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Na tzw. liúcie Wildsteina dwukrot-
nie znalaz≥o siÍ imiÍ i nazwisko, ktÛre
nosi zastÍpca burmistrza Miasta Marki
Krzysztof Wnuk. Poniewaø okolicznoúÊ
ta by≥a przyczynπ niepotrzebnych spe-
kulacji, Krzysztof Wnuk zwrÛci≥ siÍ do
Instytutu PamiÍci Narodowej o stwier-
dzenie, øe dane personalne osÛb znaj-
dujπcych siÍ na liúcie nie sπ toøsame z
jego danymi. Na sesji w dniu 27 kwiet-
nia 2005 roku zastÍpca burmistrza
przedstawi≥ Radzie Miasta zaúwiadcze-
nie nr 740/05 z dnia 25 kwietnia 2005
roku Instytutu PamiÍci Narodowej, w
ktÛrym stwierdza siÍ, øe dane osobowe
Pana Krzysztofa Wnuka syna Janusza
urodzonego 11 stycznia 1960 roku w
Warszawie nie sπ toøsame z danymi
osobowymi, ktÛre znajdujπ siÍ w kata-
logu funkcjonariuszy, wspÛ≥pracowni-
kÛw, kandydatÛw na wspÛ≥pracowni-

kÛw organÛw bezpieczeÒstwa paÒstwa
oraz innych osÛb, udostÍpnionym w In-
stytucie PamiÍci Narodowej od dnia 26
listopada 2004 roku.

Bez w¹tpliwo�ci

Wiceburmistrz Krzysztof Wnuk

Udzia³y
dla pracowników
W zwiπzku z poprawiajπcπ siÍ sy-

tuacjπ finansowπ Mareckiego Oúrodka
Zdrowia z siedzibπ w Markach przy ul.
Sportowej 3, burmistrz podjπ≥ na pod-
stawie upowaønienia Rady Miasta de-
cyzjÍ o zaoferowaniu sprzedaøy pra-
cownikom spÛ≥ki wiÍkszoúci posiada-
nych dotπd udzia≥Ûw. W dniu 21 kwiet-
nia 2005 roku odby≥o siÍ Walne Zgro-
madzenie WspÛlnikÛw, podczas ktÛre-
go przyjÍto uchwa≥Í okreúlajπcπ pra-
cownikÛw, ktÛrzy udzia≥y nabÍdπ i iloúÊ
nabytych przez nich udzia≥Ûw. Po sfi-
nalizowaniu transakcji w posiadaniu
Miasta pozostanπ tylko 2 spoúrÛd 200
udzia≥Ûw.

Pi¹ty
�wiatowy
Dzieñ Poezji

w
Markach

Znani i lubiani aktorzy, znakomi-
te postaci, goúcie z odleg≥ych, egzo-
tycznych krajÛw - wszyscy spotkali
siÍ w gorπcπ, czerwcowπ niedzielÍ w
Markach, by oddaÊ ho≥d liryce. Na
zdjÍciach: Natalia Pietrucha i Adam
Fidusiewicz (fot. powyøej) oraz Julia
Pietrucha. czyt. str.  9

Szansa
na Fabryczn¹
Stan nawierzchni ul. Fabrycznej po-

garsza siÍ z kaødym dniem. Od kilku
lat mieszkaÒcy tej niezwykle obciπøo-
nej ruchem pojazdÛw drogi domagajπ
siÍ podjÍcia przez w≥adze dzia≥aÒ.
Zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiÍdzy Miastem Marki a Powiatem
Wo≥omiÒskim przebudowa ul. Fabrycz-
nej ma nastπpiÊ w 2005 roku. W pierw-
szej kolejnoúci miasto u≥oøy w pasie
drogi sieÊ kanalizacyjnπ. Prace rozpocz-
nπ siÍ jeszcze w czerwcu. Gotowy jest
takøe projekt przebudowy nawierzch-
ni i chodnikÛw. Waønym elementem
projektu jest sygnalizacja úwietlna, ktÛ-
rπ zaplanowano na skrzyøowaniu z ul.
Zπbkowskπ. Kosztorys inwestorski
przedsiÍwziÍcia opiewa na ≥πcznπ kwo-
tÍ  3.169.623 z≥.

Realizacja przedsiÍwziÍcia, o ktÛre
od lat zabiegaliúmy napotka≥a na prze-
szkodÍ z najmniej spodziewanej strony.
Przed rozpoczÍciem robÛt konieczne
jest pozyskanie kilkunastu fragmentÛw
dzia≥ek leøπcych na skrzyøowaniach ul.
Fabrycznej z kilkoma jej przecznicami.
Zaproszeni na negocjacje ich w≥aúcicie-
le nie wyrazili zgody na wydzielenie
niezbÍdnych dzia≥ek i ich sprzedaø. Ku
zdumieniu negocjatorÛw w≥aúciciele,
bÍdπcy jednoczeúnie mieszkaÒcami ul.
Fabrycznej, krytycznie wypowiadali siÍ
na temat planowanej przebudowy. Sta-
rostwo rozwaøa uzyskanie nieruchomo-
úci w drodze wyw≥aszczenia.
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Protest
W dniu 27 kwietnia 2005 roku

mieszkaÒcy Osiedla Zieleniec wysto-
sowali do Burmistrza Miasta Marki
protest przeciwko przeznaczeniu te-
renu rekreacyjnego przy ul. G≥Ûwnej
w Markach, na ktÛrym znajduje siÍ
boisko do pi≥ki noønej pod budowÍ
Kaplicy. Zdaniem mieszkaÒcÛw teren
ten by≥ i jest zagospodarowywany
przez nich. Budowa Kaplicy ich zda-
niem jest popierana przez osoby nie
zwiπzane z osiedlem. Protest podpi-
sa≥o ponad 50 osÛb.

Sala dla czwórki
Opracowano program funkcjonal-

no-uøytkowy dla wykonania projek-
tu budowlanego sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 4 w Markach.
Zawiera on wytyczne do przetargu na
opracowanie dokumentacji projekto-
wej, ktÛrej wykonanie przewidziano
na bieøπcy rok. Z programu wynika,
øe powstanie sala sportowa o po-
wierzchni 900 m2 z szatniami, natry-
skami, magazynem oraz pokojami dla
trenerÛw, instruktorÛw i obs≥ugi oraz
dwie sale sportowe uzupe≥niajπce o
powierzchni 90 i 100 m2. G≥Ûwna sala
bÍdzie pe≥ni≥a rÛwnieø, w razie po-
trzeby, rolÍ sali widowiskowej i bÍ-
dzie wyposaøona w trybuny sta≥e na
oko≥o 330 osÛb.

Kosztowna
subwencja
Subwencja oúwiatowa to úrodki

przekazane gminie z budøetu paÒ-
stwa, ktÛre teoretycznie powinny wy-
starczyÊ na utrzymanie wszystkich
szkÛ≥. WiÍkszoúÊ gmin do oúwiaty do-
k≥ada, choÊ sπ takie, ktÛre wydajπ
mniej úrodkÛw niø otrzymujπ z budøe-
tu paÒstwa. W 4 numerze samorzπdo-
wego czasopisma ÑWspÛlnotaî z lu-
tego bieøπcego roku opublikowano
ranking gmin o najwyøszych i najniø-
szych wydatkach bieøπcych na oúwia-
tÍ. Marki znalaz≥y siÍ na 30 miejscu
wúrÛd ma≥ych miast o najwyøszych
wydatkach. W 2003 roku przeznaczy-
liúmy na utrzymanie oúwiaty 140,27
procent subwencji. Na pierwszym
miejscu znalaz≥y siÍ MiÍdzyzdroje w
wojewÛdztwie zachodniopomorskim,
ktÛre przeznaczy≥y na oúwiatÍ 200,72
procent. Na czele listy ma≥ych miast
oszczÍdzajπcych na oúwiacie najwiÍ-
cej jest Na≥ÍczÛw w wojewÛdztwie lu-
belskim. Wydano tam zaledwie 67,42
procent subwencji.

Ceny
wody i �cieków
Rada Miasta Marki zatwierdzi≥a

zaproponowane przez Wodociπg Ma-
recki SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowie-
dzialnoúciπ nowe taryfy op≥at za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodÍ i zbioro-
we odprowadzanie úciekÛw. To
pierwsza od dwÛch lat regulacja cen
wody i úciekÛw. Cena wody pozosta-
nie bez zmian i wyniesie 2,49 z≥ (2,33
z≥ + VAT). Wzrosnπ ceny úciekÛw.
Stawka podstawowa zosta≥a podnie-
siona o 61 groszy i wyniesie 4,00 z≥
(3,74 z≥ +VAT). Us≥ugobiorcy bezpo-
úrednio wt≥aczajπcy úcieki do przewo-
du t≥ocznego, na przyk≥ad mieszkaÒ-
cy osiedli przy ul. 11-go Listopada i
Mickiewicza, zap≥acπ o 99 groszy wiÍ-
cej tj. 3,64 z≥otych (3,40 + VAT). Nowe
stawki bÍdπ obowiπzywa≥y od 1
czerwca 2005 roku. Rada zatwierdzi-
≥a takøe Wieloletni plan rozwoju i mo-
dernizacji urzπdzeÒ wodociπgowych
i urzπdzeÒ kanalizacyjnych bÍdπcych
w posiadaniu Wodociπgu Mareckie-
go SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowie-
dzialnoúciπ w Markach na lata 2005-
2007. W okresie tym z w≥asnych úrod-
kÛw SpÛ≥ka wykona wodociπg na ul.
OkÛlnej, dokona renowacji starych
kana≥Ûw úciekowych na terenie osie-
dli mieszkaniowych, a przede wszyst-
kim przejmie od Towarzystwa Bu-
downictwa Spo≥ecznego ÑMilleniumî
kanalizacjÍ sanitarnπ i przepompow-
nie w ul. Duøej, Pomnikowej i OkÛl-
nej. Za przejÍcie instalacji, ktÛrej sza-
cunkowa wartoúÊ wyniesie 3.852.500
z≥otych, SpÛ≥ka zap≥aci 1.500.000 z≥o-
tych w ciπgu trzech lat. Naleøy nad-
mieniÊ, øe kanalizacja ta bÍdzie s≥u-
øy≥a nie tylko mieszkaÒcom nowo
powsta≥ych osiedli, ale takøe w≥aúci-
cielom posesji przy ul. Duøej, Pomni-
kowej i czÍúci OkÛlnej. BÍdzie stano-
wi≥a czÍúÊ systemu kanalizacyjnego
pÛ≥nocnej czÍúci Miasta.

Darowizna
W dniu 27 kwietnia 2005 roku

Rada Miasta Marki podjÍ≥a uchwa≥Í
o wyraøeniu zgody na dokonanie
darowizny na rzecz Skarbu PaÒstwa
udzia≥u 1/4 czÍúci w prawie w≥asno-
úci zabudowanej nieruchomoúci grun-
towej po≥oøonej przy ul. Pi≥sudskie-
go 142. Na dzia≥ce tej ma powstaÊ

Decyzje
radnych:

komisariat policji. Nadal nie wiado-
mo, czy budowa komisariatu zosta-
nie rozpoczÍta jeszcze w tym roku.
Podstawowπ przeszkodπ jest brak
mieszkaÒ dla kilku rodzin mieszka-
jπcych na terenie tej posesji. Rozwa-
øana moøliwoúÊ umieszczenia rodzin
w lokalach mieszkalnych tymczaso-
wych wynajÍtych przez gminÍ do
czasu zakoÒczenia budowy budynku
wielorodzinnego przy ul. Lisa Kuli
zosta≥a przez zainteresowanych od-
rzucona. W praktyce oznacza to brak
moøliwoúci rozpoczÍcia robÛt zwiπza-
nych z budowπ nowego komisariatu
jeszcze w 2005 roku.

Korekta bud¿etu
Rada Miasta Marki w dniu 27

kwietnia 2005 roku dokona≥a zmiany
budøetu na bieøπcy rok. Plan docho-
dÛw zwiÍkszono o 595.250 z≥otych.
Wydatki zosta≥y zwiÍkszone o
745.250 z≥otych. Zosta≥y one przezna-
czone przede wszystkim na przygo-
towanie dokumentacji technicznej dla
budowy kanalizacji, budowÍ budyn-
ku komunalnego z 16 mieszkaniami
przy ul. Lisa Kuli oraz na utrzyma-
nie czystoúci porzπdku na terenie
Miasta.

Prawie 50 km sieci
wodoci¹gowej
W dniu 27 kwietnia 2005 roku

Rada Miasta Marki podjÍ≥a uchwa≥Í
w sprawie realizacji przedsiÍwziÍcia
ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na
terenie Miasta Markiî. Uchwa≥a upo-
waønia Burmistrza Miasta do podpi-
sania umowy z Wojewodπ Mazowiec-
kim o dofinansowanie przedsiÍwziÍ-
cia zg≥oszonego do Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Zawarcie umowy po-
zwoli na skorzystanie ze úrodkÛw
unijnych w wysokoúci prawie
4.200.000 z≥otych, ktÛre jeszcze w po-
przednim roku przyznano miastu
Marki na dokoÒczenie budowy sieci
wodociπgowej. PrzedsiÍwziÍcie obej-
muje ponad 25 kilometrÛw sieci wo-
dociπgowej wybudowanej jeszcze w
2004 roku oraz ponad 18 kilometrÛw
wodociπgu, ktÛry zostanie wybudo-
wany w roku 2005. Naleøy nadmie-
niÊ, øe w tym roku przewidziano do
budowy takøe odcinki wodociπgu,
ktÛry powstanie bez udzia≥u úrodkÛw
unijnych. Tylko w 2004 i 2005 roku w
Markach powstanie prawie 50 kilo-
metrÛw sieci wodociπgowej.

n
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�wietlice
�rodowiskowe
W dniu 2 maja 2005 roku rozstrzy-

gniÍto konkurs ofert na realizacjÍ w
formie wsparcia zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiπzywa-
nia problemÛw alkoholowych na pro-
wadzenie zajÍÊ opiekuÒczo-wycho-
wawczych i socjoterapeutycznych oraz
doøywianie dzieci w úwietlicach úrodo-
wiskowych. PrzyjÍto ofertÍ Mazowiec-
kiego Oddzia≥u Terenowego Towarzy-
stwa Rozwijania Aktywnoúci Dzieci
ÑSZANSAî prowadzπcego dotπd dwie
úwietlice - przy ul. Pi≥sudskiego 41 i ul.
Wczasowej 5 oraz ofertÍ Specjalnego
Oúrodka Szkolno-Wychowawczego
prowadzπcego úwietlicÍ w Markach
przy ul. Pi≥sudskiego 252. Na kaødπ ze
úwietlic przeznaczono w roku 2005 po
10 tysiÍcy z≥otych.

Do �¿³obka�
Pismem z dnia 4 maja 2005 roku

Izba WytrzeüwieÒ w m. st. Warszawie
wystπpi≥a do UrzÍdu Miasta Marki o
pokrycie kosztÛw zwiπzanych z poby-
tem w Izbie osÛb zamieszka≥ych na te-
renie Miasta Marki. W przypadku nie-
zawarcia porozumienia w tej sprawie
osoby z terenu Marek nie bÍdπ do Izby
przyjmowane. Koszty zwiπzane z po-
bytem w Izbie pokrywa pacjent. W
przypadku, gdy w wyniku postÍpo-
wania egzekucyjnego nie zostanπ od
pacjenta úciπgniÍte naleøne úrodki,
gmina pokryje koszty realizacji zada-
nia polegajπcego na zapewnieniu oso-
bom nietrzeüwym doprowadzonym z
terenu gminy do Izby WytrzeüwieÒ
pobytu w niej.

Rozbiórka
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego w Wo≥ominie decyzjπ z
dnia 21 kwietnia 2005 roku wydanπ na
wniosek UrzÍdu Miasta Marki naka-
za≥ w≥aúcicielowi istniejπcego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego zlo-
kalizowanego na dzia≥ce nr 1 w obrÍ-
bie geodezyjnym 4-10 przy ul. Zajπcz-
ka 2 w Markach w terminie od 15
czerwca do 15 lipca 2005 roku doko-
nanie jego rozbiÛrki wraz z uporzπd-
kowaniem terenu. Decyzja nie jest pra-
womocna i s≥uøy od niej odwo≥anie do
Mazowieckiego WojewÛdzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie w terminie 14 dni od dnia
jej dorÍczenia.

Jest to druga decyzja nakazujπca roz-
biÛrkÍ od lat szpecπcego marecki krajo-
braz budynku. Poprzednia decyzja zo-
sta≥a uchylona w wyniku odwo≥ania z≥o-
øonego przez w≥aúciciela obiektu.

Uci¹¿liwe s¹siedztwo
MieszkaÒcy budynku wielorodzinnego przy ul. Ma≥achowskiego 1 w Mar-

kach od wielu miesiÍcy skarøπ siÍ na ha≥as zwiπzany z dzia≥alnoúciπ firm TNT i
Taxim-pol, ktÛre majπ swoje siedziby przy ul. Pi≥sudskiego 119 w Markach. Fir-
my te dzia≥ajπ przede wszystkim w porze nocnej. Na kolejne wystπpienie UrzÍ-
du w tej sprawie firma Taxim-pol poinformowa≥a, øe w celu poprawy warun-
kÛw akustycznych zosta≥y zamontowane specjalistyczne klapy prze≥adunkowe,
wymieniono wÛzki wid≥owe na wÛzki z gumowymi ko≥ami oraz wybudowano
dodatkowπ rampÍ w czÍúci nieruchomoúci oddalonej od bezpoúredniego sπsiedz-
twa z budynkiem mieszkalnym, na ktÛrπ przeniesiono wiÍkszoúÊ prac za≥adun-
kowych i roz≥adunkowych, wyposaøono w kurtyny bramowe bramy roz≥adun-
kowe magazynu oraz wymieniono najazdy prze≥adunkowe na inny typ. Ponad-
to zainstalowano kamery i mikrofony monitorujπce teren. Zobowiπzano takøe
pracownikÛw pracujπcych w nocy do zachowania maksymalnej ciszy. Planowa-
ne jest takøe zainstalowanie düwiÍkoch≥onnej bramy. Firma pomimo wezwania
dokonanego przez Urzπd nie poda≥a terminu zainstalowanie przewidzianych w
koncepcji zabezpieczeÒ akustycznych, ktÛre zak≥ada zadaszenie placu manew-
rowego i rampy ≥πcznie z parkingami wzd≥uø ogrodzenia. Urzπd Miasta wystπ-
pi≥ do Starosty Wo≥omiÒskiego o wydanie decyzji nak≥adajπcej obowiπzek ogra-
niczenia oddzia≥ywania na úrodowisko. W przypadku nieskutecznoúci podjÍ-
tych juø dzia≥aÒ Burmistrz wystπpi do Rady o podjÍcie uchwa≥y  ustanawiajπcej
ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urzπdzeÒ,
z ktÛrych emitowany ha≥as moøe negatywnie oddzia≥ywaÊ na úrodowisko.

Juø po raz dziesiπty Marecki Oúro-
dek Kultury zorganizowa≥ dla m≥o-
dzieøy I klas gimnazjalnych z ca≥ego
powiatu konkurs sprawnoúci ortogra-
ficznej. Ñ(...) jest on nie tylko okazjπ do
sprawdzenia wiedzy w zakresie po-
prawnoúci jÍzykowej, ale takøe zachÍ-
tπ do poznawania zasad polskiej orto-
grafii i doskonalenia umiejÍtnoúci
sprawnego pisaniaî - czytamy w re-
gulaminie konkursowym. W Marec-
kim Oúrodku Kultury odby≥o siÍ uro-
czyste podsumowanie konkursu z
udzia≥em laureatÛw, reprezentantÛw
szkÛ≥, domÛw kultury oraz zaproszo-
nych goúci. Z rπk wicestarosty Grze-
gorza Dudzika, burmistrza Janusza
WerczyÒskiego, dyr. MOK Krystyny
Klimeckiej oraz przewodniczπcej Rady
Miasta Marki Marii Przybysz - Piwko
najlepsi otrzymali nagrody ksiπøkowe
oraz pamiπtkowe dyplomy.

Mistrzami ortografii zostali: I miej-
sce Olga ToczyÒska - Gimnazjum nr 1
w Zπbkach - opiekun Halina Starucho-
wicz, II miejsce Paulina Marchlik-
Gimnazjum nr 5 w Wo≥ominie - opie-
kun Ma≥gorzata Mateusiak, III miejsce
Monika Roguska - Gimnazjum nr 1 w
Markach - opiekun Alina Kowalczyk.
WyrÛønieniami uhonorowano: EwÍ
åliwiÒskπ - Gimnazjum nr 3 w Koby≥-
ce, AgnieszkÍ Jagie≥≥o - Gimnazjum nr
1 w Wo≥ominie, DorotÍ Nowackπ -
Gimnazjum nr 4 w Wo≥omie, Magda-
lenÍ Turek - Gimnazjum nr 2 w Mar-

kach, MartÍ Czubak - Gimnazjum w
JÛzefowie, KatarzynÍ MoszczyÒskπ i
KatrzynÍ ZarÍbÍ - Gimnazjum w Zie-
lonce.

Bezb³êdni

Wszystkie instytucje kulturalne
powiatu wspierajπce konkurs ortogra-
ficzny rÛwnieø otrzyma≥y podziÍko-
wania i pamiπtkowe dyplomy. Na za-
koÒczenie niespodziankπ nie tylko dla
zwyciÍzcÛw by≥ specjalny koncert
ÑWierni Papieøowiî- z okazji przypa-
dajπcej tego dnia 85. rocznicy urodzin
Jana Paw≥a II. Wierszem, úpiewem i
muzykπ artyúci - Izabela Wilczak oraz
aktor Teatru Studio Buffo Tomasz Hof-
man oddali ho≥d zmar≥emu papieøo-
wi - Polakowi.
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Jubilaci
W dniu 7 maja 2005 roku Burmistrz

Miasta Marki wrÍczy≥ jubilatom obcho-
dzπcym 50. rocznicÍ zawarcia ma≥øeÒ-
stwa PaÒstwu Edwardowi i Boøennie
Dπbrowskim medale za d≥ugoletnie
poøycie ma≥øeÒskie przyznane postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W s≥owach skierowanych do
dostojnych jubilatÛw burmistrz podziÍ-
kowa≥ im za wspania≥y przyk≥ad ich øy-
cia i wzÛr do naúladowania dla innych.

W dniach 3 i 6 czerwca Marki dwu-
krotnie odwiedzi≥ J.E. abp S≥awoj Leszek
G≥Ûdü Ordynariusz Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. Wizyty w parafii p.w. åw.
Andrzeja Boboli oraz parafii åw. Izydo-
ra zwiπzane by≥y z udzieleniem marec-
kiej m≥odzieøy sakramentu bierzmowa-
nia. Witajπc KsiÍdza Arcybiskupa Bur-
mistrz Janusz WerczyÒski podkreúla≥, øe
mieszkaÒcy Marek sπ dumni ze szcze-
gÛlnego przywiπzania do tradycyjnych
polskich wartoúci. Burmistrz wyrazi≥
takøe przekonanie, øe w rÍce m≥odzie-
øy, ktÛrej udzielany jest sakrament
bierzmowania, w przysz≥oúci bez obaw
bÍdzie moøna powierzyÊ otrzymany od
przodkÛw depozyt wiary.

P.Dπbrowscy i burmistrz WerczyÒski

Wa¿ne wizyty

W dniu 7 czerw-
ca na zaproszenie
Komisji Rady Miasta
w Markach goúci≥ ks.
Arkadiusz Nowak.
W spotkaniu po-
úwiÍconym zagad-
nieniom profilaktyki
narkotykowej wziÍ-

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Mar-
ki oraz Mazowieckiej Akademii Kultury
w dniu 4 czerwca w sali widowiskowej
Domu Katolickiego przy parafii åw. Izy-
dora w Markach odby≥o siÍ spotkanie z
o. Jackiem Salijem, dominikaninem, teo-
logiem, filozofem i etykiem, wyk≥adow-
cπ na Uniwersytecie Kardyna≥a Stefana
WyszyÒskiego. Temat spotkania ÑMi≥uj-
cie nieprzyjacio≥y waszeî.

li udzia≥ przedstawiciele úrodowisk
medycznych i oúwiatowych.

Od kilku miesiÍcy czynimy inten-
sywne starania o akceptacjÍ przez  w≥a-
dze m. st. WarszawÍ i wprowadzenie
zmian w sieci komunikacji miejskiej. Po-
stulowane przez nas zmiany dotyczπ
wyd≥uøenia trasy linii Ñ805î (Alejπ Pi≥-
sudskiego do ulicy Duøej, gdzie planu-
jemy budowÍ pÍtli autobusowej w bez-
poúrednim sπsiedztwie Przedszkola nr
2) oraz uruchomienia nowego po≥πcze-
nia komunikacyjnego Marek z Warsza-
wπ przez osiedle LewandÛw (ulicami
Koúciuszki i Sosnowπ).

Wyd≥uøenie trasy linii Ñ805î do pÍ-
tli przy ul. Duøej u≥atwi znacznie do-
jazd z Marek do Warszawy mieszkaÒ-
com Pustelnika, w tym mieszkaÒcom
osiedli SAM 81 i Lisi Jar oraz mieszkaÒ-
com nowego osiedla HOROWA G”RA.
Kursowanie autobusu linii Ñ805î nowπ
trasπ bÍdzie jednak moøliwe po wybu-
dowaniu pÍtli autobusowej przy ul.
Duøej. Obecnie trwajπ prace projekto-
we. Projekt i pozwolenie na budowÍ
bÍdπ podstawπ do og≥oszenia przetar-
gu majπcego na celu wybÛr wykonaw-
cy budowy pÍtli.

W budøecie miasta na rok 2005 prze-
znaczono na omawiane zadanie kwotÍ
100.000 z≥. Kwota ta powinna pokryÊ
koszty opracowania projektu, budowy
pÍtli wraz z jej oúwietleniem i zakupem
wiaty przystankowej. Planuje siÍ, øe
autobus linii Ñ805î pojedzie nowπ -
wyd≥uøonπ trasπ we wrzeúniu lub paü-
dzierniku tego roku.

Uruchomienie po≥πczenia komuni-
kacyjnego Marek z Warszawπ przez
osiedle LewantÛw napotyka na pewne
trudnoúci. Poinformowano nas, øe skie-
rowanie takiej linii do Pl. Wilsona obec-
nie jest niemoøliwe ze wzglÍdu na ca≥-
kowite wyczerpanie pojemnoúci przy-
stankÛw tam zlokalizowanych. Po uru-
chomieniu stacji metra w tym miejscu,
trasy kilku linii zosta≥y skorygowane,

Niezaleønie od tej trudnoúci Zarzπd
Transportu Miejskiego juø postawi≥
ostre warunki techniczne, od ktÛrych
spe≥nienia uzaleønia rozwaøenie nowej
trasy. Dotyczπ one przystosowania pa-
rametrÛw uk≥adu drogowego - posze-
rzenia do 7 metrÛw szerokoúci ulicy
Sosnowej na odcinku od ul. Koúciuszki
do Al. Pi≥sudskiego, zwiÍkszenie we-
wnÍtrznego promienia skrÍtu z Al. Pi≥-
sudskiego w prawo w ulicÍ Sosnowπ
oraz przygotowania miejsc przystanko-
wych (3 wysepki o wymiarach 20 x 2 m).
NadmieniÊ naleøy, iø zwiÍkszenie pro-
mienia skrÍtu z Al. Pi≥sudskiego spowo-
duje koniecznoúÊ przebudowy sygnali-
zacji úwietlnej. Nowa linia przebiegajπ-
ca wyøej opisanπ trasπ by≥aby liniπ pod-
miejskπ i koÒczy≥aby swÛj bieg na pÍtli
autobusowej Marki - FOC lub na nowej
pÍtli przy ul. Duøej (razem z liniπ Ñ805î).

Prace projektowe zwiπzane z przy-
stosowaniem do ruchu autobusÛw na
drogach gminnych, ktÛrymi poprowa-
dzi trasa nowej linii, zostanπ zlecone -
≥πcznie z oszacowaniem kosztÛw - po
przedstawieniu przez ZTM docelowe-
go przebiegu ca≥ej trasy. Po ich zakoÒ-
czeniu Rada Miasta Marki w miarÍ
moøliwoúci finansowych gminy podej-
mie decyzjÍ o realizacji zadania W úwie-
tle opisanej wyøej sytuacji, rozwaøanie
utrzymania stanu obecnego w odniesie-
niu do linii Ñ805î przy jednoczesnym
wykorzystaniu nowej linii autobusowej
dla poprawienia obs≥ugi komunikacyj-
nej pÛ≥nocnej czÍúci miasta, jest przed-
wczesne. Naleøy konsekwentnie zmie-
rzaÊ do jak najszybszej realizacji zamie-
rzeÒ nakreúlonych na poczπtku naszych
staraÒ tj. do zmiany trasy linii autobu-
sowej Ñ805î. Wprowadzenie zmiany
trasy linii Ñ805î i uruchomienie nowej
linii komunikacyjnej bÍdzie moøliwe po
podpisaniu aneksu do Porozumienia z
w≥adzami m. st. Warszawy. WielkoúÊ
dofinansowania miejskiej komunikacji
autobusowej niewπtpliwie wzroúnie.

Wprowadzenie zmian w uk≥adzie komunikacyjnym
miasta nie spowoduje zmian trasy linii Ñ718î. Autobusy
tej linii kursowaÊ bÍdπ na dotychczasowych zasadach.

aby koÒczyÊ swÛj
bieg w≥aúnie na Pl.
Wilsona. W tej sytu-
acji moøliwoúci reali-
zacji zg≥oszonego
przez nas postulatu
uruchomienia nowej
linii dowoøπcej
mieszkaÒcÛw Marek
bezpoúrednio do me-
tra mogπ powstaÊ po
wybudowaniu nowej
pÍtli autobusowej
przy ul. W≥oúciaÒ-
skiej w Warszawie, co
jest planowane w
2006 roku.

Linie autobusowe
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W dniu 22 maja 2005 roku w godz.
1400-2200 na terenie Mareckiego Towa-
rzystwa Sportowego Marcovia 2000
odby≥ siÍ festyn sportowo-rodzinny
promujπcy kulturÍ fizycznπ i bezpie-
czeÒstwo w ruchu drogowym.

W festynie udzia≥ wziÍ≥y setki
mieszkaÒcÛw, przyjaciÛ≥ i sympaty-
kÛw naszego miasta. Dzieci mog≥y ko-
rzystaÊ z darmowych atrakcji, takich
jak: dmuchana zjeødøalnia i zamek
oraz mini gokarty. By≥a moøliwoúÊ
jazdy na konikach oraz wiele innych
atrakcji. Niewπtpliwym punktem pro-
gramu festynu by≥ mecz Reprezenta-
cji ArtystÛw Polskich z druøynπ
gwiazd Marcovii. Po stronie artystÛw
wystπpili m. in. Wies≥aw Tupaczew-
ski, Filip Sojka, Maciej Robakiewicz,

Robert CichoÒ, Andrzej Andrzejew-
ski. Po stronie Marcovii zagrali m. in.
Jacek Zalewski, Jacek Ochman, Grze-
gorz Miechowicz, Marek ZieliÒski,
Pawe≥ Papis, Marek £oniewski, Jan
W≥och.

Mecz, ktÛry rozgrywano w upale,
by≥ bardzo interesujπcy i obfitowa≥ w
duøπ liczbÍ goli. Mimo wielu atakÛw
artystÛw, to zawodnicy Marcovii
strzelali bramki. Do przerwy prowa-
dziliúmy juø 2:0. Po przerwie Marco-
via strzeli≥a kolejne dwie bramki, a na
listÍ strzelcÛw wpisa≥ siÍ Pawe≥ Pa-
pis i Piotr Jaczewski. Artyúci nie da-
wali za wygranπ, dziÍki czemu uda-
≥o im siÍ strzeliÊ dwa gole (jeden z
karnego). Ostatecznie mecz zakoÒ-
czy≥ siÍ zwyciÍstwem Marcovii 4:2.

Ale nie wynik lecz zabawa by≥a w
nim najwaøniejsza. Mecz oglπda≥o kil-
kaset osÛb (zdecydowanie wiÍcej niø
ubieg≥oroczny mecz z udzia≥em Or-
≥Ûw GÛrskiego).

Kolejnymi atrakcjami festynu by≥y
wystÍpy Haliny Frπckowiak i zespo-
≥u BOYS, ktÛre zgromadzi≥y po kilka-
set fanÛw ich muzyki.

Promujπc bezpieczeÒstwo w ruchu
drogowym uczestnikom festynu roz-
dano 500 úwiate≥ rowerowych, aby ich
rowery by≥y widoczne po zmroku.

Podsumowujπc naleøy uznaÊ, øe
tegoroczny festyn cieszy≥ siÍ zdecy-
dowanie wiÍkszπ popularnoúciπ niø
ubieg≥oroczny. Mamy nadziejÍ, øe
rÛwnieø w przysz≥ym roku uda nam
siÍ zorganizowaÊ podobnπ imprezÍ.

Sportowo-rodzinny festyn

£adna pogoda i setki markowian na festynie

Tak pad≥a pierwsza bramka dla MTS Marcovia

WspÛlne zdjÍcie Reprezentacji ArtystÛw Polskich (bia≥e koszulki) i MTS Marcovia
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Towarzystwo PrzyjaciÛ≥ Marek zwrÛci≥o siÍ do Burmistrza Miasta Marki o
podjÍcie dzia≥aÒ majπcych na celu sta≥e wyeksponowanie symbolu Kolejki Ma-
reckiej - lokomotywy parowej. Lokomotywa mia≥aby byÊ wyeksponowana w
nieustalonym jeszcze miejscu na dawnej trasie swojego przejazdu na specjal-
nie wybudowanej rampie. Burmistrz Miasta Marki wystπpi≥ do Dyrektora
Muzeum Kolejnictwa o wypoøyczenie parowozu kolejki wπskotorowej - lo-
komotywy PX-40. Lokomotywy te by≥y ostatnimi egzemplarzami uøywany-
mi na szlaku Kolei Mareckiej. Pismem z dnia 16 maja 2005 roku Oddzia≥ Mu-
zeum Kolei Wπskotorowej w Sochaczewie Muzeum Kolejnictwa w Warsza-
wie odpowiedzia≥, iø nie posiada obecnie øadnego parowozu wπskotorowe-
go, ktÛry mÛg≥by byÊ uøyczony w depozyt jako eksponat muzealny na terenie
miasta Marki. Zaznaczono jednoczeúnie, øe w przypadku pozyskania takiego
eksponatu, Urzπd Miasta Marki zostanie o tym powiadomiony.

  nnnnn     W skrócie   nnnnn     W skrócie      nnnnn  W skrócie   nnnnn     W skrócie      nnnnnW skrócie      nnnnn

K O M U N I K AT
W dniu 15 lutego 2005 roku na wniosek w≥adz stowarzyszenia Sπd Rejonowy

dla m.st. Warszawy podjπ≥ decyzjÍ o rozpoczÍciu likwidacji ÑKomitetu Budowy
Pomnika AK w Markachî.

Naleøy w tym miejscu zaznaczyÊ, øe decyzja ta zapad≥a wobec wype≥nienia
misji przez ludzi, ktÛrzy postanowili uczciÊ pamiÍÊ czynu zbrojnego øo≥nierzy AK
w Markach. W wyniku staraÒ cz≥onkÛw stowarzyszenia, ca≥ego úrodowiska kom-
batanckiego, obywateli i w≥adz samorzπdowych miasta, w úcianÍ kaplicy przy ul.
Zπbkowskiej wbudowano tablice zawierajπce listÍ wszystkich znanych øo≥nierzy
AK rejonu ÑCelkÛwî obwodu ÑObroøaî.

Jednoczeúnie w≥adze stowarzyszenia postanowi≥y aby wszystkie úrodki pie-
niÍøne pozosta≥e na rachunku ÑKomitetu Budowy Pomnika AK w Markachî prze-
kazaÊ na rzecz parafii úw. Izydora w Markach.

Janusz Werczyñski

Nowe tablice
z nazwami ulic
Pojawi≥y siÍ nowe tablice z nazwa-

mi ulic. Ich t≥o jest øÛ≥te a napisy czer-
wone. Na kaødej tablicy znajduje siÍ
miniatura herbu Miasta Marki.

Tablice te bÍdπ sukcesywnie wy-
mieniane w miarÍ potrzeb. Operacja
wymiany tablic potrwa co najmniej
kilka lat.

Aby by³o czysto
qUruchomiono pilotaøowπ akcjÍ se-

lektywnej zbiÛrki úmieci bezpoúrednio
z posesji mieszkaÒcÛw. Akcjπ objÍto
obszar pomiÍdzy ulicami Lisa Kuli,
Duøπ, Pi≥sudskiego i granicπ Miasta.
MieszkaÒcom rozdane zostanπ plastiko-
we worki w rÛønych kolorach, do ktÛ-
rych bÍdπ zbierane odpady nieorganicz-
ne (plastik, papier, puszki, szk≥o). Od-
pady organiczne mieszkaÒcy zagospo-
darujπ we w≥asnym zakresie kompostu-
jπc je lub za odpowiedniπ op≥atπ wywie-
zie je firma zajmujπca siÍ wywozem
úmieci. Koszty zwiπzane z wdroøeniem
programu poniesie miasto. Powodzenie
akcji zaleøy od zaangaøowania miesz-
kaÒcÛw.
qW dniach od 4 do 26 kwietnia 2005

roku prowadzona by≥a zbiÛrka odpa-
dÛw wielkogabarytowych ÑWiosenne
porzπdku 2005î. Wzorem lat poprzed-
nich akcja cieszy≥a siÍ duøym zaintere-
sowaniem mieszkaÒcÛw. Wielu z nas
skorzysta≥o z okazji do uporzπdkowa-
nia podwÛrka i usuniÍcia z niego sta-
rych i niepotrzebnych przedmiotÛw.
Zebrano i wywieziono na wysypisko
≥πcznie 201 kontenerÛw KP-7 o pojem-
noúci 7 m3 kaødy. Wywiezienie jednego
kontenera úmieci kosztowa≥o gminÍ tyl-
ko 94 z≥ote + VAT. Tak niskπ cenÍ w
przetargu zaproponowa≥o Miejskie
PrzedsiÍbiorstwo Oczyszczania w War-
szawie. £πczne koszty zwiπzane z prze-
prowadzeniem akcji wynios≥y 20.216,58
z≥otych. Pomimo znaczπcych kosztÛw
w≥adze miasta wysoko oceniajπ efekty
akcji. Wiele nieczystoúci zebranych w
ramach wiosennego sprzπtania trafi≥o
na wysypisko a nie do lasu. W ocenie
burmistrza akcja koordynowana przez
pracownikÛw Referatu Ochrony årodo-
wiska UrzÍdu Miasta Marki w 2005
roku zosta≥a przeprowadzona w sposÛb
wzorowy.
qUchwa≥π Nr 654/185/05 Zarzπdu

WojewÛdztwa Mazowieckiego z dnia 27
kwietnia 2005 roku pozytywnie zaopi-
niowano projekt planu gospodarki od-
padami na terenie miasta Marki.

Samowarek dla Marek

Woda do rzeki
Wody opadowe z wielu ulic na te-

renie Marek sπ odprowadzane do rze-
ki D≥ugiej. Do ulic tych naleøy czÍúÊ
ulicy Szkolnej, czÍúÊ ulicy Zπbkow-
skiej, ulica LotnikÛw.

WojewÛdzki Zarzπd Melioracji i
UrzπdzeÒ Wodnych w Warszawie pi-
smem z dnia 10 maja 2005 roku za-
proponowa≥ Miastu Marki udzia≥ fi-
nansowy w zwiÍkszonych kosztach
utrzymania rzeki D≥ugiej w 2005 roku
w wysokoúci 3.028 z≥otych. Op≥ata
taka by≥aby uiszczana przez miasto
Marki do czasu ustalenia przez sta-
rostÍ wo≥omiÒskiego w pozwoleniu
wodnoprawnym na zrzut do rzeki
D≥ugiej oczyszczonych úciekÛw, spo-
sobu wspÛ≥finansowania przez mia-
sto kosztÛw utrzymania rzeki.

W tym miejscu przypominamy, øe
nadal zdarzajπ siÍ kradzieøe kratek od
studzienek kanalizacji deszczowej.
Kradzieøe te oprÛcz uciπøliwoúci dla
zarzπdcÛw drÛg, stanowiπ wielkie za-
groøenie dla ich uøytkownikÛw.
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Od wielu miesiÍcy zainteresowanie
budzi kwestia prawomocnoúci man-
datÛw sprawowanych przez niektÛ-
rych z radnych. Ostatnio powodem
ponownego zainteresowania legalno-
úciπ sprawowania mandatÛw by≥a in-
terpelacja radnego Tadeusza Sk≥odow-
skiego.

Przepisy ustawy o samorzπdzie
gminnym stanowiπ, øe radni nie mogπ
prowadziÊ dzia≥alnoúci gospodarczej
na w≥asny rachunek lub wspÛlnie z
innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w ktÛ-
rej radny uzyska≥ mandat, a takøe
zarzπdzaÊ takπ dzia≥alnoúciπ lub byÊ
przedstawicielem czy pe≥nomocni-
kiem w prowadzeniu takiej dzia≥al-
noúci. Konsekwencjπ naruszenia zaka-
zu przez radnego jest wygaúniÍcie jego
mandatu.

W odpowiedzi na interpelacjÍ Bur-
mistrz stwierdzi≥, øe w oparciu o dane,
jakimi dysponuje Urzπd Miasta, ana-
lizÍ sprawy naleøy ograniczyÊ do
trzech radnych: Tadeusza Sk≥odow-
skiego, Tadeusza Sienkiewicza i Te-
resy Sobolewskiej.

Tadeusz Sk≥odowski prowadzi
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ na nierucho-
moúci stanowiπcej w≥asnoúÊ gminy,
ktÛrπ w 1987 roku oddano mu w uøyt-
kowanie wieczyste.

Tadeusz Sienkiewicz jest prezesem
Rejonowej SpÛ≥dzielni Handlowej w
Markach, ktÛra jest uøytkownikiem
wieczystym szeregu gruntÛw stano-
wiπcych w≥asnoúÊ Miasta Marki. Na
gruntach tych SpÛ≥dzielnia prowadzi
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ.

Teresa Sobolewska jest udzia≥ow-
cem ÑMareckiego Oúrodka Zdrowiaî
sp. z o.o. Radna Teresa Sobolewska nie
pe≥ni øadnej funkcji w zarzπdzie lub
radzie nadzorczej tego podmiotu, ale
z tytu≥u posiadania udzia≥Ûw jest
uprawniona do zarzπdzania spÛ≥kπ
poprzez udzia≥ w Walnym Zgroma-
dzeniu WspÛlnikÛw. Marecki Oúrodek
Zdrowia wynajmuje od gminy czÍúÊ
budynku przychodni przy ul. Sporto-
wej. Najemca wykorzystuje lokale z
przeznaczeniem na prowadzenie pod-
stawowej opieki zdrowotnej, us≥ug
specjalistycznych, stomatologicznych
i pielÍgniarskich.

Odpowiadajπc na interpelacjÍ Bur-
mistrz odniÛs≥ siÍ do wprowadzonej z

Prawomocno�æ mandatów
trójki mareckich radnych

dniem 1 stycznia 2003 roku noweliza-
cji ustawy o samorzπdzie gminnym.
Nowy przepis dotyczy radnych, ktÛ-
rzy przed rozpoczÍciem wykonywa-
nia mandatu prowadzili dzia≥alnoúÊ
gospodarczπ z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego. Sπ oni obowiπzani
do zaprzestania prowadzenia tej dzia-
≥alnoúci gospodarczej w ciπgu trzech
miesiÍcy od dnia z≥oøenia úlubowania
pod rygorem wygaúniÍcia mandatu
radnego.

Przepis ten wszed≥ w øycie w trak-
cie kadencji. Celem unikniÍcia k≥opo-
tÛw z jego interpretacjπ ustawodawca
okreúli≥ przepisem przejúciowym za-
kres jego zastosowania wobec radnych
wybranych w wyborach przeprowa-
dzonych w dniu 27 paüdziernika 2002
roku. Z tego przepisu wynika, øe za-
kaz pe≥nienia funkcji radnego dotyczy
osÛb, ktÛre prowadzπ dzia≥alnoúÊ go-
spodarczπ z wykorzystaniem mienia
komunalnego. Przepis ten nie obejmu-
je osÛb, ktÛre zarzπdza≥yby takπ dzia-
≥alnoúciπ lub by≥y przedstawicielem
czy pe≥nomocnikiem w prowadzeniu
takiej dzia≥alnoúci.

Burmistrz takøe powo≥a≥ siÍ na
orzeczenie Naczelnego Sπdu Admini-
stracyjnego wydane w 2003 roku. Wy-

nika z niego, øe uøytkowanie wieczy-
ste stanowi samodzielny tytu≥ do ko-
rzystania z nieruchomoúci, zatem nie
jest to korzystanie z mienia komunal-
nego w rozumieniu ustawy o samorzπ-
dzie gminnym. Burmistrz podkreúli≥,
øe uøytkowanie wieczyste jest insty-
tucjπ prawa rzeczowego zbliøonπ do
prawa w≥asnoúci i uprawnia uøytkow-
nika wieczystego do korzystania z rze-
czy w granicach zbliøonych do prawa
w≥asnoúci.

W tern sposÛb Burmistrz doszed≥
do wniosku, øe mandaty radnych Ta-
deusza Sienkiewicza oraz Tadeusza
Sk≥odowskiego bez øadnych wπtpli-
woúci nie wygas≥y.

NajwiÍkszy problem dotyczy pra-
womocnoúci mandatu radnej Teresy
Sobolewskiej. Burmistrz przyzna≥, øe
w odniesieniu do pe≥nionego przez niπ
mandatu ma pewne wπtpliwoúci, ale
nie zamierza wystπpiÊ z inicjatywπ
uchwa≥odawczπ dotyczπcπ wygaúniÍ-
cia jej mandatu. Odpowiedü ta nie za-
dowoli≥a radnej Teresy Sobolewskiej,
ktÛra poprosi≥a o zwrÛcenie siÍ do Wo-
jewody Mazowieckiego z proúbπ o za-
jÍcie jednoznacznego stanowiska w tej
sprawie.

Do Zarz¹du Miasta Marki

PragnÍ zawiadomiÊ Zarzπd Miasta Marki, øe zosta≥a uruchomiona Agencja PKO
BP SA w Markach przy ul. M. Ma≥achowskiego 1. Jest to placÛwka úwiadczπca us≥ugi
dla ludnoúci i podmiotÛw gospodarczych w zakresie wp≥at i wyp≥at gotÛwkowych, op≥at
wszelkich úwiadczeÒ itp.

Jednoczeúnie informujÍ, iø istnieje moøliwoúÊ, aby w Agencji PKO by≥y wyp≥acane
zasi≥ki dla bezrobotnych z terenu miasta Marki i okolic, dlatego zwracam siÍ o wyraøe-
nie swej opinii o celowoúci przeniesienia wyp≥at zasi≥kÛw dla bezrobotnych z Wo≥omi-
na do Agencji w Markach.

Lokal, w ktÛrym znajduje siÍ Agencja posiada wszystkie wymagane zabezpieczenia
oraz aktualne polisy ubezpieczeniowe i odbiory zabezpieczeÒ wymagane dla tego typu
lokali.

Zapewniam, øe Agencja podo≥a obs≥udze tych wyp≥at i rÛwnoczeúnie da to wymier-
ne korzyúci dla mieszkaÒcÛw Marek pobierajπcych zasi≥ki.

Dotychczasowa realizacja wspomnianych wyp≥at na terenie Wo≥owina przysparza
bezrobotnym mieszkaÒcom dodatkowych uciπøliwoúci zwiπzanych z koniecznoúciπ
wyjazdÛw do sπsiedniego miasta. Wyp≥acanie zasi≥kÛw w úrodowisku zamieszkania
bezrobotnych w duøej mierze usprawni≥oby realizacjÍ úwiadczonej na ich rzecz pomo-
cy.

Organem za≥oøycielskim w/w Agencji PKO BP jest 4 Oddzia≥ w Warszawie przy
ul. Targowej 42.

Bardzo proszÍ o pozytywnπ opiniÍ w tej sprawie.

Agnieszka Milewska
Agencja 36 PKO BP SA

IV Oddzia³u w Warszawie
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Bronis≥aw Bonawentura Markiewicz urodzi≥ siÍ w
Pruchniku k/Jaros≥awia 13 lipca 1842 r.

Proces beatyfikacyjny za≥oøyciela michalitÛw ks. Mar-
kiewicza rozpoczπ≥ siÍ w 1958 roku. W dniu 2 lipca 1994
roku zosta≥ promulgowany dekret o heroicznoúci cnÛt
S≥ugi Boøego.

21 kwietnia 2004 roku: zatwierdzenie przez KomisjÍ
Lekarskπ nadzwyczajnego - z medycznego punktu wi-
dzenia - uzdrowienia (co do sposobu), przez przyczynÍ
S≥ugi Boøego ks. Bronis≥awa Markiewicza.

Beatyfikacja ks. Bronis≥awa Markiewicza oraz pierw-
szego polskiego mÍczennika komunizmu ks. W≥adys≥a-
wa Findysza odby≥a siÍ 19 czerwca w Warszawie, w cza-
sie III Krajowego Kongresu Eucharstycznego. Pierwot-
nie dwaj Polacy mieli byÊ beatyfikowani w niedzielÍ, 24
kwietnia. Jednak ze wzglÍdu na úmierÊ Jana Paw≥a II uro-
czystoúÊ prze≥oøono.

W naszym mieúcie (w Strudze) wykonano prace przy
porzπdkowaniu Skweru ks. Bronis≥awa Markiewicza. Ce-
lem prac by≥o urzπdzenie placu zabaw i miejsca rekre-
acji. Zarezerwowano takøe miejsce na pomnik-popier-
sie ks. Bronis≥awa Markiewicza.

Ksi¹dz Bronis³aw
Bonawentura Markiewicz

W tym roku tradycyjny
festyn w Specjalnym
Oúrodku Szkolno-Wycho-
wawczym úw. A. Boboli w
Strudze odby≥ siÍ w przed-
dzieÒ beatyfikacji za≥oøy-
ciela Zgromadzenia åwiÍ-
tego Micha≥a Archanio≥a
ks. Bronis≥awa Markiewi-
cza.

Organizatorzy festynu
zaprosili dzieci z oúrodkÛw
wychowawczych z War-
szawy, a takøe podopiecz-
nych mareckich úwietlic
úrodowiskowych i uczniÛw
naszych szkÛ≥. Cel integra-
cyjny - poznanie siÍ, poroz-
mawianie, wspÛlna zaba-
wa. A okazji do zabawy
by≥o wiele: taÒce przy mu-
zyce zespo≥u wystÍpujπce-
go na estradzie, zawody
strzeleckie w paint ballu,
uk≥adanie wieøy z plastiko-
wych kontenerÛw, prze-
jaødøki quadami...

Na festyn przyjechali
straøacy z Wo≥omina, byli
teø policjanci. Mundurowi
i ich pojazdy ciekawi≥y
dzieci. PiÍkna pogoda do-
pe≥ni≥a urok festynu.

MICHAYLAND
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Spod
sp³awika
Trwa rok wyborczy w Polskim

Zwiπzku WÍdkarskim. W Kole Miej-
skim Marki walne zebranie odby≥o siÍ
w lutym. Zarzπd Ko≥a z≥oøy≥ szcze-
gÛ≥owe sprawozdanie, przedstawia-
jπc rozwÛj Ko≥a, jego osiπgniÍcia i stan
organizacyjny, co zosta≥o dobrze
przyjÍte przez uczestnikÛw zebrania.

Dzia≥acze ustÍpujπcego zarzπdu
z≥oøyli dymisjÍ, rezygnujπc z kandy-
dowania do nowego zarzπdu, by≥a to
przemyúlana decyzja, aby wypromo-
waÊ m≥odych dzia≥aczy, ktÛrzy z no-
wymi pomys≥ami i úwieøπ energiπ
zadzia≥ajπ dla dobra Ko≥a i jego cz≥on-
kÛw. UstÍpujπcy Zarzπd zobowiπza≥
siÍ do czynnego wspierania nowych
w≥adz. Kluczowe pozycje w Kole po
wyborach zajmujπ: kol. Jan Harasi-
miuk - prezes Ko≥a, kol. Artur Pietrak
- skarbnik, kol. Wojciech Szubierajski
przewodniczπcy komisji rewizyjnej.

Mareckie Ko≥o PZW liczy blisko
1000 cz≥onkÛw i nadal siÍ rozwija.
Zgodnie z terminarzem imprez sezon
wÍdkarski rozpoczÍto 3 marca zawo-
dami morskimi. W £ebie na kutrze
ÑKsiÍøna £ebyî przeprowadzono I
Morskie Mistrzostwa Ko≥a. ImprezÍ
zorganizowano bardzo sprawnie ku
zadowoleniu uczestnikÛw.

W dniu 24 kwietnia na Kanale Øe-
raÒskim m. Ma≥o≥Íka odby≥y siÍ Sp≥a-
wikowe Mistrzostwa Ko≥a. Stawi≥a siÍ

Pi¹ty �wiatowy Dzieñ Poezji
w Markach

Wspania≥π oprawÍ mia≥ przygotowany przez Nieza-
leøny Salon Literacko-Artystyczny Marki V åwiatowy
DzieÒ Poezji 2005 pod patronatem burmistrza Janusza
WerczyÒskiego oraz pod honorowym patronatem Mini-
stra Kultury i Polskiego Komitetu ds. Unesco. 5 czerwca
w Pa≥acu BriggsÛw goúci≥a przede wszystkim poezja. Byli
teø goúcie zagraniczni:  Simon Molekke - poeta z Kameru-
nu oraz jego zespÛ≥, ktÛry zaprezentowa≥ taÒce w strojach
ludowych Kamerunu przy düwiÍkach tam-tamÛw.  Byli
takøe:  Miss Polski z 2004 roku, Julia Pietrucha, ktÛra dziÍki
odmowie pos≥uszeÒstwa sprzÍtu audio urzek≥a publicz-
noúÊ poezjπ úpiewanπ a capella, Miss Mazowsza Natalia
Pietrucha recytujπca swoje wiersze, Adam Fidusiewicz -
aktor m.in. serialu ÑNa WspÛlnejî, Aleksander Nawrocki
- poeta, wydawca ÑPoezja Dzisiajî,  Anna RomaÒczyk -
zdobywczyni I miejsca w Konkursie Literackim ÑJestem z
Marekî  oraz animatorka spotkania Ma≥gorzata Kapica -
poetka z Marek. (jb)

ZespÛ≥ mieszkajπcych w naszym kraju uchodücÛw z Afryki
w strojach ludowych z Kamerunu.

ca≥a czo≥Ûwka mareckiego wÍdkar-
stwa, bardzo cieszy duøy udzia≥ naj-
m≥odszej grupy kadetÛw - 14 osÛb.

Tradycyjnie w dniu 1 maja odby≥y
siÍ zawody spinningowe o Mistrzo-
stwo Ko≥a. Miejscem rozegrania za-
wodÛw by≥ ujúciowy odcinek Bugu w
Arciechowie. Obsada mistrzostw to
51 zawodnikÛw. Przy piÍknej pogo-
dzie przez 5 godzin usi≥owano z≥owiÊ
wymarzony okaz, lecz brania by≥y
sporadyczne, ≥owiono g≥Ûwnie oko-
nie, choÊ trafi≥a siÍ duøa iloúÊ niewy-
miarowego szczupaka. Organizacja
i zabezpieczenie zawodÛw bardzo
dobre.

Zarzπd Ko≥a zaprasza cz≥onkÛw
Ko≥a na nastÍpne imprezy, zgodnie z
dorÍczonym kaødemu terminarzem.

Andrzej Jezierski

Wyniki
zawodów 2005 r.
Mistrzostwa Morskie
1. Robert Trπbaj≥o, 2. Jan Harasi-

miuk, 3. Jacek Sobolewski

Sp≥awikowe Mistrzostwa Ko≥a

Seniorzy: 1. Robert Janas, 2. Woj-
ciech Szubierajski, 3. Andrzej Drze-
wicki

Juniorzy: 1. Artur Machnowski, 2.
£ukasz Polak, 3. Pawe≥ Kucharski

Kadeci: 1. Jakub Pietrak, 2. Magda
Drzewicka, 3. Pawe≥ Nowak

Spinningowe Mistrzostwa Ko≥a
1. Andrzej Jezierski, 2. Zbigniew

MotyczyÒski, 3. Jan SkibiÒski
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Testy
zdecydowanie lepiej
OkrÍgowa Komisja Egzaminacyj-

na w Warszawie poda≥a wyniki
sprawdzianu kompetencji szÛstokla-
sistÛw. Wyniki osiπgniÍte w tym roku
przez mareckich uczniÛw sπ zdecydo-
wanie lepsze od wynikÛw z lat po-
przednich. åredni wynik dla Miasta
Marki wyniÛs≥ 31,06 punktu. W roku
poprzednim úrednia ze sprawdzianu
wynios≥a zaledwie 26,63 punktu.
Wyniki mareckich szÛstoklasistÛw
by≥y lepsze od úrednich wynikÛw
osiπgniÍtych przez ich rÛwieúnikÛw
w powiecie wo≥omiÒskim (29,87) i w
wojewÛdztwie mazowieckim (30,21).
Nieco lepszπ úredniπ uzyskali ucznio-
wie z Warszawy (32,99). Najlepszym
wynikiem mogπ poszczyciÊ siÍ
uczniowie Szko≥y Podstawowej nr 5
(32,13). Wyprzedzili oni nieznacznie
swoich kolegÛw z ÑAD ASTRAî Pry-
watnej Szko≥y Podstawowej nr 1 w
Markach (32,00).

Skatepark
KoÒczπ siÍ prace przy moderniza-

cji czÍúci boiska w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Markach. Na powierzchni
488,4 m2 przygotowano specjalnπ po-
wierzchniÍ asfaltowπ, ktÛra nadaje siÍ
do uprawiania jazdy na rolkach i de-
sko-rolkach. Przewidywany jest mon-
taø oúwietlenia, ≥awek oraz odgrodze-
nie Ñskateparkuî od reszty boiska ≥a-
paczem pi≥ek.

Planuje siÍ zakup zestawu zawie-
rajπcego nastÍpujπce wyposaøenie:
Ü urzπdzenie o nazwie ÑBankî

o wymiarach 340x366x120,
Ü urzπdzenie o nazwie Quoter o

wymiarach 280x244x120,
Ü ÑFunboxî z trzema spadami i

porÍczπ o wymiarach 610x440x55,
Ü urzπdzenie o nazwie ÑGrin-

boxî o wymiarach 244x244x25/50,
Ü urzπdzenie Ñrurkaî.
Przewiduje siÍ, øe zakoÒczenie

prac i oddanie tej czÍúci boiska do
uøytkowania nastπpi do 15 lipca 2005
roku. DziÍki temu marecka m≥odzieø
bÍdzie mog≥a juø w trakcie wakacji
wykorzystywaÊ ten obiekt. W≥adze
miasta i szko≥y bÍdπ pilnie obserwo-
waÊ, czy Ñskateparkî bÍdzie cieszy≥
siÍ zainteresowaniem m≥odzieøy. Bo-
isko traktuje siÍ jak inkubator, ktÛry
w przypadku powodzenia moøe byÊ
podstawπ do dalszej budowy urzπ-
dzeÒ sportowych do jazdy na rolkach
i desko-rolkach.

Uroczystπ sesjÍ z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w naszym mieúcie.
Uczniowie ze wszystkich mareckich publicznych szkÛ≥ podstawowych, spe-
cjalnych, gimnazjÛw oraz szkÛ≥ prywatnych prezentowali swoje placÛwki w
ciekawych pokazach multimedialnych. Tym samym przybliøyli samorzπdow-
com  codzienny trud nauki oraz øycie kulturalne szkÛ≥.

M≥odzieø zadziwi≥a zebranych osiπgniÍciami, utwierdzi≥a takøe w przeko-
naniu, øe dzisiejsza szko≥a to nie tylko miejsce do nauki, ale rÛwnieø do od-
krywania talentÛw, rozrywki i mi≥ego spÍdzania czasu. Mareckie szko≥y mogπ
poszczyciÊ siÍ nie tylko siedzibami, dobrze wyposaøonym wnÍtrzem, ale
przede wszystkim zdolnπ m≥odzieøπ. Po raz kolejny uczniowie udowodnili,
øe warto inwestowaÊ w ich przysz≥oúÊ.

Na zakoÒczenie wizyty na sesji przedstawiciele kaødej ze szkÛ≥ otrzymali z
rπk przewodniczπcej Rady Miasta Marii Przybysz- Piwko nagrody ksiπøkowe
za osiπgniÍcia i wyniki w nauce oraz za przygotowane prezentacje. Oto wy-
rÛønieni:

Micha≥ Pacholski - SP nr 1,
Przemys≥aw Sadkowski - Oúrodek Szkolno-Wychowawczy,
Aleksandra Fronczak - SP nr 2,
Dominika Ga≥πzka - SP nr 3,
Beata Grπdecka - ZSS,
Micha≥ Kostka - SP nr 4,
Anna Stachewicz - ZS nr 1,
Agata Szewczyk - Liceum Profilowane nr 1,
Patrycja JaroÒ, Dorota Malinowska
oraz uczniowie prywatnej szko≥y ÑAd Astraî
- Jan Babiuch - Hall i Zuzanna Go≥Íbiewska.

Nietypowa sesja

Wyró¿niona m³odzie¿ przed uroczystym wrêczeniem nagród

Wnioski o stypendia
Sk≥adane sπ wnioski o przyznanie stypendiÛw szkolnych i zasi≥-

kÛw szkolnych. O pomoc materialnπ mogπ ubiegaÊ siÍ uczniowie
wszystkich typÛw szkÛ≥ bÍdπcy mieszkaÒcami Marek. Wnioski mogπ
sk≥adaÊ sami uczniowie lub ich rodzice albo opiekunowie na rÍce
dyrektora szko≥y majπcej siedzibÍ na terenie Marek albo w siedzibie
Referatu Oúwiaty UrzÍdu Miasta Marki.

Wszelkie informacje moøna uzyskaÊ pod telefonem 771-37-34.
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�wiêto Szko³y
Podstawowej

nr 3 w Markach
Od trzech lat - 10 maja - w Szkole

Podstawowej nr 3 w Markach dyrekcja
oraz nauczyciele i uczniowie uroczyúcie
obchodzπ ÑåwiÍto Szko≥yî. To wydarze-
nie w øyciu szko≥y zwiπzane jest z jej
historiπ i patronem - JÛzefem Pi≥sud-
skim. RÛwnieø w tym roku ten dzieÒ sta≥
siÍ wyjπtkowym i waønym przeøyciem
dla ca≥ej spo≥ecznoúci szko≥y.

W godzinach przedpo≥udniowych
uczniowie klas 0 - VI obejrzeli pokaz
mody sportowej przygotowany przez
klasÍ II pod opiekπ p. Hanny Polkow-
skiej oraz uczestniczyli w turnieju klas
pod has≥em ÑØyj zdrowoî. Dzieci wziÍ-
≥y udzia≥ w nastÍpujπcych konkuren-
cjach:

- hula ñ hop,
- rzut pi≥eczkπ do celu,
- ustawianie domku z kart,
- jedzenie czekolady przy pomocy
  noøa i widelca,
- skakanka,
- øonglerka pi≥kπ noøna,
- jedzenie jogurtu z zamkniÍtymi
  oczami.
W grupie uczniÛw klas 0 - III zwy-

ciÍøy≥a klasa II b, ktÛrπ dowodzi≥a i do-
pingowa≥a do walki wychowawczyni,
pani Ma≥gorzata Sosnowska, a w kate-
gorii klas IV - VI puchar zdoby≥a klasa
VIa na czele z wychowawczyniπ, paniπ
Jolantπ Augustyniak. Turniej ten przy-
gotowali i przeprowadzili nauczyciele:
H. Polkowska, K. Sysiak, B. Szczypkow-
ska, D. Borkowski i J. Ros≥on.

O godzinie 12.00 rozpoczÍ≥a siÍ uro-
czysta akademia, na ktÛrπ przybyli za-
proszeni goúcie: nauczyciele, absolwen-
ci, byli pracownicy szko≥y, a takøe
przedstawiciele w≥adz miasta wraz z
panem burmistrzem Januszem We-
rczyÒskim, mareccy radni oraz rodzice.
Uczniowie zaprezentowali bogaty pro-
gram artystyczny ukazujπcy pracÍ szko-
≥y w ostatnich latach. Dzieci wykona≥y
taÒce wspÛ≥czesne i ludowe, zaúpiewa-
≥y piosenki turystyczne, regionalne i
rozrywkowe oraz recytowa≥y wiersze.
Przedstawi≥y takøe cechy charaktery-
styczne wybranych krajÛw europej-
skich. Program ten przygotowali i wziÍli
w nim udzia≥ nauczyciele: M. Domo-
lewska, J Augustyniak, E. CzerwiÒska,
E. Go≥awska, J. Ros≥on, E. Trefon, J. Ømi-
jewska, I. BrzeziÒska, H. RÛøaÒska, K.
Sysiak i Aldona Torenc. Ca≥y program i
wystÍpy uczniÛw wprowadzi≥y zapro-
szonych goúci w atmosferÍ radoúci i
wspomnieÒ.

El¿bieta Katarzyna Go³awska
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cin Kwitowski, Pawe≥ Papis, Janusz
BieÒkowski, Dariusz Ca≥ka, Dariusz
Borkowski i Cezary Smarzewski.
WrÍczenie nagrÛd mia≥o miejsce 21
czerwca 2005 roku podczas spotkania
dzia≥aczy Szkolnego Zwiπzku Spor-
towego Powiatu Wo≥omiÒskiego w
úwietlicy SP nr 2 w Zπbkach.

Program rozbudowy
Od kilku lat narasta kwestia trud-

noúci, z jakimi boryka siÍ Szko≥a Pod-
stawowa nr 3. Niewielka iloúÊ sal lek-
cyjnych nie wystarcza na zaspokoje-
nie potrzeb rosnπcej z roku na rok licz-
bie uczniÛw. Powsta≥ Program Roz-
budowy Szko≥y Podstawowej Nr 3.
Okreúla on oczekiwania dotyczπce
rodzaju i przeznaczenia pomieszczeÒ,
ktÛre zostanπ nastÍpnie zaprojekto-
wane. Program przewiduje budowÍ
sali gimnastycznej wraz z sanitaria-
tami, szatniami, pokojem instruktora,
magazynem i pomieszczeniem go-
spodarczym o ≥πcznej powierzchni
400 m2, szeúciu sal dydaktycznych,
dwÛch sal dla dzieci szeúcioletnich
oraz biblioteki sanitariatami. W 2005
roku planuje siÍ sporzπdzenie projek-
tu budowlanego. Zamiarem w≥adz
jest rozpoczÍcie i zakoÒczenie przed-
siÍwziÍcia jeszcze w 2006 roku.

Szko≥a Podstawowa nr 4 w Markach ma patrona. Zosta≥ nim imienia Gene-
ra≥ Stefan Rowecki ÑGrotî.  Uroczystoúci zwiazane z nadaniem imienia szkole
mia≥y miejsce 12 czerwca 2005 roku.

Czwórka ma patrona

Pierwsze nagrody
dla Kó³ Historycznych
Muzeum Niepodleg≥oúci w War-

szawie przyzna≥o Ko≥om Historycz-
nym ze Szko≥y Podstawowej nr 3 i
Szko≥y Podstawowej nr 4 w Markach
rÛwnorzÍdne pierwsze nagrody w
kategorii ÑPrzewodnikî w konkursie
ÑMazowsze -Moja Ma≥a Ojczyznaî. Z
entuzjastycznym przyjÍciem komisji
konkursowej spotka≥y siÍ przygoto-
wane przez uczniÛw pod opiekπ pani
Aleksandry Tomczyk, przewodniki
po naszym mieúcie. Burmistrz Janusz
WerczyÒski zapowiedzia≥ ufundowa-
nie dla m≥odych historykÛw specjal-
nych nagrÛd.

Sport i wychowanie
Burmistrz Miasta Marki w uzna-

niu zaangaøowania w organizacjÍ
imprez Szkolnego Zwiπzku Sporto-
wego na terenie miasta Marki oraz za
osiπgniÍcie wysokich wynikÛw spor-
towych i wychowawczych w pracy z
dzieÊmi i m≥odzieøπ w roku szkolnym
2004/2005, postanowi≥ wyrÛøniÊ na-
grodami ksiπøkowymi nauczycieli
wychowania fizycznego mareckich
szkÛ≥. Nagrody otrzymajπ: Boøena
Markiewicz, Ewa Dobrowolska, Mar-

Wbijanie pamiπtkowych gwoüdzi w drzewce sztandaru
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Wykaz ulic
do realizacji w roku 2005

L.p. Ulica D≥ugoúÊ (w m.b.)

1. Wiejska 419
2. Zielna 467
3. Wojskiego 592
4. Drewnicka

/KosynierÛw 236
5. Wo≥odyjowskiego 459
6. Zamkowa 189
7. D≥ugosza 1043,5
8. BatalionÛw

Ch≥opskich 558,5
9. Dπbrowskiego 1082
10. Dolna 486,5
11. Harcerska 66
12. Szczepowa 55
13. Wπska 727
14. KrÛlowej MarysieÒki 611,5
15. Hallera 053,5
16. Ma≥a 590
17. ObroÒcÛw 199
18. Okrzei 403
19. Chopina 1072,5
20. Poniatowskiego 699
21. Kwiatowa 803
22. Andersa 633
23. Asnyka 196
24. Balladyny 146
25. Kasztanowa 153
26. Kruczkowskiego 223
27. KmitÛwek 210,5
28. Norwida 478,5

29. Stokrotki 93
30. Ga≥czyÒskiego 93
31. Napoleona 79
32. Walewskiej 115
33. Zakole 274,5
34. HetmaÒska 211,5
35. Longinusa 100
36. Pa≥acowa 301
37. Pi≥sudskiego

(od Szpitalnej
do Barbary) 522

38. Zag≥oby 1095
39. ØÛ≥kiewskiego 175,5
40. Zygmuntowska 712
41. Krucza 180
42. Wronia 168,5
43. Sawickiej 76
44. Or≥a Bia≥ego 115

RAZEM 18 163

Wykaz ulic
zrealizowanych w roku 2004

L.p. Ulica D≥ugoúÊ (w m.b.)

1. Ceglana 933
2. G≥Ûwna 665
3. Weso≥a 444
4. Strzelecka 203
5. Zachodnia 319
6. Wiúniowa 322
7. Wschodnia 200
8. Przyleúna 318
9. Gliniecka 260

Uchwa≥a Nr XXVIII/201/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie realizacji przedsiÍwziÍcia
ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na terenie Miasta Markiî

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 6 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. 110 ust. 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.
148 z pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ co nastÍpuje:

ß 1
Przyjmuje siÍ do realizacji przedsiÍwziÍcie ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na

terenie Miasta Markiî, zwane dalej przedsiÍwziÍciem, dla ktÛrego wnioskodawcπ i
beneficjentem bÍdzie Miasto Marki.

ß 2
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do podpisania umowy z Wojewodπ

Mazowieckim o dofinansowanie przedsiÍwziÍcia zg≥oszonego do Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

ß 3
Ustala siÍ zakres rzeczowy przedsiÍwziÍcia zgodnie z za≥πcznikiem nr 1 do

niniejszej uchwa≥y.

ß 4
Akceptuje siÍ wysokoúÊ kosztÛw oraz strukturÍ finansowania inwestycji okre-

úlonπ w Studium Wykonalnoúci PrzedsiÍwziÍcia i uchwa≥ach budøetowych Miasta
Marki na lata 2004-2005.

ß 5
Zabezpieczeniem przyznanych úrodkÛw na realizacjÍ przedsiÍwziÍcia bÍdzie

weksel in blanco oraz notarialne oúwiadczenie o dobrowolnym poddaniu siÍ egze-
kucji.

ß 6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 7
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

10. Baúniowa 373
11. Bagienna 214
12. KrÍta 303
13. Øabia 200
14. KsiÍøycowa 526
15. Srebrna 208
16. Z≥ota 203
17. Platynowa 253
18. Pi≥sudskiego

(od Stawowej
do Duøej) 967

19. Rybna 202
20. Tuwima 150
21. Matejki 253
22. Szeroka 216
23. StarzyÒskiego 220
24. Teligi 220
25. Morska 105
26. Øeglarska 178
27. Rydza åmig≥ego 1041
28. Pu≥askiego 1103
29. Dmowskiego 1089
30. årodkowa 894
31. Lubelska 132
32. Leúna

(od nr 35 do nr 37) 168
33. Pi≥sudskiego

(od ul. Bandurskiego
do rzeki D≥ugiej) 98

34. Zπbkowska
(od ul. Leúnej
do ul. Szpitalnej) 546

35. Jagie≥≥y 374
36. KrÛlowej Jadwigi 166
37. Dzika 359

38. Sowia 343
39. Wilcza 1000
40. Ciurlionisa 243
41. Niemcewicza 200
42. Dwa odcinki

dojazdowe
od ul. Lisa Kuli 412

43. Odcinek w drodze
dojazdowej
od ul Legionowej 81

44. Torfowa 245
45. Cisowa 336
46. Rynkowa 234
47. Wrzosowa 323
48. Poprzeczna 135
49. Zio≥owa 100
50. Nowa 127
51. Zielona 400
52. Pi≥sudskiego

(od ul. Granicznej
do ul. Zielonej) 1614

53. Spacerowa 314
54. D≥uga 1734
55. Øytnia 372
56. Radna 309
57. Klonowa 255
58. £πczna 438
59. Wiosenna 109
60. Wczasowa 126
61. Turystyczna 142
62. Szpitalna 640
63. WarmiÒska 370

RAZEM 25 027

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y nr XXVIII/201/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zakres rzeczowy przedsiÍwziÍcia ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na terenie Miasta Markiî
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Uchwa≥a Nr XXVIII/203/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urzπdzeÒ wodociπgowych i urzπdzeÒ kanalizacyjnych bÍdπcych w

posiadaniu Wodociπgu Mareckiego SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowie-
dzialnoúciπ w Markach na lata 2005 - 2007.

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. 21 ust.
4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÍ i zbiorowym odpro-
wadzaniu úciekÛw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co nastÍ-
puje:

ß 1
Uchwala siÍ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ wodociπgowych i

urzπdzeÒ kanalizacyjnych bÍdπcych w posiadaniu Wodociπgu Mareckiego SpÛ≥ka
z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ w Markach na lata 2005 - 2007, w brzmieniu
okreúlonym w za≥πczniku do uchwa≥y.

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

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

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Uchwa³y Rady Miasta Marki

Uchwa≥a Nr XXVIII/202/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ
i zbiorowe odprowadzanie úciekÛw na terenie Miasta Marki

w okresie od 1 czerwca 2005 roku do 31 maja 2006 roku.

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. 24 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÍ i zbiorowym
odprowadzaniu úciekÛw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co
nastÍpuje:

ß 1
Zatwierdza siÍ taryfy okreúlajπce op≥aty za zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ i

zbiorowe odprowadzanie úciekÛw obowiπzujπce na terenie Miasta Marki, okreúlo-
ne w za≥πczniku do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Taryfy obowiπzujπ od 1 czerwca 2005 do 31 maja 2006 roku.

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

ß 4
Traci moc uchwa≥a nr VII/32/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003

roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ i zbiorowe
odprowadzanie úciekÛw na terenie Miasta Marki w okresie od 1 sierpnia 2003 roku
do 31 lipca 2004 roku.

ß 5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Za≥πcznik
do uchwa≥y Nr XXVIII/202/2005
Rady Miasta Marki
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

TARYFY
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD�
I ZBIOROWE ODPROWADZENIE åCIEK”W.

za 1 m3 wody 2,33 z≥ + VAT tj. 2,49 z≥

za 1 m3 úciekÛw wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej 3,74 z≥ + VAT tj. 4,00 z≥
(Grupa I)

za 1 m3 úciekÛw wt≥aczanych
bezpoúrednio do przewodu t≥ocznego 3,40 z≥ + VAT tj. 3,64 z≥
(Grupa II)

Za≥πcznik
do uchwa≥y nr XXVIII/203/2005
Rady Miasta Marki
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ wodociπgowych i urzπ-
dzeÒ kanalizacyjnych bÍdπcych w posiadaniu Wodociπgu Mareckiego SpÛ≥-
ka z ograniczona odpowiedzialnoúciπ w Markach na lata 2005 - 2007

L.p. Zadania Planowany Planowane úrodki na lata
inwestycyjne koszt netto PLN

inwestycji netto
ogÛ≥em (PLN) 2005 2006 2007

Zadania wodociπgowe
1. Wodociπg

w ul. OkÛlnej 550 000 150 000 200 000 200 000
Zadania kanalizacyjne
2. PrzejÍcie 1 500 000 500 000 500 000 500 000

kanalizacji
sanitarnej
od przepompowni
TBS i okolic
przy ul. Duøej
do ul. OkÛlnej

3. Renowacja 150 000 150 000
starych kana≥Ûw
úciekowych
na terenie
osiedli
mieszkaniowych.

R A Z E M 2 200 000 650 000 700 000 850 000
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Uchwa≥a XXVIII / 204 /2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

zmieniajπca uchwa≥Í nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9
lutego 2005 roku w sprawie budøetu Miasta Marki na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 109 w zwiπzku z art. 124 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
W uchwale nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w

sprawie uchwalenia budøetu Miasta Marki na 2005 rok wprowadza siÍ nastÍpujπce
zmiany:

1) w planie dochodÛw budøetu miasta na 2005 rok zgodnie z za≥πcznikiem nr 1
do uchwa≥y,

2) w planie wydatkÛw budøetu miasta na 2005 rok zgodnie z za≥πcznikiem nr 2
do uchwa≥y.

ß 2
W uchwale nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w

sprawie uchwalenia budøetu Miasta Marki na 2005 rok:

1) ß 3 otrzymuje brzmienie Ñß 3. Deficyt budøetu gminy ustala siÍ w wysokoúci
    316.900 z≥otychî.
2) ß 4 otrzymuje brzmienie: Ñß 4. èrÛd≥em pokrycia deficytu w 2005 roku bÍdzie:
1) d≥ugoterminowa poøyczka z WFOåiGW w wysokoúci 1.624.000 z≥otych,
2) emisja obligacji komunalnych w wysokoúci 1.190.000 z≥otychî,
3) za≥πcznik nr 3 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 3
    do niniejszej uchwa≥y,
4) za≥πcznik nr 6 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 4
    do niniejszej uchwa≥y,
5) za≥πcznik nr 7 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 5
    do niniejszej uchwa≥y,
6) za≥πcznik nr 9 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 6
    do niniejszej uchwa≥y.

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

ß 4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

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

UCHWA£A Nr XXVIII/205/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyraøenia zgody na dokonanie darowizny  na rzecz
Skarbu PaÒstwa udzia≥u 1/4 czÍúci w prawie w≥asnoúci zabudowanej

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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) art. 13 ust. 2 i 2 a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  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
Wyraøa siÍ zgodÍ na dokonanie darowizny przys≥ugujπcego Gminie Miasto Marki

udzia≥u 1/4 czÍúci w prawie w≥asnoúci zabudowanej nieruchomoúci po≥oøonej w
Markach przy ul. Pi≥sudskiego 142 , stanowiπcej  dzia≥kÍ nr ewid. 37  o powierzchni
4002 m2 w  obrÍbie 4-01,  na rzecz Skarbu PaÒstwa z przeznaczeniem na siedzibÍ
Komisariatu Policji.

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 XXVIII/206/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Markach

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.), w zwiπzku z art. 58 ust. 1 i 6, art. 5
ust. 5 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Dokonuje siÍ zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Markach nadajπc

mu nowπ nazwÍ o treúci: ÑPrzedszkole Miejskie Nr 1 w Markach im. ÑWeso≥y skrzatî.î

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

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

kiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia.

Uchwa≥a Nr  XXVIII/207/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyboru ≥awnikÛw do Sπdu OkrÍgowego Warszawa -
Praga w Warszawie

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sπdÛw powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Stwierdza siÍ, øe w g≥osowaniu tajnym, ≥awnikiem do Sπdu OkrÍgowego War-

szawa - Praga w Warszawie zosta≥a wybrana:
Anna Ilona Latoszek

ß 2
ProtokÛ≥ Komisji Skrutacyjnej stanowi za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.
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Biuletyn informacyjny
Urzêdu Miasta Marki

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

JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki

Uchwa≥a Nr XXVIII/208/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie wsparcia inicjatywy rozwoju ruchu rowerowego
w aglomeracji warszawskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miasta
Marki uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
Rada Miasta Marki popiera inicjatywÍ Rady Dzielnicy TargÛwek m.st. Warsza-

wy w sprawie dostosowania warszawskich drÛg i mostÛw do ruchu rowerowego
poprzez wdroøenie rozwiπzaÒ umoøliwiajπcych po≥πczenia pomiÍdzy dzielnicami
m. st. Warszawy i sπsiednimi gminami okreúlonπ w uchwale Nr XXVII/81/04 Rady
Dzielnicy TargÛwek z dnia 15 listopada 2004 roku

ß 2
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Opinia Rady Miasta Marki
w sprawie uchwa≥y Nr XXVII/81/04
Rady Dzielnicy TargÛwek m.st. Warszawy

Rada Miasta Marki popiera ideÍ zawartπ w uchwale Rady Dzielnicy TargÛwek
m. st. Warszawy. Inicjatywa dostosowania warszawskich ciπgÛw komunikacyjnych
do ruchu rowerowego pozwoli stworzyÊ sieÊ drÛg, po ktÛrych bÍdzie moøna bez-
piecznie poruszaÊ siÍ rowerem, co bÍdzie sprzyja≥o zmniejszeniu natÍøenia ruchu
samochodowego i tym samym przyczyni siÍ do spadku emisji spalin i ha≥asu, zmniej-
szy zat≥oczenie drÛg oraz problemy z parkowaniem na ulicach miasta.

MoøliwoúÊ poruszania siÍ rowerem sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu øycia,
a dla okolic podmiejskich, w ktÛrych sπ obszary zieleni, stanowi szansÍ rozwoju
rekreacji i turystyki rowerowej.

Strona internetowa:
www.marki.pl

Komisje Rady Miasta Marki
Przedmiotem posiedzenia Komisji Bud¿etowo - Gospodar-

czej w dniu 8 czerwca by³o:
- wydanie opinii o projekcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia

zgody na odp³atne nabycie do zasobu nieruchomo�ci gminnych,
niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej przeznaczonej w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod
gmin¹ drogê publiczn¹,

- wydanie opinii o projekcie uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê
nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku
w sprawie bud¿etu Miasta Marki na 2005 rok.

- wydanie opinii o projekcie uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia
d³ugoterminowej po¿yczki ze �rodków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- wydanie opinii o projekcie uchwa³y w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki �Marki
VIII�,

- wydanie opinii o projekcie uchwa³y w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Marki �Plan Zachód�,

- wydanie opinii o projekcie uchwa³y w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Marki �Osiedle Wenecja�.

W dniu 15 czerwca mia³o miejsce posiedzenie Komisji O�wia-
ty Kultury i Sportu, przedmiotem którego by³o:

- wydanie opinii o projekcie uchwa³y w sprawie utrzymania
funkcjonowania Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Prymasa Tysi¹clecia w
Markach,

- omówienie lokalizacji terenów rekreacyjnych oraz zapo-
znanie siê z materia³ami zgromadzonymi przez Referat Ochrony
�rodowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w tym zakresie,

- omówienie przebiegu szlaków rowerowych na terenie mia-
sta Marki.

Dach do remontu
Zosta≥o rozstrzygniÍte postÍpowanie o udzielenie za-

mÛwienia publicznego na remont dachu nad budynkiem
mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Markach, prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W
wyniku oceny ofert do wykonania przedmiotu zamÛwie-
nia wybrana zosta≥a oferta firmy: Zak≥ad RobÛt OgÛlno-
budowlanych, Wies≥aw Jerzy DrÛzd, Warszawa. Cena ofer-
ty: 14 772,75 z≥ brutto.

Wymiana o�wietlenia
W wyniku porÛwnania i oceny ofert z≥oøonych w po-

stÍpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograni-
czonego na wymianÍ opraw oúwietlenia drogowego w
Markach jako najkorzystniejszπ wybrano ofertÍ firmy:
ÑELZARî Us≥ugi Elektryczne, Warszawa.

Mieszkania, etap drugi
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowê socjal-

nego budynku mieszkalnego z 16 mieszkaniami w Markach przy
ul. Lisa Kuli 73B. Z³o¿ono trzy oferty. Najtañsz¹ i najkorzyst-
niejsz¹ z³o¿y³a firma INSTALBUD z siedzib¹ w Rzeszowie.
Oferta opiewa na kwotê 1.103.338,21 z³otych. Z firm¹ t¹ zawar-
to umowê. Nie oby³o siê bez protestów firm, które z³o¿y³y oferty
opiewaj¹ce na wy¿sze ceny. Firmy te zarzuci³y INSTALBUDO-
WI stosowanie metod niedopuszczalnej konkurencji.

Przetargi
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      Nasze Marki     Nasze Marki     Nasze Marki

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

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

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

Przychodnie Zdrowia
ul. Sportowa 3 NZOZ ÑKARDIO-MEDî

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

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

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

e-mail adastra@neostrada.pl

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
Gminne Centrum Reagowania((((( 501-437-802


