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W rocznicê
�mierci Papie¿a

W trakcie licznych pielgrzymek Jana
Paw³a II do Ojczyzny mieli�my szczê�cie
goszczenia Wielkiego Polaka tak¿e w Mar-
kach. Wszyscy pamiêtamy przejazd Papie-
¿a przez Marki w dniu 13 czerwca 1999
roku. Wielu z nas stanê³o wówczas na dro-
dze przejazdu z aparatem fotograficznym
uwieczniaj¹c dla siebie to wielkie dla nas
wydarzenie. Zbli¿a siê pierwsza rocznica
�mierci Papie¿a Polaka. Wraz z Towarzy-
stwem Przyjació³ Marek i Akcj¹ Katolick¹
pragniemy uczciæ zbli¿aj¹c¹ siê rocznicê
organizuj¹c wystawê fotograficzn¹ po�wiê-
con¹ pamiêtnemu przejazdowi Papie¿a Po-
laka przez Marki. Zorganizowanie wysta-
wy bêdzie mo¿liwe tylko przy wspó³pracy
nas wszystkich. Zwracamy siê do mieszkañ-
ców Marek posiadaj¹cych zdjêcia z tego wy-
darzenia z gor¹c¹ pro�b¹ o ich udostêpnie-
nie. Zdjêcia mo¿na przynie�æ do Urzêdu
Miasta, ka¿dej innej miejskiej instytucji lub
do parafii. Zostan¹ one w krótkim czasie po-
wielone a orygina³y zwrócone ich w³a�ci-
cielom. Je¿eli uda nam siê zgromadziæ wy-
starczaj¹c¹ ilo�æ zdjêæ - wydamy specjalny
album. Wszyscy, którzy dostarcz¹ nam
choæby jedno zdjêcie otrzymaj¹ taki album
na pami¹tkê.

Burmistrz Janusz WerczyÒski

Solidarni
ze �l¹skiem

W niedzielê 5 marca na terenie Marek i
Zielonki odbêdzie siê kwesta charytatywna
pod has³em �Solidarni ze �l¹skiem�. Ju¿ od
rana na ulice wyjd¹ wolontariusze z pusz-
kami. Organizatorami kwesty w Markach s¹:
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze oraz
w³adze samorz¹dowe. Akcja �Solidarni ze
�l¹skiem� odbêdzie siê w Domu Kateche-
tycznym przy ko�ciele pw. �w. Izydora.

W zielonkowskiej hali widowiskowej pla-
nowane s¹ koncerty, licytacje i wystêpy za-
proszonych  go�ci. Impreza ma przebiegaæ
w bardzo stonowanej formie. O godz. 10.00
odbêdzie siê Turniej Pi³ki No¿nej. W zma-
ganiach sportowych spotkaj¹ siê: reprezen-
tacje ksiê¿y, MSZ, parlamentarzy�ci, samo-
rz¹dowcy oraz przedstawiciele mediów.

Ca³y dochód z imprez zostanie przekaza-
ny na ogólnopolskie konto ofiar tragedii w
Chorzowie.

W tegorocznej akcji �Zima w mie�cie�  ogó³em w Markach wziê³o udzia³ oko³o
trzystu uczniów. (informacja o zimowych feriach na str. 7).

Uroczystym rozdaniem
nagród i koncertem laure-
atów zakoñczy³ siê w pi¹tek
10 lutego organizowany w
Zespole Szko³ nr 2 im.
Prymasa Tysi¹clecia w
Markach I Miêdzyszkolny
Koncert Kolêd i Pastora³ek
�Jeszcze Ciê Jezu nie zna
�wiat ca³y�. (tekst na str. 9)

Mareckie
kolêdowanie

I Halowy Turniej
Pi³ki No¿nej
o Puchar
Burmistrza Miasta
Marki

Burmistrz Janusz Werczyñski (z
lewej) podczas turnieju rozgrywanego w
hali w Zielonce. Nasza relacja na str. 5
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Rocznicowa
pielgrzymka
W dniu 2 lutego 2005 roku w åwiÍ-

to Ofiarowania PaÒskiego reprezen-
tanci W≥adz Miasta Marki, przed wi-
zerunkiem Matki Boskiej CzÍsto-
chowskiej na Jasnej GÛrze, dokonali
uroczystego aktu zawierzenia ca≥ej
mareckiej spo≥ecznoúci oraz w≥adz sa-
morzπdowych i zadaÒ przez nie po-
dejmowanych.

14 lutego 2006 roku grupa radnych
oraz pracownikÛw UrzÍdu Miasta
Marki uda≥a siÍ na autokarowπ piel-
grzymkÍ do CzÍstochowy. O godz. 11
w Kaplicy JasnogÛrskiej odprawiona
zosta≥a Msza åw. DziÍkczynna w
rocznicÍ aktu zawierzenia. Pracowni-
cy UM, ktÛrzy wziÍli udzia≥ w piel-
grzymce, skorzystali tego dnia z urlo-
pu.

Marecki bud¿et
Rada Miasta Marki podczas ostat-

niej sesji zaakceptowa≥a plan finanso-
wy na ten rok. Dochody budøetu usta-
lono w wysokoúci 46.745.203 z≥, na-
tomiast wydatki w wysokoúci
51.705.653 z≥. Deficyt budøetu gminy
w wysokoúci 4.960.450 z≥ zostanie
pokryty emisjπ obligacji komunal-
nych.

G≥Ûwne inwestycje zapisane w bu-
døecie na rok 2006 to rozpoczÍcie bu-
dowy kanalizacji w Markach. £πczny
koszt budowy kanalizacji w naszym
mieúcie szacuje siÍ na oko≥o 120 mi-
lionÛw z≥otych. Program ten ma szan-
sÍ byÊ dofinansowany ze úrodkÛw
Unii Europejskiej. W obecnym roku
planuje siÍ rozpoczÍcie budowy ko-
lektora grawitacyjnego, ktÛry ma po-
≥πczyÊ Marki z warszawskπ sieciπ ka-
nalizacyjnπ.  Poczπtek kolektora zlo-
kalizowany jest przy ul. Sosnowej, a
trasa wiedzie wzd≥uø ul. Pi≥sudskie-
go, obok Centrum M1, aø do ul. By-
strej w Warszawie. Na ten cel prze-
widziana jest w budøecie kwota 4 mln
300 tys. z≥. Program na rok 2006 obej-
muje takøe budowÍ przy≥πczy kana-
lizacyjnych do Przedszkola nr 2 i
Szko≥y Podstawowej nr 4. Powaønym
tematem, na ktÛry przewidziano
úrodki w budøecie jest wykupienie
nieruchomoúci od spadkobiercÛw ro-
dziny WhiteheadÛw. RÛwnie waøne
zadania to dokoÒczenie moderniza-
cji Szko≥y Podstawowej nr 2 oraz roz-
budowa Szko≥y Podstawowej nr 3.
Nak≥ady inwestycyjne w roku 2006
bÍdπ skierowane takøe poprawÍ sta-

nu naszych ulic. Zaplanowano m.in.
budowÍ chodnikÛw w ul. Koúciusz-
ki, ul. Bandurskiego (pomiÍdzy Pi≥-
sudskiego a OkÛlnπ), ciπgu pieszo-ro-
werowego w ul. Legionowej (realizo-
wany wspÛlnie z wojewÛdztwem).

Plan
zagospodarowania
przestrzennego
G≥Ûwny tematem sesji Rady Mia-

sta Marki w dniu 1 marca to rozpa-
trzenie protestÛw i zarzutÛw zg≥oszo-
nych do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego po≥udniowej czÍúci mia-
sta Marki.

Zmiana trasy
7 lutego Burmistrz Miasta Marki

podpisa≥ aneks do porozumienia, ktÛ-
re dotyczy wyd≥uøenia od 13 lutego
trasy linii autobusowej Ñ805î do pÍtli
przy ul. Duøej.

Autobus jeüdzi po nowej trasie
krÛtko, ale juø te kilkanaúcie dni przy-
nios≥o wiele wnioskÛw, uwag i ko-
mentarzy. Pojawi≥a siÍ nawet plotka
g≥oszπca, øe trasÍ zmieniono specjal-
nie dla udogodnienia dojazdu do
sklepu ÑMarcPolî. Mareccy radni
Ma≥gorzata Babiuch - Hall, Eløbieta
åwiniarska i Bogdan Trzemecki juø
przed dwoma laty zaproponowali
taki wariant przebiegu linii Ñ805î,
majπc na uwadze przede wszystkim
poprawÍ komunikacji dla mieszkaÒ-
cÛw úrodkowej czÍúci Marek. WÛw-
czas nikt nawet nie przewidywa≥ po-
wstania wymienionego sklepuÖ

Sπ postulaty kierowane do Zarzπ-
du Transportu Miejskiego dotyczπce
likwidacji czÍúci przystankÛw w War-
szawie. Taka likwidacja postojÛw na
Zaciszu skrÛci≥aby wprawdzie dojazd
do centrum, ale jednoczeúnie utrud-
ni≥a dojazd tym, ktÛrzy chcπ wysia-
daÊ w≥aúnie na odcinku miÍdzy Cen-
trum Handlowym M1 a ul. Targowπ.
Podobne wnioski by≥y juø sk≥adane
do ZTM, ale zawsze spotyka≥y siÍ z

Pod gruzami Katowickiej Hali
28 stycznia 2006 r.

zgin¹³ mieszkaniec naszego miasta
TADEUSZ KACZMARCZYK

- wieloletni cz³onek Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbia Pocztowego.
Rodzinie oraz przyjacio³om tragicznie zmar³ego Tadeusza Kaczmarczyka

sk³adam serdeczne wyrazy wspó³czucia.
Janusz Werczyñski - Burmistrz Miasta Marki

negatywnπ reakcjπ.
MieszkaÒcy ul. OkÛlnej, szczegÛl-

nie ci mieszkajπcy na odcinku pomiÍ-
dzy ÑFomaremî a ul. Grunwaldzkπ
nie sπ zadowoleni z nowej trasy
Ñ805î. Teraz majπ daleko do przystan-
ku autobusowego. Pocieszeniem dla
nich moøe byÊ perspektywa urucho-
mienia linii autobusowej, ktÛra ≥πczy-
≥aby Øoliborz i Marki z pÍtlπ w≥aúnie
przy ÑFomarzeî.

Podobnie mogπ narzekaÊ miesz-
kaÒcy innych rejonÛw Marek, ktÛre
sπ oddalone od Alei Marsza≥ka Pi≥-
sudskiego. Zarzπd Transportu Miej-
skiego nie widzi moøliwoúci, aby au-
tobusy podmiejskie kursowa≥y po
mniejszych mareckich ulicach.

Przygotowywane jest wystπpienie
do w≥adz m. st. Warszawy z wnio-
skiem o zmianÍ charakteru linii auto-
busowych Ñ718î i Ñ805î z podmiej-
skiego na miejski. Zmiana to znaczne
u≥atwienie komunikacyjne dla na-
szych mieszkaÒcÛw (niøsze ceny bi-
letÛw, moøliwoúÊ przesiadek przy ko-
rzystaniu z biletÛw sieciowych), choÊ
wÛwczas udzia≥ Marek w kosztach
utrzymania linii bÍdzie znacznie wy-
øszy. DecyzjÍ moøe podjπÊ wy≥πcznie
Rada Miasta st. Warszawy. Nie moø-
na oczekiwaÊ, aby wobec braku pre-
zydenta oraz perspektywy zbliøajπ-
cych siÍ wyborÛw decyzja zapad≥a
szybko, jednak starania w tej sprawie
ze strony mareckiej bÍdπ czynione.

Kontrola D³ugiej
13 lutego 2006 roku pracownicy

UrzÍdu Miasta Marki oraz przedsta-
wiciele WojewÛdzkiego Zarzπdu Me-
lioracji i UrzπdzeÒ Wodnych Inspek-
torat w Wo≥ominie dokonali przeglπ-
du wa≥Ûw rzeki D≥ugiej. W trakcie
kontroli szczegÛlnπ uwagÍ zwrÛcono
na klapy zwrotne przepustÛw wa≥o-
wych, poniewaø aø siedem nowych
zamontowano w grudniu roku ubie-
g≥ego po kradzieøy. Kontrola wyka-
za≥a, øe klapy znajdujπ siÍ na swoich
miejscach i brak jest innych zagroøeÒ,
ktÛre wymaga≥yby interwencji.
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Dy¿ury
radnych

8 marca 2006 roku
Ma≥gorzata Babiuch - Hall
Teresa Sobolewska

15 marca 2006 roku
Tadeusz Sienkiewicz
Bogus≥aw Dπbkowski

22 marca 2006 roku
Grzegorz M≥odzianowski
Tadeusz Sk≥odowski

29 marca 2006 roku
Urszula Paszkiewicz
Tadeusz LuøyÒski

5 kwietnia 2006 roku
Eløbieta åwiniarska
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.

Nowe karetki
9 lutego w siedzibie Sto≥ecznej

Kolumny Transportu Sanitarnego
ÑMEDITRANSî w Warszawie przy
przekazano 15 ambulansÛw typu ÑRî
na potrzeby sto≥ecznego ratownictwa
medycznego. Karetki reanimacyjne
trafiπ do  WojewÛdzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Warszawie
oraz Pogotowia Ratunkowego w Wo-
≥ominie i Legionowie.

Zakup ambulansÛw typu ÑRî, o
wartoúci 4,2 mln z≥, zosta≥ sfinanso-
wany z  budøetu wojewÛdztwa ma-
zowieckiego i funduszy unijnych (w
ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go). Z budøetu wojewÛdztwa mazo-
wieckiego przekazano ok. 1,2 mln z≥.

Uroczystego przekazania  pojaz-
dÛw dokona≥ marsza≥ek wojewÛdz-
twa mazowieckiego, Adam Struzik.

Becikowe
18 stycznia 2006 r. Prezydent RP

Lech KaczyÒski podpisa≥ ustawÍ z
dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie usta-
wy o úwiadczeniach rodzinnych, czyli
nowelizacjÍ wprowadzajπcπ tzw. be-
cikowe. 9 lutego ustawa wesz≥a w
øycie. Jednorazowe úwiadczenie w
wysokoúci 1 tys. z≥ z tytu≥u urodze-
nia dziecka otrzymajπ ojcowie lub
matki albo opiekunowie prawni
dziecka, niezaleønie od ich docho-
dÛw. Tak wiÍc wejúcie w øycie usta-
wy w dniu 9 lutego 2006 roku daje
uprawnienia do skorzystania z zapo-
mogi rodzicom lub opiekunom dzie-
ci urodzonych 9 listopada 2005 roku i
powyøej tego terminu. Jak siÍ szacu-
je, bÍdzie to kosztowaÊ budøet paÒ-
stwa ok. 360 mln z≥ rocznie.

Od koÒca grudnia ubieg≥ego roku
obowiπzuje wczeúniejsza noweliza-
cja, ktÛra rÛwnieø przewiduje wyp≥a-
tÍ 1 tys. z≥ jednorazowego dodatku
za urodzenia dziecka, ale tylko ma-
mom, ktÛrych dochÛd w rodzinie na
osobÍ nie przekracza 504 z≥, a w ro-
dzinach z dzieckiem niepe≥nospraw-
nym - 583 z≥.

Druki wnioskÛw dla osÛb zamiesz-
ka≥ych na terenie miasta Marki moø-
na uzyskaÊ w Oúrodku Pomocy Spo-
≥ecznej w Markach ul. Lisa Kuli 3a.

Wejúcie w øycie obydwu noweliza-
cji oznacza, øe najuboøsze matki do-
stanπ nawet 2 tysiπce z≥. Kwota ta
moøe jeszcze wzrosnπÊ, poniewaø
nowela (art. 22 pkt a) umoøliwia gmi-
nom przyznawanie w≥asnego Ñbeci-
kowegoî w dowolnej wysokoúci.
SzczegÛ≥owe zasady przyznawania
dodatku za urodzenie dziecka powin-
ny byÊ zapisane w uchwale rady gmi-
ny.

Burmistrz miasta Marki przygoto-
wuje obecnie projekt stosownej
uchwa≥y. årodki na ten cel bÍdπ mu-
sia≥y pochodziÊ ze úrodkÛw w≥asnych
gminy.

W naszym mieúcie statystyka uro-
dzin w ostatnich latach przedstawia
siÍ nastÍpujπco:

2000 r. ñ 314 dzieci
2001 r. ñ 333 dzieci
2002 r. ñ 261 dzieci
2003 r. ñ 319 dzieci
2004 r. ñ 291 dzieci
2005 r. ñ 259 dzieci
Wyp≥ata dodatku w kwocie 500 z≥

to koniecznoúÊ zarezerwowania w
budøecie sumy oko≥o 150 tys. z≥.
Uchwa≥a powinna takøe wykluczyÊ
moøliwoúÊ ubiegania siÍ o gminne
Ñbecikoweî w dwÛch gminach w
przypadku, kiedy rodzice dziecka sπ
zameldowani w dwÛch rÛønych miej-
scach.

O ostatecznym kszta≥cie uchwa≥y
i jej przyjÍciu zadecyduje Rada Mia-
sta Marki.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Gmina Miasto Marki 20 lutego 2006 roku zawar≥a porozumienie ze Staro-

stwem Powiatowym w Wo≥ominie w przedmiocie prowadzenia w Markach
Filii Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzia≥ajπcej przy Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie.  Filia w Markach od 2004 roku dzia≥a w pomieszcze-
niach Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych przy ul.
Sportowej 3 (przyziemie dzieciÍcej poradni zdrowia).

Raz w tygodniu po dwie godziny prowadzone jest poradnictwo w zakre-
sie:

1) porady prawne - poniedzia≥ki godz. 16.00 - 18.00
2) porady psychologiczne - úrody godz. 17.00 - 19.00
Porady udzielane sπ bezp≥atne!
Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. interwencji kryzysowej  Miesz-

kaÒcy naszego miasta pozostajπcy w kryzysie wynikajπcym z przemocy ro-
dzinnej mogπ korzystaÊ z oferowanej w tym zakresie pomocy przez utworzo-
nπ w tym celu FiliÍ Poradni Rodzinnej ds. interwencji kryzysowej w Zielonce
ul. Poniatowskiego 29 (przy Domu Pomocy Spo≥ecznej).

Dzia≥ajπca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Filia ds. interwen-
cji kryzysowej ma za zdanie rozwiπzywanie konfliktÛw z zakresu interwencji
kryzysowej, przede wszystkim w postaci ambulatoryjnej, a w specyficznych
przypadkach w postaci hostelu, zapewniajπcego bezpieczne schronienie do
czasu poradzenia sobie z przyczynami kryzysu.

Zg≥oszeÒ moøna dokonywaÊ osobiúcie lub telefonicznie pod nr 787- 07- 12
ZarÛwno pomoc ambulatoryjna jak i pobyt w hostelu sπ bezp≥atne.
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Cyklicznie od 15 lat (co 2 lata)
Marecki Oúrodek Kultury organizuje
Prezentacje Plastyki Mareckiej. Wy-
stawa gromadzi 115 prac 26 uczestni-
kÛw. Moøna zobaczyÊ prace artystÛw
wielokrotnie juø prezentowanych w
Galerii MOK na wystawach indywi-
dualnych lub zbiorowych: Tadeusz
LuøyÒski, Tadeusz Wolski, Beata Sob-
czak, Mieczys≥aw Misiurski, Katarzy-
na Listwon, Jadwiga Hoffmann, Ma≥-
gorzata Wiúniewska, Boøena Bart-
man, Zofia Chojnowska, Zdzis≥aw
Domolewski, Anna Kwiatkowska-
Misiurska, Irena Zawa≥o, Rafa≥ Orze≥,
Teresa Muszakowska, Krzysztof Lu-
bowiecki oraz nowe talenty: Hanna
Klimecka, Eløbieta KsiÍøyk, Pawe≥
Suski, JÛzef Wojna, Anna Domolew-
ska, Leokadia Borkowska, Agnieszka
i Katarzyna Lach, Krystyna ReszeÊ,
Marysia Wiúniewska, Marcin Skotnic-
ki.

Wszyscy wymienieni otrzymali
podziÍkowania z rπk burmistrza Ma-
rek, Janusza WerczyÒskiego, ktÛry
podziÍkowa≥ za zaszczyt otwarcia
siÛdmej Prezentacji Plastyki Marec-
kiej.

IndywidualnoúÊ twÛrcza zosta≥a
wyraøona w zrÛønicowanej tematy-
ce i technice, od nastrojowych pejza-
øy, widokÛw po portret, martwπ na-
turÍ, sceny rodzajowe (K. Lubowiec-
ki, cykl Wielki úwiat ma≥ych ludzi,
akryl), aø do kompozycji. A takøe
symbolizm poetycki w  pracach T.
Muszakowskiej i czarno-bia≥e abs-
trakcje w cyklu Natura H.  Klimeckiej
- wspÛ≥organizatorki tej i wszystkich
wystaw z ostatnich 15 lat. Jedni arty-
úci starannie dobierali tematykÍ swo-
ich prac, inni spontanicznie wg zasa-
dy, øe sztukπ jest wszystko to, co za-
chwyca, gdzie obiekt jest jedynie pre-
tekstem dla twÛrczej ekspresji (úwiet-
nie Ñzauwaøonaî Martwa natura ze
zlewem, olej, A. Domolewska).

SiÍgano zarÛwno po tradycyjne
techniki plastyczne, jak olej, akryl,
akwarela, gwasz, pastel, rysunek, jak
i mniej znane, np. linoryt (A. Domo-
lewska, Okno). Bardzo intrygujπco i
subtelnie zarazem, prezentujπ siÍ pra-
ce wykonane w oryginalnej technice
batiku - malowanie woskiem na p≥Ût-
nie, (szczegÛlnie Martwa natura B.
Bartman). Warto dodaÊ, øe w MOK-u
sπ prowadzane zajÍcia z batiku, pod

kierunkiem artysty plastyka, Ireny
Zawa≥o.

M≥odzi twÛrcy odnaleüli nowπ for-
mÍ wyrazu, korzystajπc z najnow-
szych osiπgniÍÊ, tj. technika kompu-
terowa (R. Orze≥, Kobieta z kogutem
II).

Radosnπ twÛrczoúÊ zbiorowπ pre-
zentuje A. Kwiatkowska - Misiurska
wraz z dzieÊmi ze Specjalnego Oúrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Mar-

PREZENTACJE
PLASTYKI MARECKIEJ

kreatywnej, doskonalπ siÍ moøliwo-
úci technologiczne, wielu dzisiejszych
widzÛw w kolejnych pokazach za-
mienia siÍ w wystawiajπcych swoje
prace autorÛw, dajπc tym dowÛd na
si≥Í oddzia≥ywania i potrzebÍ organi-
zowania tego typu imprez - podkre-
úla na koniec Anna Kwiatkowska -
Misiurska, nazwana przez dyrektor
KrystynÍ Klimeckπ muzπ-opiekunkπ
MOK-u.

kach - Pustelniku,
w formie kolorowe-
go kolaøu ze
skrawkÛw materia-
≥u, przedstawiajπcy
piÍÊ rÛøaÒcowych
Tajemnic åwiat≥a
(nowo dodane do
trzech pozosta≥ych
Tajemnic przez Pa-
pieøa Jana Paw≥a
II).

Zadziwia jπce
jest takøe, jak wyso-
kπ perfekcjÍ warsz-
tatowπ moøna osiπ-
gnπÊ nie koÒczπc
øadnych szkÛ≥ pla-
stycznych, pozosta-
wiajπc nauczanie
øyciu i naturze (L.
Borkowska, Portret
Kazimiery K., olej).

- Zaczyna siÍ
rozwÛj wyobraüni

Pierwsi od lewej: dyrektor MOK-u Krystyna Klimecka i burmistrz Janusz
Werczyñski podczas wernisa¿u.
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I Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar

Burmistrza Miasta Marki,
Marki 2006

4 lutego 2006
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Marki
MTS ÑMarcovia 2000î
G≥Ûwni sponsorzy:
Burmistrz Miasta Marki;
Decathlon;
RyÒscy Development s.c.
Organizatorzy dziÍkujπ za wsparcie i pomoc w orga-

nizacji turnieju firmom: ÑInwest-Budî; ÑIncorîsp. z o.o.;
ÑUOBT Andrzej Siadkowskiî; ÑMIR-BUDî ñ sk≥ad ma-
teria≥Ûw budowlanych; ÑDoradztwo Marketingowe
Grzegorz Miechowiczî.

SÍdziowie turnieju:
Mariusz BoczoÒ; Oleg PawiÒski; Micha≥ Siporski
Najlepszy zawodnik:
Kamil Suchutki ñ Polonia Warszawa.
Najlepszy bramkarz:
Rafa≥ Paw≥owski ñ Polonia Warszawa.

Marecki sport szkolny
6 stycznia 2006 roku w sali sportowej Zespo≥u SzkÛ≥ nr

2 w Markach przy ul. Wczasowej 5 odby≥y siÍ rozgrywki
pi≥ki rÍcznej gimnazjÛw dziewczπt i ch≥opcÛw. Pierwsze
miejsce w klasyfikacji ch≥opcÛw zajÍli gimnazjaliúci z Ze-
spo≥u SzkÛ≥ nr 2, w klasyfikacji dziewczπt pierwsze miej-
sce zajÍ≥y gimnazjalistki z Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1.

W dniu 12 stycznia 2006 roku w Duczkach odby≥y siÍ
fina≥y powiatowych rozgrywek w koszykÛwce dziewczπt,
w ktÛrych Szko≥a Podstawowa nr 2 z Marek zajÍ≥a IV miej-
sce.

W dniu 2 lutego 2006 roku w Zespole SzkÛ≥ nr 2 w
Markach odby≥y siÍ mistrzostwa Marek w pi≥ce rÍcznej
dziewczπt szkÛ≥ podstawowych. Miejsca kolejno zajÍ≥y:

I - Szko≥a Podstawowa nr 2
II - Szko≥a Podstawowa nr 5
III - Szko≥a Podstawowa nr 1

W dniu 7 lutego 2006 roku w Zespole SzkÛ≥ nr 2 w
Markach odby≥y siÍ mistrzostwa Marek w pi≥ce rÍcznej
ch≥opcÛw. Miejsca kolejno zajÍ≥y:

I - Szko≥a Podstawowa nr 2
II - Szko≥a Podstawowa nr 3
III - Szko≥a Podstawowa nr 5

W dniu 9 lutego 2006 roku w hali sportowej w Radzy-
minie odby≥y siÍ fina≥y rejonu gimnazjÛw w pi≥ce rÍcznej
ch≥opcÛw. Gminazjum nr 2 w Markach zajÍ≥o II miejsce w
rejonie.

W dniu 23 lutego 2006 roku o godzinie 12.00 odbÍdzie
siÍ uroczyste podsumowanie mistrzostw Marek w mini-
koszykÛwce i pi≥ce rÍcznej w Zespole SzkÛ≥ nr 2 w Mar-
kach przy ul. Wczasowej 5. W programie: mecz pokazo-
wy najlepszych druøyn, wrÍczenie pucharÛw, nagrÛd i wy-
rÛønieÒ.

WYNIKI:
I miejsce Olimpia;
II miejsce Polonia;
III miejsce UKS WÍgrÛw;
IV miejsce Marcovia I;
VI miejsce Kadra RembertÛw;
VII miejsce CWKS Legia;
VIII miejsce Marcovia III;
IX miejsce Marcovia II;
X miejsce Wicher Koby≥ka;
XI miejsce Macabi.
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Usuwanie �niegu
z dachów
W dniu 30 stycznia 2006 roku prze-

prowadzono przeglπd dachÛw obiek-
tÛw szkolnych i przedszkolnych na
terenie miasta Marki pod wzglÍdem
obciπøeÒ úniegiem. Przeglπdu doko-
nano we wspÛ≥pracy z PaÒstwowπ
Straøπ Poøarnπ Wo≥omin. W øadnym
obiekcie nie stwierdzono zagroøeÒ
spowodowanych obciπøeniem únie-
giem. W kilku placÛwkach by≥y wcze-
úniej podejmowane dzia≥ania przez
dyrektorÛw, celem bieøπcego usuwa-
nia zaleg≥ej warstwy úniegu z dachÛw.
W pozosta≥ych obiektach zosta≥y pod-
jÍte doraüne prace polegajπce na usu-
waniu úniegu i sopli lodu z okapÛw
dachowych, rynien i gzymsÛw. W
dniu 31 stycznia dokonano usuniÍcia
úniegu z dachÛw sal gimnastycznych
w Zespole SzkÛ≥ Nr 2 przy ul. Wcza-
sowej oraz szkole podstawowej Nr 2
przy ul. Szkolnej 9. ånieg zosta≥ usu-
niÍty przy uøyciu sprzÍtu OSP Zielon-
ka, PSP Wo≥omin przy udziale pra-
cownikÛw Referatu Technicznego
UrzÍdu Miasta Marki.

Gmina Miasto Marki zrealizowa≥a
drugi etap budowy segmentÛw
mieszkalnych przy ul. Lisa Kuli. W
lutym oddano do uøytku 4 segmenty
ñ A, B, C i D po 4 lokale kaødy.

Warunki lokalowe
- 6 lokali mieszkalnych o po-

wierzchni uøytkowej 37,64 m2 sk≥ada-
jπcych siÍ z przedpokoju o powierzch-
ni 3,93 m2, 1 pokoju o powierzchni
6,88 m2, 1 pokoju o powierzchni 16.20
m2, aneksu kuchennego o powierzch-
ni 7;09 m2 i ≥azienki o powierzchni
3,54 m2.

- 6 lokali mieszkalnych o po-
wierzchni uøytkowej 37,47 m2 sk≥ada-
jπcych siÍ z przedpokoju o powierzch-
ni 4,91 m2, 1 pokoju o powierzchni
16,45 m2, 1 pokoju o powierzchni 9,81
m2, aneksu kuchennego o powierzch-
ni 2,92 m2, ≥azienki o powierzchni 3,38
m2.

- 2 1okale mieszkalne o powierzch-
ni uøytkowej 40,79 m2 sk≥adajπce siÍ
z przedpokoju o powierzchni 4,01 m2,
1 pokoju o powierzchni 7,78 m2, 1
pokoju o powierzchni 17,05 m2, anek-
su kuchennego o powierzchni 5,70 m2

i ≥azienki o powierzchni 6,25 m2.
- 2 lokale mieszkalne o powierzch-

ni uøytkowej 44,60 m2 sk≥adajπce siÍ
z przedpokoju o powierzchni 8,28 m2,

1 pokoju o powierzchni 22,98 m2,
kuchni o powierzchni 7,90 m2 i ≥azien-
ki o powierzchni 5,44 m2 z przystoso-
wanym wyposaøeniem dla osÛb nie-
pe≥nosprawnych poruszajπcych
siÍ za pomocπ, wÛzka inwalidzkiego.

Stan techniczny i wyposaøenie lo-
kali:

Budynek parterowy zaopatrzony
w wodÍ z wodociπgu miejskiego.
Zuøycie wody - wg wskazaÒ urzπ-
dzeÒ pomiaru poboru wody. Instala-
cja kanalizacyjna - odprowadzanie
nieczystoúci p≥ynnych do bezodp≥y-
wowych zbiornikÛw.

Ciep≥a woda - z pojemnoúciowej
termy grzewczej. Ogrzewanie lokali
- pod≥ogowe elektryczne. Rodzaj pod-
≥Ûg - ceramiczne.

Wyposaøenie ≥azienek - wanna
(brodzik i kabina w lokalach dla nie-
pe≥nosprawnych), terma, umywalka,
miska ustÍpowa.

Wyposaøenie kuchni - zlewozmy-
wak

Kryteria
O najem komunalnych lokali

mieszkalnych mog≥y ubiegaÊ siÍ oso-
by, ktÛre:

1. umieszczone sπ na listach osÛb
oczekujπcych na najem lokalu miesz-
kalnego z zasobÛw mieszkaniowych

Nowe mieszkania komunalne
gminy.

2. lub posiadajπ tytu≥ prawny (na-
jem) do lokalu mieszkalnego stano-
wiπcego mieszkaniowy zasÛb Gminy
Miasto Marki,

a) oprÛøniπ i zdadzπ do dyspozy-
cji UrzÍdu Miasta Marki dotychczas
zajmowany lokal mieszkalny,

b) nie zalegajπca op≥atach za
czynsz i op≥atach za úwiadczenia nie-
zaleøne wynajmujπcego (dostawa
wody, odbiÛr nieczystoúci sta≥ych,
p≥ynnych itp.),

3. osiπgajπ na podstawie ß 6 ust. 2
uchwa≥y Nr XXXV/399/2002 Rady
Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002
r. dochÛd wyøszy niø 70% najniøszej
emerytury na osobÍ w gospodarstwie
wieloosobowym i 90% najniøszej
emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym.

n n n n n
Na podstawie wymienionych kry-

teriÛw zakwalifikowano 14 osÛb (7
posiadajπcych tytu≥ do lokalu komu-
nalnego oraz 7 z listy oczekujπcych).
W dniu 19 lutego wrÍczono uroczy-
úcie klucze do nowych mieszkaÒ.
Dostali je ci, ktÛrzy dali siÍ poznaÊ
jako dobrzy lokatorzy mieszkaÒ ko-
munalnych, p≥acπcy regularnie
czynsz i nie sprawiajπcy k≥opotÛw sπ-
siedzkich.

Nasz zima z³a
Urzπd Miasta Marki jako zarzπdca wielu drÛg miejskich poprzez co-

dzienne sprzπtanie, odúnieøanie i posypywanie stara siÍ utrzymywaÊ czy-
stoúÊ i porzπdek na ulicach. OdpowiedzialnoúÊ za stan drÛg i ciπgÛw
komunikacyjnych ciπøy nie tylko na gminie.

Zaniedbywanie obowiπzkÛw czÍsto wynika z niewiedzy. Policjanci z
grupy prewencji odwiedzali posesje, ktÛrych w≥aúciciele w szczegÛlny
sposÛb nie wykazywali zainteresowania odúnieøaniem i zwracali im
uwagÍ. Obowiπzek wynikajπcy z ust. 2 ß 7 uchwa≥y Nr IX/65/2003 Rady
Miasta Marki z dnia 29 paüdziernika 2003 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystoúci i porzπdku na terenie miasta Marki, mÛwi øe w≥a-
úciciele sπ zobowiπzani do utrzymywania czystoúci poprzez:

a) przystπpienie do usuwania úniegu w momencie, gdy leøπca war-
stwa powoduje utrudnienia w ruchu pieszym,

b) odgarniÍcie úniegu w miejsce nie powodujπce zak≥ÛceÒ w ruchu
pieszych lub pojazdÛw,

c) przystπpienie do usuwania go≥oledzi od momentu jej wystπpienia,
poprzez posypanie piaskiem, ktÛry powinien byÊ usuniÍty niezw≥ocz-
nie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

d) usuwanie na bieøπco wszelkich zanieczyszczeÒ i gromadzenie ich
w pojemnikach na odpady, zgodnie z wymaganiami niniejszego regula-
minu.
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8 stycznia 2006 roku w ca≥ej Polsce
po raz kolejny zagra≥a Wielka Orkie-
stra åwiπtecznej Pomocy. W XIV Fi-
nale kwestowano na zakup sprzÍtu
ratujπcego øycie dzieci poszkodowa-
nych w wypadkach oraz na naukÍ
pierwszej pomocy. Marki zagra≥y w
WOåP po raz pierwszy. Wielkie za-
angaøowanie wolontariuszy, a takøe
odzew wúrÛd markowian zaowoco-
wa≥y ogromnym sukcesem - Marki
zebra≥y 50.039,09 z≥, ponadto waluty
obce oraz z≥otπ i srebrnπ biøuteriÍ.

Mareccy wolontariusze (dzieci i
m≥odzieø ze szkÛ≥ oraz harcerze z 62
Warszawskiej Ratowniczej Druøyny
Harcerskiej ÑWyssogotaî ) kwesto-
wali od rana pod koúcio≥ami, na te-
renie macro casch & carry i Centrum
Handlowego M1. Zebrali ogromnπ
kwotÍ 34.888,09 z≥!

W Szkole Podstawowej nr 1 przy
ulicy OkÛlnej 14 interesujπce progra-
my zaprezentowa≥y dzieci ze wszyst-
kich szkÛ≥ podstawowych znajdujπ-
cych siÍ w naszym mieúcie. Duøe za-
interesowanie wzbudzi≥ teø wystÍp
dzieci i m≥odzieøy z Mareckiego
Oúrodka Kultury.

By≥o barwnie i weso≥o, widzowie
mogli takøe obejrzeÊ pokazy wschod-
nich sztuk walki, czy teø tresurÍ psÛw
rasowych.

Waønym elementem Fina≥u by≥y
licytacje. Prowadzili je znani i lubiani
aktorzy, prezenterzy, dziennikarze,

sportowcy: Irena Santor, Teresa Li-
powska, Ewa Kania, Aleksandra
Szwed, Monika Kis≥a, Piotr Zelt, Do-
rota i Jaros≥aw Idzi, Maciej Zegan.
Najwyøszπ kwotÍ 4000,00 z≥ uzyska-
≥o w licytacji piÛro prezydenta Alek-
sandra Kwaúniewskiego. W sumie li-
cytacja przynios≥a kwotÍ 14.951,00 z≥.

Marecki sztab WOåP podziÍkowa≥
wszystkim, ktÛrzy brali udzia≥ w li-
cytacjach, mieszkaÒcom, sponsorom
fina≥u w Markach i kaødemu, kto
przyczyni≥ siÍ do sukcesu naszego fi-
na≥u.

Zmiana adresu
Informujemy øe, Oúrodek Pomocy

Spo≥ecznej zosta≥ przeniesiony do bu-
dynku przy ul. Lisa Kuli 3a (przy Bi-
bliotece Miejskiej). Wszelkie informa-
cje moøna uzyskaÊ pod nowymi nu-
merami telefonÛw:

022 771 30 23, 022 761 91 77 - cen-
trala, 022 771 43 03 - faks.

Bêdzie ja�niej
RozstrzygniÍty zosta≥ przetarg nie-

ograniczony na budowÍ oúwietlenia
ulicy Wo≥odyjowskiego i HetmaÒ-
skiej.  Do przetargu stanÍ≥o 7 firm.
Najkorzystniejszπ ofertÍ z≥oøy≥a firma
ÑLumenî z Legionowa.  Cena wybra-
nej oferty: 29.333,30 z≥.  Po podpisa-
niu umowy na wykonanie robÛt, co
powinno nastπpiÊ w pierwszych
dniach marca, poinformujemy o ter-
minie rozpoczÍcia i zakoÒczenia in-
westycji

Teren wokó³
�dwójki�
Burmistrz Miasta Marki rozpoczπ≥

postÍpowanie w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie projek-
tu kompleksowego zagospodarowa-
nia terenu Szko≥y Podstawowej nr 2
w Markach przy ul. Szkolnej 9.

Przewiduje siÍ, øe w wyniku reali-
zacji zamÛwienia zostanie zaprojek-
towane:

1) boisko do pi≥ki siatkowej i ko-
szykowej, 2) boisko do pi≥ki rÍcznej,
3) bieønia prosta, 4) skocznia do sko-
ku w dal, 5) plac zabaw, 6) skatepark,
7) parking dla pracownikÛw, 8) sta-
nowiska postojowe dla rodzicÛw i
goúci, 9) wewnÍtrzne ciπgi komuni-
kacyjne, 10) elementy ma≥ej architek-
tury, 11) zieleÒ, 12) odwodnienie, 13)
oúwietlenie, 14) ogrodzenie.

Konkurs dla
organizacji
pozarz¹dowych
Wojewoda Mazowiecki og≥asza

konkurs dla organizacji pozarzπdo-
wych na realizacjÍ zadaÒ z zakresu
spraw spo≥ecznych. WielkoúÊ úrod-
kÛw przeznaczonych na realizacjÍ
zadaÒ wynosi 1.700.000 z≥. Termin
sk≥adania ofert mija 8 marca 2006
roku. SzczegÛ≥y konkursu wraz z za-
≥πcznikami dostÍpne sπ na stronie in-
ternetowej Mazowieckiego UrzÍdu
WojewÛdzkiego.

  nnnnn     W skrócie   nnnnn

Fina³ Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy w Markach

Podczas mareckiego fina³u WO�P nascenie w �jedynce� jase³ka prezentowa³ydzieci z naszych szkó³.

Wzorem lat ubieg≥ych w≥adze Mia-
sta Marki dofinansowujπc akcjÍ
ÑZima w mieúcieî zapewni≥y opiekÍ
nad uczniami szkÛ≥ podstawowych i
gimnazjalnych, ktÛrzy na ferie w
okresie od 16 do 27 stycznia pozosta-
li w mieúcie.

Program akcji obejmowa≥ organi-
zacjÍ na terenie placÛwek oúwiato-
wych  zajÍÊ sportowych, rekreacyj-
nych, oúwiatowych i kulturalnych w
godz. 9.00 -  15.00.. Kaøda szko≥a przy-
gotowa≥a w≥asnπ szerokπ i atrakcyj-
nπ ofertÍ programowπ przeprowa-
dzonπ pod fachowπ opiekπ pedago-
gicznπ. Dzieci mia≥y do dyspozycji
rÛønego rodzaju warsztaty (muzycz-
ne, plastyczne, teatralne), gry towa-
rzyskie, konkursy i turnieje z nagro-
dami. Duøym powodzeniem cieszy-

≥y siÍ wyjazdy na basen, lodowisko
lub do Centrum rozrywki ÑEloradoî
czy kina na ÑOpowieúci z Narniî. Te-
goroczna mroüna i únieøna aura po-
zwoli≥a na zorganizowanie kuligÛw
z ogniskiem i pieczeniem kie≥basek.
Dzieci wspaniale bawi≥y siÍ únieøka-
mi, a  swÛj pobyt w lesie wykorzysta-
≥y takøe na dokarmianie zwierzπt.

W akcji ÑZima w mieúcieî ogÛ≥em
wziÍ≥o udzia≥ oko≥o 300 uczniÛw.

 W mieúcie nie by≥o szko≥y, ktÛra
zamknÍ≥aby drzwi przed uczniami.
Mimo obiegowej opinii, øe dzieci chcπ
chociaø na dwa tygodnie odpoczπÊ od
widoku szko≥y, zajÍcia w placÛwkach
oúwiatowych cieszy≥y siÍ ogromnym
zainteresowaniem. Atrakcyjne formy
zajÍÊ oraz wycieczki sπ sprawdzonym
sposobem aktywnego wypoczynku
dla dzieci i m≥odzieøy

Zakoñczyli�my tegoroczn¹ edycjê
�Zimy w mie�cie�
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Tenis Sto³owy w Markach
14 stycznia w hali sportowej Zespo≥u SzkÛ≥ nr 2 w

Markach - Strudze odby≥ siÍ coroczny turniej tenisa sto-
≥owego organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy
ÑStrugaî w osobach panÛw prezesÛw: Dariusza Rydzew-
skiego i Jaros≥awa Sucheckiego oraz trenera S≥awomira
Koz≥owskiego.

Impreza ta rozgrywana jest nieprzerwanie juø od 9 lat
i moøna zauwaøyÊ, øe przyciπga coraz liczniejsze grono
sympatykÛw odbijania celuloidowej pi≥eczki. Na prestiø
turnieju wp≥ywa rÛwnieø to, øe wraz ze wzrostem iloúci
uczestnikÛw wzrasta takøe jego poziom, co mogπ potwier-
dziÊ osoby, ktÛre obserwowa≥y zmagania tenisistÛw sto-
≥owych w roli kibicÛw.

W tym roku najlepszy w kategorii ÑDo 16 latî okaza≥
siÍ zaledwie 11-letni Kamil JÍdrasik, ktÛry w ostatecznej
rozgrywce pokona≥ swojego starszego o 4 lata brata, Ra-
fa≥a. Moøna powiedzieÊ, øe bracia JÍdrasikowie zdomi-
nowali kategoriÍ juniorÛw, bo w ostatnim meczu tego tur-
nieju Rafa≥ odniÛs≥ zdecydowane zwyciÍstwo 3:0 nad
Marcinem Karwowskim i zajπ≥ ostatecznie 2. miejsce.

Jeszcze wiÍksze emocje towarzyszy≥y zmaganiom se-
niorÛw w kategorii ÑOpenî. Turniej by≥ bardzo silnie ob-
sadzony, bo poza tenisistami sto≥owymi z Marek swojπ
obecnoúciπ zaszczyci≥o go wielu czo≥owych amatorÛw (i
amatorek) Warszawy i okolic, jak rÛwnieø zawodnikÛw
grajπcych w 5, 4, a nawet 3 polskiej lidze. Mecze by≥y wy-
rÛwnane, bardzo duøa iloúÊ pojedynkÛw rozstrzyga≥a siÍ
dopiero w piÍciu setach. ZwyciÍzcπ ca≥ych zawodÛw zo-
sta≥ powszechnie uwaøany za faworyta turnieju zawod-
nik trzecioligowego Marymontu Warszawa Damian
åwierczek. W finale stoczy≥ on zaciÍty mecz z reprezen-
tantem miejscowego UKS-u Markiem Koz≥owskim, ktÛ-
ry zakoÒczy≥ siÍ rezultatem 3:1. Kolejne dwa miejsca za-
jÍli gracze Soko≥a BrwinÛw: Micha≥ Markowski i Kamil
Czerkies, ktÛry w pojedynku o drugie miejsce uleg≥ Ko-
z≥owskiemu 3:2.

Z bardzo dobrej strony pokaza≥y siÍ dwie panie star-
tujπce w turnieju: Teresa Gregorczyk, ktÛra pokona≥a wie-
lu úwietnych zawodnikÛw (m.in. by≥ego drugoligowca
Roberta Niewiadomskiego), skoÒczy≥a zawody na miej-
scu Ûsmym, a takøe Renata Jodczyk (dziewiπta lokata).
Niepowodzeniem natomiast zakoÒczy≥ siÍ udzia≥ w tur-
nieju wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski wete-
ranÛw, ponad 70-letniego Janusza GÛrzyÒskiego, ktÛry
po ubieg≥orocznej drugiej pozycji tym razem musia≥ siÍ
zadowoliÊ miejscem szesnastym, co dobitnie pokazuje jak
bardzo wzrÛs≥ poziom zawodÛw.

A oto najlepsi zawodnicy w obu kategoriach:
ÑDo 16 latî (startowa≥o 12 uczestnikÛw):
1.Kamil JÍdrasik Koby≥ka
2.Rafa≥ JÍdrasik Koby≥ka
3.Marcin Karwowski Warszawa
4.Damian åwiπtkowski Wo≥omin
5.Mateusz Kozanowski Zielonka
6.Pawe≥ Budkiewicz Duczki

(UKS ÑStrugaî Marki)
7.£ukasz Naperty Warszawa
8.Piotr Koz≥owski Wo≥omin

(UKS ÑStrugaî Marki)
ÑOpenî (startowa≥o 34 uczestnikÛw):
1.Damian åwieczek Warszawa
2.Marek Koz≥owski Wo≥omin

 (UKS ÑStrugaî Marki)
3.Kamil Czerkies Warszawa
4.Micha≥ Markowski Warszawa
5.Rafa≥ JÍdrasik Koby≥ka
6.Robert Niewiadomski Warszawa
7.Jaros≥aw Okruch Wo≥omin
8.Teresa Gregorczyk Warszawa

Turniej rozpoczπ≥ siÍ parÍ minut po godzinie 9.00. Na
zakoÒczenie burmistrz Marek Janusz WerczyÒski wrÍczy≥
puchary oraz cenne nagrody rzeczowe najlepszym za-
wodnikom, a chwilÍ pÛüniej, oko≥o godziny 15.00, og≥o-
si≥ uroczyste zakoÒczenie turnieju i zaprosi≥ wszystkich
jego uczestnikÛw na kolejnπ edycjÍ imprezy, ktÛra ma siÍ
odbyÊ za rok.

Organizatorzy zawodÛw rÛwnieø gorπco zapraszajπ
na przysz≥oroczny turniej, liczπc na to, øe iloúÊ uczestni-
kÛw, jak rÛwnieø poziom zawodÛw bÍdπ stale wzrasta≥y,
co przyczyni siÍ do propagowania tej piÍknej dyscypliny
sportu w Markach.

S³awomir Koz³owski
Trener UKS �Struga�
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Konkurs okaza³ siê wspania³¹ impre-
z¹ integruj¹c¹ okoliczne szko³y, wydoby-
waj¹c¹ na �wiat³o dzienne muzyczne,
wokalne talenty drzemi¹ce w uczniach
naszych szkó³.

Polskie kolêdy i pastora³ki maj¹ w so-
bie co� szczególnego: tkliwo�æ, ¿ar uczuæ,
atmosferê ciep³a i serdeczno�ci. A je�li
do tego dodamy czyste, dzieciêce g³osy,
to co� naprawdê chwyta za serce i wzru-
sza. Szczególn¹ atmosferê Konkursu
zgodnie podkre�laj¹ cz³onkowie jury, wy-
chowawcy, opiekunowie, s³uchacze, or-
ganizatorzy. Dzi� wszyscy wiemy, ¿e
warto by³o, choæ by³o to nie lada wyzwa-
nie dla gospodarzy imprezy.

Organizatorami konkursu, przy wspó³-
udziale dyrektor Gra¿yny Podwysockiej,
by³y katechetka s. Urszula Kacprzak i
nauczycielka muzyki El¿bieta Suchecka.

Zaproszenia i regulamin konkursu
opracowany przez organizatorki trafi³ na
pocz¹tku grudnia do wszystkich szkó³
podstawowych i gimnazjalnych Marek,
S³upna i Nadmy. Ka¿da szko³a mog³a
zg³osiæ po trzech solistów w ka¿dej kate-
gorii wiekowej: kl. I-III, IV-VI i gimna-

ca - muzyk, dyrektor O�rodka Szkolno-
Wychowawczego w Markach, Iwona Ku-
charska - organistka z parafii �w. Izydora
w Markach, Tadeusz Lu¿yñski - malarz,
przewodnicz¹cy Komisji O�wiatowej w
Radzie Miasta Marki, El¿bieta �winiar-
ska - radna miasta Marki, Barbara Mo-
czulska - katechetka ze Szko³y nr 1 w
S³upnie.

Na zaproszenie do udzia³u w konkur-
sie odpowiedzia³y niemal wszystkie szko-
³y. Wyj¹tek stanowi³o Gimnazjum Nr 1
w Markach i w S³upnie oraz Szko³a Pod-
stawowa w Nadmie. Tak wiêc do konkur-
su przyst¹pi³o 7 szkól i zaproszone do-
datkowo Przedszkole nr 3 w Markach (or-
ganizatorzy dodali czwart¹ kategoriê wie-
kow¹ 5 i 6-latki).

Oczekiwania organizatorów i jury
przesz³y naj�mielsze oczekiwania. Ze
wszystkich szkó³ przyjechali utalentowa-
ni i bardzo dobrze przygotowani ucznio-
wie. Oczywi�cie poziom wykonania by³
zró¿nicowany, ale bardzo dobrych g³osów
by³o naprawdê du¿o. Nie³atwe zadanie
mieli cz³onkowie jury. A oceniali nie tyl-
ko intonacjê, dykcjê, poczucie rytmu a
wiêc poprawno�æ wykonania danej kolê-
dy, ale tak¿e dobór repertuaru, zaanga-
¿owanie emocjonalne, ogólny wyraz ar-
tystyczny.

Ka¿dy sêdzia punktowa³ na w³asnej
karcie konkursowej, a dopiero po zakoñ-
czeniu przes³uchañ g³osy jurorów zosta-
³y zsumowane. Ostatecznie obok g³ów-
nych nagród pojawi³o siê wiele wyró¿-
nieñ.

10 lutego wszyscy soli�ci zostali za-
proszeni jeszcze raz do Zespo³u Szkó³ nr
2. Tym razem po to, ¿eby odebraæ zas³u-
¿one nagrody: dyplomy dla wszystkich
uczestników, s³odko�ci, ksi¹¿ki, kalenda-
rze i wspania³e nagrody dla zwyciêzców.

Mareckie kolêdowanie

zjum. Soli�ci mieli przygotowaæ dwie
dowolne kolêdy lub pastora³ki, z akom-
paniamentem na ¿ywo lub instrumental-
nym podk³adem muzycznym (kaseta au-
dio, p³yta CD). Miêdzyszkolne przes³u-
chania wyznaczono na pi¹tek 13 stycz-
nia 2006.

Patronat honorowy nad konkursem
objêli: Gra¿yna Podwysocka - dyrektor
Szko³y, ks. Stanis³aw Kalisztan - pro-
boszcz parafii pw. �w. Andrzeja Boboli
w Markach, Urszula Paszkiewicz - rad-
na miasta Marki.

Organizatorzy do Komisji oceniaj¹cej
starali siê zaprosiæ osoby kompetentne i
obiektywne, nie zwi¹zane bezpo�rednio
ze szko³¹, w której konkurs siê odbywa³.
Uda³o siê skompletowaæ 5-osobowe jury,
które rzetelnie i obiektywnie ocenia³o
wszystkich wykonawców. W komisji sê-
dziowskiej zasiedli: ks. Sylwester Szwaj-

A oto laureaci:
Kategoria 5-6-latki:
1. Weronika Hebda SP 5
2. Katarzyna Czekaj

Przedszkole Nr 3
3. Weronika �witnicka

Przedszkole Nr 3
Kategoria kl. I-III:
1. Weronika Konopka SP 4
   Krzysztof Banaszek SP 5
2. Karolina Rêpalska SP 5
3. Monika Sibilska SP 1
Kategoria kl. IV-VI:
1. Agnieszka Sobota SP 5
2. Dominika Juszczuk SP 4
3. Arkadiusz Sza³ajda

SP 1 S³upno
Kategoria gimnazjum:
1. Justyna Banaszek
2. Katarzyna Koz³owska
3. Wioletta Kozie³
wszyscy z Gimnazjum Nr 2 Marki
W�ród wyró¿nionych znale�li siê so-

li�ci ze wszystkich szkó³: SP 1, 2, 3, 4, 5
w Markach i SP1 w S³upnie.

Sponsorami nagród byli: ks. pro-
boszcz Stanis³aw Kalisztan, Tadeusz
Lu¿yñ�ki, Urszula Paszkiewicz, Wydaw-
nictwo �Michalineum�, Duo-Test War-
szawa.

Po rozdaniu nagród, dyplomów dla
uczestników, wyró¿nionych i laureatów,
podziêkowañ dla nauczycieli przygoto-
wuj¹cych solistów i podziêkowañ dla
cz³onków jury, odby³ siê koncert  laure-
atów.

I tak rozstali�my siê z kolêdami na kil-
ka miesiêcy. Ale za rok chyba warto bê-
dzie pomy�leæ o kolejnym wspólnym ko-
lêdowaniu, które tak bardzo ³¹czy i jed-
noczy.

E. Suchecka
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PUNKT
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

GMINNEJ KOMISJI
ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH

W MARKACH UL. SPORTOWA 3 TEL. 761- 93-63

Godziny otwarcia:
Poniedzia≥ek 1700 - 2000 Grupa terapeutyczna dla uzaleønionych

od alkoholu
1600 - 1800 Porady prawnika

Wtorek 900 - 1200 Porady indywidualne (specjalista
terapii uzaleønieÒ)

1700
 -  2000 Porady dot. problemÛw narkomanii

1800 - 2000 Mityng AA

åroda 1600 - 1900 Porady indywidualne dla rodzin
z problemem alkoholowym

(konsultantka ds. pomocy osobom w rodzinie)
1700 - 1900 Porady psychologa rodzinnego

Czwartek 1700 - 2100 Porady indywidualne (specjalista
terapii uzaleønieÒ)

Piπtek 1800 - 2100 Grupa terapeutyczna dla uzaleønionych
od alkoholu

Gminna Komisja Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych Miasta
Marki przeprowadzi≥a na prze≥omie
listopada i grudnia 2005 r. badanie an-
kietowe. Badanie dotyczy≥o uøywania
przez uczniÛw gimnazjÛw w Mar-
kach nastÍpujπcych substancji psy-
choaktywnych:

- nikotyna (palenie papierosÛw)
- alkohol
- narkotyki
- leki (uspakajajπce, nasenne zaøy-

wane bez zaleceÒ lekarskich).
Badanie zosta≥o zrealizowane me-

todπ ankietowπ z zastosowaniem
kwestionariusza do samodzielnego
wype≥nienia. Wykorzystano kwestio-
nariusz opracowany w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii (rygory ba-
dawcze polega≥y m.in. na pe≥nej ano-
nimowoúci respondentÛw, ankietera-
mi by≥y osoby spoza szko≥y, a w trak-
cie wype≥niania nauczyciel nie prze-
bywa≥ w klasie).

W badaniu wziÍ≥o udzia≥ 570
uczniÛw. 396 badanych deklarowa≥o
picie alkoholu w ciπgu ostatniego
roku, 137 pali≥o papierosy, w tym 66
na≥ogowo, 36 prÛbowa≥o choÊ raz ja-
kiegoú narkotyku, a 45 zaøywa≥o leki
bez konsultacji z lekarzem.

Z przeprowadzonych badaÒ wyni-
ka, øe uøywanie substancji psychoak-
tywnych przez m≥odzieø mareckich
gimnazjÛw jest mniejsze, niø úrednio
w kraju.

NajwiÍkszym zagroøeniem jest pi-
cie alkoholu i palenie tytoniu. Ma≥a
iloúÊ deklarowanych kontaktÛw z
narkotykami moøe wynikaÊ ze specy-
fiki úrodowiska (co czwarta osoba
napisa≥a, øe nie przyzna≥aby siÍ do
zaøywania narkotykÛw).

Bardzo niepokojπcy jest lawinowy
wzrost uøywania alkoholu i tytoniu
przez pierwszoklasistÛw. Jeøeli ta
tendencja bÍdzie siÍ utrzymywa≥a, to
w bardzo krÛtkim czasie m≥odzieø
marecka Ñdogoniî swoich rÛwieúni-
kÛw z kraju.

Wnioski dotyczπ przede wszyst-
kim profilaktyki - istnieje potrzeba
rozpoczÍcia dzia≥aÒ juø w szko≥ach
podstawowych, zanim uczniowie siÍ-
gnπ po substancje psychoaktywne,
wspÛ≥praca z rodzicami, rozwijanie
ofert atrakcyjnych zajÍÊ wype≥niajπ-
cych wolny czas.

na podst.opracowania
Andrzeja Majchera

Zapraszamy!
Porady i zajÍcia bezp≥atne.  Informacja o moøliwoúciach leczenia.
       Zapewniamy profesjonalnπ pomoc i dyskrecjÍ.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHO-

LOWYCH  W MARKACH

Marki ul. Sportowa 3 (przyziemie DzieciÍcej Poradni Zdrowia)
Tel. 761-63-93

Jeúli masz problem z:
- alkoholem,
- jeúli podejrzewasz stan uzaleønienia u bliskiej Ci osoby,
- jeúli jesteú ofiarπ, úwiadkiem lub sprawcπ przemocy,
- jeúli czujesz siÍ osamotniony, boisz siÍ lub krÍpujesz siÍ o tym
   rozmawiaÊ  w gronie rodziny, przyjaciÛ≥, znajomych,
- potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

PRZYJDè DO NAS!
Specjaliúci przyjmujπ:
poniedzia≥ki w godz. 17.00 ñ 20.00 -  specjalista prowadzi  zajÍcia grupy

motywacyjno- wspierajπcej

wtorki godz. 9.00 ñ 12.00 i czwartki godz. 17.00 ñ 20.00 - specjalista terapii
uzaleønieÒ

úrody godz. 16.00 - 19.00 - konsultantka ds. pomocy cz≥onkom rodziny
 (czyli osobom wspÛ≥uzaleønionym)

 piπtki  godz. 17.00 ñ 19.00 -  specjalista prowadzi  zajÍcia grupy
motywacyjno- wspierajπcej

Grupa Anonimowych AlkoholikÛw ÑCegie≥kaî -  zaprasza na spotkania we
wtorki godz. 18.00 ñ 20.00 w sali terapeutycznej Punktu Informacyjno-Konsulta-
cyjnego przy ul. Sportowej 3 (przyziemie DzieciÍcej Poradni Zdrowia)

Stwarzamy kameralnπ atmosferÍ, gwarantujemy dyskrecjÍ.
Zapraszamy osobiúcie lub telefonicznie.

Porady bezp≥atne!

Marecka m³odzie¿
a u¿ywki



11

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

Dokoñczenie na stronie 12

Z ZAKRESU ZAM”WIE—
PUBLICZNYCH
tryb pozaustawowy
1) zawar≥ umowÍ z geodetπ uprawnio-

nym Danielem Demusiakiem z Warszawy
na obs≥ugÍ geodezyjnπ przy budowie ka-
nalizacji deszczowej w ul. Duøej; wartoúÊ
umowy - 7.564,00 z≥,

2) zawar≥ umowÍ z firmπ SPUTNIK SO-
FTWARE z Poznania na sprawowanie
opieki autorskiej nad programem kompu-
terowym ÑBUDØET PRO v.4.0.î; wartoúÊ
umowy 400,00 z≥,

3) zawar≥ umowÍ z firmπ SPUTNIK SO-
FTWARE z Poznania na sprawowanie
opieki autorskiej nad programem kompu-
terowym ÑBiuro Rady.î; wartoúÊ umowy
350,00 z≥,

4) zawar≥ umowÍ z Miros≥awem Weso-
≥owskim z Pruszkowa na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad bieøπcym
utrzymaniem oúwietlenia drogowego;
wartoúÊ umowy - 500,00 z≥ miesiÍcznie,

5) zawar≥ umowÍ z geodetπ uprawnio-
nym Danielem Demusiakiem z Warszawy
na wykonanie mapy podzia≥owej dla
dzia≥ki o nr ewid. 4 z obr. 1-07; wartoúÊ
umowy - 3.000,00 z≥,

6) zawar≥ umowy z Miros≥awem Weso-
≥owskim z Pruszkowa na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego przy budowie
oúwietlenia ulicznego w ul. Wo≥odyjow-
skiego za kwotÍ 450,00 z≥ oraz w ul. Het-
maÒskiej za kwotÍ 350,00 z≥,

7) zawar≥ umowÍ z firmπ TOI TOI Sys-
temy Sanitarne z Warszawy na wynajem
kabiny sanitarnej, zlokalizowanej przy pÍ-
tli autobusowej przy ul. Duøej w Markach;
wartoúÊ umowy - 252,52 z≥ miesiÍcznie,

8) zawar≥ umowÍ z firmπ ALTEL z Ra-
dzymina na konserwacjÍ urzπdzeÒ telefo-
nicznych w UrzÍdzie Miasta Marki; war-
toúÊ umowy - 549,00 z≥ miesiÍcznie,

9) zawar≥ umowÍ z firmπ PROJ - BUD z
Wo≥omina na opracowanie projektu drÛg
dojazdowych, parkingu, chodnika oraz
oúwietlenia rejonu komisariatu policji przy
ul. Sportowej; wartoúÊ umowy - 28.670,00
z≥,

10) zawar≥ umowÍ z firmπ SPARTA SE-
CURITY z Marek na konwojowanie war-
toúci pieniÍønych; wartoúÊ umowy - 70 z≥
za kurs,

wszczÍcie postÍpowaÒ o dokonanie za-
mÛwieÒ publicznych

11) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieogra-
niczonego na wybudowanie oúwietlenia
drogowego w ulicach HetmaÒskiej i Wo-
≥odyjowskiego w Markach; termin sk≥ada-
nia ofert - 15 lutego 2006 roku,

12) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieogra-
niczonego na wykonanie projektu zago-
spodarowania terenu Szko≥y Podstawowej
Nr 2 w Markach przy ul. Szkolnej; termin
sk≥adania ofert - 23 lutego 2006 roku,

13) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieogra-
niczonego na wywÛz odpadÛw komunal-
nych i komunalnych wielkogabarytowych

Informacja o pracy Burmistrza
od 23 stycznia do 17 lutego 2006 roku

kontenerami KP-7 z terenu miasta Marki
wraz z ich zagospodarowaniem; termin
sk≥adania ofert - 28 lutego 2006 roku,

14) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie
przetargowe w trybie przetargu nieogra-
niczonego na rÛwnanie, profilowanie, za-
gÍszczanie oraz naprawÍ (materia≥em Za-
mawiajπcego) drÛg gruntowych na tere-
nie miasta Marki; termin sk≥adania ofert -
20 lutego 2006 roku,

rozstrzygniÍcia postÍpowaÒ o dokona-
nie zamÛwieÒ publicznych

15) rozstrzygnπ≥ postÍpowanie przetar-
gowe w trybie przetargu nieograniczone-
go na wywÛz i zagospodarowanie odpa-
dÛw tworzyw sztucznych, zbieranych se-
lektywnie do pojemnikÛw na terenie mia-
sta Marki, w ktÛrym wp≥ynÍ≥y 3 oferty.
Wybrano ofertÍ Nr 2, z≥oøonπ przez firmÍ
TRANS - FORMERS z siedzibπ w Warsza-
wie przy ul. Annopol 18, z ktÛrπ nastÍp-
nie zosta≥a zawarta stosowna umowa.

Z ZAKRESU ZARZ•DU
MIENIEM KOMUNALNYM
16) zawar≥ umowy dotyczπce sp≥aty w

ratach zaleg≥oúci czynszowych z tytu≥u
wynajmu lokalu mieszkalnego:

ï przy ul. Pi≥sudskiego 148,
ï przy ul. Lisa Kuli 73,
ï przy ul. OkÛlnej 34,
ï przy ul. Pi≥sudskiego 123,
17) zawar≥ umowy dzierøawy:
ï gruntu o pow. 450 m2, stanowiπcego

czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 31/1 z obr. 4-06,
po≥oøonej w rejonie ul. Stawowej, Dobrej,
Jana Paw≥a II,

ï gruntu o pow. 210 m2, stanowiπcego
czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 31/1 z obr. 4-06,
po≥oøonej w rejonie ul. Stawowej, Dobrej,
Jana Paw≥a II,

ï gruntu o pow. 120 m2, stanowiπcego
dzia≥kÍ o nr ewid. 125 z obr. 3-08, po≥oøo-
nπ w rejonie ul. Pi≥sudskiego,

ï gruntu o pow. 110 m2, stanowiπcego
czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 72 z obr. 4-10, po-
≥oøonej w rejonie ul. WyspiaÒskiego,

18) zawar≥ z firmπ PHU NOW z War-
szawy umowÍ najmu pomieszczenia o
pow. 3,92 m2 w budynku UM Marki
(punkt ksero) za kwotÍ 20 z≥/m2 miesiÍcz-
nie,

19) zawar≥ porozumienie dotyczπce
udzia≥u w kosztach utrzymania budynku
przy ul. Sportowej 3 (Oúrodek Zdrowia) z
Mareckim Oúrodkiem Zdrowia, aptekπ
ARVITA, Gminnπ Komisjπ Rozwiπzywa-
nia ProblemÛw Alkoholowych oraz z fir-
mπ SABIO - OPTYKA.

Z ZAKRESU GOSPODARKI
NIERUCHOMOåCIAMI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
20) wyda≥ obwieszczenie w sprawie wy-

znaczenia na dzieÒ 1 marca 2006 roku ter-
minu sesji Rady Miasta Marki w sprawie
rozpatrzenia protestÛw i zarzutÛw, zg≥o-
szonych do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-

Po¿egnanie
funkcjonariuszy

Oddzia³u
Prewencji

Pod koniec stycznia podczas uro-
czystych apeli poøegnano funkcjona-
riuszy Oddzia≥u Prewencji Policji w
Warszawie, ktÛrzy przez ostatni rok
pe≥nili s≥uøbÍ na terenie Marek (a tak-
øe w T≥uszczu, Radzyminie, DπbrÛw-
ce, Zπbkach i Zielonce).

Komendant Powiatowy Policji w
Wo≥ominie m≥. insp. Jan Gral podziÍ-
kowa≥ wszystkim 54 policjantom z
warszawskiego Oddzia≥u Prewencji
Policji, pe≥niπcych przez wiele miesiÍ-
cy s≥uøbÍ na terenie powiatu wo≥o-
miÒskiego. Komendant podkreúli≥, øe
funkcjonariusze byli doskonale przy-
gotowani do s≥uøby, wykazali siÍ za-
angaøowaniem i w≥aúciwπ postawπ,
a ich s≥uøba znaczπco przyczyni≥a siÍ
do poprawy bezpieczeÒstwa w po-
wiecie, o czym sami doskonale wie-
dzπ - wszak zatrzymali wielu spraw-
cÛw czynÛw chuligaÒskich i zdarzeÒ
przestÍpczych.

- LiczÍ na to, øe ci, ktÛrzy zostanπ
na s≥uøbie bÍdπ dobrymi policjanta-
mi. Policyjny chrzest przeszliúcie na
naszym, nie≥atwym przecieø terenie.
Zdaliúcie ten egzamin bardzo dobrze
- mÛwi≥ komendant Gral.

W Markach policjanci z Oddzia≥u
Prewencji wykonali dobrπ robotÍ. Byli
widoczni w tych punktach naszego
miasta, gdzie szczegÛlnie czÍsto do-
chodzi≥o do naruszenia prawa. DziÍ-
ki nim praktycznie zniknÍ≥o nagmin-
ne wczeúniej zjawisko spoøywania
alkoholu przed sklepami. Policjanci
byli prawdziwym postrachem dla pi-
janych rowerzystÛw. Studzili teø za-
pa≥ m≥odych ludzi do awantur na
osiedlach. Wykonywali wiele co-
dziennych czynnoúci majπcych na
celu poprawÍ bezpieczeÒstwa w Mar-
kach.

Jak d≥ugo bÍdziemy czekaÊ na ko-
lejnπ zmianÍ oddzia≥u prewencji?
Trudno odpowiedzieÊ na to pytanie,
jest nadzieja, øe absencja dodatkowej
druøtyny policji nie bÍdzie d≥uøsza
niø 4 miesiπce.

Zmieni≥y siÍ przepisy, co poskut-
kowa≥o radykalnym zmniejszeniem
liczby osÛb, ktÛre przesz≥y sito egza-
minacyjne i podjÍ≥y szkolenie w od-
dzia≥ach prewencji. W dodatku, we-
d≥ug nowych zasad miasto bÍdzie
musia≥o p≥aciÊ takim policjantom
øo≥d. Mimo tych niepomyúlnych
zmian miejsce zakwaterowania w
Markach czeka na policjantÛw.



12

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

nego po≥udniowej czÍúci miasta Marki dla
wyodrÍbnionego obszaru planu, stano-
wiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr ewid.: 8, 9, 10,
11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2,
58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w
obrÍbie geodezyjnym 5-08,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ SPRAW ORGANIZACYJ-

NYCH
21) przyjπ≥ nastÍpujπce projekty uchwa≥

i skierowa≥ je do Przewodniczπcej Rady,
celem nadania im biegu:

ï w sprawie wartoúci jednego punktu
w z≥otych dla ustalenia miesiÍcznych kwot
wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
kÛw zatrudnionych w Oúrodku Pomocy
Spo≥ecznej w Markach (Druk nr 310),

ï w sprawie ustalenia najniøszego wy-
nagrodzenia w I kategorii zaszeregowa-
nia pracownikÛw zatrudnionych w
Oúrodku Pomocy Spo≥ecznej w Markach
(Druk nr 311),

ï w sprawie wyraøenia zgody na od-
p≥atne nabycie do zasobu nieruchomoúci
gminnych, niezabudowanej nieruchomo-
úci gruntowej (Druk nr 312),

ï w sprawie wyraøenia zgody na od-
p≥atne nabycie do zasobu nieruchomoúci
gminnych, niezabudowanej nieruchomo-
úci gruntowej (Druk nr 313),

ï w sprawie zamiany nieruchomoúci
bez obowiπzku dokonywania dop≥at
(Druk nr 314),

ï w sprawie nieskorzystania z przys≥u-
gujπcego Gminie prawa pierwokupu
(Druk nr 315),

ï w sprawie wyraøenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od ceny nieruchomoúci
(Druk nr 316),

ï w sprawie rozpatrzenia protestu Pani
Barbary Parzych wniesionego do ustaleÒ
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego po≥u-
dniowej czÍúci miasta Marki dla wyodrÍb-
nionego obszaru planu stanowiπcego
czÍúÊ dzia≥ek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w
obrÍbie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 317),

ï w sprawie rozpatrzenia protestu PaÒ-
stwa Violetty i Jana Pa≥yska wniesionego
do ustaleÒ projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
po≥udniowej czÍúci miasta Marki dla wy-
odrÍbnionego obszaru planu stanowiπce-
go czÍúÊ dzia≥ek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w
obrÍbie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 318),

ï w sprawie rozpatrzenia zarzutu PaÒ-
stwa Marzeny i Rafa≥a Rycembel wniesio-
nego do ustaleÒ projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego po≥udniowej czÍúci miasta
Marki dla wyodrÍbnionego obszaru pla-
nu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr ewid.:
8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/
1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229,
232, 233 w obrÍbie geodezyjnym 5-08
(Druk nr 319),

22) wyda≥ Zarzπdzenia:
ï Nr 5/2006 w sprawie powo≥ania ko-

misji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko urzÍdnicze - refe-
rent ds. ksiÍgowoúci,

ï Nr 6/2006 w sprawie zmiany Regu-
laminu Organizacyjnego UrzÍdu Miasta
Marki,

ï Nr 7/2006 w sprawie powo≥ania ko-
misji konkursowej (otwarty konkurs ofert
na realizacjÍ zadaÒ publicznych w zakre-
sie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu),

ï Nr 8/2006 w sprawie wprowadzenia
uk≥adu wykonawczego budøetu miasta
Marki na 2006 rok,

ï Nr 9/2006 w sprawie wprowadzenia
zmian w budøecie miasta na 2006 rok,

ï Nr 10/2006 w sprawie przekazania lo-
kalu Bibliotece Publicznej Miasta Marki,

23) wyda≥ nastÍpujπce decyzje admini-
stracyjne:

1. 4534 decyzje podatkowe, w tym:
ï 4516 decyzji ustalajπcych wymiar po-

datku,
ï 6 decyzji zmieniajπcych wysokoúÊ po-

datku,
ï 11 decyzji o umorzeniu podatku bπdü

odsetek lub zaniechaniu poboru,
ï 1 decyzjÍ o odroczeniu terminu p≥at-

noúci podatku,
2. z zakresu ewidencji dzia≥alnoúci go-

spodarczej 41 decyzji, w tym:
ï 18 decyzji o wykreúleniu wpisu z ewi-

dencji,
ï 21 decyzji w sprawie wydania zezwo-

lenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych,
ï 2 decyzje o wygaúniÍciu zezwoleÒ na

sprzedaø napojÛw alkoholowych,
3. z zakresu gosp. nieruchomoúciami i

planowania przestrzennego 8 decyzji, w
tym:

ï 7 decyzji zatwierdzajπcych podzia≥
nieruchomoúci,

ï 1 decyzjÍ w sprawie przekszta≥cenia
prawa uøytkowania wieczystego w pra-
wo w≥asnoúci,

4. z zakresu zarzπdu drÛg 62 decyzje,
w tym:

ï 16 decyzji zezwalajπcych na zajÍcie
pasa drogi,

ï 25 decyzji zezwalajπcych na umiesz-
czenie urzπdzenia w pasie drogi (do ce-
lÛw projektowych),

ï 15 decyzji zezwalajπcych na umiesz-
czenie urzπdzenia w pasie drogi,

ï 6 decyzji zezwalajπcych na lokaliza-
cjÍ zjazdu,

5. z zakresu ochrony úrodowiska 1 de-
cyzjÍ w sprawie zezwolenia na wyciÍcie
drzewa,

6. z zakresu spraw obywatelskich 5 de-
cyzji, w tym:

ï 3 decyzje w sprawie wyp≥aty zaliczki
alimentacyjnej,

ï 2 decyzje w sprawie odmowy, zmia-
ny oraz wstrzymania wyp≥aty zaliczki ali-
mentacyjnej,

24) zawar≥ porozumienie ze Starostπ Po-
wiatu Wo≥omiÒskiego w sprawie realiza-
cji programu profilaktyki chorÛb piersi u

kobiet; udzia≥ gminy Marki w ww. progra-
mie - 3.000,00 z≥.

25) rozstrzygnπ otwarty konkurs ofert
na realizacjÍ zadaÒ publicznych w zakre-
sie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, w ktÛrym wp≥ynÍ≥a jedna oferta,
z≥oøona przez Stowarzyszenie Mareckie
Towarzystwo Sportowe ÑMARCOVIA
2000î z siedzibπ w Markach przy ul.
WspÛlnej 12; kwota dotacji - 280.000,00 z≥.
NastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umo-
wa.

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

pojÛw alkoholowych:
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. Pi≥sudskiego 87,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. WspÛlnej 31,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. Pi≥sudskiego 140a,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. Pi≥sudskiego 94,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. Pi≥sudskiego 138,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. Legionowej 1,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. Bandurskiego 3,
ï w sklepie spoøywczo - przemys≥o-

wym przy ul. OkÛlnej 28,
ï w lokalu gastronomicznym MISTRAL

przy ul. S≥onecznej 1,

Z ZAKRESU POMOCY SPO£ECZNEJ
27) rozstrzygnπ≥ otwarty konkurs ofert

na realizacjÍ zadaÒ publicznych z zakre-
su pomocy spo≥ecznej:

1. w zakresie realizacji zadania Nr 1, po-
legajπcego na zorganizowaniu opieki i
wsparcia dla bezdomnych mÍøczyzn, po-
siadajπcych skierowanie UrzÍdu Miasta
Marki, wp≥ynÍ≥a jedna oferta, z≥oøona
przez Zgromadzenie Ma≥e Dzie≥o Boskiej
Opatrznoúci - Orioniúci Prowincja Polska
z siedzibπ w Warszawie przy ul. Lindleya
12; miejsce wykonywania zadania - Schro-
nisko ÑDon Orioneî w Czarnej przy ul.
Witosa; dofinansowanie - 10.000,00 z≥,

2. w zakresie realizacji zadania Nr 2,
polegajπcego na prowadzeniu domowej
opieki hospicyjnej dla mieszkaÒcÛw mia-
sta Marki, wp≥ynÍ≥a jedna oferta, z≥oøona
przez Oúrodek Hospicjum Domowe Nie-
publiczny Zak≥ad Opieki Zdrowotnej
Zgromadzenia KsiÍøy MarianÛw z siedzi-
bπ w Warszawie przy ul. TykociÒskiej 27/
35; miejsce wykonywania zadania - dom
chorego oraz siedziba Oúrodka; dofinan-
sowanie - 10.000,00 z≥.NastÍpnie z ww.
podmiotami zosta≥y zawarte stosowne
umowy.

28) wyda≥ 684 decyzje, w tym:
ï 15 decyzji w sprawie dodatkÛw

mieszkaniowych;
ï 572 decyzje w sprawie úwiadczeÒ z

pomocy spo≥ecznej,
ï 97 decyzji dotyczπcych úwiadczeÒ

rodzinnych.

Dokoñczenie ze str. 11
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Uchwa³y Rady Miasta Marki
ß 5

Ustala siÍ plan wydatkÛw gminnych jednostek budøetowych,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 7.

ß 6
Prognozuje siÍ wysokoúÊ d≥ugu gminy w latach 2006/2013,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 8.

ß 7
Ustala siÍ prognozÍ budøetu Miasta Marki na lata 2007/2010,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 9.

ß 8
Ustala siÍ wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007/2010,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 10.

ß 9
Ustala siÍ plan dochodÛw w≥asnych UrzÍdu Miasta Marki,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 13.

ß 10
Ustala siÍ plan dochodÛw w≥asnych szkÛ≥ i przedszkoli,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 14.

ß 11
Ustala siÍ plan przychodÛw i rozchodÛw Gminnego Funduszu Ochrony årodo-

wiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za≥πcznikiem nr 15.

ß 12
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do dokonywania zmian w planie wydat-

kÛw z wy≥πczeniem przeniesieÒ wydatkÛw miÍdzy dzia≥ami.

ß 13
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do lokowania wolnych úrodkÛw pie-

niÍønych na lokaty terminowe lub zakupu bonÛw skarbowych w banku prowadzπ-
cym obs≥ugÍ budøetu.

ß 14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 15
Traci moc uchwa≥a nr XIII/96/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004

roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata
2005ñ2008.

ß 16
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego.

ß 17
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Uchwa≥a Nr XXXVII/268/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki
z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji

komunalnych

Uchwa≥a nr XXXVII/267/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku
w sprawie budøetu Miasta Marki na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi
zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony úrodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 627 z pÛüniejszymi zmianami)
uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
1. Ustala siÍ dochody budøetu Miasta Marki w 2006 roku w wysokoúci 46.745.203

z≥otych, zgodnie z za≥πcznikiem nr 1.
2. Kwota dochodÛw, o ktÛrej mowa w ust. 1, obejmuje:
a) dotacje na realizacjÍ zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej i innych zadaÒ

zleconych gminie ustawami w wysokoúci 4.623.671 z≥otych, zgodnie z za≥πczni-
kiem nr 3,

b) dotacje na realizacjÍ zadaÒ w≥asnych w wysokoúci 158.000 z≥otych, zgodnie
z za≥πcznikiem nr 4,

c) dochody z tytu≥u op≥at za korzystanie z zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alko-
holowych w wysokoúci 390.000 z≥otych.

ß 2
1. Ustala siÍ wydatki Miasta Marki w 2006 roku w wysokoúci 51.705.653 z≥o-

tych, zgodnie z za≥πcznikiem nr 2.
2. Z kwoty wydatkÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1 przeznacza siÍ:
1) na wydatki bieøπce kwotÍ 33.855.123 z≥otych, w tym:
a) dotacje podmiotowe w wysokoúci 2.018.030 z≥otych,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 5,
b) wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej i in-

nych zadaÒ zleconych gminie ustawami w wysokoúci 4.623.671 z≥otych,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 3,
c) wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ w≥asnych w wysokoúci 158.000 z≥otych,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 4,
d) dotacje na wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ w drodze umÛw pomiÍdzy

jednostkami samorzπdu terytorialnego w wysokoúci 1.950.000 z≥otych,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 6.
2) na wydatki majπtkowe kwotÍ 17.850.530 z≥otych,
zgodnie z za≥πcznikiem nr 11.
3. Kwota wydatkÛw ustalona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizacjÍ

zadaÒ okreúlonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w wysoko-

úci 290.000 z≥otych,
2) programie przeciwdzia≥ania narkomanii w wysokoúci 100.000 z≥otych.

ß 3
1. Deficyt budøetu gminy ustala siÍ w wysokoúci 4.960.450 z≥otych.
2. èrÛd≥em pokrycia deficytu bÍdzie emisja obligacji komunalnych w wysokoúci

4.960.450 z≥otych,

ß 4
Ustala siÍ, zgodnie z za≥πcznikiem nr 12:
1) przychody budøetu:
a) emisja obligacji komunalnych w wysokoúci 5.722.000 z≥otych, w tym 4.960.450

z≥otych na pokrycie deficytu budøetu,
b) poøyczka z WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie w wysokoúci 584.000 z≥otych.
2) rozchody budøetu:
a) sp≥ata kredytu komercyjnego w wysokoúci 641.000 z≥otych.
b) sp≥ata poøyczek z WojewÛdzkiego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospo-

darki w Warszawie w wysokoúci 704.550 z≥otych.
Dokoñczenie na str. 14
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z pÛüniejszymi zmianami), art. 168 ust. 2 pkt
1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.
2104) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o
obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co
nastÍpuje:

ß 1
W uchwale nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w

sprawie emisji obligacji komunalnych ß 2 otrzymuje brzmienie :
Ñß 2. årodki uzyskane z emisji obligacji zostanπ przeznaczone na sfinansowa-

nie wydatkÛw majπtkowych Miasta Marki w latach 2004/2007 w sposÛb nastÍpujπ-
cy:

1) na budowÍ sieci wodociπgowej kwotÍ 1.000.000 z≥otych,
2) na budowÍ sieci kanalizacyjnej kwotÍ 7.539.550 z≥otych,
3) na pokrycie deficytu budøetu Miasta Marki w 2006 roku kwotÍ 4.960.450

z≥otych.

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

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia

Uchwa≥a Nr XXXVII/269/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku

w sprawie przyjÍcia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Marki na lata 2005 - 2013î

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co nastÍ-
puje:

ß 1
Przyjmuje siÍ ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2005 - 2013î

stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do wdroøenia programu, o ktÛrym mowa

w ß 1.

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

Uchwa≥a Nr XXXVII/270/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku

w sprawie nadania nazw ulicom w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) oraz art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z pÛün.
zm.), po uzyskaniu zgody w≥aúcicieli terenÛw, uchwala siÍ co nastÍpuje:

ß 1
Nadaje siÍ nastÍpujπce nazwy ulicom bÍdπcym drogami wewnÍtrznymi:

1) nazwÍ Tadeusza RÛøewicza ulicy przebiegajπcej prostopadle od ul. Zofii
Na≥kowskiej do ul. W≥adys≥awa Reymonta w Markach (dzia≥ki 85 i 114, obrÍb 1-
13);

2) nazwÍ Jana Brzechwy ulicy przebiegajπcej prostopadle od ul. Zofii Na≥kow-
skiej do ul. Zygmunta KrasiÒskiego w Markach (dzia≥ki 47/1 i 47/2, obrÍb 1-13);

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 po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia.

Uchwa≥a Nr XXXVII/271/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku

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

gruntowej

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

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

wanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej w≥asnoúÊ osoby fizycznej, oznaczo-
nej w ewidencji gruntÛw miasta Marki jako dzia≥ka nr ewid. 40/2 o powierzchni 387
m2 po≥oøona w Markach przy ul. Skrzetuskiego w obrÍbie 5-06, uregulowana w Kw.
Nr VIII ñ 49623.

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

chodzπcych z budøetu Gminy.

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

Uchwa≥a Nr XXXVII/272/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku

w sprawie zamiany nieruchomoúci bez obowiπzku dokonywania dop≥at

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπ-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) w
zwiπzku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moúciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.) uchwala
siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Wyraøa siÍ zgodÍ na zamianÍ nieruchomoúci gminnej, po≥oøonej w Markach

przy Wo≥odyjowskiego w obrÍbie 5-08, na ktÛrπ sk≥adajπ siÍ dzia≥ki nr ewid. 41/7,
41/8, 41/9 i 41/10 o powierzchni ≥πcznej 2259 m2, na nieruchomoúÊ stanowiπcπ
w≥asnoúÊ osÛb fizycznych, na ktÛrπ sk≥adajπ siÍ dzia≥ki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4,
42/5, 42/6, 42/11 i 42/12 o powierzchni ≥πcznej 2501 m2 z obrÍbu 5-08. F

Dokoñczenie ze strony 13
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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
ß 2

Z uwagi na rÛwnπ wartoúÊ nieruchomoúci, zamiana nastπpi bez obowiπzku do-
konywania dop≥at.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXVII/273/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 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. Ma≥ej , stanowiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 66/11 o powierzchni 369 m2 w
obrÍbie 1-10 uregulowanπ w Kw. Nr 20356, zbywanej przez IrenÍ i Jacka ma≥ø.
Kotowskich na rzecz Sylwii KruszyÒskiej i Paw≥a Chojnowskiego.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A nr 1038/2005 z dnia
21.12.2005 r.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXVII/274/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 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. Kwiatowej, stanowiπcej dzia≥ki nr ewid. 292/1, 292/3, 292/4 i 292/
5 (dawna dz. 292) o powierzchni ≥πcznej 467 m2 w obrÍbie 1-12, zbywanej przez
AgatÍ i Jerzego ma≥ø. Przewoünik na rzecz Marty Ciubak.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A nr 90/2006 z dnia
13.01.2006 r.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXVII/275/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany regulaminu na rok 2006 okreúlajπcego
wysokoúÊ oraz szczegÛ≥owe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatkÛw za wys≥ugÍ lat, motywacyjnego, funkcyjne-
go i za warunki pracy oraz szczegÛ≥owe warunki obliczania i

wyp≥acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraünych zastÍpstw wprowadzonego uchwa≥π nr
XXXVI/261/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2005

roku

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

ß 1
W za≥πczniku do uchwa≥y Nr XXXVI/261/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21

grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu okreúlajπcego wy-
sokoúÊ oraz szczegÛ≥owe warunki przyznawania nauczycielom dodatkÛw za wy-
s≥ugÍ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegÛ≥owe wa-
runki obliczania i wyp≥acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraünych zastÍpstw wprowadza siÍ nastÍpujπcπ zmianÍ:

- ß 12 ust 1 pkt 7 przyjmuje brzmienie:
7) wicedyrektorowi szko≥y (zespo≥u) liczπcego 21 i wiÍcej oddzia≥Ûw - 1000 z≥.

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 po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍ-

dowym WojewÛdztwa Mazowieckiego z mocπ od 1 stycznia 2006 roku.

E
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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

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

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


