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Uroczystoúci dziÍkczynne rozpo-
czÍ≥a Msza úw. przy koúciele úw. An-
drzeja Boboli w Markach. Na poczπt-
ku burmistrz miasta Marki - Janusz
WerczyÒski wrÍczy≥ proboszczowi
parafii åw. Andrzeja Boboli  ks. Sta-
nis≥awowi Kalisztanowi narodowπ
flagÍ Polski jako symbol ≥πcznoúci Na-
rodu Polskiego z Koúcio≥em i Koúcio-
≥a z Narodem. Flaga zostanie na sta≥e
umieszczona w koúciele w Strudze.

W okolicznoúciowej homilii ks. Jan
Seremak CSMA - radca generalny
Zgromadzenia åw. Micha≥a Archanio-
≥a ñ przypomina≥ o tym, øe nasz Na-
rÛd od Chrztu Polski otrzymywa≥ od
Opatrznoúci gwiazdy przewodnie ñ

úwiÍtych i wielkich PolakÛw, ktÛrzy
nie szczÍdzili pracy i øycia w budo-
waniu pomyúlnoúci Ojczyzny. Przy-
pomniani zostali patronowie Polski:
úw. Stanis≥aw ze Szczepanowa ñ bi-
skup mÍczennik, úw. Andrzej Bobola
ñ rÛwnieø patron parafii michalickiej
w Markach oraz b≥. ks. Bronis≥aw
Markiewicz ñ wychowawca dzieci i
m≥odzieøy, spo≥ecznik i patriota. Ka-
znodzieja pochyli≥ siÍ nad osobπ i
przes≥aniem S≥ugi Boøego Jana Paw-
≥a II, ktÛry nie tylko rozs≥awi≥ PolskÍ
na úwiecie, lecz takøe da≥ poczπtek
wielkiemu zrywowi, ktÛry obali≥ ko-
munizm, przypomnia≥ ideÍ solidar-
noúci i mocno wskaza≥ na Jezusa
Chrystusa ñ Jedynego, ktÛry jest w

14 maja br. ks. biskup Stanis³aw Kêdziora przewodniczy³ uroczy-
sto�ciom dziêkczynnym za beatyfikacjê ks. Bronis³awa Markiewi-
cza - za³o¿yciela Zgromadzeñ zakonnych �wiêtego Micha³a Archa-
nio³a - oraz po�wiêci³ pomnik i Skwer imienia B³ogos³awionego w
Markach ko³o Warszawy.

B³ogos³awiony
ks. Markiewicz w Markach

stanie daÊ ludzkoúci szczÍúcie tu na
ziemi i w wiecznoúci.

Po Mszy úw. Zarzπdy ZgromadzeÒ
åw. Micha≥a Archanio≥a, licznie zebra-
ni parafianie i goúcie, przedstawicie-
le w≥adz lokalnych (burmistrz Marek
- Janusz WerczyÒski, przewodniczπ-
cy rady powiatowej w Wo≥ominie -
Adam KopczyÒski, przewodniczπca
Rady Miasta Marki - Maria Przybysz-
Piwko, burmistrz Radzymina - Zbi-
gniew Piotrowski), przedstawiciel
Warszawskiej Inspektorii SalezjanÛw
ñ ks. Jan NiewiÍg≥owski SDB i Stowa-
rzyszenie WychowankÛw i PrzyjaciÛ≥
Michalickich udali siÍ na skwer ñ od-
dalony oko≥o 200 m od koúcio≥a para-
fialnego ñ ktÛry, wraz z pomnikiem
(ufundowanym przez Stowarzysze-
nie WychowankÛw i PrzyjaciÛ≥ Mi-
chalickich oraz Miasto Marki) poúwiÍ-
ci≥ ks. bp Stanis≥aw KÍdziora.

Podczas poúwiÍcenia zwrÛcono
uwagÍ na aktualnoúÊ przes≥ania b≥. ks.
Bronis≥awa Markiewicza, ktÛry w
mocnej rodzinie, solidnym wychowa-
niu - opartym na wierze, wiedzy i
patriotyzmie ñ widzia≥ antidotum na
patologie spo≥eczne, brak wychowa-
nia i demoralizacjÍ dzieci i m≥odzie-
øy oraz przestÍpstwa nieletnich (w
blokowiskach, na stadionach itp.).

ks. Sylwester £¹cki CSMA

Burmistrz Janusz Werczyñski podpisuje
Akt Erekcyjny pomnika ks. Markiewicza.

Pomnik ks. Markiewicza po�wiêci³ ks. biskup Stanis³aw Kêdziora. Dokoñczenie na str. 4
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Absolutorium
dla Burmistrza
Rada Miasta Marki podczas XL se-

sji w dniu 17 maja 2006 r. udzieli≥a
absolutorium za 2005 rok burmi-
strzowi Januszowi WerczyÒskiemu.
Wynik g≥osowania - 12 g≥osÛw za
udzieleniem absolutorium, 2 g≥osy
przeciwne oraz 1 wstrzymujπcy siÍ.

DzieÒ wczeúniej, 16 maja przypa-
da≥a okrπg≥a, 10. rocznica sprawowa-
nia stanowiska burmistrza naszego
miasta przez Janusza WerczyÒskie-
go.

Stawki op³at
za wodê i �cieki
Rada Miasta, na sesji w dniu 26

kwietnia 2006 roku podjÍ≥a uchwa≥Í
o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodÍ i zbiorowe od-
prowadzanie úciekÛw na terenie Mia-
sta Marki.

Za 1 metr szeúcienny wody zap≥a-
cimy 2,49 z≥, natomiast za 1 metr sze-
úcienny úciekÛw wprowadzanych do
sieci kanalizacyjnej - 4,00 z≥.

Stawki te obowiπzujπ od 1 czerw-
ca 2006 do 31 maja 2007 roku. Pomi-
mo powszechnych podwyøek cen np.
za paliwa, energiÍ op≥aty za wodÍ i
úcieki w Markach pozosta≥y na pozio-
mie ubieg≥ego roku.

Nieruchomo�ci
rodziny
Whiteheadów
Rada Miasta Marki na sesji w dniu

26 kwietnia podjÍ≥a uchwa≥Í w spra-
wie nabycia do gminnego zasobu nie-
ruchomoúci, nieruchomoúci rodziny
WhiteheadÛw po≥oøonych w mieúcie
Marki. Do podjÍcia dzia≥aÒ w tym
kierunku upowaøniony zosta≥ Bur-
mistrz Miasta.

MARCOVIA
zagospodarowana
ZakoÒczy≥o siÍ postÍpowanie

przetargowe na wykonanie projektu
zagospodarowania terenu klubu
sportowego MARCOVIA przy ul.
WspÛlnej w Markach. Do UrzÍdu
Miasta wp≥ynÍ≥y 4 oferty. Trzy oferty
zosta≥y odrzucone. W wyniku oceny
ofert wybrano, jako najkorzystniejszπ,
ofertÍ firmy MD POLSKA Sp. z o.o. z
Warszawy. Cena wybranej oferty 60
878,00 z≥.

W dniu 6 maja 2006 roku Burmistrz
miasta Marki zawar≥ umowÍ nr 3420/
184/2006, ktÛrej przedmiotem jest
wykonanie projektu zagospodarowa-
nia terenu klubu sportowego MAR-
COVIA. Umowa zosta≥a zawarta z
wybrana w trybie przetargu nieogra-
niczonego firmπ MD POLSKA. Ter-
min wykonania przedmiotu umowy
- 21 sierpnia 2006 roku. Termin uzy-
skania pozwolenia na budowÍ - 20
paüdziernika 2006 roku.

Gmina Miasto Marki przygotowu-
je wniosek aplikacyjny o dofinanso-
wanie ze úrodkÛw Mechanizmu Fi-
nansowego EOG i Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego w ramach
priorytetu ÑOpieka zdrowotna i opie-
ka nad dzieckiemî projektu stworze-
nia ogÛlnodostÍpnej strefy rekreacji
dzieciÍcej poprzez zagospodarowanie
i modernizacjÍ terenu wykorzystywa-
nego przez klub sportowy MARCO-
VIA usytuowany w Markach przy ul.
WspÛlnej.

Wniosek zostanie z≥oøony w II tu-
rze naboru projektÛw do wspÛ≥finan-
sowania realizacji tej inwestycji ze
úrodkÛw MF EOG i NMF pod koniec
III kwarta≥u 2006 roku.

O�wietlenia
Bandurskiego
i Ustronie
W dniu 26 kwietnia Burmistrz

Miasta zawar≥ umowÍ z wykonawcπ
oúwietlenia ulicznego w ulicach Ban-
durskiego i Ustronie w Markach.
Umowa przewiduje wykonanie
oúwietlenia w ciπgu 2 miesiÍcy, liczπc
od daty wprowadzenia Wykonawcy
na budowÍ. £πczna kwota wynagro-
dzenia za roboty stanowiπce przed-
miot umowy wynosi kwotÍ 19.950,76
z≥ brutto.

Ocieplenie budynku
RozstrzygniÍto postÍpowanie o

udzielenie zamÛwienia publicznego
na ocieplenie úcian i stropodachu bu-
dynku mieszkalnego Al. Marsz. J. Pi≥-
sudskiego 196A w Markach. Do wy-
konania robÛt wybrano ofertÍ firmy
P.H.U. INS-BUD s.c. z Koby≥ki.

Budowa wodoci¹gu
w kolejnych ulicach
ZakoÒczy≥o siÍ postÍpowanie

przetargowe na budowÍ wodociπgu
w ulicach: Mokrej, Jaracza, w ul. bez
nazwy dz. nr 27, Rzemieúlniczej w
Markach. W postÍpowaniu wp≥ynÍ-
≥o 5 ofert. W wyniku oceny ofert wy-
brano, jako najkorzystniejszπ, ofertÍ
firmy STD NASI£OWSKI z Zielonki.
Cena wybranej oferty 115 000 z≥.

Postêpowanie
administracyjne
Burmistrz Miasta Marki wszczπ≥

postÍpowanie administracyjne na
wniosek PPHU Rawski w JÛzefowie
o wydanie decyzji o úrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiÍwziÍ-
cia polegajπcego na budowie stacji
paliw p≥ynnych przy ul. Fabrycznej.

Szlaki rowerowe
w Markach
Nadszed≥ sezon sprzyjajπcy rekre-

acji - takøe tej na dwÛch kÛ≥kach. W
naszym mieúcie wytyczono szlaki ro-
werowe. Mapa i opisy techniczne
szlakÛw znajdujπ siÍ na stronach in-
ternetowych Portalu Spo≥ecznoúci
Marek.

Niebieski - Szlak rekreacyjny oznaczo-
ny kolorem niebieskim ma d³ugo�æ oko³o
24,5 kilometra. Rozpoczyna swój bieg przy
Urzêdzie Miasta Marki i dalej przebiega w
okolicach dawnej �zwa³ki�, lasem w stronê
Czarnej Strugi, poprzez Lasy Drewnickie,
Uroczysko Czarna Struga do Zamostków
Wólczañskich, Rezerwat Puszcza S³upec-
ka, Rezerwat £êgi Czarnej Strugi; Bielówek
i okolice cmentarza w Markach. Koniec
szlaku znajduje siê przy Urzêdzie Miasta
Marki.

Zielony - Szlak o charakterze przyrod-
niczym oznaczony kolorem zielonym. Jego
d³ugo�æ wynosi oko³o 20,5 kilometra. Szlak
zielony swój bieg rozpoczyna równie¿ przy
Urzêdzie Miasta Marki i przebiega wzd³u¿
rzeki D³ugiej, poprzez Koloniê Nowa Zie-
lonka, Lasy Dwernickie, Uroczysko Horo-
wa Góra, Sêkowin, Jaworówkê, Czarn¹
Strugê, w rejonie ul. Grunwaldziej i obok
�zwa³ki�. Tak¿e szlak zielony koñczy swój
bieg przy Urzêdzie Miasta Marki.

Czarny - Rowerowy �Szlak Pamiêci
Narodowej w Markach� oznaczony kolo-
rem czarnym przebiega w okolicach jezio-
ra Kruczek. Jego d³ugo�æ wynosi oko³o 10
kilometrów.
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�Ad Astra�
zaprasza
Prywatna Szko≥a Podstawowa

ÑAd Astraî zaprasza dzieci z klas 0-
3 oraz ich rodzicÛw zainteresowa-
nych szko≥π na dzieÒ otwarty. W
dniu 7 czerwca 2006 o godzinie 15.00
bÍdzie moøna obejrzeÊ program
przygotowany przez uczniÛw, dzie-
ci bÍdπ mog≥y uczestniczyÊ w poka-
zowych zajÍciach, a rodzice osobiúcie
zapoznaÊ siÍ z ofertπ szko≥y podsta-
wowej.

Dyrektor

Joanna Go³êbiewska

Wycinka
przy S³onecznej
W zwiπzku z interwencjπ miesz-

kaÒcÛw miasta w sprawie usuwania
drzew z dzia≥ki nr 2/6 w obrÍbie 3 -
08 przy ul. S≥onecznej, Urzπd Miasta
w Markach po przeprowadzeniu po-
stÍpowania wyjaúniajπcego informu-
je, øe na usuniÍcie tych drzew Przed-
siÍbiorstwo Budowlano - Telekomu-
nikacyjne otrzyma≥o zgodÍ Dyrekto-
ra Regionalnej Dyrekcji LasÛw PaÒ-
stwowych w Warszawie decyzjπ z
dnia 28 kwietnia 2005 r. na wy≥πcze-
nie z produkcji gruntÛw leúnych i
wyrπb drzewostanu pod budownic-
two wielorodzinne zgodne z miejsco-
wym planem zagospodarowania
przestrzennego

Opryski przeciw
kleszczom
Urzπd Miasta Marki zakoÒczy≥

przeprowadzanie opryskÛw przeciw
kleszczom i larwom komarÛw. Opry-
ski odbywa≥y siÍ na terenach szkÛ≥ i
przedszkoli w mieúcie a takøe w par-
kach i na przydroønych rowach.

Chronimy
kasztanowce
Pracownicy UrzÍdu Miasta Marki

na poczπtku maja zak≥adali opaski
lepne na kasztanowce rosnπce w mie-
úcie. Opaski te zapobiegajπ øerowa-
niu szkodnika jakim jest szrotÛwek
kasztanowcowiaczek. MieszkaÒcy
posiadajπcy na swoich posesjach
kasztanowce, a zainteresowani ochro-
nπ swoich drzew mogli zg≥aszaÊ za-
potrzebowanie na opaski do Refera-
tu Ochrony årodowiska. Niestety, za-
interesowanie nie by≥o zbyt duøe, a
efekt walki ze szkodnikiem drzew jest

wtedy znaczπcy, gdy wszystkie kasz-
tanowce zostajπ poddane ochronie.

Selektywna
zbiórka trwa
Informujemy, øe akcja selektywnej

zbiÛrki odpadÛw obejmujπca obszar
pomiÍdzy rzekπ D≥ugπ, Al. Marsz. J.
Pi≥sudskiego, ul. Duøπ i wschodniπ
granicπ miasta, prowadzona jest na-
dal. Odpady zbierane sπ w pierwszy
czwartek kaødego miesiπca. Osoby
mieszkajπce we wskazanym obszarze
nie uczestniczπce do tej pory w akcji
lub nowo zamieszka≥e a chcπce w niej
uczestniczyÊ, mogπ zg≥aszaÊ siÍ po
worki do selektywnej zbiÛrki do Re-
feratu Ochrony årodowiska UrzÍdu
Miasta Marki w godzinach pracy
UrzÍdu.

Mak i konopie
Burmistrz Miasta informuje, øe

Wojewoda Mazowiecki dzia≥ajπc na
podstawie art. 46 ust.8 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia≥aniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)
wyda≥ Rozporzπdzenie Nr 8 z dnia 7
kwietnia 2006 r. w sprawie ogÛlnej
powierzchni przeznaczonej pod upra-
wy maku niskomorfinowego i kono-
pi w≥Ûknistych oraz rejonizacji tych
upraw w 2006 roku.

Zgodnie z tym rozporzπdzeniem
uprawa maku niskomorfinowego w
2006 r. ustalona zosta≥a na powierzch-
ni 10 ha w dwÛch gminach woje-
wÛdztwa mazowieckiego. W powie-
cie p≥ockim w gminie Drobin - 5 hek-
tarÛw i powiecie gostyniÒskim w
gminie Sanniki - 5 hektarÛw. Ozna-
cza to, øe pozosta≥ym terenie woje-
wÛdztwa mazowieckiego obowiπzu-
je zakaz uprawy maku. Wojewoda w
zarzπdzeniu stwierdzi≥, øe nie ustala
siÍ ogÛlnej powierzchni przeznaczo-
nej pod uprawÍ konopi w≥Ûknistych.
Zakaz uprawy konopi dotyczy wiÍc
ca≥ego obszaru wojewÛdztwa.

W przypadku stwierdzenia pro-
wadzenia upraw maku i konopi
w≥Ûknistych w sposÛb niezgodny z
ustawπ z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdzia≥aniu narkomanii (art.51),
Burmistrz Miasta wydaje nakaz znisz-
czenia tych upraw. Odbywa siÍ to
poprzez zaoranie lub przekopanie
gruntu, na koszt prowadzπcego upra-
wÍ. Nakazowi nadaje siÍ rygor na-
tychmiastowej wykonalnoúci.

Rozporzπdzenie zosta≥o opubliko-
wane w Dzienniku UrzÍdowym Wo-
jewÛdztwa Mazowieckiego Nr 68.

Czynsze a PIT
Zarzπd Mieniem Komunalnym

UrzÍdu Miasta Marki informuje, øe
zgodnie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26
lipca 1991 roku o podatku dochodo-
wym od osÛb fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14 poz. 176, ze zm.), stano-
wiπcym, iø opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym podlegajπ wszel-
kiego rodzaju dochody, z wyjπtkiem
dochodÛw wymienionych w
art.21,52, 52a i art. 52c oraz dochodÛw
od ktÛrych na podstawie przepisÛw
Ordynacji podatkowej zaniechano
poboru podatku regulujπcπ zasady
opodatkowania dochodÛw osobi-
stych, istnieje obowiπzek wystawia-
nia informacji PIT o dochodach w
przypadku umorzenia najemcom lo-
kali mieszkalnych zaleg≥oúci czynszo-
wych. Wynika z tego, øe kaøda kwo-
ta umorzenia op≥at czynszowych i
odsetek stanowi przychÛd najemcy i
podlega opodatkowaniu w UrzÍdzie
Skarbowym. Jednakøe w przypadku
z≥ej sytuacji materialnej podatnika,
ktÛra powoduje, iø nie jest on w sta-
nie wype≥niÊ swoich zobowiπzaÒ po-
datkowych, moøe on zwrÛciÊ siÍ do
w≥aúciwego organu podatkowego z
wnioskiem o umorzenie zaleg≥oúci
podatkowej, stosownie do postano-
wieÒ art.67a ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.
U. z 2005r. Nr 8 poz.60, ze zm). Jed-
noczeúnie informujemy, øe kwoty
umorzonych naleønoúci (stanowiπce
przychÛd w rozumieniu przepisÛw
podatkowych) sπ zaliczane do docho-
du, ktÛry warunkuje (i w konsekwen-
cji czasami uniemoøliwia) przyznanie
úwiadczeÒ o charakterze socjalnym.

Us³ugi opiekuñcze
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w

Markach uprzejmie informuje, øe w
dniu 18 kwietnia 2006 r w wyniku
przeprowadzenia przetargu nieogra-
niczonego na realizacjÍ us≥ug opie-
kuÒczych o charakterze gospodar-
czym na rzecz klientÛw Oúrodka zo-
sta≥a zawarta umowa pomiÍdzy
Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej w
Markach ul. Lisa Kuli 3A a Agencjπ
S≥uøby Spo≥ecznej w Warsza-
wie.Umowa zosta≥a zawarta na okres
od 1.05.2006 r do 31.12.2006 r. Us≥u-
gami opiekuÒczymi o charakterze
gospodarczym objÍtych bÍdzie ok. 45
osÛb miesiÍcznie a przewidywana
iloúÊ godzin úwiadczonych us≥ug
opiekuÒczych wynosiÊ bÍdzie úrednio
w miesiπcu ok. 1250.
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Skwer w Strudze u wylotu ul. Le-
gionowej jeszcze tak niedawno by≥
zaniedbany. Dziú, na piÍknie zago-
spodarowanym i wypielÍgnowanym
skwerze stanπ≥ pomnik ks. Bronis≥a-
wa Markiewicza.

niom ñ powiedzia≥ burmistrz Janusz
WerczyÒski.

Ods≥oniÍcia pomnika dokonali:
ksiπdz biskup Stanis≥aw KÍdziora,
prze≥oøony generalny ksiÍøy micha-
litÛw ks. Kazimierz Radzik, prze≥oøo-
na generalna siÛstr michalitek matka
Edyta GoliÒska.

- Teraz, kiedy bÍdziemy przecho-
dziÊ, przejeødøaÊ g≥Ûwnπ ulicπ ten
pomnik bÍdzie nam wszystkim przy-
pomina≥ o tym, czego dokona≥ ksiπdz
Markiewicz. PozwÛlcie, øe nawiπøÍ
do ostatniej encykliki papieskiej, pa-

B³ogos³awiony
ks. Markiewicz w Markach

Bronis³aw Markiewicz urodzi³ siê 13
lipca 1842 roku w Pruchniku, na terenie
obecnej Archidiecezji Przemyskiej. W
1863 roku, po uzyskaniu �wiadectwa doj-
rza³o�ci, wst¹pi³ do Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Przemy�lu. Ukoñ-
czywszy przewidziane studia, dnia 15
wrze�nia 1867 roku zosta³ wy�wiêcony na
kap³ana. Chc¹c lepiej przygotowaæ siê do
pracy z m³odzie¿¹, studiowa³ przez dwa
lata pedagogikê, filozofiê i historiê na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-
wie i Uniwersytecie Jagielloñskim w Kra-
kowie. W roku 1875 zosta³ mianowany
proboszczem w miejscowo�ci Gaæ a dwa
lata pó�niej w B³a¿o-
wej. W roku 1982 po-
wierzono mu wyk³ady
z teologii pastoralnej
w Wy¿szym Semina-
rium Duchownym w
Przemy�lu. W listopa-
dzie 1885 roku wyje-
cha³ do W³och. Tutaj
wst¹pi³ do Zgroma-
dzenia Salezjanów i w
dniu 25 marca 1887
roku mia³ przywilej i
rado�æ z³o¿yæ �luby
zakonne na rêce �w.
Jana Bosko.

Ksi¹dz Bronis³aw
Markiewicz id¹c za
duchem �w. Jana Bo-
sko, oprócz zwyczaj-
nej dzia³alno�ci parafialnej, po�wiêci³ siê
formowaniu m³odzie¿y biednej i sierocej.
Dla niej otworzy³ w Miejscu Piastowym
Instytut wychowawczy, który zapewnia³
wychowankom pomoc materialn¹ i du-
chow¹, przygotowuj¹c ich jednocze�nie
do przysz³ego samodzielnego ¿ycia po-
przez formacjê zawodow¹ w szko³ach
dzia³aj¹cych przy tym¿e instytucie. W tym
te¿ celu zdecydowa³ siê w 1897 roku za-

³o¿yæ dwa nowe Zgromadzenia zakonne
oparte na duchowo�ci i statutach opraco-
wanych przez �w. Jana Bosko i dostoso-
wanych do specyfiki swego szczególne-
go charyzmatu. Ks. Markiewicz, przyjêty
ponownie do diecezji przemyskiej, wype³-
nia³ nadal obowi¹zki proboszcza i dyrek-
tora Instytutu o nazwie �Towarzystwo Po-
w�ci¹gliwo�æ i Praca� (powsta³ego w
1898 roku), dla którego stara³ siê o otrzy-
manie zatwierdzenia ko�cielnego jako
zgromadzenia zakonnego. Zgromadzenia
�w. Micha³a Archanio³a zosta³y zatwier-
dzone po �mierci Za³o¿yciela: ga³¹� mê-
ska w 1921 a ga³¹� ¿eñska w 1928 roku.

Dnia 2 lipca
1994 roku, w obec-
no�ci Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II, zosta³
og³oszony Dekret o
heroiczno�ci cnót
ks. Markiewicza.
Dziesiêæ lat pó�niej,
tj. dnia 20 grudnia
2004 roku zosta³
promulgowany De-
kret o cudzie zdzia-
³anym przez Boga
za wstawiennic-
twem Ks. Markie-
wicza, co otworzy³o
drogê do jego beaty-
fikacji.

 �Chcia³bym ze-
braæ miliony dzieci i m³odzie¿y z wszyst-
kich krajów i narodów,  ¿ywiæ ich za dar-
mo i przyodziewaæ ich na duszy i na cie-
le�. Ks. Markiewicz pozosta³ wierny do
koñca ¿ycia temu nakazowi mi³o�ci po³¹-
czonemu z odwa¿n¹ � jak na owe czasy �
opcj¹ na rzecz ubogich, przyjmuj¹c w spo-
sób heroiczny wszystkie skutki jakie zeñ
wyp³ywa³y.

- Ksiπdz Bronis≥aw Markiewicz
nigdy nie by≥ w Markach. ByÊ moøe
nawet nigdy nie s≥ysza≥ o istnieniu
takiej miejscowoúci jak Marki. Ale czy
ktokolwiek z nas wπtpi w to, øe w tej
chwili jest on obecny miÍdzy nami?
Jest obecny poprzez jego naukÍ, po-
przez naukÍ, ktÛra od dziesiπtkÛw lat
w tym miejscu, w tej czÍúci Mazow-
sza jest upowszechniana, roznoszona
przez jego uczniÛw i jego spadkobier-
cÛw, przez Zgromadzenia úw. Micha-
≥a Archanio≥a. Jesteúmy ogromnie
wdziÍczni za to, øe kolejne juø poko-
lenie wzrasta w duchu tych wartoúci,
kolejne pokolenie wzrasta w duchu
Ñpowúciπgliwoúci i pracyî. Niech ten
pomnik, ktÛry zbudowaliúmy, po-
mnik poúwiÍcony b≥ogos≥awionemu
Bronis≥awowi Markiewiczowi, bÍdzie
wyrazem naszej wdziÍcznoúci, ale
takøe zobowiπzaniem dla nas wszyst-
kich, abyúmy naukÍ b≥ogos≥awione-
go Bronis≥awa Markiewicza zacho-
wywali, abyúmy tÍ naukÍ, w ktÛrej
wzroúliúmy dali nastÍpnym pokole-

pieøa Benedykta XVI ÑDeus Caritasî,
BÛg jest mi≥oúciπ W tej encyklice Oj-
ciec åwiÍty nam wszystkim przypo-
mina, abyúmy na mi≥oúÊ boøπ odpo-
wiadali mi≥oúciπ. Trzeba kszta≥towaÊ
swoje serce tak, øeby ono widzia≥o.
Serce, ktÛre widziÖ Ksiπdz Markie-
wicz mia≥ serce, ktÛre widzia≥o. Ni-
gdy nie przeszed≥ obojÍtnie wobec
drugiego cz≥owieka, zw≥aszcza po-
trzebujπcego. Uczmy siÍ od niego -
mÛwi≥ pod pomnikiem w Strudze ks.
bp. Pomocniczy Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej Stanis≥aw KÍdziora.

Burmistrz Janusz Werczyñski podczas
uroczysto�ci w Strudze.
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W MARECKIM OåRODKU KUL-
TURY 21 MAJA ZOSTA£Y OTWARTE

DWIE WYSTAWY: MALARSTWA EWY

KANN I FOTOGRAFII MICHA£A G•-
TARZEWSKIEGO. PIERWSZA WYSTA-
WA TO TW”RCZOå∆ DOJRZA£A, ØY-
WIO£OWO ZESTAWIONYCH BARW,
M”WI•CA O SILNYCH ZWI•ZKACH

UCZUCIOWYCH. NA DRUGIEJ ZA-
PREZENTOWANO CZARNO-BIA£E

FOTOGRAFIE, CHARAKTERYZUJ•CE

SI� ATMOSFER• PUSTKI POZBAWIO-
NEJ POSTACI LUDZKICH.

Micha≥ ÑG•TIî Gπtarzewski (ur.
1985r.) jest studentem drugiego roku
Akademii Pedagogiki Specjalnej (kie-
runek edukacja medialna). W wieku
siedmiu lat przeprowadzi≥ siÍ z rodzi-
nπ do Marek.

Jego wystawa ÑHo≥dî jest poúwiÍ-
cona architekturze Warszawy, dawnej
i modernistycznej. Poprzez moje zdjÍ-
cia chcia≥em oddaÊ ho≥d ukochanemu,
najpiÍkniejszemu miastu na úwiecie.
To ono jest mojπ muzπ.

Kaøde zdjÍcie opatrzone jest frag-
mentami tekstÛw muzyki rapowej i
hip - hopowej. - Co u Ciebie? - DajÍ
radÍ, nie wadzÍ, miej to na uwadze,
powolutku siÍ prowadzÍ. Dobrze.
Czas mija w walce o øycie lepsze, co-
raz prÍdzej, przyjdü pogadaÊ, jak
chcesz wiedzieÊ wiÍcej. (Koro, frag-
ment utworu ÑØycie Warszawyî).
Moim zdaniem kaødy cz≥owiek ma w
sobie jakiú ukryty talent, najwaøniej-
szπ rzeczπ jest odnalezienie go i czer-
panie jak najwiÍkszej radoúci z jego
rozwijania - twierdzi autor zdjÍÊ, ktÛ-
ry po raz pierwszy zaprezentowa≥
swoje prace szerszej publicznoúci.

Ewa Kann przeøy≥a øycie, ktÛre nie
szczÍdzi≥o jej wyzwaÒ. Urodzi≥a siÍ
w 1923 roku. MaturÍ uzyska≥a na taj-
nych kompletach w czasie okupacji,
dyplom z malarstwa na warszawskiej
Akademii Sztuk PiÍknych w 1955
roku. Uczestniczy≥a w ruchu oporu,
jako sanitariuszka bra≥a udzia≥ w Po-
wstaniu Warszawskim, uciek≥a z obo-
zu koncentracyjnego, porucznik re-
zerwy Wojska Polskiego, odznaczona
Warszawskim Krzyøem PowstaÒ-
czym i Medalem ZwyciÍstwa i Wol-
noúci 1945. Do tego wychowa≥a troje
dzieci i doczeka≥a siÍ oúmiorga wnu-

TWÓRCZO�Æ I PASJA
- NIEUSTANNE �WIÊTO ¯YCIA

Obie wystawy potrwajπ do 21 czerwca
Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (0-22) 781 14 06,
www.mokmarki.pl ,
pon. - pt. godz. 12 - 19.

kÛw. Ostatni rok
swego øycia
mieszka≥a w Mar-
kach, dokπd prze-
prowadzi≥a siÍ z
Warszawy z sy-
nem Piotrem i
jego rodzinπ. Po-
zostawi≥a po sobie
setki obrazÛw.
Bra≥a udzia≥ w
wielu wystawach
zbiorowych i in-
dywidualnych w
kraju i za granicπ.
Poúmiertna wy-
stawa artystki
mog≥a siÍ odbyÊ dziÍki staraniom
Magdaleny Znajkiewicz.

TwÛrczoúÊ Ewy Kann jest prze-
piÍkna - sprawia bardzo unikalne
wraøenie, øe wszystko na jej obrazach
jest absolutnie takie, jakie byÊ powin-
no. Jej malarstwo tryska m≥odzieÒczπ
ciekawoúciπ úwiata, chciwπ otwarto-
úciπ na jego zmys≥owe piÍkno. Swo-
bodna gra ogromnej si≥y wyobraüni -
úwiat codziennoúci podniesiony do
rangi fantazji, snu, nierealnoúci (ÑJe-
sienny dπbî, ÑJanuary 2004 - zebryî,
ÑOr≥yî). ZagÍszczenie postaci i kolo-
rowa ornamentyka prac przypomina

innego mistrza malarstwa Gustava
Klimta (np. ÑSzybkie snyî). Dla niej
malarstwo by≥o sposobem na øycie,
wielkπ pasjπ, úrodkiem wyraøania
emocji, a przede wszystkim, jak to
wynika z jej s≥Ûw, nieustannym úwiÍ-
tem i radoúciπ. Artystka o sobie: By≥
czas, øe niechÍtnie rozstawa≥am siÍ z
moimi pracami, wydawa≥y mi siÍ
zbyt osobiste, øeby je oddawaÊ nie-
znajomym ludziom, albo sprzedawaÊ
w sklepie jak jajka czy kapustÍ - teraz
przyszed≥ czas, øeby siÍ dzieliÊ.

Adela
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300 dodatkowych patroli poja-
wi siê do koñca roku na ulicach
Marek.

Wiêcej
policyjnych patroli
Program s≥uøb ponadnormatyw-

nych ruszy≥ juø wczeúniej w Zπb-
kach,  Zielonce i Wo≥ominie.  Dzisiaj
przysz≥a kolej na Marki. To  dziÍki
porozumieniu  zawartym  pomiÍdzy
burmistrzem tego miasta Januszem
WerczyÒskim i  m≥. insp. Janem Gra-
lem,  komendantem powiatowym
policji w Wo≥ominie. Do koÒca tego
roku  na ulicach miasta pojawi siÍ aø
300 dodatkowych patroli.   W ciπgu
najbliøszych miesiÍcy, oprÛcz etato-
wej liczby  policjantÛw do pracy sta-
wi siÍ codziennie dodatkowo kilku
funkcjonariuszy, tworzπc po 2 - 3
patrole na terenie kaødej z  gmin, z
ktÛrymi podpisano porozumienie.

MoøliwoúÊ pe≥nienia  s≥uøby po-
nadnormatywnej jest formπ wyrÛø-
nienia dla najlepszych  policjantÛw.
S≥uøby ponadnormatywne to znako-
mity pomys≥ na zwiÍkszenie iloúci
patroli na ulicach. DziÍki porozumie-
niom z samorzπdami Marek, Wo≥o-
mina, Zielonki i Zπbek, policjanci w
czasie wolnym  od normalnej s≥uø-
by, mogπ robiÊ to, co robiπ najlepiej:
strzec  bezpieczeÒstwa obywateli.
S≥uøby ponadnormatywne sπ finan-
sowane z budøetu poszczegÛlnych
gmin i miast. Za≥oøeniem tego pro-
gramu jest to aby, umundurowane
piesze patrole pojawia≥y siÍ w tych
punktach, ktÛre uznawane sπ za nie-
bezpieczne, najbardziej zagroøone
przestÍpczoúciπ i chuligaÒstwem.
Miejsca takie  typowane bÍdπ na pod-
stawie bieøπcej analizy stanu zagro-
øenia  przestÍpczoúciπ prowadzonej
przez PolicjÍ.  Jest tu rÛwnieø miej-
sce na realizacjÍ za≥oøeÒ programu
ÑReaguj.  Powiadom. Nie toleruj Ñ.

Liczymy na wspÛ≥dzia≥anie na-
szych  mieszkaÒcÛw, na informacje
od nich, na nie tolerowanie  przestÍp-
czoúci, na pomoc w wytypowaniu
miejsc, gdzie te  dodatkowe patrole
mogπ byÊ skierowane. Nie lekcewa-
øymy øadnych  sygna≥Ûw. Funkcjo-
nariusze bÍdπ tak pe≥niÊ s≥uøbÍ, aby
przeciwdzia≥aÊ tym zjawiskom, ktÛ-
re odczuwane sπ przez  mieszkaÒcÛw
jako najbardziej dokuczliwe i aby za-
pewniÊ  obywatelom poczucie bez-
pieczeÒstwa.

Piotr Kaczorek,

Oficer Prasowy KPP Wo³omin

Gdzie nowy
komisariat?
Grupa mareckich radnych przed-

stawi≥a koncepcjÍ lokalizacji nowego
komisariatu policji w Markach. Ich
zdaniem wybrane wczeúniej miejsce
na siedzibÍ mareckiej policji, czyli te-
ren sπsiadujπcy z Mareckim Oúrod-
kiem Zdrowia nie jest w≥aúciwe. Jed-
nym z argumentÛw jest to, øe lokali-
zacja w centrum obniøa wartoúÊ nie-
zagospodarowanych nieruchomoúci,
ktÛre znajdujπ siÍ w pobliøu, ograni-
cza takøe moøliwoúci kszta≥towania
centrum miasta. Problem polega na
tym, øe zmiana lokalizacji moøe od-
daliÊ perspektywÍ budowy nowego
komisariatu. Zdaniem przedstawicie-
li policji moøliwe by≥o dokoÒczenie
inwestycji nawet w tym roku.

Sygnalizacja
10 maja zosta≥a uruchomiona sy-

gnalizacja úwietlna na skrzyøowaniu

Al. M. J. Pi≥sudskiego z ul. Spokojnπ
w Markach. Jest to kolejny element
majπcy na celu poprawÍ bezpieczeÒ-
stwa uøytkownikÛw drÛg w naszym
mieúcie.

O rozbudowie
�trójki�
27 kwietnia burmistrz miasta Mar-

ki Janusz WerczyÒski w trakcie zebra-
nia w Szkole Podstawowej nr 3 zapre-
zentowa≥ rodzicom uczniÛw tej szko-
≥y projekt rozbudowy placÛwki. Bur-
mistrz wskaza≥ na te elementy projek-
tu, ktÛre zdaniem osÛb krytykujπcych
koncepcjÍ rozbudowy sπ niew≥aúci-
wie zaprojektowane. Rodzice nie po-
dzielili poglπdu osÛb negujπcych pro-
jekt. Rodzice, mieszkaÒcy ul. Pomni-
kowej i ulic sπsiednich majπ problem
z parkowaniem samochodÛw przy
szkole. Rozbudowa placÛwki to tak-
øe likwidacja tego problemu, bowiem
projektanci przewidzieli miejsca par-
kingowe.

Prace w ul. Fabrycznej
Zgodnie z informacjami Starostwa Powiatu Wo≥omiÒskiego jeszcze w tym

roku zakoÒczona bÍdzie modernizacja ul. Fabrycznej. Pierwszy etap, czyli
budowa skrzyøowania z sygnalizacjπ úwietlnπ ul. Fabrycznej z ul. Zπbkow-
skπ zosta≥ zakoÒczony na prze≥omie roku. Od miesiπca trwajπ prace na odcin-
ku od ul. Zπbkowskiej do granicy z Zielonkπ. Juø dwa lata temu zosta≥o za-
warte porozumienie miÍdzy Starostwem Powiatu Wo≥omiÒskiego a Gminπ
Marki, dotyczπce modernizacji tej ulicy.

- Porozumienie by≥o konieczne, bo to nie sztuka po≥oøyÊ asfalt - mÛwi sta-
rosta Konrad Rytel. - Zanim ten asfalt zostanie po≥oøony, trzeba zrobiÊ inne
niezbÍdne inwestycje: kanalizacjÍ deszczowπ i sanitarnπ, poprzestawiaÊ s≥u-
py energii elektrycznej. Inwestycje kanalizacyjne wykona≥a gmina, samorzπd
marecki nie szczÍdzi≥ pieniÍdzy na tak waøne przedsiÍwziÍcie.

W bieøπcym roku na realizacjÍ tej inwestycji powiat przeznaczy≥ 1,5 mln z≥.
- Chcemy doprowadziÊ do tego, øeby w wakacje ulica Fabryczna by≥a jak

nowa - zapowiada starosta. - Chcia≥bym podkreúliÊ, øe ca≥e przedsiÍwziÍcie
by≥o moøliwe dziÍki dobrej wspÛ≥pracy z burmistrzem Januszem WerczyÒ-
skim i mareckπ radπ miasta. To dobry przyk≥ad, øe razem moøna duøo zrobiÊ.
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Dyktando Ibisa
Tradycja wielkiej klasÛwki ortograficznej siÍga w Markach juø 11 lat. Naj-

pierw dyktando pisane by≥o pod patronatem wielkiego mistrza i propagatora
poprawnej polszczyzny Andrzeja Ibisa WrÛblewskiego.  Obecnie dyktando ma
rangÍ konkursu powiatowego.

Na zdjÍciu - laureatka tegorocznej edycji dyktanda, Milena Bochenek z gim-
nazjum w Wo≥ominie, odbiera nagrodÍ z rπk wicestarosty Grzegorza Dudzika.
ZwyciÍzczyniÍ oklaskuje gospodarz fina≥u, dyr. Mareckiego Oúrodkla Kultu-
ry Krystyna Klimecka.

Numery
do przegl¹du
Na wielu ulicach naszego miasta

mamy do czynienia z ba≥aganem w
numeracji posesji. Ten brak logiki i
porzπdku jest skutkiem zaniedbaÒ
sprzed wielu lat, kiedy to numery
by≥y nadawane przez dwie komÛrki
w urzÍdzie miasta. Sπ ulice, na ktÛ-
rych posesje majπ ten sam numer. Sπ
ulice, na ktÛrych nie jest zachowana
kolejnoúÊ numeracji. Porzπdkowanie
numeracji bÍdzie wiπza≥o siÍ z pew-
nymi niedogodnoúciami dla tych
mieszkaÒcÛw, ktÛrych posesje zmie-
niπ adres. Konieczna bÍdzie wymia-
na dowodÛw osobistych, a osoby pro-
wadzπce dzia≥alnoúÊ gospodarczπ
bÍdπ musia≥y dokonaÊ aktualizacji
danych adresowych w ewidencji.
Podczas za≥atwiania formalnoúci
zwiπzanych ze zmianπ numeru pose-
sji w UrzÍdzie Miasta Marki nie bÍdπ
pobierane op≥aty. Natomiast nie moø-
na zagwarantowaÊ rezygnacji z po-
bierania op≥at przez starostwo, czy
Urzπd Skarbowy. W≥adze miasta
zwracajπ siÍ z apelem do mieszkaÒ-
cÛw o oznakowanie domÛw aktual-
nymi numerami posesji.

Wodoci¹g Marecki
Podczas kwietniowej sesji zosta≥

uchwalony Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania úciekÛw na
terenie miasta Marki. Regulamin
okreúla obowiπzki zarÛwno Wodociπ-
gu Mareckiego, jak i odbiorcÛw.

SpÛ≥ka wodociπgowa w coraz
wiÍkszym zakresie uczestniczy w
budowie wodociπgÛw i kanalizacji w
naszym mieúcie. Nak≥ady inwestycyj-
ne ze strony Wodociπgu Mareckiego
osiπgnπ w tym roku kwotÍ miliona
z≥otych.

28 kwietnia odby≥o siÍ Zgromadze-
nie WspÛlnikÛw Wodociπgu Marec-
kiego Sp. z o.o. W sk≥adzie tego gre-
mium Piotra Wasia zastπpi≥ Janusz
Wojciechowski, ktÛry w Zgromadze-
niu zasiada obecnie razem z Magda-
lenπ Gaj i Miros≥awem Barbachow-
skim.

�wiêto
3 maja w parafii pw. Matki Boskiej

KrÛlowej Polski w Pustelniku by≥ od-
pust oraz obchody 215. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uro-
czystoúÊ uúwietni≥ koncert orkiestry
ÑLegendaî i solistÛw Teatru Wielkie-
go. PiÍknπ poezjÍ patriotycznπ recy-
towa≥a Laura £πcz. Po uroczysto-

úciach mia≥o miejsce spotkanie z kom-
batantami.

Na marginesie obchodÛw úwiÍta
paÒstwowego i koúcielnego pojawia
siÍ pewna refleksja. ByÊ moøe tzw.
d≥ugi weekend by≥ przyczynπ, øe tyl-
ko nieliczni radni uczestniczyli w
úwiÍcie. Niestety, nie jest to wyjπtek
od regu≥y. Przykre jest, øe sπ osoby
pe≥niπce w naszym mieúcie funkcje
publiczne, ktÛre nigdy nie pojawiajπ
siÍ na øadnej z imprez organizowa-
nych w Markach, bez wzglÍdu na
charakter uroczystoúci.

Akcja Katolicka w Markach prze-
prowadzi≥a pod koniec kwietnia
sprzedaø flag narodowych. Niestety,
w dniach úwiπt narodowych tylko
nieliczne posesje by≥y udekorowane
polskimi barwami. Mamy nadziejÍ, øe
szczegÛlnie w naszym mieúcie, mie-
úcie szczycπcym siÍ autentycznym
przywiπzaniem mieszkaÒcÛw do tra-
dycji narodowych, ta sytuacja juø
wkrÛtce ulegnie zmianie.

Przedszkola miejskie
w okresie wakacji
Wychodzπc naprzeciw oczekiwa-

niom rodzicÛw, Burmistrz Miasta
podjπ≥ decyzjÍ o stworzeniu moøliwo-
úci korzystania z us≥ug przedszkola
miejskiego w okresie wakacji.

Z powodu niewielkiej liczby dzie-
ci korzystajπcych z przedszkola w la-
tach ubieg≥ych, wyznaczona zosta≥a
jedna dyøurujπca placÛwka przed-
szkolna.

W okresie od 3 do 28 lipca praco-
waÊ bÍdzie Przedszkole Miejskie Nr
3, przy Al. M. J. Pi≥sudskiego 246. Na-
tomiast w okresie od 31 lipca do 31
sierpnia dyøur obejmie Przedszkole
Miejskie Nr 2 przy ul. Duøej 1A.

Wszystkie zainteresowane osoby
powinny zg≥osiÊ siÍ do 31 maja 2006
r. do dyrektora przedszkola, do ktÛ-
rego uczÍszcza dziecko i zadeklaro-
waÊ chÍÊ korzystania z przedszkola
w okresie wakacyjnym.

W przypadku, kiedy dziecko
uczÍszczaÊ bÍdzie do przedszkola
przez okres do 10 dni, op≥ata sta≥a
wyniesie 50% kwoty ustalonej przez
RadÍ Miasta Marki, czyli 55 z≥otych.

Naleøy natomiast liczyÊ siÍ z wy-
øszπ odp≥atnoúciπ za wyøywienie
dziecka. Jest to spowodowane wy-
øszym jednostkowym kosztem przy-
gotowania posi≥kÛw ze wzglÍdu na
mniejszπ liczbÍ dzieci.

WysokoúÊ op≥at ustali dyrektor
dyøurujπcego przedszkola w porozu-
mieniu z Radπ RodzicÛw, po otrzyma-
niu deklaracji od zainteresowanych.
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Wêdkarstwo- PZW Marki
Mareckie Ko≥o Polskiego Zwiπz-

ku WÍdkarskiego rozpoczÍ≥o sezon
seriπ zawodÛw mistrzowskich w
dniu 24 kwietnia na Kanale ØeraÒ-
skim. W NieporÍcie odby≥y siÍ zawo-
dy sp≥awikowe. Uczestniczy≥a w
nich liczna grupa wÍdkarzy (62 oso-
by, w tym 16 kadetÛw - brawo m≥o-
dzieø). Pogoda wÍdkarsko dobra,
≥owiono g≥Ûwnie p≥ocie i karpie,
wyniki úrednie.

Tradycyjnie, w dniu otwarcia se-
zonu szczupakowego, 1 maja odby-
≥y siÍ zawody mistrzowskie spinin-
ngowe na wodach Bugu, przy ujúciu
do Zalewu ZegrzyÒskiego w Acie-
chowie. 46 wÍdkarzy liczy≥o na oka-
za≥ego szczupaka. Niestety, uda≥o siÍ
z≥owiÊ tylko trzy takie ryby. Po
dwÛch godzinach kolega Mariusz
Kucharski zg≥osi≥ do komisji sÍ-
dziowskiej komplet (2 szczupaki), co
da≥o mu bezapelacyjnie mistrzowski
tytu≥.

Kolejna wÍdkarska impreza to
Towarzyskie Zawody Spininngowe
z ≥odzi ÑNarew - Wiosna 2006î. Sta-
nica Pogorzelec goúci≥a 42 uczestni-
kÛw, ktÛrzy przez 7 godzin starali siÍ
z≥owiÊ dorodnego zÍbacza. Niestety,
tych najbardziej oczekiwanych pad≥o
tylko dwa, ≥owiono zaú okaza≥e oko-
nie.

Wyniki zawodÛw:
Mistrzostwa Ko≥a
- Sp≥awikowanie
Seniorzy:
1. Robert Janas
2. Wojciech Szubierajski
3. Mariusz Kucharski
Juniorzy:
1. Marcin Szubierajski
2. Artur Machnowski
3. Jakub Pietrak
Kadeci:
1. Kamil Janas
2. Jakub Olszak
3. Sandra Sobolewska

Mistrzostwa Ko≥a- w Spininngu
Seniorzy:
1. Mariusz Kucharski
2. Krzysztof Sobolewski
3. Pawe≥ Pawe≥ Wiernicki
Juniorzy:
1. Pawe≥ Kucharski
2. Grzegorz Polak
3. Jaros≥aw Kenig

Zawody Tow.- Spininngowe
z ≥odzi
1. Robert Zawodniak
2. Artur Pietrak
3. Pawe≥ Wiernicki

Zapraszamy cz≥onkÛw na nastÍpne zawody. Andrzej Jezierski

Zawody mistrzowskie w sp³awiku.

Szanowni Pañstwo,
Chcieliúmy poinformowaÊ, øe dnia 22 kwietnia 2006

roku z inicjatywy mieszkaÒcÛw osiedla ÑHorowa GÛraî,
ul. Duøa 5H w porozumieniu z UrzÍdem Miasta Marki
odby≥a siÍ akcja sprzπtania lasu. Teren dzia≥ania obejmo-
wa≥ okolice ulicy Duøej, KrÍtej.

Zdajemy sobie sprawÍ, øe jest to kropla w morzu po-

trzeb biorπc pod uwagÍ czystoúÊ naszych, mareckich la-
sÛw, ale za≥πczone zdjÍcia obrazujπ iloúÊ úmieci, jakie moø-
na zebraÊ na  w sumie tak ma≥ym terenie.

W za≥πczeniu przesy≥amy zdjÍcia z akcji sprzπtania oraz
iloúÊ zebranych úmieci.

Z wyrazami szacunku
Mieszkañcy osiedla

�Horowa Góra�
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Przedstawiamy dane dotyczπce rozpowszechnienia
úrodkÛw psychoaktywnych wúrÛd m≥odzieøy w Markach.
W badaniach, przeprowadzonych na prze≥omie listopada
i grudnia 2005 roku uczestniczy≥a m≥odzieø z mareckich
gimnazjÛw.

Ogólna charakterystyka
396 badanych osÛb deklarowa≥o picie alkoholu w ciπ-

gu ostatniego roku, 137 pali≥o papierosy, w tym 66 na≥o-
gowo, 36 prÛbowa≥o choÊ raz jakiegoú narkotyku, a 45
zaøywa≥o leki bez konsultacji z lekarzem.

U¿ywanie substancji psychoaktywnych
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Kilka razy w tygodniu
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Kilka razy w tygodniu 4,66 4,47 3,43
codziennie 13,73 12,66 8,71

1 2 3

naleøa≥oby zbadaÊ ta sama grupÍ za rok.
Picie alkoholu jest bardziej popularne wúrÛd ch≥opcÛw,

Oni rÛwnieø pija czÍúciej (co siÛdmy deklaruje, ze pi≥ ostat-
nio 1 4 dni temu). Niemniej w pozosta≥ych przedzia≥ach
czasowych nie ma prawie øadnych rÛønic w czÍstotliwo-
úci picia  przez ch≥opcÛw i dziewczynki.

M≥odzieø gimnazjalna najczÍúciej pije z rÛwieúnikami
(50%) , ale co 11 deklaruje, øe pije z rodzicami w domu.
PrzeciÍtna dawka wypijanego alkoholu to 3 butelki piwa
(1,5 litra) lub 400 ml wina albo trzy kieliszki (150 ml) wÛd-
ki. Iloúci te mogπ prowadziÊ do upicia siÍ.

Narkotyki
Do zaøywania narkotykÛw przyzna≥o siÍ 36 osÛb, co

stanowi oko≥o 7% badanych. Wyniki z podzia≥em na p≥eÊ
znaczπco siÍ nie rÛøniπ, choÊ w grupie zaøywajπcej kilku-
nastokrotnie ujawni≥o siÍ piÍciu ch≥opcÛw i tylko jedna
dziewczyna..

Czy by≥eú w towarzystwie osÛb narkotyzujπcych siÍ?

IloúÊ Procent
Nie 464 81,40
Tak - 1-2 razy 48 8,42
Tak - kilka razy 30 5,26
Tak - kilka-naúcie razy 13 2,28
Tak - wiÍcej niø kilkanaúcie razy 13 2,28
Brak danych 2 0,35

Inaczej te dane wyglπdajπ , gdy m≥odzieø deklaruje
przebywanie w towarzystwie osÛb narkotyzujπcych siÍ.
NajczÍúciej wymieniane substancje dostÍpne w czasie spo-
tkaÒ to przede wszystkim marihuana lub haszysz, w dal-
szej kolejnoúci: amfetamina oraz LSD i inne halucynoge-
ny.

Nie ma istotnych rÛønic dotyczπcych narkotykÛw w
rozrÛønieniu na p≥eÊ ani na klasy.

Nikotyna -Papierosy
Wed≥ug badaÒ 141 pali≥o papierosy w ciπgu ostatnich

12 miesiÍcy przed badaniem. Codziennie pali≥o: 13%
ch≥opcÛw i 10% dziewczπt.

Wyniki badania u¿ywania substancji
psychoaktywnych

przez uczniów gimnazjów w Markach
(listopad � grudzieñ 2005)

Alkohol
WúrÛd badanych oko≥o 15% nastolatkÛw deklarowa≥o,

øe nigdy nie pi≥o alkoholu, blisko 41% przyzna≥o siÍ do
picia w ciπgu ostatnich 30 dni.

Najpopularniejszym napojem alkoholowym wúrÛd
m≥odzieøy jest piwo ñ spoøywa≥o je w ostatnim roku po-
nad 70% uczniÛw, na drugim miejscu uplasowa≥o wino, a
na trzecim wÛdka.

Klasa I Klasa II Klasa III
Nigdy
nie pi≥em 20,47% 33,5% 36,15%

Najwyøsze spoøycie napoi alkoholowych jest w klasach
pierwszych, co jest zgodne z obserwacjami kadry peda-
gogicznej. Zastanawiajπce jest skokowe obniøenie inicja-
cji alkoholowej wúrÛd uczniÛw tego rocznika. Aby spraw-
dziÊ, czy jest to zjawisko jednorazowe, czy raczej trend

Widoczna jest w badaniach wyraüna dynamika wzro-
stu palenia papierosÛw podobnie jak i spoøycie alkoholu.

Dokoñczenie na stronie 10
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Grupa Anonimowych Alkoholików �Cegie³ka� -  zapra-
sza na spotkania we wtorki godz. 18.00 � 20.00 w sali terapeu-
tycznej Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Sporto-
wej 3 (przyziemie Dzieciêcej Poradni Zdrowia)

Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Markach
Przy Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwi¹zy-

wania Problemów Alkoholowych w Markach  przy ul. Sporto-
wej 3 (przyziemie dzieciêcej poradni zdrowia) funkcjonuje Filia
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzia³aj¹cej przy Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie.

Raz w tygodniu po 2 godziny prowadzone jest poradnictwo
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. interwencji

kryzysowej
Osoby z terenu Miasta Marki pozostaj¹ce w kryzysie wyni-

kaj¹cym z przemocy rodzinnej mog¹ korzystaæ z oferowanej w
tym zakresie pomocy w Filii Poradni Rodzinnej ds. Interwencji
Kryzysowej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 (przy Domu
Pomocy Spo³ecznej).

      Dzia³aj¹ca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie Filia ds. interwencji kryzysowej ma za zdanie rozwi¹zywa-
nie konfliktów z zakresu interwencji kryzysowej, przede wszyst-
kim w postaci ambulatoryjnej, a w specyficznych przypadkach
w postaci hostelu, zapewniaj¹cego bezpieczne schronienie do
czasu  poradzenia sobie z przyczynami kryzysu.

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

Zarówno pomoc ambulatoryjna,
jak i pobyt w hostelu s¹ bezp³atne!

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.

- 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!

PUNKT
INFORMACYJNO

- KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W MARKACH
UL. SPORTOWA 3

TEL. 761- 93-63

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badaÒ wynika, øe uøywanie sub-

stancji psychoaktywnych przez m≥odzieø mareckich gim-
nazjÛw jest mniejsze, niø úrednio w kraju. Ma≥a iloúÊ de-
klarowanych kontaktÛw z narkotykami moøe wynikaÊ ze
specyfiki úrodowiska (co czwarta osoba napisa≥a, øe nie
przyzna≥aby siÍ do zaøywania narkotykÛw).

NajwiÍkszym zagroøeniem jest picie alkoholu i pale-
nie tytoniu. Bardzo niepokojπcy jest lawinowy wzrost uøy-
wania alkoholu i tytoniu przez pierwszoklasistÛw.

Na podstawie ww. wynikÛw Gmina w ramach realiza-
cji Gminnego Programu  Rozwiπzywania ProblemÛw Al-
koholowych oraz Przeciwdzia≥ania Narkomanii podjÍ≥a
dzia≥ania majπce na celu wspÛ≥pracÍ z rodzicami w szko-
≥ach podstawowych poprzez przekazywanie im wiedzy
na tematy zwiπzane z problematykπ uøywania substancji
psychoaktywnych, poprzez prezentacjÍ szczegÛ≥owych
wynikÛw ww. badaÒ rodzicom i innymi instytucjom jak
s≥uøba zdrowia, policja i pracownicy socjalni.

W zakresie zmniejszenia dostÍpnoúci do alkoholu i pa-
pierosÛw  zaplanowano zorganizowanie szkolenia sprze-
dawcÛw i kontrole punktÛw sprzedaøy (kontynuacjÍ kam-
panii ÑAlkohol nieletnim dostÍp wzbronionyî).

Dokoñczenie ze str. 9
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INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

Z ZAKRESU
ZAM”WIE— PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy

1) zawar≥ umowÍ z Leszkiem Bu-
towskim z Warszawy, w zakresie pe≥-
nienia funkcji operatora ñ koordynato-
ra przy przygotowaniu wniosku apli-
kacyjnego w ramach priorytetu ÑOpie-
ka zdrowotna i opieka nad dzieckiemî
poprzez zagospodarowanie KS MAR-
COVIA 2000; wartoúÊ umowy ñ
28.060,00 z≥,

2) zawar≥ umowÍ z firmπ ENIGMA
z Radzymina na rekonstrukcjÍ sieci
komputerowej oraz dedykowanej sie-
ci elektrycznej; wartoúÊ umowy ñ
8.550,00 z≥,

3) zawar≥ umowÍ z firmπ GEO ñ
SYSTEM z Warszawy na aktualizacjÍ
sieciowej wersji programu GEO ñ
MAP; wartoúÊ umowy ñ 3.774,68 z≥
kwartalnie,

4) zawar≥ umowÍ z firmπ Instalacje
Elektryczne, Anteny RTV z siedzibπ w
Markach na instalacjÍ anteny zbiorczej
w budynku przy ul. Lisa Kuli 73b; war-
toúÊ umowy ñ 2.200,00 z≥,

5) zawar≥ umowÍ z firmπ Europej-
skie Doradztwo Projektowe z Torunia
na pe≥nienie funkcji operatora ñ koor-
dynatora projektu przy przygotowa-
niu wniosku aplikacyjnego o dofinan-
sowanie w ramach priorytetu: ochro-
na úrodowiska ÑPrace termomoderni-
zacyjne w budynkach uøytecznoúci
publicznejî; wartoúÊ umowy ñ 9.150,00
z≥,

6) zawar≥ umowÍ z firmπ ACTIVE-
NET z Marek na utrzymanie domeny
marki.pl oraz kont pocztowych; war-
toúÊ umowy ñ 1.800,00 z≥,

7) zawar≥ umowÍ z Ewelinπ Cybul-
skπ z Warszawy na wykonanie koncer-
tu pieúni ludowych podczas akcji cha-
rytatywnej ÑSolidarni ze ålπskiemî;
wartoúÊ umowy ñ 1.500,00 z≥,

8) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥ugi
Inøynierskie M. Michalak z Nowego
Dworu Mazowieckiego na wykonanie
wizualizacji architektonicznej KS
MARCOVIA oraz modyfikacji progra-
mu funkcjonalno ñ uøytkowego, w celu
dostosowania do wymogÛw Unii Eu-
ropejskiej; wartoúÊ umowy ñ 3.294,00
z≥,

9) zawar≥ umowÍ z Agencjπ Arty-
stycznπ z Pruszkowa na zorganizowa-
nie koncertu w dniu 2 kwietnia 2006
roku w Zespole SzkÛ≥ Nr 1 pt. ÑTy, w

Informacja o pracy Burmistrza w okresie
od 20 lutego do 14 kwietnia 2006 roku

ktÛrym kaødy cz≥owiek siÍ mieúciî;
wartoúÊ umowy ñ 6.500,00 z≥,

10) zawar≥ umowÍ z firmπ MAR-
TECH ze Szczecina na aktualizacjÍ i ser-
wis programu komputerowego SRK
2002, wartoúÊ umowy ñ 200,00 z≥,

11) zawar≥ umowÍ z firmπ GAW-
BET z Wo≥omina na prace budowlane
w pomieszczeniach sanitarnych w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Pi≥sud-
skiego 181, wartoúÊ umowy ñ 4.726,39
z≥,

12) zawar≥ umowÍ z firmπ Biuro
Us≥ug Turystycznych, Projektowych i
Znakarskich na oznakowanie szlaku
rowerowego ñ za kwotÍ 3.660,00 z≥
oraz konserwacjÍ szlakÛw rowero-
wych ñ za kwotÍ 3.416,00 z≥,

13) zawar≥ umowÍ z Bogumi≥π Ko-
zakiewicz z Warszawy na sporzπdze-
nie projektu decyzji o warunkach za-
budowy dla 21 dzia≥ek z obrÍbu 5-10;
wartoúÊ umowy ñ 3.000,00 z≥,

14) zawar≥ umowÍ z firmπ GRAN
MAR z Dzia≥dowa na wykonanie co-
ko≥u pod pomnik ks. B. Markiewicza;
wartoúÊ umowy ñ 22.971,00 z≥,

15) zawar≥ umowÍ z firmπ CADIS z
Bia≥egostoku na weryfikacjÍ przedmia-
rÛw i kosztorysÛw oraz specyfikacji
wykonania i odbioru robÛt przy mo-
dernizacji segmentu ÑCî Szko≥y Pod-
stawowej Nr 2 w Markach; wartoúÊ
umowy ñ 7.808,00 z≥,

16) zawar≥ umowÍ z Andrzejem
Makie≥π z Wo≥omina na uzupe≥nienie
dokumentacji projektowej odwodnie-
nia ul. SowiÒskiego i Lisa Kuli w Mar-
kach; wartoúÊ umowy ñ 29.000,00 z≥,

17) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥ugi
Projektowe P. Wilczewski z Warszawy
na opracowanie projektu budowlano
ñ wykonawczego remontu ul. Sosno-
wej wraz z przebudowπ w≥πczenia do
ul. Pi≥sudskiego oraz przebudowπ sy-
gnalizacji úwietlnej; wartoúÊ umowy ñ
16.470,00 z≥,

18) zawar≥ umowÍ z firmπ AGA-
DENDRON z Raszyna na wykonanie
prac pielÍgnacyjnych drzewa ñ pomni-
ka przyrody przy ul. Kwiatowej; war-
toúÊ umowy ñ 2.664,74 z≥,

19) zawar≥ umowÍ z firmπ TERMO-
EXPORT z Warszawy na transport i
unieszkodliwienie odpadÛw azbesto-
wych; wartoúÊ umowy ñ 15.000,00 z≥,

wszczÍcie postÍpowaÒ o dokona-
nie zamÛwieÒ publicznych

20) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu

nieograniczonego na wykonanie pro-
jektu zagospodarowania terenu klubu
MARCOVIA w Markach; termin sk≥a-
dania ofert ñ 6 kwietnia 2006 roku,

21) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na budowÍ oúwietle-
nia w ul. Bandurskiego i Ustronie w
Markach; termin sk≥adania ofert ñ 11
kwietnia 2006 roku

22) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na budowÍ wodo-
ciπgu w ul. Mokrej, ul. Bez nazwy dz.
Nr 27 oraz w ul. Rzemieúlniczej w Mar-
kach; termin sk≥adania ofert ñ 21 kwiet-
nia 2006 roku.

23) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na budowÍ odwod-
nienia ul. Duøej w Markach; termin
sk≥adania ofert ñ 20 kwietnia 2006 roku,

24) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowÍ Szko-
≥y Podstawowej nr 3 w Markach; ter-
min sk≥adania ofert ñ 5 maja 2006 roku,

25) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na budowÍ wodo-
ciπgu w ulicach: czÍúÊ I ul. Pi≥sudskie-
go od ul. Wczasowej do ul. £πcznej, ul.
Wenecka; czÍúÊ II ul. Piaskowa, Gra-
niczna, Øwirowa, LegionÛw Polskich;
termin sk≥adania ofert ñ 23 maja 2006
roku,

rozstrzygniÍcia postÍpowaÒ o do-
konanie zamÛwieÒ publicznych

26) rozstrzygnπ≥ postÍpowanie
przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na budowÍ oúwietlenia
w ul. Wo≥odyjowskiego i HetmaÒskiej,
w ktÛrym wp≥ynÍ≥o 7 ofert. Wybrano
ofertÍ Nr 4, z≥oøonπ przez Zak≥ad In-
stalacji Elektrycznych LUMEN z sie-
dzibπ w Legionowie, z ktÛrym nastÍp-
nie zosta≥a zawarta stosowna umowa.

27) rozstrzygnπ≥ przetarg nieogra-
niczony na budowÍ oúwietlenia w ul.
Bandurskiego i Ustronie, w ktÛrym
wp≥ynÍ≥y 3 oferty.

Wybrano ofertÍ Nr 3, z≥oøonπ przez
Zak≥ad Instalacji Elektrycznych LU-
MEN z siedzibπ w Legionowie, z ktÛ-
rym nastÍpnie zosta≥a zawarta stosow-
na umowa.

28) rozstrzygnπ≥ przetarg nieogra-
niczony na rÛwnanie, profilowanie
oraz naprawÍ drÛg o nawierzchni
gruntowej na terenie miasta Marki.
Zadanie zosta≥o podzielone na dwie
czÍúci - rÛwnanie ulic gruntowych po

Dokoñczenie na stronie 12
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Dokoñczenie ze str. 11
prawej i lewej stronie miasta od ul. Pi≥-
sudskiego. W terminie wp≥ynÍ≥y 3 ofer-
ty. W wyniku porÛwnania ofert wybra-
no:

- do realizacji zadania: rÛwnanie
drÛg gruntowych prawa strona miasta,
ofertÍ Nr 1, z≥oøonπ przez PHU BRUK
ñ BUD z siedzibπ w Wo≥ominie, osta-
teczna cena oferty ñ 24.278,40 z≥,

- do realizacji zadania: rÛwnanie
drÛg gruntowych - lewa strona miasta,
ofertÍ Nr 2, z≥oøonπ przez firmÍ PW
STRADA, z siedzibπ w PoúwiÍtnym.

NastÍpnie z ww. firmami zosta≥y
zawarte stosowne umowy.

29) rozstrzygnπ≥ przetarg nieogra-
niczony na wykonanie projektu zago-
spodarowania terenu Szko≥y Podsta-
wowej Nr 2 w Markach, w ktÛrym
wp≥ynÍ≥y 2 oferty. Wybrano ofertÍ Nr
1, z≥oøonπ przez Konsorcjum MTVXL4
z siedzibπ w Szczecinie, z ktÛrym na-
stÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umo-
wa.

30) rozstrzygnπ≥ przetarg nieogra-
niczony na wywÛz odpadÛw komu-
nalnych wielkogabarytowych kontene-
rami KP ñ 7 z terenu miasta Marki wraz
z ich zagospodarowaniem, w ktÛrym
wp≥ynÍ≥y 4 oferty:

Wybrano ofertÍ Nr 1, z≥oøonπ przez
Miejskie PrzedsiÍbiorstwo Oczyszcza-
nia w m. st. Warszawie, z ktÛrym na-
stÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umo-
wa.

Z ZAKRESU ZARZ•DU
MIENIEM KOMUNALNYM

31) zawar≥ umowÍ dotyczπcπ sp≥a-
ty w ratach zaleg≥oúci czynszowych z
tytu≥u wynajmu lokalu mieszkalnego
przy ul. WspÛlnej 20,

32) zawar≥ umowy dzierøawy:
ïgruntu o pow. 15,52 m2, stanowiπ-

cego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 20/31 z
obr. 3-06, po≥oøonej w rejonie ul. Pi≥-
sudskiego,

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

ïgruntu o pow. 500 m2, stanowiπ-
cego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 31 z obr.
4-06, po≥oøonπ w rejonie ul. Stawowej,
Pi≥sudskiego, Dobrej,

ïgruntu o pow. 500 m2, stanowiπ-
cego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 31 z obr.
4-06, po≥oøonπ w rejonie ul. Stawowej,
Pi≥sudskiego, Dobrej,

ïgruntu o pow. 4.000 m2, stanowiπ-
cego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 2/2 z obr.
1-18, po≥oøonej w rejonie ul. Duøej,

ïgruntu o pow. 17 m2, stanowiπce-
go czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 74/20 z obr.

4-03, po≥oøonπ w rejonie ul. WspÛlnej,
ïgruntu o pow. 20 m2, stanowiπce-

go czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 20/28 z obr.
3-06, po≥oøonπ w rejonie ul. Pi≥sudskie-
go,

ïgruntu o pow. 600 m2, stanowiπ-
cego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 42/3 z obr.
4-06, po≥oøonπ w rejonie ul. gen. Za-
jπczka,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH ORAZ
SPRAW ORGANIZACYJNYCH

33) przyjπ≥ nastÍpujπce projekty
uchwa≥ i skierowa≥ je do Przewodni-
czπcej Rady, celem nadania im biegu:

ïw sprawie przeznaczenia do
sprzedaøy w drodze przetargu nieza-
budowanej nieruchomoúci gruntowej,
stanowiπcej mienie komunalne (Druk
nr 321),

ïw sprawie zaopiniowania projek-
tu Studium UwarunkowaÒ i Kierun-
kÛw Zagospodarowania Przestrzenne-
go m.st. Warszawy dla obszaru w re-
jonie wsi Mory (Druk nr 323).

ïw sprawie utworzenia sta≥ych
okrÍgÛw wyborczych (Druk nr 324),

ïw sprawie wyraøenia zgody na
odp≥atne nabycie do zasobu nierucho-
moúci gminnych, niezabudowanej nie-
ruchomoúci gruntowej (Druk nr 325),

ïw sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ i zbio-
rowe odprowadzanie úciekÛw na tere-
nie Miasta Marki w okresie od 1 czerw-
ca 2006 roku do 31 maja 2007 roku
(Druk nr 326),

ïw sprawie Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ wo-
dociπgowych i urzπdzeÒ kanalizacyj-
nych bÍdπcych w posiadaniu Wodociπ-
gu Mareckiego SpÛ≥ka z ograniczonπ
odpowiedzialnoúciπ w Markach na lata
2006 ñ 2008 (Druk nr 327),

ïw sprawie Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania úciekÛw na
terenie miasta Marki (Druk nr 328),

ïw sprawie upowaønienia Burmi-
strza Miasta Marki do podjÍcia roz-
mÛw w sprawie nabycia do gminnego
zasobu nieruchomoúci, nieruchomoúci
rodziny WhiteheadÛw po≥oøonych w
mieúcie Marki (Druk nr 329),

34) wyda≥ Zarzπdzenia:
ïNr 11/2006 w sprawie wprowa-

dzenia zmian w budøecie miasta na
2006 rok,

ïNr 12/2006 w sprawie powo≥ania
komisji rekrutacyjnej do przeprowa-
dzenia naboru na stanowisko urzÍdni-
cze ñ od m≥odszego referenta do refe-
renta ds. ksiÍgowoúci,

ïNr 13/2006 w sprawie powo≥ania
komisji konkursowej (konkurs ofert na
realizacjÍ w formie wsparcia zadania
publicznego z zakresu profilaktyki i
rozwiπzywania problemÛw alkoholo-
wych),

ïNr 14/2006 w sprawie powo≥ania
komisji przetargowej (przetarg nie-
ograniczony na budowÍ odwodnienia
ul. Duøej w Markach),

ïNr 15/2006 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budøecie miasta na
2006 rok,

ïNr 16/2006 w sprawie powo≥ania
komisji przetargowej (przetarg nie-
ograniczony na rozbudowÍ Szko≥y
Podstawowej Nr 3 w Markach),

ïNr 17/2006 w sprawie nieskorzy-
stania z przys≥ugujπcego gminie pra-
wa pierwokupu,

ïNr 18/2006 o zmianie zarzπdzenia
w sprawie powo≥ania Komisji Kwali-
fikacyjnej rozpatrujπcej wnioski o przy-
znanie úwiadczeÒ socjalnych,

ïNr 19/2006 w sprawie regulami-
nu zasad i warunkÛw dofinansowania
kosztÛw usuniÍcia odpadÛw azbesto-
wych z budynkÛw mieszkalnych jed-
norodzinnych, znajdujπcych siÍ na ob-
szarze miasta Marki,

ïNr 20/2006 w sprawie powo≥ania
komisji przetargowej (modernizacja
segmentu ÑCî SP nr 2),

ïNr 21/2006 w sprawie powo≥ania
Komisji Przetargowej (rozbudowa sieci
wodociπgowej na terenie miasta Mar-
ki),

ïNr 22/2006 w sprawie podwyøek
czynszu za najem lokali mieszkalnych,
wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowe-
go zasobu gminy,

ïNr 23/2006 w sprawie powo≥ania
komisji rozpatrujπcej wnioski o przy-
znanie dofinansowania kosztÛw usu-
niÍcia odpadÛw azbestowych z budyn-
kÛw mieszkalnych jednorodzinnych,
znajdujπcych siÍ na obszarze miasta
Marki,

ïNr 24/2006 w sprawie powo≥ania
wspÛlnej komisji kwalifikacyjnej (roz-
patrzenie wnioskÛw o przyjÍcie dzieci
do przedszkoli),

ïNr 25/2006 w sprawie powo≥ania
komisji rekrutacyjnej do przeprowa-
dzenia naboru na stanowisko urzÍdni-
cze ñ Kierownik Referatu Planowania
i Rozwoju,

ïNr 26/2006 w sprawie przekaza-
nia lokalu Bibliotece Publicznej Miasta
Marki,

ïNr 27/2006 w sprawie przekaza-
nia lokalu Oúrodkowi Pomocy Spo≥ecz-
nej w Markach,

ïNr 28/2006 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budøecie miasta na
2006 rok. F
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Dokoñczenie na str. 14

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

niku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Za≥πcznik
do uchwa≥y nr XXXIX/285/2006
Rady Miasta Marki
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

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

ï za 1 m3 wody - 2,33 z≥ + VAT tj. 2,49 z≥,
ï za 1 m3 úciekÛw wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej

(Grupa I) - 3,74 z≥ + VAT tj. 4,00 z≥,
ï za 1 m3 úciekÛw wt≥aczanych bezpoúrednio do przewodu t≥ocznego

(Grupa II) - 3,40 z≥ + VAT tj. 3,64 z≥.

Uchwa≥a Nr XXXIX/286/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania úciekÛw

na terenie miasta Marki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÍ
i zbiorowym odprowadzaniu úciekÛw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pÛüniejszymi zmia-
nami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

Uchwa≥a Nr XXXIX/285/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

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

od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) w
zwiπzku z art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodÍ i zbiorowym odprowadzaniu úciekÛw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z
pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co nastÍpuje:

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

i zbiorowe odprowadzanie úciekÛw obowiπzujπce na terenie Miasta Marki,
okreúlone w za≥πczniku do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Taryfy obowiπzujπ od 1 czerwca 2006 do 31 maja 2007 roku.

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

ß 4
Traci moc uchwa≥a nr XXVIII/202/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwiet-

nia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodÍ i zbiorowe odprowadzanie úciekÛw na terenie Miasta Marki w okresie
od 1 czerwca 2005 roku do 31 maja 2006 roku.

35) wyda≥ nastÍpujπce decyzje ad-
ministracyjne:

1. 170 decyzji podatkowych, w tym:
45 decyzji ustalajπcych wymiar podat-
ku, 92 decyzje zmieniajπce wysokoúÊ
podatku, 17 decyzji o umorzeniu po-
datku bπdü odsetek lub zaniechaniu
poboru, 1 decyzjÍ o odroczeniu termi-
nu p≥atnoúci podatku, 7 decyzji doty-
czπcych odmowy umorzenia podatku,

2. z zakresu ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej 44 decyzje, w tym: 40
decyzji o wykreúleniu wpisu z ewiden-
cji,  4 decyzje w sprawie wydania ze-
zwolenia na sprzedaø napojÛw alko-
holowych,

3. z zakresu gosp. nieruchomoúcia-
mi i planowania przestrzennego 18
decyzji, w tym: 17 decyzji zatwierdza-
jπcych podzia≥ nieruchomoúci, 1 decy-
zjÍ w sprawie ustalenia warunkÛw za-
budowy i zagospodarowania terenu,

4. z zakresu zarzπdu drÛg 226 de-
cyzji, w tym: 65 decyzji zezwalajπcych
na zajÍcie pasa drogi, 68 decyzji zezwa-

lajπcych na umieszczenie urzπdzenia w
pasie drogi (do celÛw projektowych),
77 decyzji zezwalajπcych na umiesz-
czenie urzπdzenia w pasie drogi, 16
decyzji zezwalajπcych na lokalizacjÍ
zjazdu,

5. z zakresu ochrony úrodowiska  4
decyzje, w tym: 1 decyzjÍ w sprawie
zezwolenia na wyciÍcie drzewa, 3 de-
cyzje w sprawie uwarunkowaÒ úrodo-
wiskowych.

36) zawar≥ porozumienie ze Staro-
stπ Powiatu Wo≥omiÒskiego w zakre-
sie realizacji programu wczesnej pro-
filaktyki nowotworÛw piersi u kobiet
w wieku 40 lat; kwota dofinansowania
ñ 3.000,00 z≥,

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I
ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W†
ALKOHOLOWYCH

37) wyda≥ zezwolenia na sprzedaø
napojÛw alkoholowych:

ïw sklepie spoøywczo ñ przemys≥o-
wym przy ul. Legionowej 38,

ïw sklepie spoøywczo ñ przemys≥o-
wym przy ul. Pi≥sudskiego 115d,

Z ZAKRESU
POMOCY SPO£ECZNEJ

38) wyda≥ 852 decyzje, w tym:
ï40 decyzji w sprawie dodatkÛw

mieszkaniowych;
ï563 decyzje w sprawie úwiadczeÒ

z pomocy spo≥ecznej,
ï146 decyzji dotyczπcych úwiad-

czeÒ rodzinnych,
ï103 decyzje w sprawie úwiadczeÒ

alimentacyjnych
39)rozstrzygnπ≥ postÍpowanie o

udzielenie zamÛwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na
úwiadczenie us≥ug opiekuÒczych o
charakterze gospodarczym dla klien-
tÛw OPS w Markach. W terminie wp≥y-
nÍ≥a 1 oferta, z≥oøona przez AgencjÍ
S≥uøby Spo≥ecznej z siedzibπ w Warsza-
wie przy ul. Kwiatowej 7a, na kwotÍ
6,50 z≥ za jednπ godzinÍ. NastÍpnie
zosta≥a zawarta stosowna umowa.

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
E
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Dokoñczenie ze strony 13 ß 1

W uchwale nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006
roku w sprawie uchwalenia budøetu Miasta Marki na 2006 rok wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:

1) w planie dochodÛw budøetu miasta na 2006 rok
- zgodnie z za≥πcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa≥y,

2) w planie wydatkÛw budøetu miasta na 2006 rok
- zgodnie z za≥πcznikiem nr 2 do niniejszej uchwa≥y,

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

4) za≥πcznik nr 4 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone
w za≥πczniku nr 4 do niniejszej uchwa≥y,

5) za≥πcznik nr 11 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone
w za≥πczniku nr 5 do niniejszej uchwa≥y,

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

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

zowieckiego.

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

UCHWA£A Nr XXXIX/289/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 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 2004r. Nr 261, poz.
2603 z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

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

zabudowanej nieruchomoúci gruntowej stanowiπcej w≥asnoúÊ osoby fizycz-
nej, oznaczonej w ewidencji gruntÛw miasta Marki jako dzia≥ka nr ewid. 139
o powierzchni 364 m2 po≥oøona w Markach w rejonie ul. Zielonej w obrÍbie
1-05, uregulowana w Kw. Nr 11664.

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

kÛw pochodzπcych z budøetu Gminy.

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

ß 1
Uchwala siÍ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania úciekÛw na

terenie miasta Marki, stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.

ß 2
Traci moc uchwa≥a nr XXXIX/429/2002 Rady Miasta Marki z dnia 9 paü-

dziernika 2002 roku w sprawie uchwalenia ÑRegulaminu dostarczania wody
i odprowadzania úciekÛwî.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzien-

niku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Uchwa≥a Nr XXXIX/287/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ
wodociπgowych i urzπdzeÒ kanalizacyjnych bÍdπcych w posiadaniu
Wodociπgu Mareckiego SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ w

Markach na lata 2006 ñ 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) w
zwiπzku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodÍ i zbiorowym odprowadzaniu úciekÛw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z
pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Uchwala siÍ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzπdzeÒ wodociπ-

gowych i urzπdzeÒ kanalizacyjnych bÍdπcych w posiadaniu Wodociπgu
Mareckiego SpÛ≥ka z ograniczonπ odpowiedzialnoúciπ w Markach na lata
2006 - 2008, w brzmieniu okreúlonym w za≥πczniku do uchwa≥y.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXIX/288/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

zmieniajπca uchwa≥Í 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. Nr 249, poz. 2104 z pÛüniejszymi zmia-
nami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
úrodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co na-
stÍpuje: Dokoñczenie na stronie 15
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

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

UCHWA£A Nr XXXIX/290/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Studium UwarunkowaÒ i
KierunkÛw Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy dla

obszaru w rejonie wsi Mory

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 z pÛün. zm.) w zwiπzku
z art. 11 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z  pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍ-
puje:

ß 1
Przed≥oøony projekt zmiany Studium UwarunkowaÒ i KierunkÛw Zago-

spodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy dla obszaru w rejonie wsi
Mory, opiniuje siÍ bez uwag.

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

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

Uchwa≥a Nr XXXIX/292/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie skargi pana Jana Stypy

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

ß 1
1. SkargÍ pana Jana Stypy w przedmiocie naruszenia przez Burmistrza

Miasta Marki konstytucyjnych praw skarøπcego przy wyjaúnianiu kwestii
w≥asnoúciowych dotyczπcych dzia≥ki nr 147 po≥oøonej w Markach, uznaje
siÍ za niezasadnπ.

2. Uzasadnienie stanowi za≥πcznik do uchwa≥y.

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

ß 3
O sposobie za≥atwienia skargi naleøy zawiadomiÊ pana Jana StypÍ za-

mieszka≥ego w Warszawie przy ul. Emilii Plater 12 m. 3.

Za≥πcznik
do uchwa≥y Nr XXXIX/292/2006
Rady Miasta Marki
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

UZASADNIENIE
Mazowiecki Urzπd WojewÛdzki w Warszawie przekaza≥ Radzie Miasta

Marki do rozpatrzenia skargÍ Pana Jana Stypy na Burmistrza Miasta Marki,
w ktÛrej skarøπcy sformu≥owa≥ zarzut naruszenia przez Burmistrza jego
konstytucyjnych praw, w szczegÛlnoúci art. nr 45 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej w trakcie wyjaúniania kwestii w≥asnoúciowych dotyczπcych
dzia≥ki nr 147 po≥oøonej w Markach oraz nie przyznania skarøπcemu od-
szkodowania za tÍ dzia≥kÍ przez GminÍ Miasto Marki. W tej sprawie pan
Jan Stypa z≥oøy≥ wczeúniej pozew do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie,
Wydzia≥ XXV Cywilny. Pan Jan Stypa zarzuca Gminie Miasto Marki za-
w≥aszczenie dzia≥ki nr 147 o pow. 1412 m2 oraz odmowÍ wyp≥aty odszko-
dowania w wysokoúci 98.720 z≥ z tytu≥u przyw≥aszczenia tejøe dzia≥ki.

Ze zgromadzonych dokumentÛw, m.in. pisma procesowego Burmistrza
Miasta Marki skierowanego do Sπdu OkrÍgowego w Warszawie oraz z tre-
úci wyroku tego sπdu, a takøe z wyjaúnieÒ Burmistrza Miasta Marki wynika,
co nastÍpuje:

Pan Jan Stypa wniÛs≥ o odszkodowanie za grunt, ktÛry aktualnie nie po-
zostaje w jego w≥adaniu. Sporna nieruchomoúÊ naleøa≥a w przesz≥oúci do
zmar≥ej øony skarøπcego Eugenii Stypa. NieruchomoúÊ ta stanowi≥a dzia≥-
kÍ nr 18, ktÛra powsta≥a w roku 1938 ze scalenia wsi Marki i mia≥a po-
wierzchniÍ 5102 m2. W 1980 roku pan Jan Stypa wraz z ma≥øonkπ stali siÍ
na mocy aktu w≥asnoúci w≥aúcicielami dzia≥ek 2522 i 2523 o ≥πcznej po-
wierzchni 3690 m2. Skarøπcy wnosi zaú o odszkodowanie za pozosta≥y grunt
o powierzchni 1412 m2, do ktÛrego nie ma øadnego tytu≥u prawnego. Spor-
na dzia≥ka nr 147 zosta≥a w latach 1979-1981 zbyta w ca≥oúci przez jej
Ûwczesne w≥aúcicielki EugeniÍ Stypa i AnnÍ Bembenista na rzecz Fabryki
Polmo oraz osÛb prywatnych, nie ma zatem podstaw do roszczeÒ o od-
szkodowanie w tym zakresie.

Na tle przytoczonych wyøej ustaleÒ faktycznych zarzuty pana Jana Sty-
py naleøy uznaÊ za nieuzasadnione: Gmina Miasto Marki nie przyw≥asz-
czy≥a sobie dzia≥ki o powierzchni 1412 m2 z dzia≥ki nie podlegajπcej wy-
w≥aszczeniu przez FabrykÍ Polmo, tym samym nie ma podstaw do rosz-
czenia o odszkodowanie od Gminy za ten grunt. Ponadto pan Jan Stypa nie
dysponuje tytu≥em w≥asnoúci do spornej nieruchomoúci.

Naleøy dodaÊ, øe powyøsze ustalenia sπ zgodne z treúciπ sentencji oraz
z uzasadnieniem wyroku wydanego w dniu 31 stycznia 2006 roku przez
Sπd OkrÍgowy w Warszawie Wydzia≥ XXV Cywilny.

Dokoñczenie ze str. 14



16

Waøne telefony i adresy

      Nasze Marki     Nasze Marki     Nasze Marki

Waøne telefony i adresy

Urzπd Miasta
Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego 95
Centrala ñ Sekretariat ((((( 781-10-03

(((((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. 143
informatyk@marki.pl
Referat Finansowo ñ Budøetowy
Kierownik pok. 41 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7

wew. 147
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. 35 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


