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Ponad 4 miliony z³
dla naszego miasta

Nasze
bezpieczeñstwo

Zapewnienie bezpieczeÒstwa
mieszkaÒcÛw w naszym mieúcie
nie naleøy do zadaÒ ≥atwych. Bli-
skoúÊ stolicy, po≥oøenie wzd≥uø
trasy wylotowej, trudny teren do
patrolowania, stosunkowo ma≥o
etatÛw mareckiej Policji, ktÛra
musi jeüdziÊ takøe do zdarzeÒ w
Centrum Handlowym M1. A tych
nie brakuje.

W≥adze samorzπdowe w zna-
czπcy sposÛb pomagajπ Policji.
Prawie co roku wspÛ≥finansujπ
zakup radiowozu, z budøetu mia-
sta op≥acane sπ dwa etaty dzielni-
cowych. Marki jako pierwsze na
terenie powiatu umoøliwi≥y za-
kwaterowanie Oddzia≥u Prewen-
cji KSP.

Od 15 kwietnia 2004 r. - 12 po-
licjantÛw, a od 1 wrzeúnia 2005 r.
- 16 policjantÛw z Oddzia≥u Pre-
wencji patroluje nasze miasto. Po-
rozumienie pomiÍdzy Burmi-
strzem Miasta Marki  a Komen-
dantem Sto≥ecznym Policji zawar-
to 9 marca 2004. Jest ono sukce-
sywnie przed≥uøane aneksami.
Obecnie sπ zagwarantowane úrod-
ki na rok 2006. Zadania Oddzia≥u
Prewencji to przede wszystkim
piesze patrole, ale teø  zmotory-
zowane. Policjanci nadzorujπ
miejsca szczegÛlnie zagroøone:
parki, przystanki, okolice szkÛ≥,
osiedla, itp. W razie potrzeby za-
bezpieczajπ imprezy masowe i
uroczystoúci.

W codziennej pracy osiπgajπ
sukcesy. Dokonali  m.in. zatrzy-
maÒ wielu nietrzeüwych rowerzy-
stÛw, sprawcÛw kradzieøy samo-
chodu, sprawcÛw rozboju, czy
sprawcÛw kradzieøy mienia.

Wojewoda Mazowiecki oraz Burmistrz Miasta Marki w dniu 24 paüdzier-
nika 2005 roku podpisali umowÍ o dofinansowanie ze úrodkÛw Unii Europej-
skiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, rozbudowy sieci wodociπgowej na terenie miasta Marki. Ca≥kowity koszt
realizacji programu rozbudowy, ktÛry by≥ realizowany w 2004 i 2005 roku i
obejmowa≥ 43 kilometry sieci wodociπgowej, wyniÛs≥ 6.833.406 z≥otych. Dota-
cja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4.186.500 z≥otych.

- To bardzo waøny dzieÒ dla Marek - powiedzia≥ tuø po podpisaniu umo-
wy burmistrz Janusz WerczyÒski. - To takøe wielki dzieÒ dla mnie i dla zespo-
≥u osÛb, z ktÛrymi pracowaliúmy przez ostatnie lata na ten sukces. DziÍki uzy-
skanej dotacji okres wzmoøonej budowy sieci wodociπgowej mamy juø za sobπ.
Teraz skupimy wiÍkszoúÊ wysi≥kÛw, a przede wszystkim úrodkÛw, na budo-
wie sieci kanalizacyjnej. Przygotowania trwajπ od kilku lat. W ciπgu najbliø-
szych tygodni do Brukseli powinien trafiÊ nasz wniosek o wsparcie finansowe
tego ogromnego przedsiÍwziÍcia. Tym razem gra toczy siÍ o znacznie wyøszπ
stawkÍ: prawie sto milionÛw z≥otych. Mam nadziejÍ, øe dzisiejszy sukces jest
zapowiedziπ powodzenia naszych staraÒ o dotacjÍ na budowÍ kanalizacji.
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zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego po≥udnio-
wej czÍúci miasta Marki dla obszaru
w obrÍbie 5-08.

Chodnik
Trwajπ rozmowy z Mazowieckim

Zarzπdem DrÛg WojewÛdzkich w
sprawie dokoÒczenia przebudowy
drogi wojewÛdzkiej nr 632. Koszt
chodnika w ul. Legionowej wynosi
870 225,80 z≥otych brutto. Do tej kwo-
ty naleøy dodaÊ koszt wykupu grun-
tÛw. MZDW przedstawi≥ projekt po-
rozumienia w tej sprawie, w ktÛrym
zaproponowa≥  (wbrew postanowie-
niom porozumienia z dnia 10 grud-
nia 2003 roku) aby rolÍ inwestora pe≥-
ni≥o Miasto Marki. Udzia≥ MZDW
mia≥ polegaÊ na przekazaniu gminie
materia≥Ûw o wartoúci oko≥o 260.000
z≥otych, co  oznacza, øe udzia≥ miasta
Marki wyniÛs≥by oko≥o 576 000 z≥o-
tych.

Medal
Dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2 w

Markach Pani Graøyna Podwysocka
zosta≥a przez Kierownika UrzÍdu ds.
KombatantÛw i osÛb Represjonowa-
nych wyrÛøniona Medalem Pro Me-
moria za wybitne zas≥ugi w utrwala-
niu pamiÍci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodleg≥oúÊ Polski pod-
czas II Wojny åwiatowej i po jej za-
koÒczeniu.

�lubowanie
Dnia 19 paüdziernika 2005 r. w

Zespole SzkÛ≥ nr 2 im. Prymasa Ty-
siπclecia w Markach, jak co roku,
uczniowie klas pierwszych gimna-
zjum w obecnoúci swoich wycho-
wawcÛw i Pani dyrektor z≥oøyli uro-
czyste úlubowanie. Na uroczystoúci
obecni byli nauczyciele i uczniowie.
Nad ca≥oúciπ przedsiÍwziÍcia czuwa-
≥y wychowawczynie najm≥odszych
klas gimnazjalnych:  - p. Alicja Mali-
nowska  - p. Magdalena Buszewska  -
p. Stanis≥awa Malicka.  ålubowanie
przebiega≥o w podnios≥ej i uroczystej
atmosferze. Uczniowie úlubowali, øe
zawsze bÍdπ godnie reprezentowaÊ
szko≥Í, odnosili siÍ z szacunkiem do
kolegÛw, nauczycieli, pracownikÛw
szko≥y, sumiennie wykonywali obo-
wiπzki ucznia, przestrzegali postaw
patriotycznych i obywatelskich.
Ogromnej powagi i splendoru doda≥
uroczystoúci wystÍp chÛru szkolnego
pod opiekπ i z akompaniamentem p.
Eløbiety Sucheckiej. (bs)

Rada nadzorcza
W dniu 1 wrzeúnia 2005 roku od-

by≥o siÍ Nadzwyczajne Zgromadze-
nie WspÛlnikÛw SpÛ≥ki z ograniczo-
na odpowiedzialnoúciπ ÑWodociπg
Mareckiî. Zgromadzenie wspÛlni-
kÛw ma w przypadku ÑWodociπgu
Mareckiegoî szczegÛlny charakter,
gdyø jego jedynym uczestnikiem jest
burmistrz Janusz WerczyÒski jako re-
prezentant miasta Marki - jedynego
w≥aúciciela. Podczas zgromadzenia
dokonano zmian w sk≥adzie rady
nadzorczej. By≥y one konieczne z po-
wodu zmian w przepisach, ktÛre po-
stawi≥y przed cz≥onkami rad nadzor-
czych spÛ≥ek publicznych szczegÛlne
wymagania kwalifikacyjne. Cz≥on-
kiem rady moøe byÊ wy≥πcznie oso-
ba, ktÛra zda specjalny egzamin paÒ-
stwowy, jest adwokatem lub radcπ
prawnym. Ponadto przed rokiem
zmar≥ pierwszy i wieloletni przewod-
niczπcy rady nadzorczej Pawe≥ Pacyn-
ko. Dotychczasowa rada nadzorcza w
sk≥adzie Marek Gawkowski, Krzysz-
tof Warabida, Pawe≥ Bartman, Pawe≥
Pacynko i Miros≥aw Barbachowski
zosta≥a odwo≥ana. Powo≥ano trzyoso-
bowπ radÍ w sk≥adzie Miros≥aw Bar-
bachowski, ktÛry zosta≥ jej przewod-
niczπcym, Magdalena Gaj i Piotr Waú.
Ustalono takøe nowe stawki wyna-
grodzenia dla cz≥onkÛw rady nadzor-
czej, ktÛre wynosi obecnie 1000 z≥o-
tych brutto dla przewodniczπcego
oraz 800 z≥otych brutto dla pozosta-
≥ych cz≥onkÛw.

Pêtla autobusowa
Przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w

Markach przy ul. Duøej powstaje
nowa pÍtla autobusowa. Prace po-
winny siÍ wkrÛtce zakoÒczyÊ. Nale-
øy zatem przyjπÊ, øe jeszcze w 2005
roku linia autobusowa Ñ805î wyru-
szy na nowπ wyd≥uøonπ trasÍ.

Niezaleønie od tego kontynuowa-
ne sπ starania o uruchomienie nowej
linii autobusowej ≥πczπcej Marki z
pÍtlπ autobusowπ przy ul. W≥oúciaÒ-
skiej w rejonie stacji metra przy Pla-
cu Wilsona w Warszawie. Zarzπd
Transportu Miejskiego w Warszawie
pismem z dnia 12 wrzeúnia 2005 roku
poinformowa≥, øe pÍtla ta ma zostaÊ
uruchomiona w zwiπzku z otwarciem
kolejnego odcinka linii metra i stacji
Marymont. Jeøeli zatem nowa linia
mia≥aby zostaÊ uruchomiona wcze-
úniej, jej trasa w pierwszym okresie
mog≥aby przebiegaÊ jedynie do osie-
dla BrÛdno lub do Øerania. Jednocze-
únie przypomniano, øe uruchomienie
nowej linii bÍdzie moøliwe po doko-
naniu przez miasto Marki przebudo-
wy ul. Sosnowej. Miasto przewiduje
realizacjÍ tego kosztownego przedsiÍ-
wziÍcia w 2006 roku.

Skwer
ks. Markiewicza
RozpoczÍto prace przy porzπdko-

waniu Skweru ks. Bronis≥awa Mar-
kiewicza. Celem prac jest urzπdzenie
placu zabaw i miejsca rekreacji. Na
placu stanπ parkowe ≥awki oraz kon-
strukcja umoøliwiajπca zabawÍ naj-
m≥odszym dzieciom. Zarezerwowano
takøe miejsce na pomnik-popiersie ks.
Bronis≥awa Markiewicza.

Komisariat
W dniu 16 wrzeúnia 2005 roku Bur-

mistrz Miasta Marki zawar≥ z Komen-
dantem Sto≥ecznym Policji porozu-
mienie o budowie nowej siedziby
Komisariatu Policji w Markach. W
porozumieniu Miasto Marki zobo-
wiπza≥o siÍ do wydzielenia gruntu o
powierzchni oko≥o 2.130 metrÛw
kwadratowych z dzia≥ek o numerach
ewidencyjnych 10/2 i 11/4 w obrÍbie
geodezyjnym 4-10 i przekazania w
drodze darowizny Skarbowi PaÒ-
stwa wydzielonej nieruchomoúci. Do
czasu zakoÒczenia prac zwiπzanych
z wydzieleniem nieruchomoúci, Mia-
sto uøyczy≥o nieruchomoúÊ celem
wybudowania na niej komisariatu.
Policja zobowiπza≥a siÍ do wybudo-
wania nowego komisariatu w ciπgu
2 lat od dnia uzyskania pozwolenia
na budowÍ.

Plan do wgl¹du
Od dnia 14 listopada do 5 grudnia

2005 roku w siedzibie UrzÍdu Miasta
Marki w pokoju nr 28 bÍdzie wy≥o-
øony do publicznego wglπdu projekt

Burmistrz Miasta Marki
oraz

Towarzystwo Przyjació³ Marek
serdecznie zapraszaj¹ na uroczy-

ste obchody �wiêta Niepodleg³o�ci
w Markach.

Uroczysto�æ odbêdzie siê w dniu
11 listopada 2005 roku o godz.1900
pod Pomnikiem Pomordowanych w
Markach przy Alei Pi³sudskiego (róg
ul. Paderewskiego). W programie
uroczysto�ci: z³o¿enie wieñca w imie-
niu mieszkañców Marek, wystêp
Miejskiej Orkiestry z Wo³omina oraz
pokaz sztucznych ogni.
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Dy¿ury
radnych

URZ¥D
MIASTA MARKI
POK. 21
W GODZ. 16.00 - 18.00
TEL. 781 - 38 - 34
9 listopada 2005 roku
Agata �wistowska
16 listopada 2005 roku
Grzegorz M³odzianowski
El¿bieta �winiarska
23 listopada 2005 roku
Teresa Sobolewska
Tadeusz Sk³odowski
30 listopada 2005 roku
Urszula Paszkiewicz
Robert Tankiewicz
7 grudnia 2005 roku
Tadeusz Lu¿yñski
Kazimierz Kêdzierski
21 grudnia 2005 roku
Tadeusz Sienkiewicz
Ma³gorzata Babiuch - Hall
28 grudnia 2005 roku
Bogus³aw D¹bkowski
Bogdan Trzemecki
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Marki
Maria Przybysz - Piwko
pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 12.00 - 14.00.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Marki
Pawe³ Chojnowski
pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 13.00 - 14.00.

Teresa Sobolewska jest w≥aúcicie-
lem udzia≥Ûw w ÑMareckim Oúrod-
ku Zdrowiaî sp. z o.o. SpÛ≥ka wy-
najmuje od gminy czÍúÊ budynku
przychodni przy ul. Sportowej. Ma-
recki Oúrodek Zdrowia prowadzi
dzia≥alnoúÊ gospodarczπ z wykorzy-
staniem mienia komunalnego, ktÛ-
re od gminy wynajmuje. Przepisy
zabraniajπ radnemu prowadzenia
dzia≥alnoúci gospodarczej z wyko-
rzystaniem mienia komunalnego,
zarzπdzania takπ dzia≥alnoúciπ lub
jej reprezentowania. Konsekwencjπ
naruszenia zakazu moøe byÊ wyga-
úniÍcie jej mandatu. W tym kontek-
úcie problematyczna sta≥a siÍ kwe-
stia prawomocnoúci mandatu spra-
wowanego przez radnπ TeresÍ Sobo-
lewskπ. KwestiÍ tÍ podnosili niektÛ-
rzy radni, a takøe sama zaintereso-
wana.

Na proúbÍ Teresy Sobolewskiej,
stanowisko w tej sprawie zajπ≥ Bur-
mistrz Janusz WerczyÒski. W ocenie
burmistrza radna Teresa Sobolewska
nie prowadzi dzia≥alnoúci gospodar-
czej. Podmiotem prowadzπcym tÍ
dzia≥alnoúÊ jest spÛ≥ka posiadajπca
osobowoúÊ prawnπ a nie wspÛlnicy
posiadajπcy w niej udzia≥y.

Zdaniem burmistrza, Teresa So-
bolewska, biorπc udzia≥ w Walnym
Zgromadzeniu WspÛlnikÛw, wspÛ≥-
uczestniczy w zarzπdzaniu dzia≥al-
noúciπ gospodarczπ. Naruszenie
tego zakazu nie stanowi jednak pod-
stawy do stwierdzenia wygaúniÍcia
jej mandatu. Zakaz ten wszed≥ w
øycie po wyborach samorzπdowych
2002 roku. W tej sytuacji, przepis ten
moøe znaleüÊ zastosowania do rad-
nych wybranych po tej dacie.

W dniu 15 listopada (w tym roku we wtorek) przypada MiÍdzyna-
rodowy DzieÒ PamiÍci Ofiar WypadkÛw Drogowych. Z tej okazji od-
bÍdzie siÍ w Naszym Mieúcie wzd≥uø ulicy Al. Marsza≥ka J. Pi≥sud-
skiego

MARSZ PAMI�CI
OFIAR WYPADK”W

DROGOWYCH
z bia≥ymi wstπøeczkami.

Poczπtek MARSZU PAMI�CI OFIAR WYPADK”W DROGO-
WYCH - godz. 12.00 ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 2 ul. Wczasowa 5 Marki, zakoÒ-
czenie - Szko≥a Podstawowa Nr 2 przy ul. Szkolnej 9 Marki. W miej-
scach WYPADK”W DROGOWYCH zostanπ zapalone znicze.

W INTENCJI OFIAR WYPADK”W DROGOWYCH zostanπ odpra-
wione msze úwiÍte w Mareckich Parafiach:
qDnia 25 listopada 2005 r. (piπtek) godz. 18.00 w Koúciele pod we-

zwaniem úw. Izydora przy ul. Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego 93.
qDnia 25 listopada 2005 r. (piπtek) godz. 18.00 w Koúciele pod we-

zwaniem úw. Andrzeja Boboli przy ul. Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego
248.
qDnia 26 listopada 2005 r. (sobota) godz. 18.00 w Kaplicy pod we-

zwaniem N.M.P. Matki Koúcio≥a przy ul. Zπbkowskiej.
qDnia 27 listopada 2005 r. (niedziela) godz. 18.00 w Koúciele pod

wezwaniem Matki Boøej KrÛlowej Polski przy ul. Jutrzenki 26.

Radni

z Komisji Oúwiaty,

Kultury i Sportu

Wa¿ny mandat
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MIESZKA—CY MAREK UZYSKALI W WYBORACH DO SEJMU

I SENATU NAST�PUJ•CE POPARCIE W NASZYM MIEåCIE:

KW Ruch Patriotyczny - Ryszard WÍsierski - 42 g≥osy
KW Platformy Janusza Korwin-Mikke - Stefan Mincberg - 37 g≥osÛw
KW Dom Ojczysty - Eløbieta åwiniarska - 35 g≥osÛw
KW Dom Ojczysty - Marianna Marchewka - 89 g≥osÛw
KW Dom Ojczysty - Tomasz Paciorek - 126 g≥osÛw
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Wybory do Sejmu i Senatu
Miasto Marki, m.
Statystyka
(stan na 30.06.2005)
Liczba mieszkañców: 21.004
Powierzchnia: 26.01 km2

Zaludnienie: 807 os/km2

Liczba uprawnionych: 16.346

Informacje o wynikach wyborów przedstawiamy w oparciu o dane Pañstwowej Komisji Wyborczej.

Liczba wydanych kart: 6.939 Liczba g³osów wa¿nych: 6.799
Liczba mandatów: 11 Frekwencja 42.75%Sejm

Wyniki g³osowania w podziale na komitety wyborcze
Nr Nazwa Liczba g³osów na listê G³osów wa¿nych [%]
listy komitetu wyborczego
1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 227 3.34
2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 0.28
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 580 8.53
4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 116 1.71
5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 174 2.56
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo�æ 2674 39.33
7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 311 4.57
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1816 26.71
9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 21 0.31
10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 82 1.21
12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 157 2.31
13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 6 0.09
15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 337 4.96
17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 279 4.10

Wyniki g³osowania w podziale na komitety wyborcze
Nr Nazwa Liczba g³osów na listê G³osów wa¿nych [%]
listy komitetu wyborczego
1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 227 3.34
2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 0.28
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 580 8.53
4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 116 1.71
5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 174 2.56
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo�æ 2674 39.33
7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 311 4.57
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1816 26.71
9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 21 0.31
10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 82 1.21
12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 157 2.31
13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 6 0.09
15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 337 4.96
17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 279 4.10

Liczba wydanych kart: 6.940 Liczba g³osów wa¿nych: 6.709
Liczba mandatów: 2 Frekwencja 42.75%Senat

W naszym okrÍgu wyborczym (Warszawa II) mandaty do Senatu otrzymali:
ANDRZEJEWSKI Piotr £ukasz (PiS) oraz SMOKTUNOWICZ Robert Maciej (PO)

W naszym okrÍgu wyborczym (Warszawa II) mandaty do Sejmu otrzymali:
PAW£OWSKI Szymon Jerzy (LPR), DORN Ludwik (PiS), ZAWISZA Artur (PiS), SZYSZKO Jan (PiS),
OLSZEWSKI Dariusz (PiS), TOBER Micha≥ (SLD), KOMOROWSKI Bronis≥aw Maria (PO), SMIRNOW Andrzej (PO),
ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa (PO), OLECHOWSKA Alicja Danuta (PO), SIKORA Krzysztof Ryszard (Samoobrona)
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W dniu 13 paüdziernika 2005 r.
odby≥a siÍ uroczystoúÊ nadania imie-
nia Jana Paw≥a II Zespo≥owi SzkÛ≥
nr 1 w Markach. W uroczystoúci
wziÍli udzia≥: Jego Ekscelencja Bi-
skup Stanis≥aw KÍdziora, probosz-
czowie okolicznych parafii, zaprzy-

jaünieni ze szko≥π ksiÍøa, w≥odarze
naszego miasta, przedstawiciele
w≥adz powiatowych i Mazowieckie-
go Kuratorium Oúwiaty w Warsza-
wie, goúcie z Gimnazjum ÑEruditî
z Kijowa, kombatanci, dyrektorzy i
poczty sztandarowe okolicznych

szkÛ≥, rodzice, ca≥a spo≥ecznoúÊ
szkolna i wielu innych zaproszo-
nych goúci.

UroczystoúÊ rozpoczÍ≥a siÍ Mszπ
åw. w koúciele parafialnym, podczas
ktÛrej poúwiÍcono sztandar ufundo-
wany szkole przez miasto.

CzÍúÊ oficjalna odby≥a siÍ przed
budynkiem szko≥y wokÛ≥ klombu z
pamiπtkowym kamieniem. Jego
Ekscelencja Biskup Stanis≥aw KÍ-
dziora poúwiÍci≥ g≥az na klombie
oraz postument wewnπtrz szko≥y -
poúwiÍcone Janowi Paw≥owi II. Ta
czÍúÊ uroczystoúci zakoÒczy≥a siÍ
koncertem artystÛw estrady.

NastÍpnie goúcie obejrzeli wysta-
wÍ Ñ...myúlπc Europaî oraz wysta-
wy i prezentacje przygotowane
przez uczniÛw w salach lekcyjnych
i na korytarzach. Przez kolejne dni
wszyscy zainteresowani - okoliczni
mieszkaÒcy, uczniowe innych szkÛ≥
- mogli je zwiedzaÊ. W ostatnim
dniu zaprezentowano program ar-
tystyczny poúwiÍcony papieøowi Ja-
nowi Paw≥owi II.

tekst i fot.
materia³y ZS Nr 1

Postument poúwiÍcony
Janowi Paw≥awi II

Nadanie imienia Jana Paw³a II

nnnnn   Wybory 2005 r   nnnnn   Wybory 2005 r   nnnnn     Wybory 2005 r   nnnnn     Wybory 2005 r   nnnnn

Wybory Prezydenta RP
I tura II tura

WYNIKI G£OSOWANIA
Nr Nazwisko i imiona Liczba [%]

g³osów
1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 101 1.16
2 BOROWSKI Marek Stefan 437 5.04
3 BUBEL Leszek Henryk 14 0.16
5 ILASZ Liwiusz Marian 7 0.08
6 KACZYÑSKI Lech Aleksander 4176 48.15
7 KALINOWSKI Jaros³aw 62 0.71
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 117 1.35
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 403 4.65
11 PYSZKO Jan 2 0.02
12 S£OMKA Adam Andrzej 3 0.03
13 TUSK Donald Franciszek 3348 38.60
14 TYMIÑSKI Stanis³aw 3 0.03

RAZEM - 8673 g≥.

Liczba wydanych kart: 8.714
Liczba g³osów oddanych: 8.714
Liczba g³osów wa¿nych: 8.673
Frekwencja 53.31%

Liczba wydanych kart: 9.241
Liczba g³osów oddanych: 9.240
Liczba g³osów wa¿nych: 9.201
Frekwencja 56.42%

KACZY—SKI
LECH
ALEKSANDER
5.455 g≥osÛw
59.29% poparcia

TUSK
DONALD
FRANCISZEK
3.746 g≥osÛw
40.71% poparcia
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W trakcie czerwcowej sesji mia³o miej-
sce spotkanie z zastêpc¹ Dyrektora Od-
dzia³u Warszawskiego Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad ds. Inwe-
stycji Stanis³awem Dmuchowskim. Omó-
wiono kwestie zwi¹zane z terminami re-
alizacji dróg ekspresowych S 8 (obwod-
nica Marek i Radzymina) oraz S 17
(wschodnia obwodnica Warszawy). Dy-
rektor poinformowa³ radnych, ¿e realiza-
cja odcinka drogi S 17 przewidywana jest
na lata 2007-2009. Budowa drogi S 8 ma
byæ realizowana w latach 2011-2013.

Burmistrz Janusz Werczyñski odno-
sz¹c siê do wypowiedzi przedstawiciela
GDDKiA stwierdzi³, ¿e Miasto Marki
zainteresowane jest dok³adnie odwrotn¹
kolejno�ci¹ budowy tych dróg. Wschod-
nia obwodnica Warszawy umo¿liwi ma-
sowy nap³yw pojazdów zmierzaj¹cych w
kierunku Bia³egostoku z po³udniowego
kierunku Warszawy i okolic. Tymczasem
obci¹¿enie drogi krajowej nr 8 (Al. Pi³-
sudskiego) obecnie przekracza 50.000
pojazdów na dobê. Obci¹¿enie to prze-
kroczy³o ju¿ nie tylko wydolno�æ tech-
niczn¹ tej drogi, ale tak¿e granice cier-
pliwo�ci mieszkañców Marek.

Burmistrz podkre�li³, ¿e mieszkañcy
Marek popieraj¹ dzia³ania w³adz central-
nych zmierzaj¹ce do budowy wydolnej

sieci dróg. Przejawem tego s¹ zapisy pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,
które od lat 70. rezerwuj¹ grunty pod bu-
dowê obwodnicy zwanej w przesz³o�ci
tak¿e Via Baltica.

Nie wszystkie samorz¹dy z podobnym
zrozumieniem odnosz¹ siê do tej istotnej
kwestii. Burmistrz podkre�li³, ¿e ze stro-
ny mieszkañców Marek administracja
drogowa nigdy nie spotka³a siê z obstruk-
cj¹, której przyk³adem mo¿e byæ stano-
wisko samorz¹du dawnej gminy Weso³a
w odniesieniu do przebiegu przez jej ob-
szar trasy wschodniej obwodnicy Warsza-
wy. Zdaniem Burmistrza stosown¹ graty-
fikacj¹ ze strony GDDKiA bêdzie zmia-
na przewidzianej kolejno�ci realizacji
dróg ekspresowych.

W sukurs Burmistrzowi poszli radni.
Bogus³aw D¹bkowski zaproponowa³, aby
rozpatrzono mo¿liwo�æ mo¿liwie szybkie-
go wykonania niewielkiego odcinka dro-
gi ekspresowej S 8 od wêz³a �Marki� do
ul. ¯o³nierskiej w Zielonce. Wykonanie
tej drogi odci¹¿y lokalne mareckiego dro-
gi. Dyrektor Stanis³aw Dmuchowski z
du¿¹ ¿yczliwo�ci¹ odniós³ siê do propo-
zycji nazywaj¹c j¹ bardzo rozs¹dn¹ i re-
aln¹. Burmistrz skierowa³ w tej sprawie
pisemne wyst¹pienie do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Granice cierpliwo�ci

W nocy z 25 na 26 wrzeúnia nie-
znani jak dotπd sprawcy zniszczyli,
rozbijajπc na kilka kawa≥kÛw, zabyt-
kowy, pamiπtkowy krzyø pochodzπ-
cy z 1894 roku.

Krzyø odlany zosta≥ z øeliwa i usta-
wiony 111 lat temu tuø przy wjeüdzie
do Marek od strony Warszawy.

Pierwotnie w miejscu usytuowania
krzyøa mia≥ byÊ zbudowany koúciÛ≥,
ale w≥adze carskie nie wyda≥y zgody
na tak eksponowanπ jego lokalizacjÍ.
Od wielu lat w sπsiedztwie krzyøa
znajduje siÍ przystanek autobusowy.

Czy by≥ to akt wandalizmu, chuli-
gaÒski wybryk czy tez celowa profa-
nacja ? ñ nie wiemy. Jednak spo≥ecz-
noúÊ naszego miasteczka jest wstrzπ-
úniÍta i zbulwersowana tym wyda-
rzeniem ktÛre jak dotπd nie mia≥o
miejsca w dziejach Marek. Krzyø na
tym miejscu przetrwa≥ dwie wojny

úwiatowe, by≥ úwiadkiem wielu histo-
rycznych wydarzeÒ by w koÒcu paúÊ
pod ciosami m≥otÛw ludzi zdeprawo-
wanych, dla ktÛrych nie ma juø øad-
nych úwiÍtoúci i poszanowania dla
symboli religijnych i zbytkÛw prze-
sz≥oúci.

W naszym koúciele ten porozbija-
ny krzyø ustawiono na stopniach o≥-
tarza Matki Boskiej Nieustajπcej Po-
mocy. W intencji przeb≥agalnej odpra-
wiono mszÍ úw., úpiewano suplikacje
i odmawiano modlitwy. Widzia≥em
ludzi, ktÛrzy po skoÒczonym nabo-
øeÒstwie klÍkali i pogrπøali siÍ w øar-
liwej i smutnej modlitewnej zadumie
byÊ moøe za tych, ktÛrzy tego z≥a do-
konali.

Wg informacji uzyskanych od ks.
proboszcza  krzyø bÍdzie naprawio-
ny i ustawiony na swoim miejscu.

Profanacja
zabytkowego krzy¿a

Korzystne
porozumienie
Zosta³ uruchomiony pierwszy frag-

ment nowego systemu kanalizacyjnego.
Dwie przepompownie oraz odcinki kana-
lizacji ci�nieniowo-t³ocznej i grawitacyj-
nej w ulicach Du¿ej, czê�ci ul. Pomniko-
wej oraz czê�ci ul. Grunwaldzkiej zosta³y
wykonane przez Towarzystwo Budownic-
twa Spo³ecznego �Millenium�, które od
ubieg³ego roku buduje osiedle domów
wielorodzinnych przy ul. Du¿ej. Odcinki
te maj¹ ³¹cznie blisko 5 kilometrów d³u-
go�ci. W dniu 28 kwietnia 2005 roku Mia-
sto Marki, Wodoci¹g Marecki oraz T.B.S.
�Millenium� zawar³y porozumienie, na
mocy którego czê�æ nowej kanalizacji
umo¿liwiaj¹ca odprowadzanie �cieków z
terenu budowanego osiedla zostanie wy-
budowana przez inwestora i przekazana
na maj¹tek gminnej spó³ki Wodoci¹g Ma-
recki. Inwestorowi zostanie zwrócona
czê�æ nak³adów finansowych. Burmistrz
Janusz Werczyñski oceni³ zawarte poro-
zumienie jako bardzo korzystne dla Mia-
sta. Po³owa nak³adów finansowych ponie-
sionych przez T.B.S. �Millenium� zosta-
nie zwrócona w trzech transzach p³atnych
do koñca 2008 roku.

Obwodnica
coraz bli¿ej
Trwaj¹ prace prowadzone na zlece-

nie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddzia³ w Warszawie
nad opracowaniem stadium projektu
budowlanego Wschodniej Obwodnicy
Warszawy. Pismem z dnia 14 wrze�nia
2005 roku firma Profil Spó³ka z o.o.
przesy³aj¹c plan sytuacyjny przebiegu
trasy na odcinku od wêz³a Marki do
wêz³a Zakrêt na terenie gminy Wi¹zow-
na, zwróci³a siê do Urzêdu Miasta Mar-
ki o przygotowanie i przes³anie wypi-
sów i wyrysów z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego na ob-
szarach, na których przewiduje siê prze-
bieg trasy.

W dniu 28 wrze�nia 2005 roku w sie-
dzibie gospodarstwa pomocniczego Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Józefowie odby³o siê posie-
dzenie rady techniczno konsultacyjnej
dotycz¹cej stadium projektu budowla-
nego budowy Wschodniej Obwodnicy
Warszawy. Na spotkaniu projektanci
przedstawili rozwi¹zania projektowe
drogi ekspresowej ze szczególnym
uwzglêdnieniem wariantów przebiegu
trasy dla opracowywanych materia³ów
do decyzji o uwarunkowaniach �rodo-
wiskowych.
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Pilota¿owa akcja selektywnej
zbiórki odpadów z posesji

na terenie Miasta Marki
Od kilku lat na terenie naszego

miasta prowadzone sπ dzia≥ania ma-
jπce na celu porzπdkowanie gospo-
darki odpadami komunalnymi, czyli
takimi, ktÛre powstajπ w gospodar-
stwach domowych.

Na ulicach stojπ pojemniki do se-
lektywnej zbiÛrki opakowaÒ szkla-
nych i tworzyw sztucznych. Wielu
mieszkaÒcÛw korzysta z nich w spo-
sÛb w≥aúciwy, lecz sπ i takie osoby,
ktÛre pozostawiajπ przy tych pojem-
nikach rÛønego rodzaju odpady. Po-
woduje to powstawanie przy nich
úmietnisk. Sytuacja ta by≥a powodem
wielokrotnych skarg w≥aúcicieli nie-
ruchomoúci, przy ktÛrych sta≥y po-
jemniki i øπdanie zabrania pojemni-
kÛw. Pojemniki czÍsto by≥y przesta-
wiane na nowe miejsca.

Z dotychczasowych obserwacji i
doúwiadczeÒ wynika, øe system ten
nie sprawdza siÍ i dlatego teø Bur-
mistrz zdecydowa≥ o wprowadzeniu
na terenach budownictwa jednoro-
dzinnego segregacji odpadÛw Ñu ürÛ-
d≥aî, czyli w kaødym gospodarstwie
domowym.

Priorytetem w obecnie podejmo-
wanych dzia≥aniach jest oddzielenie
odpadÛw roúlinnych od pozosta≥ych
odpadÛw. W≥aúciciele nieruchomoúci
zabudowanych budynkami jednoro-
dzinnymi zobowiπzani sπ odpady
roúlinne kompostowaÊ na swojej po-
sesji. Jeøeli nie zechcπ tego robiÊ, mu-
szπ zleciÊ na swÛj koszt wywiezienie
ich do kompostowni.

Obowiπzek prowadzenia selek-
tywnej zbiÛrki odpadÛw roúlinnych
wynika z ß 4 Regulaminu utrzyma-
nia czystoúci i porzπdku na terenie
miasta Marki wprowadzonego
uchwa≥π Nr IX/65/2003 Rady Miasta
Marki z dnia 29 paüdziernika 2003
roku. Jest to przepis prawa miejsco-
wego, ktÛry mieszkaÒcy zobowiπza-
ni sπ przestrzegaÊ. Realizacja tego
obowiπzku bÍdzie kontrolowana i
mieszkaÒcy bÍdπ zobowiπzani do
okazania miejsca kompostowania
odpadÛw na swojej posesji lub oka-
zania umowy i rachunkÛw za wywÛz
odpadÛw do kompostowni. Za nie-
przestrzeganie tego obowiπzku gro-
øπ dosyÊ surowe sankcje.

Regulamin, o ktÛrym mowa powy-
øej zaleca takøe prowadzenie selek-
tywnej zbiÛrki szk≥a, makulatury i
opakowaÒ z tworzyw sztucznych. Za-

CzystoúÊ i porzπdek na chodnikach naszych ulic pozostawia wie-
le do øyczenia. Jednπ z przyczyn takiej sytuacji jest zapewne wyni-
kajπce z braku wiedzy przekonanie w≥aúcicieli wielu posesji, øe obo-
wiπzek utrzymania czystoúci na chodnikach spoczywa wy≥πcznie na
w≥adzach miasta.

Zagadnienia utrzymania czystoúci i porzπdku w gminach regulu-
je ustawa z dnia 13 wrzeúnia 1996 roku o utrzymaniu czystoúci i
porzπdku w gminach. Okreúla ona miÍdzy innymi obowiπzki miesz-
kaÒcÛw w zakresie utrzymania czystoúci i porzπdku na chodnikach
ulicznych. Obowiπzkiem w≥aúciciela nieruchomoúci, a takøe innych
podmiotÛw jest uprzπtniÍcie b≥ota, úniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeÒ z chodnikÛw po≥oøonych wzd≥uø nieruchomoúci. Niewywiπ-
zywanie siÍ z tego obowiπzku jest wykroczeniem podlegajπcym ka-
rze grzywny.

Wprowadzenie w drodze ustawy obowiπzku  utrzymania czysto-
úci chodnikÛw przylegajπcych do nieruchomoúci przez w≥aúcicieli
tychøe nieruchomoúci Trybuna≥ uzna≥ za niezbÍdne dla zapewnie-
nia w≥aúciwej ochrony interesu publicznego, ktÛry mia≥ na wzglÍ-
dzie ustawodawca. Zdaniem Trybuna≥u Konstytucyjnego nie istnie-
je rÛwnie efektywny sposÛb zapewnienia porzπdku, jak na≥oøenie
obowiπzku na w≥aúcicieli nieruchomoúci. Dowodzi tego takøe prak-
tyka innych paÒstw, nawet tych, w ktÛrych samorzπdowe jednostki
organizacyjne posiadajπ o wiele sprawniejsze, aniøeli polskie jed-
nostki samorzπdowe, s≥uøby utrzymujπce w czystoúci miejsca pu-
bliczne. Obowiπzki w≥aúcicieli nieruchomoúci w zakresie sprzπtania
czÍúci drÛg i ulic przylegajπcych do nieruchomoúci, ustanowiono
rÛwnieø w innych krajach Europy, niejednokrotnie nadajπc im o wiele
szerszy zakres.

gospodarowanie tych odpadÛw jest
bardziej k≥opotliwe niø odpadÛw ro-
úlinnych. Z tej przyczyny postanowi-
liúmy wprowadziÊ system zbiÛrki
tych odpadÛw bezpoúrednio Ñu ürÛ-
d≥aî. PolegaÊ on bÍdzie na tym, øe
mieszkaÒcy kaødej posesji bÍdπ zbie-
raÊ odpady do workÛw. Worki bÍdπ
w rÛønych kolorach:

niebieskie -
na papier i kartony
po napojach,

zielone - na szk≥o i
øÛ≥te - na plastik i puszki.

Na kaødym worku bÍdzie wydru-
kowana informacja co moøna a czego
nie wolno do niego wrzucaÊ. W≥aúci-
ciel kaødej nieruchomoúci otrzyma
bezp≥atnie komplet workÛw i raz w
miesiπcu, w wyznaczony dzieÒ, trze-
ba bÍdzie wystawiÊ zebrane odpady
przed swojπ posesjÍ, w widocznym
miejscu. Stamtπd zostanπ one zabra-
ne przez firmÍ dzia≥ajπcπ na zlecenie
Miasta. Worki z odpadami nie sπ za-
bierane w przypadku gdy zbierajπcy

stwierdzπ, øe zawierajπ odpady na
ktÛre nie sπ przeznaczone.

Z TYTU£U TEJ ZBI”RKI MIESZ-
KA—CY NIE B�D• OBCI•ØENI
ØADNYMI KOSZTAMI.

W czerwcu i lipcu 2005 roku dzia-
≥ajπcy na terenie naszego Miasta wo-
≥omiÒski MZO przeprowadzi≥ dwie
zbiÛrki odpadÛw w wytypowanej do
programu pilotaøowego czÍúci Ma-
rek. W czerwcu zebrano ≥πcznie 5.360
kg odpadÛw, w lipcu 5.730 kg odpa-
dÛw.

ZbiÛrka odpadÛw odbywa siÍ raz
w miesiπcu. Jest ona prowadzona na
mocy porozumienia UrzÍdu Miasta
Marki i Miejskiego Zak≥adu Oczysz-
czania w Wo≥ominie.

Kaødego miesiπca, po zakoÒczonej
zbiÛrce Urzπd otrzymuje  informacjÍ
z jakich nieruchomoúci odpady ode-
brano oraz z jakiej nieruchomoúci, ze
wzglÍdu na zawartoúÊ niepoøπda-
nych odpadÛw w workach, odpadÛw
nie zabrano.

Z posiadanych danych wynika, øe
70% posesji objÍtych zbiÛrkπ bierze w
niej udzia≥.

W 2006 roku akcjπ selektywnej
zbiÛrki odpadÛw zostanie objÍte ca≥e
miasto. W przygotowywanym pro-
jekcie budøetu na rok 2006 zosta≥y
wydzielone úrodki na ten cel.
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W dniu 5 paüdziernika
2005 roku w Zespole
SzkÛ≥ Nr 2 przy ul.

Wczasowej w Markach o godzinie
10.00 odby≥o siÍ spotkanie burmi-
strza Miasta Marki z przedstawicie-
lami ÑHospicjum Domowegoî z
Warszawy (ul. TykociÒska 3/5) oraz
uczniami mareckich szkÛ≥ w ramach
akcji ÑPola nadzieiî. Symbolem juø
trzeciej edycji ÑPola nadzieiî, prowa-
dzonej na terenie naszego miasta sπ
øonkile, ktÛre zosta≥y posadzone
przez uczestnikÛw.

Ksiπdz Andrzej Dziedziul, dyrek-
tor Oúrodka Hospicjum Domowe
mÛwi≥ o tym, øe choremu na nowo-
twÛr moøna pomÛc. Czasem najwaø-
niejsza jest nasza obecnoúÊ w ostat-
nich dniach chorego, trzymanie go
za rÍkÍ, bliski kontakt.

Akcja Pola Nadziei zosta≥a zaini-
cjowana przed prawie 60 laty w
Szkocji. Sadzenie øonkili ma na celu
rozbudzenie wraøliwoúci na proble-
my osÛb nieuleczalnie chorych. Ho-
spicja domowe spieszπ im z pomocπ
medycznπ, psychologicznπ.

Po raz trzeci na poczπtku paü-
dziernika ruszy≥a w Warszawie miÍ-
dzynarodowa akcja ÑPola Nadzieiî.
Ten rok jest szczegÛlny, gdyø do Nie-
ba, do tysiÍcy zmar≥ych, ktÛrzy sko-
rzystali z pomocy hospicyjnej, do≥π-
czy≥a Za≥oøycielka ca≥ego ruchu
Dame Cicely Sauders.

8 paüdziernika by≥ dniem koncer-
tÛw na ca≥ym úwiecie ÑG≥os dla ho-
spicjÛwî (ÑVoices for hospitesî).
Ruch hospicyjny nabiera szczegÛlne-
go znaczenia, dlatego w najbliøszej
przysz≥oúci 8 paüdziernika ma szan-
sÍ zostaÊ og≥oszonym úwiatowym
dniem hospicjÛw.

W akcjÍ kaødego roku angaøuje
siÍ coraz wiÍcej szkÛ≥. W ostatnim
roku 2004/2005 w akcji bra≥o udzia≥
ok. 150 szkÛ≥ i przedszkoli: przy sa-
dzeniu pÛl, w akcji edukacyjno-szko-
leniowej, w konkursach oraz w za-
koÒczeniu kampanii (wystÍpy, zbiÛr-
ki pieniÍøne). Ok. 200 uczniÛw wziÍ-
≥o udzia≥ w szkoleniu przygotowu-
jπcym do pomocy osobom ob≥oønie
chorym.

Chociaø ogromy wysi≥ek przy or-
ganizacji ÑPÛl Nadzieiî nie przek≥a-
da siÍ na wielkie efekty finansowe,
to jednak organizatorzy majπ satys-
fakcjÍ z umocnienia nadziei w ser-
cach wielu ludzi.

Pola nadziei w Markach

Ksi¹dz Andrzej Dziedziul, dyrektor O�rodka Hospicjum Domowe podczas
spotkania w Zespole Szkó³ Nr 2 w Markach.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta w Markach dr Maria Przybysz - Piwko sadzi
¿onkile przy Zespole Szkó³ Nr 2.
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Æwieræwiecze
Solidarno�ci

W dniu 2 paüdziernika 2005 roku w koúciele åw. Izy-
dora w Markach odprawiona zosta≥a uroczysta Msza
åwiÍta upamiÍtniajπca 25. rocznicÍ powstania Solidar-
noúci. UroczystoúÊ zorganizowanπ przez Burmistrza
Miasta Marki oraz KomisjÍ Zak≥adowπ NSZZ Solidar-
noúÊ Fomar Borg Automotive SA zaszczycili swojπ obec-
noúciπ liczni goúcie, a wúrÛd nich pose≥ na Sejm Rzeczy-

pospolitej Polski Artur Zawisza. Kulminacyjnym punk-
tem obchodÛw by≥o ods≥oniÍcie tablicy pamiπtkowej, ktÛ-
rego dokonali cz≥onek pierwszej Komisji Zak≥adowej
NSZZ SolidarnoúÊ w Fabryce Ok≥adzin Ciernych w Mar-
kach - Marek Drzewiecki oraz Przewodniczπcy Rady
Powiatu Wo≥omiÒskiego i dzia≥acz pierwszej Solidarno-
úci - Adam KopczyÒski. Przed ods≥oniÍciem tablicy g≥os
zabra≥ burmistrz Janusz WerczyÒski, ktÛry przypomi-
najπc wydarzenia sprzed 25 lat, nawiπza≥ do wyborÛw
parlamentarnych. Burmistrz wezwa≥ nowo wybranych
parlamentarzystÛw, wúrÛd ktÛrych wiÍkszoúÊ utoøsamia
siÍ z tradycjπ Sierpnia 1980 roku, do rozbudzenia potrzeb-
nego Polakom entuzjazmu. Jednoczeúnie ostrzeg≥, øe
ponowne zawiedzenie nadziei bÍdzie przyczynπ pog≥Í-
bienia kryzysu trawiπcego paÒstwo. Po zakoÒczeniu uro-
czystoúci odby≥ siÍ koncert w wykonaniu Reprezentacyj-
nego Zespo≥u Wojska Polskiego pod dyrekcjπ Kazimie-
rza O≥tarzewskiego. Z orkiestrπ wystπpili soliúci Barba-
ra Chojnacka, Jerzy Antepowicz, Leszek WiewiÛra, Ry-
szard Bacciarelli i Maciej Baranowski.

PROGRAM IMPREZ
10 XI 2005, czwartek, godz. 12.00
UROCZYSTY FINA£ OGÓLNOMIEJ-

SKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIE-
GO MARECKA JESIEÑ POEZJI 2005 pod
patronatem BURMISTRZA MIASTA MAR-
KI. temat: �I �MIECH NIEKIEDY MO¯E
BYÆ NAUK¥, KIEDY SIÊ Z PRZYWAR,
NIE Z OSÓB NATRZ¥SA�.

W programie: og³oszenie wyników, wrêcze-
nie dyplomów i nagród oraz recytacje laure-
atów.

10 XI 2005, czwartek, godz. 16.00
Z okazji �WIÊTA NIEPODLEG£O�CI
KONCERT PIE�NI PATRIOTYCZNYCH
w wykonaniu chóru �STARÓWKA�.
Wieczór z cyklu SENIORZY - SENIOROM
� wstêp wolny �
Po koncercie spotkanie klubowe przy her-

batce.
13 XI 2005, niedziela, godz. 16.00
NIEDZIELA Z MAM¥, NIEDZIELA Z

TAT¥ SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIE-
CI od 4 lat pt.: �PIOTRU� W KRAINIE MA-
RZEÑ�.

Wyst¹pi¹ aktorzy scen warszawskich
� wstêp wolny �
13 XI 2005, niedziela, godz. 18.00
Autokarowy wyjazd do TEATRU MU-

ZYCZNEGO �ROMA� na spektakl ROMA-
NA POLAÑSKIEGO �TANIEC WAMPI-
RÓW�

Bilety (na przystawki) 30 z³
Wyjazd ze Strugi (pawilon) godz. 17.45.

Przejazd autokarem 5 z³.
wyjazd z ul. Malinowej
17 XI 2005, czwartek, godz. 16.00
Z cyklu: SPOTKANIE Z LEKARZEM
- prelekcja dr PAW£A CHOJNOWSKIEGO
pt.: �O GRYPIE, NIE TYLKO PTASIEJ...

PRAWIE WSZYSTKO�.
� wstêp wolny �
20 XI 2005, niedziela, godz. 16.00
W KAWIARENCE ARTYSTYCZNEJ

MOK-u WIECZÓR POLSKO - WIETNAM-
SKI z udzia³em WIETNAMSKIEGO ZESPO-
£U WOKALNO - TANECZNEGO �BLUE
WAVE�

W programie tak¿e degustacja potraw wiet-
namskich.

� wstêp wolny �
23 XI 2005, �roda, godz. 10.00
UDZIA£ CZ£ONKÓW ZESPO£U TE-

ATRALNEGO MOK �KARMAZYNOWE
OKO� W POWIATOWYM KONKURSIE

RECYTATORSKIM pt.: �CZ£OWIEKIEM
JESTEM I NIC, CO LUDZKIE, NIE JEST MI
OBCE�

Organizator: MOK Z¹bki, ul. Orla 8
26 XI 2005, sobota, g. 17.00 - 23.00
DOROCZNY BAL ANDRZEJKOWY
dla  CZ£ONKÓW I SYMPATYKÓW
KLUBU SENIORA.
Koszt 30 z³
Miejsce imprezy: �RANCZO BENA�
� Stanis³awów, ul. Brukowa 16.
Wyjazd z ul. Malinowej o godz. 16.15 w

kierunku Strugi - autokar bêdzie siê zatrzymy-
wa³ na ka¿dym przystanku do ul. Legionowej
(pawilon).

W  G a l e r i i
M a r e c k i e g o   O � r o d k a   K u l t u r y:
�PARNAS POLSKI�
- WALDEMAR �WIERZY
- wystawa plakatów
ze zbiorów SYLWESTRA MARZOCHA
Wystawa czynna do 23 X 2005
we wtorki 12 - 20  pon. �r. pt. 10 - 14
�MARZENIA ¯YWIO£U�
 - RYSZARD HOROWITZ � fotografia
Wystawa czynna do 23 X 2005
w pi¹tki 12.00 - 19.00
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konkursach pierwsze miejsca na
szczeblu wojewÛdztwa mazowiec-
kiego.

Metody pracy Pani Tomczyk po-
siada≥y wszelkie znamiona dobre-
go stosowania warsztatu historycz-
nego. Np. przy opisie fabryki braci
BriggsÛw przeprowadzi≥a wraz z
dzieÊmi kilka rozmÛw-wywiadÛw
z øyjπcymi jeszcze by≥ymi pracow-
nicami zatrudnionymi w tej fabry-
ce. Uczniowie odwiedzili grÛb ro-
dziny WhitheadÛw i uporzπdko-
wali trochÍ zaniedbanπ mogi≥Í
ostatniego z braci BriggsÛw ñ Alfre-
da spoczywajπcego na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim w War-
szawie.

Opracowujπc z kolei dzia≥ doty-
czπcy archeologii Marek przez kil-
ka dni wraz grupπ dzieci uczestni-
czy≥a w wykopaliskach archeolo-
gicznych prowadzonych w okoli-
cach ul. årodkowej w Markach-Pu-
stelniku. DziÍki temu uczestnicy za-
jÍÊ zapoznali siÍ z technikami i me-
todami pracy archeologÛw.

Podczas wycieczek rowerowych
do miejsc, w ktÛrych znajdowa≥y siÍ
zabytki i pomniki przesz≥oúci bra≥o
udzia≥ zwykle kilkunastu uczniÛw

Kszta≥towaniu postaw patrioty-
zmu, poszanowania dla zabytkÛw
przesz≥oúci - pomnikÛw, kapliczek,
krzyøy, miejsc pamiÍci narodowej i
innych úladÛw dzia≥alnoúci, øycia i
twÛrczoúci naszych przodkÛw, s≥u-
øy poznawanie dziejÛw lokalnych
spo≥ecznoúci.

Metody i formy pracy Pani Oli z
dzieÊmi i m≥odzieøπ mogπ byÊ wzo-
rem do naúladowania, inspiracjπ
dla innych nauczycieli historii, geo-
grafii czy nawet biologii nie tylko
w naszej lokalnej, mareckiej spo-
≥ecznoúci ale rÛwnieø w innych re-
gionach kraju.

åmierÊ wyrwa≥a Jπ nagle (5
sierpnia 2005 r.)) z grona øyjπcych.
Zosta≥a pochowana na cmentarzu
parafialnym w Konstancinie Jezior-
nie. We mszy úw. øa≥obnej odpra-
wionej za spokÛj jej duszy uczest-
niczy≥o liczne grono nauczycieli,
uczniÛw,  rodzicÛw, znajomych,
obecni byli przedstawiciele w≥adz
samorzπdowych Marek z burmi-
strzem Januszem WerczyÒskim
oraz przewodniczπcπ Rady Miasta
Marki Mariπ Przybysz Piwko oraz
reprezentacja Akcji Katolickiej z
parafii úw. Izydora w Markach.

Na podst. opracowania

Zbigniewa Paciorka

w Warszawie, odnowi≥ wnÍtrze ko-
úcio≥a.

Parafianie pamiÍtajπ zmar≥ego,
ktÛry potrafi≥ pochyliÊ siÍ nad niedo-
lπ kaødego cz≥owieka.  Potrafi≥ zjed-
nywaÊ sobie serca i tych parafian. Ks.
proboszcza czÍsto widziano jak juø po
skoÒczonym naboøeÒstwie, kiedy
wiÍkszoúÊ ludzi opuúci≥a úwiπtyniÍ,
klÍka≥ przed o≥tarzem i pogrπøa≥ siÍ
w modlitwie..

Zmar≥y pozostanie we wdziÍcznej
pamiÍci parafian. Niech spoczywa w
pokoju.

Aleksandra Tomczyk
(1956 - 2005)

Zmar≥y w dniu 18 sierpnia 2005
r. w Domu dla KsiÍøy EmerytÛw w
Pliszkowie ks. pra≥at Zdzis≥aw
Knio≥ek urodzi≥ siÍ 27 paüdzierni-
ka 1920 r. z matki Wiktorii z domu
Korczyk i ojca Stanis≥awa w miej-
scowoúci Popowo-Piaski w diece-
zji p≥ockiej.

åwiÍcenia kap≥aÒskie przyjπ≥ z
rπk kardyna≥a prymasa Polski  ks.
Stefana WyszyÒskiego w dniu 16
kwietnia 1950 r. w koúciele úw.
Krzyøa w Warszawie.

W grudniu 1961 r. zosta≥ miano-
wany na stanowisko proboszcza w
parafii úw. Izydora w Markach, ktÛ-
re objπ≥ po zmar≥ym kilka tygodni
wczeúniej ks. Antonim Koniecz-
nym. FunkcjÍ duszpasterza i admi-
nistratora mareckiej parafii pe≥ni≥
do 1974 r., kiedy to decyzjπ w≥adz
duchownych przeniesiony zosta≥
do miejscowoúci Wiersze w deka-
nacie b≥oÒskim, na terenie Puszczy
Kampinoskiej, dziú powiat Nowy
DwÛr Mazowiecki.

W 1971 r. odznaczony zosta≥
przywilejem noszenia rokiety, man-
toletu i pierúcienia.

W latach 1963-1967 by≥ wice-
dziekanem dekanatu radzymiÒ-
skiego, a od 1978 do 1997 sprawo-
wa≥ funkcjÍ dziekana dekanatu
b≥oÒskiego. By≥ honorowym kape-
lanem Jego åwiπtobliwoúci papie-
øa Jana Paw≥a II.

W czasie probostwa w Markach
ks. Knio≥ek dziÍki wspÛ≥pracy z
Radπ Parafialnπ m.in. przyczyni≥
siÍ do powstania witraøy wg pro-
jektu Haliny CieúliÒskiej-Brzeskiej,
ktÛre zosta≥y wykonane w 1967 r.
w pracowni Jerzego Olszewskiego

Ks. pra³at
Zdzis³aw Knio³ek

(1920 - 2005)

Aleksandra Tomczyk urodzi≥a siÍ
w 1956 r. w Adamowie woj. úwiÍto-
krzyskie. Po zdaniu matury w 1976 r.
podjÍ≥a naukÍ w Medycznym Stu-
dium Zawodowym. W 1978 r. rozpo-
czÍ≥a pracÍ w szpitalu w Krakowie i
jednoczeúnie zda≥a egzaminy na Wy-
dzia≥ Historyczny Wyøszej Szko≥y Pe-
dagogicznej w Kielcach. W 1982 r. skoÒ-
czy≥a studia i obroni≥a pracÍ magister-
skπ (z wynikiem bardzo dobrym).

W 1997 r. zosta≥a zatrudniona w
Szkole Podstawowej nr 4 w Markach-
Pustelniku na stanowisku nauczycie-
la historii. W styczniu 2004 r. uzyska-
≥a tytu≥ nauczyciela dyplomowanego.

ZajÍcia prowadzone przez Paniπ
Tomczyk organizowane by≥y m.in. w
ramach rÛønych konkursÛw og≥asza-
nych przez dzia≥ oúwiatowy Zamku
KrÛlewskiego w Warszawie. Konkur-
sy te zwiπzane by≥y tematycznie z
przesz≥oúciπ miejscowoúci, w ktÛrej
siÍ zamieszkuje. Wraz ze swojπ gru-
pπ dzieci zajmowa≥a w kilku tych
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dla obs≥ugi komunikacyjnej wielorodzinnego budynku
komunalnego przy ul. Lisa Kuli 73b w Markach; termin
sk≥adania ofert - 18 paüdziernika 2005 roku,

16) postanowi≥ og≥osiÊ przetarg nieograniczony na mo-
dernizacjÍ lokalu banku na pomieszczenia biurowe w
budynku przy ul. Lisa Kuli 3a; termin sk≥adania ofert - 18
paüdziernika 2005 roku,

17) postanowi≥ og≥osiÊ przetarg nieograniczony na wy-
konanie projektu drogowego wraz z odwodnieniem ulic:
Granicznej, Ma≥ej, Rydza åmig≥ego i årodkowej w Mar-
kach; termin sk≥adania ofert - 18 paüdziernika 2005 roku.

rozstrzygniÍcia postÍpowaÒ
o dokonanie zamÛwieÒ publicznych
18) uniewaøni≥ przetarg nieograniczony na budowÍ

oúwietlenia ul. Lisiej i ≥πcznikÛw; podstawa prawna - art.
93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamÛwieÒ publicznych - cena
najkorzystniejszej oferty przewyøsza≥a kwotÍ przeznaczo-
nπ w budøecie na realizacjÍ zadania,

19) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-
nie projektÛw technicznych wodociπgu, w ktÛrym wp≥y-
nÍ≥y 4 oferty:

Wybrano ofertÍ Nr 2, z≥oøonπ przez firmÍ INSTAL PRO-
JEKT z siedzibπ w Warszawie, z ktÛrπ nastÍpnie zosta≥a
zawarta stosowna umowa,

20) rozstrzygnπ≥ postÍpowanie przetargowe w trybie
negocjacji bez og≥oszenia na wykonanie projektu rozbu-
dowy Szko≥y Podstawowej Nr 3 w Markach, w ktÛrym
wp≥ynÍ≥y 2 oferty:

Wybrano ofertÍ Nr 2, z≥oøonπ przez firmÍ Inøynierskie
Biuro Budowlane ERECTA 2 z siedzibπ w Warszawie, z
ktÛrπ nastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umowa,

21) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-
nie prac remontowo - budowlanych w czÍúci ÑAî budyn-
ku UrzÍdu Miasta Marki, w ktÛrym wp≥ynÍ≥y 2 oferty:

Wybrano ofertÍ Nr 1, z≥oøonπ przez firmÍ GAWBET
s.c. J i R Gawor z siedzibπ w Wo≥ominie, z ktÛrπ nastÍpnie
zosta≥a zawarta stosowna umowa,

22) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na budowÍ
ciπgÛw pieszych na terenie skweru im. ks. Markiewicza
w Markach. W terminie wp≥ynÍ≥a jedna oferta, z≥oøona
przez MBT PrzedsiÍbiorstwo Budowlano - Telekomuni-
kacyjne z siedzibπ w Markach, na kwotÍ 31.703,40 z≥. Na-
stÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umowa,

23) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na budowÍ
pÍtli autobusowej przy ul. Duøej w Markach, w ktÛrym
wp≥ynÍ≥y 2 oferty. Wybrano ofertÍ Nr 1, z≥oøonπ przez fir-
mÍ STD Nasi≥owski z siedzibπ w Zielonce, z ktÛrπ nastÍp-
nie zosta≥a zawarta stosowna umowa,

24) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykosze-
nie rowÛw melioracyjnych i przydroønych na terenie mia-
sta Marki wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu do
kompostowni. W terminie wp≥ynÍ≥a jedna oferta, z≥oøona
przez Zak≥ad Us≥ugowy MELBUD z siedzibπ w Wo≥omi-
nie, na kwotÍ 26.434,88 z≥. NastÍpnie zosta≥a zawarta sto-
sowna umowa,

25) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-
nie trawnika na terenie skweru im. ks. Markiewicza przy
zbiegu ulic Pi≥sudskiego i Wczasowej w Markach, w ktÛ-
rym wp≥ynÍ≥y 2 oferty.

Z ZAKRESU ZAM”WIE— PUBLICZNYCH
tryb pozaustawowy
1) zawar≥ umowÍ z J. PorzeziÒskim z Wo≥omina na wy-

konanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Szko≥y
Podstawowej Nr 4 przy ul. Duøej 3 w Markach, za kwotÍ
1.769,00 z≥,

2) zawar≥ umowÍ z firmπ GEOFARM z Warszawy na
wykonanie mapy do celÛw projektowych ul. Fabrycznej,
w zwiπzku z naniesieniem dodatkowych przy≥πczy kana-
lizacyjnych. WartoúÊ umowy - 6.100,00 z≥,

3) zawar≥ umowÍ z firmπ KRAKFIN z Krakowa na za-
kup licencji programu komputerowego dla Ref. Oúwiaty,
za kwotÍ 3.660,00 z≥,

4) zawar≥ umowÍ z firmπ ART. - ES z Pruszkowa na
wykonanie dwÛch koncertÛw: w dniu 2 paüdziernika 2005
roku za kwotÍ 8.000,00 z≥ oraz w dniu 13 paüdziernika za
kwotÍ 2.800 z≥;

5) zawar≥ umowÍ z firmπ INSTALBUD z Rzeszowa na
wykonanie robÛt dodatkowych przy zadaniu ÑBudowa
socjalnych budynkÛw mieszkalnych przy ul. Lisa Kuli w
Markachî, polegajπcych na wymianie gruntu. WartoúÊ
umowy - 44.427,68 z≥,

6) zawar≥ umowÍ z firmπ INSTALBUD z Rzeszowa na
wykonanie robÛt zamiennych przy zadaniu ÑBudowa so-
cjalnych budynkÛw mieszkalnych przy ul. Lisa Kuli w
Markachî, polegajπcych na zamianie drzwi wejúciowych
z drewnianych na stalowo - aluminiowe. WartoúÊ umowy
- 6.024,57 z≥,

7) zawar≥ umowÍ z firmπ EL - MARK z siedzibπ w Wej-
herowie na wykonanie robÛt dodatkowych, zwiπzanych
z kolizjπ lokalizacji urzπdzeÒ podziemnych w ul. Fabrycz-
nej, za kwotÍ 25.990,76 z≥,

8) zawar≥ umowÍ z M. Gronowskim z Marek na kon-
serwacjÍ urzπdzeÒ grzewczych, instalacji i c.o., za kwotÍ
21.136.50 z≥ brutto za rok,

9) zawar≥ umowÍ z M. Lechem z Zπbek na sporzπdze-
nie projektu modernizacji budynku UrzÍdu Miasta Mar-
ki, za kwotÍ 3.660 z≥,

10) zawar≥ umowÍ z Zak≥adem RobÛt OgÛlnobudow-
lanych z Warszawy na remont lokalu mieszkalnego w
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9, za kwotÍ 6.751,70 z≥,

11) zawar≥ umowÍ z Zak≥adem Us≥ug Remontowo - Bu-
dowlanych z Duczek na remont pokrycia dachowego na
czÍúci budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Markach,
za kwotÍ 12.141,35 z≥.

wszczÍcie postÍpowaÒ o dokonanie zamÛwieÒ publicznych
12) postanowi≥ og≥osiÊ przetarg nieograniczony na bu-

dowÍ oúwietlenia ulicy Braci BriggsÛw w Markach; ter-
min sk≥adania ofert - 7 paüdziernika 2005 roku; publika-
cja og≥oszenia - tygodnik Wieúci Podwarszawskie,

13) postanowi≥ og≥osiÊ przetarg nieograniczony na bu-
dowÍ oúwietlenia ul. Zielonej w Markach; termin sk≥ada-
nia ofert - 7 paüdziernika 2005 roku; publikacja og≥osze-
nia - tygodnik Wieúci Podwarszawskie,

14) postanowi≥ ponownie og≥osiÊ przetarg nieograni-
czony na budowÍ oúwietlenia ul. Lisiej i ≥πcznikÛw (pierw-
szy przetarg zosta≥ uniewaøniony); termin sk≥adania ofert
- 6 wrzeúnia 2005 roku,

15) postanowi≥ og≥osiÊ przetarg nieograniczony na wy-
konanie drÛg, chodnikÛw oraz stanowisk parkingowych

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
Informacja o pracy Burmistrza
- obejmuj¹ca okres od 5 wrze�nia do 8 pa�dziernika 2005 roku

Dokoñczenie na str. 12
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Wybrano ofertÍ Nr 1, z≥oøonπ przez firmÍ ZORA, z sie-
dzibπ w Warszawie, z ktÛrπ nastÍpnie zosta≥a zawarta sto-
sowna umowa,

26) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na budowÍ
oúwietlenia ul. Lisiej i ≥πcznikÛw, w ktÛrym wp≥ynÍ≥y 2
oferty. Wybrano ofertÍ Nr 1, z≥oøonπ przez ELBIS Przed-
siÍbiorstwo Budowy Sieci Energetycznych z siedzibπ w
Wo≥ominie Leúniakowiünie, z ktÛrym nastÍpnie zosta≥a
zawarta stosowna umowa.

Z ZAKRESU INWESTYCJI
27) zawar≥ trÛjstronne porozumienie ze spÛ≥kπ ÑWodo-

ciπg Mareckiî i TBS MILENIUM w sprawie budowy ka-
nalizacji sanitarnej, odprowadzajπcej úcieki z osiedla Ho-
rowa GÛra przy ul. Duøej do kana≥u grawitacyjnego w ul.
OkÛlnej.

Z ZAKRESU GOSPODARKI
NIERUCHOMOåCIAMI
28) zawar≥ z Komendantem Sto≥ecznym Policji umowÍ

uøyczenia dzia≥ek nr ewid. 10/2 i 11/4 z obr. 4-10 o ≥πcz-
nej powierzchni 2.130 m2 pod budowÍ komisariatu,

29) zawar≥ porozumienie z TBS MILENIUM, Komen-
dantem Sto≥ecznym Policji oraz ze Starostπ Powiatu Wo-
≥omiÒskiego w sprawie budowy komisariatu.

Z ZAKRESU ZARZ•DU
MIENIEM KOMUNALNYM
30) zawar≥ umowÍ dotyczπcπ sp≥aty w ratach zaleg≥o-

úci czynszowych z tytu≥u wynajmu lokalu mieszkalnego
przy ul. Pi≥sudskiego 113,

31) zawar≥ umowy dzierøawy:
ï gruntu o pow. 2.500 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki

nr ewid.10 z obr. 4-10, po≥oøonej w rejonie ul. Sportowej z
Zak≥adem Us≥ug Rozrywkowych TOLEDO,

ï gruntu o pow. 25 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr ewid.
20/31 z obr. 3-06, po≥oøonej w rejonie ul. Pi≥sudskiego,

ï gruntu o pow. 249 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 19/4 z obr. 3-06, po≥oøonej w rejonie ul. Parkowej,

ï gruntu o pow. 10 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 199,68 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki
nr ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛl-
nej,

ï gruntu o pow. 78 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 12 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 14 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 22 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 20 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 10 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 12 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 12,18 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 12 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej,

ï gruntu o pow. 15 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 2/5 z obr. 3-08, po≥oøonej w rejonie ul. OkÛlnej,

ï gruntu o pow. 18 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 2/5 z obr. 3-08, po≥oøonej w rejonie ul. OkÛlnej,

ï gruntu o pow. 20 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 2/5 z obr. 3-08, po≥oøonej w rejonie ul. OkÛlnej

ï gruntu o pow. 72,60 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki
nr ewid. 15/20 z obr. 3-03, po≥oøonej w rejonie ul. Grun-
waldzkiej,

ï gruntu o pow. 15 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 38 z obr. 4-01, po≥oøonej w rejonie ul. Pi≥sudskiego,

ï gruntu o pow. 12,95 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki
nr ewid. 15/21 z obr. 3-03, po≥oøonej w rejonie ul. Grun-
waldzkiej,

ï gruntu o pow. 9 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 38 z obr. 4-01, po≥oøonej w rejonie ul. Pi≥sudskiego,

ï gruntu o pow. 15 m2, stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr
ewid. 74/20 z obr. 4-03, po≥oøonej w rejonie ul. WspÛlnej.

32) skierowa≥ do Sπdu Rejonowego w Wo≥ominie po-
zwy o zap≥atÍ zaleg≥oúci czynszowych wobec Dariusza R.
i Alfredy B.

Z ZAKRESU INICJATYW UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ SPRAW ORGANIZACYJNYCH
33) przyjπ≥ nastÍpujπce projekty uchwa≥ i skierowa≥ je

do Przewodniczπcej Rady, celem nadania im biegu:
ï w sprawie wyraøenia zgody na ustanowienie na rzecz

Zak≥adu Energetycznego Warszawa - Teren SA z siedzibπ
w Warszawie prawa uøytkowania dzia≥ki nr ewid. 65/21
w obrÍbie geodezyjnym 5-11 stanowiπcej mienie komu-
nalne (Druk nr 258),

ï w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gmi-
nie prawa pierwokupu (dot. dzia≥ki nr ewid. 105/2 w obr.
5-07) - Druk nr 259,

ï w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gmi-
nie prawa pierwokupu (dot. dzia≥ki nr ewid. 66/24 w obr.
1-10) - Druk nr 260,

ï w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gmi-
nie prawa pierwokupu (dot. dzia≥ki nr ewid. 66/23 w obr.
1-10) - Druk nr 261,

ï w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gmi-
nie prawa pierwokupu (dot. dzia≥ki nr ewid. 67 w obr. 5-
02) - Druk nr 262,

ï w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gmi-
nie prawa pierwokupu (dot. dzia≥ki nr ewid. 66 w obr. 5-
02) - Druk nr 263,

34) wyda≥ Zarzπdzenia:
ï Nr 61/2005 w sprawie powo≥ania Komisji Przetargo-

wej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ust-
nego na sprzedaø nieruchomoúci komunalnych oznaczo-
nych jako dzia≥ka nr 61 w obr. 4-11, dzia≥ka nr 106/19 w
obr. 4-07 i dzia≥ka nr 339 w obr. 4-04,

ï Nr 62/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
døecie miasta na 2005 rok,

ï Nr 63/2005 w sprawie powo≥ania obwodowych ko-
misji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarzπdzo-
nych na dzieÒ 9 paüdziernika 2005 roku w Markach,

ï Nr 64/2005 w sprawie ÑZasad korzystania ze s≥uø-
bowych pojazdÛw mechanicznych w UrzÍdzie Miasta
Markiî,

ï Nr 65/2005 sprawie zmiany sk≥adu osobowego Ob-
wodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Markach w wybo-
rach do Sejmu RP i do Senatu RP,

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
Dokoñczenie ze str. 11

F
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Uchwa≥a nr XXXIII/238/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 19 paüdziernika 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 niniejszej uchwa≥y,

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

3) za≥πcznik nr 7 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 3
do niniejszej uchwa≥y,

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

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

kiego.

ß 4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y nr XXXIII/238/2005

Rady Miasta Marki
z dnia 19 paüdziernika 2005 roku

D O C H O D Y

Uchwa³y Rady Miasta Marki

ï Nr 66/2005 w sprawie powo≥ania komisji rekruta-
cyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzÍd-
nicze - podinspektor ds. windykacji naleønoúci podatko-
wych,

ï Nr 67/2005 w sprawie powo≥ania zespo≥u ds. reali-
zacji projektu inwestycyjnego ÑRozbudowa sieci wodo-
ciπgowej na terenie Miasta Markiî,

ï Nr 68/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
døecie miasta na 2005 rok,

ï Nr 69/2005 w sprawie zatwierdzenia na rok szkol-
ny 2005/2006 stanÛw organizacji szkÛ≥ i przedszkoli pro-
wadzonych przez GminÍ Miasto Marki,

ï Nr 70/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
døecie miasta na 2005 rok,

ï Nr 71/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
døecie miasta na 2005 rok,

ï Nr 72/2005 w sprawie zmiany sk≥adÛw osobowych
Obwodowych Komisji Wyborczych w Markach w wybo-
rach Prezydenta RP,

35) wyda≥ nastÍpujπce decyzje administracyjne:
1. 70 decyzji podatkowych, w tym:
ï 24 decyzje ustalajπce wymiar podatku,
ï 44 decyzje zmieniajπce wysokoúÊ podatku,
ï 2 decyzje o umorzeniu podatku bπdü odsetek lub

zaniechaniu poboru,
2. z zakresu ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej 43 de-

cyzje, w tym:
ï 25 decyzji o wykreúleniu wpisu z ewidencji,
ï 17 decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaø napo-

jÛw alkoholowych,
ï 1 decyzjÍ o odmowie zmiany wpisu w ewidencji
3. z zakresu gospodarki nieruchomoúciami i planowa-

nia przestrzennego 8 decyzji, w tym:
ï 6 decyzji zatwierdzajπcych podzia≥ nieruchomoúci
ï 1 decyzjÍ o nieodp≥atnym nabyciu prawa w≥asnoúci

przez uøytkownika wieczystego
ï decyzjÍ w sprawie op≥aty adiacenckiej,
4. z zakresu zarzπdu drÛg 160 decyzji, w tym:
ï 59 decyzji zezwalajπcych na zajÍcie pasa drogi,
ï 39 decyzji zezwalajπcych na umieszczenie urzπdze-

nia w pasie drogi (do celÛw projektowych),
ï 59 decyzji zezwalajπcych na umieszczenie urzπdze-

nia w pasie drogi,
ï 3 decyzje zezwalajπce na umieszczenie zjazdu,
5. z zakresu ochrony úrodowiska 7 decyzji, w tym:
ï 5 decyzji zezwalajπcych na wyciÍcie drzew,
ï 1 decyzjÍ w sprawie umorzenia postÍpowania,
ï 1 decyzjÍ w sprawie podniesienia poziomu gruntu.

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
36) wyda≥ zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholo-

wych w sklepach spoøywczo - przemys≥owych:
ï przy ul. Pi≥sudskiego 51,
ï przy ul. Rejtana 20,
ï przy ul. Pi≥sudskiego 109,
ï przy ul. Dmowskiego 3,
37) wyda≥ zezwolenie na sprzedaø napojÛw alkoholo-

wych w lokalu gastronomicznym PUB MARK przy ul.
Pi≥sudskiego 273.

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI
BURMISTRZA

E
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Uchwa³y Rady Miasta Marki
Za≥πcznik nr 2

do Uchwa≥y nr XXXIII/238/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 19 paüdziernika 2005 roku

WYDATKI

Za≥πcznik nr 3
do Uchwa≥y nr XXXIII/238/2005

Rady Miasta Marki
z dnia 19 paüdziernika 2005 roku

PLAN ZADA— INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W 2005 ROKU
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INFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJE     ZZZZZ     RARARARARATUSZATUSZATUSZATUSZATUSZA

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 XXXIII/239/2005

Rady Miasta Marki
z dnia 19 paüdziernika 2005 roku

w sprawie wyraøenia zgody na ustanowienie na rzecz Zak≥adu
Energetycznego Warszawa Teren SA z siedzibπ w Warszawie,

prawa uøytkowania dzia≥ki nr ewid. 65/21 w obrÍbie 5-11
stanowiπcej mienie komunalne.

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. 13 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoúciami (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
1. Wyraøa siÍ zgodÍ na nieodp≥atne ustanowienie na czas nieokreúlony na rzecz

Zak≥adu Energetycznego Warszawa - Teren SA z siedzibπ w Warszawie ul. Marsa
95, prawa uøytkowania nieruchomoúci stanowiπcej w≥asnoúÊ Gminy Miasto Marki,
oznaczonej w ewidencji gruntÛw jako dzia≥ka nr ewid. 65/21 o pow. 3717 m2 w
obrÍbie 5-11 uregulowana w Kw. Nr VII - 145703, stanowiπca gminnπ drogÍ pu-
blicznπ - ul. WarmiÒska.

2. Prawo, o ktÛrym mowa w ust. 1 zostaje ograniczone do korzystania z nieru-
chomoúci w celu dostarczania i przesy≥ania energii elektrycznej oraz dokonywania
konserwacji, remontu, odnowy i odbudowy znajdujπcych siÍ na niej urzπdzeÒ w
postaci: stacji transformatorowej napowietrznej 15/04 typu STSp 20/250, linii na-
powietrznej SN 15 kV, linii napowietrznej niskiego napiÍcia nN oraz przy≥πczy ka-
blowych nN.

3. W ramach uøytkowania, uøytkownik bÍdzie mia≥ prawo rozbudowy okreúlo-
nych w ust. 2 urzπdzeÒ, a takøe wyprowadzania linii kablowych 15kV i 0,4 kV zgod-
nie z potrzebami terenu, wraz z prawem dostÍpu o kaødym czasie do wszystkich
urzπdzeÒ objÍtych prawem uøytkowania.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXIII/240//2005
Rady Miasta Marki

z dnia 19 paüdziernika 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.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

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

pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomoúci gruntowej po≥oøonej w
Markach przy ul. Zag≥oby, stanowiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 105/2 o powierzchni 878 m2

w obrÍbie 5 - 07 uregulowanπ w Kw. Nr 75236, zbywanej przez Roberta Biegaja i
jego øonÍ KamilÍ Wiúnickπ - Biegaj na rzecz Paw≥a i Ma≥gorzaty ma≥ø. Oszczyk.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A nr - A - 12424/2005 z
dnia 07.09.2005 r.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXIII/245/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 19 paüdziernika 2005 roku
w sprawie skargi paÒstwa Eløbiety i Paw≥a Ku≥akowskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art. 229 pkt 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postÍpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000
roku Nr 98, poz. 1071 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
1. SkargÍ PaÒstwa Eløbiety i Paw≥a Ku≥akowskich w sprawie utrudniania przez

Urzπd Miasta Marki utrzymania numeru porzπdkowego dla nieruchomoúci po≥oøo-
nej przy ul. Pu≥askiego w Markach uznaje siÍ za zasadnπ w czÍúci dotyczπcej
zarzutu opiesza≥oúci w za≥atwianiu sprawy.

2. Pozosta≥e zarzuty podniesione w skardze uznaje siÍ za niezasadne.
3. Uzasadnienie stanowi za≥πcznik do uchwa≥y.

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

ß 3
O sposobie za≥atwienia skargi naleøy zawiadomiÊ paÒstwa EløbietÍ i Paw≥a

Ku≥akowskich zamieszka≥ych w Markach przy ul. Pu≥askiego 4.

Uchwa≥a Nr XXXIII/246/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 19 paüdziernika 2005 roku
w sprawie skargi pana Stefana Øurawskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art. 229 pkt 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postÍpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000
roku Nr 98, poz. 1071 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
1. SkargÍ pana Stefana Øurawskiego na nieprawid≥owe dzia≥anie kierownika

Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej w Markach uznaje siÍ za niezasadnπ
2. Uzasadnienie stanowi za≥πcznik do uchwa≥y.

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

ß 3
O sposobie za≥atwienia skargi naleøy zawiadomiÊ pana Stefana Øurawskiego

zamieszka≥ego w Markach przy ul. Lisa Kuli 71 m 2.
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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

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


