u Nr 21 z posiedzenia Komisji
Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Bezpieczeñ-
stwa Publicznego i Ochrony �rodowiska,
które odby³o siê w dniu 9 marca 2005
roku. Przedmiotem obrad komisji by³o
miêdzy innymi:

- Wydanie opinii o projekcie uchwa³y
w sprawie przyjêcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2005.

- Rozpatrzenie wyst¹pienia O�rodka
Pomocy Dziecku i Rodzinie �Szansa� w
sprawie dofinansowania dzia³alno�ci.

Apel
W ostatnim czasie zanotowano przy-

padki kradzie¿y ¿eliwnych klap zwrot-
nych umieszczonych na wylotach prze-
pustów wa³owych na rzece D³ugiej. Prze-
pusty te s³u¿¹ do sp³ywu wód z rowów
melioracyjnych na terenie miasta, a kla-
py zabezpieczaj¹ przed przelaniem siê
wody z rzeki na teren miasta. W grudniu
ubieg³ego roku zosta³a skradziona jedna
klapa, a w roku bie¿¹cym ju¿ cztery.
Koszt dorobienia jednej klapy to ok. 4.000
z³. W okresie podwy¿szonego stanu wód,
który obecnie siê utrzymuje, kradzie¿
klap powoduje niebezpieczeñstwo wyst¹-
pienia podtopieñ, a tym samym zagro¿e-
nie dla ludzi i mienia. Apelujemy do w³a-
�cicieli posesji mieszkaj¹cych przy rze-
ce D³ugiej, aby we w³asnym interesie i
ca³ej spo³eczno�ci zwracali uwagê na oso-
by przebywaj¹ce na wa³ach rzeki D³ugiej
i zachowuj¹ce siê podejrzanie. O przy-
padkach takich prosimy niezw³ocznie in-
formowaæ Komisariat Policji w Markach.

Po¿egnali�my
Ojca �wiêtego
W úrodÍ, 6 kwietnia , od godzin

rannych, wielu z nas modli≥o siÍ w
intencji Ojca åwiÍtego. Od po≥udnia
wy≥oøona by≥a w koúciele parafial-
nym p.w.  åw. Izydora, przy wej-
úciu, KsiÍga Pamiπtkowa, w ktÛrej
moøna by≥o dokonywaÊ wpisÛw
kondolencyjnych. O godzinie 21.00
koúciÛ≥ wype≥ni≥ siÍ wiernymi, ktÛ-
rzy uczestniczyli w naboøeÒstwie.

W czwartek, 7 kwietnia na tere-
nie Szko≥y Podstawowej nr 2 odpra-
wiona zosta≥a msza polowa w in-
tencji zmar≥ego Papieøa Polaka.

W dniu 7 kwietnia o godzinie
18.00 w koúciele pod wezwaniem
åw. Izydora w Markach odprawio-
no uroczystπ MszÍ úwiÍtπ za spo-
kÛj duszy Ojca åwiÍtego Jana Paw-
≥a II. Mszy przewodniczy≥ ks. pra-
≥at Henryk Droødø w koncelebrze
dziesiÍciu kap≥anÛw z parafii ma-
reckich. W Mszy åwiÍtej uczestni-
czyli przedstawiciele w≥adz miasta,
pracownicy miejskich instytucji,
kombatanci oraz m≥odzieø. Ucznio-
wie oraz grono pedagogiczne Ze-
spo≥u SzkÛ≥ Nr 2 im. Prymasa Ty-
siπclecia w Markach przeprowadzi-
li przed mszπ uroczysty ÑMarsz
WdziÍcznoúci i Nadzieiî do koúcio-
≥a p.w. úw. Izydora.

DziÍki staraniom w≥adz miasta
w dniu 8 kwietnia w mareckich ko-
úcio≥ach by≥y zainstalowane specjal-
ne ekrany o duøym formacie. Tego
dnia mieszkaÒcy mogli poøegnaÊ
Ojca åwiÍtego, uczestniczπc w tele-
transmisji uroczystoúci pogrzebo-
wych z Watykanu.

Pe≥ni bÛlu zapaliliúmy úwiece,
wywiesiliúmy flagi, a przede
wszystkim w skupieniu øegnalismy
Papieøa Jana Paw≥a II modlitwπ.
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Dy¿ury
radnych

Dy¿ury Radnych pe³nione s¹
w Urzêdzie Miasta Marki
pok. 21 w godz. 16.00 - 18.00
Tel. 781 - 38 - 34.
4 maja 2005 roku
Tadeusz Sienkiewicz
11 maja 2005 roku
Teresa Sobolewska
Robert Tankiewicz
18 maja 2005 roku
Bogus³aw D¹bkowski
Bogdan Trzemecki
25 maja 2005 roku
Tadeusz Sk³odowski
Agata �wistowska
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Marki
Maria Przybysz - Piwko
pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 12.00 - 14.00
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Marki
Pawe³ Chojnowski pe³ni
dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 13.00 - 14.00.

Terminy opró¿niania
pojemników selektyw-
nej zbiórki odpadów
Urzπd Miasta Marki informuje, øe

harmonogram oprÛøniania pojemni-
kÛw do selektywnej zbiÛrki tworzyw
sztucznych na terenie miasta w roku
2005 zosta≥ zaplanowany nastÍpujπco:

Miesiπc dzieÒ miesiπca

maj 4, 11, 18, 25
czerwiec 1, 8, 15, 22, 29
lipiec 6, 13, 20, 27
sierpieÒ 3, 10, 17, 24, 31
wrzesieÒ 7, 14, 21, 28
paüdziernik 5, 19
listopad 2, 16, 30
grudzieÒ 14, 28

TBS buduje sieæ
Towarzystwo Budownictwa Spo-

≥ecznego ÑMilleniumî przystπpi≥o do
budowy fragmentu systemu sieci ka-
nalizacyjnej dla Miasta Marki. Zada-
nie obejmuje odcinki od ul. Duøej,
poprzez ul. Pomnikowπ i ul. OkÛlnπ
do przepompowni zlokalizowanej
przy Fabryce Ok≥adzin Ciernych.
Nowa sieÊ pozwoli nie tylko na od-
prowadzenie úciekÛw z terenu budo-
wanego osiedla mieszkaniowego, ale
takøe na przy≥πczenie siÍ do niej sze-
regu posesji prywatnych leøπcych
wzd≥uø budowanej sieci.. Z poczynio-
nych z inwestorem ustaleÒ wynika, øe
koszty inwestycji poniesie TBS ÑMil-
leniumî. Po jej wybudowaniu zosta-
nie ona przekazana na w≥asnoúÊ spÛ≥-
ce komunalnej ÑWodociπg Mareckiî,
ktÛra zwrÛci inwestorowi czÍúÊ nak≥a-
dÛw.

Dwie oferty
W dniu 21 kwietnia 2005 roku

up≥ynπ≥ termin sk≥adania ofert w ra-
mach przetargu nieograniczonego na
budowÍ wodociπgu na terenie Mia-
sta Marki. Zadanie dotyczy budowy
18.163 metrÛw sieci wodociπgowej na
kilkudziesiÍciu mareckich ulicach.
PrzedsiÍwziÍcie inwestycyjne, tak jak
w ubieg≥ym roku, ma byÊ dofinanso-
wane ze úrodkÛw unijnych. Specyfi-
kacje wykupi≥y cztery firmy. Oferty
z≥oøy≥y tylko dwie. NajtaÒsza z nich
opiewa na kwotÍ 2.942.500 z≥otych. W
drugiej ze z≥oøonych ofert zaoferowa-
no wykonanie roboty za 4.020.380,62
z≥otych.

Nie bêdzie
prywatyzacji
Na ≥amach Biuletynu Informacji

Publicznej zosta≥o opublikowane sta-
nowisko Rady Miasta Marki w spra-
wie statusu Przedszkola Miejskiego
Nr 2 w Markach. Rada zgodnie ze sta-
nowiskiem nie przewiduje prywaty-
zacji Przedszkola Miejskiego Nr 2.

Wystawa
w biblotece
Od 21 marca (nie tylko pierwszy

dzieÒ wiosny, ale takøe åwiatowy
DzieÒ Poezji) moøna oglπdaÊ ekspo-
zycjÍ pokonkursowπ ÑIlustracje po-
etyckieî. Autorami prac plastycznych
sπ uczniowie klas drugich Gimna-
zjum nr 1 w Markach. Prace powsta-
≥y pod opiekπ nauczyciela sztuki p.

Katarzyny Listwon. Wybranym przez
uczniÛw wierszom znanych autorÛw
towarzyszπ prace plastyczne wyko-
nane w technice: mozaika. Komisja
oceniajπc prace konkursowe zwraca-
≥a uwagÍ zarÛwno na stronÍ plastycz-
nπ jak i literackπ. Pierwszπ nagrodÍ
zdoby≥a Anna BogoÒska, drugie miej-
sce zajÍ≥a Mariola Kawecka, a trzecia
lokata przypad≥a Annie Stachewicz.
Przyznano takøe trzy rÛwnorzÍdne
wyrÛønienia. Otrzyma≥y je: Agniesz-
ka Cichocka, Ada Parol, Paulina Zych.
Gratulujemy autorom nagrodzonych
prac i zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy w Bibliotece.

Radni
dzieciom
DziÍki inicjatywie Komisji Oúwia-

ty Kultury i Sportu Rady Miasta Mar-
ki w dniu 16 kwietnia 2005 roku o go-
dzinie 11.00 w Szkole Podstawowej
Nr 4 przy ul. Duøej 3, a takøe w dniu
23 kwietnia 2005 roku o godzinie
11.00 w Zespole SzkÛ≥ Nr 2 przy ul.
Wczasowej 5 w Markach, odby≥y siÍ
spotkania z udzia≥em radnych, pod-
czas ktÛrych przedstawiciele w≥adz
miasta czytali dzieciom ulubione lek-
tury ze swojego dzieciÒstwa.

Rozmowy o maj¹tku
Trwajπ rozmowy ze spadkobierca-

mi majπtku rodziny WhiteheadÛw
dotyczπce nabycia przez Miasto kom-
pleksu, w sk≥ad ktÛrego wchodzi pa-
≥acyk, dawny zak≥ad, kamienice, sta-
ra przychodnia zdrowia. W zwiπzku
ze szczegÛlnym znaczeniem wiÍkszo-
úci obiektÛw, Miasto jest zaintereso-
wane ich nabyciem.

Konkursy
na dyrektorów
KoÒczπ siÍ piÍcioletnie kadencje

dyrektorÛw Szko≥y Podstawowej Nr
2, Szko≥y Podstawowej Nr 3 i Zespo-
≥u SzkÛ≥ Nr 2 w Markach. Burmistrz
Miasta Marki og≥osi≥ konkursy na
kolejne kadencje. Kandydaci na dy-
rektorÛw mogπ sk≥adaÊ oferty i inne
dokumenty w terminie do dnia 14
czerwca br. Nowych dyrektorÛw wy-
biorπ komisje, w sk≥ad ktÛrych wcho-
dzπ po trzech przedstawicieli organu
prowadzπcego (gmina) i organu spra-
wujπcego nadzÛr pedagogiczny (ku-
ratorium), po dwÛch przedstawicieli
rad rodzicÛw i rad pedagogicznych
oraz po jednym przedstawicielu za-
k≥adowych organizacji zwiπzkowych.
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Nasz ho³d Janowi Paw³owi II

Dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1 w
Markach Jan Puúcian zwrÛci≥ siÍ do
radnych o akceptacjÍ idei nadania
szkole imienia Jana Paw≥a II. Radni
jednomyúlnie przychylili siÍ do wnio-
sku dyrektora Jana Puúciana. Naj-
prawdopodobniej w paüdziernikowπ
rocznicÍ rozpoczÍcia pontyfikatu Pa-
pieøa Polaka nastπpi uroczyste nada-
nie szkole Jego imienia.

Nie raz w historii tego pontyfika-
tu mogliúmy siÍ przekonaÊ, øe odna-
wia≥o siÍ oblicze ziemi, nie tylko na-
szej Ojczyzny. W obliczu Tajemnicy
åmierci doznaliúmy i wciπø doznaje-
my tej przemiany.

Øycie od Wadowic poprzez Kra-
kÛw aø do Rzymu i nauka Ojca åwiÍ-
tego, ktÛrπ musimy wciπø zg≥ÍbiaÊ,
stanowi≥y wyraz szacunku dla kaøde-
go cz≥owieka, dla jego godnoúci, nie-
powtarzalnoúci, jego powo≥ania, by≥y
zachÍtπ do odpowiedzialnego prze-
øywania naszego codziennego øycia
z jego radoúciami, trudnoúciami i cier-
pieniem, øycia, ktÛre jest cz≥owieko-
wi raz jeden dane i jednoczeúnie sta-
nowi zadanie. By≥y one úwiadectwem
wyznania wiary we wspÛ≥czesnym
úwiecie.

W roku 2000, w roku Wielkiego
Jubileuszu ChrzeúcijaÒstwa Ojciec
åwiÍty tak mÛwi≥o swojej wierze:

ÑJednakøe moja wiara (Ö) nie jest
jedynie moim dzie≥em, mojπ wierno-
úciπ Chrystusowi i Koúcio≥owi. Jest
ona zasadniczo i przede wszystkim
dzie≥em ducha åwiÍtego, darem Jego
≥aski. BÛg daje mnie, tak jak kaøde-
mu z was, swojego Ducha, abyúmy
mÛwili ÑwierzÍî, a potem pos≥uguje
siÍ nami, abyúmy dawali o Nim úwia-
dectwo na ziemi.î

Niech mi wolno bÍdzie w tym w≥a-
únie miejscu podziÍkowaÊ wszystkim,
ktÛrzy w naszym mieúcie publicznie
wyznali wiarÍ w dniach øa≥oby naro-
dowej.

Przede wszystkim dziÍkujÍ dyrek-
torom mareckich szkÛ≥, nauczycie-
lom, katechetom, m≥odzieøy i dzie-
ciom oraz rodzicom za organizowa-
nie siÍ dla wyraøania czci Ojcu åwiÍ-
temu. S≥owa podziÍkowania kierujÍ
do ksiÍøy proboszczÛw i ich wspÛ≥-
pracownikÛw, roønych instytucji i
wspÛlnot.

NajpiÍkniejszym i najbardziej
wzruszajπcym wyrazem mi≥oúci i sza-
cunku dla Ojca åwiÍtego by≥ udzia≥
m≥odych ludzi we Mszach úw. spra-
wowanych we wszystkich parafiach
naszego miasta, a zw≥aszcza uczest-
niczenie we Mszy úw. czwartkowej, 7
kwietnia, ogÛlnomiejskiej, na ktÛrπ
przyby≥a pieszo ze Strugi, m≥odzieø
Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 im.  Prymasa Ty-
siπclecia wraz z opiekunami niosπca
transparent z napisem: ÑSzuka≥eú nas,
przyszliúmyî.

Dziú ñ podczas tej uroczystej sesji
ñ pragniemy przywo≥aÊ dzieÒ 13
czerwca 1999 r., kiedy przez nasze
miast przejeødøa≥ Jan Pawe≥ II, w dro-
dze powrotnej z radzymiÒskiego
cmentarza poleg≥ych 1920r.

To historyczne wydarzenie poby-
tu Ojca åwiÍtego na tym skrawku zie-

mi mazowieckiej zosta≥o zarejestro-
wane na taúmie filmowej i bÍdzie pod-
czas dzisiejszego spotkania odtwo-
rzone.

PowiÍkszone zdjÍcie, ktÛre utrwa-
li≥o moment przejazdu Ojca åwiÍte-
go ul. Marsza≥ka JÛzefa Pi≥sudskiego
obok UrzÍdu Miasta, zosta≥o umiesz-
czone na jego budynku.

Niech raz jeszcze zabrzmiπ s≥owa
Papieøa - poety z

ÑTryptyku rzymskiegoî:

ÑZatrzymaj siÍ, to przemijanie ma sens

ma sens Ö ma sens Ö ma sens!

(Ö)

I tak przechodzπ pokolenia ñ

Nadzy przychodzπ na úwiat i nadzy

wracajπ do ziemi,

z ktÛrej zostali wziÍci.

ÑZ prochu powsta≥eú i w proch

siÍ obrÛciszî.

To co by≥o kszta≥tne w bezkszta≥tne.

To co by≥o øywe - oto teraz martwe.

To co by≥o piÍkne - oto teraz brzydota

spustoszenia.

A przecieø nie ca≥y umieram,

To co we mnie niezniszczalne trwa!

(Ö)

To co we mnie niezniszczalne,

teraz staje twarzπ w twarz z Tym,

ktÛry Jest!î

Marki, dnia 13 kwietnia 2005 r.

Dokoñczenie ze strony 1

Uroczysto�ci powiatowe
13 czerwca 1999 roku Pa-

pieø Jan Pawe≥ II przyby≥ do
Radzymina. W tym samym
miejscu w czwartek 7 kwiet-
nia odby≥a siÍ uroczystoúÊ o
randze powiatowej,  pod-
czas ktÛrej øegnano zmar≥e-
go Papieøa Polaka.

Burmistrz Marek, Janusz
WerczyÒski, powiedzia≥ w
tym miejscu:

- Nauka Jana Paw≥a II pozostanie w nas na zawsze. Ci, ktÛrzy sπ przez spo≥eczeÒ-
stwo wybierani, swym zachowaniem powinni pokazaÊ rozumienie prezentowanej tezy.
Po powodzi nigdy rzeka nie powraca do starego koryta. Taka w≥aúnie rzeka wyla≥a siÍ
nam za sprawπ Ojca. ByÊ moøe coú siÍ w nas zmieni, coú pÍknie, coú poruszy. LiczÍ na
to z ca≥ego serca. Wierze, øe jesteúmy úwiadkami prze≥omu. Bo jakøe piÍkniejsze jest
øycie, spokojne i prowadzone na wolniejszych obrotach. O ile lepsza jest telewizja przy-
jazna, bez reklam, z≥ych wiadomoúci, afer, nazwisk politykÛw czy rodzπcych siÍ kon-
fliktÛw. Jakøe mi≥o, uúmiechnπÊ siÍ do siebie, pomÛc nie tylko gestem, ale i uczynkiem.
A to nic innego jak s≥owa Papieøa, ktÛry tak prawdÍ mÛwiπc nie odszed≥. Polecia≥ jedy-
nie s≥yszalnym dziú helikopterem, znacznie wyøej, by mÛc jeszcze bardziej objπÊ nara-
stajπce úwiat problemy.
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Uchwa≥a Nr XXVII/200/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 13 kwietnia 2005 roku

w sprawie uczczenia pamiÍci
Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II
i wyraøenia wdziÍcznoúci za

wszystko, co siÍ wykona≥o za
Jego Pontyfikatu

Naszemu Wielkiemu Rodakowi, Karolowi Wojtyle,
Pielgrzymowi åwiata i Wielkiemu MÍøowi Stanu,
najlepszemu Synowi Polskiej Ziemi
i najgodniejszemu NastÍpcy åwiÍtego Piotra

Rada Miasta Marki

wyraøa najwyøszy szacunek i g≥Íbokπ wdziÍcznoúÊ za
dar pontyfikatui pochyla siÍ nad wielkoúciπ Tego Skrom-
nego Cz≥owieka, ktÛry odszed≥ do Domu Pana dnia 2 kwiet-
nia 2005 roku o godz. 21:37, w WigiliÍ åwiÍta Mi≥osier-
dzia Boøego

Pontyfikat Jana Paw≥a II przypadajπcy na lata XX i XXI
wieku (1978 ñ 2005) jest przes≥aniem dla úwiata, zachÍtπ
dla milionÛw ludzi do podjÍcia trudu odpowiedzialnego
przeøywania swojego ziemskiego øycia i budowania cy-
wilizacji mi≥oúci.

Ojciec åwiÍty Jan Pawe≥ II sta≥ siÍ najwyøszym autory-
tetem moralnym wspÛ≥czesnego úwiata dla ludzi wierzπ-
cych i dla ludzi niewierzπcych, ≥πczy≥ rÛøne religie, polity-
kÛw, úwiatowych przywÛdcÛw, zwyk≥ych ludzi, budowa≥
mosty pojednania, by≥ Wielkim Aposto≥em naszych cza-
sÛw, pokazujπcym wszystkim, jak godnie øyÊ, znosiÊ cier-
pienie i umieraÊ bez lÍku, by≥ Wielkim Pielgrzymem åwia-
ta, ktÛry rÛwnieø pob≥ogos≥awi≥ nasze Miasto, przejeødøa-
jπc przez Marki w trakcie jednej ze swoich Pielgrzymek
do Ojczyzny, 13 czerwca 1999 roku.

SzczegÛlnie ukocha≥ m≥ode pokolenia, ktÛre nazywa≥
przysz≥oúciπ úwiata i nadziejπ Koúcio≥a; m≥ode pokolenie,
czÍsto pozbawione autorytetÛw, ktÛremu zagraøa poku-
sa urzπdzania úwiata i swojego øycia bez Boga, albo
wbrew Bogu, bez Jego przykazaÒ i Ewangelii.

Ojciec åwiÍty, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, w prze-
mÛwieniu wyg≥oszonym 12 lipca 1987 roku na Wester-
platte powiedzia≥:

ÑKaødy z was, m≥odzi przyjaciele, znajduje teø w øyciu
jakieú swoje Westerplatte. Jakiú wymiar zadaÒ, ktÛry trze-
ba podjπÊ i wype≥niÊ. Jakπú s≥usznπ sprawÍ, o ktÛrπ nie
moøna nie walczyÊ. Jakiú obowiπzek, powinnoúÊ, od ktÛ-
rej nie moøna siÍ uchyliÊ. Nie moøna zdezerterowaÊ.

Wreszcie ñ jakiú porzπdek prawd i wartoúci, ktÛre trze-
ba utrzymaÊ i obroniÊ: tak jak to Westerplatte. UtrzymaÊ i
obroniÊ w sobie i wokÛ≥ siebie.

(...) I dobrze jest chyba, aøeby po tylu latach, ktÛre dzielπ
nas od wydarzeÒ na Westerplatte kaødy m≥ody Polak,
kaøda m≥oda Polka rozwaøyli sobie w sercu, øe kaødy i
kaøda ma w swoim øyciu podobne Westerplatte, moøe
mniej s≥awne, mniej historyczne, powiedzmy ñ na mniej-
szπ skalÍ zewnÍtrznπ, ale czasem moøe na wiÍkszπ jesz-
cze skalÍ wewnÍtrznπ i øe tego swojego Westerplatte nie
moøe oddaÊ, nie moøe oddaÊ!î

Dla wielu pokoleÒ - Papieø Jan Pawe≥ II - sta≥ siÍ au-
tentycznym úwiadkiem wiary, nadziei i mi≥oúci oraz wiel-
kim orÍdownikiem Boøego Mi≥osierdzia, Boga bogatego
w mi≥osierdzie.

Ojciec åwiÍty, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do
Ojczyzny, w Krakowie - £agiewnikach w dniu 17 sierpnia
2002 roku powiedzia≥:

ÑTrzeba, aby wo≥anie o Boøe mi≥osierdzie p≥ynÍ≥o z g≥Íbi
ludzkich serc, pe≥nych cierpienia, niepokoju i zwπtpienia,
poszukujπcych niezawodnego ürÛd≥a nadziei.

(...) Na koniec tej uroczystej liturgii pragnÍ powiedzieÊ,
øe wiele moich osobistych wspomnieÒ wiπøe siÍ z tym
miejscem (...) Jak moøna by≥o sobie wyobraziÊ, øe ten cz≥o-
wiek w drewniakach, kiedyú bÍdzie konsekrowa≥ bazylikÍ
Mi≥osierdzia Boøego w krakowskich £agiewnikachî

Pontyfikat Jana Paw≥a II otworzy≥ nowπ epokÍ w dzie-
jach Polski, Europy i åwiata przez rozbudzenie we wspÛ≥-
czesnym cz≥owieku pragnienia powrotu do starych warto-
úci, ktÛre by≥y i sπ gwarantem trwa≥oúci tworzonych przez
cz≥owieka instytucji.

Rodzina, narÛd, wspÛlnota ducha, øycie od poczÍcia
aø do jego naturalnego kresu zosta≥y przez Jana Paw≥a II
na nowo oúwietlone w szacunku dla godnoúci cz≥owieka.

Ojciec åwiÍty, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, w prze-
mÛwieniu wyg≥oszonym 13 czerwca 1999 roku w Kate-
drze warszawsko - praskiej åw. Micha≥a i åw. Floriana po-
wiedzia≥:

ÑZwracam siÍ tu w sposÛb szczegÛlny do rodzicÛw, aby
podtrzymywali i pielÍgnowali piÍkny chrzeúcijaÒski zwy-
czaj uczestniczenia we Mszy åwiÍtej wspÛlnie ze swoimi
dzieÊmi. Niech øywe bÍdzie w sercach dzieci i m≥odzieøy
poczucie tego obowiπzku. Niech ≥aska mi≥oúci, ktÛrπ otrzy-
mujemy przyjmujπc Chleb Eucharystyczny, umacnia wiÍ-
zi rodzinne. Niech stanie siÍ ürÛd≥em apostolskiego dyna-
mizmu rodziny chrzeúcijaÒskiejî.

Na progu tego pontyfikatu narodzi≥a siÍ solidarnoúÊ lu-
dzi dobrej woli, w momencie jego zakoÒczenia odrodzi≥a
siÍ na nowo, by zatoczyÊ wiÍksze - niø na jego poczπtku -
krÍgi.

Pontyfikat Ojca åwiÍtego jest darem i zadaniem, jakie
pozostawia nam NajwiÍkszy z synÛw polskiej ziemi.

Rada Miasta Marki wyraøa przekonanie, øe s≥owa i czy-
ny, stanowiπce wielkie duchowe dziedzictwo i testament
Wielkiego Polaka, ktÛry wprowadzi≥ nas øyjπcych w trze-
cie tysiπclecie chrzeúcijaÒstwa bÍdπ trwa≥y w nas i tych,
ktÛrzy po nas przyjdπ.
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Komisja Funduszu ÑDarowiznaî
podczas posiedzenia w dniu 31 mar-
ca 2005 r. w sk≥adzie:

1. Eløbieta åwiniarska
- przedstawiciel Funduszu,
2. Bogdan Trzemecki
- przedstawiciel Funduszu,
3. Jolanta Krajewska
- pedagog,
4. Magdalena OsiÒska
- dyrektor Szko≥y Podstawowej nr 4,

przyzna≥a stypendia w Szkole
Podstawowej nr 4 dla uczniÛw klas
IV - VI oraz nagrody rzeczowe dla
uczniÛw klas 0 - III.

Zgodnie z postanowieniami Re-
gulaminu Funduszu Szkolnego - Da-
rowizna kolejno przyznano:

ë ë ë ë ë Stypendia za najwyøsze osiπ-
gniÍcia w nauce (3 x 350,00 z≥)

1. Micha≥ Kostka
- 5,57 klasa VI a

2. Dominika Prokopiak
- 5,50 klasa V b

3. Laura Wardawa
- 5,43 klasa VI b.

ëëëëëNie zosta≥y przydzielone sty-
pendia za najwiÍksze postÍpy w na-
uce, gdyø nie wystπpi≥y takie, ktÛre
kwalifikowa≥yby uczniÛw do na-
grody.

ëëëëëNagrody rzeczowe dla
uczniÛw klas 0 - III wyrÛøniajπcych
siÍ osiπgniÍciami i motywacjπ do
nauki na ≥πcznπ sumÍ 300 z≥.

1. Maja Parysek
- klasa I a

2. Marcin Marcinkowski
- klasa I b

3. Monika Za≥Íska
- klasa II a

4. Klaudia Kurnikowska
- klasa II b

5. Damian Ponikowski
- klasa III a

6. Patrycja CeliÒska
- klasa III b.

  nnnnn     Nasze szko³y   nnnnn     Nasze szko³y       nnnnn  Nasze szko³y    nnnnn     Nasze szko³y       nnnnn

Szko³a Podstawowa nr 4
Warto po�wiêciæ
swój wolny sobotni
dzieñ na pracê
w kole (cz. I)
Od kilku lat znane s¹ w Markach sukce-

sy ko³a historycznego ze Szko³y Podstawo-
wej nr 4. W ci¹gu kilku ostatnich lat ucznio-
wie regularnie zdobywali pierwsze nagrody
w kolejnych edycjach konkursu o zasiêgu
wojewódzkim pod has³em Ochrona Dzie-
dzictwa Kultury, którego organizatorem by³
Zamek Królewski w Warszawie. Opracowa-
li albumy: �Wykopaliska archeologiczne w
Markach�,  �Briggsowie i ich spadkobiercy
w dziejach naszego miasta Marki�, �Krzy-
¿e, kapliczki, figurki oraz cmentarze i po-
mniki w Markach�, �Cmentarz ewangelic-
ko - augsburski w Markach�.

Wszystkie albumy znajduj¹ siê obecnie
w bibliotece szkolnej, jak równie¿ dwa fil-
my z dziejów Marek nagrane w czasie pra-
cy ko³a historycznego.

Uczniów z �czwórki� nie trzeba specjal-
nie zachêcaæ do dodatkowych zajêæ. Oni
wiedz¹ od swoich starszych kolegów i ko-
le¿anek, ¿e warto po�wiêciæ swój wolny
sobotni dzieñ na pracê w kole. Wed³ug pla-
nu na kó³ko przypada³y 2 godziny lekcyjne
tygodniowo. Tymczasem sobotnie zajêcia
trwaj¹ znacznie d³u¿ej, a w ostatnich mie-
si¹cach nawet od 800  - 1600. W rezultacie ju¿
powsta³ do�æ obszerny album, który po opra-
wieniu zostanie w kwietniu zawieziony do
muzeum. Jest w nim du¿o informacji o Mar-
kach ze szczególnym uwzglêdnieniem cegiel-
ni, które uczniowie zwiedzili. M³odzi histo-
rycy gromadzili materia³y poprzez notowa-
nie rozmów z by³ymi i obecnymi pracowni-
kami oraz fotografowanie obiektów. Spotka-
li�my siê z w³a�cicielami, którzy chêtnie
oprowadzali nas po swoich zak³adach.

Za po�wiêcony nam czas, a niejednokrot-
nie i poczêstunek dziêkujemy panu Zbignie-

Fundusz
�Darowizna�

wowi Paciorkowi i jego najbli¿szej rodzi-
nie. By³o nam bardzo przyjemnie s³uchaæ
opowiadañ siedz¹c na tarasie po�ród drzew
ogrodowych, a potem w mieszkaniu przy
kominku. To spotkanie na d³ugo zapisa³o siê
w naszej pamiêci, poniewa¿ przyby³ na nie
pan Ryszard Sawicki, wielki spo³ecznik,
który sprawuje opiekê i dba o miejsca pa-
miêci narodowej w Markach oraz ojciec go-
spodarza by³y pracownik w cegielni.

W naszej pracy badawczej pomog³o nam
wiele osób. Wdziêczni jeste�my panu So-
bolewskiemu, w³a�cicielowi �Osinek� i jego
wspó³pracownikom, którzy byli uprzejmi
s³u¿yæ nam jako przewodnicy. Do grona tego
nale¿a³ jeden z pracowników pana Rutkow-
skiego, z ulicy Cichej.

Widzieli�my ekologiczn¹ cegielniê przy
ulicy Fabrycznej pana B. Czarneckiego.

Inn¹ form¹ zajêæ ko³a historycznego by³y
odbywaj¹ce siê w szkole spotkania. Na spo-
tkanie z m³odzie¿¹ przyjecha³ dr medycyny
Sergiusz Hornowski, oficer AK i honorowy
obywatel Marek. Uczniowie dowiedzieli siê
o ciê¿kich czasach wojny oraz o samym
komendancie Stefanie Roweckim. Pan Hor-
nowski osobi�cie zetkn¹³ siê z �Grotem� w
�Czerwonym Dworze�- szpitalu m.in. dla
weteranów wojennych i wojskowych.

Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³a nam najnowsza
monografia naszego miasta autorstwa pana
Zbigniewa Paciorka �Marki-dzieje, trady-
cja, kultura�. Opracowanie obejmuje czasy
od epoki przedhistorycznej-ósme tysi¹cle-
cie przed nasz¹ er¹-do wspó³czesno�ci  czyli
pocz¹tku XXI wieku. Moim zdaniem jej pu-
blikacja jest wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
miasta. Oprócz bogactwa informacji prezen-
tuje wyj¹tkowo ciekaw¹ dokumentacjê fo-
tograficzn¹.

Do ko³a historycznego w SP nr 4 nale¿¹
uczniowie klas szóstych. Oto oni: Natalia
Berliñska, MaciejPodle�, Agnieszka Getka,
Katarzyna Soból, Natalia Kacprzyk, Marta
Stachura, Wiktoria Korc, Monika Stefano-
vski, Micha³ Kostka, Dorota �cie¿ka, Mi-
cha³ Kwa�niewski, Micha³ Tomczyk, Micha³
Paw³owski, Laura Wardawa.

Aleksandra Tomczyk

W dn. 17 lutego 2005 w S¹dzie Rejo-
nowym dla m. Sto³ecznego Warszawy w
Warszawie zosta³o zarejestrowane STO-
WARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ SZKO-
£Y PODSTAWOWEJ NR 4 W MAR-
KACH. W sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia
wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby: 1. Krystyna
Brzeziñska, 2. Urszula Juszczuk, 3. Jo-
lanta Napiórkowska. Pozosta³ymi cz³on-
kami stowarzyszenia jest cale grono pe-
dagogiczne szko³y. Stowarzyszenie po-

wsta³o z my�l¹ o niesieniu pomocy szko-
le i jej uczniom. G³ównym jego celem jest
inspirowanie, mobilizowanie i organizo-
wanie spo³eczeñstwa polskiego i szerokiej
opinii publicznej do dzia³añ dla dobra
dzieci, szczególnie dzieci potrzebuj¹cych
pomocy. Wszyscy Pañstwo mo¿ecie wes-
przeæ nasze Stowarzyszenie przekazuj¹c
1% swojego podatku na cele dobroczyn-
ne zamiast na rzecz bud¿etu pañstwa. Za-
chêcamy do skorzystania z tej mo¿liwo-
�ci i przekazania 1% na rzecz STOWA-
RZYSZENIA PRZYJACIÓ£ SZKO£Y
PODSTAWOWEJ NR 4 W MARKACH.
na rachunek Kredyt Bank S.A. 16 1500
1070 1210 7010 0642 0000

Przyjaciele
CZWÓRKI
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Czas z MOK-iem

Jestem z Marek
Rozstrzygniêcie konkursu literackiego �Jestem z Marek�

og³oszonego przez bibliotekê Publiczn¹ Miasta Marki.
Jurorzy Konkursu w sk³adzie Zbigniew Irzyk, Jan Brudnicki

i Jadwiga Su³kowska-Mijal po wnikliwym zapoznaniu siê z pra-
cami 22 autorów, prezentuj¹cych 21 wierszy, 8 opowiadañ i 2
wywiady postanowili przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody, wyró¿nie-
nia specjalne, wyró¿nienia, dyplomy za udzia³ i podziêkowania
dla nauczycieli prowadz¹cych:

Trzy równorzêdne nagrody przyznano:
1) Kamil Kaleñczuk (Szko³a Podstawowa nr 1) - za najlep-

szy wywiad
2) Katarzyna Romañczyk (Gimnazjum nr 1) - za najlepsze

opowiadanie
3) Anna Romañczyk (Liceum Ogólnokszta³c¹ce Warszawa)

- za najlepszy wiersz
Wyró¿nienia specjalne:
1) D¹browska Joanna (Szko³a Podstawowa nr 2) - opowia-

danie z dialogiem: �Historia nauczycielk¹ ¿ycia� - moje spotka-
nie z Edwardem Briggsem

2) Koz³owska Karolina (Szko³a Podstawowa nr 3) - opowia-
danie- �Moje miasto Marki�

3) Chojecka Paulina (Szko³a Podstawowa nr 1) - opowiada-
nie- Przepis na udane �wiêta

Wyró¿nienia:
1) Paulina Wojewoda (Gimnazjum nr 1) - wywiad z p. Kata-

rzyn¹ Listwon

WANDA W”JCIK
malarstwo - olej, akryl,
rysunek ñ pastel t≥usta i sucha, kredka
WERNISAØ WYSTAWY planowany 3.IV.2005 odby≥ siÍ
24 KWIETNIA 2005 W NIEDZIEL� O GODZ. 16.00
UroczystoúÊ uúwietni≥y dedykacje muzyczne w wyko-

naniu Andrzeja Wojakowskiego (flet), i Mateusza Woja-
kowskiego (pianino). GoúÊ honorowy spotkania: Bohdan
Kos.

 Wanda WÛjcik z domu KamiÒska, ukoÒczy≥a studia
artystyczne w PaÒstwowej Wyøszej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w GdaÒsku w pracowni prof. Piotra Potworowskie-
go i Akademii Sztuk PiÍknych w Warszawie w pracowni
prof. Artura Nachta Samborskiego. Dyplom otrzyma≥a z
wyrÛønieniem w roku 1966. Pracuje twÛrczo w dziedzi-
nach: malarstwo (olej, akryl), rysunek (pastel sucha i t≥u-
sta oraz kredka), collage. Stypendystka Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki w roku 1999. Bra≥a udzia≥ w ponad 50 wysta-
wach zbiorowych, mia≥a 9 wystaw indywidualnych, pra-
ce jej znajdujπ siÍ w zbiorach paÒstwowych i prywatnych
w Polsce, Niemczech, W≥oszech, Szwajcarii, Kanadzie i
USA. Artystka mieszka w Wo≥ominie.

Galeria otwarta w godzinach wolnych od zajÍÊ klubo-
wych i edukacyjnych:

poniedzia≥ek, úroda, czwartek, piπtek godz. 10-15,
wtorek godz. 10-19
Grupy, po wczeúniejszym telefonicznym ustaleniu ter-

minu, oprowadza po wystawie instruktor plastyki MOK.

28 kwietnia godz. 16.00
Z cyklu PODR”ØE BEZ BILETU:
pt.: ÑTAM GDZIE CZAS SI� ZATRZYMA£ ñ INDIE I

NEPALî.
Prelekcja podrÛønika BOGUMI£A RZUCID£Y
WstÍp wolny

17 maja, godz. 18.00
Koncert ÑDOBRY PASTERZî
z okazji 85. rocznicy urodzin Jana Paw≥a II

ï Autokarowa wycieczka do Zamku KrÛlewskiego na
wystawÍ najwybitniejszych francuskich malarzy (z lat 1600
- 2000)ÑCIENIE I åWIAT£Aî.

Bilety normalne 20 z≥, ulgowe 12 z≥
ï Autokarowa wycieczka do Francji
W programie: PARYØ ORAZ ZAMKI NAD LOAR•
Termin: 22.V - 29.V.05 (8 dni)
Koszt: 1070 z≥
ï Dwa turnusy wczasÛw we W£ADYS£AWOWIE
nad morzem.
Terminy: 24.VI ñ 6.VII.05 r. i 20.VIII - 1.IX.05 r.
Koszt: 660 z≥ i 710 z≥
Przejazd autokarem
ï Kolonie w GRECJI - SKOTINA nad MORZEM
EGEJSKIM dla dzieci i m≥odzieøy w wieku 10-18 lat
Termin: 9.VII - 23.VII. 05 r. Koszt 1200 z≥
Przejazd autokarem
Zapisy i wp≥ata zaliczki (300 z≥) do 30.IV
ï Kolonie dla dzieci i m≥odzieøy do STEGNY
GDA—SKIEJ dla dzieci i m≥odzieøy w wieku 7-15 lat
Termin: 26.VII - 7.VIII.05 r. Koszt 980 z≥
Przejazd autokarem.
Zapisy i wp≥ata zaliczki (300 z≥) do 30.IV

2) Ko³odziejska Aleksandra (Gimnazjum nr 1) - opowiada-
nie z dialogiem- �dawno, dawno, temu�

3) Kwiatkowska Ewa (Gimnazjum nr 1) - opowiadanie z dia-
logiem

4) Zakrzewski £ukasz (Szko³a Podstawowa nr 1) - opowia-
danie z dialogiem �Wêdrówki po Markach�

5) Turczak Wiktoria (Szko³a Podstawowa nr 3) - wiersz �Mar-
ki�

6) Balcerzak Maria (Szko³a Podstawowa nr 2) - wiersz - �¯y-
cie Marek�

7) Kamiñska Monika (Szko³a Podstawowa nr 5) - wiersz-
fraszka �W Markach...�

Dyplomy za udzia³:
1) Sobota Agnieszka (Szko³a Podstawowa nr 5), 2) Karolina

Makowska (Szko³a Podstawowa nr 3), 3) Justyna Jakubasik
(Szko³a Podstawowa nr 1), 4) Bernadetty Ziniewicz (Szko³a Pod-
stawowa nr 1), 5) Justyna Banaszek (Gimnazjum nr 2), 6) Do-
minika Ewertowska (Gimnazjum nr 2), 7) Magdalena Sobolew-
ska (Szko³a Podstawowa nr 1), 8) Martyna Dziewulska (Szko³a
Podstawowa nr 1)

Pomys³ konkursu okaza³ siê bardzo inspiruj¹cy m³odzie¿ do
twórczo�ci literackiej i dokumentalnej. Jurorzy odnale�li - rów-
nie¿ w pracach nie nagrodzonych wiele interesuj¹cych tekstów,
zw³aszcza w dziale prozy i ma³ych form dziennikarskich.

na podstawie informacji
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta Marki Ma³gorzaty Rowickiej
(www. marki. net.pl)
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Od lewej: autor ksi¹¿ki Zbigniew Paciorek, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ma-

rek Sylwia Kwas oraz wiceprezes TPM Henryk Wójcik

PRACE NAD T• KSI•ØK• TRWA£Y PRZEZ
PONAD TRZY LATA.
WYDANA ZOSTA£A DZI�KI WSPARCIU
FINANSOWEMU URZ�DU MIASTA MARKI.

W sobotÍ 19 marca mia≥a miejsce promocja ksiπøki
cz≥onka Zbigniewa Paciorka. ÑMarki - dzieje, tradycja,
kulturaî. Jest to pierwsza, tak obszerna publikacja poúwiÍ-
cona historii Marek.

Spotkanie, po≥πczone ze sprzedaøπ ksiπøki (sprzedano
oko≥o stu egzemplarzy), odby≥o siÍ w goúcinnej sali Pa≥a-
cyku BriggsÛw, ktÛrπ udostÍpni≥ na tÍ okazjÍ dyrektor

szko≥y mieszczπcej siÍ w pa≥acyku Jan Puúcian. Sala, choÊ
obszerna, z trudem pomieúci≥a licznie przyby≥ych marko-
wian. Obecni byli m.in. przewodniczπcy Rady Powiatu
Wo≥omiÒskiego Adam KopczyÒski, przewodniczπca Rady
Miasta Marki Maria Przybysz - Piwko, burmistrz Janusz
WerczyÒski oraz radni.

- Chcia≥bym powitaÊ wszystkich, ktÛrzy sπ zaintereso-
wani historiπ, dziejami naszego miasta w tym piÍknym
budynku, ktÛry (miejmy nadziejÍ) kiedyú bÍdzie w≥asno-
úciπ tejøe gminy, o co chcielibyúmy prosiÊ urzÍdujπce w≥a-
dze - mÛwi≥ na wstÍpie wiceprezes Towarzystwa Przyja-
ciÛ≥ Marek, Henryk WÛjcik. TPM, ktÛrego cz≥onkiem jest
takøe Zbigniew Paciorek, by≥o organizatorem spotkania.

Zbigniew Paciorek opowiedzia≥ o odkryciach archeolo-
gicznych z terenu Marek i okolic.

- W koÒcu XIX wieku na terenie Marek by≥ taki arche-
olog-amator, zbieracz staroøytnoúci, Rosjanin, nazywa≥ siÍ
Samokwasow. Po okolicznych wydmach, terenach zbie-
ra≥ úlady po dzia≥alnoúci cz≥owieka. Jest to tzw. zbiÛr Sa-
mokwasowa i przedstawia on rÛøne narzÍdzia - rozpo-
czπ≥ swojπ opowieúÊ Zbigniew Paciorek wskazujπc na
wyúwietlanπ ilustracjÍ.

PodrÛø w przesz≥oúÊ zaczÍ≥a siÍ od Ûsmego tysiπclecia
przed narodzeniem Chrystusa. Marki by≥y chyba dobrym
miejscem na osiedlenie siÍ, o czym úwiadczπ znaleziska z
trzech stanowisk archeologicznych z terenu miasta. ålady
bytnoúci cz≥owieka datujπ siÍ na rÛøne lata i pochodzπ z
rozmaitych kultur.

Kto chce wiedzieÊ wiÍcej o historii Marek - tej sprzed
tysiÍcy lat i te bardziej wspÛ≥czesne - niech siÍgnie po ksiπø-
kÍ pana Zbigniewa. Moøna jπ kupiÊ w UrzÍdzie Miasta
Marki.

Prezes Towarzystwa PrzyjaciÛ≥ Marek - Sylwia Kwas
zachÍca≥a markowian, ktÛrzy majπ pamiπtki, úwiadectwa
lat minionych do udostÍpniania ich Towarzystwu. W ten
sposÛb wiedza o historii naszego miasta moøe byÊ znacz-
nie bogatsza.

Marki - dzieje, tradycja, kultura

Autor ksi¹¿ki �Marki - dzieje, tradycja, kultura� z³o¿y³
podczas spotkania 19 marca kilkadziesi¹t autografów.
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W úrodÍ 13 kwietnia przy ul. Pomnikowej 10a odby≥
siÍ I MI�DZYSZKOLNY TURNIEJ SCRABBLEÆ W J�-
ZYKU ANGIELSKIM O PUCHAR ESTE. Organizatorem
turnieju by≥a firma ESTE - KURSY J�ZYK”W OBCYCH.

Turniej zosta≥ zorganizowany pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta Marki Pana Janusza WerczyÒ-
skiego, ktÛry osobiúcie, wraz z w≥aúcicielem ESTE Paw-
≥em Mianowskim zainaugurowa≥ spotkanie.

SÍdziπ turnieju by≥ Pan Wojciech Usakiewicz ñ autor
ksiπøek o SCRABBLEÆ, utytu≥owany zawodnik turniejÛw
SCRABBLEÆ.

Nagrody w turnieju ufundowa≥a firma ESTE i by≥y
nimi:

- w klasyfikacji zespo≥owej - PUCHAR ESTE
- w klasyfikacji indywidualnej - SEMESTRALNY
KURS J. ANGIELSKIEGO W ESTE

W turnieju wziÍ≥y udzia≥ reprezentacje czterech SzkÛ≥
Podstawowych z Marek:

- Szko≥a Podstawowa nr 1,
- Szko≥a Podstawowa nr 2,
- Szko≥a Podstawowa nr 3,
- Szko≥a Podstawowa nr 4.

Ostatecznie osiπgniÍto nastÍpujπce wyniki:

- w klasyfikacji zespo≥owej:

Miejsce 1 ñ Szko≥a Podstawowa nr 1
ñ wynik: 4 wygrane, 631 punktÛw

Miejsce 2 ñ Szko≥a Podstawowa nr 3
ñ wynik: 2 wygrane, 496 punktÛw

Miejsce 3 ñ Szko≥a Podstawowa nr 4
ñ wynik: 1 wygrana, 350 punktÛw

Miejsce 4 ñ Szko≥a Podstawowa nr 2
ñ wynik: 1 wygrana, 241 punktÛw

- w klasyfikacji indywidualnej:

Miejsce 1 ñ Magda Sobolewska
ñ wynik: 3 wygrane, 473 punkty

Miejsce 2 ñ Micha≥ Pacholski
ñ wynik: 3 wygrane, 440 punkty

Miejsce 3 ñ Aleksandra Sk≥odowska
ñ wynik: 2 wygrane, 392 punkty

Miejsce 4 ñ Adam Gπsiorowski
ñ wynik: 2 wygrane, 356 punkty

Miejsce 5 ñ Maciej Podleú
ñ wynik: 1 wygrana, 325 punkty

Miejsce 6 ñ Karolina LeoÒczuk
ñ wynik: 1 wygrana, 205 punkty

Miejsce 7 ñ Marta Stachura
ñ wynik: 0 wygranych, 231 punkty

Miejsce 8 ñ Alan Kwiatkowski
ñ wynik: 0 wygranych, 193 punkty

Kaødy zawodnik otrzyma≥ pamiπtkowy znaczek I MI�-
DZYSZKOLNEGO TURNIEJU SCRABBLEÆ W J�ZYKU
ANGIELSKIM O PUCHAR ESTE.

Do zobaczenia na kolejnym turnieju
z ESTE - WIEDZA WYGRYWA.

Rywalizacja na s³owa

W trakcie zawodów...

Najlepsi...
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INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

Z ZAKRESU
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
tryb pozaustawowy
1) zawar³ umowê z Zak³adem Us³ug

Elektrycznych z siedzib¹ w Z¹bkach na
wykonanie dokumentacji technicznej bu-
dowy linii napowietrznej �redniego napiê-
cia, budowy linii kablowej niskiego napiê-
cia oraz napowietrznej stacji transformato-
rowej 15/0,4 kV dla projektowanego bu-
dynku wielorodzinnego przy ul. Lisa Kuli
w Markach, za kwotê 9.760 z³;

2) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi In¿y-
nierskie M. Michalak z siedzib¹ w Jab³on-
nie � Trzciany na opracowanie Specyfika-
cji Istotnych Warunków Zamówienia i pro-
gramu funkcjonalno � u¿ytkowego dla roz-
budowy SP nr 3 w Markach. Warto�æ umo-
wy � 5.246 z³;

3) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi In¿y-
nierskie M. Michalak z siedzib¹ w Jab³on-
nie � Trzciany na opracowanie Specyfika-
cji Istotnych Warunków Zamówienia i pro-
gramu u¿ytkowego dla rozbudowy sali gim-
nastycznej w SP nr 4 w Markach. Warto�æ
umowy 4.636 z³;

4) zawar³ umowê z firm¹ INSTAL �
PROJEKT I. Nowak z siedzib¹ w Warsza-
wie na wykonanie dokumentacji projekto-
wej przy³¹cza wodoci¹gowego i instalacji
wod � kan do projektowanych budynków
socjalnych przy ul. Lisa Kuli w Markach.
Warto�æ umowy � 10.500 z³;

5) zawar³ umowê z firm¹ ESKAR z sie-
dzib¹ w Warszawie na wykonanie robót
dodatkowych (na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamówieñ publicz-
nych) przy zadaniu pn. �Wykonanie pro-
jektów technicznych wodoci¹gów w Mar-
kach� (ul. Jaracza, Gra¿yny, Piaskowa, Le-
gionów Polskich, Pa³acowa, Or³a Bia³ego,
Sawickiej, przed³u¿enie wodoci¹gu w ul.
Granicznej do Spacerowej, Klucznikow-
skiej, ̄ abiej, Bagiennej, Weneckiej Sowiej,
Wilczej, Weso³ej i 9 ulicach bez nazwy ze
spink¹ w ul. Lisa Kuli � ok. 3.300 metrów).
Warto�æ umowy � 31.232 z³.

6) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Projek-
towe P. Wilczewski z siedzib¹ w Warszawie
na opracowanie projektu wykonawczego
obs³ugi komunikacyjnej projektowanych
budynków socjalnych przy ul. Lisa Kuli w
Markach. Warto�æ umowy � 2.440 z³;

7) zawar³ umowê z firm¹ STOLICA z
siedzib¹ w Warszawie na opracowanie pro-
jektu zamiennego kanalizacji sanitarnej
po³udniowej czê�ci miasta Marki (na pod-
stawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b) ustawy
Prawo zamówieñ publicznych). Warto�æ
umowy � 56.730 z³;

8) zawar³ umowê z firm¹ PROKOM z
siedzib¹ w Warszawie na wykonanie robót
dodatkowych (na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamówieñ publicz-
nych) przy realizacji zadania pn. �Opraco-
wywanie projektów technicznych kanali-
zacji sanitarnej pó³nocnej czê�ci miasta
Marki�, polegaj¹cych na opracowaniu do-
kumentacji budowlano � wykonawczej
kolektora sanitarnego od ul. Bystrej do ul.
Sosnowej w Markach. Warto�æ umowy �
224.846 z³;

9) zawar³ umowê z Przemys³awem Bo-
jarem, zam. w £odzi, na opracowanie Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Marki, za kwotê 9.760 z³;

10) zawar³ umowê z firm¹ Zak³ad Nad-
zoru Technicznego i Wykonywania Robót
Ogólnobudowlanych z siedzib¹ w Markach
na sporz¹dzenie kosztorysów inwestorskich
na roboty budowlane dla zadañ zaplano-
wanych w 2005 roku w zakresie zarz¹du
budynkami komunalnymi (ul. Wspólna 18;
ul. Grunwaldzka 1,3,5; ul. Pi³sudskiego
141; ul. Wspólna 22; ul. Pi³sudskiego 95).
Warto�æ umowy zosta³a uzale¿niona od
warto�ci kosztorysowej robót, tj.: do 25.000
z³ � nale¿no�æ 1,5%; do 50.000 z³ � nale¿-
no�æ 1,25%; powy¿ej 50.000 z³ � nale¿-
no�æ 1%;

wszczêcie postêpowañ o dokonanie za-
mówieñ publicznych

11) postanowi³ wszcz¹æ dwie procedu-
ry przetargowe w trybie zapytania o cenê
na równanie nawierzchni dróg gruntowych
ulepszonych i nie ulepszonych na terenie
miasta Marki. Termin sk³adania ofert � 1
kwietnia 2005 roku;

12) postanowi³ og³osiæ przetarg nieogra-
niczony na wykonanie projektów technicz-
nych o�wietlenia ulic: Akacjowej, Barskiej,
Bema, Borówkowej, D³ugosza, Hetmañ-
skiej, Krzywej, Podle�nej, Poniatowskiego,
Kwiatowej, Sk³odowskiej, Strzeleckiej,
Ustronie, Wo³odyjowskiego, Wroniej, Z¹b-
kowskiej, Zielenieckiej, ̄ urawinowej, Ban-
durskiego (odcinek od cmentarza do nr po-
sesji 78) w Markach. Termin sk³adania ofert
� 22 kwietnia 2005 roku; publikacja og³o-
szenia � tygodnik �Wie�ci Podwarszaw-
skie�;

13) postanowi³ og³osiæ przetarg nieogra-
niczony na naprawê nawierzchni ulic grun-
towych: Batalionów Ch³opskich, Kurpiñ-
skiego i Gra¿yny w Markach. Termin sk³a-
dania ofert - 22 kwietnia 2005 roku. Publi-
kacja og³oszenia � tygodnik �Wie�ci Pod-
warszawskie�;

14) postanowi³ og³osiæ przetarg nieogra-

niczony na wymianê i uzupe³nienie opraw
o�wietlenia drogowego w ulicach: Miedzia-
nej, Wspólnej, Srebrnej, Platynowej, Z³o-
tej, Zimnej, Krêtej, Broniewskiego, Bato-
rego, Prusa, Matejki i Zakole w Markach.
Termin sk³adania ofert � 3 czerwca 2005
roku. Publikacja og³oszenia � tygodnik
�Wie�ci Podwarszawskie�;

15) postanowi³ og³osiæ przetarg nieogra-
niczony na wykonanie nawierzchni drogi
do kaplicy od ul. Z¹bkowskiej z gruzu be-
tonowego sortowanego. Termin sk³adania
ofert - 29 kwietnia 2005 roku. Publikacja
og³oszenia � tygodnik �Wie�ci Podwar-
szawskie�;

16) postanowi³ og³osiæ przetarg nieogra-
niczony na In¿yniera kontaktu i nadzór in-
westorski dla zadania pn. �Rozbudowa sie-
ci wodoci¹gowej na terenie miasta Marki�.
Termin sk³adania ofert � 29 kwietnia 2005
roku; publikacja og³oszenia � dziennik �¯y-
cie Warszawy�;

17) postanowi³ og³osiæ przetarg nieogra-
niczony na budowê kana³u sanitarnego
wraz z przy³¹czeniami w ul. Fabrycznej w
Markach. Termin sk³adania ofert � 5 maja
2005 roku.;

rozstrzygniêcia postêpowañ o dokona-
nie zamówieñ publicznych

18) rozstrzygn¹³ postêpowanie przetar-
gowe w trybie przetargu nieograniczonego
na sporz¹dzenie wycen nieruchomo�ci dla
potrzeb wynikaj¹cych z realizacji zadañ
miasta Marki w okresie od 1 marca do 31
grudnia 2005 roku i potwierdzenie ich ak-
tualno�ci, w którym wp³ynê³y 2 oferty.
Wybrano ofertê Nr 2, z³o¿on¹ przez firmê
AN � MAR Szacowanie Nieruchomo�ci A.
�mia³kowska, z siedzib¹ w Warszawie z
któr¹ nastêpnie zosta³a zawarta stosowna
umowa.

Z ZAKRESU ZARZ¥DU
MIENIEM KOMUNALNYM
19) zawar³ umowy, dotycz¹ce sp³aty w

ratach zaleg³o�ci czynszowych z tytu³u
wynajmu lokalu mieszkalnego:

� przy ul. Wspólnej 16/12,
� przy ul. Pi³sudskiego 196/23,
� przy ul. Pi³sudskiego 196/3,
� przy ul. Wspólnej 26/12,
� przy ul. Grunwaldzkiej 7/1;
20) zawar³ umowy dzier¿awy:
� gruntu o pow. 15 m2 przy ul. Pi³sud-

skiego, nr ewid. 39/3 z obrêbu 4-01,
� gruntu o pow. 500 m2 przy ul. Stawo-

wej i Dobrej, nr ewid. 31 o z obrêbu 4-06,
21) skierowa³ do S¹du Rejonowego w

Wo³ominie pozwy o zap³atê zaleg³o�ci
czynszowych wobec Arkadiusza B., Ry-
szarda R., Kaziemierza i W³adys³awa N.

22) skierowa³ do S¹du Rejonowego w
Wo³ominie pozew o zap³atê zaleg³o�ci z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego wobec

Informacja o pracy Burmistrza
od 7 marca do 15 kwietnia 2005 roku
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INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
Andrzeja Ch., Andrzeja B. i Wojciecha P.

23) og³osi³ wykaz nieruchomo�ci, prze-
znaczonych do sprzeda¿y:

� lokal nr 3 o powierzchni 44 m2 przy
ul. Miedzianej 13;

� lokal nr 8 o powierzchni 44 m2 przy
ul. Miedzianej 13;

� lokal nr 16 o powierzchni 44 m2 przy
ul. Miedzianej 15;

Z ZAKRESU INICJATYW
 UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ SPRAW
ORGANIZACYJNYCH
24) przyj¹³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³

i skierowa³ je do Przewodnicz¹cej Rady,
celem nadania im biegu:

� w sprawie Regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszka³ym na terenie miasta
Marki (Druk nr 201),

� w sprawie dalszego funkcjonowania
Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Markach (Druk nr
206),

� zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Nr XXV/185/
2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego
2005 roku w sprawie bud¿etu miasta Mar-
ki na 2005 rok (Druk nr 207),

� w sprawie wyra¿enia zgody na doko-
nanie darowizny na rzecz Skarbu Pañstwa
udzia³u 1/4 czê�ci w prawie w³asno�ci za-
budowanej nieruchomo�ci gruntowej (Druk
nr 208),

� w sprawie zmiany nazwy Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Markach (Druk nr 210),

� w sprawie zmian w Statucie Marec-
kiego O�rodka Kultury (Druk nr 212),

� w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzanie �cieków na terenie Miasta
Marki w okresie od 1 czerwca 2005 roku
do 31 maja 2006 roku (Druk nr 213),

� w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Mar-
ki �Marki VIII� (Druk nr 214),

� w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Marki �Plan Za-
chód� (Druk nr 215),

� w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Marki �Osiedle
Wenecja� (Druk nr 216),

� w sprawie wsparcia inicjatywy rozwo-
ju ruchu rowerowego w aglomeracji war-
szawskiej (Druk nr 217),

� w sprawie wyboru ³awników do S¹du
Okrêgowego Warszawa � Praga w Warsza-
wie (Druk nr 218).

25) skierowa³ do Przewodnicz¹cej Rady
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Mia-
sta Marki za 2004 rok (Druk nr 211);

26) wyda³ Zarz¹dzenia:
� Nr 11/2005 w sprawie powo³ania ko-

misji konkursowej (otwarty konkurs ofert

na realizacjê w formie wsparcia zadania
publicznego z zakresu profilaktyki i roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych),

� Nr 12/2005 w sprawie zmiany Regu-
laminu Organizacyjnego Urzêdu Miasta
Marki,

� Nr 13/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2005 rok,

� Nr 14/2005 w sprawie dochodów w³a-
snych Urzêdu Miasta Marki,

� Nr 15/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2005 rok,

� Nr 16/2005 w sprawie wprowadzenia
wzorów wniosków o przyznanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszka³ym na terenie Miasta
Marki,

� Nr 17/2005 w sprawie przed³o¿enia
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w War-
szawie i Radzie Miasta Marki sprawozda-
nia z wykonania bud¿etu gminy za 2004
rok,

� Nr 18/2005 w sprawie powo³ania
wspólnej Komisji Kwalifikacyjnej (rekru-
tacja do przedszkoli miejskich),

� Nr 19/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2005 rok,

� Nr 20/2005 w sprawie wyznaczenia
dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym
od pracy,

� Nr 21/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2005 rok.

27) wyda³ nastêpuj¹ce decyzje admini-
stracyjne:

� decyzjê zezwalaj¹c¹ na zbiórkê pu-
bliczn¹,

1) 157 decyzji podatkowych, w tym:
� 42 decyzje ustalaj¹ce wymiar podat-

ku,
� 91 decyzji zmieniaj¹cych wysoko�æ

podatku,
� 2 decyzje o roz³o¿eniu na raty podat-

ku,
� 22 decyzje o umorzeniu podatku b¹d�

odsetek lub zaniechaniu poboru,
2) z zakresu ewidencji dzia³alno�ci go-

spodarczej 28 decyzji, w tym:
� 17 decyzji o wykre�leniu wpisu z ewi-

dencji,
� 8 decyzji o wydaniu zezwolenia na

sprzeda¿ napojów alkoholowych,
� 1 decyzjê o umorzeniu postêpowania,
� 8 decyzji o wygaszeniu zezwoleñ al-

koholowych.
3) z zakresu gospodarki nieruchomo-

�ciami i planowania przestrzennego 16 de-
cyzji, w tym:

� 12 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³
nieruchomo�ci,

� 1 decyzjê o warunkach zabudowy,
� 3 decyzje o nieodp³atnym nabyciu pra-

wa w³asno�ci przez u¿ytkownika wieczy-
stego,

� 1 decyzjê w sprawie uchylenia decy-
zji zatwierdzaj¹cej podzia³ nieruchomo�ci.

4) z zakresu zarz¹du dróg 94 decyzje,
w tym:

� 43 decyzje zezwalaj¹ce na zajêcie pasa
drogi,

� 50 decyzji zezwalaj¹cych na umiesz-
czenie przy³¹cza w pasie drogi,

� 1 decyzjê zezwalaj¹c¹ na umieszcze-
nie zjazdu.

5) z zakresu ochrony �rodowiska 4 de-
cyzje, w tym:

� 2 decyzje zezwalaj¹ce na wyciêcie
drzew,

� 2 decyzje zezwalaj¹ce na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej (usuwanie
odpadów komunalnych);

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
28) og³osi³ otwarty konkurs ofert na re-

alizacjê w formie wsparcia zadania publicz-
nego z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych. Przedmio-
tem konkursu jest prowadzenie zajêæ opie-
kuñczo � wychowawczych i socjoterapeu-
tycznych oraz do¿ywianie dzieci w �wie-
tlicach �rodowiskowych. Termin sk³adania
ofert � 12 kwietnia 2005 roku;

29) wyda³ zezwolenia na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych w sklepach spo¿yw-
czo - przemys³owych:

� przy ul. Wczasowej 2,
� przy ul. Szczê�liwej 30,
� przy ul. Promiennej 15,
� przy ul. Ko�ciuszki 26,
� przy ul. Legionowej 83.
Z ZAKRESU
OPIEKI SPO£ECZNEJ
30) og³osi³ wyniki otwartego konkursu

ofert na realizacjê zadañ publicznych z za-
kresu pomocy spo³ecznej:

� na zorganizowanie opieki i wsparcia
dla bezdomnych mê¿czyzn, posiadaj¹cych
skierowanie UM Marki;

Do konkursu przyst¹pi³o Zgromadzenie
Ma³e Dzie³o Boskiej Opatrzno�ci � Schro-
nisko �Don Orione� z siedzib¹ w Czarnej
przy ul. Witosa 46, którego oferta zosta³a
przyjêta. Zdecydowano o wsparciu zada-
nia i udzieleniu dofinansowania w kwocie
10.000 z³. Nastêpnie zosta³a zawarta sto-
sowna umowa;

� na prowadzenie domowej opieki ho-
spicyjnej dla mieszkañców miasta Marki.

Do konkursu przyst¹pi³ O�rodek Hospi-
cjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Ksiê-
¿y Marianów z siedzib¹ w Warszawie przy
ul. Tykociñskiej 27/35, którego oferta zo-
sta³a przyjêta. Zdecydowano o wsparciu
zadania i udzieleniu dofinansowania w
kwocie 9.904 z³. Nastêpnie zosta³a zawar-
ta stosowna umowa.

n
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W dniach 14 - 25 lu-
tego 2005 roku
we wszystkich

marceckich szko≥ach prowa-
dzona by≥a akcja ÑZima w
mieúcieî. Jak co roku miasto
przekaza≥o szko≥om úrodki fi-
nansowe na realizacjÍ przed-
siÍwziÍcia. Aby ferie by≥y dla
dzieci czasem zabawy i
uúmiechu, kaøda ze szkÛ≥
przygotowa≥a w≥asny pro-
gram zajÍÊ oferowanych dzie-
ciom w ramach akcji ÑZima w
mieúcieî.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
ferie spÍdzi≥o oko≥o 50 dzieci. Z uwa-
gi na prowadzone prace remontowe
akcja przeprowadzona zosta≥a w
pierwszym tygodniu ferii. W godzi-
nach 9 - 14 odbywa≥y siÍ zajÍcia spor-
towe z pi≥ki noønej, rÍcznej i siatko-
wej, tenisa sto≥owego. Wiele uciechy
przyniÛs≥ dzieciom udzia≥ konkur-
sach sprawnoúciowych, takich jak
przeciπganie liny, skoki przez linÍ,
rzuty wolne do kosza oraz uk≥adanie
puzzli. Korzystajπc z przyjaznej aury
pogodowej jedne dzieci lepi≥y ba≥wa-
na i rzuca≥y siÍ únieøkami, a drugie
na zajÍciach plastycznych malowa≥y
zimowe pejzaøe. Dzieci codziennie
mog≥y pos≥uchaÊ bajek lub muzyki
oraz obejrzeÊ ciekawe filmy. Dla
wszystkich dzieci w przerwie úniada-
niowej przygotowano gorπcπ herba-
tÍ oraz batoniki.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  2
ÑZimÍ w mieúcieî spÍdzi≥o prawie
100 dzieci. Przez dwa tygodnie w go-
dzinach 9 - 14 dzieci spÍdza≥y czas na
zabawach, grach, konkursach i zajÍ-
ciach organizowanych przez opieku-
nÛw. NajczÍúciej by≥y to zajÍcia pla-
styczne, komputerowe, sportowe
oraz seanse filmowe. Dwukrotnie
przeprowadzona zosta≥a zabawa
Tombola z licznymi cennymi nagro-
dami. Kaødy dzieÒ obfitowa≥ teø w
wiele atrakcji poza szko≥π: wyjazd do
kina SilverScreen na ÑKubusia i He-
falumpyî i ÑSeriÍ niefortunnych zda-

rzeÒî, na basen ÑPolonezî, do war-
szawskiego ZOO, oraz do warszaw-
skiego Muzeum Archeologicznego na
lekcjÍ muzealne. Szko≥a codziennie
zapewni≥a dzieciom gorπce obiady i
desery.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
w akcji ÑZima w mieúcieî uczestni-
czy≥o takøe oko≥o 100 dzieci. Pod opie-
ka kadry pedagogicznej dzieci w go-
dzinach 9 - 15 uczestniczy≥y w zajÍ-
ciach rekreacyjno - sportowych, pla-
stycznych, muzycznych oraz profi-
laktyczno - wychowawczych. Dodat-
kowe atrakcje stanowi≥y wyjazdy do
kina SilverScreen na ÑKubusia i He-
falumpyî i ÑScooby Doo 2î . Pogoda
pozwoli≥a by dzieci bawi≥y siÍ na ku-
ligu oraz podrÛøujπc saniami zwie-
dza≥y najciekawsze zakπtki Radzymi-
na. Na wycieczkach krajoznawczych
podziwia≥y piÍkno przyrody np. obej-
rza≥y øeremie bobrowe w Puszczy
S≥upeckiej.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
w akcji udzia≥ wziÍ≥o oko≥o 80 dzieci.
Codziennie w godzinach 9 - 14 dzieci
mog≥y spÍdziÊ czas uczestniczπc w
rÛønorodnych zajÍciach. åwietnie siÍ
bawi≥y majπc okazjÍ úpiewaÊ niczym
uczestnicy ÑSzansy na sukcesî pod-
czas konkursÛw karaoke lub taÒczπc
uk≥ady taneczne w konkursie - prze-
glπd m≥odych talentÛw. Duøe emocje,
szczegÛlnie dziewczπt, wzbudza≥
konkurs fryzjerski i makijaøu. Do cie-
kawych i popularnych zajÍÊ naleøa≥
kπcik kucharski podczas ktÛrego,
dzieci same przygotowywa≥y rÛøne
przekπski (tosty, zapiekanki) oraz
desery (sa≥atki owocowe, kruche cia-
steczka). ChÍtni do uprawiania dys-
cyplin sportowych grali w dwa ognie
usportowione, tenisa sto≥owego, pi≥-
kÍ siatkowπ, ping ponga lub badmin-
tona oraz uczestniczyli w wyjeüdzie
na basen w Warszawie. Na zakoÒcze-
nie ferii uczestnikom rozdano dyplo-
my i podziÍkowano za wspÛlnπ za-
bawÍ.

ZESP”£ SZK”L NR 1 dla gimna-
zjalistÛw przygotowa≥ ofertÍ rÛøno-
rodnych zajÍÊ sportowych i informa-
tycznych codziennie w godzinach 9 -
13. M≥odzieø bra≥a udzia≥ w ciekawej

wycieczce do Warszawy, podczas ktÛ-
rej zwiedza≥a gmachu Sejmu. Dwu-
krotnie zorganizowano wyjazd do
teatru Rampa na sztukÍ ÑDziewczy-
na i ch≥opakî i ÑPoskromienie z≥oúni-
cyî. M≥odzieø w ramach kontynuacji
programu ÑSpacerkiem po Europieî
przygotowa≥a prezentacje krajÛw
Unii Europejskiej - Hiszpanii i Czech.

ZESP”£ SZK”£ NR 2 przygoto-
wa≥ ofertÍ zajÍÊ zarÛwno dla dzieci z
podstawÛwki, jak i klas gimnazjal-
nych. ZajÍcia odbywa≥y siÍ codzien-
nie w godzinach 9 - 13, a kawiarenka
internetowa dostÍpna by≥a od godz.
11 do 18. Zorganizowano wiele atrak-
cyjnych konkursÛw sportowych i pla-
stycznych np. ÑWalentynkiî czy ÑWe-
so≥y kalendarz na rok 2005î. Duøo
radoúci sprawia≥ dzieciom udzia≥ w
rÛønych grach i zabawach np. ÑPiraci
kontra mieszkaÒcy bezludnej wy-
spyî. SzansÍ mieli takøe pokazaÊ swo-
je umiejÍtnoúci zapaleni szachiúci i
warcabiúci. Pod has≥em ÑKino w szko-
leî zorganizowano projekcjÍ filmu
ÑShrek IIî.

Dzieci mog≥y wyszaleÊ siÍ na
zjeødøalniach basenu w Warszawie
na ul JagielloÒskiej. Aura takøe zadba-
≥a o dzieci i opady úniegu pozwoli≥y
na zabawÍ w únieøki, lepienie ba≥wa-
na, saneczkowanie na pobliskich gÛr-
kach oraz kuli saniami.

OgÛ≥em w akcji ÑZima w mieúcieî
na terenie miasta Marki udzia≥ wziÍ-
≥o oko≥o 500 dzieci. Jak co roku ÑZima
w mieúcieî cieszy≥a siÍ powodzeniem
i spotka≥a siÍ z ogromnπ radoúciπ
dzieci, ktÛre mog≥y do woli skakaÊ,
úpiewaÊ, graÊ úwietnie siÍ bawiÊ. W
tym roku atrakcyjnoúÊ ferii w mieúcie
podnios≥a rÛwnieø pogoda, upragnio-
ny únieg i pozwoli≥ na lepienie ba≥-
wana, zabawy na úniegu, saneczko-
wanie oraz kulig saniami. PrzedsiÍ-
wziÍcie powiod≥o siÍ dziÍki zaanga-
øowaniu wychowawcÛw, ktÛrzy oto-
czyli dzieci serdecznπ opiekπ i przy-
gotowali ciekawe zajÍcia, czego efek-
tem by≥y rozeúmiane i zrelaksowane
buzie dzieciakÛw. Zima w mieúcie to
sprawdzony sposÛb na aktywne, cie-
kawe i poøyteczne spÍdzenie wolne-
go od zajÍÊ szkolnych czasu.

E.M.

Ferie w Markach
Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego wydania                                    zamieszczamy relacjê

z przebiegu zimowych wakacji w naszym mie�cie.
INFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJIINFORMACJI      ZZZZZ      RARARARARATUSZATUSZATUSZATUSZATUSZA
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W trakcie zawodów...

Ferie
w

Markach
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Uchwa≥a Nr XXVI/192/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszka≥ym na terenie miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art. 90f
ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Uchwala siÍ Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym uczniom zamieszka≥ym na terenie miasta Marki stanowiπcy za≥πcznik do ni-
niejszej uchwa≥y.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a podlega publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia z mocπ od 1 stycznia
2005 roku.

Uchwa≥a Nr XXVI/190/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu okreúlajπcego wysokoúÊ oraz szczegÛ≥owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatkÛw za wys≥ugÍ lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegÛ≥owe warunki obliczania

i wyp≥acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraünych zastÍpstw.

Uchwa≥a Nr XXVI/189/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie dochodÛw w≥asnych jednostek budøetowych miasta Marki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi zmianami), oraz art. 18a ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003
roku Nr 15 poz. 148, z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
1. Wydzielone rachunki bankowe dochodÛw w≥asnych utworzπ nastÍpujπce jed-

nostki budøetowe miasta Marki:
1) Szko≥a Podstawowa Nr 1,
2) Szko≥a Podstawowa Nr 2,
3) Szko≥a Podstawowa Nr 3,
4) Szko≥a Podstawowa Nr 4,
5) ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 1,
6) ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 2,
7) Przedszkole Miejskie Nr 1,
8) Przedszkole Miejskie Nr 2,
9) Przedszkole Miejskie Nr 3.
2. èrÛd≥ami dochodÛw w≥asnych, oprÛcz dochodÛw wymienionych w art. 18a

ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, gromadzo-
nych na rachunkach, o ktÛrych mowa w ust. 1 sπ:

1) op≥aty za posi≥ki,
2) op≥aty za úwiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto

Marki,
3) dochody z tytu≥u najmu.
3. Dochody gromadzone na rachunkach bankowych, o ktÛrych w ust. 1, sπ prze-

znaczane na wyøywienie dzieci oraz bieøπce utrzymanie jednostek.

ß 2
Z dniem utworzenia rachunku dochodÛw w≥asnych zobowiπzania i naleønoúci

oraz zgromadzone úrodki finansowe úrodkÛw specjalnych z tytu≥u dochodÛw okre-
úlonych w art. 18a ust 1 ustawy o finansach publicznych, stajπ siÍ naleønoúciami i
zobowiπzaniami oraz úrodkami finansowymi w≥aúciwego rachunku dochodÛw w≥a-
snych.

ß 3
Traci moc uchwa≥a nr XIV/98/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 29 grudnia

1999 roku w sprawie úrodkÛw specjalnych w szko≥ach podstawowych, zespo≥ach
szkÛ≥ i przedszkolach miejskich.

ß 4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

F

Na podstawie z art. 30 ust. 6 w zwiπzku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z pÛüniejszymi zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze zwiπzkami zawo-
dowymi zrzeszajπcymi nauczycieli, uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Ustala siÍ regulamin okreúlajπcy wysokoúÊ oraz szczegÛ≥owe warunki przyzna-

wania nauczycielom dodatkÛw za wys≥ugÍ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegÛ≥owe warunki obliczania i wyp≥acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraünych zastÍpstw, w brzmieniu okreúlo-
nym w za≥πczniku do uchwa≥y.

ß 2
Regulamin obowiπzuje od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

ß 3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego.

ß 5
Traci moc uchwa≥a Nr XIX/131/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 27

wrzeúnia 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu okreúlajπcego wysokoúÊ
oraz szczegÛ≥owe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placÛw-
kach oúwiatowych prowadzonych przez Miasto Marki dodatkÛw motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektÛrych innych sk≥adnikÛw wynagrodze-
nia.

ß 6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego z mocπ od 1 stycznia 2005 roku.
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Uchwa³y Rady Miasta Marki
E

UCHWA£A Nr XXVI/199/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku
w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego Gminie prawa pierwokupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z pÛün. zm.) w zwiπzku z art. 109
ust. 1 pkt 2 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.), Rada Miasta Marki uchwala,
co nastÍpuje:

ß 1
Postanawia siÍ nie skorzystaÊ z przys≥ugujπcego Gminie Miasto Marki prawa

pierwokupu w stosunku do prawa uøytkowania wieczystego nie zabudowanej nie-
ruchomoúci gruntowej po≥oøonej w Markach przy ul. Platynowej, stanowiπcej dzia≥-
kÍ nr ewid. 133 o powierzchni 531 m2 w obrÍbie 4-03, uregulowanπ w Kw. Nr 15361,
zbywanej przez Ryszarda Hermana na rzecz Dariusza i Iwony ma≥ø. Pietrzak.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A Nr 1179/2005 z dnia
25.01.2005 r.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega og≥oszeniu poprzez wy-

wieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

UCHWA£A Nr XXVI /198/ 2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie wyraøenia zgody na odp≥atne nabycie do zasobu nieruchomoúci
gminnych, niezabudowanej nieruchomoúci gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) oraz art. 24 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoúciami (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603) Rada Miasta Marki uchwala, co nastÍpuje:

Uchwa≥a Nr XXVI/ 197/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku
w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania

ProblemÛw Alkoholowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
paüdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pÛün. zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alko-

holowych na rok 2005 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

ß 1
Wyraøa siÍ zgodÍ na nabycie do zasobu nieruchomoúci gminnych niezabudo-

wanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej w≥asnoúÊ osÛb fizycznych, oznaczo-
nej w ewidencji gruntÛw miasta Marki jako dzia≥ka nr ewid. 242/6 o powierzchni
701 m2 po≥oøona w Markach w rejonie ul. Leúnej w obrÍbie 5-10.

ß 2
Nabycie w≥asnoúci wymienionej w ß 1 nieruchomoúci nastπpi ze úrodkÛw po-

chodzπcych z budøetu Gminy.

ß 3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega og≥oszeniu poprzez wy-

wieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

Uchwa≥a Nr XXVI/196/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 marca 2005 roku
w sprawie dalszego funkcjonowania Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 w Markach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami), w zwiπzku z art. 62
ust. 1 i 5b i art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (Dz. U. z 2004
roku Nr 256, poz. 2572 z pÛüniejszymi zmianami) oraz w zwiπzku z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oúwiaty oraz o zmianie niektÛrych
innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Rada Miasta uznaje za celowe utrzymanie dalszego funkcjonowania Zespo≥u

SzkÛ≥ Nr 2 w Markach, w sk≥ad ktÛrego wchodzi Szko≥a Podstawowa Nr 5 i Gimna-
zjum Nr 2.

ß 2
Postanawia siÍ wystπpiÊ do Mazowieckiego Kuratora Oúwiaty o wydanie opinii

w sprawie utrzymania dalszego funkcjonowania Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 w Markach.

ß 3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.
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Waøne telefony i adresy

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

fax. 781-13-78
Uwaga po po≥πczeniu siÍ z centralπ moøna tonowo
wybraÊ numer wewnÍtrzny.
Adres poczty elektronicznej: urzad.miasta@marki.pl
Burmistrz pok. 23 ((((( 781-10-03
burmistrz@marki.pl
ZastÍpca Burmistrza pok. 23 ((((( 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczπcy Rady pok. 21 wew. 115
Biuro Rady pok. 21 wew. 116
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
Referat Zarzπdu DrÛg pok. 25 wew. 125
drogi@marki.pl
Referat Inwestycji pok. 18, 19

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Referat Organizacyjny
Kadry pok. 27 wew. 127
organizacyjny@marki.pl
kadry@marki.pl
Kancelaria pok. 6 wew. 146
kancelaria@marki.pl
Ewidencja Dzia≥alnoúci Gospodarczej

pok. 17 wew. 117
edg@marki.pl
Biuletyn Inf. Publicznej pok. 10 wew. 143
biuletyn@marki.pl
Informatyk pok. 10 wew. 188
informatyk@marki.pl
Referat Finansowo ñ Budøetowy
Kierownik pok. 3 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7,8

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

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

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

pok. 4,5,9
wew. 128, 132, 142

komunalny@marki.pl
Referat Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Referat Prawny pok. 32 wew. 153
Referat Spraw Obywatelskich
Urzπd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludnoúci
Dowody Osobiste pok. 34 wew. 131
rso@marki.pl

Strona internetowa:
www.marki.pl

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

fax. 781 ñ 10 ñ 07
Policyjny telefon zaufania ((((( 787 20 00
- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o: miej-
scach przechowywania przedmiotÛw pochodzπcych
z przestÍpstwa - chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ cieka-
wymi informacjami - ZADZWO—: Gwarantujemy pe≥-
nπ anonimowoúÊ, kaøda informacja zostanie spraw-
dzona. PomÛø sobie i innym.

Przychodnie Zdrowia
ul. Sportowa 3 NZOZ ÑKARDIO-MEDî

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

(((((761-90-35, 761-90-80, fax. 761-92-78
Filia NZOZ ÑESCULAPî - Przychodnia Struga, ul. Klonowa 7

((((( 761-27-76
Pogotowie ratunkowe

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

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

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

niedz. 900-1500

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

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

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

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

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

biuro@wodociagmarecki.pl
MTS ÑMARCOVIA 2000î

ul. WspÛlna 12, ((((( 781 12 84
Biblioteka Publiczna

Miasta Marki
e-mail: biblioteka@marki.pl
ul. Lisa Kuli 3a, ((((( 781 11 44

filia w Pustelniku, ul. Pomnikowa 21
((((( 771 48 21

filia w Strudze, ul. Wczasowa 5
((((( 781 14 27

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

Punkt Konsultacyjny
dla osÛb uzaleønionych i ich rodzin

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

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

Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
i úwiadczenia rodzinne

Al. Pi≥sudskiego 95, ((((( 781 12 19
((((( 761 91 77

lub ((((( 781-10-03 wew. 107

Parafie
p.w. úw. Izydora,
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 781 10 51
p.w. úw. Andrzeja Boboli,
Al. Pi≥sudskiego 248 ((((( 781 14 92
p.w. Matki Boøej KrÛlowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 ((((( 781 13 41

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

Szko≥y
SP nr 1, ul. OkÛlna 14 ((((( 781 10 26
sp1@marki.net.pl
SP nr 2, ul. Szkolna 9 ((((( 781 10 28
sp2@marki.net.pl
SP nr 3, ul. Pomnikowa 21 ((((( 781 12 91
sp3@marki.net.pl
SP nr 4, ul. Duøa 3 ((((( 781 12 96
sp4@marki.net.pl
SP nr 5, ul. Wczasowa 5 ((((( 781 18 57
zs2@marki.net.pl
Gimnazjum nr 1 w Zespole SzkÛ≥ nr 1
Al. Pi≥sudskiego 96 ((((( 781 10 17
zs1@marki.net.pl
Gimnazjum nr 2 w Zespole SzkÛ≥ nr 2
ul. Wczasowa 5 ((((( 781 18 57
zs2@marki.net.pl
ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych
ul. Kasztanowa 21 ((((( 781 13 17
Specjalny Oúrodek Szkolno - Wychowawczy
Al. Pi≥sudskiego 252 ((((( 781 14 85

Referat Techniczny ul. Lisa Kuli 3
((((( 781-11-01

techniczny@marki.pl
Referat Oúwiaty ul. Duøa 3

((((( 771-37-34
oswiata@marki.pl
Pe≥nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl


