
Dotacja, jaką mogą otrzymać Marki to
kwota w wysokości pięcioletniego budżetu
miasta przeznaczanego na cele inwestycyj-
ne. Samorządowcy są dumni z wysokiej oce-
ny ich projektu, podkreślają, że dzięki per-
spektywie pozyskania ogromnych funduszy
mogą w kilka lat zrobić tyle, na ile stolica
potrzebowała lat kilkudziesięciu.

Nie cichną komentarze dotyczące zapre-
zentowanej 1 lutego 2008 r. przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego Indykatywnej
listy projektów indywidualnych do Programów:
Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Go-
spodarka i Rozwój Polski Wschodniej.

Wśród 226 projektów ujętych w zesta-
wieniu wniosek miasta Marki dotyczący
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglome-
racji miasta znalazł się wśród pierwszych
dziesięciu, razem z tak ogromnymi projek-
tami jak: „Gospodarka wodno-ściekowa na
terenie Torunia”, „Rozbudowa i moderniza-

cja systemu zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków w Lublinie”, „Moderni-
zacja i rozbudowa systemu gospodarki wo-
dościekowej Nowego Sącza z przyległymi
terenami”.

- Z 541 projektów na listach kluczowych
pozostało 433 - poinformowała minister roz-
woju regionalnego Elżbieta Bieńkowska pre-
zentując wyniki weryfikacji list projektów
indywidualnych do Programów: Infrastruk-
tura i Środowisko, Innowacyjna Gospodar-
ka i Rozwój Polski Wschodniej przeprowa-
dzonej w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego podczas konferencji prasowej 1 lutego
2008 r.

- Miejsce na liście projektów kluczowych
oznacza jedynie, że projekt jest ważny dla
strategii rozwoju kraju – powiedziała mini-
ster Elżbieta Bieńkowska podkreślając, że
przy weryfikacji list brano pod uwagę wy-
łącznie kwestie merytoryczne.

Indywidualne projekty kluczowe to naj-
ważniejsze inwestycje przewidziane do re-
alizacji w najbliższych latach przy wyko-
rzystaniu środków unijnych. Stanowią
przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu,
których wdrożenie w istotny sposób przy-
czynia się do przyspieszenia rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego naszego kraju. Pro-
jekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na ob-
szarze aglomeracji miasta Marki” sklasyfi-
kowano na 10 miejscu zweryfikowanej listy
projektów indywidualnych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013.

Orientacyjny koszt całkowity mareckiego
projektu to 135.730.000 złotych, a szacun-
kowa kwota dofinansowania ma wynieść
77.610.000 złotych. Przewidywany okres
realizacji projektu to lata 2008/2011. Insty-
tucją odpowiedzialną za realizację projektu
jest Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Konferencja w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Na przełomie grudnia i stycznia utwo-

rzono w Markach przy ulicy Klonowej 7,

całodobowe miejsce wyczekiwania zespo-

łu ratownictwa medycznego.

W lipcu 2007 roku Urząd Miasta

Marki zwrócił się z prośbą do Wojewódz-

kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i

Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” o

ERKA w Markach
rozważenie lokalizacji na terenie Marek

miejsca stacjonowania zespołu „W” Ra-

townictwa Medycznego w ramach obej-

mującego miasto rejonu operacyjnego.

Prośbę skierowano przede wszystkim ze

względu na postulowaną przez miesz-

kańców konieczność skrócenia czasu

oczekiwania na zespół wyjazdowy.

Zwrócono uwagę na odległość miasta

(szczególnie jego północnej części) od

miejsca postoju zespołu wypadkowego

oraz narastające natężenie ruchu na tra-

sach łączących Warszawę z Markami.

Dotychczas usługi z zakresu ratownic-

twa medycznego świadczyły dwa zespoły

ratownicze w Warszawie. Jeden zespół

ratownictwa medycznego z miejscem wy-

czekiwania w Oddziale X Białołęka i dru-

gi z miejscem wyczekiwania w Oddziale

XI Targówek. Średni czas dojazdu do

Marek z miejsc wyczekiwania zależny był

od pory dnia. W szczycie komunikacyj-

nym był bardzo utrudniony. Aby zopty-

malizować dostęp zaproponowano loka-

lizację w Markach, przy ulicy Klonowej.

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA MARKI ZNALAZŁ SIĘ
NA X MIEJSCU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRO-
DOWISKO W SKALI KRAJU.

Miliony dla Marek

Dokończenie na str. 2Fot. Piotr Matusiak
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ERKA w Markach
 Obecnie na zdarzenia mogą więc re-

agować zespoły zarówno warszawskie, jak

i marecki, co znaczenie skraca dojazd

szczególnie do miejsc, do których dostęp-

ność karetek w godzinach szczytu była

utrudniona.

Dokończenie ze str. 1 Dzięki przychylnej decyzji Wojewódz-

kiej Stacji Ratownictwa Medycznego i

Transportu Sanitarnego ,,Meditrans”

oraz życzliwości księży Michalitów, któ-

rzy zgodzili się wynająć lokal po dawnej

przychodni, udało się stworzyć zespół

ratownictwa medycznego na terenie mia-

sta.
EJ & PM

Dr Marek Niemirski, koordynator

zespołów wyjazdowych pogotowia ra-

tunkowego podkreśla, że dzięki stacji

w Strudze pomoc jest szybciej na miej-

scu. Odnotowuje się dużo wyjazdów

do Marek, stąd była potrzeba urucho-

mienia stacji. W Strudze stacjonuje

karetka reanimacyjna nr 102 z peł-

nym składem i sprzętem. Dr Niemir-

ski nie ma też zastrzeżeń do współ-

pracy z władzami miasta, dzięki któ-

rej powstała ta stacja.

MARECKIE PIENIĄDZE
Rada Miasta Marki na XV sesji uchwa-

liła budżet miasta na 2008 rok. Po stro-

nie dochodów znalazła się suma

58.078.822 zł, wydatki określono na

poziomie 65.084.822 złotych. Deficyt

budżetu w wysokości 7.006.000 zł zo-

stanie pokryty ze środków pochodzących

ze sprzedaży papierów wartościowych

wyemitowanych przez gminę. Jeśli cho-

dzi o plany inwestycyjne na ten rok, po-

nad 4 mln zł przeznaczy miasto na dro-

gi. Tradycyjnie dużą część inwestycji prze-

znacza się na mareckie placówki oświa-

towe. W budżecie zapisano środki m.in.

na projekt nowego gimnazjum przy ul.

Wspólnej, modernizację „starej” części

Szkoły Podstawowej nr 3, salę sportową

w Szkole Podstawowej nr 4 (inwestycja

dwuletnia) oraz projekt boiska przy Ze-

spole Szkół nr 2.

OBWODNICA MAREK
Wojewoda mazowiecki wszczął postę-

powanie na wniosek Generalnej Dyrekcji

Dróg i Autostrad w Warszawie, w spra-

wie wydania decyzji lokalizacyjnej na

budowę drogi ekspresowej S-8 w ciągu

drogi krajowej nr 8 (trasa Armii Krajo-

wej) na odcinku: Al. Prymasa Tysiącle-

cia w Warszawie - ul. Piłsudskiego w

Markach. Przygotowanie inwestycji na

tym odcinku i jej realizacja, pozwoli na

budowę następnego fragmentu będące-

go obwodnicą naszego miasta. Pełna

treść obwieszczenia wraz z wykazem dzia-

łek, których dotyczy inwestycja dostęp-

na w Biuletynie Informacji Publicznej na:

http://bip.marki.pl/.

SYSTEM „WORKOWY”
W wyniku zakończenia postępowania

przetargowego na odbieranie od mieszkań-

ców odpadów (opakowania szklane, ma-

kulatura i opakowania z papieru i tektury,

opakowania z tworzyw sztucznych, puszki

aluminiowe i metalowe) pochodzących z

gospodarstw domowych z terenu miasta

Marki, zbieranych selektywnie w systemie

„workowym” i ich wywóz, została wyłonio-

na firma AG-Complex z Warszawy, która

będzie realizować to zadanie.

DROGIE DROGI
Mieszkańcy naszego miasta częstokroć

narzekają na stan dróg. Krytyczne uwa-

gi dotyczą nawierzchni, braku chodni-

ków. Na inwestycje drogowe w tym roku

miasto przeznaczy ponad 4 mln zł. To

znacząca kwota w budżecie, najwyższa

od wielu lat. Niestety, prawie połowę pie-

niędzy pochłonie wykup gruntów, który

jest warunkiem koniecznym, dopiero po

jego spełnieniu możliwe są konkretne

prace modernizacyjne.

TAK I NIE
Gmina Radzymin wystąpiła do mia-

sta Marki z prośbą o zgodę na przedłuże-

nie linii autobusowej 718 do Radzymi-

na. Takie rozwiązanie nie może zyskać

aprobaty naszego samorządu. Przyczyn

jest kilka. Gdyby autobus 718 kursował

do Radzymina, skasowana zostałaby

pętla przy ul. Legionowej, a zatem wielu

mieszkańców naszego miasta zostałoby

pozbawionych możliwości korzystania z

bliskiej miejscu zamieszkania komuni-

kacji. Autobusy jadące z Radzymina,

przez Słupno do Warszawy byłyby już w

Strudze wypełnione pasażerami. Mimo

tych gorszych warunków dla markowian,

miasto ponosiłoby niemałe koszty kur-

sowania autobusów linii 718. Natomiast

nie jest wykluczone, że „czerwony” auto-

bus pojedzie trasą Warszawa - Marki -

Radzymin. Władze naszego miasta za-

proponowały, aby zamiast przedłużenia

trasy linii 718 uruchomić nową linię

podmiejską do Radzymina, której trasa

w naszym mieście powinna biec równo-

legle do al. Piłsudskiego np. ul. Grun-

waldzką i Okólną.

��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie ��W skrócie �

Zdjęcia: Piotr Matusiak
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Nagroda
za osiągnięcia
sportowe
Rada Powiatu Wołomińskiego usta-

nowiła nagrodę za osiągnięcia sportowe.
Nagrody przeznaczone są dla mieszkań-
ców powiatu wołomińskiego.

Starosta może wyróżnić sportowca na-
grodą rzeczową oraz przyznać nagrodę
pieniężną w wysokości od 1000 zł do
2000 zł. Uchwała (Nr XIV-102/07) usta-
nowiła również tytuł oraz Puchar Spor-
towca Roku Powiatu Wołomińskiego i
Puchar Starosty dla trenera lub działa-

Rekrutacja

do miejskich

przedszkoli

1 kwietnia 2008 rozpoczęła się rekru-

tacja do trzech prowadzonych przez Mia-

sto Marki przedszkoli publicznych:

1. Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mar-

kach „Wesoły Skrzat”, z siedzibą przy Al.

J. Piłsudskiego 77;

2. Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mar-

kach, z siedzibą przy ul. Dużej 1A;

3. Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mar-

kach, z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego

246.

Prowadzenie przedszkoli jest zada-

niem własnym gminy, dlatego oferta pu-

blicznych przedszkoli skierowana jest do

mieszkańców Marek. Do przedszkola

mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do

5 lat, a w uzasadnionych przypadkach i

w sytuacji wolnych miejsc w placówce,

również dzieci 2,5 letnie.

Zapisy odbywać się będą w terminie 1

- 30 kwietnia 2008 roku. Zainteresowa-

ni rodzice powinni złożyć wypełnioną

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszko-

la. Druk Karty można odebrać w każdej

z ww. placówek. Karta dostępna jest rów-

nież w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Marki

Kryteria oraz terminy przyjęć dzieci do

przedszkoli miejskich w Markach wska-

zane są w Zarządzeniu Nr 0152/20/

2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia

18 marca 2008 roku w sprawie powoła-

nia wspólnej Komisji Kwalifikacyjnej.

cza sportowego za osiągnięte wyniki sport

owe przez prowadzonego przez niego za-

wodnika. Starosta będzie mógł wyróżnić

osoby oraz drużyny, które odnoszą suk-

cesy sportowe o randze międzynarodo-

wej i krajowej, a także trenerów i działa-

czy, by w ten sposób wesprzeć ich działal-

ność oraz wyrazić uznanie dla osiągnięć.

Przyznanie nagrody może być inicja-

tywą własną starosty, ale także odpowie-

dzią na wniosek klubu sportowego, or-

ganizacji sportowej, czy samego sportow-

ca. Ubiegać się o nagrodę lub wyróżnie-

nie mogą drużyny sportów zespołowych

i zawodnicy, którzy brali udział w zawo-

dach międzynarodowych lub krajowych

rangi co najmniej wojewódzkiej.

IMPPREZY, SPOTKANIA,
WYSTAWY, WYCIECZKI
oraz ZAJĘCIA KLUBOWE

i EDUKACYJNE
kwiecień 2008

11 kwietnia piątek godz. 11.00
POWIATOWY KONKURS SPRAWNOŚCI
ORTOGRAFICZNEJ DYKTANDO 2008
pod patronatem Starosty Powiatu Woło-
mińskiego. II ETAP MIEJSKI. Główny or-
ganizator: Marecki Ośrodek Kultury.

12 kwietnia sobota godz.17.00-24.00
OGÓLNOMIEJSKI BAL WIOSENNY NA
RANCHO BENA. Koszt 60 zł od osoby
(przejazd autokarem, konsumpcja, zespół
muzyczny). Wyjazd z ul. Malinowej o godz.
16.30, autokar będzie zatrzymywał się na
przystankach w kierunku Strugi do ul. Le-
gionowej. Wpłaty i zapisy w sekretariacie
MOK do 3. IV. 2008.

13 kwietnia niedziela godz. 15.00
„NIEDZIELA Z MAMĄ, NIEDZIELA Z
TATĄ” – bajka muzyczna dla dzieci od lat 4
pt: „MUZYCZNE WĘDRÓWKI PRZEZ
LEŚNE KRYJÓWKI” Wstęp wolny.

17 kwietnia czwartek godz. 6.00-20.00
AUTOKAROWA WYCIECZKA DO CZĘ-
STOCHOWY. Msza Św. o godz. 11. 00
oraz zwiedzanie Jasnej Góry z przewod-
nikiem: Bazylika, Sala Rycerska, Muzeum
600-lecia, Bastion Św. Rocha. Koszt 45
zł. Wyjazd ze Strugi – pawilon – godz. 6.00
– autokar będzie się zatrzymywał na przy-
stankach w kierunku Warszawy.

20 kwietnia niedziela godz. 16.00
KAWIARENKA ARTYSTYCZNA Marec-
kiego Ośrodka Kultury zaprasza: W pro-
gramie: Otwarcie wystaw w naszej galerii
„PLAKAT TEATRALNY” ze zbiorów SYL-
WESTRA MARZOCHA oraz „W ŚWIETLE
RAMPY” – karykatury JACKA FRAN-
KOWSKIEGO. Gość specjalny wieczoru:
znakomita aktorka Teatru Narodowego
ANNA CHODAKOWSKA.

24 kwietnia czwartek godz. 16.00
Projekcja filmu na dużym ekranie „ZAKO-
CHANA JANE” – melodramat kostiumo-
wy 2007 USA. Reżyseria: JULIAN JAR-
ROLD. Scenariusz: KEVIN HOOD,
SARAH WILIAMS. Obsada: ANNE HA-
THAWAY, JAMES MCAVOY, JULIE WAL-
TERS, JAMES CROMWELL, MAGGIE
SMITH. Opowieść o dziewczęcych latach
Jane Austen, które stały się inspiracją do
napisania powieści „Rozważna i Roman-
tyczna” i „Duma i uprzedzenie”. Wstęp
wolny

25. IV 08 piątek godz.11.00  – POWIATO-
WY KONKURS SPRAWNOŚCI ORTO-
GRAFICZNEJ DYKTANDO 2008. Uroczy-
ste podsumowanie II etapu konkursu –
ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów
i nagród.

Marki pamiętają
W niedzielę, 6 kwietnia 2008 w kościele pw. św. Izydora w Markach, miał miejsce

koncert charytatywny pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystąpili: Maryla Ochi-

mowska - Teper (sopran), Anna Kurpińska (sopran), Adam Motyczyński (organy).

Dochód z koncertu przeznaczony był na turnus rehabilitacyjny dla TEODORA,

niepełnosprawnego syna artystki, Maryli Ochimowskiej-Teper.

Więcej o obchodach III Rocznicy Śmierci Jana Pawła II na str. 6

KONTA BANKOWE URZĘDU MIASTA MARKI
Dowody osobiste i udostępnianie informacji o danych osobowych

(wpłaty za udostępnienie danych adresowych i wyrobienie dowodu osobistego)
40 8015 0004 0190 5915 2021 0007
Rachunek podstawowy

(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków
transportowych, czynsz, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłatę skarbową, opłatę roczna
i za zajęcie pasa drogowego, koncesje alkoholowe, wpis i zmianę wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej)
24 8015 0004 0190 5915 2021 0004
Ochrona środowiska

67 8015 0004 0190 5915 2021 0006
(środki z tytułu darowizn i kar na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska)
Kaucje i wadia

(środki z tytułu wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kaucji
gwarancyjnej)
13 8015 0004 0190 5915 2021 0008
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W placówkach oświatowych w naszym
mieście zainstalowany został system moni-
toringu. We wrześniu 2007 r. miasto Marki
złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach
rządowego programu „Monitoring wizyjny
w szkołach”. Wniosek został oceniony po-
zytywnie i nasze miasto uzyskało dofinan-
sowanie w wysokości 54 tys. 400 zł. Całko-
wity koszt monitoringu to 128 tys. 990 zł.
Kamery są w naszych szkołach od początku
roku, dzięki czemu bezpieczeństwo uczniów
jest większe.

W Zespole Szkół nr 2 zainstalowano 10
kamer wewnętrznych i 6 kamer na zewnątrz.
Zdaniem pani dyrektor Grażyny Podwysoc-
kiej monitoring zdaje egzamin, a przypadki
naruszenia porządku są rejestrowane na
twardym dysku. Wiadomo także kto i kiedy
wchodzi do szkoły. Dzięki temu zmniejszy-
ła się ilość niepożądanych zdarzeń. Przyda-

łoby się jednak więcej kamer, więcej obsza-
ru szkoły, gdzie sięgałby monitoring.

Także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,
pani Ewa Dziwulska pozytywnie ocenia efek-
ty monitoringu. W jej szkole jest 8 kamer,
większość na zewnątrz. Przyczyna jest pro-
sta - do SP 3 chodzą uczniowie młodsi, za-
tem liczba wykroczeń jest stosunkowo mała.
Kamery podpatrują tu m.in. szatnie, gdzie
ustawiono nowe szafki dla każdego dziec-
ka. Natomiast szczególną pieczą „elektro-
niczne oko” obejmuje nowe boisko, z które-
go korzystają nie tylko uczniowie, ale także
młodzież i dorośli.

Kamery w szkołach

Kamera dozoruje Pałacyk Briggsów z siedzibę Zespołu Szkół nr 1.

Nowe, piękne, monitorowane boisko SP nr 3.

Plusy i minusy
O uciążliwości przebiegającej przez nasze miasto międzynarodo-

wej, ekspresowej drogi S-8, która Aleją Marsz. Piłsudskiego przeci-
na całe Marki pisaliśmy niejednokrotnie. Czy coś się zmienia? Ostat-
nią modyfikacją było wykonanie na większości skrzyżowań pasów
do skrętu w lewo z oddzielną sygnalizacją świetlną. Tzw. lewoskręty
ułatwiły jazdę tym, którzy chcą wjechać w ulice prostopadłe do Al.
Piłsudskiego. Poprawiły też bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oczy-
wiście nie brak niezadowolonych, ponieważ dodatkowe cykle sy-
gnalizacji spowolniły ruch tranzytowy. Zmiana nie była pozbawiona
błędów. Najbardziej dotkliwym była awaria sterowania, która spo-
wodowała, że z ul. Szkolnej, Fabrycznej i Lisa Kuli podczas jednej
zmiany świateł przejechać mogły dwa, trzy samochody. Korki sięga-
ły kilkuset metrów… W sygnalizatorach zamontowano światła ze
strzałką w lewo - co oznacza wg prawa o ruchu drogowym, że nie

można w Al. Piłsudskiego zawracać. To kolejny błąd i tylko można
liczyć na wyrozumiałość policjantów z „drogówki”.

Dzięki współpracy władz miasta i Policji od kilku miesięcy u
wjazdu do Marek od strony centrum handlowego stoi fotoradar. Cie-
szy, że poprawia bezpieczeństwo, natomiast przydałby się jeszcze
co najmniej jeden - w Strudze, gdzie doszło już do kilku tragicznych
wypadków. Fotoradary powinny być umieszczone w pasie rozdzie-
lającym jezdnie, tak aby można je było kierować raz na jedną, a raz
na drugą jezdnię.

Bezpieczeństwo na głównej arterii Marek zależy przede wszyst-
kim od powstania obwodnicy. Losy nowej S-8 są jednak niepewne,
dlatego warto apelować, lobbować ten temat. Niestety, Marki pozo-
stają w staraniach o obwodnicę niemal osamotnione, tylko sąsiedzi
z Radzymina aktywnie popierają obwodnicę. A gdzie inne miasta i
gminy? Czy mieszkańcy Wołomina, Kobyłki i Zielonki – stający dziś
w korkach na naszych ulicach – nie zechcieliby wpłynąć na swoich
burmistrzów?
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Uroczysta sesja Rady Miasta zaakcentowa-
ła jubileusz sąsiedniej miejscowości. Gmina
Zielonka została wydzielona z gminy Marki
60 lat temu. Jubileusz uczczono uroczystą Sesją
Rady Miasta Zielonka. Oprócz radnych i
mieszkańców miasta na uroczystość przybyli
m.in.: przedstawiciel Marszałka Sejmu Bro-
nisława Komorowskiego, wicewojewoda ma-
zowiecki, kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej,
starosta i wicestarosta powiatu wołomińskie-
go, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu
wołomińskiego.

Marki reprezentował burmistrz Janusz We-
rczyński. Złożył on na ręce burmistrza Zie-
lonki Adama Łossana list z gratulacjami i
życzeniami dalszego rozwoju gminy.

Wizyta przedstawicieli samorządu Ma-

rek u samorządów regionu Isparta w po-

łudniowej Turcji.

Delegacja Rad i Urzędów Miast oraz

środowisk gospodarczych z Marek oraz

Sulejówka przebywała na zaproszenie

partnerów tureckich na pięciodniowej

wizycie zapoznawczej w regionie Isparta.

Wizyta ma zapoczątkować współpracę

miast i izb gospodarczych.

Marki są szóstą gminą powiatu woło-

mińskiego, która na zaproszenie turec-

kich partnerów rozpoczyna współpracę

miast partnerskich z Turcją. Wołomin

podpisał umowę o partnerskiej współpra-

cy z miastem Yesilyurt w regionie Mala-

tya. W październiku w Turcji nawiązano

kontakty Elmali i Kobyłką, Kumluca i

Ząbkami, Mavikent i Zielonką. Partnera

w Turcji ma także Tłuszcz.

Dziesięcioosobowa delegacja Sulejów-

ka i Marek przebywała w Turcji w dniach

26-28 lutego. Marki reprezentowały czte-

Współpraca miast Marki - Gelendost

ry osoby - burmistrz Janusz Werczyński,

przewodnicząca Rady Miasta Maria Przy-

bysz–Piwko, wiceprzewodniczący Rady

Miasta, jednocześnie przedstawiciel Ma-

reckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

- Tadeusz Skłodowski oraz sekretarz

miasta Grzegorz Dudzik.

Współpracę ze strony tureckiej koor-

dynował Aziz Sahin, Przewodniczący Eu-

ropejsko-Tureckiej Rady Biznesmenów

ATIK i zarazem Prezes Platformy Polsko-

Tureckiego Stowarzyszenia Przyjaźni Biz-

nesu.

Delegacja Marek odbyła szereg spo-

tkań: z dyrektorem urzędu skarbowego

w Antali, burmistrzami miast: Kepez,

Bucak, Yalvac, Isparta, Gelendost, sta-

rostą rejonu oraz wojewodą regionu

Isparty. Delegacja odwiedziła także kil-

kanaście lokalnych firm oraz siedzibę

Europejsko-Tureckiej Rady Biznesmenów

ATIK. Polska delegacja spotkała się z

bardzo ciepłym przyjęciem ze strony

władz miast partnerskich, przedstawicieli

biznesu jak i samych mieszkańców.

Centralną częścią wizyty była konfe-

rencja na temat współpracy polsko-tu-

reckiej, na którą przybyli przedstawiciele

samorządów i firm. Podczas konferencji

podpisano listy intencyjne na temat przy-

szłej współpracy Marek z gminą Gelen-

dost i Sulejówka z gminą Yalvac. Propo-

zycja współpracy przedstawiona zostanie

do akceptacji Radzie Miasta Marki.

60-lecie powstania

gminy Zielonka

Burmistrz Janusz Werczyński na uroczystej sesji
w Zielonce.

Mehmet Sezgin - burmistrz Gelendost
odbiera od Janusza Werczyńskiego
pamiątkowy marecki
medal jubileuszowy.
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13 marca 2008 r pod patronatem Urzędu Miasta
Marki i Towarzystwa Powściągliwość i Praca w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach
odbył się finał I Międzyszkolnego Konkursu Recy-
tatorskiego „Blask Świętości”.

Konkurs został zorganizowany w związku ze zbli-
żającą się trzecią rocznicą śmierci Sługi Bożego Jana
Pawła II. Na szczeblu szkolnym wzięło w nim udział
blisko 180 uczestników z dwunastu szkół z Marek i
Słupna oraz ze Świetlicy Środowiskowej Księży Mi-
chalitów. W finale, w gronie najlepszych jeszcze raz
mogliśmy usłyszeć głos Papieża Jana Pawła II, prze-
mawiającego w twórczości poetyckiej.

Wszyscy uczestnicy konkursu stanęli na wyso-
kości zadania, przygotowując poezję Papieża i pre-
zentując swoje umiejętności recytatorskie.

W skład Jury wchodzili: Agata Piotrkowska Ma-
stalerz – aktorka Teatru Studio w Warszawie, Urszula
Paszkiewicz – Radna Miasta Marki oraz ks. Stani-
sław Kalisztan – proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja
Boboli w Markach. Członkowie Jury zwracali uwagę
na dobór repertuaru, interpretację i wyraz artystycz-
ny, postawę, rozumienie tekstu, dykcję, kulturę
mowy i gestykulację. Po długich i burzliwych obra-
dach Jury wytypowało następujących zwycięzców:

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Monika Kuchnio (SP Nr 3 w Markach)

II miejsce – Patrycja Augustyniak (SP Nr 3 w
Markach)

III miejsce – Julia Kasenko (SP Nr 1 w Markach)
Wyróżnienia otrzymali: Julian Król, Anna Ku-

śnierz, Piotr Sokołowski, Patrycja Rogulska, Mate-
usz Bartosiński, Angelika Hryciuk, Małgorzata Go-
dlewska.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Marta Koc (Zespół Szkół Nr 2 w Mar-

kach)
II miejsce – Izabela Jankowska (Gimnazjum w

Słupnie)
III miejsce – Magdalena Nielipińska (Zespół Szkół

Nr 1 w Markach)
Wyróżnienia dla Pauliny Wasikowskiej i Marii

Dybcio

W kategorii klas integracyjnych
I miejsce – Dawid Jagiełło (Zespół Szkół Nr 2 w

Markach)
II miejsce – Mateusz Oleszkiewicz (SP Nr 2 w

Markach)
III miejsce – Daria Puczyłowska (Zespół Szkół

przy ul. Kasztanowej w Markach)

Po ogłoszeniu wyników finału każdy uczestnik
otrzymał przemówienia i homilie z pielgrzymki Ojca

Świętego Benedykta XVI z dziękczynnej pielgrzym-
ki do Polski.

W czasie trwania konkursu i ogłoszeniu wyni-
ków byli obecni przedstawiciele Urzędu Miasta
Marki: Ewa Motyczyńska – Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego, Andrzej Motyka – Dyrektor Ze-
społu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach
oraz Radny Marek Kroczek – Przewodniczący Komi-
sji Oświaty Kultury i Sportu, Wiceprezes Diecezjal-
nego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. Nie zabrakło również Przełożonego
Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Ar-
chanioła ks. Kazimierza Radzika, który wyraził swoją
aprobatę w związku z zorganizowanym konkursem.
Ojciec Generał podziękował nauczycielom i wycho-
wawcom, którzy włożyli swoje serce w przygoto-
wanie uczniów. „Duch naszego Rodaka Sługi Boże-
go Jana Pawła II żyje nadal. Żyje w jego nauce, twór-
czości, a przede wszystkim w poezji, którą na nowo
odkrywam, słuchając Jego wierszy przez was prezen-
towanych” – mówił Ojciec Generał.

Na zakończenie Agata Piotrowska-Mastalerz po-
dziękowała uczestnikom za udział w konkursie. „Je-
steście wyjątkową młodzieżą, która w dobie Interne-
tu, komputerów i telewizji z pożytkiem spędza czas,
zagłębiając się w poezję Wielkiego Papieża Polaka”
– powiedziała do finalistów.

Ostatnim akcentem konkursu była modlitwa o
beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II i wspólny
śpiew „Barki”.

EJ & PM

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
W III ROCZNICĘ ODEJŚCIA JANA PAWŁA II

Markach oraz o 9.00 w kościele pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Pustelniku..

Główne uroczystości związane z rocznicą
śmierci Jana Pawła II odbyły się po połu-
dniu. O godz. 15.00 w mareckich kościo-
łach odprawiono Godzinę Miłosierdzia Bo-
żego, w czasie której polecano Bogu wynie-
sienie na ołtarze Papieża Polaka.

Późnym popołudniem zaproszeni goście
oraz mieszkańcy miasta zgromadzili się w
sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w
Markach, aby zgłębić wspaniałe treści pa-
pieskiej nauki. Burmistrz Miasta Marki Ja-
nusz Werczyński, zabierając głos na począt-
ku uroczystości, przywitał wszystkich ze-
branych. Wśród zaproszonych gości byli:
Zarząd Zgromadzenia Świętego Michała Ar-
chanioła z Przełożonym Generalnym ks.
Kazimierzem Radzikiem, Burmistrz Miasta
i Gminy Radzymin pan Zbigniew Piotrow-

rzystwa Powściągliwość i Praca przy współ-
pracy z Urzędem Miasta Marki oraz Urzę-
dem Miasta i Gminy Radzymin. Konkurs
odbył się w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym Księży Michalitów w Markach. Adre-
sowany był do dzieci i młodzieży szkół pod-
stawowych oraz gimnazjalnych zlokalizowa-
nych na terenie Marek i Słupna.

Uroczystości uświetnił koncert poświę-
cony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II w
wykonaniu Regionalnego Zespołu „Grojco-
wianie” z Wieprza na Żywiecczyźnie. Mło-
dzi wykonawcy przepięknym śpiewem i tań-
cami górali żywieckich ujęli serca słucha-
czy. Pani Jadwiga Jurasz, kierownik i cho-
reograf zespołu wyraziła swoją ogromną ra-
dość, że „Grojcowiania” po raz drugi gościli
w Markach. Przypomniała również spotka-
nie zespołu z Janem Pawłem II na Watyka-
nie w roku 1996 i wielką radość Ojca Świę-
tego, który kochał góry i „góralską nutę”.

     Na zakończenie ks. Kazimierz Radzik,
Przełożony Generalny Zgromadzenia Świę-
tego Michała Archanioła podziękował orga-
nizatorom za przygotowanie uroczystości,
poprowadził modlitwę o wyniesienie Jana
Pawła II na ołtarze i udzielił błogosławień-
stwa wszystkim obecnym. Obchody III Rocz-
nicy Śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II za-
kończone zostały wspólnym śpiewem ulu-
bionej pieśni Papieża zatytułowanej „Bar-
ka”.

 Ks. Rafa³ Szwajca

29 marca 2008 roku, w niedzielę Miło-
sierdzia Bożego mieszkańcy Marek uczest-
niczyli w uroczystościach upamiętniających
III Rocznicę Śmierci Sługi Bożego Jana Paw-
ła II. Organizatorem obchodów był Burmistrz
wraz z Radnymi Miasta Marki przy współ-
pracy ze Zgromadzeniem Księży Michali-
tów w Markach.

W kościele parafialnym pw. św. Andrzeja
Boboli w Strudze o beatyfikację Jana Pawła
II wierni modlili się w czasie Mszy św. o
godz. 10.00 sprawowanej przez ks. Kazi-
mierza Radzika, Przełożonego Generalnego
Zgromadzenia Świętego Michała Archanio-
ła. Liturgię uświetnił Regionalny Zespół
„Grojcowianie” z Wieprza na Żywiecczyź-
nie. Górale uczestniczyli również w Mszach
świętych o godz. 11.30 w kaplicy pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła w

„ŻYCIE JEST WIECZNE”

ski, Burmistrz Miasta Kobyłka pan
Robert Roguski, Radni Urzędu Mia-
sta Marki, Akcja Katolicka, pro-
boszczowie mareckich parafii, sio-
stry zakonne, dyrektorzy szkół oraz
innych jednostek organizacyjnych
Miasta Marki.

W Obchody III Rocznicy Śmier-
ci Sługi Bożego Jana Pawła II wpi-
sany został występ laureatów I Mię-
dzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego Poezji „Blask świętości”. Or-
ganizatorem konkursu było Towa-



WICEMISTRZYNI
POLSKI Z MAREK
Edyta Suchecka druga na Mistrzostwach

Polski w warcabach aktywnych 100-polo-
wych w Mińsku Mazowieckim.

W sobotę 1 marca 2008 warcabiści UKS
„Struga” pojechali do Mińska Mazowieckie-
go. Opiekę sprawowali trener Jarosław Su-
checki oraz Ewa Nagraba. Udział w Mistrzo-
stwach wzięli debiutanci: Marek Jastrzęb-
ski, Ania Jarzębska, Łukasz Słowikowski
oraz doświadczeni : Artur Moczulski i Piotr
Nagraba także dorośli warcabiści – Edyta
Suchecka i Marcin Grzesiak. Sędzią tech-
nicznym mistrzostw był Michał Suchecki.

Edyta Suchecka w kategorii kobiet zajęła
II miejsce! Najlepiej wśród chłopców wy-
padł Piotruś Nagraba (10), natomiast Ania
Jarzębska była piąta wśród dziewcząt do lat
16. Marcin Grzesiak zajął VI miejsce w ka-
tegorii mężczyzn. UKS Struga na Mistrzostwach Polski w warcabach aktywnych 100-polowych w Mińsku Mazowieckim.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć

właściwemu organowi podatkowemu in-

formację o nieruchomościach i obiektach

budowlanych, sporządzoną na formula-

rzu według ustalonego wzoru, w termi-

nie 14 dni od dnia wystąpienia okolicz-

ności uzasadniających powstanie albo

wygaśnięcie obowiązku podatkowego w

zakresie podatku od nieruchomości lub

jeżeli w trakcie roku podatkowego zaist-

niało zdarzenie mające wpływ na wyso-

kość opodatkowania w tym roku, a w

szczególności zmiana sposobu wykorzy-

stywania przedmiotu opodatkowania lub

jego części, w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia tego zdarzenia.

Obowiązek zgłoszenia informacji lub

deklaracji w sprawie podatku od nieru-

chomości ciąży na osobach fizycznych,

prawnych oraz jednostkach organizacyj-

nych nie mających osobowości prawnej,

które:

a.są właścicielami nieruchomości lub

obiektów budowlanych,

a.są samoistnymi posiadaczami nie-

ruchomości lub obiektów budowlanych,

b.są użytkownikami wieczystymi grun-

tów,

c.są posiadaczami nieruchomości lub

ich części albo obiektów budowlanych lub

ich części, stanowiących własność Skar-

bu Państwa lub jednostki samorządu te-

rytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z

umowy zawartej z właścicielem, Agencją

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z

innego tytułu prawnego, z wyjątkiem

posiadania przez osoby fizyczne lokali

mieszkalnych niestanowiących odręb-

nych nieruchomości lub jeżeli posiada-

nie jest bez tytułu prawnego.

Opodatkowaniu podatkiem od nieru-

chomości podlegają następujące nieru-

chomości lub obiekty budowlane:

a. grunty,

b. budynki lub ich części,

c. budowle lub ich części związane z

prowadzeniem działalności gospodar-

czej.

Osoby prawne oraz jednostki organi-

zacyjne nie mające osobowości prawnej,

mają obowiązek złożyć deklarację na po-

datek od nieruchomości na dany rok

podatkowy do dnia 15 stycznia tego

roku, a jeżeli obowiązek podatkowy po-

wstał po tej dacie - w terminie 14 dni od

dnia wystąpienia okoliczności uzasad-

niających powstanie tego obowiązku. W

przypadku zaistnienia zmian korygują

deklaracje w terminie 14 dni od dnia ich

zaistnienia.

Pozostałe informacje

Podatek od nieruchomości na dany

rok dla osób fizycznych ustala decyzją

Burmistrz Miasta Marki. Wymiaru po-

datku dokonuje się na podstawie danych

z ewidencji gruntów i budynków oraz zło-

żonej przez podatnika informacji podat-

kowej. Podatek płatny jest w ratach pro-

porcjonalnych, w terminach: do dnia 15

marca, 15 maja, 15 września, 15 listo-

pada roku podatkowego.

W przypadku pozostałych podmiotów

podatek płatny jest na podstawie złożo-

nej przez te podmioty deklaracji podat-

kowej, bez wezwania na rachunek bu-

dżetu miasta, w ratach proporcjonal-

nych, w terminie do dnia 15 każdego

miesiąca.

Stawki podatku na dany rok podat-

kowy są określone uchwałą Rady Miasta

Marki i obowiązują na terenie miasta.

Wymagane dokumenty

1) Akt notarialny potwierdzający umo-

wę kupna sprzedaży, zamiany, darowi-

zny, umowa dzierżawy, umowa najmu,

postanowienie sądu o stwierdzeniu na-

bycia praw do spadku i inne dokumenty

świadczące o powstaniu obowiązku po-

datkowego.

2) Wypełniony formularz „Informacja

w sprawie podatku od nieruchomości”-

składany przez osoby fizyczne. wymaga-

ny jest dokument, na podstawie którego

powstał obowiązek podatkowy.

Druki, na których składać należy po-

wyższą informację znajdują się na stro-

nie: http://bip.marki.pl/pl/bip/wy-

kaz_spraw/formul_podatkowe.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9,
poz. 84 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja po-
datkowa - tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60
ze zm.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydziale Finansowo-Budżetowym

Urzędu Miasta Marki pokój nr 1 w go-

dzinach poniedziałek, wtorek, czwartek,

piątek 8-16, środa 10-18, numer telefo-

nu 022 781 10 03 wew. 107 lub 111.

Wydział Finansowo-Budżetowy

e-mail: finansowy@marki.pl

budynek A, parter, pok. nr 1,, tel.781

10 03, wew. 111

7

Obowiązek złożenia informacji

w sprawie podatku od nieruchomości
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Na zaproszenie burmistrza miasta

Marki Janusza Werczyńskiego i dyrektor

Mareckiego Ośrodka Kultury Krystyny

Klimeckiej w ostatnią sobotę swoją rocz-

nicę świętowali w Markach najlepsi z

najlepszych - żołnierze Armii Krajowej.

Tragiczne wydarzenia ostatnich mie-

sięcy wojny wspominał dr Sergiusz Hor-

nowski. Mówił m.in. o zaangażowaniu

mieszkańców Marek, Pustelnika, Strugi

czy Zielonki. Mówił o tym, że z ponad

trzech tysięcy stawiających zbrojny opór

okupantowi, sześciuset zginęło. Wspo-

minał nie tylko tych, którzy zginęli na

naszej ziemi, ale i tych, którzy zostali

wywiezieni przez Rosjan. Dr Hornowski

starał się im pomagać, ratować ich zdro-

wie i życie. Ci, którym udało się powrócić

do Polski, mieli to zdrowie tak zniszczo-

ne, że nie dane im było długo pożyć.

- Walki na terenie Marek miały duże

znaczenie dla powodzenia radzieckich

działań wojennych w obrębie przyczółka

magnuszewskiego. Odciągnęły one siły

czterech dywizji pancernych, które gdy-

by były użyte w Magnuszewie, to pewnie

byłby zlikwidowany tamten przyczółek.

Te wszystkie rzeczy są mało podkreślane

w historiografii - mówił dr Hornowski.

W spotkaniu z mareckimi kombatan-

tami i zaproszonymi gośćmi udział wzię-

li: wiceprzewodniczący Zarządu Główne-

go Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr

Zbigniew Grap, wiceprzewodniczący

Związku Żołnierzy AK Oddziału Warsza-

wa-Mazowsze por. Jerzy Zybert, sekretarz

Związku Żołnierzy AK Oddziału Warsza-

wa-Mazowsze por. Hieronim Wierzbicki,

członek Zarządu Związku Żołnierzy AK

por. Jan Daniszewski, wiceprzewodniczą-

cy Zarządu Głównego Związku Więźniów

Politycznych Okresu Stalinowskiego kpt.

Hieronim Szczepaniak, prezes Koła nr 2

Światowego Związku Żołnierzy Armii

Krajowej por. Roman Grabowski, prezes

Koła w Markach Związku Kombatantów

Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-

niów Politycznych por. Leopold Kielak.

Sergiusz Hornowski, Roman Grabow-

ski, a także obecny na spotkaniu Jan

Penzioł - żołnierze podziemnej Polski są

Honorowymi Obywatelami Marek.

Koncert Patriotyczny z okazji 66. rocz-

nicy powstania Armii Krajowej poprowa-

dził Adam Malcherek. W wykonaniu

kwartetu klarnetowego „Scherzo” w skła-

dzie: Marek Karwowski, Łukasz Kukul-

Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Warszawa-Mazowsze obchodził 66. rocznicę
powstania Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się w Mareckim Ośrodku Kultury.

Rocznica AK
ski, Jacek Olejniczak i Konrad Putowski

usłyszeliśmy tak bliskie sercu każdego z

nas utwory, jak m.in.: „Pierwsza Bryga-

da”, „Jak to na wojence ładnie”, „O mój

rozmarynie”, „Pierwsza Kadrowa”, „Pie-

chota”, „Rozkwitały pąki białych róż”,

„Ułani, ułani” czy „Wojenko, wojenko”.

Adam Malcherek mówił, że te pieśni chwy-

tają za serce słuchaczy, co bardzo go cie-

szy. Mówił też, że nie dziwi go wzruszenie

kombatantów, ale raduje uwaga obecnej

na sali młodzieży. Właśnie wierność na-

rodowej tradycji, zapoznawanie młodych

ludzi z tym repertuarem to jedno z za-

dań, jakie stawiają przed sobą artyści z

kwartetu „Scherzo”. Gromkie brawa po

każdym utworze były świadectwem, że

zadanie to muzycy spełniają doskonale.

Dr Sergiusz Hornowski
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pretacjami utworów Jacka Kaczmarskie-

go, które zostały także zebrane na kolej-

nej płycie artysty. „Cotton Cat” to war-

szawski zespół łączący elementy poezji śpie-

wanej oraz folku irlandzkiego i amerykań-

skiego. Obecny skład grupy to: Aneta Mi-

chalska (śpiew), Kuba Michalski (śpiew,

gitara) i Piotr Szewczenko (gitara). Ze-

spół wydał cztery płyty:  Sunrise over Bi-

shops Avenue (1995),  Oko ciszy (1997),

Irlandzki diabeł (1999) i Koncert

(2003). Repertuar „Cotton Cat” to przede

wszystkim autorskie kompozycje Anety i

Kuby Michalskich. Obok nich zespół wy-

konuje tradycyjne piosenki irlandzkie i

folkowe ballady amerykańskie m.in. Boba

Dylana, Joan Baez, Paula Simona, Joni

Mitchell i Dona McLeana.

W początkowym okresie działalności

zespołowi najbliżej było do amerykańskie-

go folk-rocka, zarówno w warstwie instru-

mentalnej jak i wokalnej (głos Anety przy-

pomina w barwie Joan Baez). Pierwsza

płyta nagrana została w większości po

angielsku z udziałem m.in. Michała Gry-

muzy (gitara) i „Kciuka” (bas). Brzmienie

wydanego dwa lata później „Oka ciszy” to

lekki skręt w stronę popu, z nadal obecny-

mi elementami folkowymi, a od strony

tekstowej – zbliżenie do piosenki literac-

kiej. Na omawianej płycie w składzie gru-

py pojawił się, obecny już wcześniej na

koncertach gitarzysta Piotr Szewczenko.

Kolejne dwa albumy nagrane zostały już

niemal wyłącznie akustycznie z udziałem

m.in. basisty i flecisty Wojciecha Sobo-

lewskiego, grającego z „Cotton Cat” do

2003 roku. Materiał, który znalazł się na

tych płytach, to w połowie tradycyjne pio-

senki irlandzkie i szkockie, a w połowie

autorskie ballady Anety i Kuby, które naj-

częściej nawiązują także do motywów cel-

tyckich. Zespół występował m.in. na Fe-

stiwalu Celtyckim w Dowspudzie i Dniach

Świętego Patryka w teatrze Rampa. Naj-

bardziej znane piosenki: „Celtycka noc”,

„W Dublinie”, „Trzy pory roku”, „Opowieść

o Ikarze”, „Pożegnanie gór”, „Elaine”, „Jeź-

dziec nocy”, oraz „Piwo w dzban i piwo z

dzbana” (wiersz Roberta Burnsa z mu-

zyką Kuby Michalskiego).

Wieczór Piosenki Poetyckiej w Marec-

kim Ośrodku Kultury poświęcony był

twórczości Jacka Kaczmarskiego. Piosen-

ki Jacka Kaczmarskiego zaśpiewał Kuba

Michalski. Sala MOK-u wypełniona była

po brzegi, a godzinny koncert nagrodzo-

no brawami. Publiczność mogła wysłu-

chać zarówno te znane wszystkim pieśni

(„Mury”. „Obławę”), jak i mniej popular-

ne utwory Barda Solidarności w inter-

pretacji Kuby Michalskiego.

Był to też wieczór trzech muz, jak za-

powiadała dyr. Krystyna Klimecka (na

zdjęciu po prawej z wykonawcą). Poezja,

muzyka, a także obraz, ponieważ tego

dnia otwarto wystawę  fotograficzną

„Marki - Portret Miasta”. Wernisaż był

też okazją do spotkania z autorami zdjęć.

W salach Galerii MOK-u zgromadzono

fotografie zarówno dorosłych, jak i mło-

dzieży, która brała udział w konkursie

„Marki - 40 lat”.

KUBA MICHALSKI (Ur. w 1963 r. w

Warszawie) – pieśniarz, gitarzysta, kom-

pozytor i autor tekstów. W 1984 zwycię-

żył w duecie z Justyną Bacz na Festiwalu

Pieśni Leonarda Cohena (1984), dwu-

krotnie był wyróżniony na Ogólnopolskim

Przeglądzie Piosenki Autorskiej (OPPA).

W latach 90. XX wieku współzałożyciel (z

żoną Anetą) zespołu „Cotton Cat”. Kom-

ponuje piosenki do tekstów własnych,

oraz cudzych wierszy (m.in. Roberta Burn-

sa, Guillaume’a Apollinaire’a, Anny Piw-

kowskiej). Występuje z „Cotton Cat” oraz

z programami solowymi poświęconymi

balladom Leonarda Cohena oraz inter-

Trzy muzy

Kuba Michalski
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Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy
- art. 4 ustany
Prawo zamówień publicznych
1) zawarł umowę z firmą PPLIH

FAUCON. z siedzibą w Wołominie, na

sprawowanie nadzoru nad robotami

elektrycznymi, konserwacją i utrzy-

maniem oświetlenia drogowego; war-

tość umowy - 370,00 zł miesięcznie,

2) zawarł umowę z M. Dybciem z

Marek na pobieranie opłaty targowej

na targowiskach w Markach; wyna-

grodzenie prowizyjne w wysokości

25% od pobranej opłaty,

3) zawarł umowę z firmą INFO -

SYSTEM z siedzibą w Legionowie, na

serwis oprogramowania „Pakiet dla

administracji”; wartość umowy -

12.932,00 zł/za rok,

4) zawarł umowę z firmą Przedsię-

biorstwo Robót Termoizolacyjnych i

Antykorozyjnych TERMOEXPORT z

siedzibą w Warszawie na utylizację

azbestu z terenu miasta Marki z .pry-

watnych posesji i tzw. dzikich wysypisk;

wartość umowy - 0,47 zł/za kilogram

+ 7% VAT,

5) zawarł umowę z firmą Zakład

Urządzania i Utrzymania Zieleńców W.

Jedliński z siedzibą w Markach na wy-

konywania awaryjnych napraw dróg

gruntowych oraz przystosowanie do

mchu nowopowstałych ulic w Mar-

kach; wartość umowy - 50.000,00 zł,

zamówienia z wolnej ręki
- art. 67 ustany
Prawo zamówień publicznych
6) zawarł umowę z Biurem Plano-

wania Rozwoju Warszawy SA w War-

szawie, na dokończenie projektu Stu-

dium Uwarunkowań i Kierunków Za-

gospodarowania Przestrzennego Mia-

sta Marki; wartość umowy - 47.000,00

zł,

7) zawarł umowę z Państwowym

Przedsiębiorstwem Użyteczności Pu-

blicznej „Poczta Polska” CUP o/Regio-

nalny w Warszawie, na realizację usług

pocztowych; wartość umowy -

300.000,00 zł za 3 lata,

wszczęcie postępowań
o dokonanie

zamówień publicznych
8) postanowił wszcząć postępowa-

nie przetargowe w trybie przetargu

nieograniczonego na konserwację

oświetlenia drogowego w Markach w

latach 2008 - 2009; termin składania

ofert - 14 lutego 2008 roku.

9) postanowił wszcząć postępowa-

nie przetargowe w trybie przetargu

nieograniczonego na opracowanie pro-

gramu rewitalizacji obiektów miej-

skich z uwzględnieniem „Lokalnego

Programu Rewitalizacji Miasta Marki

2005-2013” oraz „Koncepcji dla wy-

branych projektów rewitalizacyjnych

Miasta Marki” wraz z wytycznymi re-

alizacyjnymi; termin składania ofert -

14 lutego 2008 roku.

10) postanowił wszcząć postępowa-

nie przetargowe w trybie przetargu

nieograniczonego na sprawowanie

kompleksowego nadzoru inwestor-

skiego nad realizacją zadania pn. „Bu-

dowa sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 4”; termin składania

ofert -29 lutego 2008 roku,

11) postanowił wszcząć postępowa-

nie przetargowe w trybie przetargu

nieograniczonego na całodobową

ochronę fizyczną i monitoring obiek-

tów położonych w Markach przy ul.

Br. Briggsów 11 i utrzymanie czysto-

ści terenu przy w/w obiektach; termin

składania ofert - 10 marca 2008 roku,

rozstrzygnięcia postępowań
o dokonanie zamówień
publicznych
12) rozstrzygnął postępowanie

przetargowe w trybie przetargu nie-

ograniczonego na konserwację oświe-

tlenia drogowego w Markach w latach

2008 - 2009. Wpłynęła w terminie

jedna ważna oferta, złożona przez fir-

mę ELZAR Usługi Elektryczne z sie-

dzibą w Warszawie; oferowana cena

za wykonanie przedmiotu zamówienia

- 5.450,47 zł za miesiąc. Następnie

została zawarta stosowna umowa,

KONKURSY OFERT
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH
13) rozstrzygnął otwarty konkurs

ofert na realizację w 2008 roku zada-

nia publicznego z zakresu upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu wśród

dzieci, młodzieży i dorosłych na tere-

nie miasta Marki wraz z bieżącym

utrzymaniem stadionu sportowego

przy ul. Wspólnej 12. Do konkursu

przystąpiły:

1. Międzyszkolny Klub Sportowy

KARATE KYOKUSHIN z siedzibą w

Radzyminie przy ul. Jana Pawła II 20;

oferta odrzucona - niezgodna z treścią

ogłoszenia o konkursie;

2. Mareckie Towarzystwo Sportowe

MARCOVIA 2000 z siedzibą w Mar-

kach przy ul. Wspólnej 12; wniosko-

wana kwota dotacji - 300.000,00 zł

(94% kosztów realizacji zadania).

Przyjęto ofertę nr 2, złożoną przez

Mareckie Towarzystwo Sportowe

MARCOVIA 2000 z siedzibą w Mar-

kach przy ul. Wspólnej 12. Następnie

zawarto umowę na realizację zadania,

14) rozstrzygnął otwarty konkurs

ofert na realizację w 2008 roku zada-

nia publicznego z zakresu pomocy spo-

łecznej, na prowadzenie domowej

opieki hospicyjnej dla mieszkańców

gminy Miasto Marki. Do konkursu

przystąpił Ośrodek Hospicjum Domo-

we NZOZ Zgromadzenia Księży Ma-

rianów z siedzibą w Warszawie przy

ul. Tykocińskiej 27/35; wnioskowana

wysokość dotacji - 10.000,00 zł

(56,12% kosztów realizacji zadania).

Następnie zawarto umowę na realiza-

cję zadania,

15) ogłosił otwarty konkurs ofert na

realizację w formie wsparcia zadania

publicznego z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, na prowadzenie zajęć opiekuń-

czo - wychowawczych i socjoterapeu-

tycznych oraz dożywianie dzieci w świe-

tlicach środowiskowych; przewidywa-

nia kwota dotacji - 30.000,00 zł; ter-

min składania ofert- 17 marca 2008

roku,

Z ZAKRESU ZARZĄDU
MIENIEM KOMUNALNYM
16) zawarł umowę ugody, doty-

czącą ratalnej spłaty zaległości czyn-

szowych za najem lokali mieszkal-

nych:

• przy ul. Piłsudskiego 206a,

• przy ul. Piłsudskiego 80,

• przy ul. Piłsudskiego 109d,

17) zawarł umowy najmu:

• bilbordu o powierzchni 12 m, zlo-

kalizowanego na działce nr ewid. 199/

7 z obrębu 5-08, przy ul. Piłsudskiego

41,

Informacja o pracy Burmistrza Miasta Marki
od 22 stycznia do 4 marca 2008 roku



11

�� Informacja o pracy burmistrza �� Informacja o pracy burmistrza �

• lokalu użytkowego o powierzeniu

8,5 m2, w Markach przy ul. Braci Brig-

gsów 11,

• lokalu użytkowego o powierzchni

19 m2 w piwnicy budynku przy ul. Pił-

sudskiego 96 (sklepik szkolny),

18) zawarł umowy dzierżawy:

• gruntu stanowiącego część działki

nr ewid. 42/2   z obrębu   5-09 w Mar-

kach przy zbiegu ulic Sosnowej i Pił-

sudskiego (tablica reklamowa),

• części ściany budynku komunal-

nego przy ul. Piłsudskiego 110, o po-

wierzchni 2 m2 (tablica reklamowa),

• części ściany budynku komunal-

nego przy ul. Piłsudskiego 141, o po-

wierzchni 20 m2,

• gruntu o powierzchni 16 m2, sta-

nowiącego część działki o nr ewid. 15

z obrębu 4-10, położonego przy ul. Lisa

Kuli (kiosk),

19) skierował do Sądu Rejonowe-

go w Wołominie pozew o nakaz zapła-

ty należności z tytułu najmu mieszka-

nia komunalnego,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWAŁODAWCZYCH
ORAZ SPRAW
ORGANIZACYJNYCH
20) zawarł umowę z firmą ELEK-

TROEKO Organizacja Odzysku

Sprzętu Elektrycznego i Elektrotech-

nicznego z siedzibą w Warszawie, na

zbiórkę zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektrotechnicznego; umowa nie-

odpłatna,

21) przyjął następujące projekty

uchwał i skierował je do Przewodni-

czącej Rady, celem nadania im biegu:

• w sprawie zaopiniowana wniosku

o uznanie lasów za ochronne (Druk nr

152),

• w sprawie nieskorzystania z przy-

sługującego gminie prawa pierwoku-

pu (Druk nr 153),

• o uchyleniu uchwały Nr XII/103/

2007 Rady Miasta Marki z dnia 31

października 2007 roku w sprawie

nadania nazwy ulicy w Markach

(Druk nr 156),

• w sprawie nadania nazwy ulicy w

Markach (Druk nr 157),

• w sprawie wyrażenia zgody na za-

mianę nieruchomości (Druk nr 158),

• w sprawie wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie do zasobu nieruchomo-

ści gminnych, niezabudowanej nieru-

chomości gruntowej (Druk 159),

• w sprawie wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie do zasobu nieruchomo-

ści gminnych, udziału 1/3 części w za-

budowanej nieruchomości gruntowej

(Druk nr 160),

• w sprawie określenia stawki pro-

centowej  opłaty adiacenckiej  z tytułu

wzrostu wartości nieruchomości spo-

wodowanego jej podziałem (Druk nr

161),

• w sprawie nadania nazwy ulicy w

Markach (Druk nr 162),

• w sprawie nadania imienia Szkole

Podstawowej nr 1 w Markach (Druk

nr 163),

• w sprawie zmiany nazwy Przed-

szkola Miejskiego Nr 3 w Markach

(Druk nr 164),

22) wydał Zarządzenia:

• Nr 3/2008 w sprawie ustalenia wy-

sokości dodatków motywacyjnych i

funkcyjnych dla dyrektorów placó-

wek oświatowych w okresie styczeń -

sierpień 2008 roku,

• Nr 4/2008 w sprawie ogłoszenia

konkursu ofert na urzędnicze stano-

wisko pracy -Podinspektor lub Inspek-

tor w Wydziale Gospodarki Nierucho-

mościami i Planowania Przestrzenne-

go,

• Nr 5/2008 w sprawie zatwierdze-

nia Regulaminu Organizacyjnego Ze-

społu Obsługi Placówek Oświatowych

w Markach,

• Nr 6/2008 w sprawie zmiany Re-

gulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miasta Marki,

• Nr 7/2008 w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na realiza-

cję w formie wsparcia zadania publicz-

nego z zakresu profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych,

• Nr 8/2008 sprawie przekazania za-

budowanej nieruchomości Zakładowi

Usług Komunalnych w Markach,

• Nr 9/2008 w sprawie powierzenia

Panu Henrykowi Szczurowskiemu sta-

nowiska dyrektora Zakładu Usług Ko-

munalnych w Markach,

• Nr 10/2008 w sprawie wprowa-

dzenia układu wykonawczego budże-

tu miasta Marki na 2008 rok,

23) wydał następujące decyzje ad-

ministracyjne:

10.076 decyzji ustalających wymiar

podatku od nieruchomości,

15 decyzji z zakresu windykacji, w

tym:

• 1   decyzję w  sprawie  umorzenia

zaległości  z  tytułu podatku  od  środ-

ków transportu,

   • 5 decyzji w sprawie umorzenia

zaległości z tytułu podatku od nieru-

chomości,

32 decyzje z zakresu ewidencji dzia-

łalności gospodarczej, w tym:

28 decyzji w sprawie likwidacji dzia-

łalności gospodarczej,

10 zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych (punkty handlowe przy

ul.: Leśnej 21, Małachowskiego 1/1,

Fabrycznej 66 i Żwirowej 6), 8 decyzji

w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych, 1

decyzję w sprawie zmiany zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych,

190 decyzji z zakresu zarządu dróż, w

tym:

53 decyzje zezwalające na zajęcie

pasa drogi,

56 decyzji zezwalających na umiesz-

czenie urządzenia w pasie drogi (do ce-

lów projektowych),

66 pozwoleń na umieszczenie urzą-

dzenia w pasie drogi,

14 decyzji zezwalających na lokali-

zację zjazdu,

1 decyzję zmieniającą 6 decyzji z za-

kresu gospodarki nieruchomościami i

planowania przestrzennego, zatwier-

dzających podział nieruchomości,

27 decyzji z zakresu ochrony środo-

wiska, w tym:

• 7 decyzji w sprawie zezwolenia na

wycinkę drzew,

• 11   decyzji w sprawie wygaśnięcia

zezwolenia  na prowadzenie działal-

ności gospodarczej w zakresie usuwa-

nia nieczystości stałych i płynnych,

• 3  decyzje w sprawie zezwolenia

na prowadzenie  działalności gospo-

darczej w zakresie usuwania nieczy-

stości stałych i płynnych,

• 3 decyzje w sprawie umorzenia po-

stępowania,

• 2 decyzje środowiskowe,

• 1 decyzję zmieniającą,

Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ
24) wydał 652 decyzje, w tym:

• 36 decyzji w sprawie dodatków

mieszkaniowych,

• 528 decyzji, dotyczących świad-

czeń z pomocy społecznej,

• 85 decyzji, dotyczących świadczeń

rodzinnych,

• 3 decyzje w sprawie zaliczek ali-

mentacyjnych.
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W DNIU 30 STYCZNIA 2008
ROKU RADA MIASTA MARKI
UCHWALIŁA REGULAMIN,
KTÓRY OKREŚLA SZCZEGÓŁO-
WE ZASADY UTRZYMANIA CZY-
STOŚCI I PORZĄDKU NA TERE-
NIE MIASTA MARKI. PONIŻEJ
PRZEDSTAWIAMY PODSTAWO-
WE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE
Z REGULAMINU.

Do przestrzegania postanowień

Regulaminu zobowiązani są:

� właściciele nieruchomości,
� zarządcy dróg
� wykonawcy robót na terenach budowy,
� najemcy lub właściciele lokali miesz-

kalnych i użytkowych.

Wyposażenie nieruchomości:

Nieruchomość powinna być wyposażona
w zbiornik bezodpływowy na nieczystości
ciekłych (szambo) lub przydomową oczysz-
czalnię ścieków oraz pojemniki do zbiórki
odpadów komunalnych.

Obowiązki w zakresie selektywnej

zbiórki odpadów:

Właściciele nieruchomości mają obowią-
zek prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów. Odpady opakowaniowe (szkło, papier i

tektura, tworzywa sztuczne i metale) na te-

renach budownictwa jednorodzinnego na-

leży gromadzić w workach, natomiast na

terenach budownictwa wielorodzinnego w

pojemnikach, odpady niebezpieczne takie

jak baterie, leki należy przekazywać do wy-

znaczonych na terenie miasta punktów, od-

pady wielkogabarytowe mogą być usuwane

np. w ramach akcji zbiórki prowadzonej

przez Urząd Miasta w okresie wiosennym,

odpady budowlane powinny być gromadzo-

ne w specjalnych kontenerach i na bieżąco

usuwane, zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny powinien być przekazywany do

punktu zbiórki wyznaczonego przez Urząd

Miasta, odpady ulegające biodegradacji,

czyli  odpady kuchenne (roślinne) i pocho-

dzące z pielęgnacji ogródków należy kom-

postować na terenie własnej nieruchomo-

ści. W przypadku gdy właściciele nierucho-

mości nie prowadzą kompostowania powin-

ni przekazywać powyższe odpady upraw-

nionym podmiotom na warunkach określo-

nych w  umowie, z uwzględnieniem

częstotliwości ich usuwania, odzież i tek-

stylia należy przekazywać do pojemników

ustawionych na terenie Miasta..

Odpady komunalne niepodlegające se-

lektywnej zbiórce i opróżnianie zbiorników

bezodpływowych:

Odpady komunalne nieobjęte selektywną

zbiórka  powinny być odbierane  zgodnie z

warunkami umowy zawartej z firmą posia-

dającą stosowne zezwolenie. Właściciele

nieruchomości aby opróżnić zbiornik bez-

odpływowy powinni zwrócić się do podmio-

tu uprawnionego, posiadającego zezwolenie

Burmistrza Miasta Marki na prowadzenie

takiej działalności..

Wymagania określone w regulaminie:

Właściciele nieruchomości powinni za-

pewnić czystość i porządek na terenie nie-

ruchomości poprzez:  zbieranie, grabienie,

zmywanie zanieczyszczeń z powierzchni

nieruchomości, utrzymywanie niezabudo-

wanych posesji w stanie wolnym od za-

chwaszczenia. Odpady powstałe w wyniku

remontu i modernizacji lokali powinny zo-

stać niezwłocznie usunięte z terenu nieru-

chomości. Właściciele nieruchomości zobo-

wiązani są utrzymać czystość i porządek na

chodnikach przyległych bezpośrednio do ich

nieruchomości a w okresie zimowym po

opadach uprzątnąć z chodnika błoto, śnieg i

lód, oraz posypać chodnik  piaskiem w celu

zlikwidowania śliskości.

Właściciele nieruchomości zobowiązani

są do zawierania umów z podmiotem upraw-

nionym na odbiór odpadów komunalnych

oraz opróżnianie zbiorników bezodpływo-

wych (szamb) i przechowywania rachunków

za wykonane usługi przez okres 2 lat.

Zakazy wynikające z regulaminu:

Mając na względzie zdrowie ludzi, bez-

pieczeństwo i zanieczyszczenie środowiska

zabrania się spalania odpadów na po-

wierzchni ziemi oraz w instalacjach grzew-

czych budynków, dopuszczone jest tylko

spalanie odpadów z drewna nie zawierają-

cych substancji niebezpiecznych. Zabrania

się również indywidualnego wywożenia i

wysypywania odpadów komunalnych,

opróżniania zbiorników bezodpływowych

przez właścicieli nieruchomości oraz zako-

pywania odpadów oraz padłych zwierząt,

Obowiązki osób utrzymujących zwie-

rzęta:

Osoby posiadające psy zobowiązane są

do wyposażenia go w obrożę, a w przypad-

ku ras agresywnych w kaganiec i prowa-

dzenie ich na uwięzi. Zwolnienie psa ze

smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na te-

renach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel

ma możliwość sprawowania kontroli nad ich

zachowaniem (nie dotyczy ono psów ras

uznanych za agresywne) oraz na terenie nie-

ruchomości  w sytuacji, gdy posesja jest

ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej

opuszczenie przez psa i wykluczający do-

stęp osób trzecich. Ponadto właściciel jest

zobowiązany do natychmiastowego usuwa-

nia zanieczyszczeń pozostawionych przez

zwierzęta domowe na terenie własnej nie-

ruchomości oraz na terenach przeznaczo-

nych do użytku publicznego. Osoby posia-

dające psy zobowiązane również do opłaca-

nia podatku, którego wysokość ustala co-

rocznie Rada Miasta.

Mycie i naprawa pojazdów samocho-

dowych:

Drobne naprawy poza warsztatami samo-

chodowymi i mycie samochodów poza myj-

niami jest dozwolone pod warunkiem, że

powstające ścieki odprowadzane są do ka-

nalizacji sanitarnej (ścieki takie nie mogą

być odprowadzane bezpośrednio do ziemi i

zbiorników wodnych) a odpady gromadzo-

ne są w sposób umożliwiający ich usunię-

cie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach.

Zasady utrzymania czystości i porządku

Niestety, te śmieci widać z al. Piłsudskiego...

Zwałka była po drugiej stronie ul. Okólnej...
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Od 1 marca Urząd Miasta Marki w
porozumieniu z ElektroEko Organizacja

Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elek-

tronicznego zorganizował punkt zbiera-
nia zużytego sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego. Punkt mieści się na terenie

parkingu przy Urzędzie Miasta Marki.
Czynny jest w każdą pierwszą sobotę

miesiąca (z wyjątkiem świąt) w  godz.

9.00 - 15.00.

wyrzucać razem z innymi śmieciami lecz
należy przekazywać do punktów ich

zbiórki, co gwarantuje ich zagospodaro-

wanie w sposób bezpieczny dla środowi-
ska i ludzi.

Zebrany z terenu Marek sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny trafi do zakładów

przetwarzania, gdzie będzie demontowa-

ny. Zawarte w nich niebezpieczne sub-

Czyste Markowe Miasto
OTWARCIE W MARKACH PUNKTU BEZPŁATNEJ

ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI - ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Elektrośmieci to nieużywane, przesta-

rzałe lub zepsute urządzenia elektryczne
i elektroniczne działające na prąd oraz

na baterie, np. lodówki, pralki, żelazka,

telewizory, telefony komórkowe, golarki,
żarówki energooszczędne itp. Należą one

do odpadów niebezpiecznych, gdyż za-

wierają liczne szkodliwe substancje, a
wręcz trujące, które po wydostaniu się z

uszkodzonej lodówki, komputera, świe-

tlówki czy innego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego  przenikają do gleby. Po-

woduje to zatruwanie środowiska natu-

ralnego jak również zagrożenie dla zdro-
wia ludzi i zwierząt, np. rtęć zawarta w

świetlówkach przyczynia się do zaburzeń

wzroku, słuchu i mowy, brom zawarty w
komputerach powoduje zaburzenia ukła-

du rozrodczego oraz problemy neurolo-

giczne, kadm zawarty w bateriach urzą-
dzeń elektrycznych zaburza czynności

nerek, powoduje chorobę nadciśnie-

niową, wywołuje zmiany nowotworowe,
PCB który w urządzeniach pełni funkcje

smarujące i izolujące, powoduje uszko-

dzenie wątroby i osłabienie odporności.
Z tego względu urządzeń tych nie wolno

stancje przekazane będą do unieszkodli-

wiania. Elementy odzyskane ze zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

wykorzystane zostaną do wytwarzania

nowych produktów.

Wzór oznaczenia

sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Od 2005 roku wszyscy producenci
mają obowiązek umieszczania na swo-

ich produktach odpowiedniego symbo-

lu (przekreślonego kontenera na odpa-
dy) wskazującego na selektywną zbiórkę

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oznacza to, że nie można wrzucać ich
do śmietnika.

Grupy i rodzaje elektrycznego i

elektronicznego sprzętu, który moż-

na bezpłatnie oddać do punktu zbie-

rania.

1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD:

chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki,
suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki

elektryczne, piekarniki, grzejniki elek-

tryczne, klimatyzatory i wentylatory.
2. Małogabarytowe urządzenia AGD:

odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelaz-

ka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze,
miksery, młynki do kawy, noże elektrycz-

ne, suszarki, depilatory,  golarki.

3. Sprzęt teleinformatyczny i teleko-
munikacyjny: komputery, drukarki, lap-

topy, kopiarki, kalkulatory, faksy, termi-

nale, telefony oraz komórki.
4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, tele-

wizory, dyktafony, magnetofony, kamery,

wideo, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i
instrumenty muzyczne.

5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki,

żarówki energooszczędne, lampy wyła-
dowcze oraz żyrandole.

6. Narzędzia elektryczne i elektronicz-

ne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, na-
rzędzia do obróbki drewna i metalu, na-

rzędzia do nitowania, skręcania, spawa-
nia, lutowania, rozpylania oraz kosiarki.

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i spor-

towy: kolejki elektryczne, tory wyścigo-
we, gry wideo, kieszonkowe gierki, kom-

puterowo sterowane urządzenia do ćwi-

czeń sportowych, automaty na żetony.
8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dia-

lizoterapii, radioterapii, badań kardiolo-

gicznych, wentylacji płuc, zamrażarki la-
boratoryjne, testery płodności, inne elek-

troniczne urządzenia medyczne.

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli:
czujniki dymu, regulatory ciepła, termo-

staty, urządzenia pomiarowe i panele

kontrolne.
10. Automaty do wydawania: napo-

jów, słodyczy oraz bankomaty.
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Uchwała Nr XVI/139/2008
Rady  Miasta Marki

z  dnia  12 marca 2008 roku.
                               

w sprawie nieskorzystania z przysługują-
cego Gminie  prawa pierwokupu

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r.

Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) w związku  z art. 109 ust. 1 pkt. 2

i art. 110  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami  (jednolity tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603 z

późn. zm.) uchwala się, co  następuje:  

§ 1

Postanawia się nie skorzystać z przysługującego Gminie Miasto

Marki prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wie-

czystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowią-

cych działki nr ewid. 5/1  o powierzchni  228 m2 ,  nr ewid. 6/1  o

pow. 228 m2 i nr ewid. 7/1 o powierzchni 470 m2, uregulowane w

KW. Nr WA1W/00016864/1 położone w Markach przy ul. Sło-

necznej  w  obrębie 3-06, zbywanych  przez Spółkę „Fomar Borg

Automotive” Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach  przy ul. Okól-

nej 45,  na rzecz Spółki „Beatrix’” Spółka z o. o. z siedzibą w War-

szawie przy ul. Płk. Franciszka Nullo 2.

Numer warunkowej umowy sprzedaży - Repertorium A nr  771/

2008 z dnia 29.01.2008r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/140/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 12 marca 2008 roku.
 

 w sprawie nieskorzystania z przysługują-
cego Gminie prawa pierwokupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001

roku, Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 109 ust. 1

pkt. 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.

2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się nie skorzystać z przysługującego Gminie Miasto

Marki prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieru-

chomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Królowej Mary-

sieńki , stanowiącej działkę nr ewid. 335 o powierzchni 517 m2 w

obrębie 1-12, uregulowaną w księdze wieczystej Kw. Nr WA1W/

00036514/9, zbywanej przez Dariusza Kowalik na rzecz Marka

Grądzkiego.

Numer warunkowej umowy sprzedaży – Repertorium A Nr 618/

08 z dnia 29.02.2008 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/142/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 12 marca 2008 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie do zasobu nieruchomości gmin-

nych, niezabudowanej nieruchomości
gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości

gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej

własność osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta

Marki jako działka nr ewid. 16/6 o powierzchni 81 m2 położona w

Markach przy ul. Ustronie w obrębie 3-05 , z przeznaczeniem pod

budowę gminnej drogi publicznej oznaczonej w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego miasta „MARKI VII” jako ulica

Bandurskiego 17 KUL.

§ 2

Nabycie własności wymienionej w § 1 nieruchomości nastąpi ze

środków pochodzących z budżetu Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI /143/ 2008
Rady Miasta Marki

z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie do zasobu nieruchomości gmin-
nych, udziału 1/3 części w zabudowanej

nieruchomości gruntowej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości gmin-

nych, przysługującego osobie fizycznej udziału 1/3 części w zabu-

dowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji grun-

tów miasta Marki, jako działka nr ewid. 108 o powierzchni 516 m2

położona w Markach przy ul. Paderewskiego 4 ( dawniej przy ul.

Jasnej ) w obrębie 5-03, uregulowana w księdze wieczystej Nr

WA1W/00001793/4.
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§ 2

Nabycie własności wymienionego w § 1 udziału w nieruchomości

nastąpi ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI /144/ 2008
Rady Miasta Marki

z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie określenia stawki procentowej
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości spowodowanego jej

podziałem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 98a ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala

się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z

tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podzia-

łem, w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Mar-

kach z dnia 12.04.2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieru-

chomości spowodowanego jej podziałem oraz Uchwała Nr XXI/

156/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17.11.2004 r. w sprawie

zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z

dnia 12 kwietnia 2000 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłosze-

nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała NR XVI/145/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 12 marca 2008 roku

o uchyleniu uchwały Nr XII/103/2007
Rady Miasta Marki z dnia 31 października
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 samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XII/103/2007 Rady Miasta Marki z dnia

31 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Mar-

kach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/146/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 12 grudnia 2008 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy
w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się drodze publicznej numer 631 biegnącej z Warszawy

do Nieporętu, położonej w granicach administracyjnych miasta Marki

i zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 8 w obr.

2-01; 3 w obr. 1-07; 2 w obr. 1-08; 1 w obr. 2-02; 4 obr. 1-11; 4 w

obr. 1-18; 1 w obr. 2-03; 22 w obr. 4-02; 2 w obr. 2-04; 4 w obr. 4-

05, nazwę „Księdza Antoniego Poławskiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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URZĄD MIASTA
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95
Centrala - Sekretariat � 781-10-03

� 781-38-30    fax. 781-13-78
Uwaga po połączeniu się z centralą można
tonowo wybrać numer wewnętrzny.
Adres poczty elektronicznej:
urzad.miasta@marki.pl

Burmistrz pok. 23 � 781-10-03
burmistrz@marki.pl
Wiceurmistrz pok. 23 � 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczący Rady pok. 38 wew. 136
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
Wydział Zarządu Dróg pok. 21 wew. 121

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

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Wydział Organizacyjny,  Kadry

pok. 27 wew. 127
organizacyjny@marki.pl
kadry@marki.pl
Kancelaria pok. 6 wew. 146
kancelaria@marki.pl
Ewidencja Działalności 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
Wydział Finansowo - Budżetowy
Naczelnik pok. 11 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7 wew. 147
podatki@marki.pl
Kasa wew. 145
Windykacja pok. 8 wew. 148
windykacja@marki.pl
Płace pok. 11

wew. 120,121
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 141
nieruchomosci.planowanie@marki.pl
nieruchomosci@marki.pl
planowanie@marki.pl
Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym

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

komunalny@marki.pl
Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 31 wew. 103
srodowisko@marki.pl
Wydział Prawny pok. 32 wew. 153
Wydział Spraw Obywatelskich pok. 35 wew. 133
Urząd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludności pok. 34 wew. 131
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 131
rso@marki.pl
Wydział Techniczny ul. Lisa Kuli 3

� 781-11-01
techniczny@marki.pl
Wydział Oświaty ul. Duża 3

� 771-37-34
oswiata@marki.pl

Nasze Marki ��Nasze Marki ��Nasze Marki ��Nasze Marki ��Nasze Marki �

Wydział ds. przygotowania i wdrażania programów
unijnych oraz promocji miasta pok. 25 wew. 125
e-mail: pir@marki.pl
Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl
TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

POLICJA
Al. Piłsudskiego 95 � 781 - 23 - 20
� 761 - 80 - 80, � 761 - 80 - 81

fax. 781 - 10 - 07
Policyjny telefon zaufania � 787 20 00
- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o:
miejscach przechowywania przedmiotów pochodzą-
cych z przestępstwa - chcesz podzielić się z policją
ciekawymi informacjami - Zadzwoń: Gwarantuje-
my pełną anonimowość, każda informacja zostanie
sprawdzona. Pomóż sobie i innym.

PRZYCHODNIE ZDROWIA
ul. Sportowa 3 NZOZ „KARDIO-MED”

� 781 16 03, 781 16 05
ul. Fabryczna 1        NZOZ „ESCULAP” Przychodnia
Marki � 761-90-35, 761-90-80,

fax. 761-92-78

POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie ratunkowe � 999
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Warszawa, ul. Hoża 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. Piłsudskiego 43, � 781 10 19
czynna: pon. - pt. 800-1900, sob. 800-1400
Al. Piłsudskiego 176 � 781 13 14
czynna: pon. - pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00

niedz. 9.00-15.00
ul. Fabryczna 1
Apteka „POD ESKULAPEM”� 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 9.00 - 14.00
Apteka „ARALIA” � 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.30 - 14.00

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Wołomin � 763 57 00, 763 57 20
Konserwator oświetlenia ulicznego

� 0-607-421-729

MARECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Fabryczna 2, � 781 14 06

mok@mokmarki.pl

WODOCIĄG MARECKI
ul.Żeromskiego 30, � 781 35 32

biuro@wodociagmarecki.pl

MTS „MARCOVIA 2000”
ul. Wspólna 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

URZĘDY POCZTOWE
UP nr 1, ul. Sportowa 1 � 781 10 01
UP nr 3, Al. Piłsudskiego 139 � 781 13 12
UP nr 4,ul. Legionowa 1 � 781 12 50

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
ul. Sportowa 3 (budynek Przychodni Zdrowia)
czynny w każdy wtorek w godz. 900-1200
oraz w każdy czwartek w godz. 16 - 19.

�  (całodobowo) 761-93-63

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
I ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

PARAFIE
pw. św. Izydora,
Al. Piłsudskiego 93 � 781 10 51
pw. św. Andrzeja Boboli,
Al. Piłsudskiego 248 � 781 14 92
pw. Matki Bożej Królowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 � 781 13 41
pw. Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła,
ul. Ząbkowska 54B � 498 53 04

PRZEDSZKOLA
PM Nr 1, al. Piłsudskiego 77 � 781 10 38
pm@marki.net.pl
PM Nr 2, ul. Duża 1a �  781 12 89
pm2@marki.net.pl
PM Nr 3, al. Piłsudskiego 246� 781 14 82
pm3@marki.net.pl
Niepubliczne Przedszkole „Teletubiś”
ul. Lisa Kuli 3 � 799 23 06
Niepubliczne Przedszkole „Smerfy”
ul. Szpitalna 36 � 771 25 72
Niepubliczne Przedszkole „Dziecięcy Raj”
ul. Piłsudskiego 180 �  771 48 05

SZKOŁY
SP nr 1, ul. Okólna 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. Duża 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 Szkół nr 1
Al. Piłsudskiego 96 � 781 10 17
zs1@marki.net.pl
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2
ul. Wczasowa 5 � 781 18 57
zs2@marki.net.pl

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Kasztanowa 21 � 781 13 17
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Al. Piłsudskiego 252 �  781 14 85

„AD ASTRA” �  781- 29-03
Prywatna Szkoła Podstawowa
i Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Markach,

e-mail adastra@neostrada.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych
Niepubliczne Liceum Uzupełniające Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych
Policealna Niepubliczna Szkoła „College” Gastrono-
miczno-Hotelarska
Al. Piłsudskiego 93

� 423- 90-27
� 0-607 133 299
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