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Burmistrz, Rada Miasta Marki,
Akcja Katolicka oraz Towarzystwo
PrzyjaciÛ≥ Marek byli organizatorami
wystawy poúwiÍconej Janowi Paw≥o-
wi II w zwiπzku z pierwszπ rocznicπ
Jego úmierci. W niedzielÍ 2 kwietnia
2006 roku o godzinie 16.00 w budyn-
ku Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1 im. Jana Paw≥a
II w Markach, Al. J. Pi≥sudskiego 96
nastπpi≥ wernisaø wystawy ÑBy≥eú

�By³e� blisko - 13 czerwca 1999 roku�

W pierwsz¹ rocznicê

blisko - 13 czerwca 1999 rokuî, ktÛre-
mu towarzyszy≥ koncert ÑTy, w ktÛ-
rym kaødy cz≥owiek siÍ mieúciî oraz
pokaz audiowizualny. Koncert zakoÒ-
czony wspÛlnym odúpiewaniem
ÑBarkiî towarzyszy≥ wernisaøowi
wystawy upamiÍtniajπcej przejazd
Papieøa przez Marki w 1999 roku.

Otwierajπc wystawÍ Burmistrz Ja-
nusz WerczyÒski podziÍkowa≥ miesz-
kaÒcom Marek, ktÛrzy odpowiadajπc
na jego apel siÍgnÍli do swoich ro-
dzinnych albumÛw i udostÍpnili wy-
konane przez siebie zdjÍcia z przejaz-
du Ojca åwiÍtego przez nasze miasto.
Ku zaskoczeniu organizatorÛw prze-
kazano blisko sto zdjÍÊ, z ktÛrych
wiÍkszoúÊ zosta≥a wyeksponowana.

Zdaniem burmistrza to tylko czÍúÊ
wielkiego archiwum, nadal rozpro-
szonego w wielu rodzinnych albu-
mach.

- Z istnienia tego bezcennego skar-
bu - przypomnia≥ burmistrz WerczyÒ-
ski - zdaliúmy sobie sprawÍ przed
rokiem, w atmosferze skupienia zwiπ-
zanego z øa≥obπ po úmierci Papieøa
Polaka. Na budynku UrzÍdu Miasta

zawis≥o wÛwczas zdjÍcie wykonane
przez anonimowego autora, na ktÛ-
rym to zdjÍciu widaÊ moment, gdy
Jan Pawe≥ II przejeødøa w papamobi-
lu obok naszego ratusza. ZdjÍcie spo-
tka≥o siÍ z ogromnym zainteresowa-
niem. Wtedy zrodzi≥ siÍ pomys≥
uczczenia rocznicy úmierci Ojca åwiÍ-
tego poprzez zorganizowanie wysta-
wy.

Organizatorzy majπ nadziejÍ, øe
dziÍki wystawie w najbliøszych latach
zbiÛr zdjÍÊ z przejazdu Jana Paw≥a II
przez nasze miasto zostanie wzboga-
cony. Zdaniem Janusza WerczyÒskie-
go zgromadzenie moøliwie najwiÍk-
szej liczby zdjÍÊ ilustrujπcych to naj-
waøniejsze wydarzenie w historii
Marek, ich opisanie i uporzπdkowa-
nie to obowiπzek naszego pokolenia
wobec naszych dzieci i wnukÛw. -
Aby i one mog≥y doznaÊ wzruszeÒ,
jakich my doznaliúmy w tym pamiÍt-
nym dniu ñ podkreúli≥ burmistrz.

Organizatorzy wystawy zobowiπ-
zali siÍ do przygotowania i wydania
specjalnego albumu zawierajπcego
zgromadzone zdjÍcia. Prace nad albu-
mem trwajπ.

WystawÍ moøna by≥o zwiedzaÊ w
Pa≥acyku BriggsÛw do Niedzieli Pal-
mowej. Po åwiÍtach Wielkanocnych
zostanie ona zaprezentowana we
wszystkich mareckich parafiach.

Burmistrz Janusz Werczyñski podziêkowa³ wszyskim, którzy przyczynili siê
do zorganizowania wystawy po�wiêconej Papie¿owi Polakowi.

Obok fotografii ogl¹daæ mo¿na by³o prace plastyczne mareckiej m³odzie¿y.
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Zmiany w numerach
telefonów
Informujemy o zmianach w nume-

rach wewnÍtrznych nastÍpujπcych
ReferatÛw UrzÍdu Miasta Marki:

Biuro Rady - pok. 38, wew. 138,
Zarzπd DrÛg
- pok. 21, wew. 115, 121,
Zarzπd Mieniem Komunalnym
- pok. 4, 5, 9, wew. 105, 128, 142.
Pozosta≥e numery bez zmian.
Centrala UrzÍdu Miasta Marki
- (022) 781 10 03, 781 38 30.

Nowy komendant
W dniu 3 kwietnia nastπpi≥a zmia-

na na stanowisku komendanta Komi-
sariatu Policji Markach. Stanowisko to
objπ≥ Mariusz Sepe≥owski z KP War-
szawawa Bemowo, by≥y naczelnik
Sekcji Prewencji.

Komendant DomaÒski, w ocenie
w≥adz samorzπdowych, dobrze wy-
konywa≥ swoje obowiπzki. W naszym
mieúcie zdecydowanie poprawi≥o siÍ
bezpieczeÒstwo. W Komisariacie Po-
licji w Markach pracuje wiÍcej funk-
cjonariuszy, marecka policja jest lepiej
wyposaøona zarÛwno w sprzÍt tech-
niczny, jak i kupione przy pomocy fi-
nansowej samorzπdu, nowe radiowo-
zy. Taka poprawa by≥a wynikiem sta-
raÒ komendanta DomaÒskiego i do-
brej wspÛ≥pracy z w≥adzami miasta.

DziÍkujπc odchodzπcemu komen-
dantowi za zaangaøowanie w spra-
wÍ poprawy bezpieczeÒstwa w Mar-
kach, øyczymy jego nastÍpcy wielu
sukcesÛw w pracy w naszym mie-
úcie.

Ze s≥uøby w Policji odszed≥  zastÍp-
ca komendanta Z. Kielak.

Rozbudowa sieci
wodoci¹gowej
Referat Inwestycji UrzÍdu Miasta

Marki rozpoczπ≥ postÍpowanie w
sprawie udzielenia zamÛwienia na
rozbudowÍ sieci wodociπgowej na
terenie miasta Marki. CzÍúÊ I obejmuje
ulicÍ Pi≥sudskiego od ul Wczasowej
do ul £πcznej oraz ulicÍ Weneckπ,
natomiast czÍúÊ II - ul Piaskowa, Gra-
niczna, Øwirowa, LegionÛw Polskich.
SpecyfikacjÍ Istotnych WarunkÛw
ZamÛwienia zakupiÊ moøna w Refe-
racie Inwestycji za cenÍ 100 z≥. Kryte-
rium oceny z≥oøonych ofert stanowiÊ
bÍdzie cena.

Termin sk≥adania ofert - do dnia 23
maja 2006 r. do godz. 11:30.

Stawki czynszu
za najem lokali
mieszkalnych
Burmistrz Miasta Marki, dzia≥ajπc

na podstawie ß14 i ß16 Uchwa≥y Nr
XV/119/2004 Rady Miasta Marki z
dnia 12 maja 2004 roku w sprawie
ÑProgramu gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym Miasta Marki
na lata 2004-2008î ustali≥ stawkÍ ba-
zowπ czynszu w wysokoúci 2,13 z≥ za
1 m kw. powierzchni uøytkowej loka-
lu mieszkalnego.

Nowe stawki czynszu oznaczajπ
podwyøkÍ o 3 procent w stosunku do
op≥at obowiπzujπcych dotychczas.

Zarzπdzenie wesz≥o w øycie z
dniem 20 marca 2006 r.

Badania
mammograficzne
Gmina Miasto Marki wspÛlnie ze

Starostwem Powiatu Wo≥omiÒskiego
kontynuuje w 2006 roku ÑProgram
wczesnej profilaktyki nowotworÛw
piersi u kobiet w wieku 40 lat i powy-
øej w powiecie wo≥omiÒskimî.

Badania odbywajπ siÍ w Szpitalu
Powiatowym w Wo≥ominie ul. GdyÒ-
ska 1/3 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym - tel. 0-22 763-31- 83.
Pacjentki zainteresowane udzia≥em w
badaniu mammograficznych w ra-
mach programu, informujemy o ko-
niecznoúci posiadania skierowania od
lekarza pierwszego kontaktu.

Koszt badania ponoszony przez
pacjentkÍ wynosi 15 z≥, pozosta≥e
koszty pokrywajπ powiat i gmina.

Kierunki
rozwoju
Marek
ZakoÒczono prace nad opracowa-

niem wersji roboczej Studium uwa-
runkowaÒ i kierunkÛw zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Marki.

Uwagi do za≥oøeÒ projektu bÍdπ
mog≥y byÊ wnoszone przez zaintere-
sowane osoby po wy≥oøeniu projek-
tu do wglπdu publicznego oraz w
trakcie zorganizowanej przez Urzπd
Miasta dyskusji publicznej.

Informacja o terminach wy≥oøenia
Studium i dyskusji publicznej zosta-
nie podana do publicznej wiadomo-
úci, rÛwnieø poprzez umieszczenie jej
na stronie internetowej UrzÍdu Mia-
sta Marki.

�wietlice
�rodowiskowe
RozstrzygniÍty zosta≥ otwarty kon-

kurs ofert na prowadzenie zajÍÊ opie-
kuÒczo-wychowawczych i socjotera-
peutycznych oraz doøywianie dzieci
w úwietlicy úrodowiskowej. Kwota
dofinansowania wynosi 30 tysiÍcy
z≥otych.

Na konkurs wp≥ynÍ≥y dwie oferty.
DotacjÍ, w wysokoúci 10 tysiÍcy z≥o-

tych, otrzyma≥ Specjalny Oúrodek
Szkolno-Wychowawczy w Markach
przy ulicy Pi≥sudskiego 252 z przezna-
czeniem na dzia≥alnoúÊ mieszczπcej siÍ
w Oúrodku úwietlicy úrodowiskowej.

KwotÍ 20 tysiÍcy z≥otych przezna-
czono na dofinansowanie dzia≥alno-
úci Mazowieckiego Oddzia≥u Tereno-
wego Towarzystwa Rozwijania Ak-
tywnoúci Dzieci ÑSzansaî w Markach.

Towarzystwo prowadzi úwietlice
úrodowiskowe przy ulicy Pi≥sudskie-
go 41 oraz przy ulicy Wczasowej 5..

Nowe terminy
Fundacja Ma≥ych i årednich Przed-

siÍbiorstw - Regionalna Instytucja Fi-
nansujπca w woj. mazowieckim po-
informowa≥a o og≥oszeniu nowych
terminÛw sk≥adania wnioskÛw o do-
tacjÍ w nastÍpujπcych programach:

ï Program Rozwoju PrzedsiÍ-
biorstw

Terminy sk≥adania wnioskÛw: 20
kwietnia i 15 maja 2006 r. do godz.
15.00.

ï Program Rozwoju PrzedsiÍ-
biorstw Eksportowych

Terminy sk≥adania wnioskÛw: 25
kwietnia i 18 maja 2006 r. do godz.
15.00.

ï Technologie Informatyczne dla
PrzedsiÍbiorstw.

Terminy sk≥adania wnioskÛw: 28
kwietnia i 23 maja 2006 r. do godz.
15.00.

Przetarg na us³ugi
opiekuñcze
rozstrzygniêty
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w

Markach informuje, øe w postÍpowa-
niu o udzielenie zamÛwienia publicz-
nego na úwiadczenie us≥ug opiekuÒ-
czych o charakterze gospodarczym
dla klientÛw OPS w Markach najko-
rzystniejszπ ofertÍ z≥oøy≥a firma
Agencja S≥uøby Spo≥ecznej, B. Koúcie-
lak z Warszawy.
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Poczta
- mo¿e byæ lepiej!
W zwiπzku ze skargami mieszkaÒ-

cÛw naszego miasta na funkcjonowa-
nie placÛwki pocztowej przy ul. Spor-
towej 1, Rada Miasta wystπpi≥a do
Centrum Us≥ug Pocztowych Warsza-
wa WschÛd z proúbπ o przeanalizo-
wanie funkcjonowania tej placÛwki
pocztowej.

RÛwnoczeúnie Rada Miasta stwier-
dzi≥a, øe w zwiπzku z dynamicznym
rozwojem naszego miasta, dotychcza-
sowa organizacja us≥ug pocztowych
jest niewystarczajπca i nie zaspokaja
potrzeb i oczekiwaÒ mieszkaÒcÛw w
tym zakresie.

W dniu 1 marca br. do Rady Mia-
sta Marki wp≥ynÍ≥o pismo z dyrekcji
Oddzia≥u Rejonowego Poczty Pol-
skiej, zawierajπce stanowisko w spra-
wie wystπpienia Rady Miasta Marki.

W piúmie tym zawarta jest infor-

macja o przewidywanym uruchomie-
niu czwartego stanowiska uniwersal-
nego do bezpoúredniej obs≥ugi, co
powinno skrÛciÊ czas oczekiwania w
kolejce.

Nie przewiduje siÍ natomiast
zwiÍkszenia liczby miejsc siedzπcych
dla klientÛw, t≥umaczπc to brakiem
takiej moøliwoúci.

Dyrektor Oddzia≥u Rejonowego
Rafa≥ SzymaÒski stwierdzi≥ ponadto,
øe jest to pierwszy zg≥oszony sygna≥
dotyczπcy pracy tej placÛwki, w
zwiπzku z czym kierownictwo zobo-
wiπzano do w≥aúciwej organizacji pra-
cy urzÍdu zwiπzanej z bezpoúredniπ
obs≥ugπ klientÛw.

Natomiast liczba placÛwek pocz-
towych w Markach odpowiada wa-
runkom rozporzπdzenia ministra in-
frastruktury, w ktÛrym stwierdza siÍ,
øe w miastach jedna placÛwka powin-
na przypadaÊ úrednio na 7.000 miesz-
kaÒcÛw.

Wiosenne
porz¹dki 2006
Tak jak w latach ubieg≥ych, takøe

i w tym roku Urzπd Miasta Marki
zorganizowa≥ zbiÛrkÍ odpadÛw
wielkogabarytowych. Kaødy z nas
mÛg≥ pozbyÊ siÍ niepotrzebnego
sprzÍtu gospodarstwa domowego
(lodÛwki, pralki, kuchenki, piecyka,
armatury sanitarnej), sprzÍtu elek-
tronicznego (telewizora, radia, kom-
putera, odkurzacza), starych mebli,
dywanÛw, wyk≥adzin, stolarki bu-
dowlanej (okna, drzwi) i innych
przedmiotÛw o duøych rozmiarach.

W kaødym z miejsc, ktÛre poda-
no do publicznej wiadomoúci, przez
dwa kolejne dni sta≥y kontenery, ktÛ-
re po zape≥nieniu by≥y wymieniane
na puste.

- Po raz kolejny akcja spotka≥a siÍ
z bardzo dobrπ ocenπ mieszkaÒcÛw.
Chwalono nie tylko pomys≥, ale tak-
øe sposÛb przeprowadzenia tej bar-
dzo trudnej operacji. Z wiosennych
porzπdkÛw jesteúmy bardzo zado-
woleni choÊ wiπøe siÍ z nimi mnÛ-
stwo k≥opotÛw - mÛwi pracownik
urzÍdu odpowiedzialny za przepro-
wadzenie akcji. - Pomimo naszych
apeli po zape≥nieniu siÍ kontenera
przywoøone odpady wyrzucano na
ziemiÍ. Wyrzucano je takøe juø po
zakoÒczeniu akcji. Do kontenerÛw
trafia≥y takøe odpady komunalne,
odpady przemys≥owe, gruz i inne
odpady budowlane, eternit, papa,
opakowania z tworzyw sztucznych
i inne nieczystoúci, o ktÛrych nie-
wrzucanie apelowaliúmy do miesz-
kaÒcÛw. Najwaøniejsze, øe nie trafi-
≥y one do naszych lasÛw. W nastÍp-
nym roku z pewnoúciπ akcja bÍdzie
przeprowadzona ponownie.

Wywóz odpadów
komunalnych
Przetarg na wywÛz odpadÛw ko-

munalnych i komunalnych wielkoga-
barytowych kontenerami KP-7 z te-
renu miasta Marki wraz z ich zago-
spodarowaniem zosta≥ rozstrzygniÍ-
ty. Wp≥ynÍ≥y 4 oferty. Jedna oferta
zosta≥a odrzucona.

W wyniku oceny ofert - kryterium
oceny ofert by≥a cena - do wykonania
przedmiotu zamÛwienia wybrana
zosta≥a oferta Miejskiego PrzedsiÍ-
biorstwa Oczyszczania z Warszawy.
Cena wybranej oferty: 171, 20 z≥ za 1
kontener KP-7.

Usuwanie odpadów azbestowych
Burmistrz Miasta Marki w dniu 16

marca 2006 roku wyda≥ zarzπdzenie
wprowadzajπce w øycie regulamin
okreúlajπcy zasady i warunki udziela-
nia dofinansowania na usuwanie odpa-
dÛw azbestowych z budynkÛw miesz-
kalnych jednorodzinnych na obszarze
naszego miasta. Dotyczy to pokryÊ da-
chowych, znajdujπcych siÍ jeszcze na
takich budynkach.

W≥aúciciel budynku moøe wystπpiÊ
z wnioskiem o dofinansowanie uniesz-
kodliwienia odpadÛw azbestowych, w
tym za≥adunku i transportu odpadÛw
oraz sk≥adowania ich na sk≥adowisku.

Urzπd Miasta Marki dokona wybo-
ru przedsiÍbiorcy, ktÛremu zostanie zle-
cone úwiadczenie us≥ug w zakresie
unieszkodliwiania odpadÛw w trybie
ustawy prawo zamÛwieÒ publicznych.

Dofinansowanie bÍdzie udzielane
tylko tym w≥aúcicielom nieruchomoúci,
ktÛrzy z≥oøyli w UrzÍdzie Miasta Mar-
ki informacjÍ o posiadaniu zawierajπ-
cych azbest wyrobÛw i miejscu ich wy-
korzystania, wype≥niajπc tym samym
obowiπzek przewidzianym prawem.
Ponadto na przystÍpujπcym do prac
zwiπzanych z usuwaniem pokrycia da-
chowego zawierajπcego azbest ciπøy
obowiπzek uzyskania pozwolenia na
rozbiÛrkÍ lub zg≥oszenia przystπpienia
do tych robÛt do Starosty Powiatu Wo-
≥omiÒskiego.

W≥aúciciel nieruchomoúci zakwalifi-
kowany do dofinansowania zleca de-
montaø zawierajπcych azbest pokryÊ
dachowych firmie posiadajπcej stosow-

ne uprawnienia. ListÍ takich firm Urzπd
Miasta Marki poda do publicznej wia-
domoúci. Demontaø powinien zostaÊ
przeprowadzony w ciπgu 30 dni od
daty otrzymania informacji o przyzna-
niu dofinansowania. Po wykonaniu
tych robÛt, w≥aúciciel nieruchomoúci
przedstawi UrzÍdowi Miasta Marki
fakturÍ za ich wykonanie oraz pisem-
ne oúwiadczenie prowadzπcego de-
montaø o wykonaniu robÛt w zgodzie
z obowiπzujπcymi w tym zakresie prze-
pisami technicznymi i sanitarnymi.
Dopiero po przedstawieniu tych doku-
mentÛw urzπd zleca dokonanie uniesz-
kodliwienia odpadÛw azbestowych,
pokrywajπc zwiπzane z tym koszty.

Wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia rozpatrywaÊ bÍdzie komisja, ktÛrej
przewodniczy Krzysztof Wnuk - Za-
stÍpca Burmistrza Miasta.

Zadaniem komisji jest sprawdzenie
kompletnoúci i ocena wnioskÛw o przy-
znanie dofinansowania oraz przedsta-
wienie Burmistrzowi listy wnioskÛw
zakwalifikowanych do przyznania do-
finansowania.

Dofinansowanie bÍdzie udzielane ze
úrodkÛw Gminnego Funduszu Ochro-
ny årodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz z innych ürÛde≥, do czasu wyczer-
pania siÍ úrodkÛw przeznaczonych na
ten cel w danym roku. Wnioski, ktÛre
zakwalifikowano do dofinansowania, a
nie mogπ zostaÊ zrealizowane w danym
roku ze wzglÍdu na wyczerpanie siÍ
úrodkÛw finansowych, bÍdπ realizowa-
ne w roku nastÍpnym.
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Rozbudowa Szko≥y Podstawowej
Nr 3 zbliøa siÍ do fazy realizacji. Bur-
mistrz Miasta Marki og≥osi≥ przetarg
nieograniczony na wykonanie robÛt
budowlanych. ZamÛwienie obejmu-
je budowÍ skrzyd≥a budynku z salπ
gimnastycznπ, pomieszczeniami dla
klas zerowych i bibliotekπ, budowÍ
≥πcznika, rozbiÛrkÍ istniejπcej Ñdobu-
dÛwkiî od strony pÛ≥nocno-wschod-
niej, budowÍ skrzyd≥a budynku z sa-
lami lekcyjnymi i sanitariatami. W
zamÛwieniu uwzglÍdniono takøe te-

mat zagospodarowania terenu dzia≥-
ki poprzez modernizacjÍ istniejπcych
i budowÍ nowych chodnikÛw, budo-
wÍ drogi dojazdowej i parkingÛw
oraz budowÍ boiska i bieøni.

Prace nad programem funkcjonal-
no-uøytkowym okreúlajπcym oczeki-
wania zwiπzane z rozbudowπ rozpo-
czÍto na poczπtku 2005 roku. Za≥oøe-
nia do programu, jego projekt oraz
dokumentacjÍ technicznπ konsulto-
wano z bezpoúrednio zainteresowa-
nymi - dyrekcjπ szko≥y, radπ pedago-

Na pocz¹tku 2006 roku do Burmistrza Miasta Marki wp³y-
nê³o wiele petycji dotycz¹cych ograniczenia liczby przystanków,
na których zatrzymuj¹ siê autobusy linii 718 i 805. Wnioski te
dotyczy³y przystanków �na ¿¹danie� przy ul. Tu¿yckiej, Ko�cie-
liskiej, Jórskiego i Gorzykowskiej, znajduj¹cych siê w strefie
miejskiej (na terenie Warszawy). Autorzy petycji - przede wszyst-
kim mieszkañcy nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Du-
¿ej - argumentowali, ¿e przystanki te nie s¹ praktycznie wyko-
rzystywane przez mieszkañców Marek, a korzystaj¹ z nich pra-
wie wy³¹cznie mieszkañcy Warszawy podró¿uj¹cy od Dworca
Wschodniego do Zacisza. Zatrzymywanie siê autobusów na tych
przystankach oznacza dla mieszkañców Marek znaczne wyd³u-
¿enie czasu przejazdu do domu.

Burmistrz Janusz Werczyñski wyst¹pi³ w tej sprawie do Za-
rz¹du Transportu Miejskiego, za³¹czaj¹c do pisma wyst¹pienia
mieszkañców. Odpowiadaj¹c na pismo Pan Bogus³aw Borzym -
Koordynator Dzia³alno�ci Przewozowej Zarz¹du Transportu
Miejskiego stwierdzi³, ¿e linie podmiejskie na obszarze miasta
st. Warszawy s¹ liniami zwyk³ymi i w zwi¹zku z tym zatrzymuj¹
siê na wszystkich przystankach na trasie, zarówno sta³ych, jak i
�na ¿¹danie�. W odpowiedzi podkre�lono, ¿e autobusy linii 718
i 805 nie s¹ autobusami tylko dla mieszkañców Marek, ale maj¹
prawo z nich korzystaæ wszyscy pasa¿erowie. Proponowana li-
kwidacja czê�ci przystanków na terenie Warszawy, z punktu
widzenia ogó³u pasa¿erów, by³aby nieuzasadniona.

Zwrócono tak¿e uwagê na fakt, ¿e miasto Marki finansuje
tylko czê�æ deficytu zwi¹zanego z funkcjonowaniem linii auto-
busowych 718 i 805, pokrywaj¹c 20 procent kosztów eksploata-

cji poza stref¹ miejsk¹ (na terenie miasta Marki). Miasto st. War-
szawa pokrywa resztê deficytu poza stref¹ miejsk¹ oraz ca³y de-
ficyt na obszarze strefy miejskiej, który wynosi 59 procent kosz-
tów eksploatacji tych linii.

Koordynator Dzia³alno�ci Przewozowej ZTM nie zgodzi³ siê
tak¿e z zawartym w pi�mie burmistrza argumentem o wykorzy-
stywaniu wspomnianych przystanków g³ównie przez mieszkañ-
ców Warszawy. Stwierdzi³, powo³uj¹c siê na wyniki dokonanych
obserwacji, ¿e mieszkañcy Warszawy korzystaj¹ z tych linii w
bardzo niewielkim stopniu. Z przystanków na terenie Warszawy
korzystaj¹ najczê�ciej pasa¿erowie jad¹cy z Marek w godzinach
szczytu porannego oraz w kierunku Marek w godzinach szczytu
popo³udniowego. Obserwacje te dotycz¹ tak¿e czterech zespo-
³ów przystankowych wspomnianych w pi�mie Burmistrza.
Wszystko to wskazuje na potrzebê funkcjonowania tych przy-
stanków, tak¿e dla dobra mieszkañców Marek.

Sto³eczne przystanki

gicznπ i radπ rodzicÛw. Zg≥aszane
wπtpliwoúci na bieøπco wyjaúniano.

W marcu bieøπcego roku niektÛrzy
radni z Komisji Oúwiaty, Kultury i
Sportu zg≥osili swoje uwagi do pro-
jektu rozbudowy. Wπtpliwoúci rad-
nych dotyczy≥y powierzchni przezna-
czonej w projekcie na cele rekreacji
uczniÛw.

- Nie zlekcewaøymy øadnej uwa-
gi ani sugestii - deklaruje Burmistrz
Janusz WerczyÒski. Szkoda, øe uwa-
gi te zg≥oszono po zakoÒczeniu prac
projektowych, ktÛre trwa≥y ponad
rok, trwa≥y wÛwczas takøe konsulta-
cje, odby≥o siÍ np. spotkanie z projek-
tantami.

PrzedsiÍwziÍcie nie jest budowπ
nowej szko≥y. Rozbudowa starego
obiektu zawsze wiπøe siÍ z licznymi
uwarunkowaniami, ktÛre ogranicza-
jπ moøliwoúÊ osiπgniÍcia w pe≥ni
optymalnego efektu. A siedziba Szko-
≥y Podstawowej Nr 3 to jeden z naj-
piÍkniejszych budynkÛw w naszym
mieúcie. Jego walory architektonicz-
ne, a takøe usytuowanie blisko ulic nie
u≥atwiajπ zadania projektantom.

Rozbudowa szko≥y ma zostaÊ za-
koÒczona do 31 grudnia 2007 roku.
Skrzyd≥o z nowπ salπ gimnastycznπ,
bibliotekπ, czytelniπ i salami dla klas
zerowych bÍdzie oddane do uøytku
jeszcze w tym roku.

Stara - nowa �Trójka�
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Czy Legionowa doczeka siê chodnika?
Do UrzÍdu Miasta wp≥ynÍ≥o pi-

smo, w ktÛrym Mazowiecki Zarzπd
DrÛg WojewÛdzkich przedstawi≥
swoje stanowisko w sprawie propo-
nowanej przez miasto Marki wspÛl-
nej budowy chodnika i zjazdÛw po
stronie pÛ≥nocnej ul. Legionowej. Uli-
ca ta jest drogπ wojewÛdzkπ i obowiπ-
zek jej utrzymania spoczywa na za-
rzπdcy drogi.

Mazowiecki Zarzπd DrÛg Woje-
wÛdzkich nie wyrazi≥ zgody na przy-
jÍcie zasady, øe koszty zostanπ pokry-
te po po≥owie przez miasto Marki i
samorzπd wojewÛdzki. Jednoczeúnie
powo≥a≥ siÍ na ustalone przez siebie
Ñzasady ogÛlneî. Wedle tych zasad do
obowiπzkÛw MZDW naleøy

- uzyskanie zezwolenia na budo-
wÍ na podstawie dokumentacji opra-
cowanej na koszt zainteresowanej
gminy,

- zakup i przekazanie zaintereso-
wanej gminie prefabrykatÛw betono-
wych - kostka brukowa, krawÍøniki i
obrzeøa - w iloúci wynikajπcej z do-
kumentacji,

- zapewnienie nadzoru inwestor-
skiego.

Do obowiπzkÛw gminy zaintereso-
wanej realizacjπ przedsiÍwziÍcia mia-
≥oby naleøeÊ:

- opracowanie dokumentacji tech-
nicznej z uwzglÍdnieniem odwodnie-
nia drogi,

- wykup i notarialne przekazanie
na rzecz WojewÛdztwa Mazowieckie-
go terenu pod realizacjÍ zadania,

kilku lat Burmistrz Miasta powo≥uje
siÍ na porozumienie z 10 grudnia 2003
roku zawarte przez Zarzπd Woje-
wÛdztwa Mazowieckiego z Powia-
tem Wo≥omiÒskim i wszystkimi gmi-
nami Powiatu Wo≥omiÒskiego w
sprawie przebudowy drÛg woje-
wÛdzkich.

Zgodnie z porozumieniem, inwe-
storem przebudowy drÛg wojewÛdz-
kich mia≥ byÊ Mazowiecki Zarzπd
DrÛg WojewÛdzkich, ktÛry mia≥ zle-
ciÊ dokumentacjÍ oraz opracowaÊ
plan rzeczowo-finansowy dla po-
szczegÛlnych drÛg wojewÛdzkich i
wieloletni harmonogram realizacji
uzgodnionych zakresÛw robÛt. Stro-
ny porozumienia zobowiπza≥y siÍ do
daleko idπcej pomocy i wspÛ≥pracy
przy realizacji zadania a samorzπdy
lokalne w szczegÛlnoúci zobowiπza-
≥y siÍ do udostÍpniania posiadanych
zasobÛw geodezyjnych i kartograficz-
nych, podejmowania procedur doty-
czπcych zmian w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego i uchwalania tych zmian, pomo-
cy w przeprowadzeniu postÍpowaÒ
wyw≥aszczeniowych, przekazywania
na rzecz WojewÛdztwa Mazowieckie-
go gruntÛw bÍdπcych w≥asnoúciπ
gmin niezbÍdnych do modernizacji
drÛg i wspÛ≥udzia≥u w pracach przy-
gotowawczych i projektowych.

Stanowisko Mazowieckiego Za-
rzπdu DrÛg WojewÛdzkich jest ca≥ko-
wicie sprzeczne z zawartym porozu-
mieniem. Burmistrz przygotowuje
wystπpienie do Marsza≥ka Woje-
wÛdztwa Mazowieckiego z proúbπ o
wyjaúnienie niezrozumia≥ego stano-
wiska MZDW.

- wykonanie robÛt przygotowaw-
czych, usuniecie kolizji z urzπdzenia-
mi obcymi,

- zapewnienie wykonawstwa bu-
dowy chodnika.

W praktyce oznacza≥oby to, øe
miasto Marki musia≥oby pokryÊ oko-
≥o 80 proc. kosztÛw przebudowy dro-
gi, ktÛra nie stanowi jego w≥asnoúci.

Takie rozwiπzanie nie moøe spo-
tkaÊ siÍ z akceptacjπ Rady Miasta.
Tym bardziej, øe wielu radnych kwe-
stionuje jakikolwiek udzia≥ finansowy
gminy w przebudowie drogi woje-
wÛdzkiej. Zdaniem tych radnych
koszty te w ca≥oúci powinny byÊ po-
kryte przez w≥aúciciela drogi.

W korespondencji prowadzonej od
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W dniu 24 marca zawarto umowê z
konsorcjum firm które wygra³y przetarg
na wykonanie projektu zagospodarowa-
nie terenu Szko³y Podstawowej nr 2 przy
ul. Szkolnej w Markach.

Zakres prac projektowych obejmuje:
a) pozyskanie map do celów projekto-

wych,
b) opracowanie 5 egzemplarzy projek-

tu budowlanego i wykonawczego,
c) uzyskanie niezbêdnych uzgodnieñ

projektu, w tym uzgodnieñ �rodowisko-
wych,

d) uzyskanie przydzia³u mocy i uzgod-
nienia w Zak³adzie Energetycznym,

e) opracowanie 5 egzemplarzy specy-
fikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlanych,

f) opracowanie 1 egzemplarza koszto-
rysu inwestorskiego,

g) opracowanie 5 dodatkowych egzem-
plarzy projektu, niezale¿nych od koszto-
rysu inwestorskiego, przedmiaru robót,
pozwalaj¹cego na opracowanie dok³adnej
oferty przez wykonawcê robót budowla-
nych,

Wykonawca zobowi¹zuje siê do wy-
konania przedmiotu umowy, okre�lonego
w § 1 w terminie do 30 kwietnia 2006
roku.

Jak ju¿ wcze�niej informowali�my,
przewiduje siê, ¿e w wyniku realizacji za-

mówienia zostanie zaprojektowane:
1) boisko do pi³ki siatkowej i koszy-

kowej o powierzchni pola gry 420 m kw,
2) boisko do pi³ki rêcznej o powierzch-

ni o powierzchni pola gry 800 m kw,
3) bie¿nia prosta o d³ugo�ci nie mniej-

szej ni¿ 60 metrów,
4) skocznia do skoku w dal,
5) plac zabaw o powierzchni 375 m

kw,
6) skatepark o powierzchni 630 m kw,
7) parking dla pracowników szko³y o

powierzchni 380 m kw,
8) stanowiska postojowe dla rodziców

i go�ci o powierzchni 350 m kw,
9) wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o

powierzchni 600 m kw,
10) elementy ma³ej architektury,
11) zieleñ,
12) odwodnienie,
13) o�wietlenie,
14) ogrodzenie o d³ugo�ci ok. 370 mb.
W ramach przedmiotu zamówienia ma

byæ równie¿ uwzglêdnione zapewnienie
dojazdu dla samochodu przewo¿¹cego
osoby niepe³nosprawne na wózkach in-
walidzkich (typu BUS), a tak¿e ich trans-
port do rampy umo¿liwiaj¹cej wej�cie do
szko³y.

Prace projektowe, zgodnie z tre�ci¹
umowy, powinny byæ wykonane w termi-
nie do 30 kwietnia 2006 roku.

Projekt zagospodarowania
terenu klubu sportowegoMARCOVIA
Prowadzone jest postêpowanie przetar-

gowe na wykonanie projektu zagospodaro-
wania terenu klubu sportowego MARCO-
VIA w Markach przy ul. Wspólnej. Przed-
miotem zamówienia jest wykonanie kom-
pleksowego projektu zagospodarowania te-
renu obiektu klubu sportowego MARCO-
VIA w Markach przy ul. Wspólnej.

Przewiduje siê, ¿e w wyniku realizacji
zamówienia zostanie zaprojektowane:

- boisko do pi³ki no¿nej o nawierzchni
syntetycznej, o powierzchni pola gry 4050
m kw,

- boisko o nawierzchni gruntowej o po-
wierzchni pola gry 4050 m kw,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
syntetycznej o powierzchni pola gry 420 m
kw,

- kort tenisowy o powierzchni pola gry
261 m kw,

- tor do biegów prze³ajowych lub do bie-
gów na nartach,

- terenowy tor przeszkód,
- skatepark o powierzchni 770 m kw,
- plac zabaw o powierzchni 500 m kw,
- �cianka wspinaczkowa o wysoko�ci

oko³o 6 metrów,
- parking o powierzchni 106 m kw,
- wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne o

powierzchni 1050 m kw,
- elementy ma³ej architektury,
- odwodnienie,
- o�wietlenie,
- nowe ogrodzenie �cianki wspinaczko-

wej,
- odnowione ogrodzenie o d³ugo�ci oko-

³o 1160 mb.
Szczegó³owy opis elementów projektu

zagospodarowania jest zawarty w progra-
mie funkcjonalno-u¿ytkowym stanowi¹cym
za³¹cznik do specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia.

Modernizacja segmentu �C�
Szko³y Podstawowej nr 2
Burmistrz Miasta Marki powo³a³ Komisjê Przetargow¹ do przygotowania i prze-

prowadzenia procedury przetargowej na modernizacjê segmentu �C� Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Markach przy ul. Szkolnej 9.

Projekt budowlany zosta³ zatwierdzony przez Starostwo powiatu Wo³omiñskiego.
Modernizacja obejmuje ca³e skrzyd³o C starego budynku pomiêdzy segmentem

dydaktycznym-B a segmentem A- sal¹ gimnastyczn¹ z czê�ci¹ sto³ówkow¹.
Zakres robót przewiduje:
- przebudowê istniej¹cej instalacji c.o. I wymianê grzejników na p³ytowe,
- wymianê o�wietlenia, gniazd wtykowych, o�wietlenia awaryjnego,
- wykonanie nowych tynków we wszystkich pomieszczeniach,
- malowanie dwukrotne farb¹ emulsyjn¹, �ciany korytarzy i �wietlicy,
- wymianê drzwi wewnêtrznych, drzwi zewnêtrznych,
- wymianê okien klatek schodowych,
- wykonanie posadzek w klasach,
- wykonanie pozosta³ych pod³óg z gresu antypo�lizgowego,
- wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach,
- monta¿ 3 daszków nad wej�ciami do budynku,
- ocieplenie �cian zewnêtrznych styropianem,
- wykonaæ opaskê wokó³ budynku z kostki brukowej szer. 40 cm.
Szczegó³owy zakres robót zawarty zosta³ w dokumentacji technicznej budowlanej i

przedmiarze robót.

Potrzebny asystent
edukacji romskiej
Burmistrz Miasta Marki wystπpi≥

do Ministra Spraw WewnÍtrznych i
Administracji z proúbπ o przyznanie
úrodkÛw dla miasta Marki pozwala-
jπcych na zatrudnienie asystenta edu-
kacji romskiej. W piúmie z dnia 5
kwietnia 2006 r. burmistrz zaznaczy≥,
øe zatrudnienie asystenta edukacji
romskiej powinno zapewniÊ wszech-
stronnπ pomoc uczniom romskim w
kontaktach ze úrodowiskiem szkol-
nym oraz zaowocuje podjÍciem w≥a-
úciwej wspÛ≥pracy miÍdzy rodzicami
uczniÛw a szko≥π. Do szkÛ≥ na tere-
nie naszego miasta uczÍszcza dziesiÍ-
ciu uczniÛw romskich, ktÛrych fre-
kwencja na zajÍciach edukacyjnych
jest jak dotπd wyjπtkowo niska.

Wokó³ �Dwójki�
Zagospodarowanie terenu Szko³y Podstawowej nr 2.
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Go�cie ze
Wspólnoty
Europejskiej
W dniach 28.01. - 03.02.2006 roku w

Markach w Przedszkolu Miejskim Nr 2
odby³o siê spotkanie przedstawicieli 7
pañstw uczestnicz¹cych we wspólnym
projekcie SOCRATES - COMENIUS.
G³ówny tytu³ projektu: �ROZWIJAJ
UMYS£ I CIA£O PRZEZ RUCH�

Partnerzy uczestnicz¹cy w tym projek-
cie to: Grecja, Luksemburg, £otwa, Pol-
ska, Rumunia, Szwecja i Wêgry.

Nauczyciele z Europy zdecydowali siê
wspó³pracowaæ w tym projekcie, aby mieæ
mo¿liwo�æ wymiany pomys³ów, poszerza-
nia pedagogicznych horyzontów do�wiad-
czaj¹c ró¿nych metod nauczania.

Celem projektu jest stwarzanie dzie-
ciom mo¿liwo�ci bycia aktywnym z za-
anga¿owaniem wszystkich zmys³ów,
kszta³towanie i wyrabianie nawyków do
poszanowania �rodowiska i ekosystemu,
zachêcanie i uczenie dzieci wa¿no�ci by-
cia zdrowym, ¿ycia w zgodzie z natur¹.

Projektem objête s¹ dzieci w wieku od
3 do 9 lat a czas jego trwania przewidzia-
ny jest na 3 lata.

Rezultaty dzia³añ s¹ prezentowane
podczas spotkañ edukacyjnych, które od-
by³y siê w ubieg³ym roku szkolnym na
Wêgrzech i w Grecji a w bie¿¹cym roku

Dnia 24 marca 2006 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Markach odby³a siê uro-
czysto�æ, w trakcie której zosta³y og³oszo-
ne wyniki konkursu plastycznego Mój tata
i ja- dla uczniów szkó³ podstawowych;
Ojciec, mój autorytet - dla uczniów gim-
nazjum.

W wyniku eliminacji szkolnych do fi-
na³u zakwalifikowano 159 prac w trzech
kategoriach wiekowych.

Komisja w sk³adzie:
Krzysztof Wnuk - wiceburmistrz mia-

sta Marki, Maria Przybysz - Piwko - prze-
wodnicz¹ca Rady Miasta, Anna Kwiat-
kowska - Misiurska - artysta-plastyk, Ta-
deusz Lu¿yñski - artysta-plastyk

oceni³a prace i przyzna³a nagrody.
LISTA
NAGRODZONYCH UCZNIÓW
Kategoria I 9kl. 0 - III)
1. Dominika Hyc kl. Ib SP3
2. Andrzej �liwiñski kl. IIIa SP5
3. Marta Mioduszewska kl. Ic SP1
Wyró¿nienia
1. Micha³ Wójcik kl. IIIa SP5
2. Klaudia Dylewska kl. IIIa SP3
3. Kacper i Adrian Pniewscy kl. Ic i

kl. IIa SP3
Kategoria II (kl. IV - VI)
1. Katarzyna Sadoch kl. IVb SP2
2. Agata Gorzkowska kl. VIb SP3
3. Joanna Groda kl. IVa SP4

Kurs �Udzielanie
pierwszej pomocy�
Burmistrz Miasta Marki w trosce o

zdrowie i bezpieczeñstwo m³odzie¿y na-
szego Miasta dla uczniów mareckich szkó³
gimnazjalnych sfinansowa³ kurs z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy. Szkole-
nie odby³o siê w dniach 20-22 marca 2006
roku w Zespole Szkó³ Nr 1 i Zespole Szkó³
nr 2 w Markach. Uczniowie poszczegól-
nych klas gimnazjalnych I - III podziele-
ni na 6 zespo³ów mogli przyswoiæ wie-
dzê z zakresu pierwszej pomocy przed-
lekarskiej w formie teoretycznej i prak-
tycznej. M³odzie¿ z zainteresowaniem s³u-
cha³a wyk³adów oraz chêtnie wykonywa-
³a æwiczenia praktyczne przy u¿yciu fan-
toma. Ogó³em w szkoleniu wziê³o udzia³
129 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w
Markach. Wszyscy uczestnicy otrzymali
stosowne certyfikaty potwierdzaj¹ce
ukoñczenie kursu �Udzielanie pierwszej
pomocy�. Uczniowie bardzo powa¿nie
podeszli do tematu szkolenia i wyrazili
chêæ pog³êbienia wiedzy w kursie �I stop-
nia - udzielania pierwszej pomocy�.

Realizatorem szkolenia by³ Pan Ma-
riusz Sakowicz specjalista z zakresu BHP
we wspó³pracy z Panem Waldemarem Ba-
dzi¹giem ratownikiem medycznym, dro-
gowym i WOPR.

szkolnym w Markach w Polsce i w Ru-
munii.

Celem tego spotkania by³a multime-
dialna prezentacja dzia³añ drugiego roku
na temat: �DIETA I ZDROWE ¯YWIE-
NIE�.

Przedstawiciele poszczególnych
pañstw przedstawiali swoje dzia³ania, na-
sz¹ placówkê reprezentowa³a nauczyciel-
ka Maria Postek i wolontariuszka Pani
Janina Konowalska jako t³umacz. Drug¹
wolontariuszk¹ t³umaczem by³a Justyna
Hoffmann. Jêzykiem, w którym komuni-
kuj¹ siê partnerzy jest jêzyk angielski.

Obs³ug¹ techniczn¹ prezentacji multi-
medialnej zajmowa³ siê Piotr Jó�ko.

Go�cie wizytowali równie¿ Przedszko-
le Miejskie Nr2 i Szko³ê Podstawow¹ Nr4
aby bli¿ej poznaæ polski system eduka-
cyjny a szczególnie zagadnienia zwi¹za-
ne z organizacj¹ i sposobem funkcjono-
wania przedszkoli i szkó³ oraz systemu
kszta³cenia nauczycieli.

Wyjazdy w teren pozwoli³y na obser-
wacjê �rodowiska w którym wzrastaj¹
nasze dzieci oraz poznanie Marek i jego
historii. Odby³y siê równie¿ wycieczki do

¯elazowej Woli i Warszawy. Sponsorem
wycieczek i uroczystych spotkañ uczest-
ników tego projektu by³ Burmistrz Mia-
sta.

Warsztaty i prezentacje projektów od-
bywa³y siê w budynku Urzêdu Miasta, w
którym go�cie zostali uroczy�cie i serdecz-
nie przyjêci przez Burmistrza Miasta
Marek Janusza Werczyñskiego oraz Dy-
rektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 Bar-
barê Jó�ko jako osobê odpowiedzialn¹ za
organizacjê i przebieg ca³ej wizyty.

Wra¿enia z pobytu w naszym mie�cie
s¹ bardzo pozytywne. Wizyta ta z pewno-
�ci¹ wzbogaci³a wiedzê uczestników pro-
gramu Socrates - Comenius i pozwoli³a
nieco szerzej spojrzeæ na edukacjê dzieci
najm³odszych w ró¿nych miejscach Eu-
ropy.

D¹¿enie pedagogów do budowy Szko-
³y Europejskiej to uczenie dzieci aktyw-
no�ci i wspó³pracy, bowiem gwa³townie
zmieniaj¹cy siê �wiat wymusza od nas
dzia³añ w zespole jak i anga¿owania siê
w rozwi¹zywanie globalnych problemów
ludzko�ci.

Barbara Jó�ko

Wyró¿nienia
1. Natalia Roliñska kl. IVc SP2
2. Edyta Wilczyñska kl. Vc SP2
3. Natalia Krasuska kl. Vb SP3
Kategoria III (gimnazjum)
1. Paulina Pyciñska kl. Ib
2. Oktawia �wi¹tek kl. Ia
3. Katarzyna Romañczyk kl. IIc
Wyró¿nienia
1. Kamila Sosnowska kl. IIe
2. Tobiasz Szuliñski kl. IIc
3. Justyna Mazur kl. IId
Uroczysto�æ by³a jednocze�nie otwar-

ciem wystawy, na której eksponowano
prace m³odych artystów - uczniów marec-
kich szkó³.

W uroczysto�ci udzia³ wziêli autorzy
prac, opiekunowie konkursu, rodzice,
przedstawiciele Rady Miasta oraz Hanna
Klimecka - przedstawiciel MOK, Marek
Kroczek - przedstawiciel Akcji Katolic-
kiej i ks. pra³at Henryk Dro¿d¿, proboszcz
parafii �w. Izydora w Markach.

Organizatorzy obchodów Narodowe-
go Dnia ¯ycia zaprosili mieszkañców
Marek do obejrzenia wystawy.

Wystawa cieszy³a siê du¿ym powodze-
niem. Ekspozycjê ogl¹da³y ca³e rodziny.
Inicjatywa zorganizowania obchodów Na-
rodowego Dnia ¯ycia w takiej formie zy-
ska³a uznanie w oczach mieszkañców Ma-
rek, o czym �wiadcz¹ wpisy w Kronice
szkolnej.

Halina Ró¿añska

II Narodowy Dzieñ ¯ycia
- Byæ ojcem - rola ¿ycia
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Wêdkarstwo PZW Marki
Mareckie Ko≥o Polskiego Zwiπzku WÍdkarskiego w

2005 roku liczy≥o 1050 cz≥onkÛw. Odby≥o siÍ dwanaúcie
imprez i zawodÛw. WziÍ≥o w nich udzia≥ ponad 400 cz≥on-
kÛw. Bardzo twÛrczo rozwija siÍ praca z m≥odzieøπ, wielu
uczestniczy w szkoleniu i zawodach organizowanych
przez Ko≥o, a najbardziej zaawansowani w zawodach
okrÍgowych, gdzie nasz junior kol. £ukasz Polak zdoby≥
II miejsce w zawodach o Mistrzostwo OkrÍgu Mazowiec-
kiego.

W drugπ niedzielÍ lutego odby≥o siÍ Walne Zebranie
cz≥onkÛw Ko≥a, podsumowano dorobek Ko≥a i wytyczo-
no nowe cele dla Zarzπdu Ko≥a. Zebranie wybra≥o nowe-
go prezesa Ko≥a - zosta≥ nim wieloletni dzia≥acz, zawod-
nik, sÍdzia kol. Wojciech Szubierajski. Øyczymy koledze
wielu sukcesÛw na tym spo≥ecznym polu dzia≥ania.

Mareckie Ko≥o otworzy≥o juø sezon wÍdkarski. W dniu
26 marca 2006 r. odby≥y siÍ II Morskie Mistrzostwa Ko≥a.
Z piÍknego portu £eba, wczesnym rankiem na kutrze M/
Y DR S£OWIK-25 zawodnikÛw wyp≥ynÍ≥o na ≥owisko,
ktÛrego g≥ÍbokoúÊ by≥a bardzo niewielka, ok. 20-30 m. Po-
goda wyøowa temperatura ok. zera, stan morza nieco
powyøej ÑczwÛrkiî lecz zawodnicy, z ma≥ymi wyjπtkami
dzielnie znosili trudy wÍdkowania w tak specyficznych
warunkach. Trzeba przyznaÊ, øe ryb co roku jest mniej,
≥owiono sporadycznie niewielkie dorsze, w gwarze wÍd-
karskiej nazywane Ñbolkiî. NajwiÍkszπ rybÍ zawodÛw o
wadze 2,6 kg. z≥owi≥ kol. Jacek Sobolewski. Wyjazd i za-
wody by≥y dobrze zorganizowane i zabezpieczone finan-
sowo przez Zarzπd Ko≥a.

VI Grand Prix w szachach
SzÛsta edycja Grand Prix Powiatu Wo≥omiÒskiego w

szachach o Puchar Starosty Powiatu dobieg≥a koÒca. Ostat-
nim etapem w tegorocznych zmaganiach by≥ sobotni (1
IV 2006) turniej o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka.

Zawody odby≥y siÍ w goúcinnym Miejskim Oúrodku
Kultury w Zielonce, a otworzy≥ je uroczyúcie dyrektor
oúrodka Robert Smoderek. Zgodnie z regulaminem roze-
grano 7 partii w dwÛch kategoriach wiekowych: do lat 16
i powyøej. Emocje ros≥y po kaødej rundzie. Wszak od zie-
lonkowskiego turnieju zaleøa≥o nie tylko - kto zdobÍdzie
Puchar Burmistrza tego miasta. By≥y to zawody koÒczπce
tegoroczne GP i z niecierpliwoúciπ oczekiwano na klasy-
fikacjÍ generalnπ.

Po ostatniej rundzie sÍdzia Micha≥ Suchecki przy nie-
ocenionej pomocy komputera dokona≥ podsumowania.

Na uroczyste zakoÒczenie mistrzostw przyby≥ starosta
powiatu wo≥omiÒskiego Grzegorz Dudzik i burmistrz
Miasta Zielonka Adam £ossan oraz dyrektor Oúrodka
Kultury Robert Smoderek. Po powitaniu goúci prowadzπ-
cy turniej Eløbieta i Jaros≥aw Sucheccy przystπpili do pod-
sumowania zawodÛw i og≥oszenia wynikÛw.

W turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka zwy-
ciÍøy≥ w kat. powyøej lat 16 Marcin åliwiÒski przed Wi-
toldem Rogulskim i Robertem Krasiewiczem. W kategorii
do lat 16 najlepszy by≥ Krzysztof Kiewicz, tuø za nim Da-
wid Krasiewicz i Mi≥osz Sieradzki.

Pamiπtkowe puchary wrÍczy≥ burmistrz Adam £ossan.
Nagrody rzeczowe z rπk Roberta Smoderka oprÛcz lide-
rÛw otrzymali: najlepsza kobieta, ktÛrπ okaza≥a siÍ Mag-
dalena Raczek, najm≥odszy zawodnik Artur Moczulski i
najstarszy szachista turnieju Ryszard Tomczyk.

W klasyfikacji generalnej puchary, wrÍczane przez  Sta-
rostÍ Grzegorza Dudzika, otrzymali w kategorii powyøej

Nasze Ko≥o zgodnie z planem imprez zaprasza cz≥on-
kÛw do aktywnego wypoczynku na okolicznych akwe-
nach. Zapraszamy teø mieszkaÒcÛw nowych osiedli w
Markach do wstÍpowania w nasze szeregi. Zapisy moøna
dokonywaÊ we wtorki i piπtki w godz. 14.00 - 17.00 w
siedzibie Ko≥a - Urzπd Miasta Marki (w podwÛrzu) oraz
w sklepie wÍdkarskim ÑJedynkaî Marki, ul. Pi≥sudskiego
144.

Wszystkim cz≥onkom i sympatykom øyczymy wielu
przyjemnych chwil nad wodπ i rekordowych okazÛw.

Wyniki ZawodÛw Morskich:
I Jacek Sobolewski
II Andrzej Sa≥anowski
III Edward RÛøaÒski
Z wÍdkarskim pozdrowieniem

Andrzej Jezierski

lat 16 Mateusz Staroszczyk, Marcin åliwiÒski i Robert Kra-
siewicz. W kategorii do lat 16, podobnie jak w ostatnim
turnieju, w ca≥ym GP zwyciÍøy≥ Krzysztof Kiewicz przed
Dawidem Krasiewiczem i Mi≥oszem Sieradzkim.

Po rozdaniu pucharÛw, nagrÛd i dyplomÛw Jaros≥aw
Suchecki (organizator wszystkich turniejÛw od 1999 r.)
podsumowa≥ zawody, podajπc statystykÍ. Trudno uwie-
rzyÊ, ale ogÛ≥em w zawodach startowa≥o juø 177 szachi-
stÛw. Na szczegÛlne wyrÛønienie zas≥uguje Marcin åliwiÒ-
ski. Jako jedyny startowa≥ we wszystkich 26 dotychczas
rozegranych turniejach GP, zdobywajπc przy tym 1. miej-
sce 18 razy!

W imieniu zawodnikÛw i organizatora turniejÛwñ
Uczniowskiego Klubu Sportowego ÑStrugaî, Jaros≥aw
Suchecki podziÍkowa≥ staroúcie Grzegorzowi Dudzikowi
za patronat i wspÛ≥organizacjÍ wszystkich edycji GP.

VI GP Powiatu Wo≥omiÒskiego w szachach zamknπ≥
starosta Grzegorz Dudzik, zapraszajπc do udzia≥u w na-
stÍpnym cyklu.

El¿bieta Suchecka

Zawody Morskie
£eba - 2006
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W Galerii Mareckiego Oúrodka
Kultury trwa wystawa rysunkÛw
Antoniego Chodorowskiego i malar-
stwa Teresy Muszakowskiej, tema-
tycznie w g≥Ûwnej mierze poúwiÍco-
nych osobie Jana Paw≥a II.

Antoni Chodorowski (1946 - 1999)
studiowa≥ na Politechnice Warszaw-
skiej oraz Akademii Sztuk PiÍknych
w Warszawie. Juø w latach 80. zali-
czany by≥ do czo≥Ûwki wspÛ≥czesnych
rysownikÛw satyrycznych i karyka-
turzystÛw portretowych w Polsce.
Zajmowa≥ siÍ ilustracjπ ksiπøkowπ,
plakatem oraz rysunkiem satyrycz-
nym. WspÛ≥pracowa≥ z wieloma pi-
smami w Polsce (ÑPolitykaî, ÑTygo-
dnik SolidarnoúÊî, ÑWIKî) i za gra-
nicπ. Swoje prace wielokrotnie pre-
zentowa≥ w kraju i na úwiecie. Cykl
ÑPapa Nosterî to 9 piÍknych i g≥Íbo-
kich ods≥on duchowej pielgrzymki
Wielkiego Polaka - Jana Paw≥a II, uka-
zane z pracowitπ szczegÛ≥owoúciπ
rysunku, prostotπ przekazu i poczu-
ciem humoru. To opowieúÊ o wspa-
nia≥ym Cz≥owieku - odwaønym i mπ-
drym. ÑCz≥owiekowi wspÛ≥czesnemu
grozi duchowa znieczulica, a nawet
úmierÊ sumienia. åmierÊ sumienia jest
natomiast czymú gorszym od grze-
chuî.Ca≥a wystawa opatrzona jest ta-
kimi cytatami  Jana Paw≥a II, przy ktÛ-
rych warto przez chwilÍ siÍ zatrzy-
maÊ i wziπÊ sobie do serca.

W drugiej sali zaprezentowano
malarstwo Teresy Muszakowskiej,
ktÛra uczy≥a siÍ malarstwa i rysunku

m.in. w Mareckim Oúrodku Kultury.
Do tej pory zaprezentowa≥a swoje
prace na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Polsce, Niemczech i
Danii. TwÛrczoúÊ T. Muszakowskiej
inspirowana jest prawdami ewange-
licznymi. NiektÛre prace odnoszπ siÍ
do konkretnych wydarzeÒ, tj.: úmierÊ
papieøa, czy tragedia 11 wrzeúnia
2001 roku w Nowym Jorku. Oryginal-
na forma obrazu ÑKu Tobie idÍ...î (z
cyklu ÑModlitwy Powszednieî) uka-
zuje przejúcie  papieøa do innego
úwiata, do Domu Pana - poprzez
krzyø - a wiÍc cierpienie. ÑDopiero w
Niebie zrozumiemy w pe≥ni ogrom
≥askawoúci Boga, ktÛry wybra≥ nas na

swoich przyjaciÛ≥ i na swoje s≥ugi.
Wczoraj do Ciebie nie naleøy. Jutro -
niepewne. Tylko dziú jest Twojeî - Jan
Pawe≥ II (1920 - 2005). Moøna powtÛ-
rzyÊ za innym niedawno zmar≥ym -
ks. Janem Twardowskim: úpieszmy
siÍ kochaÊ ludzi - tak szybko odcho-
dzπ.

Wystawa potrwa do 7 maja 2006 r.
Galeria MOK otwarta jest:
pn., úr., czw. godz. 12 - 15;
wt. i pt. godz. 12 - 19
Marki, ul. Fabryczna 2,
tel. 022 786 14 06

A.M.

PAPA NOSTER
Arty�ci dla Jana Paw³a II

Tragedia, jaka rozegra≥a siÍ podczas wystawy go≥Íbi w
Chorzowie wstrzπsnÍ≥a ca≥π Polskπ. W≥πczyliúmy siÍ do gro-
na pragnπcych pomÛc rodzinom ofiar. Inicjatorami akcji
ÑSolidarni ze ålπskiemî w Markach by≥o Mareckie Stowa-
rzyszenie Gospodarcze, ktÛre powo≥a≥o komitet organiza-
cyjny. W niedzielÍ 5 marca goúci Domu Katolickiego, gdzie
odbywa≥a siÍ marecka impreza powita≥ Burmistrz Janusz
WerczyÒski. O idei kwesty mÛwi≥y przedstawicielki orga-
nizatorÛw: Ewa Zembrzycka - Wiater oraz Alina Korotko

Na poczπtek mocny akcent - wystÍp reprezentantÛw Ze-
spo≥u Pieúni i TaÒca ÑMazowszeî. Cztery piÍkne dziewczy-
ny i Pierwszy Furman Rzeczypospolitej - Stanis≥aw Jopek.
Obok pieúni by≥y teø anegdoty, ktÛrych w bogatej historii
ÑMazowszaî nie brakuje.

I tak, przy piÍknej aurze, przy urokliwych düwiÍkach
pieúni w wykonaniu ÑMazowszaî, gra≥y mareckie serca dla
ålπska. Ubrane na bia≥o dzieci krπøy≥y z puszkami zbiera-
jπc datki. DziÍki niedzielnej, wspÛlnej akcji markowian i
zielonkowiczan na konto Caritas Polska (Katowice) wp≥y-
nÍ≥o: 18 tys. 521 z≥ 67 gr.

Solidarni ze �l¹skiem

Na publiczno�æ w Domu Katolickim czeka³y liczne atrakcje.
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pod presjπ innych osÛb, zwykle na im-
prezach i przyjÍciach, przede wszyst-
kim w weekendy. W tej fazie cz≥owiek
potrafi kontrolowaÊ, kiedy zaøywa
narkotyk i potrafi odmÛwiÊ sobie za-
øycia narkotyku, kiedy zdaje sobie
sprawÍ z konsekwencji zaøycia sub-
stancji psychoaktywnej.

W kolejnej fazie (naduøywania)
uøycie úrodka psychoaktywnego za-
czyna byÊ potrzebπ (a nie tak jak do-
tπd jedynie wyborem). Konsumpcja
narkotyku jest zaplanowana i czÍsto w
samotnoúci. Odurzanie siÍ wystÍpuje
nie tylko w weekendy lecz zdarza siÍ
w tygodniu. Wtedy teø po raz pierw-
szy moøna zauwaøyÊ zmiany zacho-
wania: porzucenie zainteresowaÒ,
agresja, zmiana úrodowiska i poczπtki
podwÛjnego øycia. Zaczynajπ siÍ czÍ-
sto problemy finansowe; poøyczanie
pieniÍdzy a czasem kradzieøe i nawet
we w≥asnym domu.

W trzeciej fazie (niepokoju) pojawia
siÍ zaøywanie substancji uzaleøniajπ-
cej codziennie lub ciπgami. Wtedy teø
osoba naduøywajπca narkotyku zaczy-
na zdawaÊ sobie sprawÍ utraty kontro-
li nad substancjπ i podejmuje prÛby
zmniejszenia dawek lub rzucenie na-
≥ogu. Ten okres charakteryzuje siÍ wie-
loma niepowodzeniami w pracy, w
szkole oraz w domu. Bardzo czÍsto
dochodzi do konfliktÛw, k≥Ûtni i nie
rzadko do bijatyk z domownikami.
Obniøa siÍ bardzo samoocena, pojawia
siÍ poczucie winy i wstydu, na ktÛre
cz≥owiek reaguje t≥umieniem tych ne-
gatywnych uczuÊ.

Ostatnia czwarta faza (chroniczna)
charakteryzuje siÍ sta≥ym Ñbraniemî.
Tolerancja organizmu na narkotyk bar-
dzo siÍ zwiÍksza, cz≥owiek musi braÊ
bardzo duøe dawki, co powoduje duøe
koszty. Organizm ca≥kowicie wynisz-
czony fizycznie, a osoba uzaleøniona
nie potrafi odrÛøniÊ stanu normalne-
go od stanu odurzenia. Osoba taka
straci≥a ca≥kowicie kontrolÍ nad zaøy-
waniem narkotyku i czÍsto dochodzi
do przedawkowania. Narkotyk spo-
wodowa≥ u tej osoby sta≥e poczucie
lÍku, wstydu, winy oraz øalu, na co je-
dynym lekarstwem jest kolejna daw-
ka. Niejednokrotnie w tej fazie ludzie
koÒczπ úmierciπ z powodu przedaw-
kowania substancji uzaleøniajπcych.

Podsumowujπc, na poczπtku narko-
tyki bierzemy w celu wywo≥ania przy-
jemnoúci lecz potem musimy je braÊ,
aby usunπÊ skutki cierpienia, wywo≥a-
nego przez brak tej substancji w orga-
nizmie. Wtedy zaøywamy je, chociaø
jesteúmy úwiadomi, jak wiele zniszczeÒ
spowodowa≥y w naszym øyciu i bez
profesjonalnej pomocy nie jesteúmy w
stanie poradziÊ sobie z uzaleønieniem.

Tomasz Folusz

W Markach
zapobiegamy
narkomanii

Gmina Miasto Marki w ramach re-
alizacji Gminnego Programu Przeciw-
dzia≥ania Narkomanii w  dniu 1 lute-
go 2006 roku zawar≥a porozumienie z
Polskim Towarzystwem Zapobiegania
Narkomanii w przedmiocie prowadze-
nia w Markach Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego dot. przeciwdzia≥ania
narkomanii, ktÛry uruchomiony zosta≥
w pomieszczeniach Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholo-
wych w Markach przy ul. Sportowej 3
(przyziemie DzieciÍcej Poradni Zdro-
wia).

Rekomendowany przez Polskie To-
warzystwo Zapobiegania Narkomanii
psycholog prowadzi poradnictwo raz
w tygodniu przez 3 godziny:

kaødy wtorek godz. 17.00 - 20.00
Zadaniem Punktu jest:

nmotywowanie i informowanie o
moøliwoúci podjÍcia leczenia uzaleø-
nienia od narkotykÛw,
nudzielanie wsparcia rodzinie i in-

formacji o moøliwoúciach uzyskania
pomocy.

Zapraszamy porady bezp≥atne!

O tym, øe ktoú z naszych bliskich jest
narkomanem dowiadujemy siÍ  bardzo
pÛüno. Z tym nieszczÍúciem moøe spo-
tkaÊ siÍ kaøda rodzina, tymczasem od
1990 roku obserwuje siÍ w Polsce ten-
dencje wzrostowe problemu narkoma-
nii. Szacuje siÍ, øe w Polsce jest oko≥o
50.000 ludzi zaøywajπcych narkoty-
kÛw regularnie. Jednak substancje psy-
choaktywne nie pozostajπ bez wp≥ywu
na funkcjonowanie ludzkiego organi-
zmu. Juø przy pierwszym przyjÍciu
narkotyku odurzajπcy siÍ cz≥owiek
odkrywa, øe narkotyk zmienia jego
emocje i øe moøe on je dziÍki narkoty-
kom kontrolowaÊ w sposÛb prosty,
natychmiastowy i przyjemny. W rezul-
tacie u cz≥owieka, ktÛry jeszcze ekspe-
rymentuje z narkotykami pojawia siÍ
bardzo silna potrzeba zaøycia substan-
cji ponownie i zanika umiejÍtnoúÊ od-
raczania zaspokajania swoich potrzeb.
Emocje ulegajπ zuboøeniu, jednostka
traci zdolnoúci rozpoznawania swoich
uczuÊ i po jakimú czasie nie jest w sta-
nie radziÊ sobie z nimi bez úrodka uza-
leøniajπcego. Narkotyk wkrÛtce staje
siÍ jedynym sposobem uzyskiwania
ulgi (redukcji napiÍcia) a inne, dawne
sposoby stajπ siÍ coraz trudniejsze, aø
jednostka oducza siÍ radziÊ sobie z
napiÍciem i stresem w jakikolwiek inny
sposÛb niø za pomocπ narkotyku.

Poczπtkowo, w tak zwanej fazie eks-
perymentowania, narkotyki uøywa siÍ

Sukces
naszych uczniów
Szko≥a Podstawowa im. Jana Paw-

≥a II w Kruszu, Gimnazjum nr 2 w
Markach oraz Adam Sasin, uczeÒ Ze-
spo≥u SzkÛ≥ w Klembowie zwyciÍøy-
li w powiatowym finale Turnieju Bez-
pieczeÒstwa w Ruchu Drogowym.

Wo≥omiÒscy policjanci stale w≥π-
czajπ siÍ w organizacjÍ przedsiÍwziÍÊ
popularyzujπcych przepisy ruchu i
zasady bezpiecznego poruszania siÍ
po drogach oraz umiejÍtnoúci udzie-
lania pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

W Zespole SzkÛ≥ nr 3 w Koby≥ce
przy ul. Za≥uskiego 57 odby≥ siÍ po-
wiatowy fina≥ XXIX Edycji Turnieju
BezpieczeÒstwa w Ruchu Drogo-
wym. Przedstawicieli szkÛ≥ podsta-
wowych zaprosiliúmy na godz. 10 a
testy dla uczniÛw szkÛ≥ gimnazjal-
nych rozpoczÍ≥y siÍ o godz. 11. 00.

Uczestnikom turnieju, oprÛcz za-
daÒ teoretycznych, by≥y stawiane za-
dania praktyczne, dotyczπce rowero-
wej jazdy sprawnoúciowej w mia-
steczku ruchu drogowego, po torze
przeszkÛd. Nalepsi uczniowie otrzy-
mali cenne nagrody.

A oto lista zwyciÍzcÛw:
Indywidualnie:
I miejsce - Adam Sasin, uczeÒ Ze-

spo≥u SzkÛ≥ w Klembowie
II miejsce - Mateusz Mosielski,

uczeÒ Szko≥y Podstawowej nr 4 w
Markach

III miejsce - Kamil MateÒka, uczeÒ
Szko≥y Podstawowej nr 2 w Zielonce

W kategorii szkÛ≥ podstawowych
grupowo:

I miejsce - Szko≥a Podstawowa im.
Jana Paw≥a II w Kruszu

II miejsce - ZespÛ≥ SzkÛ≥ w Klem-
bowie

III miejsce Szko≥a Podstawowa nr
4 w Markach

W kategorii gimnazjÛw grupowo:
I miejsce - Gimnazjum nr 2
w Markach
II miejsce - Gimnazjum nr 1
w Koby≥ce
III miejsce - Gimnazjum nr 1
w Markach
I w≥aúnie Ci, ktÛrzy zapracowali na

sukces swoich szkÛ≥: Marcin Matu-
siak, Adrian Okulski i Damian Kosic-
ki ze SP w Kruszu oraz Pawe≥ Zwierz-
chowski, Dariusz Pacholczak i Bog-
dan Czublun z Gimnazjum nr 2 w
Markach bÍdπ reprezentowaÊ nasz
powiat na kolejnym etapie Turnieju.

Piotr Kaczorek

oficer prasowy KPP
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PUNKT
INFORMACYJNO

-KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI
ROZWI¥ZYWANIA

PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W MARKACH
Marki ul. Sportowa 3
(przyziemie Dzieciêcej Poradni Zdrowia)

       Tel. 761-63-93
- je�li masz problem z alkoholem lub narkotykami,
- je�li podejrzewasz stan uzale¿nienia u bliskiej Ci osoby,
- je�li jeste� ofiar¹, �wiadkiem lub sprawc¹ przemocy,
- je�li czujesz siê osamotniony, boisz siê lub krêpujesz
   siê o tym rozmawiaæ w gronie rodziny, przyjació³,
  znajomych,
- potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

PRZYJD� DO NAS!
PORADY BEZP£ATNE!

Stwarzamy kameraln¹ atmosferê,
gwarantujemy dyskrecjê.
Zapraszamy osobi�cie lub telefonicznie.
Grupa Anonimowych Alkoholików �Cegie³ka� -  za-

prasza na spotkania we wtorki godz. 18.00 � 20.00 w sali
terapeutycznej Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
przy ul. Sportowej 3 (przyziemie Dzieciêcej Poradni Zdro-
wia)

Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Markach
Przy Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Roz-

wi¹zywania Problemów Alkoholowych w Markach  przy
ul. Sportowej 3 (przyziemie dzieciêcej poradni zdrowia)
funkcjonuje Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzia-
³aj¹cej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Raz w tygodniu po 2 godziny prowadzone jest porad-
nictwo w zakresie:

1) porady prawne
� poniedzia³ki godz. 16.00 � 18.00
2) porady psychologa rodzinnego
� �rody godz. 17.00 � 19.00
Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. inter-

wencji kryzysowej
- osoby z terenu Miasta Marki pozostaj¹ce w kryzysie

wynikaj¹cym z przemocy rodzinnej mog¹ korzystaæ z ofe-
rowanej w tym zakresie pomocy w Filii Poradni Rodzin-
nej ds. Interwencji Kryzysowej w Zielonce ul. Ponia-
towskiego 29 (przy Domu Pomocy Spo³ecznej).

      Dzia³aj¹ca przy Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie Filia ds. interwencji kryzysowej ma za zdanie roz-

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek
1700 - 2000 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

 od alkoholu
Wtorek
900 - 1200 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)
1700 - 2000 Porady indywidualne

(psycholog � konsultant ds.narkomanii)
1800 - 2000 Mityng Anonimowych Alkoholików (AA)
�roda
1600 -1900 Porady indywidualne dla rodzin

z problemem alkoholowym
                    (konsultantka ds. pomocy osobom

w rodzinie)
Czwartek
1700 - 2100 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)
Pi¹tek
1800 - 2100 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

od alkoholu

Zapraszamy!
Porady i zajêcia bezp³atne.
Informacja o mo¿liwo�ciach leczenia.
Zapewniamy profesjonaln¹ pomoc i dyskrecjê.

PUNKT
INFORMACYJNO

-KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W MARKACH
UL. SPORTOWA 3

TEL. 761- 93-63

wi¹zywanie konfliktów z zakresu interwencji kryzysowej,
przede wszystkim w postaci ambulatoryjnej, a w specy-
ficznych przypadkach w postaci hostelu, zapewniaj¹cego
bezpieczne schronienie do czasu  poradzenia sobie z przy-
czynami kryzysu.

Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ osobi�cie
lub telefonicznie pod nr 787- 07- 12

Zarówno pomoc ambulatoryjna,
jak i pobyt w hostelu s¹ bezp³atne!
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18 w obr. 5-08 po≥oøonej w Markach przy ul. Czarnieckiego, odrzuca siÍ w ca≥oúci.

ß 2.
Burmistrz Miasta Marki w dniu 16.01.2006 r. zakwalifikowa≥ wystπpienie Pani

Barbary Parzych do kategorii protestÛw.
Protest zosta≥ wniesiony w terminie, a jego odrzucenie uzasadnia siÍ nastÍpu-

jπco:
Rozpatrujπc niniejszy protest stwierdzono, iø sk≥adajπca go Barbara Parzych

nie ma interesu prawnego co do w/w dzia≥ki, gdyø nie jest jej w≥aúcicielkπ. Jej
w≥asnoúÊ stanowi dzia≥ka nr 16/2 z obrÍbu 5-08, sπsiadujπca z dzia≥kπ nr 18.

Przeznaczenie dzia≥ki nr 18 z obrÍbu 5-08 pod zabudowÍ mieszkaniowπ eks-
tensywnπ nastπpi≥o zgodnie z Decyzjπ Wojewody Mazowieckiego, zn.WOå.VII.6112/
19/2001 z dn. 9 marca 2001r. o wyraøeniu zgody na zmianÍ przeznaczenia uøyt-
kÛw leúnych na cele zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej, przy czym zgoda ta
warunkowana jest zachowaniem: minimalnego normatywu nowo tworzonej dzia≥ki
ñ 2000 m2, maksymalnej powierzchni do wy≥πczenia z produkcji leúnej na dzia≥ce -
do 20% powierzchni dzia≥ki, nie wiÍcej niø 400 m2. Z powyøszego wynika zatem, øe
z dzia≥ki o powierzchni 1198 m2 pod zabudowÍ moøe byÊ przeznaczone jedynie do
239,6 m2, co nie zmieni w znacznym stopniu charakteru dzia≥ki, ani teø nie wp≥ynie
na walory ekologiczne i przyrodnicze terenu.

ß 3
Uchwa≥a podlega przekazaniu wnoszπcej protest.

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

Uchwa≥a Nr XXXVIII/276/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Barbary Parzych wniesionego
do ustaleÒ projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego po≥udniowej czÍúci miasta Marki dla wyodrÍbnione-
go obszaru planu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr ew.: 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pÛün. zm.), art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pÛün. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pÛzn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta
Marki uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1.
Wniesiony dniu 19.12.2005 r. przez Paniπ BarbarÍ Parzych, zam. w Markach

przy ul. Czarnieckiego 9, protest do ustaleÒ projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego po≥udniowej czÍúci miasta Marki dla wyodrÍb-
nionego obszaru planu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr ew. : 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, dotyczπcy przeznaczenia pod zabudowÍ mieszkanio-
wπ nieruchomoúci, oznaczonej w ewidencji gruntÛw miasta Marki jako dz. nr ewid.

Uchwa³y Rady Miasta Marki

F

Informacja
o wynikach naboru
na stanowisko
m³odszego
referenta
ds. ksiêgowo�ci
W wyniku zakoÒczenia procedu-

ry naboru, na ww. stanowisko w
Urzedzie Miasta Marki, zosta≥a wy-
brana Pani Ilona Dπbrowska, za-
mieszka≥a w Markach.

Uzasadnienie dokonanego
wyboru:

W ocenie zespo≥u rekrutacyjnego
Pani Dπbrowska Ilona jest najbardziej
odpowiedniπ kandydatkπ na stano-
wisko m≥odszego referenta ds. ksiÍ-
gowoúci. Kandydatka posiada do-
úwiadczenie w pracy w ksiÍgowoúci
podatkowej w jednostce samorzπdo-
wej, znajomoúÊ ustaw o rachunkowo-
úci, finansach publicznych, ordynacja
podatkowa i o podatkach i op≥atach
lokalnych oraz znajomoúÊ rachunko-
woúci budøetowej. ZespÛ≥ rekrutacyj-
ny wysoko oceni≥ umiejÍtnoúÊ pracy
w zespole Pani Ilony Dπbrowskiej
oraz dyspozycyjnoúÊ.

Do UrzÍdu Miasta wp≥ynÍ≥o pi-
smo od Komendanta Powiatowej
Policji w Wo≥ominie. Jest to odpo-
wiedü na wnioski zg≥aszane przez
Burmistrza w sprawie nasilenia dzia-
≥aÒ na rzecz poprawy bezpieczeÒ-
stwa i porzπdku w ruchu drogowym
na terenie Marek.

Komendant Policji informuje, øe
patrole s≥uøby ruchu drogowego kie-
rowane sπ na drogÍ krajowπ nr 8 (Ale-
ja Marsza≥ka JÛzefa Pi≥sudskiego) w
miarÍ moøliwoúci i úrodkÛw ktÛrymi
dysponuje Komenda Powiatowa.
Natomiast wszelkie dodatkowe pa-
trole kierowane z Komendy Sto≥ecz-
nej w Warszawie do s≥uøby na tere-
nie powiatu wo≥omiÒskiego, pe≥niÊ
bÍdπ s≥uøbÍ na drodze krajowej nr 8
ktÛra przebiega przez Marki.

Komendant Policji zwrÛci≥ siÍ tak-
øe z propozycja spotkania, ktÛrego
celem by≥oby rozwaøenie i uzgodnie-
nie kwestii zmierzajπcych do przyjÍ-
cia rozwiπzaÒ, ktÛre ograniczπ iloúÊ
wypadkÛw na tym odcinku drogi kra-
jowej.

Na 30 wypadkÛw odnotowanych
w Markach w 2004 roku, 20 z nich, a
wiÍc ponad 60% wypadkÛw drogo-
wych w Markach - sπ to dane za 2004
rok - zaistnia≥o na drodze krajowej.

Wypadki majπ miejsce na ca≥ej d≥u-
goúci trasy. ZginÍ≥y 4 osoby, ranne
zosta≥y 34 osoby. Ponadto odnotowa-
no 486 kolizji.

Nastπpi≥ duøy spadek wypadkÛw
úmiertelnych. W poprzednich latach
na drodze nr 8 w Markach ginÍ≥o naj-
wiÍcej osÛb w ca≥ym powiecie. We-
d≥ug oceny Policji, decydujπcy wp≥yw
mia≥a dyslokacja w Markach, na uli-
cy Pi≥sudskiego, tak zwanej Ñgrupy
wsparciaî.

Miejscami niebezpiecznymi, gdzie
odnotowano po dwa wypadki, sπ
skrzyøowania - z ulicπ Legionowπ,
Pomnikowπ, Bandurskiego. Innym
niebezpiecznym rejonem w Markach,
jest ulica Fabryczna.

Natomiast miejscem gdzie wystÍ-
puje duøo zdarzeÒ - kolizji drogo-
wych, jest parking przy Centrum
Handlowym M1.

Bezpieczeñstwo
na drogach w Markach
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zagospodarowania przestrzennego po≥udniowej czÍúci miasta Marki
dla wyodrÍbnionego obszaru planu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr
ew.: 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pÛün. zm.), art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pÛün. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pÛzn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta
Marki uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1.
Wniesiony dniu 2.12.2005 r. przez PaÒstwa MarzenÍ i Rafa≥a Rycembel, zam.

w Warszawie przy ul. Chodeckiej 10 m 119, zarzut do ustaleÒ projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po≥udniowej czÍúci miasta
Marki dla wyodrÍbnionego obszaru planu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr ew.: 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 o naruszeniu interesu prawnego po-
przez:

1) przeznaczenie czÍúci nieruchomoúci, oznaczonej w ewidencji gruntÛw mia-
sta Marki jako dz. nr ewid. 9/9 w obr. 5-08 po≥oøonej w Markach przy ul. ØÛ≥kiew-
skiego, na cele drogowe - ul ØÛ≥kiewskiego 1/2 5KDD o szerokoúci 13 m;

2) zmianÍ przeznaczenia czÍúci przedmiotowej nieruchomoúci z terenÛw zabu-
dowy mieszkalno-us≥ugowej na tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej;

3) ograniczenie powierzchni dzia≥ki przeznaczonej pod zabudowÍ do 400 m2,
uwzglÍdnia siÍ w zakresie opisanym w pkt.2, w pozosta≥ym odrzuca.

ß 2.
NanieúÊ na rysunku projektu planu dla czÍúci dzia≥ki nr ewid. 9/9 z obrÍbu 5-08

w granicach okreúlonych uøytkiem R VI dotychczasowe przeznaczenie dzia≥ki na
cele mieszkaniowe, oznaczone symbolem MU - zabudowa mieszkaniowo-us≥ugo-
wa, w pozosta≥ej czÍúci okreúlonej jako uøytek Ls utrzymaÊ symbol ME - zabudo-
wa mieszkaniowa ekstensywna.

ß 3.
Burmistrz Miasta Marki w dniu 16 stycznia 2006 r. zakwalifikowa≥ wystπpienie

PaÒstwa Marzeny i Rafa≥a Rycembel do kategorii zarzutÛw. Zarzut zosta≥ wniesio-
ny w terminie, a jego czÍúciowe odrzucenie uzasadnia siÍ nastÍpujπco:

Uzasadnienie faktyczne
Wnoszπcy zarzut, zarzucili projektowi planu naruszenie interesu prawnego w

zakresie opisanym w ß 1 pkt 1, 2, i 3 niniejszej uchwa≥y. Zarzut w punkcie 2 zosta≥
uwzglÍdniony, natomiast w zakresie opisanym w pkt 1 i 3 podlega odrzuceniu z
nastÍpujπcych przyczyn:

Ad.1.
Przeznaczenie czÍúci dzia≥ki nr ewid. 9/9 z obrÍbu 5-08 pod drogÍ lokalnπ ozna-

czonπ w projekcie jako ul. ZÛ≥kiewskiego 1/2 5KUD o szerokoúci w liniach rozgrani-
czajπcych 13 m jest konsekwencjπ przed≥uøenia w projekcie planu ul. Projektowa-
nej 1 1/2 3KDD do ulicy Stefana Czarnieckiego. W aktualnie obowiπzujπcym Miej-
scowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Po≥udniowej czÍúci miasta
Marki, ul. Projektowana 1 1/2 3KDD stanowi praktycznie czÍúÊ ulicy ZÛ≥kiewskie-
go, ktÛrej przebieg przy dzia≥ce skarøπcych zosta≥ przewidziany w postaci ≥uku
umoøliwiajπcego skrÍt w czÍúÊ ulicy ≥πczπcπ jπ z ulicπ Wo≥odyjowskiego ( KDL 1/
2). Projektowane przed≥uøenie omawianego odcinka ulicy ØÛ≥kiewskiego do ulicy
Czarnieckiego oznaczone na rysunku projektu planu jako ul. 3 KDD Projektowana
1 1/2 wymaga≥o dostosowania przebiegu ulicy ØÛ≥kiewskiego na wysokoúci dzia≥ki
wnoszπcych zarzut do wymogÛw bezpieczeÒstwa ruchu drogowego w rejonie skrzy-
øowaÒ. W tym celu kosztem czÍúci dzia≥ki nr ewid. 9/9 z obrÍbu 5-08 (o pow. ca 90
m2) skorygowano przebieg ulicy Øo≥kiewskiego tak, aby jej skrzyøowanie z ulicπ
Projektowanπ 1 3KDD odbywa≥o siÍ pod kπtem zapewniajπcym prawid≥owy i bez-
pieczny ruch pojazdÛw, jak rÛwnieø odpowiada≥o warunkom technicznym jakim

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

UCHWA£A Nr XXXVIII/277/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia protestu PaÒstwa Violetty i Jana Pa≥yska
wniesionego do ustaleÒ projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego po≥udniowej czÍúci miasta Marki
dla wyodrÍbnionego obszaru planu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr
ew.: 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pÛün. zm.), art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z
pÛün. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pÛzn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Marki
uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1.
Wniesiony w dniu 11.12.2005 r. przez PaÒstwa ViolettÍ i Jana Pa≥yska, zam. w

Markach przy ul. Ketlinga 2A, protest do ustaleÒ projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego po≥udniowej czÍúci miasta Marki dla wy-
odrÍbnionego obszaru planu stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek o nr ew. : 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, dotyczπcy przeznaczenia czÍúci nieruchomoúci, ozna-
czonej w ewidencji gruntÛw miasta Marki jako dz. nr ewid. 60/2 w obr. 5-08 po≥oøo-
nej w Markach przy ul. Ketlinga, pod ulicÍ Czarnieckiego, oznaczonπ w tymøe pro-
jekcie planu symbolem 2KDD ul. Czarnieckiego 1/2, o szerokoúci ca 10 ˜ 11 m,
odrzuca siÍ w ca≥oúci jako dotyczπcy terenÛw po≥oøonych poza obszarem objÍtym
projektem planu.

ß 2.
Burmistrz Miasta w dniu 16.01.2006 r. zakwalifikowa≥ wystπpienie PaÒstwa Vio-

letty i Jana Pa≥yska do kategorii protestÛw. Protest zosta≥ wniesiony w terminie, a
jego odrzucenie uzasadnia siÍ nastÍpujπco:

Dzia≥ka ewidencyjna nr 60/2 oraz omawiany fragment ul. Czarnieckiego 2 KDD,
znajdujπ siÍ poza granicami opracowania zmiany planu. Zarys linii rozgraniczajπ-
cych ul. Czarnieckiego w rejonie dz. 60/2 zosta≥ ustalony aktualnie obowiπzujπcym
planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwa≥a Rady Miasta Marki Nr XXXIX/
174/97 z dn. 22 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego po≥udniowej czÍúci Miasta Marki). W úwietle powyøszego protest,
jako nieuzasadniony, naleøa≥o odrzuciÊ.

ß 3.
Uchwa≥a podlega przekazaniu wnoszπcej protest.

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

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

UCHWA£A Nr XXXVIII/278/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu PaÒstwa Marzeny i Rafa≥a Rycembel
wniesionego do ustaleÒ projektu zmiany miejscowego planu

E
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Dokoñczenie ze strony 13
powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie, okreúlonym w Rozporzπ-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z
1999 r. Nr 43, poz. 430).

Ad. 2.
Ograniczenie powierzchni dzia≥ki przeznaczonej pod zabudowÍ do 400 m2 na

obszarze oznaczonym symbolem ME wynika bezpoúrednio z decyzji Wojewody
Mazowieckiego znak WOå.VII.6112/19/2001 z dnia dnia 9 marca 2001 r. o wyra-
øeniu zgody na zmianÍ przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzenne-
go na cele nierolne i nieleúne gruntÛw leúnych nie stanowiπcych w≥asnoúci Skarbu
PaÒstwa. Przedmiotowπ decyzjπ czÍúÊ dzia≥ki nr ewid. 9/9 sklasyfikowana w ewi-
dencji gruntÛw jako las (pow. 701 m2) uzyska≥a zgodÍ na przeznaczenie pod bu-
downictwo mieszkaniowe, przy czym warunkiem wykorzystania powyøszej zgody
jest zachowanie nastÍpujπcych warunkÛw: minimalny normatyw dzia≥ki ñ 2000 m2

i maksymalna powierzchnia do wy≥πczenia dzia≥ki z produkcji leúnej na dzia≥ce do
20% powierzchni dzia≥ki, nie wiÍcej jednak niø 400 m2. Tym samym wprowadzenie
do projektu planu, zabudowy mieszkaniowej na czÍúci dzia≥ki nr 9/9 sklasyfikowa-
nej jako las musia≥o nastπpiÊ z uwzglÍdnieniem powyøszych warunkÛw, a w szcze-
gÛlnoúci co do wielkoúci dzia≥ki moøliwej do wy≥πczenia z produkcji leúnej. Zauwa-
øyÊ jednak naleøy, øe projektowane w projekcie planu obecne przeznaczenie dzia≥-
ki nr ewid. 9/9 z obrÍbu 5-08 jest dla wnoszπcych zarzut korzystniejsze niø prze-
znaczenie okreúlone w aktualnie obowiπzujπcym Miejscowym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego Po≥udniowej czÍúci miasta Marki, w ktÛrym jedynie czÍúÊ
dzia≥ki o pow. 599 m2 przeznaczona jest pod zabudowÍ mieszkaniowo-us≥ugowπ z
obowiπzkiem zachowania 50% powierzchni biologicznie czynnej. W pozosta≥ej czÍ-
úci dzia≥ki (teren o pow. 701 m2) plan ustala jako przeznaczenie las ochronny bez
prawa zabudowy. Zawarty w zarzucie wniosek o Ñdokonanie oglÍdzin i weryfikacjÍ
klasyfikacji urzπdzeÒ rolnychî na dzia≥ce nr ewid. 9/9 z obrÍbu 5-08 nie mieúci siÍ
w pojÍciu Ñzarzut do ustaleÒ planuî i w zwiπzku z tym nie moøe byÊ przedmiotem
merytorycznego rozpatrzenia w procedurze planistycznej zwiπzanej z opracowy-
waniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek ten w
istocie jest wnioskiem o dokonanie zmiany w ewidencji gruntÛw polegajπcej na
aktualizacji klasyfikacji gruntowej na dzia≥ce nr ewid. 9/9 z obrÍbu 5-08 i winien byÊ
podnoszony w wystπpieniu do organu prowadzπcego ewidencjÍ gruntÛw.

Uzasadnienie prawne.
Ustalenia wy≥oøonego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego Miasta Marki wprawdzie naruszajπ interes prawny sk≥adajπcych zarzut,
poprzez przeznaczenie czÍúci dzia≥ki na cele drogowe, ale rÛwnoczeúnie sπ one
zgodne z obowiπzujπcym prawem, w granicach przys≥ugujπcego Gminie w≥adztwa
planistycznego wynikajπcego z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.
zm./, zgodnie z ktÛrym Ñustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
naleøy, z wyjπtkiem morskich wÛd wewnÍtrznych oraz morza terytorialnego, do
zadaÒ w≥asnych Gminyî.

Ponadto dzia≥ania polegajπce na ustaleniu przeznaczenia terenu na drogi gminne:
- stanowiπ waøne sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, ktÛre zgodnie z art. 6

ustawy o samorzπdzie gminnym, naleøπ do zakresu dzia≥ania gminy;
- zaspokajajπ zbiorowe potrzeby wspÛlnoty w zakresie ≥adu przestrzennego or-

ganizacji ruchu drogowego, gminnych drÛg i ulic naleøπcych do zadaÒ w≥asnych
gminy /art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorzπdzie gminnym/.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami) Ñ W planach zago-
spodarowania przestrzennego wojewÛdztwa i miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego przeznacza siÍ pod przysz≥π budowÍ drÛg pas terenu o sze-
rokoúci uwzglÍdniajπcej ochronÍ uøytkownikÛw drÛg i terenu przyleg≥ego przed
wzajemnym niekorzystnym oddzia≥ywaniemî. Zgodnie z ß1 pkt.3 Uchwa≥y Nr XVII/
119/2000 Rady Miasta w Markach z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przystπpienia
do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
po≥udniowej czÍúci miasta Marki, zmienionej Uchwa≥π Nr XXIX/207/2001 Rady
Miasta w Markach z dnia 31 paüdziernika 2001 r. zakres planu obejmowaÊ mia≥
miÍdzy innymi odpowiednio do treúci art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. o zagospodarowaniu przestrzennym ñ Ñlinie rozgraniczajπce ulice, place oraz
drogi publiczneî. W tej sytuacji wyznaczenie linii rozgraniczajπcych uk≥adu komuni-
kacyjnego drÛg, jest wype≥nieniem obowiπzku wynikajπcego z powo≥anych wyøej
przepisÛw.

Parametry, g≥Ûwnie szerokoúÊ projektowanych bπdü poszerzanych drÛg, a tak-
øe skrzyøowania tych drÛg, zosta≥y przyjÍte zgodnie z przepisami Rozporzπdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kÛw technicznych, jakim powinny odpowiadaÊ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430), przy czym kaøda z wyznaczonych drÛg stanowi≥a przed-
miot odrÍbnej analizy.

Ponadto na dopuszczalnoúÊ naruszenia projektem planu /w uzasadnionych
merytorycznie przypadkach/ interesu prawnego lub uprawnienia w≥aúciciela lub
uøytkownika wieczystego /i moøliwoúÊ nieuwzglÍdnienia w planie zarzutu/ wskazu-
je teø poúrednio art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÛün.zm.), gdzie okre-
úlono system rekompensat za poniesione szkody. Zatem, jeøeli po uchwaleniu miej-
scowego planu wnoszπcy zarzut wykaøπ, øe korzystanie z nieruchomoúci lub jej
czÍúci w sposÛb dotychczasowy sta≥o siÍ niemoøliwe bπdü istotnie ograniczone,
mogπ øπdaÊ od gminy zgodnie z art. 36 ust 1:

- odszkodowania za poniesionπ rzeczywistπ szkodÍ albo
- wykupienia nieruchomoúci lub jej czÍúci.
Ponadto w przypadku gdy wartoúÊ nieruchomoúci na skutek uchwalenia planu

ulegnie obniøeniu, a wnoszπcy zarzut bÍdπ zbywaÊ tÍ nieruchomoúÊ przed up≥y-
wem 5 lat od daty wejúcia w øycie planu i nie skorzystajπ z uprawnieÒ okreslonych
w art. 36 ust. 1 ustawy, bÍdπ mogli zgodnie z art. 36 ust. 3 øπdaÊ od gminy odszko-
dowania rÛwnego obniøeniu wartoúci nieruchomoúci.

ß 4.
1. Uchwa≥a podlega przekazaniu wnoszπcym zarzut.
2. Uchwa≥Í niniejszπ wnoszπcy zarzut mogπ zaskarøyÊ do WojewÛdzkiego Sπdu

Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6, w terminie 30 dni od daty jej dorÍczenia.

ß 5.
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 6.
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

UCHWA£A Nr XXXVIII/279/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 marca 2006 roku.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaøy w drodze przetargu
niezabudowanej nieruchomoúci gruntowej, stanowiπcej mienie

komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzπdzie gmin-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm ) w zwiπzku z art. 13 ust. 1,
art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoúciami (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1.
Przeznacza siÍ do sprzedaøy w drodze przetargu niezabudowanπ nieruchomoúÊ

gruntowπ, stanowiπcπ mienie komunalne, po≥oøonπ w Markach przy ul. Koúciuszki,
oznaczonπ w ewidencji gruntÛw jako dzia≥ka nr ewid. 95/2 o powierzchni 542 m2 w
obrÍbie 5-06 uregulowana w Kw. nr VII - 141188.

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

ß 3.
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.
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Uchwa³y Rady Miasta Marki
E UCHWA£A Nr XXXVIII/280/2006

Rady Miasta Marki
z dnia 1 marca 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 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z pÛün. zm. ) w zwiπzku z art. 109
ust. 1 pkt 2 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

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

pierwokupu w stosunku do prawa uøytkowania wieczystego niezabudowanej nie-
ruchomoúci gruntowej po≥oøonej w Markach przy ul. OkÛlnej, stanowiπcej dzia≥kÍ
nr ewid. 17/3 o powierzchni 6035 m2 w obrÍbie 3-06, uregulowanπ w Kw. Nr WA1W/
00023670/6, zbywanej przez ÑAUTOMARKî SpÛ≥ka Akcyjna z siedzibπ w Markach
przy ul. OkÛlnej 38 na rzecz ÑELBOX-POMOCE DYDAKTYCZNEî Sp. z o.o. z
siedzibπ w Markach przy ul. S≥onecznej 2.

Numer warunkowej umowy sprzedaøy - Repertorium A nr 450/2006 z dnia
01.02.2006 r.

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

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

UCHWA£A Nr XXXVIII/281/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 marca 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.) w zwiπzku z art. 36
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1.
Majπc na celu realizacjÍ ustaleÒ Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego Po≥udniowej CzÍúci Miasta Marki zatwierdzonego uchwa≥π Nr XXXIX/
174 / 97 Rady Miasta w Markach z dnia 22 kwietnia 1997 r. (Dz. UrzÍdowy Woj.
Warszawskiego Nr 25, poz. 79 z 23 czerwca 1997 r.) wyraøa siÍ zgodÍ na nabycie
do zasobu nieruchomoúci gminnych, w ramach realizacji roszczeÒ w≥aúciciela nie-
ruchomoúci wynikajπcych z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÛün.
zm.) niezabudowanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 100/1
o pow. 216 m2 z obrÍbu 5-07, przeznaczonπ w powo≥anym wyøej planie zagospo-
darowania pod gminnπ drogÍ publicznπ - ul. ButrymÛw w Markach.

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

chodzπcych z budøetu Gminy.

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

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

UCHWA£A Nr XXXVIII/282/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 1 marca 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) w zwiπzku z art. 36
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1.
Majπc na celu realizacjÍ ustaleÒ Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego Po≥udniowej CzÍúci Miasta Marki†  zatwierdzonego uchwa≥π Nr XXXIX/
174 / 97 Rady Miejskiej w Markach z dnia†  22 kwietnia 1997r. (Dz. UrzÍdowy woj.
Warszawskiego Nr 25,†  poz. 79 z†  23 czerwca 1997 r.) wyraøa siÍ zgodÍ na naby-
cie do zasobu nieruchomoúci gminnych, w ramach realizacji roszczeÒ w≥aúciciela
nieruchomoúci wynikajπcych z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÛün.zm.)
niezabudowanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 100/6 o
pow. 53 m2 z obrÍbu 5-07, przeznaczonπ w powo≥anym wyøej planie zagospoda-
rowania pod gminnπ drogÍ publicznπ -†  ul. Wo≥odyjowskiego†  w Markach.

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

chodzπcych z budøetu Gminy.

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

ß 4.
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.
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Urzπd Miasta
Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego 95
Centrala ñ Sekretariat ((((( 781-10-03

(((((781-38-30    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. 38 wew. 138
Biuro Rady pok. 38 wew. 138
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
Referat Zarzπdu DrÛg pok. 21` wew. 121

kier. wew. 115
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. 105, 128, 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 przestÍpstwa
- chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ ciekawymi informacjami - ZA-
DZWO—: Gwarantujemy pe≥nπ anonimowoúÊ, kaøda infor-
macja zostanie sprawdzona. PomÛø sobie i innym.

Przychodnie Zdrowia
ul. Sportowa 3 NZOZ ÑKARDIO-MEDî

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

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

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

Apteka ÑARALIAî ((((( 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 830 - 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
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

ul. Lisa Kuli 3A, ((((( 771 30 23, 761 91 77
fax. 771 43 03

Parafie
pw. úw. Izydora,
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 781 10 51
pw. úw. Andrzeja Boboli,
Al. Pi≥sudskiego 248 ((((( 781 14 92
pw. Matki Boøej KrÛlowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 ((((( 781 13 41
pw. NajúwiÍtszej Maryii Panny Matki Koúcio≥a,
ul. Zπbkowska ((((( 602 451 677

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
Niepubliczne Przedszkole ÑDzieciÍcy Rajî
ul. Pi≥sudskiego 180 ((((( 771 48 05

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


