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31 maja o godz. 22 na Dworcu Cen-
tralnym odby≥a siÍ symboliczna uro-
czystoúÊ uruchomienia nowego sys-
temu komunikacji nocnej. Jednym z
elementÛw tego systemu jest linia
N61, ktÛrej trasa wiedzie do Marek.
Cztery kursy w ciπgu nocy: pierwszy
autobus odjeødøa o godz. 0.15 z
Dworca Centralnego, a o godz. 1 w
nocy jest juø w drodze powrotnej za-
trzymujπc siÍ pod UrzÍdem Miasta
Marki. Nowa linia nocnej komunika-
cji autobusowej jest efektem zabiegÛw
w≥adz naszego miasta. Linia N61 w≥π-
czona zosta≥a w system linii N, ktÛry
pozwala w porze nocnej dojechaÊ nie
tylko do wszystkich dzielnic Warsza-
wy, ale takøe do gmin podwarszaw-
skich.

Nowe autobusy do Warszawy
Monika Brodka by≥a goúciem Festynu Miejskiego - jednej z imprez towarzyszπcych obchodom jubileuszu naszego miasta.

Brodka w Markach

Dokoñczenie na stronie 4
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Nowy radny
20 czerwca Rada Miasta Marki

podjÍ≥a uchwa≥Í w sprawie wstπpie-
nia kandydata z tej samej listy na miej-
sce radnego w zwiπzku z wygaúniÍ-
ciem mandatu. Tadeusza Wolskiego,
ktÛrego mandat wygas≥ z powodu
rezygnacji zastπpi≥ Bohdan Trzemec-
ki. Pan Trzemecki by≥ radnym po-
przednich dwÛch kadencji Rady Mia-
sta Marki, teraz, po z≥oøeniu podczas
sesji úlubowania bÍdzie ponownie
pe≥ni≥ tÍ funkcjÍ.

Propozycja
Przedstawiciele holenderskiej fir-

my Orange Development z≥oøyli w≥a-
dzom miasta propozycjÍ dotyczπcπ
zamiany nieruchomoúci. Sπ oni w≥a-
úcicielami gruntu o powierzchni 4
hektarÛw po≥oøonego z jednej strony
prawie w sπsiedztwie Tchibo, a z dru-
giej strony w sπsiedztwie budynkÛw
komunalnych przy ul. Pi≥sudskiego
109 (lit. a-d). Firma w zamian za nie-
ruchomoúÊ przy ul. Pi≥sudskiego
wraz z budynkami oferuje innπ, na
ktÛrej wzniesie budynek mogπcy za-
spokoiÊ potrzeby mieszkaniowe loka-
torÛw budynkÛw komunalnych.
Przedstawiono wizualizacjÍ koncep-
cji zagospodarowania terenu przy ul.
Pi≥sudskiego. Radni przychylnie od-
nieúli siÍ do propozycji Orange Deve-
lopment upowaøniajπc burmistrza do
prowadzenia dalszych rozmÛw w tej
sprawie.

Zmiany bud¿etowe
Podczas ostatniej sesji Rady Mia-

sta Marki do tegorocznego budøetu
miasta wprowadzono pewne zmiany.
Po stronie dochodÛw pojawi≥ siÍ

wp≥yw ostatniej transzy úrodkÛw po-
zyskanych ze ZPORR-u na realizacjÍ
programu rozbudowy sieci wodociπ-
gowej na terenie miasta Marki. W su-
mie dofinansowanie wynios≥o 4 mln
200 tys., natomiast ostatnia transza
wynios≥a 828 tys. z≥. Oznacza to pe≥-
ne rozliczenie dotacji unijnych na ten
cel. Miasto przeznaczy≥o úrodki na
zakoÒczenie tematu przebudowy ul.
Fabrycznej. Chociaø jakoúÊ prac nie
jest na poziomie satysfakcjonujπcym
w≥adze miasta, postanowiono wywiπ-
zaÊ siÍ z obowiπzkÛw wynikajπcych
z porozumienia zawartego z w≥aúci-
cielem drogi - Starostwem Powiatu
Wo≥omiÒskiego. W budøecie wyasy-
gnowano dodatkowe úrodki na budo-
wÍ i poprawÍ stanu drÛg, ktÛre to
zadanie jest jednym z priorytetÛw
obecnej kadencji samorzπdu.

Znalaz≥y siÍ takøe úrodki na wy-
konanie trawnika i chodnika przy nie-
ruchomoúci po≥oøonej u zbiegu ul.
Pi≥sudskiego i Rejtana. Ta dzia≥ka po-
≥oøona w sπsiedztwie ratusza bÍdzie
systematycznie porzπdkowana.

Rada miasta zdecydowa≥a takøe o
przeznaczeniu 160 tys. z≥ na zakup
mebli do Szko≥y Podstawowej nr 3
oraz 170 tys. z≥ na budowÍ oúwietle-
nia w ul. Poniatowskiego i Kwiato-
wej.

Stypendia
dla najlepszych
W budøecie zarezerwowano úrod-

ki na wprowadzenie systemu stypen-
diÛw motywacyjnych dla uczniÛw
mareckich szkÛ≥ publicznych. Pro-
gram ten wystartuje od 1 wrzeúnia
tego roku. PrzyjÍto zasadÍ, øe miasto
przeznacza kwotÍ w wysokoúci 2 z≥
na 1 ucznia miesiÍcznie. Czyli, jeøeli
szko≥a liczy np. 400 uczniÛw do dys-
pozycji szko≥y bÍdzie 800 z≥, a o spo-
sobie podzia≥u tych úrodkÛw zdecy-
duje dyrekcja placÛwki oúwiatowej
opracowujπc stosowny regulamin.

Dotacja
Miasto Marki otrzyma≥o obietnicÍ

dotacji do budowy sali gimnastycz-
nej i terenowych urzπdzeÒ sporto-
wych przy Szkole Podstawowej nr 3.
årodki bÍdπ pochodziÊ z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Rada
Miasta, zgodnie z obowiπzujπcymi
zasadami, wyrazi≥a zgodÍ na wysta-
wienie weksla in blanco na zabezpie-
czenie dotacji. Koszt ca≥ej inwestycji
rozbudowy Szko≥y Podstawowej nr 3
wynosi 7 mln z≥.

Dzia³ki na sprzeda¿
Rada Miasta Marki zdecydowa≥a o

przeznaczeniu do sprzedaøy 22 dzia-
≥ek po≥oøonych w rejonie pomiÍdzy ul.
SowiÒskiego a ul. Stawowπ. Sprzedaø
nastπpi jesieniπ w drodze licytacji.

Grupa prewencji
Grupa prewencji policji ponownie

jest w naszym mieúcie. Policjanci kwa-
terujπ tym razem w budynku po daw-
nej przychodni zdrowia przy ul. Klo-
nowej w Strudze, wynajÍtym przez
miasto od Zgromadzenia MichalitÛw
i adoptowanym na potrzeby stacjono-
wania grupy funkcjonariuszy policji.
Oddzia≥ prewencji pojawi≥ siÍ w Mar-
kach 20 maja, a juø nastÍpnego dnia
policjanci zatrzymali osiem osÛb, ktÛ-
re by≥y sprawcami wykroczeÒ lub
przestÍpstw. Za≥oøeniem pobytu s≥uø-
by prewencji w Markach jest patrolo-
wanie miasta w godzinach wieczor-
nych - wtedy, gdy bezpieczeÒstwo
mieszkaÒcÛw jest najbardziej zagro-
øone. Miasto zapewnia policjantom
dach nad g≥owπ, wyøywienie oraz
úrodki czystoúci. DziesiÍcioosobowa
grupa bÍdzie najprawdopodobniej po
wakacjach liczniejsza.

Nowe nazwy ulic
Rada Miasta Marki podczas sesji

w dniu 20 czerwca podjÍ≥a dwie
uchwa≥y w sprawie nazw ulic. Pierw-
sza uchwa≥a dotyczy zmiany nazwy
ul. Gwardii Ludowej (to by≥a ostatnia
ulica w naszym mieúcie noszπca PRL-
owskπ nazwÍ). Nowa nazwa to ul.
Michalicka. Przed nadaniem nazwy
zwrÛcono siÍ do prze≥oøonego gene-
ralnego Zgromadzenia úw. Micha≥a
Archanio≥a, ktÛry wyrazi≥ zadowole-
nie z faktu docenienia obecnoúci i pra-
cy duszpastersko-wychowawczej mi-
chalitÛw w Markach. Ks. genera≥ pod-
kreúli≥, øe jest to najprawdopodobniej
pierwsza ulica noszπca takie miano.
Na wniosek mieszkaÒcÛw rejonu po-
≥oøonego w po≥udniowej czÍúci Ma-
rek traktowi, ktÛry dopiero bÍdzie
ulicπ miejskπ nadano nazwÍ ul. Jasno-
gÛrskiej. Ten fakt wzbudzi≥ oburzenie
dwÛch radnych. Pierwszy stwierdzi≥,
øe takπ nazwÍ powinna nosiÊ jedna z
g≥Ûwnych arterii miejskich, natomiast
drugi radny stwierdzi≥ wrÍcz, øe
samo wystπpienie z takim wnioskiem
jest obrazπ Matki Boøej. Ulica Jasno-
gÛrska leøy w rejonie, gdzie nadaje siÍ
nazwy pochodzπce od Trylogii Hen-
ryka Sienkiewicza, stπd mieszkaÒcy
poprosili o takπ w≥aúnie nazwÍ.

Bohdan Trzemecki
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O sieci gimnazjów
W programie sesji Rady Miasta Marki w dniu 20 czerwca znalaz≥ siÍ punkt:

ÑProjekt sieci gimnazjÛw publicznych w Markach. Dyskusjaî. Temat ten by≥
juø poruszany podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oúwiaty i Sportu, gdzie
omawiano dwie moøliwoúci ustalenia sieci szkÛ≥ gimnazjalnych w naszym
mieúcie. W Markach jest oko≥o 900 gimnazjalistÛw. Z prognoz demograficz-
nych wynika, øe liczba uczniÛw w wieku gimnazjum utrzyma siÍ na tym po-
ziomie do roku 2015. Koncepcja jednego gimnazjum, ktÛre pomieúci≥oby
wszystkich uczniÛw nie spotyka siÍ z przychylnπ ocenπ úrodowiska oúwiato-
wego. W tak duøej szkole problemy wychowawcze sπ trudniejsze do rozwiπ-
zania.

Sytuacja jest trudna, bowiem kontrole przeprowadzone przez Powiatowπ
KomendÍ PaÒstwowej Straøy Poøarnej doprowadzi≥y do stwierdzenia, øe Pa-
≥acyk BriggsÛw, w ktÛrym znajduje siÍ g≥Ûwna siedziba Gimnazjum nr 1 jest
obiektem nieprzystajπcym do potrzeb oúwiatowych. Nawet po realizacji zale-
ceÒ straøy poøarnej pa≥acyk nie bÍdzie mÛg≥ s≥uøyÊ uczniom d≥uøej niø 4 - 5
lat. W≥adze miasta stojπ zatem przed pilnπ koniecznoúciπ budowy nowego
gimnazjum. Spe≥nienie postulatu budowy gimnazjum tylko dla po≥udniowych
Marek  (a nastÍpnie dla pÛ≥nocnej czÍúci miasta) w krÛtkiej perspektywie cza-
sowej nie jest realne. Szko≥a moøe powstaÊ na dzia≥ce o powierzchni nie mniej-
szej niø 3 hektary. Biorπc pod uwagÍ nawet rozsπdne ceny gruntu w tym rejo-
nie, za nieruchomoúÊ gruntowπ pod budowÍ gimnazjum trzeba zap≥aciÊ po-
nad 15 milionÛw z≥otych. Oznacza to, øe gromadzenie úrodkÛw budøetowych
na samo kupno gruntu zajmie co najmniej 3 lata. Zatem na samπ budowÍ nie
bÍdzie juø czasu.

Natomiast zaawansowane sπ juø przygotowania do budowy gimnazjum
przy ul. WspÛlnej. Miasto posiada tam grunt o odpowiedniej powierzchni,
jest teø opracowana koncepcja gimnazjum. Pozostaje tylko zlecenie projektu i
przystπpienie do realizacji.

Zdaniem burmistrza miasta, na poczπtek gimnazjum przy ul. WspÛlnej
powinno przejπÊ uczniÛw z Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1 oraz uczniÛw z obwodu Gim-
nazjum nr 2. To nowe gimnazjum mog≥oby pomieúciÊ ok. 700 uczniÛw. Nato-
miast w dalszej perspektywie moøna myúleÊ o budowie gimnazjum na po≥u-
dniu miasta. Po powstaniu tej szko≥y w jej mury przenieúliby siÍ z ul. WspÛl-
nej uczniowie, ktÛrzy mieszkajπ w obwodzie Gimnazjum nr 1

Podczas sesji nie zapad≥y konkretne decyzje, a dyskusja ograniczy≥a siÍ do
przedstawienia znanych wczeúniej stanowisk i poglπdÛw. Radni podkreúlali,
øe przed podjÍciem ostatecznej decyzji naleøy mieÊ pewnoúÊ, czy lokalizacja
gimnazjum dla po≥udniowej czÍúci miasta w rejonie ul. Øeromskiego jest real-
na. Niestety, nie dosz≥o jeszcze do rozmÛw z w≥aúcicielami po≥oøonych tam
nieruchomoúci. Czasu na ostateczny wybÛr kszta≥tu sieci gimnazjÛw publicz-
nych w Markach jest coraz mniej.

Obiekt piÍkny, ale niestety nie spe≥nia warunkÛw placÛwki oúwiatowej.

Wy�cig
na dwóch kó³kach
W dniu 21 lipca 2007 roku odbÍ-

dzie siÍ wyúcig z okazji obchodÛw 40-
lecia nadania praw miejskich, o pu-
char Burmistrza Miasta pod has≥em
Memoria≥ Huberta ÑBercikaî Man-
teuffla.

Zawody sπ imprezπ sportowo-re-
kreacyjnπ rozgrywanπ na rowerach
gÛrskich w dwÛch dystansach - 17 km
(jedna pÍtla) i 51 km (trzy pÍtle). Tra-
sa zawodÛw rozpoczyna siÍ na tere-
nie stadionu miejskiego ÑMarcoviaî i
przebiega przez lasy na terenie mia-
sta, wchodzπce w sk≥ad Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Impreza odbÍdzie siÍ wed≥ug
nastÍpujπcego programu:
godz. 7.00 - 10.00 zapisy

w Biurze ZawodÛw
godz.  10.00 - 15.00 wyúcig
godz. 16.00 - 18.00

uroczysta dekoracja
Regulamin, mapa trasy oraz szcze-

gÛ≥y imprezy na: http://www.ber-
cik.netweb.pl/

ZAPRASZAMY

Przystañ Marki
Towarzystwo Przyjació³ Marek, Urz¹d

Miasta Marki oraz sponsorzy zorganizo-
wali pierwszy w Markach koncert Piosen-
ki ̄ eglarskiej PRZYSTAÑ MARKI, któ-
ry odby³ siê w sobotê, 7 lipca w Marec-
kim Parku Miejskim.

Pogoda nie by≥a ≥askawa,
ale sympatykom szantÛw deszcz
i wiatr nie straszny.
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II Powiatowa Wystawa Biznesu, zorganizowana w zielonkowskim klubie
Galop to dwa dni wspania≥ych targÛw wiedzy i umiejÍtnoúci przedsiÍbiorcÛw
prezentujπcych z dumπ swe moøliwoúci wytwÛrcze wzbogacone przez pokaz
sztuki. Podobnie jak na ubieg≥orocznej wystawie i tym razem zaprezentowa≥o
siÍ blisko 70 firm dzia≥ajπcych na tymnaszym terenie. Po raz pierwszy na wy-
stawie biznesu  swe stanowiska wystawia≥y firmy turystyczne, szko≥y jÍzyko-
we i wyøsze uczelnie, by≥y takøe stoiska samorzπdowych urzÍdÛw.

Wystawa biznesu

W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ burmistrz
miasta Marki Janusz Werczyñski, który
otrzyma³ na pami¹tkê koszulkê z logo N61
i sloganem �Nocne Marki�. Nasze mia-
sto bêdzie, podobnie jak w przypadku li-
nii dziennych, partycypowaæ w kosztach
utrzymania autobusów kursuj¹cych noc¹
do Marek.

Szczegó³owy wykaz przystanków
linii N61:
MARKI - Al. Pi³sudskiego (Struga,

Graniczna, Hallera, Pustelnik, Wspólna,

Rejtana, Szkolna, Szpitalna, Wiejska)
Z¥BKI - Radzymiñska (Wolno�ci) WAR-
SZAWA - Radzymiñska (Bystra, Kynoli-
ny, M³odzieñcza, Tu¿ycka, Ko�cieliska,
Kra�nicka, Rzeczna, Hutnicza, Chemicz-
na, Ksiêcia Ziemowita, Naczelnikowska,
�nie¿na, Korsaka), Z¹bkowska (Markow-
ska), Targowa, Al. Solidarno�ci (Dw. Wi-
leñski, Park Praski), Al. Solidarno�ci (Sta-
re Miasto, Plac Bankowy), Marsza³kow-
ska (Królewska), �wiêtokrzyska, Emilii
Plater, DWORZEC CENTRALNY.  (max.
czas przejazdu - 35 min.)

Kolejn¹, wa¿n¹ informacj¹ dotycz¹c¹
komunikacji autobusowej jest zapowied�
znacznego zwiêkszenia czêstotliwo�ci
kursowania w godzinach szczytu autobu-
sów linii 718 i 805. Jest to wynik prze-
prowadzonej przez Zarz¹d Transportu
Miejskiego na pro�bê burmistrza miasta
Marki analizy obci¹¿enia tych linii. Au-
tobusy bêd¹ kursowaæ w godzinach szczy-
tu nawet co 6 minut, co jest ju¿ standar-
dem sto³ecznym.

Z Marek na ¯erañ
Od 1 czerwca mieszkañcy Marek maj¹

mo¿liwo�æ dojechania miejskim autobu-
sem bezpo�rednio na ¯erañ. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki porozumieniu, jakie gmi-

na Marki zawar³a z warszawskim Zarz¹-
dem Transportu Miejskiego.

Nowa linia autobusowa ma numer 732,
od razu zyska³a sobie wiernych klientów.
Do tej pory mieszkañcy Marek nie mieli
mo¿liwo�ci dojechania bez przesiadek np.
na Bródno czy Bia³o³êkê.

Utworzenia linii miejskiej kursuj¹cej
na tej trasie to pomys³ ZTM. - Zapropo-
nowali�my gminie Marki konkretne wa-
runki: my ponosimy koszty utrzymania
linii na terenie Warszawy, a Marki w swo-
jej strefie. Gmina na nie przysta³a i linia
ruszy³a 1 czerwca - informuje rzecznik na tej trasie wymaga³o tak¿e zmiany or-

ganizacji ruchu na skrzy¿owaniu ulic:
Ko�ciuszki, Sosnowej i Okólnej.

Szczegó³owy wykaz przystanków
linii 732:
Os. Pustelnik: ul. Du¿a - Wspólna -

Rejtana - Szkolna - Ko�ciuszki - Okniska
- Grodzisk - Okr¹g³a � Lewantów - Ma³ej
Brzozy - CH Targówek � Malborska -
Targówek Ratusz - Szpital Bródnowski -
Park Bródnowski � £abiszyñska � Tur-
moncka - KS Polonez � Toruñska � Pel-
cowizna - PKP Toruñska - ¯erañ FSO.
(Max. czas przejazdu - 38 min.)

Nale¿y podkre�liæ, ¿e te korzystne
zmiany komunikacyjne nasze miasto za-
wdziêcza przede wszystkim przychylnej
postawie warszawskiego Zarz¹du Trans-
portu Miejskiego, a tak¿e staraniom na-
szych radnych i burmistrza.

Dokoñczenie ze str. 1

Nowe autobusy do Warszawy

ZTM, Micha³ Powa³ka.
Uruchomienie komunikacji miejskiej

Autobus 732 na przystanku przy ul.
Koúciuszki przy zmienionym skrzyøowaniu
z ul. Sosnowπ i OkÛlnπ.
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Jan Penzio³
¯o³nierz Wrze�nia 1939

roku
Honorowy Obywatel

Miasta Marki

Jan Serwacy Penzio≥, syn Kazimie-
rza i Julii, urodzi≥ siÍ 19 kwietnia 1917
roku w Szczuchli ko≥o Lubartowa.
Wczeúnie osierocony wychowywa≥ siÍ
w Zak≥adzie Wychowawczym Zgro-
madzenia SiÛstr Franciszkanek Rodzi-
ny Maryi w P≥udach pod Warszawπ.
Szko≥Í podstawowπ (szeúÊ oddzia≥Ûw)
ukoÒczy≥ w Strudze, a siÛdmy oddzia≥
w Pustelniku przy ul. Pomnikowej. Po
ukoÒczeniu szko≥y podstawowej roz-
poczπ≥ naukÍ w szkole zawodowej.

Od 1925 roku wychowywa≥ siÍ w
Zak≥adzie Wychowawczym ksiÍdza
Antoniego Pu≥awskiego w Strudze.
Odbywa≥ tu takøe praktykÍ zawodo-
wπ jako úlusarz-mechanik obs≥ugujπc
miejscowπ elektrowniÍ, wieøÍ ciúnieÒ
oraz m≥yn. W latach 1928 - 1932 bra≥
udzia≥ w budowie koúcio≥a pod we-
zwaniem Andrzeja Boboli.

W styczniu 1938 roku zosta≥ powo-
≥any do s≥uøby wojskowej Batalionu
Silnikowego Modlin, kompania szko-
leniowa saperÛw. We wrzeúniu 1939
roku - zosta≥ powo≥any na front do
Armii ÑLublinî. Walczy≥ w VII pluto-
nie pod dowÛdztwem Czes≥awa Ko-
morowskiego. Od 7 wrzeúnia 1939
roku brali udzia≥ w obronie Warsza-
wy, 25 wrzeúnia zosta≥ ranny. Po kapi-
tulacji Warszawy wrÛci≥ do Strugi i
pracowa≥ w Zak≥adzie Wychowaw-
czym Zgromadzenia åw. Micha≥a Ar-
chanio≥a.

W czasie okupacji niemieckiej
ukoÒczy≥ trzeciπ klasÍ szko≥y zawodo-
wej i w izbie rzemieúlniczej zda≥ egza-
min na mistrza w dziedzinie úlusar-
stwa (ÑPrawo mistrzaî).

W czerwcu 1942 roku zosta≥ cz≥on-
kiem Armii Krajowej VII Obwodu
ÑObroøaî II Rejonu CelkÛw i przyjπ≥
pseudonim ÑMotorî. Pod dowÛdz-
twem ppor. Albina Durczoka pseudo-
nim ÑAliî bra≥ udzia≥ w wielu akcjach
skierowanych przeciwko Niemcom.

By≥ inicjatorem zrywu powstaÒcze-
go w Strudze 30 lipca 1944 roku.

We wrzeúniu 1944 roku zosta≥ wy-
wieziony na roboty do Niemiec, w
maju 1945 roku wyzwolony przez Ar-
miÍ Czerwonπ.

W grudniu 1947 roku wstπpi≥ w
zwiπzek ma≥øeÒski z Wandπ Kawec-
kπ, rodowitπ mieszkankπ Marek.

Po zakoÒczeniu wojny zg≥osi≥ siÍ do
Komitetu Odbudowy Politechniki
Warszawskiej i pracowa≥ jako elektryk.
Do 1970 roku by≥ laborantem na Wy-
dziale Elektronicznym Politechniki
Warszawskiej.

Po ukoÒczeniu kursu przygotowa-
nia pedagogicznego, w latach 1970 -
1978 pracowa≥ jako nauczyciel zawo-
du: kuünia i spawanie w Zespole SzkÛ≥

Zawodowych w Strudze. Od 1978
roku przebywa na emeryturze.

Pan Jan Penzio≥ zosta≥ odznaczony
nastÍpujπcymi medalami i odznakami:

ï Krzyøem Walecznych (30 grud-
nia 1949 roku)

ï Brπzowym Krzyøem Zas≥ugi (2
paüdziernika 1961 roku)

ï Krzyøem Walecznych (31 marca
1966 przez Ko≥o By≥ych Øo≥nierzy Ar-
mii Krajowej w Londynie za mÍstwo
w akcjach bojowych podczas konspi-
racji i walki Armii Krajowej w okresie
od 1 - 7 sierpnia 1044 roku)

ï Krzyøem Armii Krajowej (12
stycznia 1944 roku)

ï Srebrnym Krzyøem Zas≥ugi (3
grudnia 1975 roku)

ï Medalem ÑZa udzia≥ w wojnie
obronnej 1939 rokuî (3 lutyegol982
roku)

ï Warszawskim Krzyøem PowstaÒ-
czym (14 lipca 1982 roku)

ï Krzyøem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (29 wrzeúnia 1982
roku)

ï Odznakπ Weterana Walk o Nie-
podleg≥oúÊ Polski (1995 rok)

ï Krzyøem Partyzanckim (7 kwiet-
nia 1999 roku).

DziÍki zaangaøowaniu Pana Jana
Penzio≥a powsta≥y nastÍpujπce miejsca
pamiÍci w naszym mieúcie:

ï Pomnik w Markach - Strudze
upamiÍtniajπcy walki øo≥nierzy Armii
Krajowej II Rejonu ÑCelkÛw - Markiî
wzniesiony wg projektu Romana Gra-
bowskiego (ods≥oniÍty 6 paüdziernika
1963 roku),

ï Tablica pamiπtkowa na úcianie
kaplicy cmentarnej w Strudze dla upa-
miÍtnienia úmierci oko≥o 60 cywili
(mieszkaÒcÛw Strugi, Marek, Pustel-
nika i Zielonki) rozstrzelanych przez
hitlerowcÛw na Kruczku 31 lipca 1944
roku (ods≥oniÍty we wrzeúniu 2004
roku w 60. rocznicÍ wybuchu powsta-
nia warszawskiego)

ï Tablica pamiπtkowa poúwiÍcona
pamiÍci Zofii Kukier ps. ÑJarzÍbinaî,
mieszkanki Strugi, zastÍpcy komen-
danta Wojskowej S≥uøby Kobiet (od-
s≥oniÍty we wrzeúniu 2004 roku w 60.
rocznicÍ jej mÍczeÒskiej úmierci).

Pan Jan Penzio≥ posiada stopieÒ
porucznika - jest cz≥onkiem Ko≥a nr 2
ÑCelkÛwî Marki OkrÍgu Warszawa -
Powiat åwiatowego Zwiπzku Armii
Krajowej, ktÛrego prezesem jest Pan
Roman Grabowski.

Jest czÍstym goúciem w Zespole
SzkÛ≥ Nr 2 im. Prymasa Tysiπclecia w
Markach. Jest zapraszany na uroczy-
stoúci organizowane w szkole oraz
chÍtnie dzieli siÍ swoimi wspomnie-
niami z uczniami rozbudzajπc w nich
uczucia patriotyczne.Pan Jan Penzio≥ przyjmuje gratulacje od burmiastrza Janusza WerczyÒskiego.
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R E G U L A M I N
V edycji konkursu

�MARKI W ZIELENI�

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin ustala organizacjê i zasady przeprowadze-
nia V edycji konkursu �Marki w zieleni�

§ 2
W 2007 roku konkurs organizowany jest w dwóch kate-

goriach:
1) na najpiêkniejsz¹ posesjê
2) na najpiêkniejszy balkon

§ 3
1) Postanowienia regulaminu dotycz¹ wszystkich osób

zg³aszaj¹cych siê do wziêcia udzia³u w konkursie.
2) W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u cz³onkowie Ko-

misji Konkursowej, oraz pracownicy Urzêdu Miasta Marki.
§ 4

Przed przyst¹pieniem do konkursu uczestnik ma prawo
zapoznaæ siê z regulaminem konkursu, który dostêpny jest
w Wydziale Ochrony �rodowiska pok. Nr 3, lub w Kance-
larii Urzêdu pok. nr 6.

Kryteria oceny
§ 5

Komisja konkursowa uwzglêdniaæ bêdzie w szczegól-
no�ci:

1) kompozycjê nasadzeñ drzew, krzewów i kwiatów
2) ogólny wygl¹d estetyczny posesji i jej otoczenia
3) kompozycjê nasadzeñ balkonowych

 § 6
1) Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest zg³osze-

nie posesji lub balkonu do Urzêdu Miasta Marki do dnia
20 sierpnia 2007 r.

2) Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ telefonicznie lub osobi-
�cie w Wydziale Ochrony �rodowiska pok. 3 tel. 781-10-
03 wew. 103, lub Kancelarii Miasta Marki pok. 6 wew. 146

§ 7
Zg³oszenie do konkursu winno zawieraæ :
1) imiê i nazwisko w³a�ciciela posesji lub balkonu
2) adres posesji
3) telefon kontaktowy

§ 8
W terminie od 22 do 23 sierpnia 2007 r. �roda - czwar-

tek w godzinach popo³udniowych od godziny 1300 uczest-
nicy konkursu umo¿liwi¹ Komisji Konkursowej obejrzenie
posesji lub balkonu, o terminie zostan¹ wcze�niej poinfor-
mowani telefonicznie.

§ 9
Zwyciêzcy konkursu wyra¿aj¹ zgodê na podanie do pu-

blicznej wiadomo�ci swoich danych osobowych.
§ 10

W sk³ad Komisji Konkursowej wchodz¹ osoby:
1) El¿bieta Brzozowska - Przewodnicz¹ca

Komisji Konkursowej

2) Jolanta Sowiñska
3) Grzegorz M³odzianowski
4) Ryszard Korotko
5) Maciej Grabowski
6) Tadeusz Pasternak
7) Justyna Balcerzak - sekretarz

Sposób wyboru zwyciêzcy
§ 11

Wybór naj³adniejszej posesji i naj³adniejszego balkonu
nastêpowaæ bêdzie w sposób:

- ka¿dy z cz³onków Komisji Konkursowej przyznaje zg³o-
szonej i obejrzanej posesji lub balkonowi liczbê punktów
w skali od 1 do 5, o wy³onieniu zwyciêzcy decyduje suma
punktów przyznanych przez Komisjê Konkursow¹, w przy-
padku równej liczby punktów o miejscu rozstrzyga Komi-
sja Konkursowa w drodze tajnego g³osowania.

Rozstrzygniêcie konkursu
§ 12

Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi dnia 29 sierpnia
2007r.poprzez podanie ich do publicznej wiadomo�ci na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Marki oraz poprzez imienne
zawiadomienie zwyciêzców.

§ 13
Wrêczenie nagród odbêdzie siê na jesiennym posiedze-

niu Komisji Zdrowia Opieki Spo³ecznej, Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego i Ochrony �rodowiska dnia 26 wrze�nia 2007 r.

Nagrody
§ 14

1) Za zajêcie I, II i III miejsca w obu kategoriach bêd¹
przyznawane nagrody rzeczowe w postaci: sprzêtu ogrod-
niczego, mebli ogrodowych, oraz urz¹dzeñ dekoracyjnych
s³u¿¹cych do wypoczynku.

2) Wszyscy bior¹cy udzia³ w konkursie otrzymaj¹ pa-
mi¹tkowe dyplomy oraz ksi¹¿ki zwi¹zane z tematyk¹ or-
ganizowanego konkursu.

§ 15
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 18 czerwca 2007

roku.

Konkurs
MARKI w ZIELENI og³oszony!
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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 - 2000 Porady indywidualne

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

�roda
1600 -1900 Porady indywidualne dla rodzin

z problemem alkoholowym
                    (konsultantka ds. pomocy osobom

w rodzinie)

Czwartek
1700 - 2100 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)

Pi¹tek
1800 - 2100 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

od alkoholu

Zapraszamy!

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

- je�li masz problem z alkoholem lub narkotykami,

- je�li podejrzewasz stan uzale¿nienia u bliskiej Ci osoby,

- je�li jeste� ofiar¹, �wiadkiem lub sprawc¹ przemocy,

- je�li czujesz siê osamotniony, boisz siê lub krêpujesz

   siê o tym rozmawiaæ w gronie rodziny, przyjació³,

  znajomych,

- potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

PRZYJD� DO NAS!

PUNKT
INFORMACYJNO

- KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W MARKACH
UL. SPORTOWA 3

TEL. (0-22) 761- 93-63

Wakacje 2007
SkoÒczy≥ siÍ rok szkolny 2006/2007 i za chwilÍ ucznio-

wie rozpocznπ upragnione wakacje, do ktÛrych juø zapra-
sza piÍkna, letnia pogoda.

Wzorem lat ubieg≥ych w≥adze miasta Marki w trosce o
zapewnienie moøliwoúci wyjazdu wakacyjnego jak naj-
wiÍkszej liczbie mareckich dzieci i m≥odzieøy zadba≥y o
przeznaczenie na ten cel úrodkÛw finansowych w wyso-
koúci 60.000 z≥.

Pozwoli≥o to na zorganizowanie rÛønorodnych form
letniego wypoczynku np. kolonie, obozy sportowe lub
harcerskie dla 600 mareckich dzieci.

Wszyscy organizatorzy letniego wypoczynku otrzymali
wsparcie finansowe proporcjonalnie do iloúci uczestnikÛw
po 100 z≥ na jedno dziecko.

Marecka parafia w Pustelniku zorganizowa≥a wyjazd
nad morze do Ustki dla 124 dzieci, parafia w Markach do
Ostrowa nad morzem dla 30 dzieci, a parafia w Strudze w
gÛry do Zalesia k/Limanowej dla 35 dzieci.

Hufiec ZHP Warszawa Praga PÛ≥noc zorganizowa≥
swoim 70 zuchom i harcerzom obÛz sta≥y w Rudej k/W≥o-
c≥awka i wÍdrowny w Bieszczadach.

Dofinansowanie letniego wypoczynku w formie obo-
zu w £azach dla 30 dzieci otrzyma≥a takøe Szko≥a Specjal-
na przy ul. Kasztanowej 21.

Obozy sportowe w poszczegÛlnych dyscyplinach zor-
ganizowa≥ MTS ÑMARCOVIA 2000î dla 100 dzieci oraz
Sekcja Pi≥ki RÍcznej przy Zespole SzkÛ≥ Nr 1 dla 20 dzieci.

W tym roku dofinansowanie otrzyma≥y takøe Uczniow-
skie Kluby Sportowe, ktÛre prowadzi≥y pozalekcyjne za-
jÍcia sportowe: UKS ÑMARKIî dla 32 dzieci na obÛz spor-
towy na Mazurach i UKS ÑJOKERî na obÛz w Szczepano-
wie dla 15 dzieci.

åwietlica úrodowiskowa ÑChataî przy Gminnej Komi-
sji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, jak co roku
w ramach podsumowania rocznej pracy z grupπ 30 dzie-
ci, wyjeødøa na kolonie z programem profilaktycznym do
Rudawy K/ D≥ugopola Zdroju.

Wszystkim øyczymy wspania≥ych, niezapomnianych
wakacyjnych wraøeÒ , piÍknej pogody oraz udanego wy-
poczynku.

NAJLEPSI ABSOLWENCI
2007 ROKU

ZakoÒczy≥ siÍ rok szkolny 2006/2007. Najlepsi ucznio-
wie otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Marki.

Szko≥a Podstawowa nr 1
Szymon Borkowski úrednia ocen 5,7
Szko≥a Podstawowa nr 2
Katarzyna Kucharska úrednia ocen 5,5
Szko≥a Podstawowa nr 3
Dominika Ga≥πzka úrednia ocen 6,0
Szko≥a Podstawowa nr 4
Katarzyna Lisik  úrednia ocen 6,0
Szko≥a Podstawowa nr 5
Weronika Werelich  úrednia ocen 5,6
Gimnazjum nr 1
Katarzyna RomaÒczyk  úrednia ocen 5,6
Gimnazjum nr 2
Katarzyna Krawczykowska  úrednia ocen 5,86
Liceum Profilowane - najlepszy uczeÒ
Izabela Jasek, klasa IIa, úrednia ocen 5,3
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Nie by≥oby wspania≥ej zabawy, gdyby nie  sponsorzy MICHAYLANDU 2007:
Urzπd Miasta Marki (eurobungy, k≥ady), Starostwo Powiatu Wo≥omiÒskie-

go (s≥odycze, niespodzianki na loteriÍ), Urzπd Miasta i Gminy Radzymin (sumo,
zamek dmuchany), Toyota Marki - pan Jacek Cygan, BUDO - MARKET Mar-
ki, Sklep Ogrodniczy ÑWITONAî Radzymin - paÒstwo Tadeusz i Jadwiga
Wardakowscy, Coca - Cola Warszawa (napoje ÑNesteaî), Hortex Holding War-
szawa - soki LEON, Philips Polska (gadøety), SieÊ stacji gazowych w Markach
SPEED - (gadøety), Hotel ÑMISTRALî Marki, HONDA - pan Piotr Matraszek,
Marki, Piekarnia ÑKLEMENTYNKAî Marki (droødøÛwki), Piekarnia ÑSZWAJ-
CARSKAî Marki (bu≥eczki do grilla), Piekarnia ÑSTAROPOLSKAî Marki (bu-
≥eczki, pπczki), Piekarnia ÑSOBA—SCYî Marki, Cukiernia - pani Barbara Ol-
kowska, Straø Poøarna z Wo≥omina, Komenda Sto≥eczna Policji i Komenda
Policji Wo≥omin, Cukiernia ÑMA£GOSIAî - pani Ma≥gorzata Roguska, Radzy-
min, Pracownia Cukiernicza ÑWiúniewscyî Wo≥omin, Motel SALVADOR Mar-
ki, pani Teresa Gmurczyk z Za≥ubic Nowych (napoje), Cerealia Unibage Stani-
s≥awÛw, Zak≥ad Masarski ÑMaretaî z Koby≥ki, Jerzy i Pawe≥ Wojciechowscy -
materia≥y budowlane Radzymin, J.W. Construction Marki, Zak≥ad Projekto-
wania - pan Robert Kwiatkowski, Marki, firma ÑTelmech-Telcomî Marki, ÑRET-
MARKî - hurtownia napojÛw, Radzymin, ÑWARDEXî S≥upno.

Uczestniczy≥o w festynie ponad
600 osÛb.

Piknik odbywa siÍ dziÍki zaanga-
øowaniu Dyrektora Oúrodka - ks. Syl-
westra Szwajcy, pracownikÛw Spe-
cjalnego Oúrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Markach oraz ogrom-
nym wk≥adzie sponsorÛw z tereniu
Marek, Radzymina, Wo≥omina i oko-
lic.

Zaszczycili nas swojπ obecnoúciπ:
1. Prze≥oøony Generalny Zgroma-

dzenia KsiÍøy MichalitÛw - ks. Kazi-
mierz Radzik

2. Wicestarosta Powiatu Wo≥omiÒ-
skiego - Piotr UúciÒski

3. Burmistrz Miasta Marki - Janusz
WerczyÒski

4. Burmistrz Miasta i Gminy Ra-
dzymin - Zbigniew Piotrowski

5. Pani Ewa MotyczyÒska - Wy-
dzia≥ Organizacyjny, Urzπd Miasta
Marki

6. Wizytator Kuratorium Oúwiaty
w Warszawie - pani Eløbieta Kraúnic-
ka - Zbrzeøna

Monika Sawicka - SOSW Marki

MICHAYLAND 2007
Festyn MICHAYLAND odby≥

siÍ 13 czerwca 2007 r. w Spe-
cjalnym Oúrodku Szkolno-

Wychowawczym w Markach po raz
Ûsmy. Zamiarem organizatorÛw jest
pokazanie dzieciom i m≥odzieøy rÛø-
nych form spÍdzania czasu wolnego,
integracja osÛb niepe≥nosprawnych z
rÛønych úrodowisk. Podczas festynu
dzieci korzystajπ z wielu atrakcji
przygotowanych przez pracownikÛw
SOSW w Markach. Wszystkie zaba-
wy - eurobungy, jazda na k≥adach,
skoki na dmuchanym zamku, prze-
jaødøka koniem lub bryczkπ, malowa-
nie w≥osÛw i twarzy oraz wiele in-
nych niespodzianek jest bezp≥atne.
Ponadto m≥odzieø moøe posiliÊ siÍ
kie≥baskπ z grilla, napojem, s≥odkπ
niespodziankπ, lodami, pop-cornem
oraz watπ cukrowπ.

Ks. Sylwester Szwajca.

Otwarcie festynu, pierwszy z prawej
burmistrz Janusz WerczyÒski
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W dniu 16 czerwca 2007 roku na stadionie ÑMarcoviaî
w ramach Dni Marek z okazji 40-lecia nadania praw miej-
skich odby≥y siÍ rywalizacje sportowe, miÍdzy innymi
Biegi Prze≥ajowe o Puchar Burmistrza Miasta Marki w
ktÛrych zwyciÍzcami w rÛønych kategoriach byli nastÍ-
pujπcy zawodnicy:

I miejsce klas IV szkÛ≥ podstawowych dziewczÍta
- Joanna Grelewicz uczennica SP 2,
I miejsce klas IV szkÛ≥ podstawowych ch≥opcy
- Sebastian NapiÛrkowski uczeÒ SP 1,
I miejsce klas V szkÛ≥ podstawowych dziewczÍta
- Ma≥gorzata Grochalska uczennica SP 1,
I miejsce klas V szkÛ≥ podstawowych ch≥opcy
- £ukasz KrzemiÒski uczeÒ SP 2,
I miejsce klas VI szkÛ≥ podstawowych dziewczÍta
- Klaudia Poboøy uczennica SP 2,
I miejsce klas VI szkÛ≥ podstawowych ch≥opcy
- Dominik Sobolewski uczeÒ SP 2,
I miejsce klas I gimnazjum dziewczÍta
- Marta Budziszewska uczennica GM 1,
I miejsce klas I gimnazjum ch≥opcy
-  Mateusz Mosielski - uczeÒ GM 1,
I miejsce klas II gimnazjum dziewczÍta
- Judyta Szymczyk - uczennica GM 1,
I miejsce klas II gimnazjum ch≥opcy
- Wojciech Olobry - uczeÒ GM 1.
W klasyfikacji ≥πcznej w Biegach Prze≥ajowych o Pu-

char Burmistrza w kategorii szkÛ≥ podstawowych Szko≥a
Podstawowa Nr 2 zajÍ≥a I miejsce, w kategorii gimnazjum
I miejsce zajÍ≥o Gimnazjum Nr 1.

W kategorii open wúrÛd dziewczπt I miejsce zajÍ≥a
Marta Stachura, wúrÛd ch≥opcÛw £ukasz Lewandowski.

Cezary Smarzewski
Koordynator Sportu Szkolnego

W miÍdzyszkolnym turnieju pi≥ki noønej o puchar pre-
zesa klubu ÑMarcovia 2000î szko≥y zdoby≥y nastÍpujπce
miejsca:

Rocznik 1997/1998
I miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 4,

II miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 3,
III miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 1,
IV miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 5,
V miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 2.
KrÛlem strzelcÛw w tej kategorii zosta≥ Rafa≥ Barzyc ze

szko≥y Podstawowej Nr 2 oraz krÛlem bramkarzy Mate-
usz Wiúniewski ze Szko≥y Podstawowej Nr 4.

Rocznik 1995/1996
I miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 4,
II miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 2,
III miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 5,
IV miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 1,
V miejsce - Szko≥a Podstawowa Nr 3.

Jaros³aw Wojciechowski

Wszystkim finalistom Janusz WerczyÒski Burmistrz
Miasta Marki, wrÍczy≥ medale i puchary oraz liczne na-
grody zarÛwno dla indywidualnych zwyciÍzcÛw jak i
szkÛ≥. Nagrody stanowi≥ g≥Ûwnie sprzÍt sportowy. Dodat-
kowymi nagrodami by≥y takøe odtwarzacze mp3 oraz
sprzÍt audio - wideo.

Mecz Pi≥ki Noønej Reprezentacja Dziennikarzy Polskich
- ÑMarcovia 2000î i przyjaciele zakoÒczy≥ siÍ wynikiem
0:0. W rzutach karnych Reprezentacja Dziennikarzy wy-
gra≥a wynikiem 4:2.

Jacek Zalewski
Prezes Mareckiego Towarzystwa Sporto-

wego �Marcovia 2000�

Sportowo

Rozrywkowo
FESTYN MIEJSKI

W dniu 17 czerwca 2007 roku na terenie stadionu Ma-
reckiego Towarzystwa Sportowego ÑMarcovia 2000î od-
by≥ siÍ festyn z okazji 40-lecia Miasta Marki. Uczestnicy
festynu od godziny 14.00 mogli oglπdaÊ przygotowany
program artystyczny przez Marecki Oúrodek Kultury, Stu-
dio Piosenki DzieciÍcej i M≥odzieøowej oraz zespÛ≥ taÒca
nowoczesnego ÑAtutî. NastÍpnie Teatr Wariacja zaprezen-
towa≥ spektakl ÑKorsarzî.

NajwiÍkszπ popularnoúciπ cieszy≥ siÍ jednak wystÍp
Moniki Brodki. Utwory wykonane przez wokalistkÍ otrzy-
ma≥y gromkie oklaski.

Po wystÍpie gwiazdy wieczoru dalej zagrzewa≥a pu-
blicznoúÊ do zabawy Grupa Rewers, wykonujπc znane
taneczne przeboje innych wykonawcÛw.

W trakcie festynu dzieci chÍtnie korzysta≥y z prze-
jaødøek konnych oraz dmuchanej zjeødøalni. Ponadto sto-

iska z gastronomiπ oferowa≥y uczestnikom smaczne prze-
kπski. Nie zabrak≥o tradycyjnych straganÛw z balonami,
piszcza≥kami i watπ cukrowπ, a dla mi≥oúnikÛw ksiπøki
stoiska z licznymi publikacjami wydawniczymi prezen-
towanymi przez BibliotekÍ Publicznπ.

Agnieszka Torsz
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F

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

(przedstawiamy istotne fragmenty z �Informacji o dzia³alno�ci
burmistrza�, obejmuj¹cej okres od 16 maja 2007 roku do 12
czerwca 2007 roku)

Z ZAKRESU ZAM”WIE—
PUBLICZNYCH
tryb pozaustawowy
1) zawar≥ umowÍ z urbanistπ B. Kozakiewicz z War-

szawy na wykonanie piÍciu projektÛw decyzji o warunkach
zabudowy oraz projektu decyzji lokalizacyjnej (cel publicz-
ny); wartoúÊ umowy - 3.000,00 z≥,

2) zawar≥ umowÍ z Hurtowniπ Artyku≥Ûw Przemys≥o-
wych ÑBocianî z siedzibπ w Markach na obs≥ugÍ caterin-
gowπ oraz poczÍstunek dla uczestnikÛw III Mareckiego
Rajdu Rowerowego; wartoúÊ umowy - 4.500,00 z≥,

3) zawar≥ umowÍ z Pracowniπ Projektowπ JULTREX z
siedzibπ w T≥uszczu na przygotowanie materia≥Ûw do spo-
rzπdzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji ulic: Krymskiej, èrÛdlanej i Sowiej w Markach; wartoúÊ
umowy - 21.350,00 z≥,

4) zawar≥ umowÍ z MBT sp. z o. o. PrzedsiÍbiorstwo
Budowlano - Telekomunikacyjne z siedzibπ w Markach na
wykonanie chodnika w ul. Sosnowej, na odcinku od ul. Øe-
romskiego do ul. Kmicica; wartoúÊ umowy - 10.977,80 z≥,

5) zawar≥ umowÍ z G. Wajsem z Wo≥omina na serwis
rowerowy w trakcie III Mareckiego Rajdu Rowerowego;
wartoúÊ umowy - 200,00 z≥,

6) zawar≥ dwie umowy z J. Krupskπ i W. Borkowskπ z
Marek na sprawowanie opieki medycznej w trakcie III Ma-
reckiego Rajdu Rowerowego; wartoúÊ umÛw - ≥πcznie
300,00 z≥,

7) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥ugi Projektowe z siedzibπ
w Warszawie na wykonanie projektu zagospodarowania
terenu targowiska przy ul. Padarewskiego w Markach;
wartoúÊ umowy - 31.720,00 z≥,

8) zawar≥ umowÍ z rzeczoznawcπ majπtkowym A.
åmia≥kowskπ z Warszawy na okreúlenie wartoúci rynko-
wej nieruchomoúci o numerach ewidencyjnych: 8/20, 8/
21, 8/13, 8/11 z obrÍbu 1-10 oraz 12/2 z obrÍbu 5-05 i
115/1, 115/2, 115/3 z obrÍbu 5-02; wartoúÊ umowy -
2.013,00 z≥,

9) zawar≥ umowÍ z uprawnionym geodetπ D. Demusia-
kiem z Warszawy na wykonanie mapy podzia≥owej dzia-
≥ek o numerach ewidencyjnych: 143/4 z obrÍbu 1-03 oraz
52 i 53/1 z obrÍbu 1-12; wartoúÊ umowy - 5.000,00 z≥,

10) zawar≥ umowÍ z firmπ SMA System Monitorowania
AlarmÛw z siedzibπ w Warszawie na monitorowanie obiektu
przy ul. Braci BriggsÛw 11 w Markach; wartoúÊ umowy -
120,00 z≥/miesiÍcznie,

11) zawar≥ umowÍ z Agencjπ Artystycznπ BAS PLUS z
siedzibπ w Pile na koncert Moniki Brodki w dniu 17 czerw-
ca 2007 roku na terenie Klubu Sportowego przy ul. WspÛl-
nej, w trakcie festynu miejskiego; wartoúÊ umowy -
18.500,00 z≥,

12) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥ugi Wodno- Kanalizacyj-
ne, Roboty Drogowe z siedzibπ w Warszawie na wykona-
nie odwodnienia odcinka ul. Øytniej w Markach; wartoúÊ
umowy - 18.277,38 z≥,

13) zawar≥ umowÍ z T. Barbarskπ z Zielonki na sporzπ-
dzenie opisu taksacyjnego dzia≥ek o numerach ewiden-
cyjnych: 51/9, 50/9, 49/9 z obrÍbu 1-10; wartoúÊ umowy -
720,00 z≥,

14) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥ugi OgÛlnobudowlane z
siedzibπ w Ostro≥Íce na wykonanie robÛt dodatkowych przy
modernizacji zbiornika ch≥onno-retencyjnego przy ul. Kasz-
tanowej w Markach; wartoúÊ umowy - 5.841,86 z≥,

15) zawar≥ umowÍ z firmπ MAREM ñ KONTRAKT s.c.
z siedzibπ w Brwinowie na wymianÍ wyk≥adziny w budyn-
ku UM Marki; wartoúÊ umowy - 28.987,20 z≥,

16) zawar≥ umowÍ z firmπ Kosztorysowanie - Projekto-
wanie - NadzÛr w Budownictwie Wodnym i Melioracji z sie-

dzibπ w Wo≥ominie na wykonanie dokumentacji projektowej
budowy przepustu z klapπ zwrotnπ na wejúciu rowu meliora-
cyjnego do rzeki Czarnej; wartoúÊ umowy - 7.830,00 z≥,

17) zawar≥ umowÍ z firmπ BUDBAUM sp. z o. o. z sie-
dzibπ w Bia≥ymstoku na wykonanie robÛt dodatkowych przy
rozbudowie Szko≥y Podstawowej nr 3 w Markach; wartoúÊ
umowy - 98.182,39 z≥,

18) zawar≥ umowÍ z E. Pop≥awskπ z Warszawy na we-
ryfikacjÍ kosztorysu ofertowego na budowÍ wodociπgu w
ul. Hallera w Markach; wartoúÊ umowy - 300,00 z≥,

19) zawar≥ umowÍ z firmπ STD Nasi≥owski z siedzibπ w
Zielonce na przebudowÍ wodociπgu w ul. Hallera; wartoúÊ
umowy - 18.757,10 z≥,

20) zawar≥ umowÍ z firmπ HYDRO - INSTAL z siedzibπ
w Markach na budowÍ przy≥πcza wodociπgowego do bu-
dynku komunalnego w Markach przy ul. Lisa Kuli 71; war-
toúÊ umowy - 8.540,00 z≥,

21) zawar≥ umowÍ z firmπ MBT sp. z o. o. PrzedsiÍbior-
stwo Budowlano-Telekomunikacyjne z siedzibπ w Markach
na wykonanie studni ch≥onnej w ul. Wczasowej w Markach;
wartoúÊ umowy - 10.936,88 z≥,

22) zawar≥ umowÍ z firmπ GRUPA PROEKS z siedzibπ
w Warszawie na wykonanie ekspertyzy, dotyczπcej stanu
technicznego tzw. Fabryki BriggsÛw w Markach; wartoúÊ
umowy - 26.840,00 z≥,

23) zawar≥ umowÍ z firmπ Us≥ugi Transportowe, Robo-
ty Ziemne i Drogowe z siedzibπ w Markach na rozbiÛrkÍ
czÍúci budynku przy ul. Pi≥sudskiego 142; wartoúÊ umowy
- 20.740,00 z≥,

wszczÍcie postÍpowaÒ o dokonanie
zamÛwieÒ publicznych
24) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie przetargowe w

trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie na-
wierzchni jezdni w ul. PartyzantÛw w Markach z betonu
asfaltowego na istniejπcej podbudowie; termin sk≥adania
ofert - 29 maja 2007 roku,

25) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie na-
wierzchni ul. Braci BriggsÛw w Markach; termin sk≥adania
ofert - 29 maja 2007 roku,

26) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie na-
wierzchni jezdni w ul. Zielenieckiej w Markach z betonu
asfaltowego; termin sk≥adania ofert - 29 maja 2007 roku,

27) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie przetargowe w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie na-
wierzchni jezdni w ul. B. Prusa w Markach z betonu asfal-
towego na istniejπcej podbudowie; termin sk≥adania ofert -
4 czerwca 2007 roku,

28) postanowi≥ wszczπÊ postÍpowanie przetargowe w try-
bie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni
jezdni w ul. Wrzosowej w Markach (od ul. Cisowej do ul.
Øurawinowej) z betonu asfaltowego na istniejπcej podbudo-
wie; termin sk≥adania ofert - 4 czerwca 2007 roku,

rozstrzygniÍcia postÍpowaÒ
o dokonanie zamÛwieÒ publicznych
29) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na u≥oøenie

nawierzchni ul. Zag≥oby w Markach z destruktu (frezu as-
faltowego). Wp≥ynÍ≥y w terminie 3 oferty. Wybrano ofertÍ
nr 3, z≥oøonπ przez PrzedsiÍbiorstwo Wielobranøowe
STRADA sp. j. z siedzibπ w PoúwiÍtnym. NastÍpnie zo-
sta≥a zawarta stosowna umowa,

30) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na u≥oøenie
nawierzchni ul. Wo≥odyjowskiego w Markach z destruktu
(frezu asfaltowego). Wp≥ynÍ≥y w terminie 3 oferty. Wybra-
no ofertÍ nr 3, z≥oøonπ przez PrzedsiÍbiorstwo Wielobran-
øowe STRADA sp. j. z siedzibπ w PoúwiÍtnym. NastÍpnie

zosta≥a zawarta stosowna umowa,
31) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-

nie nawierzchni ul. Zielenieckiej w Markach. Wp≥ynÍ≥o w
terminie 5 ofert. Wybrano ofertÍ nr 2, z≥oøonπ przez Przed-
siÍbiorstwo Produkcji, Handlu i Obrotu POLHILD I z sie-
dzibπ w Koby≥ce. NastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna
umowa,

32) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-
nie remontÛw czπstkowych nawierzchni bitumicznych, gry-
sami i emulsjπ asfaltowπ przy uøyciu remontera, na dro-
gach na terenie miasta Marki, w latach 2007 - 2008. Wp≥y-
nÍ≥a w terminie jedna waøna oferta, z≥oøona przez Przed-
siÍbiorstwo RobÛt Drogowych TRAKT - POL z siedzibπ w
Warszawie: cena ofertowa - 66.000,00 z≥ w roku 2007 i
109.800,00 z≥ w roku 2008. NastÍpnie zosta≥a zawarta sto-
sowna umowa,

33) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-
nie nawierzchni ul. PartyzantÛw w Markach. Wp≥ynÍ≥y w
terminie 2 oferty. Wybrano ofertÍ nr 2, z≥oøonπ przez SpÛ≥-
dzielniÍ RobÛt Budowlano-Drogowych z siedzibπ w T≥usz-
czu. NastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umowa,

34) rozstrzygnπ≥ przetarg nieograniczony na wykona-
nie nawierzchni ul. Braci BriggsÛw w Markach. Wp≥ynÍ≥y
w terminie 3 oferty. Wybrano ofertÍ nr 3, z≥oøonπ przez
PrzedsiÍbiorstwo Wielobranøowe STRADA sp. j.  z siedzi-
bπ w PoúwiÍtnym. NastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna
umowa,

Z ZAKRESU ZARZ•DU
MIENIEM KOMUNALNYM
35) zawar≥ umowy, dotyczπce sp≥aty w ratach zaleg≥o-

úci czynszowych z tytu≥u wynajmu:
* lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnej 5,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Pi≥sudskiego 43,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Barskiej 6,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Pi≥sudskiego 37,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Pi≥sudskiego 45,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Pi≥sudskiego 84,
* lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3,
36) zawar≥ umowÍ najmu lokalu uøytkowego o powierzch-

ni 148,8 m2 w budynku przy ul. Sportowej 3 w Markach,
37) zawar≥ umowÍ dzierøawy gruntu o pow. 500 m2,

stanowiπcego czÍúÊ dzia≥ek nr ewid.26/11 i 26/12 , po≥o-
øonych przy ul. Olimpijskiej w obrÍbie 1-12,

38) zawar≥ umowÍ najmu budynku w Markach przy ul.
Klonowej 7, naleøπcego do Zgromadzenia úw. Micha≥a Ar-
chanio≥a z siedzibπ w Markach, na potrzeby grupy Pre-
wencji Policji; naleønoúÊ - 2.000 z≥/miesiπc,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH
ORAZ SPRAW ORGANIZACYJNYCH
39) przyjπ≥ nastÍpujπce projekty uchwa≥ i skierowa≥ je

do Przewodniczπcej Rady, celem nadania im biegu:
* zmieniajπcej uchwa≥Í nr V/23/2007 Rady Miasta Mar-

ki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budøetu Miasta
Marki na 2007 rok (Druk nr 53),

* w sprawie wyraøenia zgody na wynajem na okres 8
lat w trybie bezprzetargowym lokalu uøytkowego (Druk nr
54),

* w sprawie wyraøenia zgody na ustanowienie na rzecz
Zak≥adu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzi-
bπ w Warszawie prawa uøytkowania nieruchomoúci sta-
nowiπcych w≥asnoúÊ Gminy Miasto Marki (Druk nr 55),

* zmieniajπcej uchwa≥Í nr IV/15/2003 Rady Miasta Marki
z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia dla burmistrza (Druk nr 56),

* w sprawie stwierdzenia wygaúniÍcia mandatu radne-
go Rady Miasta Marki (Druk nr 57),

* w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gminie
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prawa pierwokupu (Druk nr 58),
* w sprawie nieskorzystania z przys≥ugujπcego gminie

prawa pierwokupu (Druk nr 59),
* w sprawie wyraøenia zgody na sprzedaø niezabudo-

wanych nieruchomoúci gruntowych (Druk nr 60),
* w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach (Druk nr

61),
* w sprawie dofinansowania inwestycji i zabezpiecze-

nia w formie Ñweksla in blancoî prawid≥owego wykorzysta-
nia úrodkÛw z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Druk
nr 62),

40) wyda≥ Zarzπdzenia:
* Nr 14/2007 o zmianie Zarzπdzenia Nr 0152/4/2004 z

dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie powo≥ania Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

* Nr 15/2007 w sprawie og≥oszenia konkursu ofert na
urzÍdnicze stanowiska pracy w UrzÍdzie Miasta Marki,

* Nr 16/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budøe-
cie miasta na 2007 rok,

* Nr 17/2007 w sprawie zatwierdzenia projektÛw orga-
nizacji szkÛ≥ i przedszkoli prowadzonych przez GminÍ Mia-
sto Marki na rok szkolny 2007/2008,

* Nr 18/2007 w sprawie powo≥ania Komisji Przetargo-
wej (opracowanie koncepcji programowej budowy, rozbu-
dowy i modernizacji drÛg dla miasta Marki).

41) wyda≥ nastÍpujπce decyzje
administracyjne:
55  decyzji podatkowych, w tym:
* 31 decyzji ustalajπcych wymiar podatku,
* 24 decyzje zmieniajπce wysokoúÊ podatku,
* 37  decyzji z zakresu  ewidencji dzia≥alnoúci gospo-

darczej, w tym:
* 35 decyzji w sprawie likwidacji dzia≥alnoúci gospo-

darczej,
* 1 decyzjÍ w sprawie wygaszenie zezwolenia na sprze-

daø napojÛw alkoholowych,
* 1 decyzjÍ zezwalajπcπ na sprzedaø napojÛw alkoho-

lowych,
115  decyzji z zakresu zarzπdu drÛg, w tym:
* 43 decyzje zezwalajπce na zajÍcie pasa drogi,
* 52 decyzje zezwalajπce na umieszczenie urzπdzenia

w pasie drogi (do celÛw projektowych),
* 39 decyzji zezwalajπcych na umieszczenie urzπdze-

nia w pasie drogi,
* 21 decyzji zezwalajπcych na lokalizacjÍ zjazdu, z za-

kresu gosp. nieruchomoúciami i planowania przestrzen-
nego 8 decyzji zatwierdzajπcych podzia≥ nieruchomoúci

9 decyzji z zakresu ochrony úrodowiska, w tym:
* 5 decyzji w sprawie zezwolenia na wycinkÍ drzew,
* 2 decyzje w sprawie uwarunkowaÒ úrodowiskowych

inwestycji,
* 2 decyzje w sprawie zezwolenia na wykonywanie dzia-

≥alnoúci us≥ugowej, z zakresu oúwiaty 4 decyzje w sprawie
przyznania stypendiÛw szkolnych,

42) zawar≥ porozumienie ze Starostπ Powiatu Wo≥omiÒ-
skiego w zakresie nieodp≥atnego udostÍpnienia drukarki
laserowej na potrzeby Wydzia≥u Budownictwa w Radzy-
minie,

Z  ZAKRESU
POMOCY  SPO£ECZNEJ
43) rozstrzygnπ≥ otwarty konkurs ofert na realizacjÍ za-

daÒ publicznych z zakresu pomocy spo≥ecznej:
* Zadanie Nr 1 - zorganizowanie opieki i wsparcia dla

bezdomnych mÍøczyzn posiadajπcych skierowanie UrzÍ-
du Miasta Marki:

a) udzielenie schronienia i zapewnienie godziwych wa-
runkÛw przebywania dla  bezdomnych mÍøczyzn,

b) zapewnienie jednego ciep≥ego posi≥ku oraz niezbÍd-
nego ubrania podopiecznym,

c) zapewnienie us≥ug opiekuÒczych,
d) prowadzenie programu wspierajπcego wychodzenie

z bezdomnoúci i z na≥ogÛw.
Do konkursu przystπpi≥o Zgromadzenie Ma≥e Dzie≥o Bo-

skiej Opatrznoúci - Orioniúci Prowincja Polska z siedzibπ
w Warszawie przy ul. Lindleya 12.

Miejsce wykonywania zadania - Schronisko ÑDon Orio-
neî w Czarnej, przy ul. Witosa 46.

Kalkulacja przewidywanych kosztÛw realizacji zadania
- ca≥kowity koszt 367.198,00 z≥, wnioskowana wielkoúÊ do-
tacji 10.000,00 z≥, co stanowi 2,72 % wielkoúci kosztÛw
realizacji zadania.

Oferta zosta≥a przyjÍta, zdecydowano o wsparciu za-
dania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 10.000,00 z≥,
nastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umowa.

* Zadanie Nr 2 - prowadzenie domowej opieki hospi-
cyjnej dla mieszkaÒcÛw Gminy Miasto Marki.

Do konkursu przystπpi≥ Oúrodek Hospicjum Domowe
NZOZ Zgromadzenia KsiÍøy MarianÛw z siedzibπ w War-
szawie przy ul. TykociÒskiej 27/35.

Miejsce wykonywania zadania - dom chorego oraz sie-
dziba oferenta.

Kalkulacja przewidywanych kosztÛw realizacji zadania
- ca≥kowity koszt 13.012,00 z≥; wnioskowana wielkoúÊ do-
tacji 10.000,00 z≥, co stanowi 76,85 % wielkoúci kosztÛw
realizacji zadania.

Oferta zosta≥a przyjÍta, zdecydowano o wsparciu za-
dania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 10.000,00 z≥,
nastÍpnie zosta≥a zawarta stosowna umowa.

44) wyda≥ 210 decyzji, w tym:
*  20 decyzji w sprawie dodatkÛw mieszkaniowych,
*  135 decyzji, dotyczπcych úwiadczeÒ z pomocy spo-

≥ecznej,
*  51 decyzji, dotyczπcych úwiadczeÒ rodzinnych,
*  4 decyzje w sprawie zaliczek alimentacyjnych.

Wodoci¹g Marecki Sp. z o.o. og³asza postêpowanie o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego na
�Remont poddasza w budynku odstojników wód pop³ucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Markach�.

Nr postêpowania: 4/WM/R/07
OG£OSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE
Prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wodoci¹g Marecki Sp. z o.o. og³asza przetarg pisemny nieograniczony na �Remont poddasza w budynku odstojników wód
pop³ucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Markach�  (poni¿ej 5.278 000 euro).

1. Organizator Przetargu:
Wodoci¹g Marecki Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. ¯eromskiego 30, tel./fax 0 (22) 781 35 32,
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl, REGON: 014872321
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia objêtym niniejszym postêpowaniem jest �Remont poddasza w budynku odstojników wód po-
p³ucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Markach�, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowi¹cym za³¹cznik nr 5 i
6 do Specyfikacji dla Oferentów.
3. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia; nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty
podpisania umowy.
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium - Cena (z podatkiem VAT)
Waga - 100%.
5. Informacja na temat wadium: Organizator przetargu nie ¿¹da wniesienia wadium.
6. Informacje o miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji dla Oferentów: Na wniosek Oferenta Organizator Przetargu przeka-
zuje w terminie maksymalnie 5 dni Specyfikacjê dla Oferentów. Formularz mo¿na odebraæ osobi�cie w siedzibie Organiza-
tora Przetargu, pokój nr 4, tel. (22) 781 35 32.
Cena Specyfikacji dla Oferentów:  64,66 z³ (cena uwzglêdnia podatek VAT), (Kasa Organizatora Przetargu czynna od
godziny 8.00 do godziny 15.00)
7. Osob¹ upowa¿nion¹ przez Organizatora Przetargu do kontaktów z Oferentami jest: Zbigniew Maksym tel.  (+ 48 22) 771
46 93.
Organizator Przetargu z Oferentami bêdzie porozumiewaæ siê w formie pisemnej e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl godzi-
ny, w których udziela siê informacji dotycz¹cych przetargu: 8.00-15.30
8. Miejsce i termin sk³adania ofert: miejsce sk³adania: siedziba Organizatora Przetargu (pokój nr 4) w terminie do: 16.07.2007
roku, godzina 9.00
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: miejsce otwarcia ofert: siedziba Organizatora Przetargu (pokój nr 4)  termin: 16.07.2007
roku, godzina 9.15
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Uchwa³a Nr VIII/47/2007
Rady  Miasta  Marki

z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie stwierdzenia wyga�niêcia
mandatu radnego Rady Miasta Marki  

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i
4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku
Nr 159, poz. 1547 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Miasta Marki uchwala, co nastêpuje:     

§ 1
Stwierdza siê wyga�niêcie mandatu rad-

nego Miasta Marki Tadeusza Wolskiego
wybranego w okrêgu wyborczym Nr 3 z
listy nr 24 KW Mazowiecka Wspólnota
Samorz¹dowa, wskutek  zrzeczenia siê
mandatu.

§ 2
Niniejsz¹ uchwa³ê nale¿y dorêczyæ za-

interesowanemu, Wojewodzie Mazowiec-
kiemu i Komisarzowi Wyborczemu w War-
szawie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr VIII/48/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Marki absolutorium z tytu³u

wykonania bud¿etu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz
art. 199 ust. 3 ustawy z dnia  30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami) po rozpa-
trzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z
wykonania bud¿etu na 2006 rok oraz zapozna-
niu siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie oraz wnioskiem Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta Marki, Rada Miasta bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Udziela siê Burmistrzowi Miasta Marki

absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu
Miasta na  rok 2006.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a nr VIII/49/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 23 maja 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 pó�niejszymi zmia-
nami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z pó�niejszymi  zmianami) oraz
art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony �rodowiska (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 spra-
wie uchwalenia bud¿etu Miasta Marki na
2007 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1) w planie dochodów bud¿etu miasta
na 2007 rok - zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y,

2) w planie wydatków bud¿etu miasta
na 2007 rok - zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
do niniejszej uchwa³y,

3) za³¹cznik nr 4 do uchwa³y otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 3 do
niniejszej uchwa³y,

4)  za³¹cznik nr 10 do uchwa³y otrzymu-
je brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 4
do niniejszej uchwa³y,

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien-

niku Urzêdowym Województwa Mazowiec-
kiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a nr VIII/52/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 23 maja 2007 roku

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr IV/15/2003
Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego

2003 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

Marki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z pó�niej-
szymi zmianami), art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22
marca 1990 roku o pracownikach samorz¹do-
wych (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1593 roku
z pó�. zm.) oraz § 3 ust 2 i § 7 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w spra-
wie zasad wynagradzania pracowników samorz¹-
dowych zatrudnionych w urzêdach gmin, staro-
stwach powiatowych i urzêdach marsza³kowskich
(Dz.U. nr 146, poz. 1223 z pó�niejszymi zmiana-
mi), uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr IV/15/2003 Rady Miasta

Marki z dnia 19 lutego 2003 roku w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia dla Burmi-
strza Miasta Marki, w § 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

�2. dodatek funkcyjny w stawce maksy-
malnej przewidzianej dla wójtów, burmi-
strzów, w gminie powy¿ej 15 tysiêcy do 100
tysiêcy mieszkañców,�

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2007
roku.

Uchwa³a Nr VIII/53/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie powo³ania  dora�nej
Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) oraz § 11 ust. 1 Statutu Miasta Marki
stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIV/115/
2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy Województwa Mazowieckie-
go z 2004 roku Nr 138, poz. 3436) uchwala siê
co nastêpuje:

§ 1
1. Powo³uje siê dora�n¹ Komisjê Statu-

tow¹ w sk³adzie:
1. Pawe³ Adamczyk

2. Ryszard Korotko

3. Jan Or³owski

4. Jacek Orych

5. Filip R¿ewski
której przedmiotem dzia³ania bêdzie

opracowanie niezbêdnych zmian do obo-
wi¹zuj¹cego Statutu Miasta Marki (Dzien-
nik Urzêdowy Województwa Mazowieckie-
go z 2004 roku Nr 138, poz. 3436).

2. Komisja jest zobowi¹zana zakoñczyæ
prace do dnia 31 grudnia 2007 roku i w
tym terminie przed³o¿yæ Radzie sprawoz-
danie ze swojej pracy wraz z projektem
uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/54/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa Miasta Marki Panu

Janowi Penzio³owi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:
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E § 1
W uznaniu zas³ug dla Miasta Marki i jego

mieszkañców nadaje siê Panu Janowi
Penzio³owi honorowe obywatelstwo Mia-
sta Marki

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/55/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 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 wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z pó�n.
zm.) Rada Miasta Marki uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê wst¹pienie na miejsce

radnego Pana Tadeusza Wolskiego, któ-
rego mandat wygas³ wskutek zrzeczenia
siê mandatu, kandydata z tej samej listy -
w okrêgu wyborczym Nr 3 z listy nr 24 KW
Mazowiecka Wspólnota Samorz¹dowa -
Pana Bogdana Trzemeckiego, który w wy-
borach do Rady Miasta Marki uzyska³ ko-
lejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralno�ci.

§ 2
Niniejsz¹ uchwa³ê nale¿y dorêczyæ za-

interesowanemu, Wojewodzie Mazowiec-
kiemu i Komisarzowi Wyborczemu w War-
szawie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/56/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie okre�lenia kierunków
dzia³añ Burmistrza Miasta Marki

zmierzaj¹cych do poprawy warunków
mieszkaniowych najemców gminnych

lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt. 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku, Nr
142, poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 4
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmia-
nie Kodeksu cywilnego ( jednolity tekst Dz. U. z
2005 roku, Nr 31, poz. 266 z pó�n. zm.) oraz w
zwi¹zku z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Maj¹c na uwadze poprawê standardu

gminnego zasobu mieszkaniowego, upo-
wa¿nia siê Burmistrza Miasta Marki do
podjêcia rozmów z ORANGE DEVELOP-
MENT Sp. z o.o., inwestorem planowanej
budowy osiedla mieszkaniowego w Mar-
kach, zmierzaj¹cych do dokonania zamia-
ny nieruchomo�ci gminnej zabudowanej
budynkami mieszkalnymi, oznaczonymi
numerami porz¹dkowymi 109, 109A,
109B, 109C i 109D przy Alei Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Markach, na nieru-
chomo�æ Spó³ki po³o¿on¹ w mie�cie Mar-
ki, zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym
posiadaj¹cym samodzielne lokale miesz-
kalne w ilo�ci zapewniaj¹cej zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych obecnych miesz-
kañców wymienionych wy¿ej budynków
komunalnych.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/57/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 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 pó�niejszymi zmia-
nami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami) oraz
art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U
z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pó�niejszymi zmia-
nami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr V/23/2007 Rady Miasta

Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w spra-
wie bud¿etu Miasta Marki na 2007 rok
zmienionej uchwa³¹ nr VI/35/2007 Rady
Miasta Marki z dnia 21 marca 2007,
uchwa³¹ nr VII/36/2007 Rady Miasta Mar-
ki z dnia 18 kwietnia 2007 i uchwa³¹ nr
VIII/49/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23
maja 2007 roku, wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:
�§ 3. Deficyt bud¿etu gminy w wysoko-

�ci 7.943.054 z³otych, zostanie pokryty
przychodami pochodz¹cymi z:

1) wp³ywów ze sprzeda¿y papierów war-
to�ciowych wyemitowanych przez gminê
w kwocie 7.610.000 z³otych,

2) wolnych �rodków, jako nadwy¿ki �rod-
ków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym
bud¿etu gminy, w tym wynikaj¹cych z roz-

liczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
w kwocie 2.755.054 z³otych.�

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:
�§ 4 Ustala siê, zgodnie z za³¹cznikiem

nr 11:
1) przychody bud¿etu bêdzie stanowiæ

emisja obligacji komunalnych w wysoko-
�ci 7.610.000 z³otych,

2) rozchody bud¿etu:
a) sp³ata po¿yczek z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki

w Warszawie w wysoko�ci 144.000 z³o-
tych.

b) wykup obligacji komunalnych wyemi-
towanych przez gminê w wysoko�ci
2.278.000 z³otych.�

3) w planie dochodów bud¿etu miasta
na 2007 rok - zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y,

4) w planie wydatków bud¿etu miasta
na 2007 rok - zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
do niniejszej uchwa³y

5) za³¹cznik nr 3 do uchwa³y otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 3 do
niniejszej uchwa³y,

6) za³¹cznik nr 4 do uchwa³y otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 4 do
niniejszej uchwa³y,

7) za³¹cznik nr 10 do uchwa³y otrzymu-
je brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 5
do niniejszej uchwa³y,

8) za³¹cznik nr 11 do uchwa³y otrzymu-
je brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 6
do niniejszej uchwa³y,

9) za³¹cznik nr 14 do uchwa³y otrzymu-
je brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 7
do niniejszej uchwa³y.

§ 2
W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y nr VIII/

49/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja
2007 roku zmieniaj¹cej uchwa³ê nr V/23/
2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego
2007 roku w sprawie bud¿etu Miasta Mar-
ki na 2007 rok, kwotê 71.000 zapisan¹ w
dziale 801, rozdz. 80101, § 2030 zastêpu-
je siê kwot¹ 36.120.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku

Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/59/ 2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ niezabudowanych nierucho-

mo�ci gruntowych
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, art. 28,
art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ w dro-

dze przetargu niezabudowanych nierucho-
mo�ci gruntowych, wymienionych w wy-
kazie nieruchomo�ci stanowi¹cym za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y, dla których
S¹d Rejonowy w Wo³ominie prowadzi ksiê-
gê wieczyst¹ WA1W/00002943/8 z wpi-
sem w dziale II Gminy Miasto Marki jako
w³a�ciciela.

§ 2
Ceny wywo³awcze do przetargu zosta-

n¹ ustalone w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿
rynkowe warto�ci nieruchomo�ci, na pod-
stawie operatu szacunkowego sporz¹dzo-
nego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.

§ 3
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega

wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Marki na okres 21 dni, a informa-
cja o jego wywieszeniu podlega publikacji
w prasie lokalnej.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/60/ 2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na
odp³atne nabycie do zasobu nierucho-
mo�ci gminnych, udzia³u 1/5 czê�ci w
niezabudowanych nieruchomo�ciach

gruntowych, przeznaczonych pod
gminne drogi publiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na nabycie do zaso-

bu nieruchomo�ci gminnych, przys³uguj¹-
cego osobie fizycznej udzia³u 1/5 czê�ci
w niezabudowanych nieruchomo�ciach
gruntowych, oznaczonych w ewidencji
gruntów miasta Marki obrêbu1-13, jako
dzia³ka nr ewid. 38/40 o powierzchni 3583
m2 przeznaczona pod ulicê Kurpiñskiego,
dzia³ka nr ewid. 38/37 o powierzchni 969
m2 przeznaczona pod ulicê Projektowan¹
158 KUD i dzia³ka nr ewid. 38/39 o pow.

1658 m2 przeznaczona pod ulicê Zofii Na³-
kowskiej.

§ 2
Nabycie w³asno�ci wymienionego w §

1 udzia³u w nieruchomo�ciach nast¹pi ze
�rodków pochodz¹cych z bud¿etu Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/61/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie nieskorzystania z przys³u-
guj¹cego Gminie prawa pierwokupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 109 ust.
1 pkt. 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Postanawia siê nie skorzystaæ z przy-

s³uguj¹cego Gminie Miasto Marki prawa
pierwokupu w stosunku do niezabudowa-
nej nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w
Markach przy ul. Poniatowskiego, stano-
wi¹cej dzia³kê nr ewid. 310/1 o powierzch-
ni 395 m2 w obrêbie 1-12 uregulowan¹ w
ksiêdze wieczystej Kw. Nr WA1W/
00021117/8, zbywanej przez Andrzeja
Rybickiego na rzecz Katarzyny ¯ochow-
skiej i Przemys³awa Jachniewicza.

Numer warunkowej umowy sprzeda¿y
� Repertorium A Nr 2433/2007 z dnia
30.05.2007 r.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/62/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie nieskorzystania z przys³u-
guj¹cego Gminie prawa pierwokupu .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 109 ust.
1 pkt. 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Postanawia siê nie skorzystaæ z przy-

s³uguj¹cego Gminie Miasto Marki prawa
pierwokupu w stosunku do niezabudowa-
nej nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w
Markach przy ul. Poniatowskiego, stano-
wi¹cej dzia³kê nr ewid. 311/1 o powierzch-
ni 451 m2 w obrêbie 1-12 uregulowan¹ w
ksiêdze wieczystej Kw. Nr WA1W/
00089986/4, zbywanej przez Ryszarda
Rybickiego na rzecz Agnieszki Fija³kow-
skiej i Paw³a Sikorskiego.

Numer warunkowej umowy sprzeda¿y
� Repertorium A Nr 2438/2007 z dnia
30.05.2007 r.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/63/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie nieskorzystania z przys³u-
guj¹cego Gminie prawa pierwokupu .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 109 ust.
1 pkt. 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Postanawia siê nie skorzystaæ z przy-

s³uguj¹cego Gminie Miasto Marki prawa
pierwokupu w stosunku do niezabudowa-
nej nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w
Markach przy ul. Sokolej (dawniej ul. Lisa
Kuli), stanowi¹cej dzia³kê nr ewid. 106/5 o
powierzchni 1025 m2 w obrêbie 4-07 ure-
gulowan¹ w ksiêdze wieczystej Kw. Nr
WA1W/00077139/5, zbywanej przez Tade-
usza i Gra¿ynê ma³¿. Parzych na rzecz
Adama Nalazek i jego ¿ony Moniki Szy-
mañskiej - Nalazek.

Numer warunkowej umowy sprzeda¿y
� Repertorium A Nr 1895/2007 z dnia
06.06.2007 r.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/64/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy w
Markach
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Biuletyn informacyjny
Urzêdu Miasta Marki

Wydawca: Urz¹d Miasta Marki
Marki, Al. Pi³sudskiego 95
tel. 781 10 03
Redaktor naczelny: Janusz Werczyñski
Sk³ad i ³amanie:
MARPAN Sp. z o.o.
Wo³omin, ul. Koscielna 5/7
Druk: Agencja Marketingowa
JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki

E 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 pó�niejszymi
zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zmienia siê nazwê po³o¿onej na tere-

nie miasta Marki ulicy �Gwardii Ludowej�
na nazwê �Michalicka�

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien-

niku Urzêdowym Województwa Mazowiec-
kiego

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14

dni od og³oszenia.

Uchwa³a Nr IX/65/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w
Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z pó�n. 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 z pó�n. zm.),
uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê ulicy, stanowi¹cej drogê we-

wnêtrzn¹, zlokalizowan¹ na dzia³kach nr
ewidencyjny 22/41,22/36 i 22/33 w obrê-
bie geodezyjnym 5 - 07, przebiegaj¹c¹
prostopadle od ul. Onufrego Zag³oby do
dzia³ek nr ewidencyjny 22/32 i 22/18 w
obrêbie geodezyjnym 5 - 07 w Markach,
nazwê �Jasnogórska�.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien-

niku Urzêdowym Województwa Mazowiec-
kiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14

dni od dnia og³oszenia.

Uchwa³a Nr IX/66/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie powo³ania zespo³u
opiniuj¹cego kandydatów na ³awni-

ków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.
163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z pó�niejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê zespó³ opiniuj¹cy kandy-

datów na ³awników, zwany dalej zespo³em,
w sk³adzie:

1. Maciej Grabowski
2. Grzegorz M³odzianowski
3. Jan Or³owski

§ 2
Zadaniem zespo³u bêdzie przedstawie-

nie Radzie Miasta opinii o zg³oszonych
kandydatach na ³awników.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/67/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie sk³adu osobowego Komisji
O�wiaty, Kultury i Sportu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Marki
stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIV/115/
2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy Województwa Mazowieckie-
go z 2004 roku Nr 138, poz. 3436) uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 1
Odwo³uje siê ze sk³adu Komisji O�wia-

ty, Kultury i Sportu Pana Tadeusza Wol-
skiego z powodu wyga�niêcia mandatu
radnego.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Uchwa³a Nr IX/68/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie sk³adu osobowego Komisji
Zdrowia, Opieki Spo³ecznej, Bezpie-

czeñstwa Publicznego i Ochrony
�rodowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Marki
stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIV/115/
2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzêdowy Województwa Mazowieckie-
go z 2004 roku Nr 138, poz. 3436) uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 1
Odwo³uje siê ze sk³adu Komisji Zdrowia,

Opieki Spo³ecznej, Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego i Ochrony �rodowiska Pana Ta-
deusza Wolskiego z powodu wyga�niêcia
mandatu radnego.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.



16

Nasze Marki      Nasze Marki     Nasze Marki     Nasze Marki

Waøne telefony i adresy

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

(((((781-38-30    fax. 781-13-78
Uwaga po po≥πczeniu siÍ z centralπ
moøna tonowo wybraÊ numer wewnÍtrzny.
Adres poczty elektronicznej: urzad.miasta@marki.pl
Burmistrz pok. 23 ((((( 781-10-03
burmistrz@marki.pl
ZastÍpca Burmistrza pok. 23 ((((( 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczπcy Rady pok. 38 wew. 138
Biuro Rady pok. 38 wew. 138
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
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


