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Tak
dla nowego
komisariatu

W≥adze miasta od kilku lat czyniπ
starania o budowÍ nowej siedziby dla
mareckiej policji. Starania te w po-
przednich latach spotyka≥y siÍ z trud-
nym do zaakceptowania stanowi-
skiem policyjnych decydentÛw. Ocze-
kiwano od mareckiego samorzπdu
powaønego wk≥adu finansowego w
przedsiÍwziÍcie, siÍgajπcego nawet 50
procent kosztÛw. Warunki te nie mo-
g≥y byÊ przyjÍte przez miasto bory-
kajπce siÍ z licznymi niezaspokojony-
mi potrzebami.

W 2004 roku nastπpi≥ prze≥om, ktÛ-
ry przez wtajemniczonych wiπzany
jest z budowπ osiedla policyjnego
przy ul. Duøej. Burmistrzowi, korzy-
stajπcemu z poparcia budujπcego osie-
dle mieszkaniowe Towarzystwa Bu-
downictwa Spo≥ecznego ÑMille-
niumî, uda≥o siÍ wynegocjowaÊ z
Komendantem Sto≥ecznym Policji
zdecydowanie korzystniejsze warun-
ki. Miasto mia≥o ze swoich zasobÛw
przekazaÊ policji dzia≥kÍ, na ktÛrej
mia≥ powstaÊ nowy komisariat.

W krÛtkim czasie znaleziono do-
godnπ lokalizacjÍ. Nowa siedziba po-
licji mia≥a siÍ znaleüÊ w centralnej czÍ-
úci miasta na posesji przy Al. Pi≥sud-
skiego 142 o powierzchni ponad 4.000
metrÛw kwadratowych. Jeszcze w
2004 roku kupiono od dotychczaso-
wych w≥aúcicieli za 130.000 z≥otych
jednπ czwartπ udzia≥Ûw w nierucho-
moúci. Pozosta≥a czÍúÊ udzia≥Ûw sta-
nowi≥a w≥asnoúÊ Skarbu PaÒstwa.

Istotnym obciπøeniem nierucho-
moúci jest znajdujπcy siÍ na niej bu-
dynek, w ktÛrym mieszkajπ trzy ro-
dziny.

Dom - czê�æ druga

Trwa budowa czterech segmentÛw komunalnych budynkÛw mieszkalnych
przy ul. Lisa Kuli 73 b. W po≥owie wrzeúnia koÒczono stan surowy. To drugi
etap wznoszenia mieszkaÒ komunalnych w Markach. Do koÒca 2005 r. po-
wstanie 16 nowych mieszkaÒ.

Czas na szko³ê

Urzπd Miasta Marki na wspÛ≥finansowanie letniego wypoczynku 400 dzieci
przeznaczy≥ kwotÍ 62.000 z≥. O tym, gdzie by≥y nasze dzieci, piszemy na str. 5.
Teraz czas na naukÍ szkolnπ. W tym wydaniu biuletynu takøe informacje o
mareckich placÛwkach oúwiatowych w roku szk. 2005/2006.
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W rocznicê
W dniu 1 wrzeúnia 2005 roku pod

pomnikiem przy ul. Paderewskiego
odby≥a siÍ uroczystoúÊ zwiπzana z 56.
rocznicπ wybuchu II wojny úwiato-
wej. W uroczystoúci wziÍli udzia≥
kombatanci, m≥odzieø ze wszystkich
mareckich szkÛ≥ oraz mieszkaÒcy.
Jako pierwszy g≥os zabra≥ øo≥nierz
wrzeúnia 1939 roku Jan Penzio≥, ktÛ-
ry opowiedzia≥ o swoich doúwiadcze-
niach i przeøyciach zwiπzanych z
wybuchem wojny. Prowadzπcy uro-
czystoúÊ burmistrz Janusz WerczyÒ-
ski podziÍkowa≥ kombatantom za nie-
zawodnπ obecnoúÊ, ale przede
wszystkim s≥owa wdziÍcznoúci skie-
rowa≥ do licznie zgromadzonej m≥o-
dzieøy. Ich obecnoúÊ w ocenie burmi-
strza jest gwarancjπ przekazania na-
stÍpnym pokoleniom pamiÍci o wiel-
kich czynach synÛw Narodu Polskie-
go. Zebrani z≥oøyli pod pomnikiem
kwiaty i wieÒce.

Papie¿ patronem
W dniu 14 wrzeúnia 2005 roku

Rada Miasta Marki na wniosek Bur-
mistrza podjÍ≥a uchwa≥Í o nadaniu
Zespo≥owi SzkÛ≥ Nr 1 w Markach
imienia Jana Paw≥a II.

Nowy proboszcz
W dniu 7 sierpnia 2005 roku w Ko-

úciele úw. Andrzeja Boboli podczas
uroczystej mszy úw. powitano nowe-
go ksiÍdza proboszcza Stanis≥awa
Kaliszana oraz poøegnano probosz-
cza Maksymiliana SowÍ.

Po¿egnania
Ze smutkiem informujemy, øe w

dniu 23 sierpnia 2005 roku w Lesz-
nie ko≥o B≥onia odby≥ siÍ pogrzeb
wieloletniego proboszcza parafii åw.
Izydora w Markach Zdzis≥awa
Knio≥ka.

W dniu 9 sierpnia 2005 roku w Ko-
úciele parafialnym w Skolimowie po-
øegnaliúmy wieloletniego nauczycie-
la Szko≥y Podstawowej Nr 4, a ostat-
nio takøe Szko≥y Podstawowej Nr 3
w Markach AleksandrÍ Tomczyk.

Stypendia
Wydano 137 decyzji o przyznaniu

stypendiÛw oúwiatowych uczniom
pochodzπcym z terenu Marek. Wyda-
no takøe 8 decyzji negatywnych z
powodu zbyt wysokich dochodÛw na
osobÍ w rodzinie, ktÛre przekracza≥y
316 z≥otych netto. W 2005 roku mia-

sto Marki wyda na stypendia oúwia-
towe ≥πcznπ kwotÍ 14 134,40 z≥otych.
Nie przyznano øadnego zasi≥ku
oúwiatowego. Jedyny z≥oøony w tej
sprawie wniosek rozstrzygniÍto od-
mownie z powodu up≥ywu duøego
czasu od zdarzenia, ktÛre mia≥o uza-
sadniaÊ przyznanie zasi≥ku.

Prywatyzacja na
zdrowie
W dniu 14 czerwca 2005 roku Bur-

mistrz Miasta Marki zawar≥ umowy
kupna-sprzedaøy pakietu stanowiπ-
cych dotπd w≥asnoúÊ Miasta udzia≥Ûw
w spÛ≥ce z ograniczonπ odpowie-
dzialnoúciπ Mareckim Oúrodku Zdro-
wia. W ten sposÛb w posiadaniu Mia-
sta pozosta≥ tylko symboliczny 1 pro-
cent udzia≥Ûw. Od samego poczπtku
zamiarem w≥adz Miasta by≥o stopnio-
we wycofywanie siÍ z udzia≥u w spÛ≥-
ce. Pierwotnie ustalono takøe, øe na-
bywcami udzia≥Ûw sprzedawanych
przez Miasto mogπ byÊ wy≥πcznie pra-
cownicy SpÛ≥ki (lekarze i pielÍgniar-
ki). Zadowalajπca sytuacja finansowa
firmy medycznej sk≥oni≥a Burmistrza
Miasta do skorzystania z upowaønie-
nia Rady Miasta, ktÛre pozwala≥o na
zbycie udzia≥Ûw w wysokoúci do 99
procent kapita≥u SpÛ≥ki. Burmistrz
Miasta rozwaøa wystπpienie do Rady
Miasta z inicjatywπ uchwa≥odawczπ
pozwalajπcπ na ca≥kowite wycofanie
siÍ z rynku us≥ug medycznych. W ten
sposÛb na terenie Miasta Marki bÍdπ
dzia≥a≥y wy≥πcznie prywatne firmy
medyczne.

Badania
mammograficzne
W dniu 10 sierpnia 2005 roku Bur-

mistrz Miasta Marki zawar≥ z Powia-
tem Wo≥omiÒskim porozumienie w
sprawie realizacji programu wczesnej
profilaktyki nowotworÛw piersi u
kobiet. Program przewiduje przepro-
wadzenie badaÒ mammograficznych
kobiet w wieku powyøej lat 40. Koszt
jednego badania, ktÛry wynosi 65 z≥o-
tych, zostanie w wysokoúci 30 z≥otych
pokryty przez miasto Marki a w wy-
sokoúci 20 z≥otych przez Powiat.
Mieszkanki Marek, ktÛre poddadzπ
siÍ badaniu w Szpitalu Wo≥omiÒskim
zap≥acπ tylko 15 z≥otych. IloúÊ miejsc
jest ograniczona, dlatego teø zapisÛw
moøna dokonywaÊ osobiúcie w Zak≥a-
dzie Diagnostyki Obrazowej Szpita-
la w Wo≥ominie ul. GdyÒska 1/3 w
godz. 8.00 - 14.30 lub telefonicznie
pod numerem (022) 763 - 31 - 83.

Nowa siedziba
SpÛ≥dzielczy Bank Ogrodniczy

zwiπzany z Markami od 1990 roku
zmieni≥ swojπ siedzibÍ. Bank opuúci≥
lokal przy ul. Lisa Kuli wynajmowa-
ny dotπd od Miasta. W ciπgu ostat-
nich miesiÍcy przygotowano nowπ
okaza≥π siedzibÍ przy Al. Pi≥sudskie-
go 138. W dniu 27 czerwca 2005 roku
przy udziale przedstawicieli w≥adz
Miasta odby≥o siÍ uroczyste otwarcie
i poúwiÍcenie nowego lokalu. Po-
mieszczenia przy ul. Lisa Kuli sπ obec-
nie adaptowane na potrzeby Oúrod-
ka Pomocy Spo≥ecznej w Markach.

Kontrowersje
wokó³ remontu
Podczas prac nad projektem bu-

døetu Miasta na 2005 rok wiele emo-
cji wzbudzi≥a kwestia remontu bu-
dynku przy Al. Pi≥sudskiego 196 A.
Budynek ten przejÍty do eksploatacji
na poczπtku lat dziewiÍÊdziesiπtych
od dawnego ÑFOMARUî jest w bar-
dzo z≥ym stanie technicznym. Przy-
gotowana przez Urzπd Miasta eksper-
tyza wskazuje, jako przyczynÍ postÍ-
pujπcej degradacji obiektu, skanda-
liczny sposÛb, w jaki budynek wznie-
siono. Wymaga on natychmiastowe-
go remontu. Jego koszt oszacowano
na kwotÍ przekraczajπcπ 500 000 z≥o-
tych. Po d≥ugich sporach Rada Mia-
sta wyrazi≥a zgodÍ na wykonanie w
2005 roku czÍúci zamierzonych prac,
ktÛre to prace zosta≥y wykonane.

Po¿ar
W dniu 8 wrzeúnia 2005 roku w

Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Mar-
kach dosz≥o do niegroünego w skut-
kach poøaru. W godzinach przedpo-
≥udniowych pracownicy przedszko-
la dostrzegli dym wydobywajπcy siÍ
z pomieszczenia kot≥owni. B≥yska-
wicznie ewakuowano dzieci i przy-
stπpiono do akcji gaúniczej. Okaza≥o
siÍ, øe od p≥omienia z kot≥a gazowe-
go zajÍ≥y siÍ rzeczy zgromadzone w
kot≥owni. Obecni na miejscu zdarze-
nia pracownicy zwrÛcili uwagÍ dy-
rekcji i pracownikom przedszkola na
niedopuszczalnoúÊ praktyki przecho-
wywania w kot≥owni jakichkolwiek
sprzÍtÛw. Uszkodzenia, ktÛrych war-
toúÊ oceniono na kilkaset z≥otych zo-
sta≥y w krÛtkim czasie usuniÍte. Z
pewnoúciπ wydarzenie to bÍdzie dla
pracownikÛw przedszkola nauczkπ na
przysz≥oúÊ. Gdyby wydarzenie mia≥o
miejsce zimπ w porze nocnej, jego skut-
ki by≥yby zapewne katastrofalne.
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Apel do GDDPiA
Burmistrz Miasta Marki zwrÛci≥ siÍ

do Generalnej Dyrekcji DrÛg Krajo-
wych i Autostrad o likwidacjÍ uste-
rek na drodze krajowej nr 8 przebie-
gajπcej przez Miasto Marki. Wymie-
ni≥ miÍdzy innymi:

1. Remont fragmentu chodnika
wzd≥uø zatoki autobusowej przy
skrzyøowaniu z ul. Ma≥achowskiego,
poniewaø jest on czÍúciowo zapadniÍ-
ty. Utrudnia to pieszym korzystanie
z przystanku a w ubytkach tworzπ siÍ
zastoiny wody.

2. WymianÍ p≥yt chodnikowych na
skrzyøowaniu z ul. Lipowπ. Prawa i
lewa strona chodnika oraz na przej-
úciu dla pieszych przy skrzyøowaniu
z ul. Pomnikowπ w miejscu tzw. Ñazy-
luî (dzielπcego pasy ruchu).

3. Odtworzenie nawierzchni chod-
nika wzd≥uø zatoki autobusowej przy
skrzyøowaniu z ul. Pomnikowπ.

4. WymianÍ zniszczonej barierki
ochronnej na wysokoúci posesji Al.
Pi≥sudskiego 206.

5. Wykonanie obiecanej k≥adki dla
pieszych na wysokoúci koúcio≥a w
Strudze.

Burmistrz Miasta Marki zwrÛci≥ siÍ
ponownie do Generalnej Dyrekcji
DrÛg Krajowych i Autostrad o podjÍ-
cie dzia≥aÒ w zakresie wykonania sy-
gnalizacji úwietlnej na skrzyøowaniu
Al. Pi≥sudskiego z ul. Kasztanowπ i
ul. Spokojonπ. Inwestycja, zgodnie z
wczeúniejszym pismem GDDKiA,
by≥a planowana w drugim pÛ≥roczu
roku 2005.

Woda dla ka¿dego
Trwajπcy od kilku lat proces budo-

wy sieci wodociπgowej powoli dobie-
ga koÒca. Do wiÍkszoúci zabudowa-
nych obszarÛw Miasta zosta≥a juø
doprowadzona sieÊ wodociπgowa. W
dniu 24 czerwca 2005 roku Burmistrz
Miasta Marki skierowa≥ do Woje-
wÛdzkiego Funduszu Ochrony åro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie wniosek o przyznanie poøycz-
ki w wysokoúci 584.000 z≥otych na
budowÍ wodociπgu na terenie Mia-
sta Marki w ramach programu inwe-
stycyjnego dofinansowanego z Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Preferencyj-
na poøyczka uzupe≥ni úrodki niezbÍd-
ne do realizacji w 2005 roku czÍúci
programu budowy wodociπgu dofi-
nansowanego ze úrodkÛw unijnych.
Przypomnijmy, øe Miasto Marki
otrzyma na ten cel ze ürÛde≥ unijnych
kwotÍ 4.200.000 z≥otych.

Teatr w Markach
Niezaleøny Salon Literacko-Arty-

styczny zorganizowa≥ w Markach te-
atr pod nazwπ ÑTeatr Przy Domuî.
Siedziba teatru mieúci siÍ w Domu
Katolickim. Wystawiane tam bÍdπ
spektakle teatralne przynajmniej raz
w miesiπcu. WystÍpowaÊ w nich bÍdπ
aktorzy scen polskich, znani wszyst-
kim z teatrÛw i telewizji. Inaugura-
cyjny spektakl pod tytu≥em ÑEmi-
granciî S≥awomira Mroøka odby≥ siÍ
w dniu 24 wrzeúnia. Reøyserem spek-
taklu jest Jerzy Zygmunt Nowak,
oprawa sceniczna Miros≥aw Rusz-
kowski. Wystepujπ Pawe≥ Nowisz i
Jerzy Zygmunt Nowak- aktorzy te-
atru Verum. Sponsorem spektaklu jest
firma TECHBUD - materia≥y dacho-
we sprzedaø i wykonawstwo.

Dla Zarz¹du Dróg
Urzπd Miasta Marki zakupi≥ samo-

chÛd marki Toyota Yaris na potrzeby
wykonywania zadaÒ Referatu Zarzπ-
du DrÛg. SamochÛd bÍdzie s≥uøy≥ do
realizacji zadaÒ wymagajπcych pracy
w terenie dotyczπcych interwencji bie-
øπcego utrzymania drÛg w zakresie
nawierzchni oraz oúwietlenia, nadzo-
rÛw nad prowadzonymi robotami w
ulicach, wykonania pomiarÛw i oce-
ny napraw nawierzchni, wymiany
oznakowania ulicznego.

Zaliczka
alimentacyjna
Urzπd Miasta Marki informuje, øe

wnioski o ustalenie zaliczki alimen-
tacyjnej naleøy sk≥adaÊ w kancelarii
urzÍdu, pok. nr 6. SzczegÛ≥owych in-
formacji o sposobie wype≥aniania
wnioskÛw i ich rozpatrywania udzie-
la pani Alicja Materla - Paciorek (781
10 03 wew. 131).

Winda w �Pi¹tce�
Opracowano program funkcjonal-

no-uøytkowy düwigu osobowego w
budynku Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 przy ul.
Wczasowej nr 5 w Markach. Winda
zostanie zainstalowana w zwiπzku z
dostosowaniem budynku szko≥y do
potrzeb dzieci niepe≥nosprawnych,
ktÛre bÍdπ uczÍszcza≥y do utworzo-
nego w Gimnazjum Nr 2 oddzia≥u
integracyjnego.

Remonty
w szko³ach
ZakoÒczono prace remontowe w

dwÛch placÛwkach oúwiatowych. W

Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano
remont korytarza, polegajπcy na ro-
botach malarskich i wymianie posa-
dzek. W Szkole Podstawowej Nr 3
przeprowadzono kompleksowy re-
mont ≥azienek dla ch≥opcÛw, polega-
jπcy na wymianie instalacji i urzπdzeÒ
sanitarnych, posadzek oraz ok≥adzin
úciennych.

Nasze drzewa
Duøy niepokÛj w≥adz miasta budzi

stan drzew wchodzπcych w sk≥ad alei
pomnikowej przy ul. Kasztanowej w
Markach. Burmistrz Miasta zwrÛci≥
siÍ w tej sprawie do Wydzia≥u Ochro-
ny årodowiska i Rolnictwa Mazo-
wieckiego UrzÍdu WojewÛdzkiego.
Pismem z dnia 30 czerwca odpowie-
dziano øe w obecnym czasie nie mogπ
byÊ przeprowadzone kompleksowe
prace pielÍgnacyjno-konserwatorskie.
årodki przewidziane na ten cel w bu-
døecie wojewody na bieøπcy rok zo-
sta≥y juø wyczerpane. Jednoczeúnie
zapewniono Burmistrza o zajÍciu siÍ
sprawπ w roku 2006.

Nasze wybory
Frekwencja w naszym mieúcie

wynios≥a 38 procent.
Wyniki g≥osowania:

SEJM:

Ruch Patriotyczny - 227 g≥osÛw
PPP - 19 g≥osÛw
LPR - 580 g≥osÛw
Partia Demokratyczna

- 116 g≥osÛw
SDPL - 84 g≥osy
PiS - 2674 g≥osÛw
SLD - 311 g≥osÛw
PO - 1816 g≥osÛw
PPN - 21 g≥osÛw
PSL - 82 g≥osy
Platforma Janusza Korwin-Mikke

- 157 g≥osÛw
KKW O.K.O. - 6 g≥osÛw
Samoobrona - 337 g≥osÛw
Dom Ojczysty - 279 g≥osÛw

SENAT:

PiS Piotr Andrzejewski - 4028 g≥o-
sÛw, Samoobrona - Micha≥ WrÛblew-
ski - 669 g≥osÛw, LPR- Stanis≥aw Mi-
chalkiewicz- 1554 g≥osÛw, LPR - Ry-
szard Walczak - 844 g≥osy, Dom Oj-
czysty - Krzysztof Oksiuta - 438 g≥o-
sÛw, PO - Robert Smoktunowicz -
3029 g≥osÛw, S jak Senat RP - Wies≥aw
WÛjcik-   170 g≥osÛw, PPN- Ryszard
Gawrysiuk - 198 g≥osÛw, S jak Senat
RP- Eløbieta Paziowska - 311 g≥osÛw.
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Poniewaø stan budynku nakazy-
wa≥ jak najszybsze dokonanie rozbiÛr-
ki, rozwiπzaniem wydawa≥o siÍ prze-
kwaterowanie ich do mieszkaÒ ko-
munalnych. Brak wolnych mieszkaÒ
nie zmniejszy≥ determinacji w≥adz
miasta. W budøecie na 2005 rok zna-
laz≥y siÍ úrodki na budowÍ od kilku
lat planowanego przy ul. Lisa Kuli
nowego budynku mieszkalnego.

Jednoczeúnie podjÍto rozmowy z
rodzinami przewidzianymi do wy-
kwaterowania. Ku zaskoczeniu
wszystkich, øadna z rodzin nie wy-
razi≥a zainteresowania umieszcze-
niem do czasu zakoÒczenia budowy
mieszkaÒ przy ul. Lisa Kuli w loka-
lach zastÍpczych. Oczekiwano wska-
zania lokali docelowych a to dla
w≥adz miasta by≥o niewykonalne. W
tej sytuacji dokonanie rozbiÛrki w
2005 roku sta≥o siÍ niemoøliwe.

Tymczasem Komendant Sto≥eczny
Policji, z coraz wiÍkszπ niecierpliwo-
úciπ, oczekiwa≥ udostÍpnienia odpo-
wiedniej dzia≥ki. Swojπ niecierpli-
woúÊ uzasadnia≥ posiadaniem w bu-
døecie na 2005 rok úrodkÛw pozwa-
lajπcych na rozpoczÍcie budowy ko-
misariatu. Z koÒcem roku pieniπdze
te przepadnπ i nie wiadomo czy zna-
laz≥yby siÍ w budøecie na rok 2006.

W poúpiechu poszukiwano nowej
lokalizacji. Jeszcze w czasie wakacji
Burmistrz uzna≥, øe jedynπ odpo-
wiedniπ dla budowy nowego komi-
sariatu a jednoczeúnie moøliwπ do
natychmiastowego udostÍpnienia,
jest dzia≥ka w bezpoúrednim sπsiedz-
twie budynkÛw przychodni zdrowia
i biblioteki. Do Rady Miasta skiero-
wano stosowny projekt uchwa≥y. Bur-
mistrz uzasadniajπc swojπ propozy-
cjÍ wskaza≥ na liczne wπtpliwoúci
oraz argumenty przemawiajπce za
podjÍciem tej decyzji. Na sesji w dniu
14 wrzeúnia 2005 roku Rada Miasta
przychyli≥a siÍ do propozycji. Tylko
radny Robert Tankiewicz zag≥osowa≥
przeciwko jej podjÍciu, a trzech in-
nych radnych wstrzyma≥o siÍ od g≥o-
su.

Wszystko wskazuje na to, øe jesz-
cze jesieniπ tego roku rozpocznie siÍ
budowa nowego komisariatu policji.
Oby poprawi≥o to nasze poczucie bez-
pieczeÒstwa.

Tak
dla nowego
komisariatu

Dokoñczenie ze str. 1

Koniec, czyli pocz¹tek

W 2004 roku podjêto decyzjê o ubiega-
niu siê o dofinansowanie budowy systemu
kanalizacji sanitarnej w po³udniowej czê�ci
miasta Marki (od granicy z Warszaw¹ do
rzeki D³ugiej) ze �rodków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego i w sierpniu z³o¿ono stosowny wnio-
sek. Zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ wniosek
poddano ocenie panelu ekspertów. Z liczb¹
71,87 punktów marecki wniosek znalaz³ siê
na 15 pozycji w województwie mazowiec-
kim. W styczniu 2005 roku Regionalny Ko-
mitet Steruj¹cy opublikowa³ listê projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania.
Marek na li�cie tej nie by³o. Okaza³o siê ¿e
zmieniono kolejno�æ wniosków na li�cie
ustalonej przez panel ekspertów. �ród³em
szczególnej goryczy dla zaanga¿owanego w
sprawê Burmistrza Janusza Werczyñskiego
i jego wspó³pracowników by³o to, ¿e RKS
przyzna³ pomoc finansow¹ trzem gminom,
które uzyska³y mniejsz¹ liczbê punktów ni¿
miasto Marki. Zarz¹d Województwa Mazo-
wieckiego dokona³ wyboru zgodnie z reko-
mendacjami RKS.

W oczekiwaniu na decyzjê o przyznaniu
dofinansowania w ramach ZPORR, w listo-
padzie 2004 roku miasto z³o¿y³o wstêpny
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spój-
no�ci dla budowy kanalizacji sanitarnej w
pó³nocnej czê�ci miasta. Sukces obydwu
wniosków dawa³ mo¿liwo�æ uruchomienia
w stosunkowo krótkim czasie budowy ka-
nalizacji sanitarnej dla ca³ego miasta.

W zwi¹zku z decyzj¹ Zarz¹du Wojewódz-
twa Mazowieckiego wydawa³o siê, ¿e uzy-
skanie �rodków z tego �ród³a jest ju¿ nie-
mo¿liwe. W marcu 2005 roku Burmistrz po-
stanowi³ rozszerzyæ zakres rzeczowy pro-
gramu zg³oszonego do Funduszu Spójno�ci

obejmuj¹c nim ca³e miasto. Projekt otrzy-
ma³ nazwê �Budowa kanalizacji sanitarnej
na obszarze aglomeracji miasta Marki�.
Tymczasem w sierpniu 2005 roku Marsza-
³ek Województwa Mazowieckiego poinfor-
mowa³ Burmistrza, ¿e uchwa³¹ Zarz¹du
Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lip-
ca 2005 roku wniosek o dofinansowanie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej na obszarze po-
³udniowym miasta Marki zosta³ umieszczo-
ny na li�cie rezerwowej i otrzyma dofinan-
sowanie w momencie pojawienia siê �rod-
ków finansowych. Ta zaskakuj¹ca informa-
cja sta³a siê �ród³em komplikacji. Marsza-
³ek Województwa Mazowieckiego zakwe-
stionowa³ marecki wniosek do Funduszu
Spójno�ci o dofinansowanie budowy syste-
mu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglo-
meracji miasta Marki, uznaj¹c ¿e czê�æ za-
dañ wchodz¹cych w jego zakres objête jest
projektem do ZPORR.

Przed Burmistrzem i Rad¹ Miasta nie lada
dylemat. Nie wolno zabiegaæ o �rodki na re-
alizacjê tego samego zadania z dwóch ró¿-
nych �róde³. Postawienie na szansê zwi¹za-
n¹ z umieszczeniem na li�cie rezerwowej
ZPORR oznacza konieczno�æ zawê¿enia
wniosku do Funduszu Spójno�ci. Mo¿e to
oznaczaæ mo¿liwo�æ uruchomienia budowy
kanalizacji na po³udniu miasta w stosunko-
wo krótkim czasie. Nikt jednak nie wie kie-
dy i czy w ogóle jakiekolwiek �rodki trafi¹
do gmin z listy rezerwowej. Postawienie na
Fundusz Spójno�ci, jako �ród³o dofinanso-
wania budowy kanalizacji na obszarze ca-
³ego miasta, mo¿e oznaczaæ uzyskanie po-
mocy finansowej dopiero w 2007 roku. Pod-
jêcie decyzji w takich warunkach przypo-
mina rozwi¹zywanie równania z wieloma
niewiadomymi.

ZakoÒczy≥y siÍ prace w ul. Fabrycznej, samochody w po≥owie wrzeúnia wrÛci≥y na tÍ mareckπ drogÍ.
To by≥ kolejny etap doprowadzania jednej z najwaøniejszych arterii do stanu Ñcywilizowanegoî.
Najprawdopodobniej juø nied≥ugo rozpocznie siÍ wykonanie sygnalizacji úwietlnej na widocznym na
zdjÍciu skrzyøowaniu ul. Fabrycznej z ul. Zπbkowskπ.

Kanalizacyjne dylematy
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Jak co roku mareckie w³adze miasta, tak¿e w czasie tego-
rocznych wakacji zadba³y o zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y
letniego wypoczynku w ró¿norodnej formie jak kolonie, obozy
sportowe czy harcerskie. Ogó³em z letniego wypoczynku sko-
rzysta³o 400 dzieci. Urz¹d Miasta na wspó³finansowanie tego
przedsiêwziêcia przeznaczy³ kwotê 62.000 z³.

Finansowe wsparcie otrzyma³y mareckie Parafie, które zor-
ganizowa³y wyjazd w góry do Kosarzysk dla 80 dzieci - parafia
Marki, nad morze do Gdyni dla 76 dzieci - parafia Pustelnik, w
Bieszczady do Ustrzyk Dolnych dla 45 dzieci - parafia Struga.

Trzydziestka dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej �Chata� dzia-
³aj¹cej przy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych w Markach wyjecha³a na kolonie profilaktyczne do
uzdrowiskowej miejscowo�ci górskiej Muszyna Zdrój.

Dofinansowanie na zorganizowanie obozów profilaktycznych
na Mazurach dla 20 dzieci ze �wietlic prowadzonych na naszym
terenie otrzyma³ tak¿e O�rodek TRAD �Szansa�.

Tak¿e harcerze otrzymali finansowe wsparcie na zorganizo-
wanie obozów dla 70 harcerzy z Hufca Warszawa Praga Pó³noc
oraz 16 z Hufca Wo³omin.

Obozy sportowe dla poszczególnych dyscyplin sportowych
(oko³o 60 dzieci) zorganizowane zosta³y przez MTS �MARCO-

VIA2000� i inne organizacje, równie¿ przy wsparciu finanso-
wym gminy.

Tegoroczne wakacje szczê�liwie dobieg³y koñca, wszyscy ich
uczestnicy wrócili wypoczêci i zadowoleni, bogatsi o nowe do-
�wiadczenia, umiejêtno�ci i przyja�nie. Po tak �wietnym wypo-
czynku na pewno wszyscy maj¹ du¿o zapa³u do nauki w nowym
roku szkolnym. W zwi¹zku z tym wszystkim uczniom ¿yczymy
sukcesów w nauce, a wakacje ju¿ za rok.

Marki - podsumowanie wakacji 2005 roku

NiepokÛj wúrÛd kupcÛw centralnej
czÍúci Miasta Marki wzbudzi≥a infor-
macja o zamierzeniach inwestycyj-
nych firmy ÑMARCPOLî. Firma ta
kupi≥a obiekt, w ktÛrym w przesz≥o-
úci prowadzi≥a dzia≥alnoúÊ firma Auto
Lider. Inwestor kupi≥ takøe dwie sπ-
siednie dzia≥ki, o powierzchni 815 m
kw. kaøda, zapewne z zamiarem wy-
korzystania ich na parking. Gminie w
stosunku do obydwu dzia≥ek przys≥u-
giwa≥o prawo pierwokupu.

Przed Burmistrzem i Radπ Miasta
pojawi≥ siÍ nie lada dylemat. W≥aúci-
ciele niewielkich sklepÛw intensyw-
nie zabiegali o skorzystanie przez
gminÍ z prawa pierwokupu w prze-
konaniu, øe pokrzyøuje to zamierze-
nia ÑMARCPOLUî.

Cena ustalona w umowach, ktÛrπ
Miasto musia≥oby ponieúÊ korzysta-

jπc z prawa pierwokupu, by≥a nie-
zwykle wygÛrowana i znacznie prze-
kracza≥a mareckie realia rynkowe.
ZwrÛcono takøe uwagÍ, øe perspek-
tywa budowy nowego sklepu spotka-
≥a siÍ z duøπ øyczliwoúciπ wiÍkszoúci
mieszkaÒcÛw centralnej czÍúci Mia-
sta. Skorzystanie z prawa pierwoku-
pu by≥oby wiÍc wπtpliwym wydat-
kiem znacznej kwoty z budøetu Mia-
sta.

Z drugiej strony za skorzystaniem
z prawa pierwokupu przemawia≥a
troska o przysz≥oúÊ drobnego marec-
kiego handlu. Zwracano uwagÍ, øe
kilka lub kilkanaúcie niewielkich skle-
pÛw, ktÛre zapewne stracπ rentow-
noúÊ, to jedyne ürÛd≥o utrzymania
w≥aúcicieli i ich rodzin.

SprawÍ przesπdzi≥a informacja o
prowadzonych przez przedstawicie-

li ÑMARCPOLUî rozmowach z w≥a-
úcicielami innych sπsiednich nieru-
chomoúci, ktÛrzy oúwiadczyli, øe po
otrzymaniu korzystnej oferty cenowej
chÍtnie sprzedadzπ swoje nierucho-
moúci. W zwiπzku z tπ informacjπ sko-
rzystanie z prawa pierwokupu stra-
ci≥o jakikolwiek sens i Rada Miasta
podjÍ≥a negatywnπ decyzjÍ. Prawdo-
podobnie do podobnego wniosku
doszli takøe kupcy, ktÛrzy nie poja-
wili siÍ na sesji i nie zabiegali wiÍcej
o podjÍcie decyzji o pierwokupie.

Niestety, sprawa ÑMARCPOLUî
sta≥a siÍ przyczynkiem do szerzenia
dezinformacji. SzczegÛlnie przykre
plotki dotyczy≥y radnej Eløbiety åwi-
niarskiej, ktÛra bardzo zaangaøowa-
≥a siÍ w obronÍ interesÛw naszych
kupcÛw, a z≥oúliwi wypaczali inten-
cje jej dzia≥ania.

MARCPOL a sprawa marecka
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dowa, ktÛrej dokonano przed cztere-
ma laty polega≥a takøe na przystoso-
waniu obiektu na cele szkolnictwa
integracyjnego. Wzrost liczby miesz-
kaÒcÛw w obwodzie Szko≥y Podsta-
wowej Nr 2, ktÛrego skala przeros≥a
wszelkie oczekiwania decydentÛw,
ukaza≥ inny problem. Pomimo doko-
nanej rozbudowy, szko≥a cierpi na
brak dostatecznej iloúci sal dydaktycz-
nych. Dodatkowe klasy gimnazjalne
zwiÍkszy≥yby tylko skalÍ problemu.
Wariant umieszczenia integracyjnej
klasy gimnazjalnej w budynku Szko-
≥y Podstawowej Nr 2 po krÛtkiej ana-
lizie zosta≥ odrzucony.

Z pomocπ przysz≥o Gimnazjum Nr
2 przy ul. Wczasowej. Ustalono, øe
przy stosunkowo niewielkich nak≥a-
dach úrodkÛw moøna budynek szkol-
ny przystosowaÊ do potrzeb dzieci
niepe≥nosprawnych. W dniu 1 wrze-
únia 2005 roku naukÍ w Gimnazjum
Nr 2 rozpoczÍ≥a pierwsza integracyj-
na klasa gimnazjalna. W ciπgu najbliø-
szych dwÛch lat klasy takie bÍdπ
funkcjonowa≥y na kaødym poziomie
nauki w gimnazjum.

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

MinÍ≥o 6 lat od powo≥ania w Szko-
le Podstawowej Nr 2 w Markach
pierwszej klasy integracyjnej. Zgod-
nie z przepisami oúwiatowymi klasa
integracyjna liczy nie wiÍcej niø 20
uczniÛw i uczÍszcza do niej nie wiÍ-
cej niø piÍcioro dzieci niepe≥nospraw-
nych. Nad kaødym z oddzia≥Ûw inte-
gracyjnych opiekÍ - oprÛcz nauczycie-
la prowadzπcego zajÍcia dydaktycz-
ne ñ sprawuje pedagog specjalny.

Wbrew obawom, w krÛtkim cza-
sie idea szkolnictwa integracyjnego
spotka≥a siÍ z pe≥nπ akceptacjπ dzieci
i rodzicÛw. Wielu z rodzicÛw zaczÍ≥o
zabiegaÊ o umieszczenie swojej pocie-
chy w klasie integracyjnej. NaukÍ w
takiej klasie uznano za wyrÛønienie.

W roku szkolnym 2004/2005 na-
ukÍ w szkole podstawowej zakoÒczy-
≥a klasa, ktÛra przed szeúciu laty by≥a
pierwszπ klasπ integracyjnπ w Mar-
kach. Juø na poczπtku ubieg≥ego roku
szkolnego burmistrz i mareccy radni
podjÍli decyzjÍ o kontynuacji szkol-

nictwa integracyjnego takøe na pozio-
mie gimnazjÛw.

Decyzja nie by≥a ≥atwa. Doúwiad-
czenia poprzednich lat ukaza≥y z jak
wielkimi kosztami wiπøe siÍ utrzyma-
nie tej formy kszta≥cenia. Miasto Mar-
ki z tytu≥u utrzymywania klas inte-
gracyjnych otrzymuje nieco zwiÍk-
szonπ czÍúÊ oúwiatowπ subwencji
ogÛlnej. Dodatkowe úrodki to jednak
tylko u≥amek dodatkowych wydat-
kÛw. Prowadzone na bieøπco analizy
wskazywa≥y skalÍ wzrostu wydat-
kÛw na oúwiatÍ od czasu uruchomie-
nia pierwszej klasy integracyjnej.

Wielkim problemem by≥o znalezie-
nie lokalizacji dla pierwszej integra-
cyjnej klasy gimnazjalnej. Rozwaøa-
no powo≥anie nowego gimnazjum i
po≥πczenie go w zespÛ≥ szkÛ≥ ze Szko-
≥π Podstawowπ Nr 2. Budynek szkol-
ny jako jedyny w mieúcie wyposaøo-
ny jest w windÍ i inne urzπdzenia
pozwalajπce na przebywanie w obiek-
cie dzieci niepe≥nosprawnych. Rozbu-

Integracja w Gimnazjum Nr 2

Dla wszystkich uczniÛw rozpoczπ≥
siÍ nowy rok szkolny. Uczniowie ze
Szko≥y Podstawowej nr 2 im. Øo≥nie-
rzy A.K. II rejonu ÑCelkÛwî w Mar-
kach byli tego dnia radoúni. Moøe nie
tyle z rozpoczÍcia nauki, co ponow-
nego spotkania z rÛwieúnikami.
DzieÒ ten by≥ tym bardziej uroczysty
dla placÛwki, ze wzglÍdu na wpro-
wadzenie przez burmistrza Janusza
WerczyÒskiego nowej dyrektor Ewy
Lubeckiej. Przez ostatnie 5 lat funkcjÍ
tÍ pe≥ni≥a dyr. Miros≥awa Øybula-Wie-
logÛrska. Jak przysta≥o na tak znamie-
nitπ chwilÍ, oprÛcz øyczliwych s≥Ûw,
burmistrz wrÍczy≥ na rÍce nowego
gospodarza szko≥y bukiet kwiatÛw.

- SpoúrÛd czterech kandydatÛw
funkcja dyrektora przypad≥a mojej
osobie, z czego siÍ cieszÍ. Jestem ro-
dowitπ markowiankπ, z SP nr 2 zwiπ-
zanπ od 14 lat. Uczy≥am w klasach
m≥odszych nauczania zintegrowane-
go i wychowania do øycia w rodzi-
nie. Z chwilπ przejÍcia funkcji dyrek-
tora burmistrz zwolni≥ mnie z prowa-
dzenia zajÍÊ lekcyjnych. Na poczπtku
chcÍ bliøej zapoznaÊ siÍ z nowymi
obowiπzkami. W mojej pracy na
pierwszym miejscu zawsze bÍdzie
dobro dzieci. Stara czÍúÊ szko≥y wy-

maga remontu, realizacja tej inwesty-
cji bÍdzie dla mnie zadaniem priory-
tetowym. CzujÍ øyczliwoúÊ ze strony
rodzicÛw i w≥adz miasta. Mam na-
dziejÍ, øe dziÍki dobrej wspÛ≥pracy
uda nam siÍ wspÛlnie wiele osiπgnπÊ
- powiedzia≥a dyr. Ewa Lubecka.

Z nowym rokiem szkolnym pracÍ
w SP nr 2 podjÍ≥o dziewiÍciu nowych
nauczycieli, ktÛrzy wspÛlnie z inny-
mi bÍdπ tworzyÊ 48-osobowe grono
pedagogiczne. NaukÍ w szkole roz-
poczÍ≥o 453 uczniÛw, w tym najm≥od-
si w trzech oddzia≥ach zerowych.
Warto dodaÊ, øe do siedmiu klas in-
tegracyjnych uczÍszczajπ rÛwnieø
dzieci niepe≥nosprawne.

1 wrze�nia

Nowa pani dyrektor (fot. u gÛry)
i nowi uczniowie (fot. poniøej)
w Szkole Podstawowej nr 2.
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Nadal razem
W sk≥ad Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 w Markach wchodzi Szko≥a

Podstawowa Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 2. Funkcjonowa-
nie szko≥y podstawowej i gimnazjum w jednym zespole
stoi w sprzecznoúci z zasadami reformy oúwiaty wdroøo-
nej w 1999 roku. W wielu gminach skromna baza oúwia-
towa nie pozwoli≥a na zlokalizowanie nowo tworzonych
gimnazjÛw w odrÍbnym budynku. Ustawodawca
uwzglÍdniajπc takie trudnoúci dopuúci≥ moøliwoúÊ powo-
≥ania zespo≥u szkÛ≥, w sk≥ad ktÛrego wchodzi szko≥a pod-
stawowa i gimnazjum. Jednoczeúnie moøliwoúÊ ta zosta≥a
uzaleøniona od uzyskania pozytywnej opinii w≥aúciwego
kuratora oúwiaty. Kurator oúwiaty kaødorazowo bada za-
sadnoúÊ powo≥ania zespo≥u a przede wszystkim spe≥nie-
nie warunkÛw dotyczπcych zapewnienia dzieciom bez-
piecznych warunkÛw nauki. W dniu 11 maja 2005 roku
Mazowiecki Kurator Oúwiaty wyda≥ pozytywnπ opiniÍ w
sprawie przed≥uøenia okresu trwania Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2
w Markach. Przedstawiona dokumentacja potwierdza≥a
zgodnoúÊ z obowiπzujπcymi przepisami prawa. Po zapo-
znaniu siÍ z opiniπ Rada Miasta Marki w dniu 29 czerwca
2005 roku podjÍ≥a stosownπ uchwa≥Í.

Egzamin nauczycieli
W dniach 5, 7 i 12 lipca 2005 roku zosta≥y przeprowa-

dzone postÍpowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubie-
gajπcych siÍ o stopieÒ nauczyciela mianowanego. Komi-
sjom przewodniczy≥ jako przedstawiciel organu prowa-
dzπcego placÛwki oúwiatowe Krzysztof Wnuk - ZastÍpca
Burmistrza Miasta Marki. OgÛ≥em przeprowadzono 16
postÍpowaÒ egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnio-
nych w mareckich szko≥ach, ktÛre zakoÒczy≥y siÍ pomyúl-
nie zdanym egzaminem. W wyniku postÍpowania egza-
minacyjnego w dniu 5 lipca 2005 nastÍpujπce osoby uzy-
ska≥y tytu≥ nauczyciela mianowanego:

Szko≥a Podstawowa Nr 2: 1. Ewa Dobrowolska - wy-
chowanie fizyczne, 2. Agnieszka Rudnik - kszta≥cenie zin-
tegrowane, 3. Maria Kozubal - pedagog specjalny.

Szko≥a Podstawowa Nr 3: Iwona Szczygielska - kszta≥-
cenie zintegrowane.

Szko≥a Podstawowa Nr 4: 1. Beata SkibiÒska - kszta≥ce-
nie zintegrowane. W dniu 7 lipca 2005 roku egzamin zda-
li: ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 1: 1. Ewa Urban- Lenarciak - j. angiel-
ski, 2. Katarzyna Listwon - nauczyciel sztuki, 3. Barbara
Oleszczuk - j. rosyjski.

ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 2: 1. Katarzyna Czarnota - historia, 2.
Anna CieÊwierz - matematyka, 3. Iwona Konowska- £y-
pian - informatyka i biologia, 4. Magdalena Baszewska - j.
angielski.

W dniu 12 lipca 2005 roku do egzaminu przystπpili:
nauczyciele ze Szko≥y Podstawowej Nr 1 w Markach: 1.
Monika åwiπtek - przyroda, 2. Graøyna Kleczkowska - wy-
chowawca úwietlicy, 3. Edyta Monika Zielonka - historia,
4. Anna Chojecka - biblioteka.

Zmiany organizacyjne
Zarzπdzeniem Burmistrza Miasta Marki zatwierdzono

projekty organizacji szkÛ≥ i przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Marki na rok szkolny 2005/2006. Burmistrz
zatwierdzi≥ projekty w zakresie zadaÒ bezpoúrednich
(zwiπzanych z prowadzeniem zajÍÊ dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuÒczych). Burmistrz zwiÍkszy≥ tak-
øe iloúÊ godzin zajÍÊ edukacyjnych wynikajπcych z ramo-
wych planÛw nauczania o godziny przeznaczone na zajÍ-
cia dodatkowe z uwzglÍdnieniem potrzeb i zainteresowaÒ
uczniÛw (zajÍcia dydaktyczno-wyrÛwnawcze i logope-
dyczne). Na kaødy oddzia≥ klas od 0 do III w szkole pod-
stawowej przyznano jednπ godzinÍ tygodniowo a na kaø-
dy oddzia≥ klas starszych - dwie godziny tygodniowo.
Burmistrz wyrazi≥ takøe zgodÍ na utworzenie klasy spor-
towej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach. W ten spo-
sÛb pomimo zmniejszenia iloúci uczniÛw i oddzia≥Ûw w
mareckich szko≥ach, iloúÊ godzin zajÍÊ wzroúnie w stosun-
ku do roku szkolnego 2004/2005. Powinno to wp≥ynπÊ na
zwiÍkszenie i uatrakcyjnienie oferty kierowanej przez
mareckie szko≥y dla naszych dzieci.

Wobec stwierdzenia raøπcych dysproporcji w zakresie
kosztÛw realizacji zadaÒ poúrednich (administracja i ob-
s≥uga realizowana przez pracownikÛw zatrudnionych na
podstawie umowy o pracÍ oraz na podstawie innych
umÛw) Burmistrz Miasta zatwierdzi≥ projekty organizacji
szkÛ≥ i przedszkoli na okres od 1 wrzeúnia do 31 grudnia
2005 roku. W najbliøszych miesiπcach zostanie opracowa-
ny system, na podstawie ktÛrego poszczegÛlnym placÛw-
kom zostanπ przyznane úrodki na realizacjÍ zadaÒ poúred-
nich w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 roku.

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

Konkursy
rozstrzygniête

W dniach 27 i 28 czerwca 2005 roku w UrzÍdzie Miasta
zosta≥y przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrek-
torÛw w trzech placÛwkach oúwiatowych prowadzonych
przez Miasto Marki. Wszystkie konkursy przynios≥y roz-
strzygniÍcie, wy≥aniajπc kandydatÛw na stanowiska dy-
rektorÛw. Wyniki konkursÛw sπ nastÍpujπce:

1. Konkurs na stanowisko dyrektora Szko≥y Podstawo-
wej nr 3 im. Pomnik ZwyciÍstwa 1920 r. w Markach (27
czerwca 2005 r.). Wp≥ynÍ≥a jedna oferta z≥oøona przez EwÍ
Dziwulskπ. Konkurs zosta≥ rozstrzygniÍty. Komisja wy-
≥oni≥a kandydatkÍ na stanowisko dyrektora szko≥y, ktÛrπ
zosta≥a Ewa Dziwulska.

2. Konkurs na stanowisko dyrektora Szko≥y Podstawo-
wej im. Øo≥nierzy Armii Krajowej II Rejonu ÑCelkÛwî w
Markach (27 czerwca 2005 r.). Wp≥ynÍ≥y cztery oferty z≥o-
øone przez: a) AnnÍ Zalewskπ b) EwÍ Lubeckπ c) AnnÍ
Werelich d) EløbietÍ Koz≥owskπ. Komisja w wyniku spraw-
dzenia dokumentacji zawartej w ofertach odrzuci≥a ofer-
ty z≥oøone przez Paniπ AnnÍ Zalewskπ i Paniπ EløbietÍ
Koz≥owskπ. Kandydatki te nie zosta≥y dopuszczone do dal-
szego postÍpowania konkursowego. Po dokonaniu me-
rytorycznej oceny pozosta≥ych kandydatek, konkurs zo-
sta≥ rozstrzygniÍty. Komisja wy≥oni≥a kandydatkÍ na sta-
nowisko dyrektora szko≥y, ktÛrπ zosta≥a Pani Ewa Lubec-
ka.

3. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo≥u SzkÛ≥ nr
2 im. Prymasa Tysiπclecia w Markach (28 czerwca 2005 r.).
Wp≥ynÍ≥y dwie oferty z≥oøone przez: a) GraøynÍ Podwy-
sockπ b) Paw≥a Papisa. Konkurs zosta≥ rozstrzygniÍty. Ko-
misja wy≥oni≥a kandydatkÍ na stanowisko dyrektora ze-
spo≥u szkÛ≥, ktÛrπ zosta≥a Pani Graøyna Podwysocka.
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22 czerwca 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w
Markach by≥ szczegÛlnie donios≥ym dniem w øyciu ca≥ej
spo≥ecznoúci szkolnej. Tego dnia ÑczwÛrkaî zyska≥a swo-
jego patrona. Zosta≥ nim genera≥ Stefan Rowecki ÑGrotî.

Nadanie imienia, to taki moment w øyciu szko≥y, ktÛry
przynosi jej wyrÛønienie i poczucie dumy. Od tego dnia
uczymy siÍ i pracujemy nie tylko w ÑczwÛrceî, stajemy
siÍ ma≥π spo≥ecznoúciπ, ktÛrej dzia≥aniom przyúwieca nowe
motto ñ s≥owa naszego patrona: ÑMusisz úwieciÊ przyk≥a-
dem odwagi, honoru, øarliwej dla Narodu s≥uøby.î

Genera≥ ÑGrotî zosta≥ wybrany na patrona naszej szko-
≥y, gdyø w historii naszego kraju jest postaciπ, ktÛra sym-
bolizuje najwaøniejsze wartoúci ñ mÍstwo, honor, ofiar-
noúÊ i poúwiÍcenie dla kraju. PostaÊ genera≥a Stefana Ro-
weckiego to symbol patriotyzmu, honoru i poúwiÍcenia
w s≥uøbie Ojczyünie. Pragniemy, aby jego postaÊ sta≥a siÍ
wzorem do naúladowania dla m≥odego pokolenia Pola-
kÛw. Uwaøamy, iø jest to szczegÛlnie waøne w dzisiejszych
czasach, gdy takie s≥owa jak patriotyzm, ojczyzna, narÛd
tracπ swojπ wartoúÊ i znaczenie. Chcielibyúmy, aby dzieci,
ktÛre uczÍszczajπ do naszej szko≥y zdobywa≥y wiedzÍ i
umiejÍtnoúci potrzebne do dalszej edukacji, a na pytanie
ÑKto ty jesteú?î odpowiada≥y z dumπ i zrozumieniem ÑPo-
lak Ma≥y.î

przygotowania do czÍúci artystycznej, ktÛra mia≥a uúwiet-
niÊ uroczystoúÊ. Szkolny chÛr wraz z paniπ Annπ Kaczor
szykowa≥ wspania≥y repertuar, pani Anna Konopna uczy≥a
dzieci taÒczyÊ mazura i poloneza, pani Ewa Groda malo-
wa≥a dekoracje.

Pani Beata Lisik przygotowywa≥a prezentacjÍ multime-
dialnπ towarzyszπcπ czÍúci artystycznej, a w dyrektorskim
gabinecie powstawa≥y zaproszenia i informatory o szko-
le. Czas bieg≥ coraz szybciej, wyd≥uøa≥a siÍ lista dostoj-
nych goúci i coraz wiÍcej osÛb angaøowa≥o siÍ w przygo-
towania. Nieocenionπ pomoc okazali rodzice wspomaga-
jπc panie EwÍ Stefanowskπ i TeresÍ Krajewskπ w dzia≥a-
niach zwiπzanych z czÍúciπ nieoficjalnπ uroczystoúci. Pan
Korc zaproponowa≥ pomoc w wydaniu przez PocztÍ Pol-
skπ pocztÛwki okolicznoúciowej, rÛwnieø harcerze z dru-
øyny ÑPetyhorcaî w≥πczyli siÍ w szkolne dzia≥ania.

Nie sposÛb wymieniÊ wszystkich, ktÛrzy wspierali pra-
cÍ szko≥y zwiπzanπ z nadaniem imienia, gdyø wszyscy:
uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy administra-
cyjni angaøowali siÍ, aby ten dzieÒ by≥ naprawdÍ Ñwielkiî.

I oto nadszed≥ 22 czerwca 2005 roku. O godzinie 8.00
spotkaliúmy siÍ w koúciele NMP przy ul. Jutrzenki, aby
rozpoczπÊ naszπ uroczystoúÊ. By≥a to piÍkna i donios≥a
chwila, gdy przy sztandarze øo≥nierzy AK i sztandarze
harcerzy stanπ≥ poúwiÍcony przez ksiÍdza proboszcza
nowy sztandar naszej szko≥y.

Po Mszy åw. przeszliúmy uroczyúcie do budynku szko-
≥y, gdzie bratanica naszego patrona pani Irena Rowecka
ods≥oni≥a tablicÍ pamiπtkowπ. NastÍpnie wszyscy prze-
szliúmy do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczÍ≥a siÍ czÍúÊ
oficjalna. Po wprowadzeniu sztandaru i odúpiewaniu
hymnu paÒstwowego Pani Dyrektor Magdalena OsiÒska
powita≥a wszystkich dostojnych goúci i poprosi≥a Prze-
wodniczπcπ Rady Miasta Marki MariÍ Przybysz-Piwko o
odczytanie uchwa≥y nadajπcej imiÍ Stefana Roweckiego
ÑGrotaî Szkole Podstawowej nr 4 w Markach. Po tej do-
nios≥ej chwili Burmistrz Miasta Pan Janusz WerczyÒski
przekaza≥ na rÍce Pani Dyrektor sztandar, ktÛry nastÍp-
nie zosta≥ przekazany uczniom szko≥y. Przedstawiciele
spo≥ecznoúci uczniowskiej z≥oøyli uroczyste úlubowanie,
a przewodniczπca Samorzπdu Uczniowskiego Marta Sta-
chura w imieniu wszystkich uczniÛw wyg≥osi≥a krÛtkie
przemÛwienie. NastÍpnie zabra≥a g≥os Pani Jolanta Ma-
kie≥a ñ wizytator z Kuratorium, ktÛra pogratulowa≥a szkole F

�Musisz �wieciæ przyk³adem odwagi,
honoru, ¿arliwej dla Narodu s³u¿by.�

Poczπtkiem naszych dzia≥aÒ w tym kierunku sta≥a siÍ
uroczystoúÊ nadania imienia szkole i wielkie do niej przy-
gotowania, ktÛre rozpoczÍ≥y siÍ wraz z poczπtkiem roku
szkolnego 2004/2005.

Kiedy zdecydowaliúmy, kto zostanie patronem naszej
szko≥y i ten wybÛr zosta≥ zaakceptowany, rozpoczÍ≥o siÍ
w szkole wiele dzia≥aÒ zwiπzanych z poznaniem sylwet-
ki naszego przysz≥ego patrona i organizacjπ uroczystoúci
nadania imienia szkole.

Nasze ko≥o historyczne, ktÛrego opiekunem by≥a pani
Aleksandra Tomczyk zorganizowa≥o specjalne spotkania
dla wszystkich chÍtnych uczniÛw, na ktÛrych moøna by≥o
nie tylko bliøej poznaÊ postaÊ Stefana Roweckiego, ale
rÛwnieø zapoznaÊ siÍ z historiπ Polski z okresu øycia na-
szego patrona. Odby≥y siÍ rÛwnieø wycieczki do Muzeum
Powstania Warszawskiego i szkolne konkursy wiedzy o
Stefanie Roweckim w formie quizu i albumu.

KÛ≥ko teatralne pod przewodnictwem paÒ Jolanty Na-
piÛrkowskiej i Iwony Arciszewskiej wspomagane przez
polonistkÍ paniπ KrystynÍ BrzeziÒskπ rozpoczÍ≥o wielkie
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Na poczπtku lipca odby≥o siÍ oficjalne otwarcie mini
skateparku, ktÛry zosta≥ wybudowany na terenie Szko≥y
Podstawowej nr 1 w Markach przy ul. OkÛlnej.

Poni¿ej zamieszczamy regulamin korzystania ze skateparku.
1. Urz¹dzenia w obrêbie Skateparku przeznaczone s¹ do u¿ytko-

wania przez osoby je¿d¿¹ce na rolkach, deskorolkach
2. Uczestnicy korzystaj¹ ze Skateparku na w³asn¹ odpowiedzial-

no�æ.
3. Na ka¿dym z elementów mog¹ przebywaæ maksymalnie 3 osoby.
4. Na górnych pomostach mog¹ przebywaæ jedynie osoby, które

potrafi¹ na nie samodzielnie wjechaæ.
5. Na jednym elemencie mo¿e je�dziæ maksymalnie 1 osoba.
6. Jazda bez pe³nego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na

kolana, ³okcie i nadgarstki jest zabroniona.
7. Jazda i u¿ytkowanie urz¹dzeñ skateparku pod wp³ywem alkoho-

lu i �rodków odurzaj¹cych jest zabroniona.
8. Osoby, które nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia, mog¹ przebywaæ na

terenie skateparku wy³¹cznie pod opiek¹ rodziców lub opiekunów lub
innych przedstawicieli ustawowych.

9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów
oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

10. Jazda na rolkach i deskorolkach s¹ sportami niebezpiecznymi.
Przestrzeganie powy¿szych zasad nie eliminuje w ca³o�ci ryzyka ura-
zów.

11. Ryzyko zwi¹zane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem
sportu ponosi uprawiaj¹cy, w zwi¹zku z czym producent nie ponosi
odpowiedzialno�ci za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wy-
nik³e z u¿ytkowania Skateparku, jako zwi¹zane z ryzykiem sporto-
wym.

PAMIÊTAJ!
- Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód,
- Nie przeceniaj swoich mo¿liwo�ci,
- Nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.
Apelujemy te¿ o zachowanie ostro¿no�ci na ulicy w pobli¿u skate-

parku. Jezdnia nie jest miejscem do jazdy na rolkach i deskach!

Mini skatepark
w Jedynce

E ñ uczniom, nauczycielom i rodzicom wyboru patrona i øy-
czy≥a sukcesÛw w realizacji szczytnych celÛw, ktÛre sta-
wia przed szko≥π wybÛr takiego patrona, jak Stefan Ro-
wecki. Po wystπpieniu pani wizytator wys≥uchaliúmy s≥Ûw
pana Sergiusza Hornowskiego - øo≥nierza AK, ktÛry ge-
nera≥a ÑGrotaî zna≥ osobiúcie. NastÍpnie Pani Dyrektor
zaprosi≥a dostojnych goúci do symbolicznego wbicia pa-
miπtkowych gwoüdzi do drzewca sztandaru. I tak gwoü-
dzie wbijali:

Krystyna Rowecka - Trzebicka
Burmistrz Miasta Marki - Janusz WerczyÒski
Przewodniczπca Rady Miasta Marki

- Maria Przybysz-Piwko
Starszy Wizytator - Jolanta Makie≥a
Ksiπdz proboszcz - Wojciech Markowski
Oficer AK - Roman Grabowski
Oficer AK - Sergiusz Hornowski
Budowniczy Szko≥y - Franciszek KamiÒski
Izabela Janicka - Przewodniczπca Komitetu

Rodzicielskiego
Marta Stachura - Przewodniczπca Samorzπdu

Uczniowskiego.
Ten symboliczny moment bezpoúrednio poprzedza≥

czÍúÊ artystycznπ uroczystoúci. Poczet sztandarowy wy-
prowadzi≥ sztandar i rozpoczπ≥ siÍ spektakl s≥owno ñ
muzyczny, w ktÛrego tle wyúwietlana by≥a prezentacja
multimedialna.

Wspomnienia babci opowiadane wnukom przy wspÛl-
nym oglπdaniu rodzinnego albumu przenios≥y wszystkich
oglπdajπcych do najbardziej waøkich wydarzeÒ w dzie-
jach naszego kraju. Z werwπ zataÒczony mazur, Rota, piÍk-
nie recytowane wiersze uzmys≥awia≥y, jakie wartoúci dla
kaødego Polaka winny byÊ najwaøniejsze. Przedstawiana
przez uczniÛw historia naszego kraju, wspaniale podkre-
úlona adekwatnymi piosenkami i utworami poetyckim
przybliøy≥a wszystkim oglπdajπcym ten okres czasu, w
ktÛrym øy≥ Stefan Rowecki. NajwiÍksze chyba wraøenie
zrobi≥a na widzach inscenizacja Powstania Warszawskie-
go. Mali ÑPowstaÒcyî úpiewajπcy powstaÒcze piosenki,
para zakochanych øegnajπcych siÍ przed Powstaniem,
dziecko szukajπce mamy sanitariuszki, czy wreszcie ÑWar-
szawskie Dzieciî tak piÍknie i wzruszajπco zaúpiewane,
poruszy≥y wszystkie serca widzÛw, a i niejedna ≥za by≥a
ukradkiem otarta.

Ca≥oúÊ zakoÒczona wspania≥ym polonezem i stwierdze-
niem ÑOjczyzna - to my wszyscyÖî nagrodzona zosta≥a
wielkimi brawami i gratulacjami, na ktÛre niewπtpliwie
zas≥uøyli przede wszystkim uczniowie, ktÛrzy dziÍki swo-
jej wielkiej pracy pod opiekπ nauczycieli i przy pomocy
rodzicÛw uúwietnili ten wielki dla szko≥y dzieÒ.

Po zakoÒczeniu czÍúci artystycznej wszyscy goúcie za-
proszeni zostali na czÍúÊ nieoficjalnπ, gdzie przy skrom-
nym poczÍstunku prowadzone by≥y ciekawe rozmowy i
dyskusje.

22 czerwca zapamiÍtamy na d≥ugo, gdyø by≥ to bardzo
donios≥y i waøny dzieÒ w øyciu naszej szko≥y. Cieszymy
siÍ, iø czÍúÊ artystyczna, ktÛrπ przygotowaliúmy zrobi≥a
tak duøe wraøenie na goúciach, øe na proúbÍ Przewodni-
czπcej Rady Miasta prezentowaliúmy jπ ponownie dla
wszystkich chÍtnych mieszkaÒcÛw naszego miasta.

DziÍkujemy wszystkim uczniom, rodzicom, pracow-
nikom Szko≥y Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego
ÑGrotaî za wielki trud i pomoc w zorganizowaniu uro-
czystoúci nadania imienia szkole.

WiÍcej informacji o naszej szkole na naszej stronie in-
ternetowej: www.szkola.sp4marki.internetdsl.pl

przygotowa³a: Beata Lisik
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W sierpniu 2005 roku przystπpili-
úmy do opracowania i oznaczenia
pierwszych szlakÛw rowerowych pro-
wadzπcych úcieøkami i drogami naszej
gminy i najbliøszych jej okolic. Szlaka-
mi tymi bÍdzie moøna dotrzeÊ do naj-
ciekawszych punktÛw topograficz-
nych i obiektÛw krajoznawczych.

Pragniemy, aby szlaki rowerowe
stanowi≥y atrakcyjnπ ofertÍ turystycz-
nπ dla mieszkaÒcÛw naszego miasta,
dla mieszkaÒcÛw Warszawy i odwie-
dzajπcych nasz teren turystÛw. Chce-
my aby pozwala≥y one na aktywnπ i
bezpiecznπ rekreacjÍ. Tworzymy je tak-
øe z myúlπ o edukacyjnych potrzebach
naszych dzieci i m≥odzieøy. Szlaki po-
zwolπ na zapoznanie siÍ z naszym
dziedzictwem kulturowym i przyrod-
niczym.

Zaprojektowane i oznakowane
bÍdπ trzy szlaki lokalne. Szlak rekre-
acyjny oznaczony kolorem niebieskim
bÍdzie mia≥ d≥ugoúÊ oko≥o 24,5 kilome-
tra. Rozpocznie swÛj bieg przy UrzÍ-
dzie Miasta Marki i dalej przebiega≥
bÍdzie w okolicach dawnej Ñzwa≥kiî,
lasem w stronÍ Czarnej Strugi, poprzez
Lasy Drewnickie, Uroczysko Czarna
Struga do ZamostkÛw WÛlczaÒskich,
Rezerwat Puszcza S≥upecka, Rezerwat
£Ígi Czarnej Strugi ; BielÛwek i okoli-
ce cmentarza w Markach. Koniec szla-

ZAJÊCIA KLUBOWE I EDUKACYJNE2005/2006
OGNISKO MUZYCZNENAUKA  GRY  NA  GITARZEzajêcia indywidualne dla dzieci i m³odzie¿yponiedzia³ki, godz.   16.30 - 18.30,pi¹tki, godz.  17.00 - 19.30NAUKA  GRY  NA  PIANINIEzajêcia indywidualne dla dzieci, m³odzie¿yi doros³ychwtorki, godz. 14.35 - 19.45,�rody-czwartki, godz.  14.00 - 19.00NAUKA  GRY  NA  KEYBOARDZIEzajêcia indywidualne dla dzieci, m³odzie¿yi doros³ychpi¹tki, godz. 14.00 - 19.00STUDIO PIOSENKIUczestnicy od 7 do 16 lat(dwie grupy wiekowe)wtorki, godz. 17.00 - 18.30 i 18.30 - 20.00

KLUB TAÑCA  NOWOCZESNEGO�ATUT�1. DZIECIÊCE GRUPY TANECZNEponiedzia³ki i �rodypocz¹tkuj¹cy - godz. 16.00 - 17.00�rednio zaawansowani - godz.  17.00 - 18.00zaawansowani - 18.00 godz.  - 19.002. M£ODZIE¯OWA GRUPA TANECZNAponiedzia³ki i �rody - godz. 19.00 � 20.00

TEATR �KARMAZYNOWE OKO�WARSZTATY TEATRALNO - DRAMOWEdla dzieci w wieku 9-12 lat  - pi¹tki, godz.15.00 - 17.00dla m³odzie¿y w wieku 13-17 lat - pi¹tki,godz. 17.00 - 19.00OGNISKO PLASTYCZNEWARSZTATY MALARSTWASZTALUGOWEGOdla m³odzie¿y i doros³ych- czwartki, godz. 17.00 � 19.00konsultacje godz. 18.00-19.00TKACTWO  ARTYSTYCZNEdla doros³ych, m³odzie¿y i starszych dzieci- poniedzia³ki, godz. 16.00 - 18.00WARSZTATY I KURS  BATIKUdla doros³ych, m³odzie¿y i starszych dzieci- poniedzia³ki, godz. 18.00 - 20.00ZAJÊCIA  PLASTYCZNEdla dzieci w wieku 6- 8 lat�rody, godz. 15.00 - 16.45dla dzieci w wieku 9-12 lat�rody, godz. 17.15 - 19.00
PRZEDSZKOLANDIANAUKA  JÊZYKA  ANGIELSKIEGOdla dzieci w wieku 4 - 6 latczwartki, godz. 14.00 - 15.00, 15.00 - 16.00ZAJÊCIA  PLASTYCZNEZ  ELEMENTAMI  GRY  I  ZABAWYdla dzieci w wieku 4-6 lat- pi¹tki, godz. 16.30 - 18.30KLUB  PRZEDSZKOLAKAdla dzieci w wieku 3-4 lat- wtorki, godz. 14.00 - 16.00,dla dzieci w wieku 5- 6 lat-  wtorki, godz. 16.30 - 18.30

KLUBIK �MI��dla dzieci w wieku 3-6 lat- poniedzia³ki i �rody, godz. 15.00 - 19.00  LOGOPEDIA  I  REEDUKACJAzajêcia indywidualne dla dzieci, m³odzie¿yi doros³ych maj¹cych trudno�ci w mówieniu,czytaniu i pisaniuponiedzia³ki i pi¹tki - czas zajêæ do ustale-nia. 
NAUKA  JÊZYKA  ANGIELSKIEGOwszystkie poziomy nauczania- wtorki i czwartki - godz. 16.10 - 21.00NAUKA  JÊZYKA  NIEMIECKIEGOdla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych- �rody, godz. 18.30 - 20.00NAUKA  JÊZYKA  FRANCUSKIEGOdla pocz¹tkuj¹cych - pi¹tki, 17.00 - 18.30 KLUB  SENIORAdla emerytów i rencistów oraz sympatyków- czwartki, godz. 16.00 - 19.00 SZKÓ£KA SZACHOWA I WARCABOWAdla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych- pi¹tki, godz. 16.30 - 18.30 Zapraszamy serdecznie!Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwo�æzmian w programie zajêæ. Informacje, zapisy,wp³aty w sekretariacie - poniedzia³ek - pi¹tek,godz. 12 - 19; tel. 781-14-06,Marecki O�rodek Kultury, Marki ul. Fabrycz-na 2; tel. 781-14-06www.mokmarki.pl

ku przewidziany jest przy UrzÍdzie
Miasta Marki.

Drugi szlak bÍdzie mia≥ charakter
przyrodniczy. Oznaczony bÍdzie kolo-
rem zielonym. Jego d≥ugoúÊ wyniesie
oko≥o 20,5 kilometra. Szlak zielony
swÛj bieg rozpocznie rÛwnieø przy
UrzÍdzie Miasta Marki i przebiega≥
bÍdzie wzd≥uø rzeki D≥ugiej, poprzez
KoloniÍ Nowa Zielonka, Lasy Dwer-
nickie, Uroczysko Horowa GÛra, SÍko-
win, JaworÛwkÍ, Czarnπ StrugÍ, w re-
jonie ul. Grunwaldziej i obok Ñzwa≥kiî.
Takøe szlak zielony zakoÒczy swÛj bieg
przy UrzÍdzie Miasta Marki.

ZakoÒczenie prac przy opracowa-
niu i oznaczeniu szlakÛw niebieskiego
i zielonego przewiduje siÍ na 2005 rok.
W 2006 roku opracujemy i oznaczymy
szlak pamiÍci - czarny o d≥ugoúci oko-
≥o 10 kilometrÛw. BÍdzie on przebie-
ga≥ w okolicach jeziora ÑKruczekî.

Wszystkie trzy szlaki lokalne bÍdπ
mia≥y po≥πczenie z powiatowym szla-
kiem turystyki rowerowej, ktÛry jest w
trakcie opracowywania.

Opracowania projektowe szlakÛw
rowerowych to zadanie dosyÊ skom-
plikowane, ktÛre obejmuje ustalenie
ich przebiegu oraz wkreúlenie na ma-
pie, dokonanie bardzo szczegÛ≥owego
opisu technicznego szlaku, okreúlenie
zakresu prac niezbÍdnych do wykona-

nia szlakÛw oraz metodykÍ oznakowa-
nia, sporzπdzenie kosztorysÛw wyko-
nania prac znakarskich i instrukcji
urzπdzeÒ informacyjnych.

Oznaczenie szlakÛw polega na roz-
mieszczeniu tablic ze schematem szla-
kÛw, drogowskazÛw i tabliczek zna-
kÛw rowerowych. Szlaki rowerowe
oznakowane zostanπ na drogach ta-
bliczkami metalowymi ze znakiem ro-
werowym o wymiarach 20 x 20 cm,
montowanymi do s≥upÛw istniejπcych
lub w≥asnych. Na úcieøkach i duktach
leúnych tabliczki te bÍdπ plastikowe.
Znaki umieszczone bÍdπ nie rzadziej
niø co 500 metrÛw oraz przy kaødym
skrzyøowaniu i rozwidleniu drÛg i
duktÛw. W wÍz≥owych punktach za-
instalowane zostanπ drogowskazy
metalowe z podaniem odleg≥oúci do
najbliøszych i dalszych miejscowoúci
lub waønych punktÛw. W miejscowo-
úciach oraz waønych wÍz≥ach komuni-
kacyjnych zostanπ zainstalowane tabli-
ce ze schematem przebiegu szlakÛw
rowerowych.

Na opracowanie dokumentacji szla-
kÛw rowerowych oraz oznakowanie w
terenie szlakÛw niebieskiego i zielone-
go zosta≥a podpisana umowa z wyspe-
cjalizowanπ firmπ. Prace zostanπ za-
koÒczone w po≥owie paüdziernika.

Szlaki rowerowe na terenie Marek
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Na wodach Zalewu ZegrzyÒskie-
go w Wieliszewie uroczyúcie obcho-
dzono 30-lecie Ko≥a Polskiego
Zwiπzku WÍdkarskiego w Mar-
kach. Specjalnie z tej okazji zorga-
nizowano towarzyskie zawody
gruntowe o Puchar Ko≥a. Ciep≥y
wiatr i promienie s≥oneczne sprzy-
ja≥y pobytowi nad wodπ. W zawo-
dach wziÍ≥o udzia≥ ok. 80 mi≥oúni-
kÛw po≥owÛw, seniorÛw, juniorÛw
i kadetÛw, byli teø zaproszeni go-
úcie. WúrÛd nich oprÛcz przedstawi-
cieli mareckich w≥adz oraz honoro-
wi dzia≥acze PZW.

Ryba nie chcia≥a braÊ. Mimo to
najlepszemu wÍdkarzowi uda≥o siÍ
z≥owiÊ ponad 2,6 kg ryb, najwiÍk-
sza z nich waøy≥a 0,63 dag. Puchar
Ko≥a przypad≥ seniorowi Markowi
Kostrzewie.

- W tym sporcie liczy siÍ szczÍ-
úcie i oczywiúcie odpowiednie zanÍ-
ty. Waøna jest takøe umiejÍtnoúÊ czy-
tania wody. Ryby reagujπ na zapa-
chy, trzeba umieÊ je wyczuÊ. To juø
mÛj trzeci w ciπgu dwÛch lat puchar
za I miejsce w zawodach grunto-
wych - powiedzia≥ zwyciÍzca.

W kategorii seniorÛw na kolej-
nych lokatach uplasowali siÍ: II
miejsce Krzysztof Pep≥owski, III
miejsce Mariusz Paw≥owski. Junio-
rzy od 16 do 18 lat: I miejsce £ukasz
Polak, ktÛry uzyska≥ rÛwnieø II
miejsce Spiningu JuniorÛw OkrÍgu
Mazowsza, II miejsce Artur Mach-
nowski, III miejsce Jaros≥aw Kenig.

Wszyscy zwyciÍzcy zdobyli na-
grody i pamiπtkowe dyplomy. Tra-
dycjπ jest, øe wszyscy kadeci (do 16
lat) biorπcy udzia≥ w zawodach
otrzymujπ nagrody. Oto oni: Eweli-
na Panek, Karol Fill, Piotr Michalik
(siedmioletni wÍdkarz), Konrad Fill,
Adrian Sobolewski, Agata Drzewic-
ka Konrad Pawlak, Pawe≥ Nowak
oraz Pawe≥ Lipka. W dalszej czÍúci
spotkania, w atmosferze wspo-
mnieÒ i podziÍkowaÒ uhonorowa-
no wszystkie osoby, ktÛre przez te
30 lat, przyczyni≥y siÍ do rozwoju
mareckiego Ko≥a.

Jubileusz Ko³a Wêdkarskiego w Markach

To ju¿ 30 lat... nad wod¹

Pamiπtkowe zdjÍcie uczestnkÛw jubileuszowych zawodÛw.

Z kart historii mareckiego wêdkarstwa
ÑPrzed latami 70. ubieg≥ego wieku dzia≥alnoúÊ PZW w Markach przeja-

wia≥a siÍ poprzez ko≥a zak≥adowe, m.in. SpÛ≥dzielni Pracy ÑPremedî, SpÛ≥-
dzielni InwalidÛw, Fabryki Ok≥adzin Ciernych i innych. Zak≥adowe Ko≥a
PZW dzia≥a≥y jednak oddzielnie, nie podejmujπc wspÛlnych dzia≥aÒ w za-
kresie wÍdkarstwa, ochrony úrodowiska czy pracy dla mieszkaÒcÛw. Wresz-
cie w paüdzierniku 1973 roku na wniosek sekcji wÍdkarskiej dzia≥ajπcej na
terenie SpÛ≥dzielni Pracy ÑPremedî powsta≥ komitet za≥oøycielski Ko≥a
WÍdkarskiego w Markach. Cz≥onkami Komitetu Za≥oøycielskiego PZW
byli: Andrzej Kwiatkowski, Jerzy MotyczyÒski, Marian Hofman, Stanis≥aw
SzczepaÒski, Wojciech Wojciechowski, Jan JeleÒ, Marian BrzeziÒski, Stani-
s≥aw Kuciak i inni. Pierwsze zawody wÍdkarskie nieformalnego jeszcze
Ko≥a odby≥y siÍ 13 maja 1974 roku. W 1977 roku na I Walnym Zjeüdzie
Cz≥onkÛw Ko≥a Miejskiego w Markach, wybrano jego zarzπd. Pierwszym
prezesem zosta≥ Jerzy MotyczyÒski.î - czytamy w kronice PZW.

n n n n n
Obecnie prezesem mareckiego Ko≥a WÍdkarskiego jest Jan Harasimiuk,

a zastÍpcπ Ryszard Meller - wybrani na kadencjÍ 2005-2009. Skarbnikiem -
Artur Pietrak, gospodarzem - Mariusz Sobolewski. Od kilku kadencji funk-
cjÍ sekretarza Ko≥a pe≥ni niezawodny Jan Or≥owski Do klubu PZW naleøy
dziú ok. 1000 osÛb, skupionych w dwÛch sekcjach sportowych: spiningo-
wej i sp≥awikowej. Entuzjaúci wÍdkowania w ciπgu sezonu biorπ udzia≥ w
organizowanych przez Zarzπd zawodach sportowych: ÑO Puchar Burmi-
strza Miasta Markiî, ÑO Puchar Rady Miastaî, ÑO Puchar Prezesa Ko≥aî,
ÑZarzπdu OkrÍgu Mazowieckiegoî. Zawody sp≥awikowe odbywajπ siÍ na
Kanale ØeraÒskim zaú spiningowe, gruntowe na wodach Bugu w Arcielo-
wie i na Zalewie ZegrzyÒskim.

Spotkania cz≥onkÛw mareckiego PZW odbywajπ siÍ raz w miesiπcu. Kaø-
dy kto chce naleøeÊ do Ko≥a musi najpierw zdaÊ specjalne egzaminy, po
czym otrzymuje kartÍ wÍdkarskπ, wydanπ przez starostÍ powiatu wo≥o-
miÒskiego. (4 wrzeúnia na wodach Zalewu odby≥y siÍ kolejne zawody grun-
towe. Tym razem o ÑPuchar Rady Miasta Markiî).



12

Uchwa≥a XXXI/214/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 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 pÛü-
niejszymi 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≥πczni-
kiem nr 1 do uchwa≥y,

2)w planie wydatkÛw budøetu miasta na 2005 rok zgodnie z za≥πczni-
kiem 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 wy-
sokoúci 746.404 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 1.383.504
z≥otych,

2) emisja obligacji komunalnych w wysokoúci 1.860.000 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 8 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za-
≥πczniku nr 6 do niniejszej uchwa≥y.

7) za≥πcznik nr 9 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za-
≥πczniku nr 7 do niniejszej uchwa≥y.

8) za≥πcznik nr 11 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za-
≥πczniku nr 8 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 Ma-

zowieckiego.

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

Uchwa≥a nr XXXI/215/ 2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zaciπgniÍcia d≥ugoterminowej poøyczki ze úrodkÛw
WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi
zmianami) art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, z pÛüniejszymi
zmianami), Rada Miasta Marki uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do zaciπgniÍcia w trybie art. 67

ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamÛwieÒ publicz-
nych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z pÛüniejszymi zmianami) d≥ugo-
terminowej poøyczki ze úrodkÛw WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony åro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoúci 584.000 (s≥ownie:
piÍÊset osiemdziesiπt cztery tysiπce z≥otych) na pokrycie kosztÛw budowy
sieci wodociπgowej w Markach w ulicach wymienionych w za≥πczniku nr 1
do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanej poøyczki wraz z oprocentowaniem

jej sp≥aty stanowi:
1) weksel w≥asny in blanco,
2) upowaønienie do dysponowania rachunkiem UrzÍdu Miasta do wyso-

koúci zaciπgniÍtego kredytu.

ß 3
èrÛd≥em sp≥aty i pokrycia kosztÛw obs≥ugi poøyczki bÍdπ dochody w≥a-

sne gminy z podatku od nieruchomoúci oraz op≥aty skarbowej.

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

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

Uchwa≥a nr XXXI/216/ 2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zaciπgniÍcia d≥ugoterminowej poøyczki ze úrodkÛw
WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi
zmianami) art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, z pÛüniejszymi
zmianami), Rada Miasta Marki uchwala, co nastÍpuje:

Uchwa³y Rady Miasta Marki

F
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ß 1
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do zaciπgniÍcia w trybie art. 67

ust. 1, pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamÛwieÒ publicz-
nych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z pÛüniejszymi zmianami) d≥ugo-
terminowej poøyczki ze úrodkÛw WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony åro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoúci 799.504 (s≥ownie:
siedemset dziewiÍÊdziesiπt dziewiÍÊ tysiÍcy piÍÊset cztery z≥ote) na pokry-
cie kosztÛw dofinansowania budowy kanalizacji w ulicy Fabrycznej w Mar-
kach.

ß 2
Prawne zabezpieczenie uzyskanej poøyczki wraz z oprocentowaniem

jej sp≥aty stanowi:
1) weksel w≥asny in blanco,
2) upowaønienie do dysponowania rachunkiem UrzÍdu Miasta do wyso-

koúci zaciπgniÍtego kredytu.

ß 3
èrÛd≥em sp≥aty i pokrycia kosztÛw obs≥ugi poøyczki bÍdπ dochody w≥a-

sne gminy z podatku od nieruchomoúci oraz op≥aty skarbowej.

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

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

Uchwa≥a XXXI/217/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego
ÑBudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta

Markiî

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi
zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Przyjmuje siÍ do realizacji projekt inwestycyjny ÑBudowa kanalizacji sa-

nitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Markiî, zwany dalej Projektem, dla
ktÛrego Wnioskodawcπ i Beneficjantem KoÒcowym bÍdzie Miasto Marki.

ß 2
Ustala siÍ zakres rzeczowy oraz wysokoúÊ kosztÛw i ürÛd≥a finansowa-

nia Projektu ujÍte i sparametryzowane w Studium Wykonalnoúci Projektu
oraz w formie Karty Potencjalnego PrzedsiÍwziÍcia.

ß 3
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do:
1) podpisania Wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie Pro-

jektu z úrodkÛw Funduszu SpÛjnoúci wraz z wymaganymi za≥πcznikami,
2) zaciπgania zobowiπzaÒ w celu zapewnienia pokrycia kosztÛw realiza-

cji Projektu,

3) dalszych dzia≥aÒ majπcych na celu realizacjÍ Projektu.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXI/218/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Marki ÑMarki VIIIî

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze
zm.), w wykonaniu Uchwa≥y nr III/15/98 Rady Miasta Marki z dnia 2 grudnia 1998 r.
w sprawie przystπpienia do sporzπdzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pÛ≥nocnej czÍúci miasta Marki oraz w wykonaniu Uchwa≥y nr XXII/
155/2001 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa≥y Nr
III/15/98 w sprawie przystπpienia do sporzπdzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pÛ≥nocnej czÍúci miasta Marki i zarzπdzenia Nr 0152/41/
2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 sierpnia 2004 r., Rada Miasta Marki uchwala,
co nastÍpuje:

(Pe≥ny tekst uchwa≥y w biuletynie informacji publicznej - plik PDF).

Uchwa≥a Nr XXXI/219/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki ÑPlan ZachÛdî

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzπdzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) oraz art.
14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pÛün. zm.), Rada Miasta Marki
uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
W celu ustalenia przeznaczenia terenÛw oraz okreúlenia sposobÛw ich

zagospodarowania i zabudowy przystÍpuje siÍ do sporzπdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czÍúci Miasta
Marki zwanego ÑPlan ZachÛdî, w granicach okreúlonych na za≥πczniku gra-
ficznym za≥πczonym do uchwa≥y.

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

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Uchwa³y Rady Miasta Marki
E
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Uchwa≥a Nr XXXI /220/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

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

gruntowej przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego pod gminnπ drogÍ publicznπ

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. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
úciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.) w zwiπzku z
art. 36 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÛün. zm.) Rada Miasta Marki uchwa-
la, co nastÍpuje:

ß 1
Majπc na celu realizacjÍ ustaleÒ Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Po≥udniowej CzÍúci Miasta Marki zatwierdzonego uchwa-
≥π Nr XXXIX/174/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 22 kwietnia 1997 r.
(Dz. UrzÍdowy woj. warszawskiego Nr 25, poz. 79 z 23 czerwca 1997 r.)
wyraøa siÍ zgodÍ na nabycie do zasobu nieruchomoúci gminnych niezabu-
dowanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 19 o po-
wierzchni 2537 m2 z obrÍbu 5-01, przeznaczonπ w powo≥anym wyøej planie
zagospodarowania pod gminne drogi publiczne - ul. KartografÛw, ul. Inøy-
nierÛw i ul. Mickiewicza w Markach.

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

kÛw pochodzπcych 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 po-

przez wywieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

Uchwa≥a Nr XXXI/221/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 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 nierucho-
moúciami (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 nabycie do zasobu nieruchomoúci gminnych nie-

zabudowanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej w≥asnoúÊ osÛb fizycz-
nych, oznaczonej w ewidencji gruntÛw miasta Marki jako dzia≥ka nr ewid.
41 o powierzchni 5199 m2 po≥oøona w Markach przy ul. Wo≥odyjowskiego w
obrÍbie 5-08.

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

kÛw pochodzπcych 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 po-

przez wywieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

Uchwa≥a Nr XXXI/222/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 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 1 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 nie zabudowanej nieruchomoúci grunto-
wej po≥oøonej w Markach przy ul. Marsza≥ka JÛzefa Pi≥sudskiego, stano-
wiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 179/7 o powierzchni 815 m2 w obrÍbie 1-16, uregu-
lowanπ w Kw. Nr 32669, zbywanej przez Roberta GÛrczyÒskiego na rzecz
SpÛ≥ki ÑMARCPOLî S.A. z siedzibπ w £omiankach.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A Nr 4435/2005 z
dnia 03.06.2005 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 po-

przez wywieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

F
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Biuletyn informacyjny
Urzêdu Miasta Marki

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

JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki

E Uchwa≥a Nr XXXI/223/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 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 1 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 nie zabudowanej nieruchomoúci grunto-
wej po≥oøonej w Markach przy ul. Marsza≥ka JÛzefa Pi≥sudskiego , stano-
wiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 179/6 o powierzchni 815 m2 w obrÍbie 1-16, uregu-
lowanπ w Kw. Nr 32670, zbywanej przez Micha≥a i WandÍ ma≥ø. GÛrczyÒ-
skich na rzecz SpÛ≥ki ÑMARCPOLî S.A. z siedzibπ w £omiankach.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A Nr 4427/2005 z
dnia 03.06.2005 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 po-

przez wywieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

Uchwa≥a Nr XXXI/224/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie utrzymania funkcjonowania Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 im.
Prymasa Tysiπclecia w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami),
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 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. z 2003 roku Nr 137, poz.
1304), po zasiÍgniÍciu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oúwiaty uchwa-
la siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Utrzymuje siÍ dalsze funkcjonowanie Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 im. Prymasa

Tysiπclecia w Markach, w sk≥ad ktÛrego wchodzπ Szko≥a Podstawowa Nr 5
oraz Gimnazjum Nr 2.

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

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Uchwa≥a Nr XXXI/225/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwa≥y Nr IX/66/2003 z dnia 29 paüdziernika 2003
roku w sprawie wyboru ≥awnikÛw do Sπdu OkrÍgowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 42, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami), art.
160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sπdÛw powszechnych (Dz.
U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z pÛüniejszymi zmianami) oraz w zwiπzku z ß 1
rozporzπdzenia Ministra Sprawiedliwoúci z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie
utworzenia Sπdu OkrÍgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany roz-
porzπdzenia w sprawie sπdÛw apelacyjnych, sπdÛw okrÍgowych i sπdÛw rejono-
wych oraz ustalenia ich siedzib i obszarÛw w≥aúciwoúci (Dz. U. Nr 281, poz. 2798)
uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
W uchwale Nr IX/66/2003 Rady Miasta Marki z dnia 29 paüdziernika

2003 roku w sprawie wyboru ≥awnikÛw do Sπdu OkrÍgowego wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:

1) tytu≥ uchwa≥y otrzymuje brzmienie: Ñw sprawie wyboru ≥awnikÛw do
Sπdu OkrÍgowego Warszawa - Praga w Warszawieî,

2) w ß 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: ÑStwierdza siÍ, øe w g≥o-
sowaniu tajnym, ≥awnikami do Sπdu OkrÍgowego Warszawa - Praga w
Warszawie zostali wybrani:î.

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

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

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 przestÍp-
stwa - chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ ciekawymi informacja-
mi - ZADZWO—: Gwarantujemy pe≥nπ anonimowoúÊ, kaø-
da informacja 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

Waøne telefony i adresy

      Nasze Marki     Nasze Marki     Nasze Marki


