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W dniu 22 kwietnia 2007 roku w
Mareckim Oúrodku Kultury odby≥o
siÍ uroczyste otwarcie wystawy ÑPre-
zentacje Plastyki Mareckiej 2007î w
ramach jubileuszu 40-lecia nadania
praw miejskich naszemu miastu.

Po otwarciu uroczystoúci przez or-
ganizatorÛw, ktÛremu towarzyszy≥a
muzyka w wykonaniu Alberta Gut -
saksofon i klarnet, wrÍczono uczest-
nikom wystawy pamiπtkowe dyplo-
my.

Naleøy dodaÊ, øe goúciem wysta-
wy by≥ Maciej Urmanowski starosta
powiatu wo≥omiÒskiego, a w otwar-
ciu wernisaøu uczestniczyli: Krysty-
na Klimecka dyrektor Mareckiego
Oúrodka Kultury, Maria Przybysz -
Piwko przewodniczπca Rady Miasta
Marki, Krzysztof Wnuk zastÍpca bur-
mistrza Miasta Marki.

Wystawa zosta≥a przygotowana
przez HannÍ Klimeckπ - komisarz
wystawy, we wspÛ≥pracy z Tade-
uszem LuøyÒskim, ktÛry by≥ odpo-
wiedzialny za jej aranøacjÍ i konsul-
tacje plastyczne.

Wspania≥π oprawÍ kulinarnπ dla
uczestnikÛw i goúci zapewni≥ zarzπd
i cz≥onkowie Klubu Seniora Mareckie-
go Oúrodka Kultury.

Na wystawie zaprezentowa≥o swo-
je prace 38 autorÛw. Prace by≥y zrÛø-

nicowane zarÛwno pod wzglÍdem
tematycznym, jak i technik jakimi siÍ
pos≥uøyli autorzy do ich stworzenia:
olej na p≥Ûtnie lub p≥ycie, akwarela,
pastela, kredka, kolaø, batik, panto-
graf, aparat fotograficzny, technika
mieszana.

Prace moøna oglπdaÊ do 22 czerw-
ca w galerii MOK: pon. úr. 12.00 - 16.00,
wt. pt. 12.00 - 18.00. WstÍp wolny.

XL  LAT
MIASTA  MARKI
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Nocne autobusy
Autobusy nocne Zarzπdu Trans-

portu Miejskiego w Warszawie majπ
juø wkrÛtce kursowaÊ do Marek, Zπ-
bek i Zielonki.

Linia N61
DW. CENTRALNY ñ Emilii Plater

ñ åwiÍtokrzyska ñ Marsza≥kowska ñ
pl. Bankowy ñ al. Solidarnoúci ñ most
ålπsko-Dπbrowski ñ al. Solidarnoúci ñ
Targowa ñ Zπbkowska ñ RadzymiÒ-
ska ñ Naczelnikowska ñ ks. Ziemowi-
ta ñ Kraúnicka ñ RadzymiÒska ñ al.
marsz. Pi≥sudskiego ñ wiadukt drogi
nr 631 ñ al. marsz Pi≥sudskiego ñ
MARKI (WCZASOWA).

Linia N62
DW. CENTRALNY ñ E. Plater ñ

åwiÍtokrzyska ñ rondo ONZ ñ (po-
wrÛt bezpoúrednio al. Jana Paw≥a II)
ñ al. Jana Paw≥a II ñ rondo Rados≥a-
wa ñ S≥omiÒskiego ñ most GdaÒski ñ
StarzyÒskiego ñ rondo StarzyÒskiego
ñ StarzyÒskiego ñ rondo Øaba ñ úw.
Wincentego ñ Ko≥owa ñ Ossowskie-
go ñ BarkociÒska ñMyszkowska ñ
Handlowa ñ PratuliÒska ñ Trocka ñ
RadzymiÒska ñ £odygowa ñ Z•BKI:
Warszawska ñ Pi≥sudskiego - Ks. Sko-
rupki ñ ZIELONKA: Prymasa St.
WyszyÒskiego ñ Kolejowa ñ ZIELON-
KA (PIASTOWSKA) (powrÛt: Pia-
stowska ñ Gromali ñ JagielloÒska -
Kolejowa).

Uruchomienie linii nocnej do Ma-
rek, a takøe decyzja Zarzπdu Trans-
portu Miejskiego w Warszawie okre-
úlajπca udzia≥ gmin podwarszawskich
w pokrywaniu deficytu kursowania
autobusÛw na poziomie 25 procent
spowodowa≥y, øe wydatki z budøetu
naszego miasta przeznaczone na za-
pewnienie mieszkaÒcom kursowanie
autobusÛw ZTM do Marek wyniosπ
w tym roku 600 tys. z≥otych.

Op³aty za wodê
i �cieki
Rada Miasta Marki uchwali≥a

nowe taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodÍ i zbiorowe odprowadze-
nie úciekÛw.
q za 1 m szeúc. wody - 2,62 z≥ +

VAT tj. 2,80 z≥,
q za 1 m szeúc. úciekÛw wprowa-

dzanych do sieci kanalizacyjnej - 4,07
z≥ + VAT tj. 4,35 z≥.

Taryfy obowiπzujπ od 1 czerwca
2007 do 31 maja 2008 roku.

Szansa
na policyjne patrole
Na podstawie porozumienia miÍ-

dzy Komendantem Sto≥ecznym Poli-
cji a Burmistrzem Miasta Marki w
naszym mieúcie pojawia siÍ szansa na
stacjonowanie oddzia≥u policyjnej
prewencji. Umoøliwi to zwiÍkszenie
iloúci pieszych patroli na mareckich
ulicach, co - jak wykaza≥y doúwiad-
czenia lat ubieg≥ych - znacznie przy-
czynia siÍ do poprawy stanu bezpie-
czeÒstwa. Koszty zakwaterowania
policjantÛw pokryte bÍdπ z budøetu
miasta.

Fabryka Briggsów
Na warszawskiej Pradze od lat

dzia≥a Fabryka Trzciny, ktÛra sta≥a siÍ
znaczπcym punktem na kulturalnej
mapie stolicy. Korzystajπc m.in. z do-
úwiadczeÒ animatora tej placÛwki,
pana Wojciecha TrzciÒskiego powsta≥
projekt urzπdzenia w Fabryce Braci
BriggsÛw w Markach placÛwki eku-
kacyjno-kulturalnej.

Dobry rok
Jak wynika ze sprawozdania z

wykonania budøetu za rok 2006
wzrost dochodÛw wyniÛs≥ oko≥o 25
procent. Tak znaczπce wp≥ywy po-
zwoli≥y na przeznaczenie niemal jed-
nej trzeciej budøetu na wydatki inwe-
stycyjne. Tylko w 1996 roku inwesty-
cje poch≥onÍ≥y wiÍcej úrodkÛw budøe-
towych.

Szkolne k³opoty
Zastrzeøenia Powiatowego Ko-

mendanta Straøy Poøarnej wzbudzi-
≥y materia≥y, z jakich wykonane sπ
pod≥ogi i klatki schodowe w Pa≥acy-
ku BriggsÛw. Ten zabytkowy obiekt
od lat daje schronienie naszym szko-
≥om, ale nie jest pod wieloma wzglÍ-
dami przystosowany do pe≥nienia roli
placÛwki oúwiatowej. Spe≥niajπc za-
lecenia straøakÛw poprawiony zosta≥
stan na tyle, na ile by≥o to moøliwe
do realizacji. Jednak definitywne roz-

wiπzanie problemu przyniesie dopie-
ro budowa nowego gimnazjum w
Markach.

Dowody
do wymiany
Wydzia≥ Spraw Obywatelskich

UrzÍdu Miasta Marki przypomina
mieszkaÒcom, øe ksiπøeczkowe do-
wody osobiste tracπ waønoúÊ z dniem
1 stycznia 2008 roku.

Informacje dotyczπce formalnoúci
w sprawie wymiany dowodu osobi-
stego, moøna uzyskaÊ pod numerem
telefonu: (022) 781 10 03 wew. 101

15. urodziny
Diecezji
25 marca 1992 r. papieø Jan Pawe≥

II zdecydowa≥ o powstaniu nowej die-
cezji. Wy≥oniona g≥Ûwnie z Archidie-
cezji Warszawskiej otrzyma≥a nazwÍ
Warszawsko-Praska. Diecezja War-
szawsko-Praska obejmuje bardzo roz-
leg≥y teren (warszawskπ PragÍ, Wa-
wer, Weso≥π, Bia≥o≥ÍkÍ, RembertÛw,
tereny w dorzeczach Wis≥y i Bugu
ograniczone od wschodu Ka≥uszy-
nem, KamieÒczykiem, Latowiczem,
Pniewnikiem, Urlami, a od po≥udnia
Karczewem i Ko≥bielπ). W≥aúnie wiel-
koúÊ tego obszaru i jego dynamiczny
rozwÛj sta≥y siÍ podstawπ podjÍcia
decyzji o utworzeniu nowej diecezji.
Uregulowanie stosunkÛw paÒstwo -
KoúciÛ≥ i podpisanie konkordatu
otworzy≥o papieøowi drogÍ ku temu,
by w 1992 r. utworzyÊ na terenie Pol-
ski trzynaúcie nowych diecezji. Jednπ
z nich by≥a w≥aúnie Diecezja War-
szawsko-Praska. Jej pierwszym ordy-
nariuszem zosta≥ bp Kazimierz Roma-
niuk. Na katedrÍ wyznaczono koúciÛ≥
pw. úw. Micha≥a i Floriana na war-
szawskiej Pradze. Od 2004 r. ordyna-
riuszem diecezji jest abp S≥awoj Le-
szek G≥Ûdü. W uroczystych obcho-
dach 15-lecia Diecezji, ktÛre mia≥y
miejsce w katedrze pw. úw. Floriana
wziÍli udzia≥ takøe przedstawiciele
mareckiego samorzπdu.

¯yczenia samych szczê�liwych dni
z okazji zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego

Pani Sylwii Kwas
i Panu Piotrowi Matusiakowi

sk³ada Redakcja
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rozpoczÍ≥a wspÛ≥pracÍ ze úrodowi-
skami pozarzπdowymi zwiπzanymi z
Zielonkπ i Markami. Projekt koordy-
nuje stowarzyszenie z Zielonki. DziÍ-
ki temu w maju odwiedzi Marki de-
legacja m≥odych spo≥ecznikÛw i
dziennikarzy z Chersonu. BÍdπ oni
zapoznawaÊ siÍ z sytuacjπ, w jakiej
jest polska prasa lokalna i parafialna.

Cherson to nie jest miasto, jakie
najbardziej kojarzy siÍ statystyczne-
mu Polakowi z Ukrainπ. To miasto na
wschodzie, miejsce zamieszkania lu-
dzi rÛønych narodowoúci i wyznaÒ.
Jest to miasto duøe jest tam uniwer-
sytet, studencka dzielnica, port. ByÊ
moøe dziÍki pierwszym kontaktom
uda siÍ nawiπzaÊ wspÛ≥pracÍ, ktÛra
zaskutkuje wspÛ≥pracπ na wielu
p≥aszczyznach. Projekt zosta≥ sfinan-
sowany w ramach Programu Polsko-
AmerykaÒskiej Fundacji Wolnoúci
Przemiany w regionie - RITA, reali-
zowanego przez FundacjÍ Edukacja
dla Demokracji.

Dzieci dzieciom
Po raz kolejny zorganizowaliúmy po-

moc dla naszych rÛwieúnikÛw z Afryki.
Obejrzeliúmy przejmujπcy film ÑDzieci
Afrykiî, ukazujπcy trudne øycie ma≥ych
mieszkaÒcÛw tego kontynentu.

Na miarÍ naszych moøliwoúci chcemy
im pomagaÊ, dlatego pod kierunkiem na-
szych wychowawcÛw, a takøe przy pomo-
cy rodzicÛw, wykonywaliúmy palmy i rÛø-
ne ozdoby wielkanocne. Nasze prace
sprzedawaliúmy 31 marca br. na Targo-
wisku miejskim w Markach oraz 1 kwiet-
nia przy koúciele Matki Boøej KrÛlowej
Polski. Uzyskany fundusz przekaøemy
misjonarkom Zgromadzenia SiÛstr Kar-
melitanek Dzieciπtka Jezus pracujπcym w
Burundi, Ruandzie i Kamerunie. WspÛ≥-
pracujemy z siostrami juø od piÍciu lat.
Trzy razy siostry misjonarki odwiedzi≥y
naszπ szko≥Í, opowiadajπc o swojej pracy,

Kierunek Ukraina
Wraz ze zmianami na Ukrainie

wzrasta zainteresowanie wspÛ≥pracπ
miÍdzynarodowπ m≥odzieøy i úrodo-
wisk lokalnych z partnerami za
wschodniπ granicπ. WspÛ≥pracπ takπ
prowadzi m.in. ZespÛ≥ SzkÛ≥ nr 1 w
Markach, ZespÛ≥ SzkÛ≥ im. Prezyden-
ta I. Moúcickiego w Zielonce. Prowa-
dzone sπ takøe spo≥eczne akcje przyj-
mowania dzieci z Ukrainy na waka-
cje, projekty wspÛ≥pracy pomocowej,
wymiany doúwiadczeÒ.

Wiele kontaktÛw i wspÛ≥pracy
uda≥o siÍ nawiπzaÊ dziÍki polskim
misjonarzom ñ michaelitom i ksiÍøom
diecezjalnym. Jeden z nich by≥y wi-
kariusz z Koby≥ki ks. Artur Nagraba
jest proboszczem w Chersonie, nieda-
leko Odessy. To dziÍki aktywnoúci
jego oraz aktywnym poszukiwaniom
ze strony stowarzyszeÒ lokalnych
uda≥o siÍ nawiπzaÊ wspÛ≥pracÍ. Gru-
pa m≥odych aktywnych osÛb zgroma-
dzonych wokÛ≥ parafii w Chersonie

a w ubieg≥ym roku goúciliúmy siostrÍ Te-
resÍ, AfrykankÍ pochodzπcπ z Burundi.
Siostra opowiedzia≥a nam o øyciu w tym
kraju, nauczy≥a nas rÛwnieø piosenki w
jÍzyku kirundi.

DziÍkujemy wszystkim, ktÛrzy z øycz-
liwoúciπ kupowali od nas palmy i ozdoby,
w ten sposÛb pomagajπc nam czyniÊ do-
bro. To dziÍki wsparciu doros≥ych uczy-
my siÍ otwartoúci na potrzeby innych.
Moøe dziÍki naszym wspÛlnym wysi≥kom,
uratujemy øycie jakiemuú nieznanemu
dziecku afrykaÒskiemu, moøe na czyjejú
twarzy pojawi siÍ uúmiech.

Wszystkim przyjacio≥om, ktÛrzy wraz
z nami angaøujπ siÍ w pomoc misjom, úle-
my afrykaÒskie pozdrowienie: AMAHO-
RO - POK”J!

Uczniowie Szko³y Podsta-
wowej Nr 3

Halina Ró¿añska

11. V 2007, pi¹tek, g. 11.00
POWIATOWY KONKURS SPRAW-

NO�CI ORTOGRAFICZNEJ DYKTAN-
DO 2007 - XII edycja; III etap. Uczestni-
cy: LAUREACI ELIMINACJI GMIN-
NYCH w 10 DOMACH I O�RODKACH
KULTURY POWIATU WO£OMIÑSKIE-
GO. Patronat: STAROSTWO POWIATU
WO£OMIÑSKIEGO oraz BURMI-
STRZOWIE MIAST I GMIN.

13. V 2007, niedziela, g. 15.00
NIEDZIELA Z MAM¥, NIEDZIELA

Z TAT¥. Spektakl muzyczno - teatralny
dla dzieci od 4 lat pt.: �MUZYCZNE WÊ-
DRÓWKI�. Wstêp wolny.

17. V 2007, czwartek, g. 16.00
PROJEKCJA FILMU NA DU¯YM

EKRANIE �ZAKOCHANY PARY¯� -
obyczajowy 2006.  Wstêp wolny.

22. V 2007, wtorek, g. 14.00
Z WIZYT¥ U NAS W MOK-U: WY-

JAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI
KULTURY O�WIATY I SPORTU RADY
MIASTA MARKI. Przewodnicz¹cy: MA-
REK KROCZEK.

22. V 2007, wtorek, g. 18.00
W KAWIARENCE ARTYSTYCZNEJ

MOK: JUBILEUSZOWE OBCHODY 40
- lecia MIASTA MARKI pod patronatem
BURMISTRZA MIASTA MARKI �PIÓ-
REM MARKOWIANEK�. Wieczór po-
etycki MA£GORZATY KAPICY, HALI-
NY KUNCOWEJ, WANDY SPALIÑ-
SKIEJ I MARII GRA¯YNY ZAMOR-
SKIEJ z udzia³em krytyka literackiego
JANUSZA TERMERA.  Wstêp wolny.

24. V 2007, czwartek, g. 10.00
wyjazd z ul. Malinowej
DOROCZNY ZLOT KLUBÓW SE-

NIORA POWIATU WO£OMIÑSKIEGO
zorganizowany pod patronatem STARO-
STWA przez POROZUMIENIE DOMÓW
I O�RODKÓW KULTURY W NASZYM
POWIECIE. Impreza odbêdzie siê w KLU-
BIE JE�DZIECKIM �GALOP� w Zielon-
ce, ul. Poniatowskiego 46. W programie
Zlotu: koncert zespo³u muzycznego, zaba-
wa taneczna z wodzirejem, wspólna bie-
siada: kie³baski z grilla, grochówka oraz
napoje. Koszt 20 z³ (konsumpcja). Prze-
jazd autokarem bezp³atny. Wyjazd ze Stru-
gi o godz. 9.45 (pawilon). Autokar bêdzie
siê zatrzymywa³ na przystankach. Powrót
oko³o godz.16.30

25. V 2007, pi¹tek, g. 12.00
UROCZYSTE PODSUMOWANIE

POWIATOWEGO KONKURSU
SPRAWNO�CI ORTOGRAFICZNEJ
�DYKTANDO 2006� (XII edycja) z udzia-
³em laureatów, patronów konkursu oraz
zaproszonych go�ci. Wrêczenie nagród i
dyplomów oraz spotkanie z prof. W³odzi-
mierzem Gruszczyñskim

Dla �trójki�
Marki uzyska≥y dofinansowanie

na realizacjÍ projektu budowy sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 3 przy ul. Pomnikowej 21. Projekt
zosta≥ zg≥oszony jesieniπ 2006 roku
do Programu Rozwoju Bazy Sporto-
wej WojewÛdztwa Mazowieckiego na
2007 rok, prowadzonego przez Za-
rzπd WojewÛdztwa Mazowieckiego.
Z terenu naszego wojewÛdztwa zg≥o-
szono 132 zadania inwestycyjne. Pro-
jekt budowy sali gimnastycznej w
mareckiej szkole uzyska≥ pozytywnπ

opiniÍ. Na jego realizacjÍ przyznano
dofinansowanie w kwocie 300 000 z≥.
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ÑTrÛjkaî -
rozbudowa
szko≥y
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Wydatki na utrzymanie oúwiaty i
edukacyjnej opieki wychowawczej sπ
narastajπcym problemem wiÍkszoúci
gmin w Polsce. Z podobnπ sytuacjπ
boryka siÍ rÛwnieø nasze Miasto, ktÛ-
re jest organem prowadzπcym dla 11
placÛwek oúwiatowych: 3 przedszko-
li, 5 szkÛ≥ podstawowych, 2 gimna-
zjÛw i 1 liceum profilowanego.
OprÛcz wydatkÛw zwiπzanych z bie-
øπcym utrzymaniem powyøszych jed-
nostek gmina ponosi koszty  zwiπza-
ne z remontami i  inwestycjami oúwia-
towymi, dowoøeniem uczniÛw nie-
pe≥nosprawnych do szkÛ≥, dotacjπ
do niepublicznych szkÛ≥ i przedszko-
li, stypendiami i zasi≥kami szkolny-
mi oraz utrzymaniem úwietlic úrodo-
wiskowych. W roku 2006 powyøsze
wydatki zamknÍ≥y siÍ kwotπ 19 315
971 z≥, co stanowi 38,4 % wszystkich

wydatkÛw budøetu Miasta Marki.
Udzia≥ poszczegÛlnych rodzajÛw
wydatkÛw jest nastÍpujπcy:

- bieøπce utrzymanie szkÛ≥ i przed-
szkoli 14 017 924 z≥;

- remonty oúwiatowe - 465 246 z≥;
- inwestycje - 3 446 313 z≥;
- dowÛz uczniÛw niepe≥nospraw-

nych - 118 913 z≥;
- dotacje dla niepublicznych szkÛ≥

i przedszkoli - 970 116 z≥;
- stypendia i zasi≥ki szkolne - 90

716 z≥
- úwietlice úrodowiskowe - 206 743

z≥.
Na utrzymanie bieøπce szkÛ≥ pod-

stawowych , gimnazjÛw (publicznych
i niepublicznych) i liceum profilowa-
nego gmina otrzymuje z budøetu paÒ-
stwa subwencje oúwiatowπ. W roku
2006 wynios≥a ona 7 769 935 z≥.  Kwo-
ta ta stanowi≥a  62,8% poniesionych
na ten cel wydatkÛw.

Utrzymanie przedszkoli, dowÛz
uczniÛw niepe≥nosprawnych, inwe-
stycje i remonty, stypendia i zasi≥ki
szkolne oraz utrzymanie úwietlic úro-
dowiskowych sπ zadaniem w≥asnym
gminy i nie sπ objÍte subwencja
oúwiatowπ. Naleøy je finansowaÊ z
dochodÛw w≥asnych gminy.

årodki finansowe w budøecie mia-
sta przeznaczone na oúwiatÍ i eduka-

cyjnπ opiekÍ wychowawczπ sπ roz-
dzielane pomiÍdzy poszczegÛlne pla-
cÛwki. Kaøda z nich otrzymuje na
dany rok plan finansowy zatwierdza-
ny przez burmistrza. årodkami w pla-
nie finansowym dysponuje dyrektor
placÛwki, ktÛry ponosi odpowiedzial-
noúÊ  za ich prawid≥owe wykorzysta-
nie. NadzÛr nad dzia≥alnoúciπ pla-
cÛwki w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych bezpoúrednio
sprawuje  Wydzia≥ Oúwiaty UrzÍdu
Miasta.

Dyrektor zatrudnia nauczycieli i
pozosta≥ych pracownikÛw. Wydatki
zwiπzane z wynagrodzeniem pra-
cownikÛw poch≥aniajπ  úrednio aø 86
% wszystkich wydatkÛw w danej pla-
cÛwce. Pozosta≥e 14% to wydatki rze-
czowe zwiπzane z utrzymaniem bu-
dynku, zakupem us≥ug i materia≥Ûw.

Z przytoczonych liczb na przyk≥a-
dzie naszego miasta nietrudno za-
uwaøyÊ, øe g≥Ûwny ciÍøar utrzyma-
nia oúwiaty ponoszπ  jednostki samo-
rzπdu terytorialnego a nie paÒstwo.
Subwencja oúwiatowa dla Marek  w
roku 2006 stanowi≥a tylko 40 %
wszystkich wydatkÛw zwiπzanych z
edukacjπ i wychowaniem. Pilna po-
trzeba inwestycji oúwiatowych w na-
szym mieúcie zapewne pog≥Íbi te dys-
proporcje w kolejnych latach.

7. Termin rozstrzygniÍcia konkursu podamy w pÛüniej-
szym terminie.

Zapraszamy do konkursu m≥odzieø z Marek, uczπcπ
siÍ w szko≥ach poza terenem naszego miasta. W takim
przypadku prace konkursowe prosimy sk≥adaÊ w Biblio-
tece Publicznej Miasta Marki, ul. Lisa Kuli 3a.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA MARKI
OG£ASZA KONKURS LITERACKI

DLA UCZNI”W KLAS V I VI SZK”£ PODSTAWO-
WYCH

POD TYTU£EM
SI£A WYOBRAèNI - ÑZOSIA PLECIONAî

ZDZIS£AWA DOMOLEWSKIEGO
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniÛw klas V i VI

SzkÛ≥ Podstawowych
2. Kaødπ szko≥Í moøe reprezentowaÊ dowolna liczba

uczestnikÛw
3. Prace konkursowe w formie RECENZJI powinny

mieÊ objÍtoúÊ minimum 2 stron wydruku komputerowe-
go (czcionka Ñ12î Times New Roman lub Arial)

4. Podpisane prace (imiÍ, nazwisko, klasa, szko≥a, imiÍ
i nazwisko nauczyciela prowadzπcego) prosimy sk≥adaÊ
w terminie do dnia 15 maja 2007 roku w bibliotekach szkol-
nych lub w Bibliotece Publicznej Miasta Marki ul. Lisa Kuli
3a

5.Termin rozstrzygniÍcia konkursu podamy w pÛüniej-
szym terminie

Z okazji obchodÛw 40-lecia miasta Marki
Biblioteka Publiczna Miasta Marki
Gimnazjum w Zespole SzkÛ≥ Nr 1
Gimnazjum w Zespole SzkÛ≥ Nr 2

w Markach
og≥aszajπ konkurs literacki

pod patronatem Burmistrza Miasta Marki pt.
ÑMOG  TO ZMIENI∆...î

Regulamin konkursu
1.Celem konkursu jest zdefiniowanie problemÛw spo-

≥ecznoúci m≥odych ludzi w Markach przez nich samych i
wy≥onienie pomys≥Ûw na ich rozwiπzanie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla m≥odzieøy gimnazjal-
nej i licealnej z terenu naszego miasta. Kaødπ szko≥Í moøe
reprezentowaÊ dowolna liczba uczestnikÛw.

3. Prace konkursowe - FORMA OPOWIADANIA - po-
winny okreúlaÊ problem, z jakim boryka siÍ m≥odzieø w
Markach i zawieraÊ pomys≥ na jego rozwiπzanie.

4. Praca konkursowa powinna mieÊ objÍtoúÊ minimum
3 strony wydruku komputerowego ( czcionka Ñ12î Times
New Roman lub Arial.

Prosimy o sk≥adanie prac w formie wydruku kompu-
terowego i w formie elektronicznej (dyskietka lub p≥yta
CD).

5. Podpisane (imiÍ, nazwisko, szko≥a, klasa, imiÍ i na-
zwisko nauczyciela prowadzπcego) prace prosimy sk≥a-
daÊ w bibliotekach szkolnych w terminie do dnia
08.05.2007 r.

6. Zapewniamy ocenÍ prac przez obiektywne jury.

  Samorz¹dowe ABC: FINANSOWANIE O�WIATY

Prace przy rozbudowie Szko≥y Podstawowej nr 3
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Po zapoznaniu siÍ z przedstawio-
nymi, w ramach dzia≥aÒ informacyj-
no-konsultacyjnych, wariantami
przebiegu drogi krajowej S-8 na od-
cinku od miasta Marki (wÍze≥ ÑMar-
kiî) do miasta Radzymin, opiniujemy
pozytywnie przedstawione warianty.
Jednoczeúnie wskazujemy na Wariant
I jako najkorzystniejszy dla Miasta.
Umoøliwia on w≥πczenie siÍ na dro-
gÍ S-8 najwiÍkszej liczby mieszkaÒ-
cÛw Radzymina i okolic, aktualnie
korzystajπcych z drogi krajowej nr 8
przebiegajπcej przez Miasto Marki.

Jednoczeúnie zwracamy uwagÍ,
øe organizacja wÍz≥a ÑZielonka 2î
musi umoøliwiaÊ p≥ynny zjazd z dro-
gi S-8 na drogÍ wojewÛdzkπ nr 631
w kierunku na NieporÍt oraz wjazd
z drogi nr 631 na drogÍ S-8 w kie-
runku Warszawy. Takie rozwiπzanie
stworzy alternatywny objazd Miasta
Marki.

Ze szczegÛlnπ stanowczoúciπ pra-
gniemy zwrÛciÊ uwagÍ na to, øe od-
danie do uøytku drogi ekspresowej S-
8 nie moøe nastπpiÊ pÛüniej niø drogi
S-17, czyli Wschodniej Obwodnicy
Warszawy. Zw≥aszcza na odcinku od
wÍz≥a ÑDrewnicaî do wÍz≥a ÑZielon-
ka 2î. Odcinek ten ma d≥ugoúÊ nie-
spe≥na 2 kilometrÛw. Wprowadzenie
ruchu z autostrady A2 w rejon Mia-
sta Marki, bez moøliwoúci ominiÍcia
drogi krajowej nr 8 (Al. Pi≥sudskiego)
jest absolutnie niedopuszczalne i sta-
nowczo siÍ temu sprzeciwiamy.

Ponadto wnosimy o uwzglÍdnie-
nie w projekcie poúredniego po≥πcze-
nia ulicy Fabrycznej (droga powiato-
wa nr 4354W) z drogπ ekspresowπ S-
8. Tereny przemys≥owo-us≥ugowe
przyleg≥e do wÍz≥a Drewnica zosta-
nπ w duøym stopniu zajÍte pod bu-
dowÍ wÍz≥a. Po≥πczenie z drogπ eks-
presowπ S-8 stanowiÊ bÍdzie swoistπ

rekompensatÍ dla w≥aúcicieli tych te-
renÛw oraz usprawni ruch w tej czÍ-
úci Miasta.

Domagamy siÍ takøe uwzglÍdnie-
nia w projekcie odpowiednich zabez-
pieczeÒ przeciwha≥asowych, zw≥asz-
cza w rejonie osiedla mieszkaniowe-
go przy ul. KosynierÛw. SzeúÊ budyn-
kÛw wielorodzinnych znajduje siÍ w
bezpoúrednim sπsiedztwie pasa dro-
gowego. Uciπøliwoúci zwiπzane z
drogπ i wszelkie negatywne jej od-
dzia≥ywanie muszπ byÊ ograniczone
do minimum.

W naszej ocenie projekt drogi i jej
otoczenia powinien uwzglÍdniaÊ
moøliwoúÊ korzystania z pieszych i
rowerowych szlakÛw turystycznych
w rejonie ÑHorowego Bagnaî i jezio-
ra Czarnego. Przebieg trasy przecina
istniejπce úcieøki i szlaki, ktÛre zosta-
≥y utworzone i sπ utrzymywane sta-
raniem w≥adz miasta Marki.

Powy¿szy tekst stanowi:

Za³¹cznik
do uchwa³y nr V/30/2007

Rady Miasta Marki
z dnia

21 lutego 2007 roku

Stanowisko Rady Miasta Marki
w sprawie budowy

drogi ekspresowej S-8
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Trwajπca w okolicach od kilku lat
intensywna praca badawcza prowa-
dzona przez m≥odzieø jest swoistym
fenomenem. Pracujπ licealiúci i gim-
nazjaliúci, wspierajπ ich nauczyciele,
lokalne organizacja pozarzπdowe.
ByÊ moøe wyrosnπ kiedyú z tych ba-
daÒ takie publikacje jak chociaøby
monografia Marek, autorstwa Zbi-
gniewa Paciorka.

Projekt, ktÛrego celem jest wydo-
bycie na úwiadomoúci publicznej bio-
gramÛw Ñludzi z pomnikÛwî prowa-

Projekt majπcy przypomnieÊ øo≥-
nierzy Armii Krajowej II rejonu ÑCel-
kÛwî, mieszkaÒcÛw bestialsko za-
mordowanych ÑNa Kruczkuî oraz
wielu innych lokalnych bohaterÛw
prowadzi m≥odzieø z Zespo≥u SzkÛ≥
im. Prezydenta I. Moúcickiego w Zie-
lonce.

Sπ takie elementy historii, ktÛre
≥πczπ Marki i ZielonkÍ. To chociaøby
miejsce pamiÍci ÑNa Kruczkuî, gdzie
zginÍli mieszkaÒcy Marek Pustelnika,
Strugi i Zielonki, ale takøe pomnik bo-
haterÛw Armii Krajowej mieszczπcy
siÍ w centrum Zielonki, na ktÛrym
jednym z upamiÍtnionych jest Hen-
ryk OkiÒczyc, komendant drugiego
rejonu ÑCelkÛwî w VII obwodzie
ÑObroøaî, Podczas Powstania War-
szawskiego OkiÒczyc dowodzπcy
oddzia≥ami na obszarze rejonu (Mar-
ki ñ Pustelnik ñ Struga ñ Zielonka -
Koby≥ka).

M≥odzieø zbiera relacje, bada i
opracowuje ürÛd≥a dotyczπce innych
mniej znanych osÛb, ktÛrych nazwi-
ska uwiecznione sπ na pomnikach.

MieszkaÒcy spotykajπ siÍ przy pa-
miπtkowych tablicach i przy pomni-
kach w czasie úwiπt narodowych,
sk≥adajπ kwiaty. Kto jednak z nas,
mieszkaÒcÛw okolicy, zna losy Ñludzi
z naszych pomnikÛwî. To w≥aúnie
dotarcie i zapisanie tych losÛw stano-
wi istotÍ projektu prowadzonego
przez licealistÛw ñ mÛwiπ autorzy
projektu.

dzony jest pod patronatem stowarzy-
szenia wspÛ≥pracujπcego ze szko≥ami
Zielonki, w ramach programu eduka-
cyjnego ÑUniwersytet Pierwszego
Wiekuî. årodki na realizacjÍ progra-
mu pozyskano dziÍki wsparciu: Pro-
gramu ÑRÛwnaÊ Szanse 2006î Polsko
- AmerykaÒskiej Fundacji Wolnoúci i
Polskiej Fundacji Dzieci i M≥odzieøy.

Koniec prac zapowiadany jest na
maj. Wtedy teø odbÍdzie siÍ prezen-
tacja ürÛde≥ i opracowaÒ przygotowa-
nych przez licealistÛw.

ÑNa Kruczkuî

Plastyczny
Dzieñ ¯ycia
W dniu 23 marca 2007 r. w Szkole

Podstawowej nr 3 w Markach odby≥a
siÍ uroczystoúÊ z okazji Narodowego
Dnia Øycia, w trakcie ktÛrej zosta≥y
og≥oszone wyniki konkursÛw pod
tytu≥em ÑRodzina - razem na za-
wszeî dla szkÛ≥ podstawowych oraz
ÑMa≥øeÒstwo - razem na zawszeî dla
gimnazjÛw. W wyniku eliminacji
szkolnych do fina≥u zakwalifikowa-
no prace 92 uczniÛw mareckich szkÛ≥.
Komisja dokona≥a oceny zg≥oszonych
prac i wy≥oni≥a najlepsze w kaødej ka-
tegorii wiekowej oraz przyzna≥a licz-
ne wyrÛønienia.

Sk≥ad komisji:
- Maria Przybysz - Piwko - Prze-

wodniczπca Rady Miasta,
- Janusz WerczyÒski - Burmistrz

Miasta Marki,
- Anna Kwiatkowska - Misiurska -

artysta plastyk,

- Tadeusz LuøyÒski ñ artysta pla-
styk,

Wyniki eliminacji prezentujemy
poniøej.

Laureaci konkursÛw otrzymali
cenne nagrody oraz gratulacje i s≥ow-
ne uznania od organizatorÛw i goúci.

UroczystoúÊ by≥a jednoczeúnie
otwarciem wystawy, na ktÛrej ekspo-
nowano prace finalistÛw.

Organizatorzy obchodÛw Narodo-
wego Dnia Øycia zaprosili mieszkaÒ-
cÛw Marek do obejrzenia wystawy
rÛwnieø w sobotÍ i niedzielÍ. Wysta-
wa cieszy≥a siÍ duøym powodzeniem.
Inicjatywa zorganizowania obcho-
dÛw Narodowego Dnia Øycia w ta-
kiej formie zyska≥a uznanie w oczach
mieszkaÒcÛw Marek, o czym úwiad-
czπ liczne wpisy w Kronice Szkolnej.

Laureaci konkursu
ÑRodzina - razem na zawszeî
Kategoria I kl. 0-III
Nagrody:
1. Rafa≥ NierwiÒski kl. IIb SP 3

2. Rafa≥ Meluch kl. Ib SP 4
3. Weronika Konopka kl. IIIa SP 4
WyrÛønienia:
1. Kasia Mazur kl. IIb SP 3
2. Monika Kuchnio kl. III b SP 3
3. Weronika Matysiak kl. Ib SP 2
Kategoria II kl. IV-VI
Nagrody:
1. Ola Gutowska kl. IVa SP 2
2. Joanna Grelewicz kl. IVa SP 2
3. Sylwia Marczyk kl. Vb SP 2
WyrÛønienia:
1. Krystian Pomorski kl. IV SP 1
2. Joanna Groda kl. V SP 4
3. Marta KrzemiÒska kl. IV SP 2
Kategoria III (Gimnazjum)
ÑMa≥øeÒstwo - razem na zawszeî
Nagrody:
1. Magdalena Gizka kl. I GM 1
2. Bartek Stachowicz kl II GM 1
3. Katarzyna Skowron kl. II GM 1
WyrÛønienia:
1. Pawe≥ PszczÛ≥kowski kl I GM 1
2. Katarzyna SobÛl kl. II GM 1
3. Marek Rozum kl. I GM 1.

M³odzie¿ wspomina
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Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek
1700 -  2000 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

 od alkoholu

Wtorek
900 -  1200 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)
1700 - 20 00 Porady indywidualne

(psycholog - konsultant ds.narkomanii)
1800 -  2000 Mityng Anonimowych Alkoholików (AA)

�roda
1600 -19 00 Porady indywidualne dla rodzin

z problemem alkoholowym
                    (konsultantka ds. pomocy osobom

w rodzinie)

Czwartek
1700 - 21 00 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. (0-22) 761- 93-63

Czy mÛwiÍ szeptem,
gdy mÛwiÍ skπd jestem?

Wprawdzie popularny warszawski raper W≥odi zdecydo-
wanie twierdzi≥, øe nie mÛwi szeptem. Poczπtkowo nawet mia≥
byÊ tak zatytu≥owany ten felieton, ale doszed≥em do wniosku,
øe lepiej bÍdzie siÍ zastanawiaÊ, niø stwierdzaÊ.

Bo z czego w≥aúciwe s≥ynπ Marki? Jak pytam siÍ znajo-
mych z odleg≥ych miast, to odpowiadajπ, øe z iloúci centrÛw
handlowych w pobliøu. Jeszcze gorzej jest ze znajomymi z
okolicznych miast - im Marki kojarzπ siÍ z przestÍpczoúciπ.
Moim zdaniem Marki najgorzej jednak prezentujπ siÍ w s≥o-
wach ... mareckiej m≥odzieøy - albo mÛwiπ o wspomnianych
centrach albo nie potrafiπ wymieniÊ nic z czego sπ dumni. I
to drugie mnie przeraøa. Tym bardziej, øe muszÍ im przy-
znaÊ trochÍ racji. Bo co My mamy? Dwie rzeczki? Pa≥acyk i
obok komin? Kilka zabytkowych kamienic? Wspomniane cen-
tra i przestÍpczoúÊ. Ale ja Wam powiem co my mamy - ogro-
my kapita≥.

Dla terenÛw wokÛ≥ rzeki D≥ugiej i Pa≥acyku BriggsÛw moø-
na znaleüÊ duøo úwietnych zastosowaÒ - bo wed≥ug mnie ZS
nr 1 jest marnotrawstwem dla Pa≥acyku, a i park przy rzece
D≥ugiej to zdecydowanie za ma≥o. To miejsce ma ogromny
potencja≥ - co zresztπ pokazuje popularnoúÊ wspomnianego
parku, trzeba tyko odpowiedniego pomys≥u i co jest chyba
oczywiste pieniÍdzy. Aaa i bym zapomnia≥ - trzeba byÊ teø
w≥aúcicielem tego terenu, a nie naleøy on jeszcze do miasta,
ale jest to prawdopodobnie kwestiπ dni i bÍdzie moøna my-
úleÊ nad jego zagospodarowaniem.

Ale to jest przysz≥oúÊ i z tego, øe mamy jakiú kapita≥ to
niestety nie mogÍ byÊ dumny. Z czego mÛg≥bym byÊ dumny
dziú? Nie ma co ukrywaÊ - nie jest to stan drÛg. Coú jednak
musi byÊ w tym mieúcie skoro ludzie siÍ w nim osiedlajπ. Ba!
P≥acπ po kilkaset z≥otych za metr kwadratowy dzia≥ki. Wielu
powie, øe atrakcyjna jest bliskoúÊ stolicy, ale to chyba nie jest
powÛd do jakiejú wielkiej dumy.

WiÍc co jest takiego w tym mieúcie, co powoduje, øe je-
stem dumny? Fakt - od urodzenia w nim mieszkam i nie
wypada mi inaczej, ale znam ludzi, ktÛrzy mieszkajπ tu od
kilku lat, i mimo øe nie moøna powiedzieÊ tu o dumie, to na
pewno utoøsamiajπ siÍ z Markami i sπ zadowoleni ze swoje-
go wyboru.

MyúlÍ, øe powodem, dla ktÛrego tak jest sπ ludzie. Kaødy
tak pewnie mÛwi o swoim mieúcie i swoich sπsiadach, ale to
wcale nie przeszkadza, øebym i ja tak powiedzia≥ - na swÛj
sposÛb jesteúmy wspaniali. Wiem - rÛønie to bywa w úwieøo
zamieszka≥ych rejonach, ale stare osiedla, boiska czy miejsca,
gdzie spotyka siÍ m≥odzieø, majπ to coú w sobie co moøna
nazwaÊ elementem Ñkultury miejskiejî, dziÍki, ktÛremu iden-
tyfikujemy siÍ z otoczeniem, co znowu prowadzi do tego, øe
mamy ochotÍ broniÊ tego Ñelementu kulturyî przed kimú z
zewnπtrz.

... hmm ... broniÊ? W≥aúnie, czyøbym widzia≥ jakieú ozna-
ki dumy?

Pozdrawiam
Miko³aj Szczepanowski �Szybki�

PS. ZwrÛÊcie uwagÍ na fragment - Ñmamy ochotÍ broniÊ
tego Ñelementu kulturyî przed kimú z zewnπtrzî - bo tutaj
pojawia siÍ pewna ciekawostka. Moi mareccy znajomi, ktÛ-
rzy rozmawiajπc ze mnπ, nie znajdywali powodu do dumy w
naszym mieúcie, w rozmowie z kimú spoza Marek zawsze ja-
kiú argument znaleüli.

(Tekst jest dostÍpny takøe na www.marki.net.pl)
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Wyobraümy sobie Marki trzydzieúci lat temu.
To wtedy m≥ody Andrzej KopczyÒski prÛ-
bowa≥ swoich pierwszych si≥ na ≥Ûdce, na

stawach leøπcych na granicy Zielonki i Marek.

- ZaczÍ≥o siÍ w wieku oúmiu lat od czytania ksiπøek
geograficznych, podrÛøniczych i podrÛøy Ñpalcem po
mapieî. By≥em wprost zafascynowany ksiπøkami Ber-
narda Montesiera. Z uwagπ úledzi≥em rejsy Teligi, a po-
tem Baranowskiego, Chojnowskiej i UrbaÒczyka. Pierw-
szy jacht zbudowa≥em w wieku 12-13 lat z... szafy bab-
ci. Za øagiel Ñrobi≥oî stare przeúcierad≥o. Jacht wyprÛ-
bowa≥em w gliniance. Gdy uczÍszcza≥em do szko≥y úred-
niej czasem Ñurywa≥em siÍ z lekcjiî, bra≥em ,,makaíí i
na Zalewie ZegrzyÒskim mia≥em niez≥π frajdÍ. W szko-
le morskiej zrobi≥em sternika øaglowego. Pierwszπ ≥Ûd-
kÍ naby≥em w Atlantic Highlands - mÛwi≥ Andrzej Kop-
czyÒski w wywiadzie dla ÑTygodnika Polonijnegoî po
przyznaniu nagrody.

Øagle od lat m≥odoúci powoli stawa≥y siÍ jego pasjπ.
ByÊ moøe wtedy jeszcze nie przypuszcza≥, øe bÍdzie
mÛg≥ pokonaÊ dystans ponad 25 tysiÍcy mil morskich,
w wiÍkszoúci samotnie.

Do StanÛw Zjednoczonych wyjecha≥ w 1981 roku,
mia≥ wtedy 22 lata. By≥ w≥aúnie po drugim roku Wy-
øszej Szko≥y Morskiej w Gdyni. Na poczπtku pobytu na
emigracji pracowa≥ w rÛønych dziedzinach i zawodach.
Wreszcie stworzy≥ swojπ firmÍ budowy domÛw. Blisko
20 lat temu dotar≥ do niego z naszego miasta brat Ma-
rek. Od tego czasu wspÛ≥pracujπ w firmie. Obecnie An-
drzej KopczyÒski mieszka w Dallas wraz z øonπ Eløbie-
tπ i dwiema cÛrkami. Kiedy firma zaczÍ≥a dzia≥aÊ har-
monijnie Andrzej powrÛci≥ mocniej do swojej pasji ñ øe-
glarstwa. Stara siÍ cztery miesiπce w roku spÍdziÊ p≥y-
wajπc.

Po latach powrÛci≥ teø pomys≥ op≥yniÍcia samotnie
kuli ziemskiej. Rejs rozpoczπ≥ 12 lutego 2004 roku z Flo-
rydy. Potem by≥a podrÛø przez Kana≥ Panamski, archi-
pelagi na Pacyfiku,  Fidøi, Australia, wyspy Oceanu In-
dyjskiego, Republika Po≥udniowej Afryki, wyspa åw.
Heleny, Brazylia, Morze Karaibskie. 8 kwietnia 2006 jacht
Jolanta zacumowa≥ znowu w Hudson. W sumie podrÛø
trwa≥a ponad 26 tys. mil morskich. Z tego ca≥kowicie
samotnie 22 138 mil. Na drobnych odcinkach trasy An-
drzejowi towarzyszyli rodzina i przyjaciele. Oczywiúcie
od czasu do czasu jacht zostawa≥ zacumowany na tra-
sie, a Andrzej wraca≥ do rodziny i do pracy. Czasami
wiπza≥o siÍ to z k≥opotami technicznymi jachtu.

- Bardzo lubiÍ øeglowaÊ samotnie. Wynika to trochÍ
z mojej natury, ktÛra potrzebuje samotnoúci, bo wtedy
mam czas na spokojnie przyjrzeÊ siÍ mojemu dotych-
czasowemu øyciu, pomyúleÊ wiÍcej o najbliøszych i przy-
jacio≥ach. Ponadto tak do koÒca nie mam przekonania
do podleg≥ej mi za≥ogi jak siÍ zachowajπ w ekstremal-
nych warunkach na morzu, mimo øe p≥ywam z doúwiad-
czonymi øeglarzami. TrochÍ bojÍ siÍ takøe braÊ na sie-
bie wielkiej odpowiedzialnoúci na morzu za innych. Na
wodzie bywa rÛønie, a historia øeglarska zna wiele przy-
padkÛw wypadniÍcia za burtÍ i zatoniÍcia nawet bar-
dzo znanych øeglarzy - mÛwi≥ dla amerykaÒskiej edycji
Superekspresu.

Co roku przyznawane sπ najwyøsze polskich trofea
øeglarskie - honorowe nagrody ÑRejs Rokuî. Uroczyste
wrÍczenie nagrÛd odby≥o siÍ 2 marca w Ratuszu  w
GdaÒsku. Jury, w sk≥ad ktÛrego wchodzπ m.in. kpt. Kry-
styna Chojnowska - Liskiewicz, kpt. Jaros≥aw Kaczorow-
ski,  kpt. Aleksander Kaszowski, kpt. Eugeniusz Mo-
czyd≥owski przyzna≥o II NagrodÍ Honorowπ TVP SA
ÑRejs Roku 2006î  Andrzejowi KopczyÒskiemu, kapita-
nowi jachtu ÑJolantaî, ÑktÛry na swym zaledwie 11-
metrowym keczu, noszπcym 70 m. kw. øagli odby≥ wiel-
kπ samotnπ wokÛ≥ziemskπ wÍdrÛwkÍ.î

 Gratulujemy.

Markowianin dooko³a �wiata
Andrzej Kopczyñski, rodowity markowianin, a obecnie polonijny ¿eglarz, za swój samotny rejs

doko³a �wiata otrzyma³ II Nagrodê Honorow¹ Telewizji Polskiej w konkursie �Rejs Roku 2006�.

Andrzej Kopczyñski (pierwszy z prawej) podczas wrêczenia
nagród za �Rejs Roku 2006�, 2 marca w Ratuszu w Gdañsku.



9

W Zespole SzkÛ≥ nr 2 w Markach
odby≥y siÍ powiatowe mistrzostwa
w karate kyokushin dla dzieci o Pu-
char Burmistrza Marek.

W zawodach wziÍ≥o udzia≥ 64 za-
wodnikÛw w wieku od 6 do 11 lat ze
wszystkich sekcji prowadzonych
przez MiÍdzyszkolny Klub Sportowy
Karate Kyokushin, czyli m≥odzi kara-
tecy z Wo≥omina, Koby≥ki, Zielonki,
Marek, Radzymina, Duczek, OstrÛw-
ka i S≥upna.

- Turniej ten jest pierwszπ edycjπ
cyklu powiatowych mistrzostw, ktÛ-
re odbywaÊ siÍ bÍdπ kilka razy w roku
w rÛønych miastach. Najbardziej cho-
dzi na kszta≥towanie w dzieciakach
ducha walki, rywalizacji i obycia na
turniejowych matach. Jest to dla nich
takøe wspania≥a zabawa i moøe
pierwsze w øyciu zwyciÍstwa i poraø-
ki, a dla rodzicÛw ogromne emocje -
powiedzia≥ nam sensei, szef MKS
Karate Kyokushin, Tomasz Lenkie-
wicz.

Dzieciaki walczy≥y w systemie
pucharowym na dwÛch profesjonal-
nych matach. By≥y ≥zy radoúci i spor-
towa z≥oúÊ. Rodzice m≥odych karate-
kÛw bez wzglÍdu na rezultat walki
byli dumni ze swoich pociech.

- To dla nich przede wszystkim
wspania≥a zabawa, ale i nauka odpo-
wiedzialnoúci za siebie i kolegÛw.
WidzÍ, øe z tygodnia na tydzieÒ mÛj
syn zaczyna powaøniej traktowaÊ

przez burmistrza Janusza WerczyÒ-
skiego wrÍczy≥a dyrektor szko≥y Gra-
øyna Podwysocka. Po duøej stracie
energii by≥o teø coú s≥odkiego.

- DziÍkuje tak licznie zgromadzo-
nej publicznoúci za gorπcy doping.
W≥adzπ samorzπdowym i szkole za
wsparcie, a moim kolega za pomoc w
organizacji mistrzostw - powiedzia≥
sensei Lenkiewicz

Czekamy na kolejne edycje mi-
strzostw powiatu w karate kyoku-
shin.

J.P.

W zawodach wziÍ≥o 64 karatekÛw z ca≥ego powiatu wo≥omiÒskiego.
Fot. J.P.

Mistrzostwa powiatu
wo³omiñskiego w karate kyokushin

karate. Staje to siÍ jego pasjπ, a my
rodzice dziÍki temu moøemy byÊ z
nich dumni - powiedzia≥ nam tata 10-
letniego Bartka, Robert Ros≥oÒ.

Pierwsze miejsca w poszczegÛl-
nych kategoriach wiekowych zdoby-
li: Artur Moczulski, Maciej Kubik, Zu-
zanna Lenkiewicz, Sebastian Matu-
siak, Joanna Lipska, Adrian Skibki,
Karolina UszyÒska, Sebastian Wojda,
Rados≥aw Osytek, Rados≥aw Knap i
Tomasz Gabi.

Puchary i medale ufundowane

W dniach 31 marca - 1 kwietnia w
wielkopolskim miasteczku Lipno
(niedaleko Leszna) odby≥y siÍ XI M≥o-
dzieøowe Mistrzostwa Polski w war-
cabach klasycznych 64-polowych.

Na zawodach tej rangi nie mog≥o
zabraknπÊ przedstawicieli UKS ÑStru-
gaî. PiÍcioro zawodnikÛw reprezen-
towa≥o nasz klub w poszczegÛlnych
kategoriach wiekowych. Najlepiej
wypadli nasi Ñm≥odzieøowcyî, a wiÍc
najstarsza kategoria wiekowa (do 22
lat). WúrÛd kobiet nasza zawodnicz-
ka Edyta Suchecka zdoby≥a wicemi-
strzostwo, natomiast w mÍskiej gru-
pie najlepszy okaza≥ siÍ Micha≥ Janic-
ki, zaú trzecie miejsce wywalczy≥ Pa-
we≥ Suchecki (obaj z UKS ÑStrugaî).

W kategorii juniorek nasz klub re-

prezentowa≥a Sonia GÛrniak, ktÛra
otar≥a siÍ o podium, zajmujπc czwar-
te miejsce.

Nieco s≥abiej wypad≥ Martin Bo-
rzÍcki, zdobywajπc wúrÛd kadetÛw 13
lokatÍ, pokonujπc wielu liczπcych siÍ
zawodnikÛw.

RÛwnolegle z M≥odzieøowymi
Mistrzostwami Polski dla m≥odszych
kategorii wiekowych zosta≥ zorgani-
zowany I M≥odzieøowy Puchar Pol-
ski w warcabach klasycznych. O sk≥a-
dzie naszej reprezentacji m≥odzikÛw
ostatecznie zadecydowa≥y wyniki
marcowego turnieju w warcabach
aktywnych, ktÛry odby≥ siÍ w Mar-
kach (chÍtnych by≥o wielu). Trener
wybra≥ najlepszych. Naszym ch≥op-
com nie by≥o ≥atwo: po raz pierwszy

uczestniczyli w takich zawodach,
przy tym byli najm≥odsi w swojej ka-
tegorii wiekowej (z orlikÛw przeszli
w tym roku do m≥odzikÛw). Tym bar-
dziej trzeba podkreúliÊ dobre lokaty
naszych zawodnikÛw. Piotr Nagraba
zajπ≥ 7 miejsce, a potem kolejno Ma-
teusz Pawlina by≥ 16, Karol Metelski
17, Micha≥ WÛjcik 19. Brawo m≥odzi-
cy! Jesteúmy z was dumni! Za rok bÍ-
dzie jeszcze lepiej!

Dziesiπty zawodnik UKS ÑStrugaî
- Marcin Grzesiak przekroczy≥ juø
magicznπ liczbÍ 22 lat, toteø gra≥ w
turnieju towarzyszπcym iÖ zdoby≥
Puchar Prezesa UKS ÑRoszadaî Lip-
no.

Podsumowujπc ñ ≥πcznie nasi za-
wodnicy zdobyli w Lipnie 4 medale,
w tym 2 z≥ote, 1 srebrny i 1 brπzowy.
Gratulujemy zwyciÍzcom i øyczymy
kolejnych sukcesÛw.

Na podst. marki.net.pl

Cztery medale
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(przedstawiamy istotne fragmenty z �Informacji o dzia³alno�ci
burmistrza�, obejmuj¹cej okres od 13 lutego 2007 roku do 12
marca 2007 roku)

Z ZAKRESU ZAM”WIE—
PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy
1) zawar≥ umowÍ z ÑLecznicπ

dla zwierzπtî przy ul. Pi≥sudskie-
go 95 w Markach, w zakresie
udzielenia pomocy weterynaryjnej
przy zdarzeniach i akcjach ratun-
kowych z udzia≥em bezpaÒskich i
dzikich zwierzπt; wartoúÊ umowy
ñ 200,00 z≥/miesiÍcznie,

2) zawar≥ 20 umÛw z osobami,
dorÍczajπcymi decyzje wymiarowe
podatku od nieruchomoúci; wyna-
grodzenie umowne - 3,50 z≥ brut-
to/za dorÍczenie decyzji,

3) zawar≥ umowÍ z firmπ EREC-
TA 2 sp. z o. o. Budowlane Biuro In-
øynierskie z siedzibπ w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmieúcie
12 na sprawowanie nadzoru autor-
skiego nad rozbudowπ Szko≥y Pod-
stawowej Nr 3 w Markach; wartoúÊ
umowy - 16.080,00 z≥,

4) zawar≥ umowÍ ze Zbignie-
wem Boguszem z Warszawy na
sporzπdzanie kosztorysÛw i nadzÛr
inwestorski nad robotami z zakre-
su zarzπdu mieniem komunalnym;
wartoúÊ umowy ñ 24.000,00 z≥,

5) zawar≥ umowÍ z firmπ INFO
ñ SYSTEM s.c. z siedzibπ w Legio-
nowie przy ul. Pi≥sudskiego 31/
240 na serwis oprogramowania
ÑPakiet dla administracjiî; wartoúÊ
umowy - 11.590,00 z≥,

6) zawar≥ umowÍ z urbanistπ
Bogumi≥π Kozakiewicz na sporzπ-
dzenie siedmiu projektÛw decyzji
o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz dwÛch de-
cyzji, dotyczπcych lokalizacji inwe-
stycji na cel publiczny; wartoúÊ
umowy - 4.500,00 z≥,

7) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥u-
gi Kominiarskie z siedzibπ w Le-
gionowie przy ul. Rycerskiej 1/7 na
czyszczenie i konserwacjÍ przewo-
dÛw kominowych w budynkach
mieszkalnych i uøytecznoúci pu-
blicznej; wartoúÊ umowy -
24.062,80 z≥,

8) zawar≥ umowÍ z Adamem
Zalejskim z Warszawy na oczysz-
czanie z odpadÛw sta≥ych szamb

przy budynkach mieszkalnych (ul.
WspÛlna 30, Pi≥sudskiego 109,
109b, 109c, 113); wartoúÊ umowy ñ
2.000,00 z≥,

9) zawar≥ umowÍ z Jerzym Sa-
bala z Warszawy na przeprowa-
dzenie dezynfekcji w budynku
wielorodzinnym przy ul. OkÛlnej
34; wartoúÊ umowy - 500,00 z≥,

wszczÍcie postÍpowaÒ
o dokonanie
zamÛwieÒ publicznych
10) postanowi≥ wszczπÊ postÍ-

powanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na do-
stawÍ artyku≥Ûw biurowych na po-
trzeby UrzÍdu Miasta Marki; ter-
min sk≥adania ofert - 27 lutego 2007
roku,

11) postanowi≥ wszczπÊ postÍ-
powanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na
modernizacjÍ wentylacji mecha-
nicznej nawiewno - wywiewnej w
pomieszczeniach zaplecza Szko≥y
Podstawowej Nr 2 w Markach; ter-
min sk≥adania ofert - 8 marca 2007
roku,

12) postanowi≥ wszczπÊ postÍ-
powanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na bu-
dowÍ kana≥u sanitarnego w ul. Wa-
lewskiej wraz z przy≥πczami; ter-
min sk≥adania ofert - 15 marca 2007
roku,

13) postanowi≥ wszczπÊ postÍ-
powanie przetargowe w trybie
przetargu nieograniczonego na bu-
dowÍ sieci wodociπgowej na tere-
nie miasta Marki. ZamÛwienie zo-
sta≥o podzielone na trzy czÍúci:
czÍúÊ I - ul. Gorzowska, czÍúÊ II ñ
ul. Sokola, Øurawia, Bociania, Ja-
strzÍbia, Go≥Íbia, Skowronia, czÍúÊ
III - ul. Ks. Skorupki; termin sk≥a-
dania ofert - 12 kwietnia 2007 roku,

14) ÑWodociπg Mareckiî sp. z o.
o. og≥osi≥ przetarg nieograniczony
na budowÍ zbiornika wody czystej
na Stacji Uzdatniania Wody w Mar-
kachî; termin sk≥adania ofert ñ 16
marca 2007 roku,

rozstrzygniÍcia postÍpowaÒ
o dokonanie

zamÛwieÒ publicznych
15) rozstrzygnπ≥ postÍpowanie

przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawÍ arty-
ku≥Ûw biurowych na potrzeby
UrzÍdu Miasta Marki (zamÛwienie
obejmuje okres 2 lat). Wp≥ynÍ≥o w
terminie 8 ofert ñ w ofertach poda-
no ceny jednostkowe za artyku≥y
biurowe wyszczegÛlnione w spe-
cyfikacji:

1. VARIA PrzedsiÍbiorstwo Han-
dlowo - Us≥ugowe, Warszawa ul. No-
wowiejska 20; cena ñ 2.977,47 z≥ (),

2. PAPIEROZYB sp.j., Warszawa
ul. Oliwka 1; cena ñ 1.316,05 z≥,

3. GANDOLF, Warszawa ul.
OszmiaÒska 7; cena ñ 1.274,03 z≥,

4. POLMARK Eksport ñ Import,
Marki ul. Rejtana 19b/28a; cena ñ
2.484,12 z≥,

5. OFFI ñ PAP sp. z o. o., War-
szawa ul. Samog≥oska 7; cena -
1.289,54 z≥,

6. ERA CLASSIC, Warszawa ul.
Dzwonkowa 46; cena ñ 1.810,83 z≥,

7. LYRECO POLSKA, KomorÛw
ul. Soko≥owska 33; cena ñ 1.372,68
z≥,

8. Artyku≥y Biurowe i Przemy-
s≥owe, Warszawa ul. Piotra Skargi
61/38; cena - 1.547,35 z≥,

Wybrano ofertÍ Nr 3, z≥oøonπ
przez firmÍ GANDOLF Andrzej
Kulesza, z siedzibπ w Warszawie
przy ul. OszmiaÒskiej 7; nastÍpnie
zosta≥a zawarta stosowna umowa.

Z ZAKRESU ZARZ•DU
MIENIEM KOMUNALNYM

16) zawar≥ 57 umÛw najmu lo-
kali mieszkalnych, w zwiπzku z
kupnem nieruchomoúci ñ Admini-
stracja BudynkÛw Mieszkalnych
sukc. K. Whiteheadía,

17) zawar≥ umowy, dotyczπce
sp≥aty w ratach zaleg≥oúci czynszo-
wych z tytu≥u wynajmu:

ï lokalu mieszkalnego przy ul.
Paderewskiego 4,

ï lokalu mieszkalnego przy ul.
Barskiej 4,

18) zawar≥ umowy najmu lokali
uøytkowych:

ï lokalu o powierzchni 96 m2 w
budynku przy ul. Fabrycznej 3 w
Markach,

ï lokalu o powierzchni 40 m2 w
budynku przy ul. Fabrycznej 3 w
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Markach,
19) zawar≥ umowy dzierøawy:
ï gruntu o pow. 62,70 m2, stano-

wiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr ewid. 15 ,
po≥oøonej przy ul. Lisa Kuli w ob-
rÍbie 4-10,

ï gruntu o pow. 12,5 m2, stano-
wiπcego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid. 2/
33 z obr. 1-10, po≥oøonej przy ul.
MaratoÒskiej w Markach,

ï gruntu o pow. 230 m2, stano-
wiπcego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid.
15/22 z obr. 3-03, po≥oøonej przy
ul. Zakole w Markach,

ï gruntu o pow. 650 m2, stano-
wiπcego czÍúÊ dzia≥ki o nr ewid.
15/22 z obr. 3-03, po≥oøonej przy
ul. Zakole w Markach,

ï gruntu o pow. 70 m2, stanowiπ-
cego czÍúÊ dzia≥ki nr ewid. 199/5,
po≥oøonej przy ul. Paderewskiego
4 w Markach,

ï gruntu o pow. 450 m2, stano-
wiπcego czÍúÊ dzia≥ki nr ewid. 31/
1 z obr. 4-06, po≥oøonego w rejonie
ul. Pi≥sudskiego, Stawowej, Jana
Paw≥a II w Markach,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ SPRAW
ORGANIZACYJNYCH

20) przyjπ≥ nastÍpujπce projekty
uchwa≥ i skierowa≥ je do Przewod-
niczπcej Rady, celem nadania im
biegu:

ï w sprawie uchylenia uchwa-
≥y Rady Miasta Marki nr IV/22/
2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku,
zmieniajπcej uchwa≥Í nr III/11/
2006 Rady Miasta Marki z dnia 27
grudnia 2006 roku w sprawie wy-
datkÛw budøetu miasta Marki, ktÛ-
re nie wygasajπ z up≥ywem roku
budøetowego 20006 (Druk nr 32),

ï w sprawie przyjÍcia ÑStanowi-
ska Rady Miasta Marki w sprawie
budowy drogi ekspresowej S-8î
(Druk nr 33),

ï w sprawie zgody na zaciπgniÍ-
cie zobowiπzania finansowego wy-
kraczajπcego poza rok budøetowy
2007, zwiπzanego z realizacjπ pro-
jektu ÑUtworzenie ogÛlnodostÍp-
nej strefy rekreacji dzieciÍcej w
Markach oraz wdroøenie progra-
mu profilaktyczno-edukacyjnego
dla dzieciî (Druk nr 34),

ï w sprawie zatwierdzenia ta-

ryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodÍ i zbiorowe odprowadzanie
úciekÛw na terenie Miasta Marki w
okresie od 1 czerwca 2007 roku do
31 maja 2008 roku (Druk nr 35),

ï w sprawie utworzenia jed-
nostki budøetowej miasta Marki o
nazwie ÑMiejskie PrzedsiÍbior-
stwo Us≥ug Komunalnychî w Mar-
kach (Druk nr 36),

ï w sprawie utworzenia jed-
nostki budøetowej pod nazwπ:
Miejski ZespÛ≥ Ekonomiczno ñ Ad-
ministracyjny w Markach (Druk
37),

ï w sprawie wstπpienia kandy-
data z tej samej listy na miejsce rad-
nego w zwiπzku z wygaúniÍciem
mandatu (Druk nr 38),

21) wyda≥ Zarzπdzenia:
ï Nr 5/2007 w sprawie wpro-

wadzenia uk≥adu wykonawczego
budøetu Miasta Marki na 2007 rok,

ï Nr 6/2007 w sprawie powo-
≥ania komisji konkursowej do prze-
prowadzenia eliminacji gminnych
konkursu plastycznego pod ha-
s≥em ÑKiedy dzwoniÍ po straø po-
øarnπî,

ï Nr 7/2007 w sprawie powo-
≥ania Komisji Przetargowej (zada-
nie pt. ÑBudowa sieci wodociπgo-
wej na terenie miasta Markiî),

22) wyda≥ nastÍpujπce decyzje
administracyjne:

14.234 decyzje podatkowe, w
tym:

ï 14.189 decyzji ustalajπcych
wymiar podatku,

ï 45 decyzji zmieniajπcych wy-
sokoúÊ podatku,

19 decyzji z zakresu ewidencji
dzia≥alnoúci gospodarczej, w tym:

ï 17 decyzji w sprawie likwida-
cji dzia≥alnoúci gospodarczej,

ï 1 decyzjÍ w sprawie odmowy
dokonania wpisu,

ï 1 decyzjÍ zezwalajπcπ na
sprzedaø napojÛw alkoholowych,

12 decyzji z zakresu gosp. nie-
ruchomoúciami i planowania prze-
strzennego, w tym:

ï 6 decyzji zatwierdzajπcych po-
dzia≥ nieruchomoúci,

ï 6 decyzji zatwierdzajπcych po-
dzia≥ nieruchomoúci,

115 decyzji z zakresu zarzπdu
drÛg, w tym:

ï 36 decyzji zezwalajπcych na

zajÍcie pasa drogi,
ï 29 decyzji zezwalajπcych na

umieszczenie urzπdzenia w pasie
drogi (do celÛw projektowych),

ï 34 decyzje zezwalajπce na
umieszczenie urzπdzenia w pasie
drogi,

ï 16 decyzji zezwalajπcych na
lokalizacjÍ zjazdu,

11 decyzji z zakresu ochrony úro-
dowiska, w tym:

ï 6 decyzji w sprawie zezwole-
nia na wyciÍcie drzewa,

ï 1 decyzjÍ w sprawie umorze-
nia postÍpowania,

ï 4 decyzje w sprawie úrodowi-
skowych uwarunkowaÒ dla przed-
siÍwziÍcia,

2 decyzje w sprawie przyznania
zasi≥kÛw szkolnych

23) rozstrzygnπ≥ otwarty kon-
kurs ofert na realizacjÍ zadaÒ pu-
blicznych w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu - upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wúrÛd
dzieci, m≥odzieøy i doros≥ych na
terenie Miasta Marki wraz z utrzy-
maniem stadionu sportowego przy
ul. WspÛlnej 12 w roku 2007. Wp≥y-
nÍ≥a w terminie 1 oferta, z≥oøona
przez Mareckie Towarzystwo
Sportowe MARCOVIA 2000; wnio-
skowana kwota dofinansowania ñ
300.000,00 z≥; przyznano dofinan-
sowanie w wysokoúci 280.000,00 z≥;
nastÍpnie zosta≥a zawarta stosow-
na umowa,

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W
ALKOHOLOWYCH

24) wyda≥ zezwolenie na sprze-
daø napojÛw alkoholowych (piwo)
w lokalu gastronomicznym SO-
FRA w Centrum Handlowym M1,

Z ZAKRESU
POMOCY SPO£ECZNEJ

25) wyda≥ 343 decyzje, w tym:
ï 27 decyzji w sprawie dodat-

kÛw mieszkaniowych,
ï 237 decyzji w sprawie úwiad-

czeÒ z pomocy spo≥ecznej,
ï 74 decyzje dotyczπce úwiad-

czeÒ rodzinnych,
ï 5 decyzji w sprawie zaliczek

alimentacyjnych.
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Uchwa³a Nr VI/31/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie wst¹pienia
kandydata z tej samej listy

na miejsce radnego w
zwi¹zku z wyga�niêciem

mandatu

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003
roku Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.) Rada

Miasta Marki uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê wst¹pienie na miej-

sce radnego Pana Marka Kalisia-
ka, którego mandat wygas³ wsku-
tek niez³o¿enia oœwiadczenia o
swoim stanie maj¹tkowym, kandy-
data z tej samej listy - w okrêgu
wyborczym Nr 1 z listy nr 24 KW
Mazowiecka Wspólnota Samorz¹-
dowa - Pana Marka Mañka, który
w wyborach do Rady Miasta Marki
uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa wybieral-
noœci.

§ 2
Niniejsz¹ uchwa³ê nale¿y dorê-

czyæ zainteresow anemu, W ojew o-
dzie Mazowieckiemu i Komisarzo-
wi  W ybor czemu w W ar szawie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr VI/32/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków na

terenie Miasta Marki w
okresie od 1 czerwca 2007
roku do 31 maja 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,

poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) w
zwi¹zku z art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadza-
niu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póŸ-
niejszymi zmianami), uchwala siê, co na-

stêpuje:

§ 1
Zatwierdza siê taryfy okreœlaj¹-

ce op³aty za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i zbiorowe odprowadza-
nie œcieków obowi¹zuj¹ce na tere-
nie Miasta Marki, okreœlone w za-
³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Taryfy obo wi¹zuj¹ od 1 czerwca

2007 do 31 maja 2008 roku.

§ 3
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Traci moc uchw a³a nr XLI/303/

2006 Rady Miasta Marki z dnia 21
czerwca 2006 roku w sprawie za-
twierdzenia taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzanie œcieków na terenie
Miasta Marki w okresie od 1 czerw-
ca 2006 roku do 31 maja 2007 roku.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Za³¹cznik do uchwa³y nr VI/32/
2007 Rady Miasta Marki z dnia

21 marca 2007 roku

TA RYFY ZA ZBIOROW E
ZAO PATRZENIE W W O D Ê
I ZBIOROWE
O D P R OWADZENIE ŒCIEKÓW.

• za 1 m 3 wody - 2,62 z³ + VAT  tj.
2,80 z³,

• za 1 m 3 œcieków wprowadza-
nych do sieci kanalizacyjnej - 4,07
z³ + VAT tj. 4,35 z³,

Uchwa³a Nr VI/33/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie przyjêcia �Stra-
tegii zrównowa¿onego

rozwoju miasta Marki do
2020 roku�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi

zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Przyjmuje siê „Strategiê zrówno-

wa¿onego rozwoju miasta Marki do
2020 roku w brzmieniu stanowi¹-
cym za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y.

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki

§ 3
Uchyla siê uchwa³ê nr XXXVII/

415/2002 Rady Miasta Marki z dnia
28 sierpnia 2002 roku w sprawie
przyjêcia Strategii rozwoju miasta
Marki do roku 2015.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr VI/34/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie zgody na zaci¹-
gniecie zobowi¹zania finan-

sowego wykraczaj¹cego
poza rok bud¿etowy 2007
zwi¹zanego z realizacj¹

projektu �Utworzenie ogól-
nodostêpnej strefy rekreacji
dzieciêcej w Markach oraz
wdro¿enie programu profi-
laktyczno-edukacyjnego dla

dzieci�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art.58
ust. 1 i 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142

poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)

§1
W yra¿a siê zgodê na zaci¹gniê-

cie przez Burmistrza Miasta zobo-
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E wi¹zania finansowego wykraczaj¹-
cego poza rok bud¿etowy 2007 na
realizacjê czêœci nieinwestycyjnej
projektu pn. „Utworzenie ogólnodo-
stêpnej strefy rekreacji dzieciêcej
w Markach oraz wdro¿enie progra-
mu profilaktyczno-edukacyjnego
dla dzieci” w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego.

§ 2
Kwotê zobowi¹zania finansowe-

go, o którym mowa w §1 ustala siê
w wysokoœci 2 390 000 z³ (s³ownie:
dwa miliony trzysta dziewiêædzie-
si¹t tysiêcy z³otych).

§ 3
W ysokoœæ roczn ych wydatków

na realizacjê czêœci nieinwestycyj-
nej projektu pn. „Utworzenie ogól-
nodostêpnej strefy rekreacji dzie-
ciêcej w Markach oraz wdro¿enie
programu profilaktyczno-edukacyj-
nego dla dzieci” wynosiæ bêdzie:

1)   w roku 2009
71 700 z³ - œrodki w³asne
406 300 z³ - œrodki Mechanizmu

EOG/NMF

2)  w roku 2010
215 100 z³ - œrodki w³asne
1 218 900 z³ - œrodki Mechani-

zmu EOG/NMF

3)  w roku 2011
71 700 z³ - œrodki w³asne
406 300 z³ - œrodki Mechanizmu

EOG/NMF

§ 4
Zobowi¹zania okreœlone w §2 i

§3 pokryte zostan¹ z wp³ywów z po-
datku od nieruchomoœci.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a nr VI/35/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 21 marca 2007 roku

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr V/
23/2007 Rady Miasta Marki

z dnia 21 lutego 2007 roku
w sprawie bud¿etu Miasta

Marki na 2007 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 finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z póŸniejszymi  zmia-
nami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony œrodo-
wiska (Dz. U z 2006r Nr 129, poz. 902)

uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr V/23/2007 Rady

Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007
roku w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Miasta Marki na 2007 rok wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1)    w planie dochodów bud¿etu
miasta na 2007 rok - zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa-
³y,

2)    w planie wydatków bud¿etu
miasta na 2007 rok - zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa-
³y,

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

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w

Dzienniku Urzêdo wym W oje wódz-
twa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr VII/38/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie nadania statutu
O�rodkowi Pomocy Spo-

³ecznej w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,

art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)
oraz art.17 ust.1 pkt. 18 i art . 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o po-
mocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z
póŸniejszymi zmianami), uchwala siê, co

nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê statut Oœrodkowi Po-

mocy Spo³ecznej w Markach sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 2
Traci moc Uchw a³a Nr XLI/189/

97 Rady Miejskiej w Markach z dnia
1 lipca 1997 roku

w sprawie zatwierdzenia statutu
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Markach.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

Uchwa³a nr VII/39/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie programu wspó³-
pracy Miasta Marki z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi
oraz z innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alno�æ

po¿ytku publicznego w
roku 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
póŸniejszymi zmianami) uchwala siê, co

nastêpuje:

§ 1
Uchwala siê program wspó³pra-

cy Miasta Marki z organizacjami po-
zarz¹dowymi oraz z innymi podmio-
tami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego w roku 2007,
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F

stano wi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

UCHWA£A Nr VII/40/2007
Rady   Miasta  Marki

z  dnia 18 kwietnia 2007
roku.

w sprawie wyra¿enia zgody
na zbycie w trybie bezprze-
targowym nieruchomo�ci
gruntowej, stanowi¹cej

mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku ,  Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm ) w
zwi¹zku z  art. 13 ust. 1,   art. 37 ust. 2
pkt. 6  i  art. 67 ust. 3  ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieru-
chomoœciami ( tekst jednolity  Dz. U. z
2004 roku,  Nr 261,  poz. 2603 z póŸn.

zm.) uchwala siê,  co nastêpuje:

§ 1
W yra¿a siê zgodê na sprzeda¿

w trybie bezprzetargowym nieru-
chomoœci gruntowej stanowi¹cej
mienie komunalne, po³o¿onej  w
Markach przy ul. Ma³ej, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów  jako dzia³-
ka nr ewid. 18/15  o powierzchni
12 m 2  w obrêbie 1-09, uregulowa-
na w kw.  Nr 63142 na rzecz w³a-
œciciela nieruchomoœci przyleg³ej
stanowi¹cej  dzia³kê  nr  ewid. 18/3
o powierzchni  770 m2 w obrêbie
1-09 ur egulow an¹ w kw.  nr 77152,
w celu poprawy warunków  zago-
spodarowania tej nieruchomoœci.

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

UCHWA£A Nr VII/41/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie wyra¿enia zgo-
dy na odp³atne nabycie do
zasobu nieruchomo�ci
gminnych, niezabudowanej
nieruchomo�ci gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z póŸn. zm)

uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
W yra¿a siê zgodê na nab ycie do

zasobu nieruchomoœci gminnych
niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ
osób fizycznych, oznaczonej w
ewidencji gruntów miasta Marki
jako dzia³ka nr ewid. 65/2 o po-
wierzchni 1614 m 2, po³o¿ona w
Markach w rejonie ulicy Legiono-
wej w obrêbie 1-05, uregulowana
w ksiêdze wieczystej Kw.  Nr 6660.

§ 2
Nabycie w³asnoœci wymienionej

w § 1 nieruchomoœci nast¹pi ze
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
Gminy.

§ 3
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

UCHWA£A Nr VII/42/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku.

w sprawie wyra¿enia zgody
na zbycie w trybie bezprze-
targowym udzia³u w nieru-

chomo�ci gruntowej, stano-
wi¹cej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a

ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku, Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm ) w
zwi¹zku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.
9 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr
261, poz. 2603 z póŸn. zm.) uchwala siê,

co nastêpuje:

§ 1
W yra¿a siê zgodê na sprzeda¿

w trybie bezprzetargowym udzia³u
wynosz¹cego 1/4 czêœci we wspó³-
w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej
stanowi¹cej mienie komunalne, po-
³o¿onej w Markach przy ul. Fabrycz-
nej , oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr ewid. 12/2 o
powierzchni 1280 m 2 w obrêbie 5-
05 uregulow ana w kw.  Nr W A1W/
00081338/1, na rzecz wspó³w³aœci-
ciela tej nieruchomoœci w udziale
3/4 czêœci.

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

UCHWA£A Nr VII/43/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie nadania nazw
ulicom w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz
art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 ze. zm.), uchwala siê,

co nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê ulicy maj¹cej status

drogi wewnêtrznej, zlokalizowanej
na dzia³kach nr ewidencyjny 48/1 i
47/2 w obrêbie geodezyjnym 5 - 07,
stano wi¹c ych w³asnoœæ Gminy,
przebiegaj¹cej prostopadle od ul.
Onufrego Zag³oby do ul. Rocha
Kowalskiego w Markach nazwê
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E „Husarii” oraz ulicy maj¹cej status
drogi wewnêtrznej, zlokalizowanej
na dzia³ce nr ewidencyjny 13/30 w
obrêbie geodezyjnym 5 - 11, sta-
nowi¹cej w³asnoœæ Gminy , przebie-
gaj¹cej prostopadle od ul. Szkolnej
do dzia³ki nr ewidencyjny 33/2 w
obrêbie 5 - 11 w Mar kach nazwê
„Urocza”

§ 2
W ykonanie uchw a³y po wierza siê

Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w

Dzienniku Urzêdo wym W oje wódz-
twa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po

up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

UCHWA£A Nr  VII/44/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie zmiany sk³adu
osobowego Komisji O�wia-

ty, Kultury i Sportu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŸniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
i 2 Statutu Miasta Marki stanowi¹cego za-
³¹cznik do Uchwa³y Nr XIV/115/2004 Rady
Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy W oje wództwa Mazo-
wieckiego z 2004 roku Nr 138, poz. 3436)

uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zmienia siê sk³ad osobowy Ko-

misji Oœwiaty,  Kul tury i Sportu w ten
sposób, ¿e:

1)    odwo³uje siê ze sk³adu Ko-
misji radnego Marka Kalisiaka z
powodu wygaœniêcia mandatu rad-
nego,

2)    odwo³uje siê ze sk³adu Ko-
misji radnego Ryszarda Korotko na
skutek rezygnacji z udzia³u w pra-
cach Komisji,

3)    powo³uje siê w sk³ad Komisji
radnego Marka Mañka.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

UCHWA£A Nr VII/45/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie zmiany sk³adu
osobowego Komisji Bud¿e-

towo - Gospodarczej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŸniejszymi zmianami) oraz   § 11 ust.
1 i 2 Statutu Miasta Marki stanowi¹cego
za³¹cznik do Uchw a³y Nr  XIV/115/2004
Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie uchwalenia Statutu Mia-
sta Marki (Dziennik Urzêdowy W oje wódz-
twa Mazowieckiego z 2004 roku Nr 138,

poz. 3436)  uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zmienia siê sk³ad osobowy Ko-

misji Bud¿etowo - Gospodarczej w
ten sposób, ¿e:

1)    odwo³uje siê ze sk³adu Ko-
misji radnego Marka Kalisiaka z
powodu wygaœniêcia mandatu rad-
nego,

2)    powo³uje siê w sk³ad Komisji
radnego Marka Mañka.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z

dniem podjêcia.

UCHWA£A Nr VII/46/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 18 kwietnia 2007
roku

w sprawie zmiany sk³adu
osobowego Komisji Zdro-

wia, Opieki Spo³ecznej,
Bezpieczeñstwa Publiczne-
go i Ochrony �rodowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŸniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
Statutu Miasta Marki stanowi¹cego za³¹cz-
nik do Uchw a³y Nr XIV/115/2004 Rady
Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy W oje wództwa Mazo-
wieckiego z 2004 roku Nr 138, poz. 3436)

uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zmienia siê sk³ad osobowy Ko-

misji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej,
Bezpieczeñstwa Publicznego i
Ochrony Œrodowiska w ten sposób,
¿e powo³uje siê w sk³ad Komisji
radnego Ryszarda Korotko.

§ 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

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 ((((( 781-11-29
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

Niepubliczne Liceum OgÛlnokszta≥cπce dla Doros≥ych
Niepubliczne Liceum Uzupe≥niajπce OgÛlnokszta≥cπce dla
Doros≥ych
Policealna Niepubliczna Szko≥a ÑCollegeî Gastronomiczno-
Hotelarska
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 423- 90-27

((((( 0-607 133 299

Pe≥nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802


