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�Zima w mie�cie�
2007

Rozpoczê³y siê
ferie zimowe

Wzorem lat ubieg≥ych we wszyst-
kich placÛwkach oúwiatowych pro-
wadzonych przez gminÍ, przy dofi-
nansowaniu UrzÍdu Miasta ruszy≥a
akcja ÑZima w mieúcieî. Tegoroczne
ferie zimowe bez wzglÍdu na pogo-
dÍ przebiegaÊ bÍdπ pod has≥em
ÑZdrowo i weso≥oî.

Kaøda ze szkÛ≥ przygotowa≥a w≥a-
snπ, dostosowanπ do potrzeb odbior-
cÛw, ciekawπ ofertÍ programowπ
(szczegÛ≥y na stronach internetowych
szkÛ≥).

Od poniedzia≥ku do piπtku w go-
dzinach 9 - 15  na chÍtnych uczniÛw
czeka opieka pedagogiczna z ofertπ
rÛønorodnych zajÍÊ sportowych, pla-
stycznych,  teatralnych i komputero-
wych oraz najrÛøniejsze konkursy i
karnawa≥owe dyskoteki. Przewidy-
wane sπ takøe, atrakcje wyjazdowe

jak: kino, basen, krajoznawcze wy-
cieczki autokarowe, kuligi z lepie-
niem ba≥wana, jeøeli dopisze pogoda.
Szko≥y zadba≥y, aby w trakcie ferii
dzieci mia≥y moøliwoúÊ skorzystania
z ciep≥ego posi≥ku.

Wszystkim dzieciom, ktÛre na fe-

rie pozosta≥y w domu i spÍdzajπ je w
naszym mieúcie proponujemy moøli-
woúÊ aktywnego i ciekawego sposo-
bu spÍdzenia wolnego od zajÍÊ szkol-
nych czasu.

Øyczymy udanych ferii, mi≥ego
wypoczynku i duøo dobrej zabawy.

Ferie w zimowej szacie cieszπ uczniÛw. PÛüna zima pozwoli≥a na znaczπcy postÍp prac przy
rozbudowie Szko≥y Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej.

Jest
bezpieczniej

Sygnalizacja úwietlna przy koúcie-
le pw. úw. Andrzeja Boboli w Markach
- Strudze juø dzia≥a. Jest to kolejna
sygnalizacja w Al. M. Pi≥sudskiego
zainstalowana na wniosek mieszkaÒ-
cÛw poparty staraniami UrzÍdu Mia-
sta Marki. Wydaje siÍ, øe to najlepsze
rozwiπzanie, bowiem pomys≥ budo-
wy w tym miejscu k≥adki nie by≥ naj-
szczÍúliwszy. Przyk≥ad k≥adki w Ra-
dzyminie najlepiej úwiadczy o tym,
øe piesi niechÍtnie korzystajπ z dosyÊ
uciπøliwego przejúcia. Narzekajπ na-
tomiast niektÛrzy kierowcy, jednak
waøniejsze od p≥ynnoúci ruchu jest
nasze bezpieczeÒstwo.
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Komisje Rady Miasta Marki, na
swych pierwszych posiedzeniach
w kadencji 2006-2010, dokona≥y
wyboru przewodniczπcych i za-
stÍpcÛw.

Komisja
Budøetowo-Gospodarcza
1. Pawe≥ Adamczyk
- wiceprzewodniczπcy
2. Eløbieta Brzozowska
3. Pawe≥ Chojnowski
4. Bogus≥aw Dπbkowski
5. Marek Kalisiak
6. Kazimierz KÍdzierski
7. Marek Kroczek
8. Jacek Orych
9. Tadeusz Pasternak
10. Filip Røewski
- przewodniczπcy komisji
11. Tadeusz Sk≥odowski
12. Marek Szczepanowski

Komisja Zdrowia, Opieki
Spo≥ecznej, BezpieczeÒstwa
Publicznego i Ochrony
årodowiska
1. Eløbieta Brzozowska
- przewodniczπca komisji
2. Pawe≥ Chojnowski
3. Maciej Grabowski
4. Kazimierz KÍdzierski
5. Grzegorz M≥odzianowski
6. Jan Or≥owski
7. Jacek Orych
- wiceprzewodniczπcy
8. Tadeusz Pasternak
9. Jolanta SowiÒska
10. Marek Szczepanowski
11. Tadeusz Wolski

Komisja Oúwiaty,
Kultury i Sportu
1. Pawe≥ Adamczyk
2. Izabela BrzeziÒska
3. Maciej Grabowski
4. Marek Kalisiak
5. Ryszard Korotko
- wiceprzewodniczπcy
6. Marek Kroczek
- przewodniczπcy komisji
7. Grzegorz M≥odzianowski
8. Urszula Paszkiewicz
9. Filip Røewski
10. Tadeusz Sk≥odowski
11. Jolanta SowiÒska
12. Tadeusz Wolski

Komisja Rewizyjna
1. Izabela BrzeziÒska
- przewodniczπca komisji
2. Bogus≥aw Dπbkowski
3. Ryszard Korotko
4. Jan Or≥owski
5. Urszula Paszkiewicz
- wiceprzewodniczπca

Pani Sekretarz
Maria Kwiatkowska od 1997 roku

by≥a sekretarzem UrzÍdu Miasta Mar-
ki. Pod koniec ubieg≥ego roku pani
Maria, ktÛra w mareckim urzÍdzie
przepracowa≥a prawie 35 lat, podjÍ≥a
decyzjÍ o przejúciu na emeryturÍ. W
imieniu w≥adz samorzπdowych i pra-
cownikÛw urzÍdu sk≥adamy Pani
Marii Kwiatkowskiej serdeczne po-
dziÍkowania za te lata poúwiÍcone
pracy dla naszego wspÛlnego dobra.

bÍdzie prowadzona dezynfekcja sieci
wodociπgowej w Markach. Zabieg ten
ma charakter profilaktyczny. StÍøenie
dezynfektantÛw bÍdzie utrzymywane
poniøej dopuszczalnych wartoúci okre-
úlonych w Rozporzπdzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. (Dz.
U. Nr 203, poz. 1718). Woda przez ca≥y
czas bÍdzie spe≥nia≥a wymagania doty-
czπce jakoúci wody przeznaczonej do
spoøycia, ale jej w≥asnoúci organolep-
tyczne mogπ siÍ zmieniÊ.

Prokurent Zarz¹du
Miros³aw Paku³a

WOSP
Podczas XV Fina≥u Wielkiej Orkiestry

åwiπtecznej Pomocy, ktÛry odby≥ siÍ 14
stycznia 2007 roku w Markach, Sztab
WOåP zebra≥ 50 717,19 z≥. Wszystkim
ludziom dobrego serca oraz uczestni-
kom i twÛrcom serdecznie dziÍkujemy!

Danuta Lu¿yñska
Szefowa Sztabu WO�P w

Markach

Ograniczenia ruchu
Mazowiecki Zarzπd DrÛg WojewÛdz-

kich Rejon Drogowy Wo≥omin poinfor-
mowa≥ nas, pismem z dnia 28 grudnia
2006 roku, øe w dniu 10 stycznia 2007
roku zosta≥o wykonane oznakowanie
pionowe ograniczajπce ruch samocho-
dÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej ma-
sie ciÍøaru do 20 t. na drodze wojewÛdz-
kiej nr 632 odcinek od miejscowoúci
Rembelszczyzna do miejscowoúci Mar-
ki. Dla firm i przewoünikÛw majπcych
swoje bazy na terenie gminy Marki wy-
dawane sπ przez Mazowiecki Zarzπd
DrÛg WojewÛdzkich identyfikatory ze-
zwalajπce na przejazd w/w odcinkiem
drogi 632.

Maria Królak
Wydzia³ Zarz¹du Dróg

AKCJA KATOLICKA ZAPRASZA DO UDZIA£U W ZABAWIE OSTATKO-
WEJ W SOBOT  17 LUTEGO 2007 ROKU. BAWIMY SI  W DAWNEJ SALI
KINOWEJ DOMU KATOLICKIEGO PARAFII åW. IZYDORA W MAR-
KACH (AL. MARSZA£KA J”ZEFA PI£SUDSKIEGO 93).
RozpoczÍcie imprezy 20.00, przewidywane zakoÒczenie o godz. 1.00.
Dobra zabawa, dobra muzyka!
Do taÒca gra zespÛ≥ wokalno-instrumentalny Dariusza Øuczka!

Koszt zaproszenia (wraz z konsumpcjπ) wynosi 50 z≥ od osoby.
Zaproszenia bÍdπ do nabycia w niedziele: 28 stycznia i 4 lutego, po Mszach
åwiÍtych w parafiach åw. Izydora i MNMP Matki Koúcio≥a w Markach.

Informacje i zg≥oszenia: Marek Kroczek
tel. 0 503 385 959, e-mail: akcja@marki.net.pl.
Marek Kroczek
Akcja Katolicka

Maria Kwiatkowska

Nowym sekretarzem UM zosta≥
wybrany Grzegorz Dudzik, ktÛry do
2006 r. pracowa≥ na stanowisku wice-
starosty powiatu wo≥omiÒskiego.

Nowy wojewoda
18 stycznia premier Jaros≥aw Ka-

czyÒski powo≥a≥ na stanowisko wo-
jewody mazowieckiego Wojciecha
Dπbrowskiego. Nowy wojewoda ma
35 lat, ukoÒczy≥ prawo na UW. DzieÒ
wczeúniej premier odwo≥a≥ z funkcji
wojewody Tomasza KoziÒskiego.

Oczyszczenie sieci
Zarzπd Wodociπgu Mareckiego in-

formuje, øe do dnia 2 lutego 2007 r.
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Gmina miasto Marki - Wybory Rady Miasta
Nazwa Liczba Liczba

wyborcÛw mandatÛw

OkrÍg wyborczy nr 1 4 860 6
OkrÍg wyborczy nr 2 5 577 7
OkrÍg wyborczy nr 3 6 459 8

Suma: 16 896 21

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Marki
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okrÍgu wyborczego)

Or≥owski Jan Waldemar 54 116 6,57%
Przybysz - Piwko Maria 55 215 12,18%
Kalisiak Marek 42 153 8,67%
Kroczek Marek 45 144 8,16%
WerczyÒski Janusz 42 204 11,56%
M≥odzianowski Grzegorz 52 144 8,16%
Chojnowski Pawe≥ 51 211 10,57%
Brzozowska Eløbieta 42 131 6,56%
Grabowski Maciej 44 130 6,51%
KÍdzierski Kazimierz 51 141 7,06%
SowiÒska Jolanta 46 135 6,76%
Pasternak Tadeusz Zenon 61 102 5,11%
Korotko Ryszard Zenon 51 97 4,86%
Adamczyk Pawe≥ 24 219 8,95%
BrzeziÒska Izabela 43 97 3,96%
Wolski Tadeusz 56 153 6,25%
Paszkiewicz Urszula 49 152 6,21%
Røewski Filip 28 136 5,56%
Szczepanowski Marek 41 132 5,39%
Sk≥odowski Tadeusz 59 166 6,78%
Orych Jacek 28 100 4,08%

Gmina miasto Marki - Wybory Burmistrza
Liczba mieszkaÒcÛw 21.334
Liczba wyborcÛw 16.857

Nr Nazwisko i imiona Wiek Wykszta≥cenie Miejsce PrzynaleønoúÊ i poparcie Liczba Procent
na zamieszkania g≥osÛw g≥osÛw
liúcie

1. Chojnowski Pawe≥ 51 Wyøsze Marki, zg≥oszony przez
Komitet Wyborczy
Prawo i SprawiedliwoúÊ,
cz≥onek Prawa i Sprawiedliwoúci 1709 27,35%

2. WerczyÒski Janusz 42 Wyøsze Marki, zg≥oszony przez
Komitet Wyborczy WspÛlnoty
Samorzπdowej WojewÛdztwa
Mazowieckiego,
nie naleøy do partii politycznej 4540 72,65%
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Noc z 18 na 19 stycznia mieszkaÒcy powiatu zapamiÍ-
tajπ na d≥ugo. Strach przed zniszczeniem dobytku oraz
ciekawoúÊ niecodziennej wichury nie pozwala≥y zasnπÊ
wielu z nas aø do rana.

Zapowiadana od rana, potÍøna wichura dotar≥a do nas
w czwartek, przed godz. 18. W bardzo szybkim czasie
wiatr osiπgnπ≥ juø ponad sto kilometrÛw na godzinÍ, co
chwila przybierajπc na sile i uderzajπc w coraz to nowe
miejsca. Po godz. 22. zaczÍ≥o siÍ na dobre. Od tej pory te-
lefony do straøy poøarnej dzwoni≥y juø bez przerwy. - Naj-
wiÍksza iloúÊ wyjazdÛw dotyczy≥a po≥amanych drzew,
ktÛre upadajπc na drogÍ stanowi≥y zagroøenie dla ruchu.
Ponadto, wichura zrywa≥a dachy - informuje naczelnik
Wydzia≥u BezpieczeÒstwa i Ratownictwa, Micha≥ Kurek.

W Wo≥ominie, na jednym z blokÛw przy ul. Fieldorfa

Szko³a Podstawowa nr 4 w Markach
uczestniczy w programie Socrates Come-
nius od 2004 roku wraz ze szko³ami z Por-
tugalii, Hiszpanii, W³och i Irlandii Pó³noc-
nej (UK) w projekcie �Nasze ma³e i du¿e
Ojczyzny�. Szko³a jest jednocze�nie koor-
dynatorem tego projektu. Socrates to pro-
gram Unii Europejskiej, którego zadaniem
jest rozszerzenie wspó³pracy europejskiej w
dziedzinie edukacji. Comenius to czê�æ pro-
gramu Sokrates dotycz¹ca edukacji szkol-
nej. Jest to drugi projekt, w którym bierze-
my udzia³. Poprzedni- �Wychowanie fizycz-
ne w szkole� by³ jednym z pierwszych w
kraju. Od 25 do 30 listopada trwa³a wizyta
szkolnych koordynatorów projektu.

Nauczyciele wspó³pracuj¹cych z nami
szkó³ z W³och, Portugalii, Hiszpanii i Ir-
landii Pó³nocnej zwiedzili Kraków, O�wiê-
cim i Warszawê (Muzeum Powstania War-
szawskiego, Teatr Wielki i Starówkê).

28 listopada byli go�æmi w naszej szko-

le. Zwiedzili j¹, uczestniczyli w lekcjach,
rozmawiali z uczniami, nauczycielami i ro-
dzicami. Podziwiali przygotowane przez
dzieci wystawy i dekoracje obrazuj¹ce do-
konania projektu. Byli zaskoczeni zaanga-
¿owaniem i ogromem pracy w³o¿onej w
przygotowanie spotkania.

Nastêpnie wziêli udzia³ w uroczysto�ci,
na któr¹ przybyli równie¿ inni zaproszeni
go�cie:

Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyñ-
ski, przedstawiciele Urzêdu Miasta, Komi-
tetu Rodzicielskiego oraz nauczyciele z in-
nych szkó³. W pierwszej czê�ci dzieci przed-
stawi³y historiê wspó³pracy naszej szko³y
ze szko³ami partnerskimi, piêkna prezenta-
cja multimedialna doskonale j¹ zilustrowa-
³a.

Druga czê�æ to podró¿ po najciekawszych
miejscach naszego kraju. W przedstawie-
niu pt. �A trip around Poland� czyli �Pod-
ró¿ po Polsce� uczniowie w jêzyku angiel-

skim zachêcili zagranicznych go�ci do zwie-
dzania naszego kraju. Dzieci piêknie recy-
towa³y, �piewa³y piosenki i gra³y. Ucznio-
wie z klas m³odszych brawurowo zatañczyli
�Krakowiaka� starsi uczniowie skocznego
�Mazura� i majestatycznego �Poloneza�.
Ca³o�æ dope³ni³a druga czê�æ prezentacji
multimedialnej. Ka¿dy z zaproszonych go-
�ci otrzyma³ bardzo starannie wydan¹ bro-
szurê o historii naszej szko³y i dzia³aniach
obecnych oraz program przedstawienia-
obie pozycje w dwóch jêzykach: polskim i
angielskim. Po oficjalnych uroczysto�ciach
go�cie zostali zaproszeni na degustacjê tra-
dycyjnych polskich potraw. Zapoznali siê
równie¿ z tradycj¹ andrzejkowych wró¿b.
W przygotowanie uroczysto�ci zaanga¿o-
wana by³a ca³a spo³eczno�æ szkolna. Dzieñ
28 listopad zapisze siê w kronice szko³y jako
donios³e wydarzenie.

Anna Konopka

Miejska strefa
16 stycznia odby≥o siÍ spotkanie wÛjtÛw i burmistrzÛw

gmin podwarszawskich, na terenie ktÛrych dzia≥alnoúÊ
przewozowπ prowadzi sto≥eczny Zarzπd Transportu Miej-
skiego. W spotkaniu wziπ≥ udzia≥ dyrektor ZTM oraz
przedstawiciele samorzπdu wojewÛdzkiego. OmÛwiono
najbardziej bolesne problemy zwiπzane z finansowaniem
i organizacjπ przewozÛw w gminach podwarszawskich.
Nie zmieni≥y siÍ oczekiwania zarzπdu ZTM dotyczπce
wspÛ≥finansowania, pokrywania deficytu kursÛw auto-
busowych, ktÛry wynosi oko≥o 60 procent. Poruszono tak-
øe kwestiÍ utworzenia miÍdzygminnego zwiπzku trans-
portowego, ktÛrego uczestnikami by≥yby zainteresowane
gminy i miasto sto≥eczne Warszawa. Burmistrz miasta
Marki poruszy≥ podczas spotkania kwestiÍ czÍstotliwoúci
kursowania autobusÛw. Burmistrz Janusz WerczyÒski uzy-
ska≥ zapewnienie ze strony ZTM, øe jeúli analiza potwier-
dzi przepe≥nienie autobusÛw kursujπcych do Marek, wÛw-
czas ZTM podejmie rozmowy o zwiÍkszeniu liczby kur-
sÛw w godzinach szczytu.

Huragan wiatr zerwa≥ czÍúÊ dachu, ktÛry spadajπc przygniÛt≥ za-
parkowany w pobliøu samochÛd. Zniszczony zosta≥ tak-
øe dach SP 7 w Wo≥ominie i pokrycie nowego budynku
przy szkole w Duczkach. O zerwanym dachu na swoim
domu poinformowa≥ straø poøarnπ takøe mieszkaniec
Marek.

Najbardziej uciπøliwe dla mieszkaÒcÛw okaza≥y siÍ
przerwy w dop≥ywie prπdu. Jeszcze w piπtek brakowa-
≥o go w czÍúci Wo≥omina, Koby≥ki, Marek, Zπbek i w
DπbrÛwce.

Efektem silnego wiatru w naszym mieúcie by≥o kilka
uszkodzeÒ dachÛw oraz liczne uszkodzenia drzew i li-
nii energetycznych wynikiem czego by≥y d≥ugotrwa≥e i
uciπøliwe braki prπdu, poniewaø s≥uøby energetyczne
nie nadπøa≥y usuwaÊ awarii. NajwiÍcej szkÛd wichura
wyrzπdzi≥a w parku przy Al. Pi≥sudskiego nad rzekπ
D≥ugπ. Zosta≥o powalonych wiele cennych drzew, nie-
ktÛre wiatr wyrwa≥ z korzeniami.

18 stycznia burmistrz WerczyÒski spotka≥ siÍ z dy-
rektorem ZTM, a jednym z tematÛw tego spotkania by≥o
rozszerzenie miejskiej strefy biletowej na obszar mia-
sta Marki.

Europejskie spotkanie w �czwórce�
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Pamiêtasz
by³a jesieñ
Juø od dwudziestu lat w Mareckim

Oúrodku Kultury, w kaødy czwartek
spotykajπ siÍ seniorzy. Czwartek 11
stycznia by≥ jednak wyjπtkowy. Tego
dnia seniorzy úwiÍtowali swoje dwu-
dzieste urodziny. W obecnoúci wielu
zaproszonych goúci, przedstawicieli
w≥adz wspominali ubieg≥e lata.

Jak to siê zaczê³o
HistoriÍ mareckiego klubu dosko-

nale zna jego inicjatorka, dyrektor
MOK Krystyna Klimecka.

- Klub powsta≥ 22 listopada 1986
roku. Od poczπtku swego istnienia,
cieszy≥ siÍ ogromnym zainteresowa-
niem mareckich seniorÛw. Spotkania
odbywa≥y siÍ zawsze w czwartki. Ce-
niliúmy sobie wspÛ≥pracÍ z wybiera-
nymi przez cz≥onkÛw Zarzπdami Klu-
bu Seniora. To dziÍki aktywnoúci za-
rzπdu i jego cz≥onkÛw moøemy po-
chwaliÊ siÍ, tak bogatπ ofertπ progra-
mowπ - wspomina Krystyna Klimec-
ka.

Od piÍciu lat mareckim klubem
opiekuje siÍ instruktor k.o. MOK-u
Jolanta Salak. ÑWspania≥a osoba, nie-
zwykle serdeczna, energiczna, a
przede wszystkim bardzo oddana
swej pracyî - tak o swojej opiekunce
mÛwiπ seniorzy. Warto dodaÊ, øe na
czwartkowe spotkania do Marek
zjeødøajπ siÍ rÛwnieø seniorzy z oko-
licznych miejscowoúci. Klub Seniora
zrzesza ponad piÍÊdziesiπt osÛb, w
rÛønym wieku.

Nasze osi¹gniêcia
- W minionym dwudziestoleciu

Klubu Seniora zorganizowaliúmy ok.
800 spotkaÒ czwartkowych. A do-
k≥adniej mÛwiπc odby≥o siÍ 385 kon-
certÛw artystÛw, 98 prelekcji, 40 spo-
tkaÒ úwiπtecznych, 67 wieczorÛw klu-
bowych o rÛønorodnej tematyce, 32
imprezy z cyklu ÑDzieci Senioromî,
24wyjazdÛw do kin i teatrÛw, 180
wycieczek krajowych, 26 wycieczek
zagranicznych, 8 turnusÛw wczasÛw.
Nie by≥oby tak wspania≥ych spotkaÒ,
atrakcyjnych wyjazdÛw i rodzinnej
atmosfery, gdyby nie zaangaøowanie
seniorÛw. SzczegÛlnie naleøy podkre-
úliÊ i doceniÊ bardzo dobrπ wspÛ≥pra-
cÍ z Zarzπdami Klubu - mÛwi oúrod-
ka kultury.

Sk≥ad Zarzπdu Klubu Seniora po-
przednich dwÛch kadencji:

Prezes ñ Teresa Szymczyk
Skarbnik ñ Irena Wiúniewska
Sekretarz ñ Krystyna ReszeÊ
Cz≥onkowie - Genowefa S, Jadwi-

ga GoliÒska-KamiÒska oraz Walde-
mar Or≥owski i W≥adys≥aw SkowroÒ-
ski.

Obecny Zarzπd KS pracuje w sk≥a-
dzie:

Prezes ñ Wies≥awa Gardener
Skarbnik ñ Regina Banaszek
Sekretarz ñ Krystyna ReszeÊ
Cz≥onkowie ñ Zbigniew Jatowt i

Jerzy Zybert

Podziêkowania
i ¿yczenia...
W trakcie uroczystoúci dwudzie-

stolecia mareckiego Klubu Seniora nie
zabrak≥o podziÍkowaÒ i ciep≥ych
s≥Ûw. WyrazÛw uznania nie szczÍdzili
teø: burmistrz, dyr. MOK oraz zapro-
szeni goúcie. List gratulacyjny do se-
niorÛw skierowa≥a takøe przewodni-
czπca Rady Miasta Marki Maria Przy-
bysz- Piwko. Ñ...Niech nie ustaje w
PaÒstwu zapa≥ wspÛlnego dzia≥ania,
dzielenia siÍ swoimi doúwiadczenia-
mi i niech ten zapa≥ zachÍca do ak-
tywnoúci mieszkaÒcÛw naszego mia-
staî - pisa≥a przewodniczπca.

WúrÛd s≥Ûw uznania i wdziÍczno-
úci nie zabrak≥o dyplomÛw i nagrÛd
ksiπøkowych dla zas≥uøonych senio-
rÛw. Seniorzy w wystÍpie artystycz-
nym, dziÍkowali za trud dla dyrekcji
i opiekunÛw KS. Koby≥kowski KS
ÑZgrana pakaî rÛwnieø pospieszy≥ z
øyczenia. Nie zabrak≥o urodzinowe-
go tortu i lampki szampana.

Niespodzianka
Specjalnie dla seniorÛw, w dniu

jubileuszu dwudziestolecia istnienia
KS wystπpi≥a znana piosenkarka Da-
nuta B≥aøejczyk. Znanymi utworami
sprzed lat uúwietni≥a uroczystoúÊ.
WspÛlnie z seniorami zaúpiewa≥a sta-
ropolskie kolÍdy. Mareccy seniorzy sπ
jak rodzina. Mogπ na sobie polegaÊ
w kaødej sytuacji. Znajπ siÍ od lat i
nawzajem wspierajπ. Dla m≥odego
pokolenia powinni byÊ wzorcem do
naúladowania. KtÛø z nas, nie chcia≥-
by doøyÊ tak szczÍúliwej staroúci.

A.Z.

Danuta B≥aøejczyk dla seniorÛw

XX lat mareckich seniorów



6

ObszarI
- odbiór w ka¿dy
pierwszy czwartek
miesi¹ca:
Bagienna,Baúniowa, Batorego,

Broniewskiego, Brzozowa, Cegla-
na, Dobra, Duøa, G≥Ûwna, Jana
Paw≥a II, Jagie≥≥y, Jaracza, Koper-
nika, KrÛlowej Jadwigi, KrÍta, Kru-
cza, KsiÍøycowa, Lisa Kuli, Lisia,
Marsa, Matejki, Modrzejewskiej,
Miedziana, Mokra, Morska, Party-
zantÛw, Platynowa, Popie≥uszki,
Prosta, Przyleúna, Pi≥sudskiego,
Rybna, Solskiego, Sowia, Sporto-
wa, StarzyÒskiego, Szeroka, So-
wiÒskiego, Srebrna, Stawowa,
Strzelecka, SzczÍúliwa, Teligi, Tu-
wima, Weso≥a, Wiúniowa, Wschod-
nia, WspÛlna, Wronia, WyspiaÒ-
skiego, WyszyÒskiego, Zabawna,
Zachodnia, Zajπczka, Zimna, Z≥o-
ta, Øabia, Øeglarska, Lipowa, Pru-
sa, GÛrska, PodgÛrska, Topolowa,
Spokojna, Moniuszki, £πkÛwek,
Cicha.

Obszar II
- odbiór w ka¿dy
drugi czwartek
miesi¹ca:
Braci BriggsÛw, LotnikÛw, Ma-

zowiecka, Zπbkowska, Fabryczna,
Malinowa, Zieleniecka, Paderew-
skiego, Jasna, S≥owackiego, Ro-
dziewiczÛwny, Dojazdowa, Trau-
gutta, Warszawaska, Orzeszkowej,
Sadowa, KoszaliÒska, S≥upecka,
Ko≥obrzeska, Szkolna, RÛøana,
P≥ocka, Konopnickiej, Gorzowska,
Katowicka, SzczeciÒska, Jana Ka-
zimierza, Opolsjka, Lubelska, Za-
kopiaÒska, PoznaÒska, Szyd≥o-
wiecka, Krakowska, P≥oÒska, Olsz-
tyÒska, Sk≥odowskiej-Curie, Ma-
zurska, WarmiÒska, Tadeusza,
Podkomorzego, Telimeny, Zosi,
Protazego, Gerwazego, Kluczni-
kowska, Soplicy, WereszczakÛwny,

Leúna, Romantyczna, Szpitalna,
Zamkowa, Pa≥acowa, Wojskiego,
Dworska, SzwoleøerÛw, Wiejska,
Zielna, KosynierÛw, Al. Pi≥sudskie-
go od Nr 2 do rzeki D≥ugiej.

Obszar III
- odbiór w ka¿dy
trzeci czwartek
miesi¹ca:
S≥oneczna do ul. OkÛlnej, Pro-

mienna, Kresowa, OkÛlna, Rejtana,
Ustronie, Bandurskiego, Mieszka
I, 11-go Listopada, Mickiewicza,
Rzemieúlnicza, Literecka, Dzienni-
karska, Nauczycielska, Handlowa,
Pocztowa, Bankowa, Bema, G≥o-
wackiego, Ko≥≥πtaja, Staszica,
Czackiego, RÛwna, Polna, Piotra
Skargi, Krzywa, KrÛtka, KiliÒskie-
go, Barska, Sosnowa, Koúciuszki,
Øeromskiego, Kmicica, åwierko-
wa, Ketlinga, Czarnieckiego, ØÛ≥-
kiewskiego, HetmaÒska, Wo≥ody-
jowskiego, Longinusa, Barbary,
Zygmuntowska, LaudaÒska, Wo-
≥yÒska, OleÒki, Skrzetuskiego,
Heleny, Rocha Kowalskiego, RzÍ-
dziana, Ks. Kordeckiego, Tatarska,
Zag≥oby, Kozacka, JanczarÛw, Bu-
trymÛw, BilewiczÛw, Kurcewi-
czÛw, Ks. Wiúniowieckiego, Podol-
ska, Kamieniecka, Krymska, Al.
Pi≥sudskiego od nr 1 do ul. S≥o-
necznej.

Obszar IV
- odbiór w ka¿dy
czwarty czwartek
miesi¹ca:
MaratoÒska, KusociÒskiego,

Skorupki, Or≥a Bia≥ego, BatalionÛw
Ch≥opskich, D≥ugosza, Dπbrow-
skiego, Olimpijska, Ma≥a, Wπska,
KrÛlowej MarysieÒki, PiotrÛwka,
Zofii Kukier, Kossaka, Wybickiego,
Sawickiej, Okrzei, Reja, Szyma-
nowskiego, Chopina, Poniatow-

skiego, Dmowskiego, Kwiatowa,
Zaciszna, Pu≥askiego, Rydza-åmi-
g≥ego, Hallera, Odrowπøa, Jutrzen-
ki, Andersa, Sobieskiego, Kar≥owi-
cza, Kruczkowskiego, Asnyka, Ga≥-
czyÒskiego, Fredry, Grota Rowec-
kiego, KmitÛwek, Pieniπøka, Balla-
dyny, Nowa, Kasztanowa, Harcer-
ska, Stokrotki, Szczepowa, Napo-
leona, Pomnikowa, Grunwaldzka,
Zakole, Walewskiej, Chocimska,
OkÛlna od ul. S≥onecznej do Grun-
waldzkiej, Jesienna, Parkowa, Bie-
lÛwek, Staffa, Kraszewskiego, Sien-
kiewicza, Na≥kowskiej, KurpiÒ-
skiego, Reymonta, KrasiÒskiego,
Niemcewicza, Zbieøna, LegionÛw
Polskich, Kamienna, årodkowa,
Ceramiczna, Marmurowa, Piasko-
wa, Øwirowa, Przydroøna, Graøy-
ny, D≥ugosza, Dolna, MakuszyÒ-
skiego, Spacerowa od ul. Grun-
waldzkiej do ul. Granicznej, Al. Pi≥-
sudskiego od ul. S≥onecznej do ul.
Granicznej.

Obszar V
- odbiór w ka¿dy
ostatni pi¹tek
miesi¹ca:
Gwardii Ludowej, Spacerowa

od ul. Granicznej do koÒca, S≥owi-
kÛw, DÍbowa, Pogodna, Szczygla,
D≥uga, Szarotki, Fio≥kowa, Øytnia,
Radna, Klonowa, £πczna, Wiosen-
na, Legionowa, Agrarna, PomaraÒ-
czowa, Zielona, Pastelowa, B≥Íkit-
na, Zboøowa, Podleúna, Rolna,
Strumykowa, Kolorowa, èrÛdlana,
Amarantowa, TÍczowa, Wierzbo-
wa, ObroÒcÛw, Sobieskiego od ul.
Granicznej, JarzÍbinowa, Øurawi-
nowa, Torfowa, Wrzosowa, Rynko-
wa, Nowa, Zio≥owa, Poprzeczna,
Cisowa, WiewiÛrki, Cmentarna,
Wenecka, Letnia, Nieca≥a, Bukowa,
Turystyczna, Wczasowa, Al. Pi≥-
sudskiego od ul. Granicznej do gra-
nic miasta strona parzysta i niepa-
rzysta.

Poni¿ej podajemy obszary ulic na terenie miasta,
objêtych zbiórk¹ surowców wtórnych oraz terminy ich odbioru.

Z po¿ytkiem dla mieszkañców
i �rodowiska
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W Zespole SzkÛ≥ Nr 2 w Markach, podobnie jak w ubie-
g≥ym roku, zosta≥ zorganizowany MiÍdzyszkolny Konkurs
KolÍd i Pastora≥ek. Has≥em II edycji konkursu by≥ tekst
refrenu jednej ze wspÛ≥czesnych pastora≥ek: ÑZaúpiewaj-
my kolÍdÍ Jezuskowi dziú, niech kolÍduje z nami ca≥y
úwiatî.

Organizatorkami konkursu by≥y Eløbieta Suchecka i
Edyta Szczepkowska przy wspÛ≥pracy dyrekcji szko≥y i
nauczycieli pomagajπcych w przeprowadzeniu imprezy.

Patronat Honorowy nad konkursem objÍli:
- Janusz WerczyÒski - Burmistrz Miasta Marki
- ks. Stanis≥aw Kalisztan - Proboszcz parafii pw. úw. An-

drzeja Boboli w Markach
- Graøyna Podwysocka - Dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ Nr 2

w Markach
- Urszula Paszkiewicz - Radna Miasta Marki
Zaproszenia do udzia≥u w konkursie oraz regulaminy

zosta≥y przez organizatorÛw przekazane do wszystkich
szkÛ≥ podstawowych i gimnazjÛw na terenie Marek, S≥up-
na i Nadmy. Z kaødej szko≥y mog≥y wziπÊ udzia≥ 3 osoby
w poszczegÛlnych kategoriach: kl.I-III, IV-VI i gimnazjum.
Eliminacje szkolne kaøda placÛwka organizowa≥a we w≥a-
snym zakresie. Etap miÍdzyszkolny odby≥ siÍ we wtorek
9 stycznia 2007 r. w Zespole SzkÛ≥ Nr 2 w Markach. Do
konkursu przystπpi≥o 31 solistÛw z 6 szkÛ≥: SP 2, 3, 4, 5 w
Markach, SP 2 w S≥upnie oraz Gimnazjum nr 2 w Mar-
kach.

II MiÍdzyszkolny Konkurs KolÍd i Pastora≥ek otworzy≥
Przewodniczπcy Komisji Kultury i Sportu w Markach
Marek Kroczek, ktÛry towarzyszy≥ solistom przez ca≥y czas
trwania przes≥uchaÒ. Kaødy wykonawca zgodnie z regu-
laminem przygotowa≥ 2 kolÍdy (podk≥ad muzyczny Ñna
øywoî lub z p≥yty CD).

SolistÛw ocenia≥o 5-osobowe jury: klerycy Tomasz Ro-
øek i Marek Serwatka ze Zgromadzenia úw. Micha≥a Ar-
chanio≥a w Markach, s. Iwona Kucharska - organistka z
parafii úw. Izydora w Markach, Jadwiga Nawieúniak -
wieloletnia chÛrzystka, Urszula Paszkiewicz - Radna Mia-
sta Marki. Kaødy cz≥onek komisji ocenia≥ wykonawcÍ
punktowo - w skali 1-10 za poprawnoúÊ wykonawczπ (in-
tonacja, dykcja, poczucie rytmu itp), w skali 1-5 za ogÛlny
wyraz artystyczny.

Po zakoÒczeniu przes≥uchaÒ we wszystkich katego-
riach wiekowych komisja przystπpi≥a do zliczania punk-
tÛw, dyskusji, oceny i przedstawienia wynikÛw. Wszyscy
uczestnicy wraz z opiekunami po przes≥uchaniach powrÛ-
cili do domÛw, a na og≥oszenie wynikÛw, rozdanie nagrÛd
i koncert laureatÛw zostali zaproszeni na úrodÍ 17 stycz-
nia. Organizatorzy mieli wiÍc kilka dni na wydrukowa-
nie dyplomÛw, zakup nagrÛd i przygotowanie fina≥owe-
go spotkania.

Na podsumowanie konkursu i rozdanie nagrÛd przy-
by≥ Pan Burmistrz Janusz WerczyÒski, ktÛry w towarzy-
stwie Pani Dyrektor Graøyny Podwysockiej i Radnej Ur-
szuli Paszkiewicz wrÍcza≥ solistom dyplomy i nagrody.

Zanim jednak to nastπpi≥o, dziewczÍta prowadzπce
imprezÍ podziÍkowa≥y w imieniu organizatorÛw wszyst-
kim, ktÛrzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu
konkursu. SzczegÛlne podziÍkowania i pamiπtkowe anio≥-
ki otrzymali wspomniani wyøej Patroni Honorowi, bÍdπ-
cy jednoczeúnie sponsorami konkursu.

Oto najlepsi:
kategoria klasy I-III:
I miejsce Weronika Konopka 48 p. SP 4 Marki
II miejsce Karolina Pietrzak 46 p. SP 2 S³upno
III miejsce Karolina Sobota 42 p. SP 5 Marki
wyró¿nienia:
Ada Dobrowolska 41 p. SP 2 Marki
Weronika Hebda 41 p. SP 5 Marki
Daniel Filipowicz 38 p. SP 2 S³upno
kategoria klasy IV-VI:
I miejsce Krzysztof Banaszek 49 p. SP5 Marki

Karolina Makowska 47 p. SP3 Marki
II miejsce Emilia Rudziñska 44 p. SP5 Marki
III miejsce Klaudia Czerwiñska 41 p. SP5 Marki
wyró¿nienia
Weronika Grabowska 40 p. SP 3 Marki
Ola Po³ubiñska 40 p. SP 4 Marki
kategoria gimnazjum:
I miejsce Agnieszka Sobota 49 p. Gimnazjum Nr 2
II miejsce Wioletta Kozie³ 39 p. Gimnazjum Nr 2
III miejsce Edyta Skóra 38 p. Gimnazjum Nr 2

Wiktoria Turczak 38 p. Gimnazjum Nr 2

Za�piewajmy kolêdê Jezuskowi dzi�,
niech kolêduje z nami ca³y �wiat

Podobne podziÍkowania z wyrazami uznania za rze-
telnoúÊ i obiektywnoúÊ w swojej pracy otrzymali cz≥onko-
wie komisji oceniajπcej.

Organizatorzy nie zapomnieli o podziÍkowaniu dla na-
uczycieli, ktÛrzy przygotowali dzieci i m≥odzieø do kon-
kursu. Skierowano je do:

- Pani Moniki Ga≥eckiej z SP2 w Markach
- Pani Anny Ros≥on i Magdaleny Kaczor z SP2 w S≥upnie
- Pani Haliny RÛøaÒskiej, Jana Ros≥ona, Anny Sienkie-

wicz i Katarzyny Go≥awskiej z SP3 w Markach
- Pani Urszuli Ostrowskiej z SP4 w Markach
- Pani Eløbiety Sucheckiej i Edyty Szczepkowskiej z ZS2

w Markach
S≥owa podziÍkowaÒ skierowano teø do rodzicÛw i opie-

kunÛw, ktÛrzy przybyli z dzieÊmi, towarzyszyli im i kibi-
cowali podczas wystÍpÛw.

NajgorÍcej i najserdeczniej podziÍkowano uczestnikom
konkursu: wszystkim solistkom i solistom.

Wreszcie nastπpi≥a oczekiwana przez wszystkich chwila
og≥oszenia wynikÛw i wrÍczenia nagrÛd. Dyplomem
uczestnictwa i úlicznym anio≥kiem nagrodzono tych, ktÛ-
rym nie uda≥o siÍ zdobyÊ najwyøszej iloúci punktÛw. Na-
tomiast wykonawcy wyrÛønieni i nagrodzeni I, II, III miej-
scem oprÛcz dyplomÛw i anio≥kÛw otrzymali wspania≥e
nagrody ksiπøkowe.

Po wrÍczeniu nagrÛd laureaci mieli jeszcze okazjÍ
do przypomnienia utworÛw w swoim wykonaniu. Z
przyjemnoúciπ wszyscy goúcie jeszcze raz wys≥uchali
kilku najciekawszych interpretacji i najpiÍkniejszych
g≥osÛw.

Podsumowujπc tegoroczny konkurs Pani Dyrektor
Graøyna Podwysocka wyrazi≥a nadziejÍ, øe w przy-
sz≥ym roku uda siÍ zorganizowaÊ kolÍdowy konkurs
po raz trzeci. Pan Burmistrz obieca≥ pomoc. ByÊ moøe
wiÍc za rok spotkamy siÍ na MiÍdzyszkolnym Konkur-
sie KolÍd i Pastora≥ek. Uczestnicy tegorocznego konkur-
su zgodnie wyrazili chÍÊ uczestnictwa w nastÍpnym.
Zapraszamy!

El¿bieta Suchecka
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Juø po raz drugi w Markach zagra≥a Wielka Orkiestra
åwiπtecznej Pomocy.  Marecki Sztab mieúci≥  siÍ w  Szkole
Podstawowej nr 1, przy ul. OkÛlnej 14. Organizatorzy
postarali siÍ o zorganizowanie imprezy na wiÍkszπ skalÍ.
Stπd w Markach mog≥o kwestowaÊ  w szkole, na ulicach i
w centrach handlowych stu wolontariuszy. G≥Ûwnymi
organizatorami mareckiej WOåP by≥a rodzina LuøyÒskich.
Na czele z szefowπ sztabu Danutπ i cÛrkami Agnieszkπ i
Monikπ. - Wiele zawdziÍczamy dyrekcji szko≥y: Annie
JusiÒskiej i Krystynie Ambroziak. Ponadto w organizacjÍ
WOåP w≥πczyli siÍ inni pracownicy placÛwki, m≥odzieø i
niezawodni sponsorzy. W przygotowaniu czÍúci artystycz-
nej wiele zawdziÍczamy Izabeli KopeÊ.  Nie sposÛb zapo-
mnieÊ o pomocy mareckiego UG. DziÍki przychylnoúci lo-
kalnych w≥adz mogliúmy zagraÊ na profesjonalnej scenie
- wylicza jedna z paÒ LuøyÒskich.

W trakcie imprezy moøna by≥o skosztowaÊ potraw z
grilla i  kawiarenki. Specjalny  kπcik zabaw dla dzieci przy-
gotowa≥y przedszkolaki ÑSmerfyî.  Mi≥oúnicy dziergania,

Marecka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy
robili na drutach najd≥uøszy szalik.

Odwiedzili nas znani i lubiani
Do Marek zawitali znani i lubiani. Nie zabrak≥o akto-

rÛw: Ewy Kani,  Andrzeja Miko≥ajczaka, Andrzeja Nej-
mana, Piotra Zelta. Ponadto przyjechali: Tomasz Karolak,
Wojciech Lozowski oraz  Krzysztof Szmagier -reøyser se-
rialu Ñ07 zg≥oú siÍî. Wiele niezapomnianych wraøeÒ po-
zostawi≥ po sobie znany z zami≥owania do kuchni - Ma-
ciej KuroÒ.  Swojπ ksiπøkÍ  ÑKuchnia polskaî zlicytowa≥
za 650 z≥. Inne licytacje prowadzi≥y m≥odziutkie aktorki z
z serialu ÑEgzamin z Øyciaî i ÑM jak Mi≥oúÊî: Patrycja
Kazadi i Izabela Ma≥ota.  Ma≥a Nicola specjalnie dla WOåP
zlicytowa≥a z≥oty medal swojego ukochanego psa. ZdjÍ-
cia znanych aktorÛw i piosenkarzy  oraz koszulki i inne
gadøety szybko znalaz≥y nabywcÛw.

Prezentacje artystyczne
WystÍpy i pokazy sceniczne przeplata≥y siÍ z licznymi

licytacjami. Nie sposÛb wymieniÊ wszystkich. Warto wy-
rÛøniÊ m≥odzieø z SP nr 2 i nr 4, przedszkolaki ÑSmerfyî,
koncert Studia Piosenki DzieciÍcej i M≥odzieøowej pod
kierownictwem Izabeli Wilczak. Pokaz taÒca nowoczesne-
go zaprezentowa≥ zespÛ≥ ÑAtutî na czele z Kingπ i Rober-
tem Jakubowskimi. Zainteresowaniem cieszy≥y siÍ wystÍ-
py DzieciÍcego ChÛru Gospelowego oraz  sopranistki Elø-
biety Ko≥odziej-Kiskiej.

�wiate³ko do nieba
Pokazem sztucznych ogni zakoÒczono drugi w Mar-

kach i piÍtnasty ogÛlnopolski fina≥ WOåP.  Fajerwerki by≥y
dofinansowane przez marecki samorzπd.

Marecki sztab do kasy WOåP przekaza≥ 50 tys. 717 z≥ i 19 gr.

A.Z.
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W michalickim O�rodku Szkolno-
Wychowawczym im. �w. Andrzeja Bobo-
li w Markach odby³ siê, ju¿ po raz czwar-
ty, Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych o
tematyce bo¿onarodzeniowej - �Jase³ka
2007�. Uczestnikami Jase³ek by³y dzieci
i m³odzie¿ z O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Markach, M³odzie¿owego
O�rodka Wychowawczego w Warszawie,
Zespo³u Szkó³ w Wo³ominie, M³odzie¿o-
wego O�rodka Socjoterapii �Jêdru�� w
Józefowie, Zespo³u Szkó³ nr 1 w Markach,
�wietlicy �rodowiskowej w Markach
�Chata�, Grupy Teatralnej �Patyk� przy
�wietlicy w S³upnie, Zespo³u Szkó³ nr 2
im. Prymasa Tysi¹clecia w Markach oraz
�wietlicy �rodowiskowej przy O�rodku
Szkolno-Wychowawczym w Markach.

Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczyci³y nas oso-
by bardzo wa¿ne dla naszego O�rodka:
prze³o¿ony Generalny Zgromadzenia Za-
konnego �w. Micha³a Archanio³a - ks.
Kazimierz Radzik, bez hojno�ci którego
Przegl¹d by siê nie odby³; burmistrz mia-
sta Marki Janusz Werczyñski oraz Ewa
Motyczyñska, których pomoc i wsparcie
materialne umo¿liwi³y realizacjê Jase³ek;
ks. Stanis³aw Kaliszan - proboszcz para-
fii pw. �w. Micha³a Archanio³a w Mar-
kach, którego serce i rêce s¹ zawsze goto-
we do pomocy. Do u�wietnienia tegorocz-
nych Jase³ek przyczyni³ siê równie¿ bur-
mistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski.

Celem imprezy by³a chêæ rozpo-
wszechnienia aktywnych form uczestnic-
twa dzieci i m³odzie¿y w kulturze chrze-
�cijañskiej poprzez kultywowanie trady-
cji bo¿onarodzeniowych, integracja dzie-
ci i m³odzie¿y z placówek specjalnych z
dzieæmi ze szkó³ masowych, ukazywanie
mo¿liwo�ci artystycznych uczestników,
odkrywanie talentów, podnoszenie i
wzmacnianie poczucia w³asnej warto�ci
oraz ukazywanie mo¿liwo�ci spêdzenia
wolnego czasu.

Dyrektor O�rodka ks. Sylwester
Szwajca w tradycyjnym stroju góralskim
powita³ wszystkich uczestników i zapro-
szonych go�ci IV Przegl¹du Ma³ych Form
Teatralnych specjalnie przygotowanym na
tê okazjê monta¿em s³owno-muzycznym
zaczerpniêtym z tradycji pastora³kowej
górali Beskidu ¯ywieckiego. Podkre�li³
tym znaczenie tradycji chrze�cijañskiej w
budowaniu wspólnoty mi³o�ci, jedno�ci i
wspólnego kolêdowania, a tym samym
rozpocz¹³ Przegl¹d.

Uczestnicy zaprezentowali wysoki
poziom artystyczny. Ka¿de przedstawie-
nie tworzy³o jedyny, niepowtarzalny kli-
mat, zarówno pod wzglêdem tre�ci, jak i
formy. Jury w sk³adzie: El¿bieta Kra�nic-
ka - Zbrze¿na - wizytator Kuratorium

O�wiaty w Warszawie, Agata Piotrowska
- Mastalerz - aktorka Teatru Studio w War-
szawie oraz ks. Bogdan Galek reprezen-
tuj¹cy Zgromadzenie �w. Micha³a Archa-
nio³a podkre�li³o wysoki poziom arty-
styczny przedstawieñ. Zwraca³a uwagê
piêkna sceneriê, ciekawie dobrane stroje,
kunsztownie zdobione. Doceniona zosta-
³a pomys³owo�æ i oryginalno�æ tekstów,
inwencja twórcza i autorstwo w sztuce, a
tak¿e integracja wiekowa m³odych akto-
rów.

Ca³o�æ Przegl¹du by³a ubogacona
piêkn¹ opraw¹ muzyczn¹, a podczas
przerw miêdzy wystêpami poszczegól-
nych grup mo¿na by³o obejrzeæ prezenta-
cjê zdjêæ z poprzednich Przegl¹dów i
wzi¹æ udzia³ w konkursie kolêd.

Burmistrz Janusz Werczyñski wspo-
mnia³, ¿e za rok odbêdzie siê �okr¹g³y�
V Przegl¹d, który zamierza dodatkowo
uatrakcyjniæ nagrodami, podkre�laj¹c w
ten sposób wk³ad pracy, zaanga¿owanie i

Jase³ka 2007 w Markach

trud wszystkich bior¹cych udzia³ w Jase³-
kach. Ks. Kazimierz Radzik podkre�li³ to,
co jest tak wa¿ne w procesie wychowaw-
czym - wspólny udzia³ wychowawców i
pedagogów z m³odzie¿¹ w prezentowa-
niu przedstawieñ.

Podsumowania Przegl¹du Ma³ych
Form Teatralnych dokona³ ks. dyrektor
Sylwester Szwajca, wyra¿aj¹c podziw dla
wszystkich jase³kowiczów. Podziêkowa³
wszystkim za stworzenie niepowtarzalnej
atmosfery, a genera³ Zgromadzenia ks.
Kazimierz Radzik pob³ogos³awi³ zgroma-
dzonym na ca³y 2007 rok.

Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych jest
skuteczn¹ i twórcz¹ form¹ wychowywa-
nia dzieci i m³odzie¿y, szczególnie tej ze
specjalnymi trudno�ciami szkolnymi i wy-
chowawczymi. Tegoroczni uczestnicy za-
prezentowali swoje ogromne zdolno�ci ar-
tystyczne, jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e
poczuli siê zauwa¿eni i docenieni.

Katarzyna Krawczyk

Gospodarze na scenie.

WystÍp goúci z Warszawy.
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F

Z ZAKRESU
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy
1) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi Bu-

dowlane L. ¯bikowski z siedzib¹ w
Ostro³êce przy ul. Sikorskiego 18/4 na
wykonanie robót dodatkowych przy bu-
dowie wodoci¹gu w ul. Szymanowskie-
go; warto�æ umowy - 8.292,71 z³,

2) zawar³ umowê z firm¹ Us³ugi
Ogólnobudowlane W.J. Drózd z siedzi-
b¹ w Warszawie przy ul. Lewinowskiej
25 na wymianê czê�ci ogrodzenia par-
kingu przy UM Marki; warto�æ umowy -
26.235,11 z³,

3) zawar³ umowê z firm¹ Zak³ad
Urz¹dzania i Utrzymania Zieleñców z
siedzib¹ w Markach przy ul. G³ównej 3
na likwidacjê �dzikiej zwa³ki� odpadów
gruzu, betonu i in. przy ul. Grunwaldz-
kiej; warto�æ umowy - 1.500,00 z³

4) zawar³ umowê z firm¹ OFFICE-
TEC G. Trzeciak z siedzib¹ w Warsza-
wie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53
na konserwacjê kserokopiarek; warto�æ
umowy - 5.211,84 z³/za rok,

5) zawar³ umowê z A. Walczukiem z
£omianek na opracowanie projektu bu-
dowlano - wykonawczego remontu ul.
Sosnowej wraz z przebudow¹ ³uku skrê-
tu z ul. Pi³sudskiego oraz z przystoso-
waniem geometrii ³uku skrêtu do ruchu
autobusów; warto�æ umowy - 20.740,00
z³;

6) zawar³ umowê z firm¹ PROKOM
sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej 73/79 na opracowa-
nie projektów dwóch dodatkowych prze-
pompowni �cieków: PL 1 (posesja para-
fii �w. Izydora) oraz P 31 (ul. Grunwaldz-
ka); warto�æ umowy - 16.958,00 z³,

7) zawar³ umowê z J. Sierakiem z Re-
gó³ i D. Korpett¹ z Komorowa na prze-
prowadzenie szkolenia dla radnych pt.
�Rola i zadania radnego i burmistrza w
zarz¹dzaniu gmin¹� w dniu 3 stycznia
2007 roku; warto�æ umowy - 2.875,00
z³,

8) zawar³ umowê z C. Smarzewskim
z Warszawy na organizowanie i koordy-
nowanie szkolnych i miêdzyszkolnych
imprez sportowych na terenie miasta
Marki; warto�æ umowy - 1.000,00/mie-
si¹c;

9) zawar³ umowê z S. Koz³owskim z
Wo³omina na prowadzenie zajêæ sporto-
wych z m³odzie¿¹ z terenu miasta Mar-

ki, w ramach sekcji tenisa sto³owego;
warto�æ umowy - 417,00 z³/miesi¹c,

10) zawar³ umowê z K. Jab³onowskim
z Warszawy na prowadzenie pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych z programem pro-
filaktycznym, w wymiarze 2 godz./tygo-
dniowo; odp³atno�æ - 20 z³/godzinê,

11) zawar³ umowê z R. Sêdkiem z
Koby³ki na prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych z programem profilak-
tycznym, w wymiarze 3 godz./tygodnio-
wo; odp³atno�æ - 20 z³/godzinê,

12) zawar³ umowê z R. Sobeckim z
Marek na prowadzenie zajêæ sportowych
z dzieæmi z klas 0-4 ze szkó³ podstawo-
wych w Markach (SP 1, SP 2, SP 3 i SP
4) w ramach pozalekcyjnych zajêæ z pro-
gramem profilaktycznym, w wymiarze
9,5 godz./tygodniowo; odp³atno�æ - 20
z³/godzinê,

13) zawar³ umowê z J. Wojciechow-
skim z Marek na prowadzenie zajêæ spor-
towych z dzieæmi z klas 0-4 ze szkó³ pod-
stawowych w Markach w ramach poza-
lekcyjnych zajêæ z programem profilak-
tycznym, w wymiarze 9,5 godz./tygo-
dniowo; odp³atno�æ - 20 z³/godzinê,

14) zawar³ umowê z rzeczoznawc¹
Ann¹ �mia³kowsk¹ z Warszawy na okre-
�lenie warto�æ rynkowej nieruchomo�ci:
52/3, 52/6, 52/8, 53/3, 54/3, 55/3, 56/3,
52/4, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 103/24 z
obrêbu 5-06; warto�æ umowy - 1.830,00
z³,

15) zawar³ umowê z firm¹ SPARTA
SECURITY sp. z o. o. z siedzib¹ w Mar-
kach przy ul. Okólnej 45/3 na konwój
warto�ci pieniê¿nych pomiêdzy UM
Marki a miejscem wskazanym przez zle-
ceniodawcê; warto�æ umowy - 70 z³/kurs,

16) zawar³ umowê z Warszawskim
Przedsiêbiorstwem Geodezyjnym S.A. z
siedzib¹ w Warszawie przy ul. Nowy
�wiat 2 na wykonanie map prawnych z
wydzieleniem dzia³ek zajêtych pod drogi
publiczne; warto�æ umowy - 21.350,00 z³,

17) zawar³ umowê z firm¹ GAWBET
s.c. J i R Gawor, z siedzib¹ w Wo³omi-
nie przy ul. Andersa 9 na remont lokalu
mieszkalnego przy ul. Pi³sudskiego 206/
2; warto�æ umowy - 6.525,23 z³,

18) zawar³ umowê z firm¹ SPUTNIK
SOFTWARE sp. z o. o. z siedzib¹ w Po-
znaniu przy ul. Ks. Kordeckiego 30b na
sprawowanie opieki autorskiej nad pro-
gramem �Administracja Bezpieczeñ-
stwem Informacji�; warto�æ umowy -
427,00 z³,

19) zawar³ umowê z firm¹ PPUH
FAUCON z siedzib¹ w Wo³ominie przy
ul. G³owackiego 76 na sprawowanie nad-
zoru inwestorskiego przy realizacji za-
dañ bie¿¹cych z zakresu o�wietlenia dro-
gowego; warto�æ umowy - 340,00 z³/mie-
si¹c,

20) zawar³ umowê z M. Dybcio z Ma-
rek na inkaso op³aty targowej; warto�æ
umowy - 10% pobranych op³at,

21) zawar³ umowê z M. Dybcio z Ma-
rek na sprz¹tanie terenu wokó³ targowi-
ska przy ul. Jutrzenki; warto�æ umowy -
190,00 z³/miesiêcznie,

22) zawar³ umowê z firm¹ DATAQ
Technologie Informatyczne M. Szew-
czyk z siedzib¹ w Radzyminie przy ul.
Stary Rynek 25 na serwis sieci informa-
tycznej oraz sprzêtu komputerowego;
warto�æ umowy - 17.568,00 z³

rozstrzygniêcia postêpowañ
o dokonanie
zamówieñ publicznych
23) rozstrzygn¹³ postêpowanie prze-

targowe w trybie zapytania o cenê na za-
pewnienie transportu i opieki nad dzieæ-
mi niepe³nosprawnymi, w czasie przewo-
zu do placówki o�wiatowej. Zamówie-
nie zosta³o podzielone na trzy zadania,
uwzglêdniaj¹ce lokalizacjê poszczegól-
nych placówek o�wiatowych. Wp³ynê³y
w terminie 2 wa¿ne oferty:

1. Us³ugi Transportowe M. W³astow-
ski, Karczew, Otwock Wielki ul. Górna
20; cena:

Zadanie Nr I - 160,50 z³ za dzieñ do-
wozu,

Zadanie Nr II - 130,54 z³ za dzieñ do-
wozu,

Zadanie Nr III - 235,40 z³ za dzieñ
dowozu.

2. Us³ugi Transportowe Krajowe Z.
Motyczyñski, Marki ul. Cisowa 3; cena:

Zadanie Nr I - 165,85 z³ za dzieñ do-
wozu,

Zadanie Nr II - 133,75 z³ za dzieñ do-
wozu,

Zadanie Nr III - 224,70 z³ za dzieñ
dowozu.

W zakresie realizacji Zadania I i II
wybrano ofertê nr 1, z³o¿on¹ przez fir-
mê Us³ugi Transportowe M. W³astow-
ski z siedzib¹ w Karczewie, Otwock
Wielki ul. Górna 20.

W zakresie realizacji Zadania III wy-
brano ofertê nr 2, z³o¿on¹ przez firmê
Us³ugi Transportowe Krajowe Z. Moty-
czyñski z siedzib¹ w Markach przy ul.
Cisowej 3.

Nastêpnie zosta³y zawarte stosowne
umowy.

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

(przedstawiamy istotne fragmenty z �Informacji o dzia³alno�ci
burmistrza�, obejmuj¹cej okres od 19 grudnia 2006 roku do 15
stycznia 2007 roku)
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E Z ZAKRESU INWESTYCJI

24) zawar³ umowê ze Skarbem Pañ-
stwa, reprezentowanym przez Prezyden-
ta Miasta Sto³ecznego Warszawy, w za-
kresie udostêpnienia nieruchomo�ci o
numerze ewid. 7/4 z obrêbu 4-09-08, w
celu wybudowania kolektora sanitarne-
go DN 800 mm, odprowadzaj¹cego �cie-
ki z Marek do warszawskiego systemu
kanalizacji; op³ata za udostêpnienie -
1.249,28 z³ (+ kaucja zwrotna 1.280,00
z³),

25) opublikowa³ zawiadomienie o
wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du w
dniach od 2 do 23 stycznia 2007 roku
�Projektu za³o¿eñ do planu zaopatrzenia
w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa ga-
zowe dla miasta Marki�,

Z ZAKRESU ZARZ¥DU
MIENIEM KOMUNALNYM

26) zawar³ 53 umowy najmu lokali
mieszkalnych, w zwi¹zku z kupnem nie-
ruchomo�ci - Administracja Budynków
Mieszkalnych sukc. K. Whitehead�a,

27) zawar³ umowê najmu lokalu u¿yt-
kowego o pow. 51 m2, po³o¿onego przy
ul. Pi³sudskiego 45 z przeznaczeniem na
sklep;

28) zawar³ umowê najmu czê�ci po-
wierzchni UM Marki (3m2) na stoisko
sprzeda¿y ksi¹¿ek ze Stowarzyszeniem
Organizatorów Zatrudnienia Osób Nie-
pe³nosprawnych OZON z siedzib¹ w
Warszawie Al. Jerozolimskie 51/15; od-
p³atno�æ - 50 z³/miesi¹c,

29) zawar³ umowê dotycz¹c¹ sp³aty
w ratach zaleg³o�ci czynszowych z tytu-
³u wynajmu lokalu mieszkalnego przy ul.
Wspólnej 16,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ
SPRAW ORGANIZACYJNYCH

30) przyj¹³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³ i skierowa³ je do Przewodnicz¹-
cej Rady, celem nadania im biegu:

� w sprawie odwo³ania Pani Marii
Kwiatkowskiej ze stanowiska sekretarza
miasta Marki (Druk nr 13),

� w sprawie wyra¿enia zgody na od-
p³atne nabycie do zasobu nieruchomo-
�ci gminnych, niezabudowanej nierucho-
mo�ci gruntowej - dzia³ka nr ewid. 79/7
z obr. 4-11, po³o¿onej w rejonie ul. Lisa
Kuli (Druk nr 15),

� w sprawie wyra¿enia zgody na od-
p³atne nabycie do zasobu nieruchomo-

�ci gminnych, niezabudowanej nierucho-
mo�ci gruntowej - dzia³ka nr ewid. 66/2
z obr. 5-11, po³o¿onej przy ul. Z¹bkow-
skiej (Druk nr 16),

� w sprawie wyra¿enia zgody na od-
p³atne nabycie do zasobu nieruchomo-
�ci gminnych, niezabudowanej nierucho-
mo�ci gruntowej - dzia³ka nr ewid. 67/
10 z obr. 5-11, po³o¿onej przy ul. Z¹b-
kowskiej (Druk nr 17),

� w sprawie ustalenia na rok 2007 re-
gulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warun-
ki pracy oraz szczegó³owe warunki ob-
liczania i wyp³acania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny do-
ra�nych zastêpstw (Druk nr 18),

� w sprawie zmiany chwa³y Nr XXV/
187/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9
lutego 2005 roku w sprawie szczegó³o-
wych warunków przyznawania i odp³at-
no�ci za us³ugi opiekuñcze, szczegó³o-
wych warunków czê�ciowego lub ca³ko-
witego zwolnienia od op³at i trybu ich
pobierania oraz zasad zwrotu wydatków
za �wiadczenia z pomocy spo³ecznej re-
alizowane przez O�rodek Pomocy Spo-
³ecznej w Markach bêd¹cych w zakresie
zadañ w³asnych gminy (Druk nr 19),

� w sprawie powo³ania Sekretarza
Miasta Marki (Druk nr 21),

� zmieniaj¹cy uchwa³ê nr III/11/2006
Rady Miasta Marki z dnia 27 grudnia
2006 roku w sprawie wydatków bud¿e-
tu Miasta Marki, które nie wygasaj¹ z
up³ywem roku bud¿etowego 2006 (Druk
nr 22),

31) wyda³ Zarz¹dzenia:
� Nr 79/2006 w sprawie wprowadze-

nia zmian w bud¿ecie miasta na 2006
rok,

� Nr 80/2006 w sprawie wprowadze-
nia zmian w zarz¹dzeniu Burmistrza
Miasta Marki Nr 0152/54/2006 w spra-
wie regulaminu porz¹dku domowego dla
najemców lokali mieszkalnych stanowi¹-
cych zasób mieszkaniowy gminy,

� Nr 81/2006 w sprawie wprowadze-
nia zmian w bud¿ecie miasta na 2006
rok,

� Nr 82/2006 w sprawie wprowadze-
nia zmian w bud¿ecie miasta na 2006
rok,

� Nr 1/2007 w sprawie powo³ania
Pani Ma³gorzaty Rowickiej na stanowi-
sko Dyrektora Biblioteki Publicznej Mia-
sta Marki,

32) wyda³ nastêpuj¹ce decyzje admi-

nistracyjne:

105 decyzji podatkowych, w tym:
� 71 decyzji ustalaj¹cych wymiar po-

datku,
� 34 decyzje zmieniaj¹cych wysoko�æ

podatku,
34 decyzje o wykre�leniu wpisu z ewi-

dencji dzia³alno�ci gospodarczej,

11 decyzji z zakresu gosp. nierucho-
mo�ciami i planowania przestrzennego,
w tym:

� 10 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³
nieruchomo�ci,

� 1 decyzjê w sprawie ustalenia wa-
runków zabudowy i zagospodarowania
terenu,

78 decyzji z zakresu zarz¹du dróg, w
tym:

� 23 decyzje zezwalaj¹ce na zajêcie
pasa drogi,

� 16 decyzji zezwalaj¹cych na umiesz-
czenie urz¹dzenia w pasie drogi (do ce-
lów projektowych),

� 26 decyzji zezwalaj¹cych na umiesz-
czenie urz¹dzenia w pasie drogi,

� 13 decyzji zezwalaj¹cych na lokali-
zacjê zjazdu,

5 decyzji z zakresu ochrony �rodowi-
ska, w tym:

� 4 decyzje w sprawie zezwolenia na
wyciêcie drzewa,

� 1 decyzja w sprawie �rodowisko-
wych uwarunkowañ dla przedsiêwziêcia,

8 decyzji z zakresu o�wiaty, w tym:
� 6 decyzji w sprawie przyznania za-

si³ku szkolnego,
� 2 decyzje w sprawie odmowy przy-

znania zasi³ku szkolnego.
33) zawar³ porozumienie z Komen-

dantem Sto³ecznym Policji w zakresie za-
kupu samochodu osobowego w policyj-
nej wersji �OK.� na potrzeby Komisa-
riatu Policji w Markach, w ramach akcji
�Sponsoring 2006�; warto�æ zakupu -
28.426 z³,

Z ZAKRESU
POMOCY SPO£ECZNEJ

34) wyda³ 241 decyzji, w tym:
� 17 decyzji w sprawie dodatków

mieszkaniowych,
� 91 decyzji w sprawie �wiadczeñ z

pomocy spo³ecznej,
� 130 decyzji dotycz¹cych �wiadczeñ

rodzinnych,
� 3 decyzje w sprawie �wiadczeñ ali-

mentacyjnych.

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

§ 2
Protokó³ Komisji Skrutacyjnej

stanowi za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr I/4/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
24 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru
Przewodnicz¹cego Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta
Marki

Na podstawie art. 18a ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
póŸniejszymi zmianami) oraz § 9 ust.
2 i § 19 ust.2 Statutu Miasta Marki sta-
nowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr
XIV/115/2004 Rady Miasta Mark i z
dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy W oje wództwa
Mazowieckiego z 2004 roku Nr 138,
poz. 3436) Rada Miasta Marki uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê, ¿e na Przewodni-

cz¹c¹ Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Marki zosta³a wybrana

Izabela Brzeziñska

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr II/5/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
5 grudnia 2006 roku

 w sprawie wst¹pienia
kandydata z tej samej listy

na miejsce radnego w

(Dziennik Urzêdowy W oje wództwa
Mazowieckiego z 2004 roku Nr 138,
poz. 3436) Rada Miasta Marki bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów usta-
wowego sk³adu Rady uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê, ¿e w g³osowaniu

tajnym, na Przewodnicz¹c¹ Rady
Miasta Marki zosta³a wybrana rad-
na

Maria Przybysz - Piwko

§ 2
Protokó³ Komisji Skrutacyjnej

stanowi za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr I/3/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
24 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru
Wiceprzewodnicz¹cego

Rady Miasta Marki

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸ-
niejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 i
§ 10 ust. 1 Statutu Miasta Marki sta-
nowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr
XIV/115/2004 Rady Miasta Mark i z
dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy W oje wództwa
Mazowieckiego z 2004 roku Nr 138,
poz. 3436) Rada Miasta Marki bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów usta-
wowego sk³adu Rady uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê, ¿e w g³osowaniu

tajnym, na Wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Miasta Marki zosta³ wy-
brany radny

Tadeusz Sk³odo wski

Uchwa³a Nr I/1/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
24 listopada 2006 roku

w sprawie stwierdzenia
wyga�niêcia mandatu

radnego Rady Miasta Marki

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 b
i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (
tekst jednolity Dz. U. z 2003r.  Nr 159,
poz. 1547 z póŸn. zm.) Rada Miasta
Marki uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê wygaœniêcie man-

datu radnego Rady Miasta Marki
Janusza W e rczyñskiego wybr ane-
go w okrêgu wyborczym Nr 1 z li-
sty nr 24 KW Mazowiecka Wspól-
nota Samorz¹dowa, wskutek wy-
boru na burmistrza Miasta Marki.

§ 2
Niniejsz¹ uchwa³ê nale¿y dorê-

czyæ zainteresow anemu, W ojewo-
dzie Mazowieckiemu i Komisarzo-
wi W ybor czemu w W arszawie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr I/2/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
24 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru
Przewodnicz¹cego Rady

Miasta Marki

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
póŸniejszymi zmianami) oraz § 9 ust.
1 i § 10 ust. 1 Statutu Miasta Marki
stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y
Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Mark i
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w spra-
wie uchwalenia Statutu Miasta Marki F
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zwi¹zku z wyga�niêciem
mandatu

  Na podstawie art. 194 ust. 1 usta-
wy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jedno-
l i ty Dz. U.  z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547
z póŸn. zm.) Rada Miasta Marki
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê wst¹pienie na

miejsce radnego Pana Janusza
W erczyñskiego, którego m andat
wygas³ wskutek wyboru na burmi-
strza Miasta Marki, kandydata z tej
samej listy - w okrêgu wyborczym
Nr 1 z listy nr 24 KW Mazowiecka
Wspólnota Samorz¹dowa - Pana
D¹bkowskiego Bogus³awa, który w
wyborach do Rady Miasta Marki
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa wybie-
ralnoœci.

§ 2
Niniejsz¹ uchwa³ê nale¿y dorê-

czyæ zainteresow anemu, W ojewo-
dzie Mazowieckiemu i Komisarzo-
wi W ybor czemu w W arszawie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr II/6/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
5 grudnia 2006 roku

w sprawie powo³ania
Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) oraz § 19 Statutu Miasta
Marki stanowi¹cego za³¹cznik do
Uchwa³y Nr XIV/115/2004 Rady Mia-
sta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Marki (Dziennik Urzêdowy W oje wódz-
twa Mazowieckiego z 2004 roku Nr
138, poz. 3436) uchwala siê, co na-
stêpuje:

§ 1

Powo³uje siê Komisjê Rewizyjn¹
w sk³adzie:

1. Izabela Brzeziñska
Przewodnicz¹ca

2. Urszula Paszkiewicz
Wiceprzewodnicz¹ca

3. Bogus³aw D¹bkowski
Cz³onek

4. Ryszard Korotko
Cz³onek

5. Jan Or³owski
Cz³onek

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr II/7/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
8 grudnia 2006 roku

w sprawie powo³ania
Komisji Bud¿etowo

- Gospodarczej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmia-
nami) oraz § 11 ust. 1, 2 i § 14 ust. 1
Statutu Miasta Marki stanowi¹cego
za³¹cznik do Uchw a³y Nr XIV/115/
2004 Rady Miasta Marki z dnia 29
kwietnia 2004 roku w sprawie uchwa-
lenia Statutu Miasta Marki (Dziennik
Urzêdowy W oje wództwa Mazowiec-
kiego z 2004 roku Nr 138, poz. 3436)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê Komisjê Bud¿eto-

wo - Gospodarcz¹ w sk³adzie:

1. Pawe³ Adamczyk

2. El¿bieta Brzozowska

3. Pawe³ Chojnowski

4. Bogus³aw D¹bkowski

5. Marek Kalisiak

6. Kazimierz Kêdzierski

7. Marek Kroczek

8. Jacek Orych

9. Tadeusz P asternak

10. Filip R¿ewski

11. Tadeusz Sk³odo wski

12. Marek Szczepanowski

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr II/8/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
8 grudnia 2006 roku

w sprawie powo³ania
Komisji O�wiaty, Kultury

i Sportu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmia-
nami) oraz § 11 ust. 1, 2 i § 14 ust. 3
Statutu Miasta Marki stanowi¹cego
za³¹cznik do Uchw a³y Nr XIV/115/
2004 Rady Miasta Marki z dnia 29
kwietnia 2004 roku w sprawie uchwa-
lenia Statutu Miasta Marki (Dziennik
Urzêdowy W oje wództwa Mazowiec-
kiego z 2004 roku Nr 138, poz. 3436)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Pow o³uje siê Komisjê Oœwiaty,

Kultury i Sportu w sk³adzie:

1. Pawe³ Adamczyk
2. Izabela Brzeziñska
3. Maciej Grabowski
4. Marek Kalisiak
5. Ryszard Korotko
6. Marek Kroczek
7. Grzegorz M³odzianowski
8. Urszula Paszkiewicz
9. Filip R¿ewski
10. Tadeusz Sk³odo wski
11. Jolanta So wiñska
12. T adeusz W o lski

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêci

E
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Uchwa³a Nr II/9/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
8 grudnia 2006 roku

w sprawie powo³ania
Komisji Zdrowia, Opieki

Spo³ecznej,
Bezpieczeñstwa Publiczne-
go i Ochrony �rodowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmia-
nami) oraz § 11 ust. 1, 2 i § 14 ust. 2
Statutu Miasta Marki stanowi¹cego
za³¹cznik do Uchw a³y Nr XIV/115/
2004 Rady Miasta Marki z dnia 29
kwietnia 2004 roku w sprawie uchwa-
lenia Statutu Miasta Marki (Dziennik
Urzêdowy W oje wództwa Mazowiec-
kiego z 2004 roku Nr 138, poz. 3436)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê Komisjê Zdrowia,

Opieki Spo³ecznej, Bezpieczeñ-
stwa Publicznego i Ochrony Œro-
dowiska w sk³adzie:

1. El¿bieta Brzozowska
2. Pawe³ Chojnowski
3. Maciej Grabowski
4. Kazimierz Kêdzierski
5. Grzegorz M³odzianowski
6. Jan Or³owski
7. Jacek Orych
8. Tadeusz P asternak
9. Jolanta Sowiñska
10. Marek Szczepanowski
11. T adeusz W o lski

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia

Uchwa³a Nr III / 10 /2006
Rady Miasta Marki

z dnia
27 grudnia 2006 roku

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr

XXI/157/2004 Rady Miasta
Marki z dnia 17 listopada

2004 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszy-
mi zmianami), art. 168 ust. 2 pkt 1
ustawy z 30 czerwca 2005 roku o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸniejszymi zmianami)
oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28
ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995
roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku
Nr 120, poz. 1300, z póŸniejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpu-
je:

§ 1
W uchwale nr XXI/157/2004

Rady Miasta Marki z dnia 17 listo-
pada 2004 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych:

1) § 3, ust 1 otrzymuje brzmie-
nie :

„1. Obligacje zostan¹ wyemito-
wane w jedenastu seriach:

a) w 2004 roku zostan¹ wyemi-
towane:

- seria A na kwotê 1.100.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2004 roku,

- seria B na kwotê 1.178.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2004 roku,

b) w 2005 roku zostan¹ wyemi-
towane:

- seria C na kwotê 1.200.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2005 roku,

- seria D na kwotê 1.300.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2005 roku,

c) w 2006 roku zostan¹ wyemi-
towane:

- seria E na kwotê 1.300.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2006 roku,

- seria F na kwotê 1.422.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2006 roku,

- seria G na kwotê 1.500.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2006 roku,

- seria H na kwotê 1 500.000 z³o-

tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2006 roku,

d) w 2007 roku zostan¹ wyemi-
towane:

- seria I na kwotê 1.000.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2007 roku,

- seria J na kwotê 1.000.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2007 roku,

- seria K na kwotê 1.000.000 z³o-
tych nie póŸniej ni¿ w dniu 31 grud-
nia 2007 roku.”

2) § 5, ust 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„Obligacje zostan¹ wykupione
przez Miasto Marki w nastêpuj¹-
cych terminach:

1) obligacje serii A, B, C, D, E i F
po up³ywie 3 lat od daty emisji,

2) obligacje serii G, H, I, J i K po
up³ywie 4 lat od daty emisji.”

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza

siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia

Uchwa³a nr III/11/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
27 grudnia 2006 roku.

w sprawie wydatków bu-
d¿etu Miasta Marki, które
nie wygasaj¹ z up³ywem
roku bud¿etowego 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art .
191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z póŸniejszymi
zmianami) Rada Miasta uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
Ustala siê wykaz planowanych

wydatków bud¿etu Miasta Marki,
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E które w 2006 roku nie wygasaj¹ z
up³ywem roku bud¿etowego zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 2
Ustala siê plan finansowy wydat-

ków bud¿etu Miasta Marki, które
w 2006 roku nie wygasaj¹ z up³y-
wem roku bud¿etowego zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2.

§ 3
Ostateczny termin dokonania

wydatków,  o któr ych mow a w § 1,
ustala siê na dzieñ 30 wrzeœnia
2007roku.

§ 4
W ykonanie uchw a³y po wierza

siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a nr III/12/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
27 grudnia 2006 roku

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr
XXXVII/267/2006 Rady

Miasta Marki z dnia 1 lutego
2006 roku w sprawie bud¿e-
tu 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 samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku nr 142, poz.1591 z póŸniejszymi
zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z póŸniejszymi  zmianami) oraz
art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo ochrony œrodo-
wiska (Dz. U z 2006r Nr 129, poz. 902
z póŸniejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr XXXVII/267/2006

Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego
2006 roku w sprawie uchwalenia

bud¿etu Miasta Marki na 2006 rok
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:

1)    w planie dochodów bud¿etu
miasta na 2006 rok - zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y,

2)    w planie wydatków bud¿etu
miasta na 2006 rok - zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

3)    za³¹cznik nr 3 do uchwa³y
otrzymuje brzmienie okreœlone w
za³¹czniku nr 3 do niniejszej
uchwa³y,

4)    za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
otrzymuje brzmienie okreœlone w
za³¹czniku nr 4 do niniejszej
uchwa³y,

5)    za³¹cznik nr 11 do uchwa³y
otrzymuje brzmienie okreœlone w
za³¹czniku nr 5 do niniejszej
uchwa³y,

6)    za³¹cznik nr 14 do uchwa³y
otrzymuje brzmienie okreœlone w
za³¹czniku nr 6 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza

siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w

Dzienniku Urzêdo wym W ojewódz-
twa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr III/13/2006
Rady Miasta Marki

z dnia
27 grudnia 2006 roku

w sprawie odwo³ania Pani
Marii Kwiatkowskiej ze
stanowiska sekretarza

miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszy-
mi zmianami) oraz art. 70 § 1 i § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr
21, poz. 94 z póŸniejszymi zmiana-
mi), na wniosek Burmistrza Miasta
Marki, uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Odwo³uje siê Pani¹ Mariê Kwiat-

kowsk¹ ze stanowiska sekretarza
miasta Marki z dniem 31 grudnia
2006 roku.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.
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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
Wydzia≥ Zarzπdu DrÛg pok. 21` wew. 121

kier. wew. 115
drogi@marki.pl
Wydzia≥ Inwestycji pok. 18, 19

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Wydzia≥ 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
Wydzia≥ Finansowo - Budøetowy
Naczelnik 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
Wydzia≥ Gospodarki Nieruchomoúciami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 141
nieruchomosci.planowanie@marki.pl
nieruchomosci@marki.pl
planowanie@marki.pl
Wydzia≥ Zarzπdu Mieniem Komunalnym

pok. 4,5,9
wew. 105, 128, 142

komunalny@marki.pl
Wydzia≥ Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Wydzia≥ Prawny pok. 32 wew. 153
Wydzia≥ Spraw Obywatelskich
Urzπd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludnoúci
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 131
rso@marki.pl
Wydzia≥ Techniczny ul. Lisa Kuli 3       ((((( 781-11-01

techniczny@marki.pl
Wydzia≥ 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


