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Jadąc ulicą Radzymińską w kierun
ku Marek uważny obserwator za
uważy naprzeciwko skrzyżowania

z ul. Bystrą poważne roboty ziemne. In-
westorem nie jest jednak żadne przedsię-
biorstwo prywatne lub samorząd warszaw-
ski a spółka komunalna „Wodociąg Ma-
recki”.

Jesteśmy świadkami rozpoczęcia naj-
większej inwestycji w historii mareckiego
samorządu, również najbardziej kosztow-
nej, która będzie miała istotny wpływ na
życie większości mieszkańców naszego
miasta.

Wskazane wyżej miejsce to punkt, w któ-
rym swój koniec (na dzisiaj początek) bę-
dzie miał kolektor sanitarny o średnicy 0,80
m odprowadzający wszystkie  ścieki komu-
nalne z Marek do systemu warszawskiego,
ostatecznie pompowane do Oczyszczalni
Ścieków „Czajka”.

Obecnie 33 procent mieszkańców korzy-
sta z dobrodziejstwa komunalnej kanaliza-
cji i 82 procent z wodociągu. Trzeba zazna-
czyć, że zorganizowany odbiór ścieków do-
tyczy prawie wyłącznie mieszkańców bu-
dynków wielomieszkaniowych.

Tekst i fot. KW

Ruszyły
prace kanalizacyjne

W mareckim parku miejskim po raz dru-

gi odbył się koncert piosenki żeglarskiej

„Przystań Marki”. 14 czerwca wytąpili m.in.

Mechanicy Szanty, Mietek Folk, EKT Gdy-

nia. Sobotnia impreza zgromadziła ponad

1,5 tysiąca mieszkańców mieszkańców, któ-

rzy pięknie bawili się w rytmie piosenki

żeglarskiej. Koncerty były dynamiczne, a

wielu widzów nie tylko słuchało, ale i tań-

czyło przed sceną. Zobaczyliśmy także śpie-

wające oraz tańczące dzieciaki z sekcji Ma-

reckiego Ośrodka Kultury.

Zorganizowanie imprezy było możliwe

dzięki pracy sztabu Towarzystwa Przyjaciół

Marek, w tym: Marii Krzyżanowskiej, Fili-

pa Rżewskiego, Mikołaja i Marka Szczepa-

nowskich (pomysłodawców), Przemysława

Paprockiego, Krzysztofa Bychowskiego,

Katarzyny Ziemiańskiej-Dec oraz Radosła-

wa Deca.

Oczywiście impreza nie doszłaby do skut-

ku, gdyby nie wzorowa współpraca z woło-

mińską policją i strażą pożarną oraz Powia-

tową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w

Wołominie, a także burmistrzem miasta Ja-

nuszem Werczyńskim i Urzędem Miasta

Marki, będącym jednocześnie strategicznym

sponsorem przedsięwzięcia jakim jest

„Przystań Marki 2008”.

Przystań Marki

B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ê d u  M i a s t a  M a r k i
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Oświadczenie Burmistrza Miasta Marki
w sprawie pomówień dotyczących cenzurowania

nagrań z sesji Rady Miasta Marki
W związku z publicznie upowszechnianymi przez osobę przedstawiającą się jako radny

Rady Miasta Marki pomówieniami dotyczącymi rzekomego manipulowania i cenzurowania

nagrań z sesji Rady Miasta Marki oraz wycinania z nich niewygodnych pytań lub ich

zakłócania, oświadczam, że nagrania te publikowane są w całości, bez żadnych skrótów lub

innych ingerencji w integralność materiału dźwiękowego. Za zapewnienie wiarygodności,

integralności i kompletności informacji, odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informa-

cji w Urzędzie Miasta Marki.

Ewentualne braki w nagraniach wynikają wyłącznie z faktu nie włączenia mikrofonu

przez zabierającego głos lub braku zasilania aparatury rejestrującej dźwięk.

Podanie do publicznej wiadomości kłamliwych informacji nie zostało poprzedzone jaką-

kolwiek próbą sprawdzenia faktów i wyjaśnienia sprawy, co świadczy o nieuczciwych

intencjach pomawiającego.

Absolutorium
Sprawozdanie z wykonania budżetu za

rok 2007 zyskało pozytywną opinię Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej. RIO miała tyl-

ko kilka uwag natury technicznej. Podobnie

pozytywną ocenę przedstawiła Komisja Re-

wizyjna Rady Miasta Marki. Przy zaledwie

jednym głosie przeciwnym Rada Miasta

Marki uchwaliła absolutorium dla burmi-

strza Marki Janusza Werczyńskiego.

Jest nas już ponad 23.300!
Ponad 300 osób zameldowało się w Mar-

kach od świąt Bożego Narodzenia. W 2007

roku Marki powiększyły się o 1000 zamel-

dowanych mieszkańców. 23.001 mieszka-

niec zameldował się 18 grudnia ubiegłego

roku. Od tego czasu melduje się w gminie

kilkadziesiąt nowych osób miesięcznie.

Nowy pasterz diecezji
W minioną sobotę, dokładnie w południe,

ogłoszono nazwisko nowego ordynariusza

Diecezji Warszawsko-Praskiej. Został nim

abp Henryk Hoser. Nowy przełożony diece-

zji, zanim uzyskał jedną z bardziej zaszczyt-

nych nominacji w polskim kościele, praco-

wał jako lekarz, był misjonarzem, sekreta-

rzem pomocniczym watykańskiej Kongre-

gacji Ewangelizacji Narodów oraz przewod-

niczącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

66-letni misjonarz z zakonu pallotynów

zastąpił w diecezji ks. abpa Sławoja Leszka

Głodzia, który miesiąc temu został oddelego-

wany na stanowisko metropolity gdańskiego.

Po ukończeniu Akademii Medycznej w

Warszawie w 1968 r., dr Henryk Hoser

wstąpił do zgromadzenia księży pallotynów.

W 1974 r. wyjechał z Polski do Francji, gdzie

uczył się języka rwandyjskiego i przeszedł

kurs leczenia chorób tropikalnych. Rok póź-

niej podjął się pracy misyjnej w Rwandzie.

Tam zakładał ośrodki zdrowia, a także spe-

cjalizował się w duszpasterstwie rodzin,

organizował sesje formacyjne dla apostol-

stwa świeckich i pracowników środków

społecznego przekazu. Stał też na czele Sto-

warzyszenia Ośrodków Lekarskich w Kiga-

li, gdzie kierował ośrodkiem monitoringu

epidemiologicznego AIDS. Po wojnie domo-
wej między plemionami Tutsi i Hutu z 1994
roku został powołany na stanowisko Wizy-
tatora Apostolskiego w Rwandzie. Otrzymał
zadanie pomocy w odbudowie życia religij-
nego po wojnie pomiędzy zwaśnionymi ple-
mionami. Po powrocie do Francji, pełnił róż-
ne funkcje w swoim zgromadzeniu. 22 stycz-
nia 2005 ks. Henryk Hoser został miano-
wany przez papieża Jana Pawła II sekreta-
rzem pomocniczym watykańskiej Kongre-
gacji Ewangelizacji Narodów oraz
przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyj-
nych. Dwa miesiące później przyjął sakrę
biskupią. Ks.  Henryk Hoser jest pierw-
szym pallotynem, który został podniesiony
do godności arcybiskupa. Jego zawołaniem
biskupim są słowa z listu świętego Jana

Apostoła: „Bóg jest większy”.

Jelonek uratowany
Do Urzędu Miasta Marki 9 maja 2008 r.

dotarła informacja o błąkającym się w okoli-
cach Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego je-
lonku. W wyniku przeprowadzonej akcji
zdezorientowane i wystraszone zwierze zo-
stało schwytane, a następnie przewiezione
do jednego z okolicznych lasów, gdzie zo-
stało wypuszczone. Całością akcji kierował
na zlecenie samorządu lekarz weterynarii.
Jelonek tuż przed oswobodzeniem otrzymał

zastrzyk odstraszający kleszcze i komary.

Grand Prix Powiatu
W VIII Grand Prix Powiatu Wołomińskiego

w szachach uczestniczyło 34 zawodników.

W kategorii do lat 16 zwyciężyli: Miłosz

Sieradzki z Marek - 1262 pkt., Jarosław

Gołąb z Zielonki - 1180 pkt., Karol Bogucki

z Zielonki - 1092 pkt.

W kategorii powyżej 16 lat najlepsi byli:

Robert Krasiewicz z Marek - 1308 pkt.,

Witold Rogulski z Zielonki - 1106 pkt. i

Liliana Leszner z Zielonki - 1017 pkt.

Patron zawodów, starosta Maciej Urma-

nowski, przyznał również dodatkowe nagro-

dy. Dla najlepszej kobiety - otrzymała ją Li-

liana Leszner, dla najmłodszego zawodnika

- Marty Bańkowskiej i dla najstarszego za-

wodnika - Eugeniusza Bądzyńskiego.

Dzień Taty

w Markach
Każdy pamięta, kiedy należy uści-

skać mamę i wręczyć kwiatek.

Szkoły robią apele z okazji ich

dnia, a dzieci malują laurki… A co

z tatą? Mamy dwoje rodziców, czy

przypadkiem nie zapominamy o

głowie rodziny, która też ma swo-

je obowiązki, prawa i swoje świę-

to!!!?? Zazwyczaj (jak i w tym roku)

dzień Taty wypada już w wakacje,

ale to nie znaczy, że zostanie po-

minięty!

W  niedzielę 22 czerwca 2008 r.

od godz. 14:00, w Zespole Szkół

nr 2 w Markach przy ul. Wcza-

sowej 5 odbędzie się Festyn z

okazji Dnia Taty pt.: „TATA i JA”.

Festyn rozpocznie się typowo po

męsku, czyli meczem w piłkę

nożną, Urząd Miasta vs. Michali-

ci. Następnie jak na taką imprezę

przystało będzie miło i wesoło

dzięki występom:

1. Zespół muzyczny „Karaluchy”

2. Dziecięcy Zespół „Barka”

3.„Kopciuszek” inscenizacja

uczniów Gimnazjum im. Prymasa

Tysiąclecia w Markach

4. Kabaret „Czerwony Tulipan”.

Dla Tatusiów będą przygotowane

specjalne zadania w postaci kon-

kursów tj.: wbijanie gwoździa, czy

piłowanie drewna….

Celem imprezy jest nie tylko do-

bra zabawa, ale zwrócenie uwagi

społecznej na potrzebę budowa-

nia prawidłowych relacji i więzi

emocjonalnych pomiędzy ojcem i

dziećmi oraz wypracowanie spo-

sobów w zakresie zwiększenia

świadomości społecznej na temat

roli ojca w procesie wychowania i

budowania zmian jego stereoty-

powego wizerunku.

Organizatorzy zapraszają

wszystkich, nie tylko Tatusiów….

Organizatorzy:

Urząd Miasta Marki, Towarzystwo

„Powściągliwość i Praca” Księży

Michalitów przy współpracy ze

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym im. św. Andrzeja

Boboli w Markach, Towarzystwo

Przyjaciół Marek, Zespół Szkół nr

2 im. Prymasa Tysiąclecia.
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W Polsce wiele samorządów zakupiło i eksplo-
atuje tzw. systemy monitoringu rozproszonego, które
obejmują swoim zasięgiem ulice, place, inne miej-
sca szczególnie narażone na bezprawne działania
(akty wandalizmu, napady rabunkowe, kradzieże mie-
nia). W naszym powiecie taki system posiada np.
miasto Wołomin i Zielonka.

Dlaczego warto angażować się w to przedsię-
wzięcie?

Zebrane tam i w innych samorządach doświad-
czenia pozwalają na stwierdzenie, że w strefach obję-
tych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniej-
szenie (w niektórych przypadkach nawet do zera)
napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, nisz-
czenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu
drogowego. Oczywiście monitoring miasta nie eli-
minuje w zupełności negatywnych zjawisk, ale w
znacznym stopniu je ogranicza, dlatego coraz więcej
miast decyduje się na wprowadzenie monitoringu
wizyjnego. Obrazując korzyści można stwierdzić, że
w przypadku miast, w których działa CCTV wskaź-
nik przestępczości spada o 25-75 procent.

Monitoring wizyjny pozwala więc w rezultacie
na „odzyskanie” do celów handlowych, turystycz-
nych, bytowych czy kulturalnych centrów miast.

Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem
służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wy-
kroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również
może być pomocny w zabezpieczaniu imprez spor-
towych i kulturalnych, czy też jest pomocny do szyb-
kiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co
znacznie ułatwia działanie służb miejskich.

W szkołach już jest…
W Markach mamy również dobre doświadczenia

w tym zakresie. We wszystkich placówkach oświa-
towych (szkoły, przedszkola), korzystając z dotacji
pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
zostały zamontowane tzw. obiektowe systemy mo-
nitoringu, które według oceny nauczycieli i rodzi-
ców poprawiły bezpieczeństwo uczniów. Na tym nie
koniec

- W tym roku będzie kontynuowana rozbudowa
systemów. Obserwacją kamer zostały objęte również
najbliższe otoczenie placówek. Zależy nam na tym
aby jak największa przestrzeń wokół placówek była
strzeżona tym systemem - mówi burmistrz Janusz
Werczyński

Warunkiem koniecznym powodzenia tego przed-
sięwzięcia jest ścisła współpraca z Policją, która bę-
dzie głównym beneficjentem gromadzonych da-
nych. Komendant powiatowy potwierdził, że Poli-
cja bardzo chętnie nawiąże współpracę w Markach.

Została również nawiązana współpraca z komen-
dantem Komisariatu Policji w Markach nadkom.
Zbigniewem Piórkowskim, który ma pomóc w prze-
prowadzeniu analizy miejsc zagrożeń - co pozwoli
na sporządzenie odpowiedniej mapy, stanowiącej
podstawę do planu rozmieszczenia kamer.

Koszt
Istotnymi problemami pozostaje organizacja i

koszty przedsięwzięcia oraz wybór rozwiązań tech-
nicznych.

Według wstępnych ocen koszt zbudowania cen-
trum monitoringu, centrum oglądowego w komisa-
riacie i 12 kamer zamknie się kwotą ok. 650.000,00
zł. Prace można oczywiście etapować np. w pierw-
szym roku  zbudować centrum i 4 kamery. Stałym
kosztem obciążającym budżet miasta będzie insty-
tucja administrująca CCTV, który do czasu wyboru
formy jest trudny do oszacowania.

Jakie kamery, jaki zapis?
Aktualnie najlepszym rozwiązaniem technolo-

gicznym dla monitoringu miejskiego jest CCTV w
sieciach IP z wykorzystaniem kamer megapixlo-
wych.  W dostępnej literaturze twierdzi się, że wyko-
nywanie instalacji w innej technologii (analogowe
kamery i zapis na rejestratorach cyfrowych) nie speł-
nia wymagań nowoczesnej instalacji. Ważnym pro-
blemem do rozważenia jest wybór przekaźnika in-
formacji (światłowód, łączność radiowa, system
mieszany).

Opisany wyżej system pozwala również na dołą-
czanie do CCTV innych podsystemów np. monito-
ringu w placówkach oświatowych, na osiedlach
mieszkaniowych, w firmach.

Kto będzie pełnił rolę „wielkiego brata”?
Policja z różnych przyczyn nie jest zainteresowa-

na obsługą CCTV, wymienić można choćby znane
powszechnie problemy kadrowe tej instytucji. W tej
sytuacji zapewnienie funkcjonowania systemu musi
na siebie wziąć samorząd. W Polsce robi się to w różny
sposób.

W Warszawie utworzono wyspecjalizowaną jednost-
kę organizacyjną - Zakład Obsługi Systemu Monito-
ringu. Możliwe jest powierzenie obsługi CCTV Straży
Miejskiej, której jednak w Markach nie ma…

Miasto w oku kamery
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo mieszkañców i ochronê ich mienia z inicjatywy
Burmistrza w Urzêdzie Miasta Marki rozpoczêto prace koncepcyjne dotycz¹ce
budowy w Markach systemu monitoringu wizyjnego miasta (CCTV).

Waga problemu jest związana przede wszystkim
z ochroną danych osobowych obywateli, zwłaszcza
w systemie otwartym jakim jest miejski monito-
ring wizyjny. Obecnie obowiązujące przepisy praw-
ne nie regulują w sposób kompleksowy i jednoznacz-
ny zasad instalowania i wykorzystania takich insta-
lacji. Niewątpliwie jednak w przepisy regulujące
działanie straży miejskiej wpisane są uprawnienia
do monitoringu miejsc publicznych.

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring to
jedno z naszych najważniejszych zadań na najbliż-
sze lata, chcemy aby system był jak najbardziej spraw-
ny, ekonomiczny. Dotychczasowe analizy wskazują,
że najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie
straży miejskiej, która zajęłaby się obsługą CCTV, a
przecież przemawiają również inne okoliczności -
mówi burmistrz Janusz Werczyński. - Gwałtowny
rozwój naszego miasta skutkuje rosnącymi oczeki-
waniami mieszkańców w zakresie świadczenia róż-
nych usług komunalnych, co wymaga skutecznej
egzekucji przepisów administracyjnych, np. egze-
kwowanie przepisów uchwały o utrzymaniu czysto-
ści i porządku.

Pomysł utworzenia monitoringu i straży miej-
skiej w Markach wychodzi naprzeciw takim właśnie
potrzebom. Sąsiednie gminy o podobnej wielkości i
skali problemów takie instytucje już posiadają (Wo-
łomin, Radzymin). W Ząbkach powrócono do two-
rzenia straży po kilku latach przerwy. Utworzenie
monitoringu i obsługującej go straży miejskiej to
ważny projekt idący w kierunku poprawy poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.

KW

(informacje techniczne o monitoringu za: http://
www.dipol.com.pl  oraz http://twoje-miasto.webw-
web.pl)

Monitoring w szkołach już działa.

Widok z kamer w Zespole Szkół nr 2. (fot. G.D.)
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Pedro Gorostiza realizo-
wa³ w Markach zdjêcia do
serialu historycznego
„Magazynek”.

Kilka dni temu gościliśmy w Markach

Ryszarda Bugajskiego, który realizował film

W realizacji uczestniczyła grupa re-

konstrukcji historycznej.

Na Jeziorze Kruczek prezentowano

niemiecką małą amfibię – Schwimm-

wagen.

Pedro Gorostiza realizował w Mar-

kach odcinek serialu „Magazynek”

Reżyserem serii jest Pedro Gorostiza zna-

ny m.in. z filmów „Detektywi” i „W11.

Wydział Śledczy”. W „Magazynku” reżyser

w atrakcyjny sposób przedstawia różne ro-

dzaje broni - zarówno czołgi (np. Sherman),

a także broń strzelecką (np. Sten, czy Vis).

W realizacjach uczestniczą grupy rekon-

strukcji historycznej.

tekst i fot.

G.D.

Uroczystoœæ nadania Szkole Podstawowej nr 1
w Markach imienia Kornela Makuszyñskiego.

Kornel Makuszyński

MICHAYLAND
Na terenie parku Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego św. Andrzeja Bo-

boli przy al. Piłsudskiego spotkały się dzie-

ci na corocznym festynie.

Spotkanie odbyło się 4 czerwca, od godz.

10. Do zabawy zaprosili: burmistrz Miasta

Marki oraz księża Michaelici ze Specjalne-

go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego św.

Andrzeja Boboli. Był to już dziewiąty zorga-

nizowany w tym miejscu ,,MICHAYLAND”.

Ponad

dwudziestu

krwiodawców
… oddało krew podczas specjalnej

akcji „Markowa KREW” zorganizo-

wanej 4 czerwca w Urzędzie Miasta

Marki.

Poboru dokonało Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-

wy. Prowadzona akcja otrzymała patronat

Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy

Krwi, w ramach kampanii społecznej

„Krewniacy”. Do akcji zgłosiło się ponad

30 osób, wśród nich byli radni, pracownicy

Urzędu Miasta (na szczególne podziękowa-

nie zasługują pracownicy Wydziału Spraw

Obywatelskich), jednostek miejskich, poli-

cji oraz mieszkańcy miasta. Ci, którzy za-

kwalifikowali się do pobrania, a było to 21

osób, oddawali krew na specjalnie przygo-

towanych stanowiskach od godziny 11 do

16. Wszystkim osobom oddającym krew

przekazywano gadżety promujące honoro-

we krwiodawstwo.

Inicjatorem akcji był radny Jacek Orych.

GD

„Generał Nil”. W środę, 28 maja, nad Jezio-

ro Kruczek przybyła ekipa kanału TVN/Di-

scovery Historia.

„Magazynek” to seria tej stacji skierowa-

na przede wszystkim do miłośników milita-

riów. Przedstawia ciekawe uzbrojenie uży-

wane w czasie II Wojny Światowej.

Marki atrakcyjne dla filmowców

patronem
W dniu 30 maja, zgodnie z

Uchwałą Rady Miasta Marki z dnia

12 marca 2008 roku o nadaniu Szko-

le Podstawowej nr 1 w Markach imie-

nia Kornela Makuszyńskiego, odbyła

się uroczystość upamiętniająca to wy-

darzenie.

Uroczystość rozpoczęła się w para-

fii św. Izydora w Markach, o godzinie

10.00 mszą świętą, którą celebrował

proboszcz ksiądz prałat Zygmunt

Wirkowski. Wydarzenie wzbogacone

było pięknym śpiewem rozradowanej

szkolnej młodzieży. Msza zakończyła

się o godzinie 11.00, po czym nastą-

pił przemarsz wszystkich uczestników

do budynku Szkoły Podstawowej nr

1. Tutaj odbyło się uroczyste odsło-

nięcie i poświęcenie tablicy pamiąt-

kowej.
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Jednym z problemów często zgłaszanych

przez mieszkańców do Urzędu Miasta jest

sytuacja na poczcie przy ul. Sportowej.

Mieszkańcy często skarżą się na złe warun-

ki i bardzo długie oczekiwanie przy okien-

ku. Poczta po prostu stała się za mała dla

24-tysięcznego miasta. Burmistrz wystąpił

o poprawę sytuacji.

Poczta Polska jest niezależną od władz

samorządowych instytucją. Wpływ Urzędu

Miasta na możliwość lepszego działania

poczty jest tylko taki jak innych klientów.

Jednak sytuacja nabrzmiała do tego stopnia,

że kilka miesięcy temu burmistrz przesłał

na do Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej

pismo wnioskujące o pilne zajęcie się ma-

recką sytuacją.

Poprosimy o nowe filie
Burmistrz zwrócił uwagę na bardzo dłu-

gie kolejki uniemożliwiające sprawne ko-

rzystanie z usług pocztowych. - Zdaniem

Urzędu Miasta Marki bardzo szybkie, stałe

zwiększanie ilości mieszkańców miasta (w

ostatnim okresie kilkaset nowych osób rocz-

nie) powoduje uzasadnioną potrzebę powo-

łania nowego urzędu pocztowego lub filii.

Obecnie Marki zbliżają się do 24 tys. mie-

szańców - napisał. Osobną kwestią w związ-

ku z jaką poproszono o szybką reakcję było

zagospodarowanie i utrzymanie terenu

wokół Urzędu Pocztowego. Stan otoczenia

placówki rzutuje na wizerunek tej dzielnicy

Marek.

Kto jest gospodarzem?
Pismo burmistrza miasta uznano jako

skargę. Postępowanie wyjaśniające jej za-

sadności dokonane zostało przez Dyrektora

Centrum Sieci Pocztowej Krzysztofa Sołśnia.

Poczta uznała, że w zakresie obsługi wszyst-

ko jest w jak najlepszym porządku, a za

otoczenie odpowiedzialna powinna być inna

instytucja - Telekomunikacja Polska SA, któ-

ra jest właścicielem wynajmowanego tere-

nu.

Stwierdzono m.in., że (…) czas oczeki-

wania klientów na realizację usługi uzależ-

niony jest od liczby klientów oraz rodzaju i

ilości zleconych usług. W Urzędzie Poczto-

wym Marki 1 (przy ul. Sportowej - przyp.

aut.) średni czas oczekiwania wynosi 10

minut. Jedynie w dniach masowych płatno-

ści lub tzw. ,,godzinach szczytu” czas ocze-

kiwania może wynosić około 20 minut.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego za-

gospodarowania i utrzymania terenu wokół

Urzędu Pocztowego przy ul. Sportowej w

odpowiedzi wyjaśniono, iż Poczta Polska jest

tylko najemcą lokalu, w związku  z tym nie

czuje się za okalający go teren odpowiedzial-

na. Sprawę odesłano do TP SA. Nie trudno

zgadnąć, że ponaglona w tej sprawie Tele-

komunikacja Polska SA twierdzi natomiast,

że Poczta Polska wynajmuje od niej teren

więc firma te nie czuje się w chwili obecnej

za jego stan odpowiedzialna. I tak w kółko.

Jaskółka nadziei
Jest w tej historii trochę nadziei. Trafił do

władz poczty argument o „galopującej” de-

mografii miasta, pociągającej za sobą nieod-

powiedniość dotychczasowej ilości placówek

pocztowych. Dyrektor Centrum Sieci Pocz-

towej napisał do miasta, że (…) w mieście

Marki na jedną placówkę przypada  7542

mieszkańców. Z uwagi na szybki rozwój

miasta oraz wzrost ludności i związane z

tym zwiększone zapotrzebowanie na usługi

pocztowe, podejmowane są działania mają-

ce na celu pozyskanie lokalu z przeznacze-

niem na utworzenie nowej placówki poczto-

wej. Realizacja powyższego powinna ko-

rzystnie wpłynąć na poprawę jakości świad-

czonych usług i skrócić czas oczekiwania.

Kiedy to nastąpi nie zapowiedziano. Z jed-

nej strony wiadomo, że nie jest prosto zna-

leźć odpowiedni budynek, z drugiej strony

co roku przybywa do miasta około 1000

osób, więc jeżeli władze poczty nie znajdą

lokalizacji na nową filię dotychczasowym

placówkom grozi paraliż.

UMM

W kolejce z listem

Nowe numery faxów

Urzędu Miasta
Poniżej podajemy aktualne numery faxów:

Sekretariat (0-22) 490-67-44

Kancelaria (0-22) 490-67-45

Pozostałe numery telefonów Urzędu Mia-

sta Marki pozostają bez zmian.

Za wszelkie niedogodności

serdecznie przepraszamy.

Studnia
dla Afryki

Fundacja Polska Raoula Follere-

au we współpracy z Komisją Epi-

skopatu Polski ds. Misji, Papieski-

mi Dziełami Misyjnymi, Urzędem

Marszałkowskim Województwa Ma-

zowieckiego zaprosiły w niedzielę

14 czerwca do Zielonki na Festiwal

Misyjny. W imprezach organizowa-

nych w Zielonce uczestniczą dzieci

niepełnosprawne z całego wojewódz-

twa. Corocznie imprezie przyświe-

ca charytatywny cel. W tym roku

IV Marecki Rajd Rowerowy

i V Majówka

z Akcją Katolicką
Jak co roku miłośnicy aktywnego wypo-

czynku spotkali się na Rajdzie Mareckim.

Trasa rajdu wynosiła około 17 kilometrów,

uczestniczyło w nim około 150 osób. Orga-

nizatorami rajdu byli: Burmistrz Miasta

Marki, Akcja Katolicka i Towarzystwo Przy-

jaciół Marek. Celem rajdu było – przede

wszystkim - propagowanie aktywnych form

wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdro-

wego trybu życia.

Rajd, zorganizowany w sobotę 7 czerwca,

rozpoczął się na terenie Szkoły Podstawo-

wej nr 1 przy ul. Okólnej 14, a zakończył

przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

księży Michalitów i to właśnie oni przywita-

li uczestników rajdu na poczęstunku koń-

cowym.

czy jej ks. dr Czesław Noworol-

nik  - sekretarz Komisji Episko-

patu Polski ds. Misji.

Kulminacją festiwalu był Kon-

cert na Placu Jana Pawła II. Wy-

stąpiła m.in. orkiestra dęta z Za-

burza, Magda Anioł z zespołem

oraz  Full Power Spilit. Podczas

koncertów prezentowane były

świadectwa misjonarzy, odbyły

się konkursy i licytacje na rzecz

misji.

Tekst i fot. GD

zbierane były pieniądze na budowę studni dla Misji

Katolickiej Gamboma w Kongo Brazawille.

Wszystko rozpoczęło się od Misyjnej Msza św. w

kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Przewodni-
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W uznaniu zas³ug dla Miasta Marki i
jego mieszkañców nadaje siê Panu Jó-
zefowi Balickiemu tytu³ Honorowego
Obywatela Miasta Marki. (Uchwa³a XVIII/

159/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja

2008 roku)

Józef Balicki

Józef Balicki urodził się  4 lipca 1924 r. w Warszawie jako syn

Erazma i Marii Balickich. Miał dwójkę nieżyjącego już rodzeństwa:

starszego brata Zbigniewa Aleksandra oraz siostrę Marię Władysła-

wę.

Od roku 1930 do wybuchu wojny uczęszczał do Gimnazjum im.

Ludwika Lorentza w Warszawie. W czasie okupacji kontynuował

naukę w tajnych kompletach. Jesienią 1943 roku zdał egzamin

maturalny umożliwiający wyższe studia.

W latach 1942-44 był oficjalnie pracownikiem i członkiem Prze-

mysłowej Straży Pożarnej w Fabryce ojca Erazma Balickiego w Pu-

stelniku. Od połowy 1942 r. został zaprzysiężony w Armii Krajowej

i przydzielony do Oddziału Dywersji Bojowej. Brał udział we wszyst-

kich ważniejszych akcjach tego oddziału.

W październiku 1944 roku wraz z innymi żołnierzami Armii

Krajowej został aresztowany przez NKWD. Początkowo więziony

był w słynnym obozie w Rembertowie, potem - na początku grudnia

- wywieziony do sowieckiego łagru w Borowiczach.

Za służbę w Armii Krajowej nadano Józefowi Balickiemu londyń-

ski Krzyż A.K., Krzyż Partyzancki i Krzyż Powstania Warszawskie-

go oraz Odznakę Weterana Walk o Niepodległość R.P. Został uhono-

rowany także Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Po powrocie z łagru w roku 1946 zdał egzamin i został przyjęty na

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Po studiach Józef Balicki nie mógł związać się z rodzinnym przed-

siębiorstwem ponieważ rodzinna fabryka w Pustelniku została zna-

cjonalizowana.  W 1949 roku rozpoczął więc pracę architekta. W

zawodzie tym przepracował blisko czterdzieści pięć lat. W dorobku

ma kilkadziesiąt projektów architektonicznych zrealizowanych na

terenie kraju z różnych dziedzin budownictwa, m.in.:  Instytut Na-

ukowy w Radzikowie, trzy kinoteatry, dwa zakłady przemysłowe,

Kościół Parafialny w Muszakach. Jest rzeczoznawcą Stowarzysze-

nia Architektów Polskich w dziedzinie budownictwa i ekspertem

Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w dziedzinie materiałów izola-

cyjno-budowlanych.

Józef Balicki poświęcał także czas swojemu wielkiemu hobby -

sportowi motorowodnemu. Przez dziesięć lat należał do kadry naro-

dowej. W 1956 roku zdobył Mistrzostwo Polski a wcześniej dwu-

krotnie był wicemistrzem Polski w kategorii „A”.

Józef Balicki jest żonaty, ma córkę, dwie wnuczki i wnuka.

Budżet miasta Marki na rok 2007 był

uchwalony w wysokości 50.303.440 zł, na-

tomiast wykonanie budżetu osiągnęło kwotę

56.272.791 zł, czyli o ponad 11 procent

przekroczył plany. Ten wzrost, gdy porów-

namy go z poprzednim, 2006 rokiem, wy-

nosi 16,6 procent. Przez ostatnie pięć lat

dochód naszego miasta niemal się podwoił.

Do budżetu wpływa m.in. więcej pienię-

dzy z tytułu podatku od podmiotów gospo-

darczych. Wpływ z tytułu podatku od nie-

ruchomości - od osób fizycznych zwięk-

szył się o ponad 3,6 procent, a od osób praw-

nych o ponad 6 procent. Aż o 34,4 procent

wzrosły wpływy z tytułu podatku dochodo-

wego od osób fizycznych. Te liczby świadczą

o szybkim tempie rozwoju Marek.

W roku 2007 miasto przejęło majątek

spadkobierców rodziny Whitehead. Ten

fakt miał także wpływ na budżet Marek.

Wzrost o połowę liczby lokali komunalnych,

to także dodatkowy dochód z tytułu czyn-

szów. Wpływy do budżetu z tego tytułu nie

były jednak zbyt wysokie, ponieważ jest

grupa lokatorów mieszkań komunalnych,

która notorycznie unika płacenia jakich-

kolwiek zobowiązań. Rosną zatem także

zaległości budżetowe.

Plan wydatków określono na 57.399.440

zł, natomiast wydano 58.785.484 zł.

Od kilku lat jednym z priorytetowych

zadań inwestycyjnych są w naszym mie-

ście drogi - wzrost wydatków na ten cel

jest znacznie większy od wzrostu wydat-

ków na inne cele, w 2007 r. wyniósł

6.556.700 zł i było to więcej w stosunku

do poprzedniego roku o 42,8 procent. Więk-

szość tych środków została przeznaczona

na budowę infrastruktury drogowej w no-

wych rejonach i należy zaznaczyć, że póki

co nie są to drogi o wysokim standardzie.

Udało się wybudować 8,5 km dróg na przy-

zwoitym poziomie, pozostałe prace polega-

ły przede wszystkim na poprawieniu stanu

nawierzchni.

Na organizację komunikacji miejskiej

wydano 784.132 zł. Te pieniądze zostały

przeznaczone na lepsze, wzbogacone funk-

cjonowanie dotychczasowych linii autobu-

sowych: 718 oraz 802, uruchomienie no-

wej linii 732, a także linii nocnej. Wydatki

komunikacyjne wzrosły w ciągu roku dwu-

krotnie i to tempo będzie najprawdopodob-

niej utrzymane w roku bieżącym, ze wzglę-

du na plany ZTM.

Jeśli spojrzymy na co przeznaczono miej-

skie fundusze, można powiedzieć, że mi-

niony rok był „rokiem oświatowym”. Przede

wszystkim kontynuowano rozbudowę Szko-

ły Podstawowej nr 3. Rozliczono wcześniej-

sze remont i rozbudowę Szkoły Podstawo-

wej nr 2. Przygotowano projekt zagospoda-

rowania terenu przy Szkole Podstawowej

nr 1.

Ogromnym obciążeniem budżetu nasze-

go miasta były wydatki na przedszkola nie-

publiczne. Gmina jest z mocy prawa zobo-

wiązana do dotowania każdego dziecka -

przedszkolaka w wysokości nie mniejszej

niż 75 proc. Kosztów jego pobytu w pla-

cówce przedszkolnej. Na rozliczenia z tym

związane wydano 1.502.572 zł.

W ubiegłorocznym budżecie wydatki in-

westycyjne stanowiły 30 procent. To naj-

wyższy wskaźnik w ciągu ostatnich 12 lat.

To był dobry rok
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W ciągu ostatnich dwóch lat na-

stąpiło znaczne polepszenie możli-

wości dojazdu środkami komuni-

kacji publicznej do Warszawy. Sta-

ło się to dzieki ogromnemu zaan-

gażowaniu budżetu miasta Marki.

W ostatnich tygodniach powstał

nowy projekt połączenia liniami

ZTM Radzymina z Warszawą. Czy

będzie to korzystne dla miasta? Jak

do pomysłu odnoszą się władze

Marek?

W ostatnim roku wprowadzono

szereg zmian polepszających wa-

runki dojazdu mieszkańców nasze-

go miasta do Warszawy. Wydłużo-

no trasę linii „805”do pętli auto-

busowej na ul. Dużej, uruchomio-

no dodatkową linię linie autobu-

sową „732”, uruchomiono nocną

linię autobusową „N62”. Wywal-

czono zwiększenie częstotliwości

kursowania autobusów. Obecnie

kursują one w godzinach szczytu

nawet co 6 minut.

Milion złotych
Każda z tych zmian poniosła za sobą

skutki finansowe, bowiem za każdą z li-

nii, za każdy kurs i za każdy kilometr

przejechany przez autobusy ZTM miasto
musi płacić równoważąc deficyt komu-

nikacji miejskiej. Dla porównania: dota-

cja gminy do utrzymania komunikacji w
roku 2006 wyniosła 376 415,00 zł, w

roku 2007 wyniosła 781 452,00 zł. W

roku bieżącym na dofinansowanie linii
autobusowych obsługujących Marki nie-

zbędna jest kwota 1 037 000,00 zł.

Zmiany zostały dobrze odebrane przez
społeczność lokalną. W sondzie interne-

towej dotyczącej najlepiej ocenianych

zadań zrealizowanych w 2007 roku przez
Urząd Miasta Marki wygrało uruchomie-

nie linii autobusowej (732) oraz linii

nocnej (N61) do Warszawy otrzymując
64 procent głosów (954 na 1492 odda-

nych) znaczenie wyprzedzając np. zada-

nia inwestycyjne.
- To dla nas ważny sygnał - mówi bur-

mistrz Janusz Werczyński - liczba zamel-

dowanych na pobyt stały mieszkańców

naszego miasta systematycznie rośnie i

zbliża się obecnie do 24 tysięcy. Liczba

mieszkańców faktycznie mieszkających w

Markach jest znacznie większa. Jednym

ze skutków szybkiego rozwoju demogra-

ficznego Miasta Marki jest rosnące zapo-

trzebowanie na usługi transportowe. To

jest dla mieszkańców ważne. Od wielu lat

jednym z najważniejszych dla nas celów

jest zapewnienie mieszkańcom Marek jak

najlepszych warunków podróżowania do

Warszawy.

Radzymin też chce

do Warszawy
Na początku roku zaczęły docierać in-

formacje o tym, że także gmina Radzy-
min chce korzystając z autobusu 718
połączyć się ze stolicą. Do Urzędu Mia-
sta Marki zaczęły najpierw docierać py-
tania od internautów i mieszkańców za-
niepokojonych, że taka zmiana znacze-
nie pogorszy sytuację markowian. Jeden
z internautów pisał: Chciałbym się do-
wiedzieć, czy prawdą jest, jakoby ZTM
chciał przedłużyć cześć kursów linii 718
do Radzymina? A jeżeli tak, to jakie jest
stanowisko UM w tej sprawie? Nie mu-
szę chyba nikogo przekonywać, iż wydłu-
żenie nawet części kursów spowoduje, iż
one już na granicy miasta będą tak na-
bite, że nikt nie będzie w stanie wsiąść
na terenie Marek – a miasto będzie pła-
cić jakby jechali mieszkańcy Marek.

W niedługim czasie do Marek dotarło
oficjalne pismo od gminy Radzymin pro-
ponujące przedłużenie linii 718. Nastą-
piła konieczność wyrażenie oficjalnego

stanowiska gminy.

Mareckie reakcje
W odpowiedzi na wystąpienie sąsied-

niego samorządu władze miasta Marki za-
proponowały takie rozwiązanie, które nie
pogorszyłoby sytuacji mieszkańców Marek.

Burmistrz Janusz Werczyński napisał,
m.in.: W wyniku naszych starań, które

spotkały się z pozytywną reakcją władz

miasta stołecznego Warszawy, do Marek

dojeżdża obecnie kilka linii autobusowych.

Najważniejsze znaczenie mają linie auto-

busowe „718” i „732” oraz wspomagają-

ca je w godzinach szczytu linia „805”.

Monitorujemy ich działanie i stwierdza-

my stały wzrost liczby pasażerów, który

przejawia się zatłoczeniem autobusów,

zwłaszcza w godzinach szczytu. W 2007

roku dwukrotnie byliśmy zmuszeni do

wystąpienia do Zarządu Transportu

Miejskiego w Warszawie o zasilenie ist-

niejących linii dodatkowymi autobusami.

Zwiększenie częstotliwości kursujących

autobusów dawało poczucie poprawy sy-

tuacji tylko przez krótki czas.

Nasze poparcie dla inicjatywy władz Ra-

dzymina i gotowość do współpracy podle-

ga tylko jednemu, ale bardzo istotnemu

ograniczeniu. Wprowadzona w ten sposób

zmiana nie może przynieść pogorszenia i

tak trudnych warunków, w których pod-

różują mieszkańcy Marek.

Z powyższych przyczyn przedstawiona

w piśmie koncepcja przedłużenia istnieją-

cej linii autobusowej „718” do Radzymi-

na nie może być przez nas zaakceptowa-

na. Skutkiem takiej zmiany byłoby nie-

uniknione przepełnienie autobusów w go-

dzinach porannego szczytu. Spowodowa-

łoby to pogłębienie trudności, z którymi

mamy na co dzień do czynienia. Wydaje

się, że załatwieniem sprawy zgodnym z

oczekiwaniami społeczności gminy Radzy-

min byłoby uruchomienie nowej linii au-

tobusowej.

Władze Marek zaproponowały więc go-
towość do podjęcia rzeczowych rozmów
na temat finansowej partycypacji w kosz-
tach przejazdu nowej linii autobusów
ZTM przez Marki, ale w takim zakresie w
jakim korzystać z nich będą mieszkańcy
Marek. Między Radzyminem, a warszaw-
skim Zarządem Transportu Miejskiego
trwa teraz wymiana opinii.

738, 740
W ostatnich dniach dotarła do mia-

sta propozycja ZTM. Przez gminę Marki
mają przebiegać dwie nowe linie auto-
busowe: 738 (Radzymin - Dw. Wschod-
ni) i 740 (Nadma - Targówek). Zarząd
Transportu Miejskiego wystąpił o dofi-
nansowanie autobusów ze strony zain-
teresowanych gmin. Mają one między
sobą uzgodnić proporcję zaangażowania
finansowego. Władze miasta Marki przy-
gotowują w tej kwestii stanowisko.
Wyrażą w nim wolę zaangażowania w
projekcie, ale tylko w zakresie odpowia-
dającym wykorzystywaniu nowych linii
przez mieszkańców Marek, czyli np. w
zakresie powrotów ze stolicy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższych
tygodniach. Jeżeli gminy dojdą do poro-
zumienia być może przez Marki prze-
jeżdżać będą dwa dodatkowe autobusy

ZTM linii Radzymin - Warszawa.

SMM

Komunikacja. ZTM do Radzymina.

Czy będzie nowa
linia autobusowa?
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Powiatowy Konkurs
Sprawnoœci Ortograficznej
zorganizowany przez Ma-
recki Oœrodek Kultury
przy wspó³pracy oœrod-
ków i domów kultury z
Wo³omina, Radzymina, Ja-
dowa, D¹brówki, Zielonki,
Z¹bek i Klembowa.

DYKTANDO
2008

Konkurs organizowany był przez Marec-

ki Ośrodek Kultury od 1996 roku dla

uczniów siódmych klas szkół podstawo-

wych, a następnie pierwszych klas szkół

gimnazjalnych w Markach, a od pięciu lat

stał się imprezą powiatową. Współorgani-

zatorami konkursu są Ośrodki Kultury po-

wiatu wołomińskiego, z którymi z kolei

współpracują szkoły. Konkursowi patronują

wybitny językoznawca prof. Włodzimierz

Gruszczyński oraz starosta powiatu woło-

mińskiego i burmistrzowie miast uczestni-

czących w konkursie.

nych. Finałowy etap odbywa się zawsze w

Mareckim Ośrodku Kultury, a biorą w nim

udział 5-osobowe reprezentacje zgłoszone

przez  ośrodki kultury po eliminacjach miej-

skich.

W finałowej części „Dyktanda 2008”

wzięło udział 37 uczniów szkół gimnazjal-

nych reprezentujących 8 miast i gmin po-

Powiatowy Konkurs Sprawności Ortogra-

ficznej organizowany dla młodzieży uczęsz-

czającej do I klas szkół gimnazjalnych w

powiecie wołomińskim, jest nie tylko okazją

do sprawdzenia wiedzy w zakresie popraw-

ności językowej, ale także zachętą do po-

znawania zasad polskiej ortografii i dosko-

nalenia umiejętności sprawnego pisania.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

pierwszy z nich to eliminacje szkolne, pod-

czas drugiego, odbywającego się w domach

i ośrodkach kultury spotykają się 15-osobo-

we reprezentacje z każdego gimnazjum w

mieście, zgłoszone po eliminacjach szkol-

wiatu wołomińskiego. Finaliści zostali wy-

łowieni spośród 3100 uczniów biorących

udział w tegorocznej XIII już edycji Powiato-

wego Konkursu Sprawności Ortograficznej.

Konkursowi patronowali: starosta powia-

tu wołomińskiego oraz burmistrzowie miast

i gmin biorących udział w tegorocznym kon-

kursie.

- W finałowej części „Dyktanda” nie było

w tym roku osoby, która napisałaby konkur-

sową pracę bezbłędnie - poinformowała

Dorota Gołaszewska, polonistka układająca

tekst i sprawdzająca dyktanda. Najlepsze

osoby popełniły kolejno 2, 3 i 4 błędy orto-

graficzne, co w dobie powszechnej kompu-

teryzacji i mechanizacji nie jest wynikiem

zaskakującym.

Podobne spostrzeżenia miał wicestarosta

powiatu wołomińskiego, Piotr Uściński, któ-

ry zaznaczył, że konkurs cieszy się niesłab-

nącą popularnością i podziękował jego or-

ganizatorom za pracę i wkład, jaki mają w

popularyzowanie poprawnego używania ję-

zyka polskiego wśród młodzieży.

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników

i wręczenia nagród laureatom i wyróżnio-

nym, które tradycyjnie odbyło się w Marec-

kim Ośrodku Kultury, obecni byli także

przedstawiciele miasta Marki: wicebur-

mistrz Krzysztof Wnuk, przewodniczący

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Marek

Kroczek oraz dyrektor MOK-u Krystyna

Klimecka.

Laureaci konkursu:

I miejsce: JAKUB CHMIELEWSKI - Gim-

nazjum im. St. Kardynała Wyszyńskiego w

Zielonce, uczeń ANNY KOZANOWSKIEJ,

II miejsce: ALEKSANDRA JUDASZ -

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kobyłce,

uczennica HALINY MATUSIK,

III miejsce: MATEUSZ MIECZKOWSKI -

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kobyłce,

uczeń AGNIESZKI HARASIMIK.

Wyróżnienia:

MAGDA SOBCZAK - Zespół Publicznych

Szkół Katolickich w Ząbkach, uczennica p.

AGNIESZKI ŁAGODOWSKIEJ,

MAGDALENA SZPONAR - Zespół Szkół

nr 2 w Wołominie, uczennica AGNIESZKI

WRÓBLEWSKIEJ,

MAŁGORZATA KISIEL - Gimnazjum nr

1 w Radzyminie, uczennica BARBARY

GRYGLEWICZ – PIEKARZ.

Już dziś Marecki Ośrodek Kultury za-

prasza do współpracy przy organizacji XIV

EDYCJI „DYKTANDO 2008”.

I miejsce: JAKUB CHMIELEWSKI

Laureaci konkursu z dyr. MOK Krystyną Klimecką i przedstawicielami władz

samorządowych.
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Z ZAKRESU

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy - art. 4 ustawy Pra-

wo zamówień publicznych

1) zawarł umowę z Polską Wytwórnią

Papierów Wartościowych w Warszawie,

na świadczenie usług certyfikacyjnych

(podpis elektroniczny); wartość umowy -

2.230,32 zł,

2) zawarł umowę z firmą ELZAR Usłu-

gi Elektryczne, Warszawa, na montaż 6

lamp oświetlenia drogowego oraz prze-

wodów na istniejących słupach energe-

tycznych na odcinku ul. Okólnej; war-

tość umowy - 11.673,81 zł,

3) zawarł umowę z Z. Stodolskim z

Sulejówka na przeprowadzenie szkolenia

w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń

elektrycznych do 1 kW; wartość umowy

- 1.680,00 zł,

4) zawarł umowę z firmą FPHU RICO,

Marki, na remont dwóch klatek schodo-

wych w budynku komunalnym przy ul.

Piłsudskiego 43; wartość umowy -

5.467,09 zł,

5) zawarł umowę z urbanistą B. Koza-

kiewicz z Warszawy na sporządzenie

ośmiu projektów decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz projektu decyzji o lokalizacji celu

publicznego; wartość umowy - 5.000,00

zł,

6) zawarł umowę z H. Czekałą z Byto-

mia na recital zespołu „Mechanicy

Shant” w ramach imprezy ogólnomiej-

skiej „Przystań Marki” w dniu 14 czerw-

ca 2008 roku; wartość umowy -

4.500,00 zł,

7) zawarł umowę z firmą INSTAL-

BUD-POL s.c., Marki, na wykonanie co-

rocznego przeglądu przewodów instala-

cji gazowych w budynkach komunal-

nych; wartość umowy - 17,08 zł za 1

lokal,

8) zawarł umowę z Agencją Arty-

styczną ADMAL, Dziwkowice, na orga-

nizację uroczystej oprawy mszy św. oraz

koncertu z okazji święta uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja; wartość umowy -

3.800,00 zł,

9) zawarł umowę z firmą Instalator-

stwo Elektryczne Anteny RTV, Marki, na

wykonanie instalacji anteny zbiorczej -

satelitarnej na dachu budynku komu-

nalnego przy ul. Piłsudskiego 196; war-

tość umowy - 13.346,80 zł,

10) zawarł umowę z firmą HYDRO -

INSTAL, Marki, na budowę przyłącza wo-

dociągowego i zdroju czerpalnego na

skwerze przy UM Marki; wartość umowy

- 14.884,00 zł,

11) zawarł umowę z firmą BC - IN-

WEST s.c., Marki, na sprawowanie nad-

zoru inwestorskiego przy modernizacji

rozbudowie budynku przy ul. Lisa Kuli

3 (Zakład Usług Komunalnych w Mar-

kach); wartość umowy - 12.200,00 zł,

12) zawarł umowę z S. Sobierajem z

Marek, na naprawę instalacji elektrycz-

nej zewnętrznej i na klatkach schodo-

wych w ośmiu komunalnych budynkach

mieszkalnych przy ul. Wspólnej; wartość

umowy - 960,00 zł,

13) zawarł umowę z St. Więckiem z

Warszawy na sprawowanie nadzoru in-

westorskiego nad budową wodociągu w

ulicach: Podkomorzego, Nauczycielskiej,

Janczarów, Parkowej oraz w drodze do-

jazdowej do ul. Szkolnej w Markach;

wartość umowy 9.600,00 zł,

14) zawarł umowę z firmą Mazowiec-

ka Higiena Komunalna sp. z o. o., War-

szawa, na likwidację dzikich wysypisk

odpadów komunalnych przy ul. Grun-

waldzkiej, Wspólnej, Zakole, Piłsudskie-

go, Ciurlionisa oraz w okolicach rzeki

Czarnej; wartość umowy - 107,00 zł za

1m3 odpadów,

wszczęcie postępowań

o dokonanie zamówień

publicznych

15) postanowił wszcząć postępowanie

przetargowe w trybie przetargu nieogra-

niczonego na przebudowę nawierzchni

ul. Rydza Śmigłego w Markach; termin

składania ofert - 30 kwietnia 2008 roku,

16) postanowił wszcząć postępowanie

przetargowe w trybie przetargu nieogra-

niczonego na opracowanie komplekso-

wego projektu drogowego budowlano-

wykonawczego ul. Okólnej w Markach;

termin składania ofert - 29 kwietnia

2008 roku,

17) postanowił wszcząć postępowanie

przetargowe w trybie przetargu nieogra-

niczonego na przebudowę nawierzchni

ul. Zabawnej w Markach; termin skła-

dania ofert - 8 maja 2008 roku,

18) postanowił wszcząć postępowanie

przetargowe w trybie przetargu nieogra-

niczonego na przebudowę nawierzchni

ul. Żeromskiego (od ul. Sosnowej do ul.

Czarnieckiego) w Markach; termin skła-

dania ofert - 8 maja 2008 roku,

rozstrzygnięcia postępowań

o dokonanie zamówień publicznych

19) rozstrzygnął postępowanie prze-

targowe w trybie przetargu nieograniczo-

nego na budowę wodociągu w drodze

dojazdowej od ul. Szkolnej, Podkomo-

rzego, Nauczycielskiej, Janczarów i Par-

kowej. Wpłynęło w terminie 7 ofert. Wy-

brano ofertę nr 1, złożoną przez firmę

WAR-INSTAL z siedzibą w Warce przy

ul. Jastrzębskiego 13, z którą następnie

zawarta została umowa,

20) rozstrzygnął postępowanie prze-

targowe w trybie przetargu nieograniczo-

nego na przebudowę i rozbudowę budyn-

ku biurowego z zapleczem technicznym

w Markach przy ul. Lisa Kuli 3 (siedziba

ZUK). Wpłynęły w terminie 3 oferty.

Wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę

PHU BUDOMUR Z. Kowalczyk, z sie-

dzibą w Pułtusku, z którą następnie za-

warta została umowa,

21) rozstrzygnął postępowanie prze-

targowe w trybie przetargu nieograniczo-

nego na wykonanie nawierzchni ulicy

Długosza (na odcinku Orła Białego do

ul. Sobieskiego) z powierzonego mate-

riału. Wpłynęły w terminie 2 oferty. Wy-

brano ofertę nr 1, złożoną przez Przed-

siębiorstwo Budowlano-Telekomunika-

cyjne MBT sp. z o. o., z siedzibą w Mar-

kach, z którym następnie została zawar-

ta umowa,

22) rozstrzygnął postępowanie prze-

targowe w trybie przetargu nieograniczo-

nego na transport frezu asfaltowego tzw.

destruktu. Wpłynęły w terminie 3 oferty.

Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę

PPHU SAS-TRANS POL, z siedzibą w

Milanówku, z którą następnie została

zawarta umowa,

23) unieważnił postępowanie przetar-

gowe w trybie przetargu nieograniczone-

go na opracowanie kompleksowego pro-

jektu drogowego budowlano-wykonaw-

Informacja o pracy Burmistrza Miasta Marki

od 9 kwietnia 6 maja 2008 roku

Dokończenie na str. 11
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czego ul. Okólnej w Markach. Podstawa

prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych - nie złożono w terminie żadnej ofer-

ty niepodlegającej odrzuceniu,

Z ZAKRESU ZARZĄDU

MIENIEM KOMUNALNYM

24) zawarł umowę ugody, dotyczącą

spłaty w ratach zaległości czynszowych z

tytułu najmu komunalnego lokalu

mieszkalnego w budynku przy ul. Piłsud-

skiego 109d,

25) zawarł umowę ze Zgromadzeniem

św. Michała Archanioła w Markach, do-

tyczącą dzierżawy budynku przy ul. Klo-

nowej 7; odpłatność - 4.270,00 zł/mie-

sięcznie,

Z ZAKRESU INICJATYW

UCHWAŁODAWCZYCH

ORAZ

SPRAW ORGANIZACYJNYCH

26) zawarł porozumienie z Naczelni-

kiem Urzędu Skarbowego w Wołominie

w zakresie udostępnienia pomieszczeń w

budynku UM Marki dla pracowników US

w celu umożliwienia mieszkańcom mia-

sta składania zeznań podatkowych za

2007 rok (porozumienie nieodpłatne),

27) zawarł porozumienie z Komen-

dantem Stołecznym Policji w Warszawie,

w zakresie współfinansowania w kwocie

33.000,00 zł zakupu nieoznakowanego

samochodu osobowego na potrzeby Ko-

misariatu Policji w Markach,

28) przyjął następujące projekty

uchwał i skierował je do Przewodniczą-

cej Rady, celem nadania im biegu:

- w sprawie nadania honorowego oby-

watelstwa miasta Marki Panu Józefowi

Balickiemu (Druk nr 177),

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-

prowadzanie ścieków na terenie Miasta

Marki w okresie od 1 czerwca 2008 roku

do 31 maja 2009 roku (Druk nr 180),

- w sprawie Wieloletniego planu roz-

woju i modernizacji urządzeń wodocią-

gowych i urządzeń kanalizacyjnych bę-

dących w posiadaniu Wodociągu Ma-

reckiego Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością w Markach na lata 2008 -

2013 (Druk nr 181), zmieniająca uchwa-

łę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki

z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie

budżetu miasta Marki na 2008 rok

(Druk nr 182),

- w sprawie wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie do zasobu nieruchomo-

ści gminnych, niezabudowanej nieru-

chomości gruntowej (Druk nr 185),

- w sprawie wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie do zasobu nieruchomo-

ści gminnych, niezabudowanej nieru-

chomości gruntowej (Druk nr 186),

- w sprawie nieskorzystania z przysłu-

gującego Gminie prawa pierwokupu

(Druk nr 187),

29) wydał Zarządzenia:

Nr 27/2008 w sprawie ogłoszenia kon-

kursu ofert na urzędnicze stanowisko

pracy –Podinspektor lub Inspektor w

Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-

mi i Planowania Przestrzennego,

Nr 28/2008 w sprawie ogłoszenia kon-

kursu ofert na urzędnicze stanowisko

pracy –Podinspektor lub Inspektor w

Wydziale Inwestycji,

Nr 29/2008 w sprawie ogłoszenia kon-

kursu ofert na urzędnicze stanowisko

pracy – Inspektor lub Referent ds. księ-

gowości,

Nr 30/2008 w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie miasta na 2008 rok,

Nr 31/2008 w sprawie wyznaczenia

dnia 2 maja 2007 roku dniem wolnym

od pracy,

30) wydał następujące decyzje admi-

nistracyjne:

�88 decyzji podatkowych, w tym:

�36 decyzji ustalających wymiar po-

datku,

�52 decyzje zmieniające wymiar po-

datku,

�12 decyzji z zakresu windykacji w

sprawie umorzenia zaległości z tytułu po-

datku od nieruchomości,

�26 decyzji z zakresu ewidencji dzia-

łalności gospodarczej, w tym:

�24 decyzje w sprawie likwidacji dzia-

łalności gospodarczej,

�2 decyzje w sprawie wygaśnięcia ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych,

154 decyzje z zakresu zarządu dróg,

w tym:

�43 decyzje zezwalające na zajęcie

pasa drogi,

�42 zezwolenia na umieszczenie urzą-

dzenia w pasie drogi (do celów projekto-

wych),

�46 decyzji w sprawie pozwoleń na

umieszczenie urządzenia w pasie drogi,

�21 decyzji zezwalających na lokali-

zację zjazdu,

�2 decyzje w sprawie wygaśnięcia de-

cyzji,

9 decyzji z zakresu gospodarki nieru-

chomościami i planowania przestrzen-

nego, zatwierdzających podział nierucho-

mości,

9 decyzji z zakresu ochrony środowi-

ska, w tym:

�4 decyzje w sprawie zezwolenia na

wycinkę drzew,

�3 decyzje w sprawie umorzenia po-

stępowania,

�1 decyzję nakazującą usunięcie od-

padów komunalnych,

�1 decyzję zmieniającą,

Z ZAKRESU

POMOCY SPOŁECZNEJ

31) wydał 274 decyzje, w tym:

�20 decyzji w sprawie dodatków

mieszkaniowych,

�198 decyzji, dotyczących świadczeń

z pomocy społecznej,

�51 decyzji, dotyczących świadczeń

rodzinnych,

�5 decyzji w sprawie zaliczek alimen-

tacyjnych.

Dokończenie ze str. 10
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W pogodny, choć, na szczęście, niezbyt

upalny, dzień, w minioną sobotę 14 czerw-

ca 2008 roku, w Mareckim parku, obok in-

nych atrakcji na festynie „Przystań-Marki

2008”, pojawiła się grupa dzieci i młodzie-

ży, wyraźnie widoczna na tle otaczającej ją

zieleni. Widoczność tę zawdzięczali białym

judogom, strojom, w których zaprezentować

mieli swoje umiejętności walki judo. Grupa

ta znana już jest społeczności Marek i stop-

niowo rozszerza kręgi swojej popularności.

Reprezentują Uczniowski Klub Sportowy

JOKER, prowadzony przez Janusza Aftykę,

a mający swoją główną siedzibę przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Markach przy ulicy

Pomnikowej 21. Przekrój wiekowy trenują-

cych w klubie zawodników jest duży, od

siedmiolatków po licealistów, wśród naj-

młodszych znajdują się także dziewczynki.

Na rozłożonych na trawie materacach typu

TATAMI ustawili się w szeregu, aby pozdro-

wić siebie wzajemnie oraz senseia, w typo-

wy dla judo sposób. Jest to ważny element,

rozpoczynający i kończący pokaz, gdyż ten

rodzaj wschodniej walki uczy przede

wszystkim szacunku dla przeciwnika.

Pokaz rozpoczął się od zaprezentowania

podstawowych, ale bardzo ważnych elemen-

tów: umiejętności padania, wykonywania

przewrotów, także przez przeciwnika, itp.

„Mareckie ulice i uliczki” to cykliczny

konkurs przybliżający młodzieży postacie

patronów ulic ogłoszony przez Zespół Sa-

mokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy

i Bibliotekę Publiczna Miasta Marki i skie-

rowany do uczniów gimnazjum i starszych

klas szkół podstawowych.

W I edycji konkursu wzięło udział 83

uczniów. Nagrodzono 5 prac, które różniły

się od pozostałych szatą graficzną lub uję-

ciem tematu. I miejsce zdobyła Elwira Sa-

limzjanowa (Zespół Szkół nr 1 kl. II b), II

miejsce - KrysiaWiśniewska (Szkoła Pod-

stawowa nr 5), III - Ola Gutowska (Szkoła

Podstawowa nr 2, kl. Va. Wyróżnienia otrzy-

mali: Maciej Lewandowski (Szkoła Podsta-

wowa nr.3, kl. VIa) i Kamilla Semenyszyn (

Szkoła Podstawowa nr 4, kl. IVb).

8 maja 2008 roku - w Dniu Bibliotekarza

- w Bibliotece Publicznej Miasta Marki w

obecności Marii Teodorowicz - byłej dyrek-

tor Biblioteki, Marka Kroczka - przewodni-

czącego komisji kultury przy Radzie Miasta

Marki i wszystkich pracowników bibliotek

w Markach wręczono nagrody zwycięzcom

konkursu.

Nowym pomysłem na bardziej owocne

współdziałanie jest powołanie Zespołu Sa-

mokształceniowego Nauczycieli Biblioteka-

rzy, o którym Katarzyna Chilińska - Smoleń

(nauczyciel bibliotekarz z ZS nr 1 w Mar-

kach) pisze: „Zespół Samokształceniowy

Nauczycieli Bibliotekarzy powstał w 2001

roku. Pierwsze spotkanie odbyło się w bi-

bliotece Zespołu Szkół nr 1 i zgromadziło

wszystkie panie zatrudnione w szkolnych

bibliotekach na terenie naszego miasta. Spo-

tkania Zespołu stanowią forum wymiany

doświadczeń, stwarzają okazję do omawia-

nia i organizowania wspólnych przedsię-

wzięć. Pierwszym z nich było przeprowa-

dzenie ogólnomiejskiego konkursu na pro-

jekt i wykonanie zakładki do książki.

Ten bazujący na najprostszym pomyśle

konkurs okazał się „strzałem w dziesiąt-

kę”. Połączył uczniów najmłodszych i naj-

starszych ze wszystkich szkół, nie pomija-

jąc szkoły specjalnej. Dzieci wykonały bli-

sko 300 różnorodnych zakładek. Realizacja

przedsięwzięcia była możliwa dzięki finan-

sowemu wsparciu władz miasta i udostęp-

nieniu gościnnych wnętrz Biblioteki Publicz-

nej Miasta Marki na zorganizowanie wysta-

wy będącej pokłosiem konkursu.

Mareckie ulice i uliczki

 Następnie na środek wyszły walczące ze

sobą pary i tu już zgromadzeni wokół wi-

dzowie zaczęli aplauzem nagradzać wyczy-

ny zawodników.

 Oczywiście najżywsze reakcje pojawiały

się zwłaszcza wtedy, gdy przy dyspropor-

cjach fizycznych przeciwników przewagę

zyskiwali najmłodsi, w tym także delikatne

(z pozoru) dziewczynki.

Część finalna to zaimprowizowane scen-

ki-walki ulicznej, a więc wykorzystania judo

do celów samoobrony. W jednej z nich,

zresztą najbardziej pokazowej, trener wziął

udział osobiście, dając się pokonać (choć

nie od razu) przez szczupłego, ale zwinnego

(świetnie chodzącego na rękach) Pawła.

Na zakończenie troje najmłodszych spro-

wokowało do podjęcia walki najroślejszych

zawodników, aby pokazać wszystkim zgro-

madzonym, że nie wzrost i waga decydują o

wygranej, a spryt, umiejętność przewidy-

wania reakcji oraz dobrze opanowana tech-

nika. Pokaz ten na pewno wart był uwagi.

Możemy sobie tylko życzyć, aby sekcja judo

UKS JOKER powiększała swoje szeregi.

EMK

JUDOCY W PLENERZE
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z póź-

niejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401 i 406 usta-

wy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uchwala się,

co następuje:

§ 1
W uchwale nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30

stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008

rok zmienionej uchwałą nr XVI/136/2008 Rady Miasta Mar-

ki z dnia 12 marca 2008 roku oraz uchwałą nr XVII/149/

2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku, wpro-

wadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu miasta na 2008 rok - zgod-

nie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w planie wydatków budżetu miasta na 2008 rok - zgod-

nie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone

w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określo-

ne w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2
W załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/149/2008 Rady

Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku zmieniającej

uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycz-

nia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok

w rozdziale 90017 § 920 otrzymuje brzmienie „§ 0920”

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/162/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto-

łówek zorganizowanych w przedszkolach i
szkołach prowadzonych przez Miasto Marki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr

142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 67a usta-

wy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z

2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

Uchwała XVIII/159/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku

w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa Miasta Marki
Panu Józefowi Balickiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca

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

2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1
W uznaniu zasług dla Miasta Marki i jego mieszkańców

nadaje się Panu Józefowi Balickiemu tytuł Honorowego Oby-

watela Miasta Marki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/160/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
Marki absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi

zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu sprawozdania Bur-

mistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za 2007 rok oraz

zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Marki, Rada Miasta bezwzględną większością głosów ustawo-

wego składu Rady uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytu-

łu wykonania budżetu Miasta za rok 2007.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/161/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady
Miasta Marki

z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie bu-
dżetu Miasta Marki na 2008 rok.

��Uchwały Rady Miasta Marki ��Uchwały Rady Miasta Marki �Uchwały Rady Miasta Marki �
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§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć, szkołę zespół szkół, a

także przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Mia-

sto Marki,

2) uczniu - należy prze to rozumieć ucznia szkoły lub wycho-

wanka przedszkola,

3) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów

prawnych,

4) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane przez

szkołę lub przedszkole miejsce zbiorowego korzystania z posił-

ków, w którym pracownicy stołówki wydają lub przygotowują i

wydają posiłki.

§ 2
1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły

mogą organizować stołówki.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnie-

ni są:

1) uczniowie,

2) pracownicy szkoły.

3. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły,

uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, wa-

runkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdol-

ność do nauki.

§ 3
1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez

uczniów i pracowników szkoły z posiłku w stołówce szkolnej,

odpowiednio do typu szkoły w wysokości:

1) w przedszkolu - 0,7 %

2) w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponad-

gimnazjalnej - 0,5%

- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na

zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002

roku, Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), nie wię-

cej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty

surowca przeznaczonego na wyżywienie, pomniejszone o wy-

nagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składki

naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania

stołówki.

2. Kwotę dziennej opłaty obowiązującej w danym miesiącu

określa zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 dyrektor

szkoły.

3. Opłatę miesięczną wyliczoną z uwzględnieniem kwoty, o

której mowa w ust. 2, uiszcza się z góry do 10 dnia miesiąca, w

którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, z

zastrzeżeniem ust. 4.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na

wniosek rodzica ucznia lub pracownika szkoły korzystającego

z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w

ust. 3 termin wniesienia opłaty miesięcznej za korzystanie z

posiłku w stołówce szkolnej.

5. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły

korzystającego z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega

uiszczona dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w

stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień

nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 6. Zasada ta ma zastoso-

wanie również w przypadku rezygnacji z posiłku.

6. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej opłaty za korzy-

stanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobec-

ności lub rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność

lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim

dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z

posiłku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia.

Uchwała nr XVIII/163/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku     

zmieniająca uchwalę nr  XV/121/2008
Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008

roku w sprawie zatwierdzenia planu
przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

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

2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.

29 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmiana-

mi) oraz art. 406, art. 420 i art. 421 ust.5 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednoli-

ty Dz. U. z 2008 roku, nr 25, poz. 150) uchwala się, co nastę-

puje:

§ 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/121/2008 Rady Miasta

Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia

planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały oraz podanie jej do publicznej wiado-

mości powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia 2008 roku.

Dokończenie ze str. 13

Dokończenie na str. 15
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Uchwała Nr XVIII/164/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie do zasobu nieruchomości gminnych,

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 nierucho-

mości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji

gruntów miasta Marki jako działka nr ewid. 107 o powierzch-

ni 375 m2 położona w Markach przy ul. Długiej w obrębie 1-

01, z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej oznaczo-

nej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

miasta „MARKI I” jako ulica Długa 43 KUL (ulica lokalna).

§ 2
Nabycie własności wymienionej w § 1 nieruchomości nastą-

pi ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/165/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku.
 

 w sprawie nieskorzystania z przysługujące-
go 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 Mia-

sto Marki prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej

nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Pro-

jektowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 31/56 o powierzchni

998 m2 w obrębie 4-06, zbywanej przez Tomasza i Marlenę

małż. Barjasz na rzecz Adama i Marianny małż. Pietrzak.

Numer warunkowej umowy sprzedaży – Repertorium A Nr

2484/2008 z dnia 20.04.2008 r.

Dokończenie ze str. 14 § 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/166/2008
Rady Miasta Marki

z dnia 14 maja 2008 roku.

w sprawie nieskorzystania z przysługującego
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 Mia-

sto Marki prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej

nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Gołę-

biej (dawniej przy ul. Wesołej), stanowiącej działkę nr ewid.

52/28 o pow. 700 m2 w obrębie 4-11 uregulowaną w księdze

wieczystej Kw. Nr WA1W/00074164/8, zbywanej przez Ro-

berta i Marzannę małż. Grudkowskich na rzecz Adama i

Agnieszki małż. Michalik.

Numer warunkowej umowy sprzedaży - Repertorium A Nr

11150/2008 z dnia 06.05.2008 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 kier. wew. 121

pok. 21 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. 1 wew. 107
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. 120,220
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 130, 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

pok. 8 wew. 148
srodowisko@marki.pl
Wydział Prawny pok. 32 wew. 153
Wydział Spraw Obywatelskich pok. 35 wew. 131
Urząd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludności pok. 34 wew. 131
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 101
rso@marki.pl
Zakład Usług Komunalnych ul. Lisa Kuli   3

� 781-11-01
techniczny@marki.pl
Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych ul. Klonowa 7

� 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. 800-2000, sob. 800-1400

niedz. 900-1500

ul. Fabryczna 1
Apteka „POD ESKULAPEM”� 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 900 - 1400

Apteka „ARALIA” � 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 830 - 1400

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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