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Dru gi Or lik w Mar kach
Wśród 52 lo ka li za cji do re ali za cji pro gra mu „Mo je Bo isko – Or lik 2012” w 2012

ro ku zo sta ło rów nież wy ty po wa ne mia sto Mar ki. 

Za rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, 14 lu te go, pod jął uchwa łę w któ rej wska zał sa mo rzą dy z ob sza -

ru Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, któ re otrzy ma ją do fi nan so wa nie na bu do wę kom plek sów bo isk Or lik.

Wska za ne zo sta ło rów nież mia sto Mar ki z lokalizacją przy ul. Okól nej, na te re nie Szko ły Pod sta wo wej

nr 1 im. Kor ne la Ma ku szyń skie go w Mar kach. 

Red.

Pierwszy marecki Orlik powstał przy ul. Stawowej. Został oddany do użytku na początku tego roku.
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Wo do ciąg Ma rec ki, przy stę pu jąc

do re ali za cji pro jek tu bu do wy ka na li -

za cji, pod pi sał w ma ju 2010 r. umo wę

na do fi nan so wa nie ze środ ków unij -

nych z Na ro do wym Fun du szem

Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki

Wod nej. Za war cie umo wy po zwo li ło

na re fun da cję po nie sio nych do tych -

czas wy dat ków na bu do wę ka na li za cji

oraz ogła sza nie ko lej nych prze tar gów.

Osta tecz na jed nak oce na pro jek tu na -

le ża ła do Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Pod ko niec stycz nia Ko mi sja Eu -

ro pej ska za twier dzi ła do fi nan so wa -

nie pro jek tu bu do wy ka na li za cji

na kwo tę ja ka zo sta ła za war ta

w umo wie z 2010 r. czy li

114 613 343 zł! jb

114 mln dla Ma rek
Ko mi sja Eu ro pej ska 25 stycz nia br., pod ję ła de cy zję o osta tecz nej ak cep ta cji
pro jek tu bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej w Mar kach. Tym sa mym przy pie czę to wa ne
zo sta ło do fi nan so wa nie w wy so ko ści po nad 114 mln zł. 

Od po nie dział ku (20.02.2012 r.) za mknię te zo sta ły

uli ce Li sa Ku li i Ban dur skie go w re jo nie skrzy żo wa nia

z Al. Marsz. J. Pił sud skie go. Obo wią zu je na tych uli cach

za kaz ru chu w oby dwu kie run kach. Po wo dem wpro wa -

dze nia zmia ny or ga ni za cji ru chu jest re ali za cja Kon trak -

tu 5a w ra mach pro jek tu pn. „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -

nej na ob sza rze aglo me ra cji mia sta Mar ki”.

Kon trakt 5a, któ re go Wy ko naw cą jest fir ma Skan -

ska S.A., obej mu je swym za kre sem re jo ny na wschód

od Al. Marsz. J. Pił sud skie go po mię dzy ul. So wiń skie go

i Ce gla ną a ul. Li sa Ku li. Z tej czę ści mia sta ście ki od -

pro wa dza ne bę dą do ka na łu sa ni tar ne go w ul. Ban dur -

skie go dwo ma prze wo da mi tłocz ny mi o śred ni cy 160 mm

w sta lo wej ru rze osło no wej o śred ni cy 500 mm uło żo -

nymi pod Al. Marsz. J. Pił sud skie go.

Przej ście pod Al. Marsz. J. Pił sud skie go bę dzie wy -

ko na ne me to dą prze wier tu ste ro wa ne go. Pod wy ko naw cą

tej czę ści Kon trak tu jest fir ma Ha mer Bru nar ska

Gruskoś Sp. j. z Kra ko wa.

Tech no lo gia prze wier tów ste ro wa nych po le ga na wy -

ko na niu, w pierw szym eta pie prac, z wy ko pu po cząt ko -

we go (ko mo ry star to wej) otwo ru pi lo ta żo we go. Po osią -

gnię ciu przez pi lo ta wy ko pu do ce lo we go (ko mo ry

odbior czej) roz po czy na się, dru gi etap prac – prze wiert

za sad ni czy. Po le ga on na roz wier ce niu otwo ru pi lo ta żo -

we go do od po wied niej śred ni cy i wpro wa dza niu za pro -

jek to wa nej sta lo wej ru ry osło no wej, w któ rej będzie

można umie ścić prze wo dy tłocz ne. Uro bek z rur sta lo -

wych usu wa ny jest przez prze no śni ki śli ma ko we do

komo ry star to wej.

Ste ro wa nie uzy sku je się tyl ko pod czas wy ko ny wa nia

prze wier tu pi lo ta żo we go. Ca ła ta jem ni ca stero wa nia po -

le ga na spe cjal nie skon stru owa nej gło wi cy wier cą cej,

za po mo cą któ rej mo żna pre cy zyj nie zdal nie ste ro wać

od wier tem.

W gło wi cy wier cą cej umiesz czo ne jest urzą dze nie,

któ re umo żli wia bie żą cą kon tro lę i ko ry go wa nie tra sy

prze wier tu.

Obec nie na ul. Ban dur skie go roz po czę ły się pra ce

zwią za ne z przy go to wa niem ko mo ry star to wej dla prze -

wier tu ste ro wa ne go. Ko mo ra od bior cza prze wier tu

wyko ny wa na jest w ul. Li sa Ku li. Wier ce nia od by wać się

bę dą na głę bo ko ści ok.4 m a ich dłu gość wy no sić bę dzie

ok. 50m.

Czas re ali za cji prze wi dzia ny przez pod wy ko naw cę

(Ha mer Bru nar ska Gru skoś) prze wi dzia ny jest do

08.03.2012 r. i do te go cza su ul. Ban dur skie go i Li sa Kuli

bę dą wy łą czo ne z ru chu.

Zamknięte
skrzyżowanie

26 lu te go za ob ser wo wa no wzrost

po zio mu wo dy na rze ce Dłu giej

i Czar nej. Po ja wi ły się ta kże za to ry

w ko ry cie rze ki, któ re słu żby miej -

skie usu wa ły w no cy, z 26 na 27 lu -

te go.

Sy tu ację nie bez piecz ną spo wo do -

wał je den z miesz kań ców, któ ry za sy -

pał rów me lio ra cyj ny przy ul. Dłu -

giej. Rów ten wy peł nił się wo dą, co

skut ko wa ło pod to pie niem oko licz -

nych te re nów. Obec nie rów jest po -

now nie dro żny, a słu żby miej skie

na bie żą co mo ni to ru ją sy tu ację.

W przy pad ku za uwa że nia za gro żeń,

miesz kań cy mo gą dzwo nić na te le -

fon alar mo wy 501437802.

red.

Wy so ki po ziom rzek
Z po wo du roz to pów nie bez piecz nie pod niósł się 
stan rze ki Dłu giej oraz rze ki Czar nej. 
Pra cow ni cy Wy dzia łu Mo ni to rin gu i Za rzą dza nia 
Kry zy so we go urzę du mia sta mo ni to ru ją po ziom wo dy.
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Ak cja wpro wa dze nia w Mar kach I stre fy bi le to -

wej zo sta ła za ini cjo wa na w 2011 r. przez Syl wię

Ma tu siak – rad ną po wia to wą z Ma rek (PiS). Zbie ra -

no pod pi sy miesz kań ców pod pe ty cją ob ję cia mia -

sta Mar ki I stre fą bi le to wą. Jed no cze śnie pro wa dzo -

no roz mo wy z Za rzą dem ZTM od no śnie kosz tów.

Mia sto mia ło by do dat ko wo mie sięcz nie pła cić

ok. 800 tys. zł. Kwo ta ta zo sta ła przez bur mistrz

Janu sza We rczyń skie go umiesz czo na w pro jek cie

bu dże tu mia sta na 2012 rok. Wszyst ko wska zy wa ło

na to, że I stre fa jest co raz bli żej i co raz bar dziej

praw do po dob na.

Jed nak sy tu acja dia me tral nie się zmie ni ła na po -

cząt ku ro ku. ZTM skie ro wał pi smo do bur mi strza

mia sta, w któ rym po wo łu jąc się na prze pro wa dzo ną

ana li zę, stwier dza, że kosz ty ja kie mu siało by po nieść

mia sto Mar ki są znacz nie wy ższe, po nad 4 mln zł.

ZTM tłu ma czy to tym, że do tych cza so we wy li cze -

nia by ły tyl ko sza cun ko we i utrzy ma nie ich spo wo -

do wa ło by stra ty dla ZTM w wy so ko ści 2 mln 135

tys. zł rocz nie. Jed nak ana li zy tej, po za ZTM, nikt

nie wi dział.

Za ist nia ła sy tu acja spo wo do wa ła, że zo sta ła

zwo ła na Nad zwy czaj na Se sja Ra dy Mia sta, na któ -

rą zo stał za pro szo ny przed sta wi ciel ZTM. Nie ste ty,

in ne obo wiąz ki, nie po zwo li ły mu na obec ność pod -

czas se sji. Jed no cze śnie za pew nio no, że ZTM nie

uchy la się od roz mów i chęt nie się spo tka w in nym

ter mi nie.

Rad ni na se sji, jed no gło śnie przy ję li w for mie

ofi cjal nej uchwa ły Sta no wi sko w spra wie ob ję cia
mia sta Mar ki pierw szą stre fą bi le to wą. jot ka

Bez tań szych
bi le tów

Jesz cze nie daw no wej ście Ma rek do I stre fy bi le to wej by ło na wy cią gnię cie rę ki.
Jed nak ZTM zmie ni ło swo je sta no wi sko i pod nio sło kwo tę, któ rą mia sto mu sia ło by
za pła cić za I stre fę.
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Ko mu ni ka cja au to bu so wa łą czą ca mia sto Mar ki

z War sza wą to jed na z naj wa żniej szych po trzeb

miesz kań ców na sze go mia sta, któ rej za spo ko je nie

sta no wi szcze gól ny przed miot tro ski ma rec kie go

sa mo rzą du. Od lat współ pra cu je my w tym za kre sie

z wła dza mi sto li cy. Od 2004 ro ku współ pra ca ta

opie ra się na za sa dzie par ty cy pa cji na sze go mia sta

w fi nan so wa niu dzia łal no ści prze wo zo wej ma ją cej

z za ło że nia cha rak ter de fi cy to wy.

Li nie au to bu so we pro wa dzą ce do Ma rek ma ją

cha rak ter pod miej ski. Wią że się z tym zwięk szo na

opła ta za prze jazd. Co naj mniej od 2005 ro ku wła -

dze sa mo rzą do we Ma rek czy nią sta ra nia o ob ję cie

na sze go mia sta pierw szą stre fą bi le to wą. Za przy ję -

ciem ta kie go roz wią za nia prze ma wia nie wiel ka od -

le głość na sze go mia sta od cen trum sto li cy.

W dniu 20 paź dzier ni ka 2006 ro ku pod pi sa ny

zo stał list in ten cyj ny, w któ rym Za rząd Trans por tu

Miej skie go oraz mia sto Mar ki za de kla ro wa ły

wspól ne dą że nie do re ali za cji te go ce lu. W 2007

roku Za rząd Trans por tu Miej skie go uza le żnił ob ję -

cie Ma rek pierw szą stre fą bi le to wą od zgo dy

na zwięk sze nie udzia łu w fi nan so wa niu kosz tów

funk cjo no wa nia li nii au to bu so wych z ist nie ją cych

ów cze śnie 25% do 60%. W ów cze snych re aliach

bu dże to wych przy ję cie te go wa run ku nie by ło

możli we. Nie ozna cza ło to jed nak na szej re zy gna cji

z ce lu, któ ry w świe tle li stu in ten cyj ne go uzna wa li -

śmy za cel wspól ny.

Je sie nią 2011 ro ku na rę ce Bur mi strza Mia sta

Mar ki oraz Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta zło żo no

pod pi sa ną przez po nad 2 ty sią ce osób pe ty cję

w spra wie ob ję cia mia sta Mar ki pierw szą stre fą bi -

le to wą Ak cja spo łecz na zor ga ni zo wa na przez ma -

rec kie struk tu ry Pra wa i Spra wie dli wo ści wy wo ła ła

wiel kie po ru sze nie wśród miesz kan ców. Głos za brał

ta kże Za rząd Trans por tu Miej skie go. W dniu 8 lip -

ca 2011 ro ku na stro nie in ter ne to wej ZTM uka zał

się ko mu ni kat, w któ rym stwier dzo no, że „Ini cja ty -

wa po cią ga za so bą do dat ko we kosz ty (780 tys. zł

rocz nie), dla te go wnio sko daw cy po win ni wska zać

źró dła fi nan so wa nia w bu dże cie gmi ny Mar ki”.

Na pod sta wie wspo mnia ne go ko mu ni ka tu

w pro jek cie bu dże tu na 2012 rok za bez pie czo ne zo -

sta ły więk sze środ ki na ten cel w wy so ko ści jed ne -

go mi lio na zło tych. W na szym prze ko na niu da wa ło

to gwa ran cję sfi nan so wa nia pro jek tu. Ku na sze mu

wiel kie mu za sko cze niu w pi śmie z dnia 11 stycz -

nia 2012 ro ku ofi cjal ne sta no wi sko Za rzą du Trans -

por tu Miej skie go nie po kry wa ło się z tre ścią ko mu -

ni ka tu in ter ne to we go z dnia 8 lip ca 2011 ro ku. Poin -

for mo wa no nas, że prze pro wa dzo no?ana li zę po mia -

rów na peł nień oraz kon tro li bi le to wych na li niach

pod miej skich ob słu gu ją cych Mar ki? Z ana li zy tej

wy ni ka, że przy stą pie nie Ma rek do pierw szej stre fy

bi le to wej z jed no cze snym utrzy ma niem obec ne go

po zio mu do fi nan so wa nia li nii au to bu so wych (40%)

przy nie sie ZTM stra ty na po zio mie ok. 2 135 000 zł

rocz nie. Ozna cza to pra wie trzy krot ny wzrost ocze -

ki wa ne go do fi nan so wa nia.

Wa run ki fi nan so we po sta wio ne przez Za rząd

Trans por tu Miej skie go w za sad ni czy spo sób prze -

kra cza ją na sze mo żli wo ści bu dże to we. Po przy stą -

pie niu mia sta Mar ki do I stre fy bi le to wej mu sie li by -

śmy wy asy gno wać z bu dże tu Mia sta ok. 4,4 mln

zło tych rocz nie na funk cjo no wa nie trans por tu zbio -

ro we go. Po za tym nie ro zu mie my i w ża den ra cjo -

nal ny spo sób nie po tra fi my wy ja śnić tak ra dy kal ne -

go zwięk sze nia ocze ki wań ZTM.

De fi cyt funk cjo no wa nia war szaw skiej ko mu ni -

ka cji miej skiej wy no si oko ło 60%. Wy so kość de fi -

cy tu dla li nii au to bu so wych pro wa dzą cych do Ma -

rek zo sta ła przez ZTM usta lo na na po zio mie 82%.

Usta le nie to bu dzi na sze naj po wa żniej sze wąt pli wo -

ści i za strze że nia. W na szej oce nie nie jest mo żli we,

aby wpły wy z bi le tów na li niach au to bu so wych pro -

wa dzą cych do Ma rek mia ły po kryć za le d wie 18%

kosz tów ich funk cjo no wa nia.

Po nad to pra gnie my zwró cić uwa gę, że na szej

współ pra cy od po cząt ku to wa rzy szy ło prze ko na nie,

że li nie au to bu so we do je żdża ją ce do Ma rek za spo -

ka ja ją ta kże po trze by miesz kań ców sto li cy.

W związ ku z tym nikt do tąd nie kwe stio no wał za sa -

dy, że de fi cyt wy ni ka ją cy z funk cjo no wa nia ko mu -

ni ka cji łą czą cej War sza wę z Mar ka mi wi nien ob cią -

żać bu dże ty oby dwu gmin.

Wy ra ża jąc nasz głę bo ki za wód i roz cza ro wa nie

no wym sta no wi skiem Za rzą du Trans por tu Miej -

skie go oraz na wią zu jąc do na szych bar dzo do brych

do świad czeń zwią za nych z do tych cza so wą współ -

pra cą, na dal de kla ru je my go to wość na wią za nia

współ pra cy w za kre sie ob ję cia Ma rek pierw szą stre -

fą bi le to wą. Ocze ku je my zmia ny sta no wi ska do ty -

czą ce go za kre su fi nan so wa nia pro jek tu przez mia -

sto Mar ki umo żli wia ją ce go przy stą pie nie Mia sta

do re ali za cji opi sy wa ne go pro jek tu na ak cep to wal -

nym dla na sze go bu dże tu po zio mie. Ocze ku je my

także przed sta wie nia wy li czeń i ana liz, z któ rych

wy ni ka ocze ki wa nie par ty cy pa cji fi nan so wej

z naszej stro ny na tak wy so kim po zio mie.

Sta no wi sko w spra wie ob ję cia mia sta Mar ki 
pierw szą stre fą bi le to wą
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W ra mach re ali za cji Gmin ne -

go Pro gra mu Pro fi lak ty ki Roz -

wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho -

lo wych w dniu 9 lu te go 2012

ro ku do ko na no pod su mo wa nia

kam pa nii „Po zo ry my lą – do wód

nie”. Peł no moc nik ds. Roz wią zy -

wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych

uho no ro wał sklep Nr 32 miesz -

czą cy się przy Al. Marsz. J. Pił -

sud skie go 138 dy plo mem „Od po -

wie dzial ne go sprze daw cy” oraz

wrę czył na gro dę rze czo wą. Sklep

zo stał na gro dzo ny w ra mach ba -

da nia, prze pro wa dzo ne go me to dą

ob ser wa cji uczest ni czą cej tzw.

„Ta jem ni czy klient”, pod czas

któ re go sprze daw ca za żą dał do -

wo du oso bi ste go od oso by nie -

peł no let niej przy pró bie za ku pu

na po ju al ko ho lo we go. 

Mia sto ka żde go ro ku or ga ni zu -

je bez płat ne szko le nia za m knię te

oraz te re no we w punk tach sprze -

da ży w za kre sie prze strze ga nia

wa run ków sprze da ży al ko ho lu

oraz do ko nu je kol por ta żu bez płat -

nych ma te ria łów edu ka cyj nych

do skle pów, ce lem ogra ni cze nia

sprze da ży al ko ho lu nie peł no let -

nim a ta kże pod nie sie nia świa do -

mo ści i kształ to wa nia wła ści wych

po staw wśród miesz kań ców.

Zna my od po wie dzial ne go
sprze daw cę
Uho no ro wa no „Od po wie dzial ne go sprze daw cę” za wła ści wą po sta wę pod czas
pró by za ku pu al ko ho lu przez oso bę nie let nią.

Pro gram obej mo wał oso by, któ re ukoń czy ły 65 lat. Pro wa dzo ny był przez NZOZ „Escu lap” oraz

NZOZ „Kar dio -Med”, któ re łącz nie za szcze pi ły 331 osób. Na re ali za cję pro gra mu mia sto Mar ki wy da ło

kwo tę 11 585 zł.

Pro gram bez płat nych szcze pień ochron nych prze ciw ko gry pie dla osób, któ re ukoń czy ły 65 lat, pro wa -

dzo ny jest od 2008 ro ku i fi nan so wa ny z bu dże tu mia sta Mar ki. Sko rzy sta ło już z nie go po nad 1300 osób.

Pro fi lak ty ka w za kre sie szcze pień przy no si re duk cję za cho ro wań na gry pę oraz kosz tów po nie sio nych

na le cze nie pa cjen ta. Tym sa mym spa dek licz by przy pad ków wy ma ga ją cych ho spi ta li za cji i po wi kłań ja -

kie za so bą nie sie ry zy ko cho ro by.

Pod ko niec ro ku 2012 Mia sto pla nu je kon ty nu ację pro gra mu bez płat nych szcze pień.

A.Torsz

Gry py się nie bo ją
Z koń cem stycz nia za koń czo no pro gram bez płat nych szcze pień prze ciw ko gry pie,
trwa ją cy od 29 wrze śnia 2011 ro ku. 
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II Grand Prix Dzie ci, Mło dzie ży i Ama to rów
w Bad min to nie 2011/2012 

o „Pu char Bur mi strza Mia sta Mar ki”

A oto wy ni ki:

Ka te go ria SP – do kla sy 2

Dziew czę ta

1. Jan kow ska Ma ja 

2. Ro sa Ania

3. Ha łat kie wicz Wik to ria

Chłop cy

1. Krzy ża now ski Ja kub

2. Ku bań ski Da wid

3. Re piń ski Igna cy i Cho le wiń ski Igor

SP – kla sy 3–4

1. Pla so ta An tek 

2. Ka za nec ka Ola

3. Grzy bek Na ta sza

SP – kla sy 5-6

1. Koc Ad rian 

2. Mał czuk Da niel

3. Ki dec ki Mi chał

Gim na zjum – dziew czę ta

1. Mał czuk Iza be la 

2. So bo lew ska Ju sty na 

3. Po my ka ła Iza

Ama to rzy – ko bie ty

1. De ber na Agniesz ka

2. Rud nik Iwo na

3. Krzy ża now ska Ma ria

Ama to rzy – mę żczyź ni

1. Koc Ja ro sław

2. Klo now ski Ma rek

3. Se ku ła Ma rian

OPEN

1. Go łąb Piotr

2. Da nie lak Ro bert

3. Iwań ski Da riusz

MUKS 4 Mar ki

W so bo tę 11 lu te go 2012r. Ha la Spor to wa Szko ły Pod sta -

wo wej nr 4 go ści ła 36 (re kord fre kwen cji) mi ło śni ków

badmin to na z Ma rek i oko lic na II Grand Prix Dzie ci,

Młodzie ży i Ama to rów w Bad min to nie 2011/2012 o „Pu char

Bur mi strza Mia sta Mar ki” or ga ni zo wa nym przez Mię dzysz -

kol ny Uczniow ski Klub Spor to wy 4 Mar ki. Za wod nicz ki

i za wod ni cy ry wa li zo wa li w 8 gru pach na 5 kor tach o zwy -

cię stwo w swo jej ka te go rii. Ro ze gra no pra wie 70 po je dyn -

ków. Wie le po je dyn ków sta ło na wy so kim po zio mie. Na za -

koń cze nie im pre zy naj lep si bad min to ni ści otrzy ma li me da le

i dy plo my. Za pra sza my wszyst kich chęt nych na za ję cia

w po nie dział ki, śro dy i piąt ki w godz. 16:30–18:00 do Szko -

ły Pod sta wo wej Nr 4 w Mar kach ul. Du ża 3. Na stęp ny tur -

niej już w mar cu – za pra sza my!
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To wła śnie do gim na zja li stów z klas pierw szych

i dru gich skie ro wa ny był pro jekt „Za graj my o suk ces”.

Włą cze nie do pro jek tu ozna cza ło mo żli wość uczest nic -

twa w za ję ciach ró żne go ty pu: od spor to wych po ję zy ko -

we. Za ję cia od by wa ły się w pię ciu blo kach: ję zyk an giel -

ski, za ję cia ma te ma tycz no -przy rod ni cze, spor to we,

wspar cie psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne, tech no lo gie in -

for ma cyj no -ko mu ni ka cyj ne. Wzię ło w nich udział oko ło

50 uczniów. Dla ka żde go coś in te re su ją ce go. 

Rów ne szan se

Pro jekt za kła dał za rów no roz wi ja nie umie jęt no ści oraz

za in te re so wań uczniów, jak i za ję cia wy rów naw cze, dla

tych któ rzy ma ją pro ble my z na uką. Co wa żne, ucznio wie

obok za jęć (na ró żnych po zio mach) z ję zy ka an giel skie go,

in for ma ty ki, na uk przy rod ni czych, otrzy my wa li ta kże

wspar cie psy cho lo gicz ne oraz pe da go gicz ne. 

– Dla mło dzie ży w wie ku gim na zjal nym ta kie wspar cie
jest bar dzo wa żne. Ucznio wie ma ją sze reg pro ble mów wy -
ni ka ją cych ta kże z okre su doj rze wa nia, ten wiek nie jest
ła twy ani dla nich, ani dla ich oto cze nia – mó wi pa ni Te -

re sa La skow ska, szkol na pe da gog pro wa dzą ca za ję cia. 

O po trze bie ta kich za jęć za pew nia uczeń kla sy III, Da -

niel Li pok: – Mó wiąc naj ogól niej uczy łem się, jak le piej
żyć i ko mu ni ko wać się z oto cze niem. Dziś, po ró żnych tre -

nin gach prze pro wa dzo nych przez pa nią Te re sę, wy da je mi
się, że le piej do ga du ję się z ro dzi ca mi i ko le ga mi.

Peł na na zwa pro jek tu brzmia ła „Wy rów ny wa nie

szans edu ka cyj nych uczniów po przez do dat ko we za ję cia

roz wi ja ją ce kom pe ten cje klu czo we – Za graj my o suk -

ces” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki

Prio ry tet IX Roz wój wy kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio -
nach. Szkol ny mi ko or dy na to ra mi pro jek tu by ła pa ni

Iwo na Karsz nia – Tru siak oraz pa ni Syl wia Ski ba.

Fi zycz ny bzik i pił ka no żna

Naj więk szym suk ce sem oka za ły się za ję cia ma te ma -

tycz no -przy rod ni cze i spor to we. Te na uczniow skiej gieł -

dzie by ły naj wy żej no to wa ne. 

– Na za ję ciach eks pe ry men to wa li śmy. Cią gle ro bi li -
śmy do świad cze nia, po to, by udo wod nić ja kąś teo rię.
Tak zdo by wa na wie dza jest su per – mó wi uczen ni ca kla -

sy II, Alek san dra Go froń. – Po za tym wy je żdża li śmy
na wy ciecz ki do Cen trum Na uki Ko per nik, na Po li tech ni -
kę War szaw ską. Mnie naj bar dziej po do ba ły się ro bo ty
w Ko per ni ku. 

Pro jekt za kła dał udział w wie lu wy ciecz kach.

Ucznio wie by li w Cen trum Na uki Ko per nik, na wy sta -

wie Czło wiek – ewo lu cja nie zwy kła w PKiN, na Fe sti wa -

lu Na uki zor ga ni zo wa nym przez Po li tech ni kę War szaw -

ską Jak to dzia ła? Ener gia XXI wie ku, w nad le śnic twie

w Mar kach Ochro na eko sys te mu. 

– Uczniów in te re so wa ły eks pe ry men ty i wy ciecz ki.
Wiel kim po wo dze niem cie szył się wy kład o pro mie nio wa -
niu na Po li tech ni ce War szaw skiej i po ka zy wa ny tam sa -
mo chód na prąd oraz pro to typ do mu „oszczę dza ją ce go”
ener gię – mó wi pa ni Iwo na Karsz nia – Tru siak, ko or dy -

na tor pro jek tu jed nej z grup.

Wie lu en tu zja stów mia ły za ję cia spor to we, zwłasz -

cza gry ze spo ło we: siat ków ka, ko szy ków ka, pił ka ręcz -

Z suk ce sem za gra li śmy
o suk ces
Z koń cem 2011 ro ku w Ze spo le Szkół Nu mer 2 im. Pry ma sa Ty siąc le cia
w Mar kach za koń czył się pięt na sto mie sięcz ny pro jekt edu ka cyj ny „Za graj my
o suk ces”. Pro jekt był re ali zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Wnio sko daw cą apli ku ją cym w imie niu szko ły o udział w pro jek cie było
mia sto Mar ki. Szko ła by ła je dy ną pla ców ką w mie ście, któ rej uda ło się włą czyć
do te go pro gra mu sys te mo we go pro wa dzo ne go na Ma zow szu. 
Wy nik rocz nej ak cji to za do wo le ni, go to wi do no wych dzia łań 
i nie stan dar do wych form ak tyw no ści gim na zja li ści.
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na i szcze gól nie pił ka no żna. Wa żnym za ło że niem by ło

utrwa la nie wśród uczniów za sad fa ir play. Udział w pro -

jek cie po mógł ta kże do po sa żyć sa lę gim na stycz ną.

Szko ła na po trze by za jęć ku pi ła pił ki do ko szy ków ki,

pił ki no żnej i ręcz nej, ma ty, rę ka wi ce i wie le in nych po -

mo cy. 

Zo sta nie ener gia i cie ka wość świa ta

Trwa ją cy pięt na ście mie się cy pro jekt był do sko na łą

oka zją do po ka za nia uczniom, że zdo by wa nie wie dzy

jest fa scy nu ją cym pro ce sem i mo że być tren dy. Co zo sta -

nie? Licz na gru pa uczniów, któ rzy uwie rzy li w sie bie

i udo wod ni li so bie, że po tra fią nie stan dar do wo my śleć

i znaj do wać al ter na tyw ne roz wią za nia pro ble mów. 

– Ich do cie kli wość wi dać na lek cjach. Drą żą, wier cą
dziu rę w brzu chu, chcą wie dzieć wię cej, sa mi po szu ku ją
roz wią zań, wy szu ku ją cie ka wost ki. To bar dzo bu du ją cy
wi dok i my ślę, że z du żej mie rze za wdzię cza ją to udzia ło -
wi w pro gra mie – mó wi pa ni Syl wia Ski ba. – Do dat ko wą
ko rzy ścią jest umie jęt ność mą dre go ko rzy sta nia z kom pu -
te ra. Za ję cia in for ma tycz ne ich te go na uczy ły. 

Przez pięt na ście mie się cy ucznio wie uczest ni czą cy

w pro jek cie po sze rza li, zdo by wa li wie dzę i umie jęt no ści,

wy je żdża li na wy ciecz ki Prze ko na li się, że świat jest cie -

ka wy i ma im du żo do za ofe ro wa nia. To bo gac two, któ re

zo sta nie na za wsze. A prze cież na uka i wie dza jak po wie -

dział Kurt Von ne gut, to naj bar dziej de fi cy to wy to war

na świe cie. War to go więc zdo by wać.

Ze spół Szkół nr 2

Dzień 
In te gra cji
w Mar kach

Po raz siód my w Gim na zjum nr 2
w Mar kach zor ga ni zo wa ny zo stał 
Dzień In te gra cji. Od dzie się ciu lat
szko ła pro wa dzi od dzia ły in te gra cyj ne.

W tym ro ku uro czy stość uświet ni ła trój ka nie -

peł no spraw nych spor tow ców: Ka ta rzy na Miel carz,

mi strzy ni i re kor dzist ka Pol ski w pły wa niu, Ar ka -

diusz Ja błoń ski i Ste fan Ma kow ski – szer mie rze,

me da li ści olim piad w Syd ney i Ate nach.

Wier szem i ser cem ma lo wa ne

Na po wi ta nie ucznio wie klas in te gra cyj nych za -

pre zen to wa li spek takl z X Prze glą du Umie jęt no ści

Ar ty stycz nych Osób Nie peł no spraw nych „Wier -

szem i ser cem ma lo wa ne” w Wo ło mi nie.

Na stęp nie za pro sze ni go ście opo wia da li o swo -

jej wal ce z co dzien ny mi ogra ni cze nia mi wy ni ka ją -

cy mi z nie peł no spraw no ści. Mó wi li o spor to wych

osią gnię ciach, wy sił ku, ja ki trze ba wło żyć w przy -

go to wa nia. 

Warsz ta ty

„Za le ty i wa dy szko ły in te gra cyj nej”, „10 ży -

czeń dla świa ta bez ba rier”, „spraw ny – nie peł no -

spraw ny trak to wać rów no” i tym po dob ne ha sła to -

wa rzy szy ły warsz ta tom, pod czas któ rych mło dzież,

go ście i na uczy cie le, po dzie le ni na kil ku na sto oso -

bo we gru py, pro wa dzi li wspól ną dys ku sję.

Po je dyn ki

Na za koń cze nie pan Ar ka diusz i pan Ste fan za -

pro si li uczniów do udzia łu w szer mier czych po je -

dyn kach. Nie któ rym na wet uda ło się po ko nać mi -

strzów! Tym mi łym ak cen tem za koń czył się już

ko lej ny dzień in te gra cji. IF
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Do cho dy mia sta za pla no wa no w wy -

so ko ści 84 448 777 zło tych a wy dat ki

kształ tu ją się w wy so ko ści 87 368 777

zło tych (de fi cyt wy nie sie 2 920 000 zło -

tych). De fi cyt zo sta nie zrów no wa żo ny

przy cho da mi po cho dzą cy mi z emi sji ob -

li ga cji ko mu nal nych.

Roz sze rze nie za kre su za dań

Pro jekt bu dże tu zo stał przed ło żo ny przez bur mi -

strza Ra dzie Mia sta je sie nią 2011 ro ku. Zmia ny

wnie sio ne przez rad nych spo wo do wa ły zwięk sze -

nie wy dat ków po przez roz sze rze nie za kre su za dań,

któ re ma ją być re ali zo wa ne w 2012 ro ku. Wsku tek

kom pro mi su po wstał osta tecz ny pro jekt bu dże tu

prze gło so wa ny na stycz nio wej se sji. 

Skut ki wiel kiej wo dy

Więk sze niż w la tach po przed nich środ ki

(700 000 zł) prze zna czo no na bu do wę, utrzy ma nie

i mo der ni za cję ro wów od pro wa dza ją cych wo dę

desz czo wą. To efekt do świad czeń zwią za nych z let -

ni mi ule wa mi. 

Wraz z ko niecz no ścią in we sto wa nia zwią za ne go

z udro żnie niem ro wów po ja wia się kwe stia, od wod -

nie nia ulic. Na ten cel prze zna czo no 2 000 000 zł.

Pra ce zwią za ne z od wod nie niem bę dą pro wa dzo ne

m.in. na uli cach Ko per ni ka, Ja gieł ły, So sno wej,

Lisiej, Mo niusz ki, Ja na Paw ła II, Wy szyń skie go,

Za jącz ka, So wiń skie go i We nec kiej (ul. Głów na zo -

sta nie uję ta w przy go to wy wa nym pro jek cie).

Utrzy ma nie gmin nych dróg bę dzie kosz to wa ło

w 2012 ro ku 4 000 000 zł. Aż 3 500 000 zo sta nie

prze zna czo ne na od szko do wa nia z ty tu łu wy ku pu

grun tu pod no we dro gi. 

Zo sta nie ta kże wy bu do wa ne oświe tle nie na kil -

ku na stu gmin nych uli cach.

Ko lej ny Or lik

Już wia do mo, że zo sta ła przy zna na do ta cji

na bu do wę ko lej ne go „Or li ka”. Kom pleks bo isk po -

wsta nie przy Szko le Pod sta wo wej Nr 1. Przed się -

wzię cie po chło nie 1 700 000 zł. W ra mach do ta cji

od Mi ni stra Spor tu i Mar szał ka Wo je wódz twa Ma -

zo wiec kie go po win no wpły nąć 666 000 zło tych.

Rów nież w for mie wspól ne go fi nan so wa nia

z in sty tu cja mi ze wnętrz ny mi ma być bu do wa ny

ska te -park na te re nie szko ły przy ul. Wcza so wej.

Koszt in we sty cji to 150 ty się cy zło tych.

Oświa ta

Za pla no wa na jest bu do wa no wej sie dzi by Ze -

spo łu Szkół Nr 1. Kwo ta za pla no wa na w bu dże cie

to 1 900 000 zło tych. Pro jekt in we sty cji ma być sfi -

nan so wa ny wspól nie z Po wia tem Wo ło miń skim.

Sta ro stwo pla nu je po bu do wa nie w ra mach wspól nej

in we sty cji no wo cze sne go tech ni kum. Ra da Po wia tu

w bu dże cie na 2012 rok prze zna czy ła 500 tys.

na pro jekt. Na stycz nio wej Se sji Ra da Po wia tu

prze ka za ła mia stu Mar ki za da nie za ło że nia i pro wa -

Bu dżet na 2012 rok
31 stycz nia pod czas po sie dze nia Ra dy Mia sta Mar ki zo stał uchwa lo ny bu dżet
na 2012 rok.
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dze nia tech ni kum oraz li ceum ogól -

no kształ cą ce go.

Przed współ pra cu ją cy mi sa mo -

rzą da mi po ja wia się wa żne za da nie

wspól ne go za bie ga nia o środ ki ze -

wnętrz ne na tę in we sty cję.

Ale nie tyl ko ten pro jekt bę dzie

pod le gał ta kim sta ra niom. W przy -

pad ku otrzy ma nia do fi nan so wa nia

trzy pu blicz ne przed szko la zo sta ną

pod da ne ter mo mo der ni za cji (in sta la -

cje grzew cze we wnętrz ne i ele wa -

cje). Po dob nie zo sta nie zmo der ni zo -

wa ny bu dy nek urzę du miej skie go.

Ka na li za cja

W Mar kach re ali zo wa ny jest

obec nie naj więk szy na Ma zow szu

pro gram bu do wy sie ci ka na li za cyj -

nej. In we sty cje tę wy ko nu je gmin na

spół ka Wo do ciąg Ma rec ki. W bu dże -

cie mia sta na 2012 rok prze wi dzia -

no 4 000 000 zł na po kry cie czę ści

tzw. wkła du wła sne go oraz na do fi -

nan so wa nie pro gra mu po mo cy

miesz kań com w bu do wie przy łą czy

ka na li za cyj nych.

Pierw sza stre fa bi le to wa

Prze zna czo no 1 000 000 zł

na włą cze nie Ma rek do pierw szej

stre fy bi le to wej, co w efek cie ob ni ży -

ło by ce nę bi le tów dla miesz kań ców. 

Ocze ki wa nia Za rzą du Trans por tu

Miej skie go się ga ją ce kwo ty

2 200 000 zł spo wo do wa ły zwo ła nie

nad zwy czaj nej se sji Ra dy Mia sta

i wy sto so wa nie sta no wi ska do ZTM.

Od po wiedź na dej dzie za pew ne

na po cząt ku mar ca.

Hi sto ria

Ra da Mia sta przy chy li ła się

do wnio sku bur mi strza o prze zna -

cze nie 150 000 zło tych na od bu do wę

Po mni ka Żoł nie rzy 1920 ro ku

(do sierp nia 2012 ro ku ma być po bu -

do wa ny na ma rec kim cmen ta rzu). 

RP
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Uchwa ła Nr XX/138/2012 

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą za bu -

do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy ul. Spo -

koj nej 16 sta no wią cej część dział ki nr ewid. 2/4 z ob rę bu 1-18 o pow. 634

m

2 

ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres do 31 grud nia 2014 ro ku. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XX/139/2012

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą nie -

za bu do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy ul.

Wi śnio wej, sta no wią cej część dział ki nr ewid. 284/2 z ob rę bu 4-04

o pow. 95 m

2 

ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres do dnia 31 grud -

nia 2013 ro ku. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XX/140/2012

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą za -

bu do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy Al.

Marsz. J. Pił sud skie go, sta no wią cej część dział ki nr ewid. 125 z ob rę -

bu 3-08 o pow. 120 m

2 

ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres do dnia 31

grud nia 2014 ro ku. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XX/141/2012 

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą za -

bu do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy ul.

Okól nej sta no wią cej część dział ki nr ewid. 49 i 51 z ob rę bu 3-02

o pow. 500 m

2 

ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres do dnia 31 grud -

nia 2014 ro ku. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XX/142/2012 

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku 

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:
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§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą za -

bu do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy ul.

Grun waldz kiej sta no wią cej część dział ki nr ewid. 15/21 z ob rę bu 3-03

o pow. 72,60 m

2 

ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres do 31 grud -

nia 2014 ro ku. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XX/143/2012 

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wy mi dzie rżaw ca mi

n/w za bu do wa nych nie ru cho mo ści grun to wych po ło żo nych w Mar kach

przy ul. Wspól nej ko lej nych umów dzie rża wy na okres do dnia 31

grud nia 2014 ro ku. 

część dział ki nr ewid 74/24 z ob rę bu 4-03 o pow. 12m

2

część dział ki nr ewid 74/24 z ob rę bu 4-03 o pow. 15m

2

część dział ki nr ewid 74/24 z ob rę bu 4-03 o pow. 15m

2

część dział ki nr ewid 74/24 z ob rę bu 4-03 o pow. 17m

2

część dział ki nr ewid 74/24 z ob rę bu 4-03 o pow. 17m

2

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XX/144/2012 

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 31 stycz nia 2012 ro ku 

w spra wie dzie rża wy grun tu 
sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą nie -

za bu do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy ul.

Grun waldz kiej, sta no wią cej część dział ki nr ewid. 12 z ob rę bu 3-03

o pow. 1500 m

2 

ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres do dnia 31 grud -

nia 2014 ro ku. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług

Komu nal nych w Mar kach.

u––––––F

● Informacja o pracy Burmistrza Miasta Marki od 23 stycznia do 20 lutego 2012 roku ●

Z ZA KRE SU ZA MÓ WIEŃ 

PU BLICZ NYCH

tryb po za usta wo wy – art. 4 usta wy 
Pra wo za mó wień pu blicz nych

1. za warł umo wę z fir mą AG COM PLEX,

War sza wa ul. Ma ry wil ska 44, na od bie ra nie

i trans port prze ter mi no wa nych le ków z po -

jem ni ków zlo ka li zo wa nych w ap te kach

na te re nie mia sta Mar ki; war tość umo wy

– 600,00 zł za rok,

2. za warł umo wę z fir mą PBH LAZ BUD s.c.

T. Zie liń ski, M. Za lew ski, Mar ki ul. Ma -

ła 78 na wy bu do wa nie ogro dze nia o dłu go -

ści 48 mb przy ul. Kar ło wi cza, na skrzy żo -

wa niu z ul. Od ro wą ża w Mar kach,

w związ ku z po sze rze niem ul. Kar ło wi cza;

war tość umo wy – 11.758,80 zł,

3. za warł umo wę z fir mą PBH LAZ BUD s.c.

T. Zie liń ski, M. Za lew ski, Mar ki ul. Ma ła 78

na wy bu do wa nie ogro dze nia o dłu go -

ści 23 mb przy ul. Kar ło wi cza w Mar kach

wraz z usu nię ciem ist nie ją ce go ogro dze nia,

w związ ku z po sze rze niem ul. Kar ło wi cza;

war tość umo wy – 7.355,40 zł,

4. za warł dwie umo wy na ob słu gę sztucz ne go

lo do wi ska na te re nie miej skie go kom plek su

spor to we go przy ul. Sta wo wej w mie sią cu

lu tym 2012 ro ku; war tość umów – 1.950,00

zł/oso bę

5. za warł umo wę z fir mą PHU BRUK – BUD

J. Ty miń ski, Wo ło min ul. Ka sprzy kie wi -

cza 131, na re mont wjaz du z ul. Sło necz nej

o po wierzch ni 55 m

2

(zgod nie art. 29 ust. 2

usta wy o dro gach pu blicz nych);war tość

umo wy – 12.766,17 zł,

6. za warł umo wę z geo de tą Da nie lem De mu -

sia kiem z Ma rek na wy ko na nie map z pro -

jek to wa nym po dzia łem dzia łek o nu me rach

ewi den cyj nych: 3 z obr. 4-07, 210 z obr. 5-

10 oraz 4/1 z obr. 1-01; war tość umo wy

– 5.000,00 zł,

7. za warł dwie umo wy na do sta wę ar ty ku łów

biu ro wych na po trze by Urzę du Mia sta Mar -

ki: z fir mą LY RE CO POL SKA SA, Ko mo -

rów ul. So ko łow ska 33; war tość umo wy

– 32.495,50 zł/rok oraz OF FI CE SE RVI CE

Sz. Ko wal czyk, Ko był ka ul. Do jaz do wa 25;

war tość umo wy – 3.589,09 zł/rok,

8. za warł umo wę z fir mą MBUD Za kład Ro -

bót Ogól no bu dow la nych, Jak to rów ul. Ks.

Ba ra now skie go 23 na od two rze nie na -

wierzch ni ul. Li sa Ku li w Mar kach, w za -

kre sie umo żli wie nia od pły wu wód opa do -

wych z na wierzch ni jezd ni do no wo

wy bu do wa nej ka na li za cji sa ni tar nej; war -

tość umo wy – 28.492,56 zł,

9. za warł umo wę z Ko men dą Po wia to wą Po li -

cji z sie dzi bą w Wo ło mi nie przy uli cy

Wileń skiej 43a na zor ga ni zo wa nie w 2012

ro ku słu żb po nadnor ma tyw nych funk cjo na -

riu szy po li cji na te re nie Mia sta Mar ki; war -

tość umo wy – 50.000,00 zł.,
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10. za warł dwie umo wy z upraw nio nym geo -

de tą Da nie lem De mu sia kiem z Ma rek

na spo rzą dze nie ma py nie ru cho mo ści sta -

no wią cych dział ki 68/1, 68/2, 124 i cz.

dział. 1/1 z obr. 5-01 oraz na wy ty cze nie

gra ni cy mię dzy dział ką nr 20 a dział ką

nr 19 z obr. 4-02 oraz po mię dzy dział ką 2

a dział ką nr 3/2 z obr. geod. 4-05 wraz

z pro to ko łem usta le nia gra nic; łącz na war -

tość umów – 6.420,00 zł., 

11. za warł umo wę z fir mą MTe co lo gy Sp.

z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy uli cy

Wi to sa 31/225 na do sta wę i mon taż 9

sztuk ża ró wek ulicz nych ty pu LED; war -

tość umo wy – 4.945,72 zł.

12. za warł umo wę z fir mą Ar chi tek to ni ka Pra -

cow nia Pro jek to wa M. Mosz czyń ska z sie -

dzi bą w Mła wie przy uli cy Wy soc kiej 17

lok. 19 na kom plek so wy pro jekt za go spo -

da ro wa nia te re nu Szko ły Pod sta wo wej

nr 1, uwzględ nia ją cy pro jekt kom plek su

bo isk w ra mach pro gra mu OR LIK 2012;

war tość umo wy – 50.000,00 zł.,

13. za warł umo wę z Jac kiem Bart kie wi czem

z War sza wy na ob słu gę sę dziow ską roz gry -

wek „Ma rec kiej Li gi Fut sa lu” na te re nie Ze -

spo łu Szkół nr 2 przy uli cy Wcza so wej

w Mar kach; war tość umo wy – 240,00 zł.,

wsz czę cie po stę po wań 
o do ko na nie za mó wień pu blicz nych

14. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar -

go we w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go

na in ter wen cyj ne usłu gi w za kre sie dróg

grun to wych na te re nie mia sta Mar ki: ter -

min skła da nia ofert – 8 lu te go 2012 ro ku,

15. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar -

go we w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go

na rów na nie dróg grun to wych z pro fi lo -

wa niem na te re nie mia sta Mar ki; ter min

skła da nia ofert – 28 lu te go 2012,

16. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar -

go we w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go

na do sta wę kru szo ne go gru zu z prze zna -

cze niem na re mont dróg gmin nych na te -

re nie mia sta Mar ki; ter min skła da nia ofert

– 23 lu te go 2012 ro ku,

17. po sta no wił wsz cząć po ste po wa nie prze tar -

go we w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go

na kon ser wa cję ozna ko wa nia po zio me go

i pio no we go dróg na te re nie mia sta Mar ki;

ter min skła da nia ofert – 24 lu te go 2012 ro ku, 

roz strzy gnię cia po stę po wań 
o do ko na nie za mó wień pu blicz nych

18. roz strzy gnął po stę po wa nie prze tar go we

w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na in -

ter wen cyj ne usłu gi w za kre sie dróg grun to -

wych na te re nie mia sta Mar ki. Wpły nę ły

w ter mi nie 3 ofer ty, zło żo ne przez:

1) Za kład Urzą dza nia i Utrzy my wa nia Zie leń -

ców W. Je dliń ski, Mar ki ul.l Głów na 3;

cena – 121.770,00 zł,

2) SAS – BUD sp. z o. o., War sza wa ul. Gór -

czew ska 179a; ce na – 127.846,20 zł,

3) Przed się bior stwo HY DRO – TRANS W.

Ko wal czyk, Mar ki ul. Miesz ka I 17/11; ce -

na – 104.476,20 zł.

Wy bra no ofer tę nr 3, zło żo ną przez fir mę

Przed się bior stwo HY DRO – TRASN W. Ko -

wal czyk, z sie dzi bą w Mar kach przy ul.

Miesz ka I 17/11,

Z ZA KRE SU ZAR ZĄ DU 

MIE NIEM KO MU NAL NYM

19. za warł umo wę ugo dy, do ty czą cą spła ty

w ra tach za le gło ści czyn szo wych z ty tu łu

wy naj mu lo ka lu miesz kal ne go przy al. J.

Pił sud skie go 196, 

20. za warł umo wy dzie rża wy:

• grun tu o pow. 165 m

2

, sta no wią ce go

część dział ki nr ewid. 15/22 z obr. 3-03,

po ło żo nej w re jo nie uli cy Grun waldz kiej

w Mar kach,

• lo ka lu użyt ko we go o pow. 17 m

2

, po ło -

żo ne go przy Al. J. Pił sud skie go 80, nr

ewid. 127/2 z obr. 5-03, 

• grun tu o pow. 72,60 m

2

, sta no wią ce go

cz. dział ki nr ewid. 15/21 z obr. 3-03, po -

ło żo nej w re jo nie uli cy Grun waldz kiej

w Mar kach, 

21. za warł umo wę naj mu lo ka lu użyt ko we go

o po wierzch ni 8,5 m

2

, w bu dyn ku przy ul.

Bra ci Brig g sów 11, 

Z ZA KRE SU 

SPRAW OR GA NI ZA CYJ NYCH

22. za warł po ro zu mie nie z Ko men dą Po wia to -

wą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z sie dzi bą

w Wo ło mi nie przy uli cy Sa si na 15 na ko -

or dy no wa nie wza jem nych obo wiąz ków

usta wo wych; umo wa nie od płat na,

23. wy dał Za rzą dze nia:

• Nr 8/2012 w spra wie po wo ła nia dy rek to -

ra Bi blio te ki Pu blicz nej Mia sta Mar ki,

• Nr 9/2012 w spra wie spro sto wa nia błę du

w za łącz ni ku do za rzą dze nia Bur mi strza

Mia sta Mar ki z dnia 5 stycz nia 2012 ro -

ku Nr 0050.01.2012 w spra wie ogło sze -

nia otwar te go kon kur su ofert na re ali za -

cję w 2012 ro ku za dań pu blicz nych z za -

kre su prze ciw dzia ła nia uza le żnie niom

i pa to lo giom spo łecz nym: al ko ho li zmo -

wi i nar ko ma nii,

• Nr 10/2012 w spra wie po wo ła nia ko mi -

sji kon kur so wej w ce lu opi nio wa nia

ofert w otwar tym kon kur sie ofert na re -

ali za cję w 2012 ro ku za dań pu blicz nych

z za kre su prze ciw dzia ła nia uza le żnie -

niom i pa to lo giom spo łecz nym: al ko ho -

li zmo wi i nar ko ma nii,

• Nr 11/2012 w spra wie roz strzy gnię -

cia I otwar te go kon kur su ofert na re ali za -

cję za da nia pu blicz ne go z za kre su wspie -

ra nia i upo wszech nia nia kul tu ry

fi zycz nej i spor tu na te re nie mia sta Mar -

ki w 2012 ro ku,

24. Wy dał na stę pu ją ce de cy zje ad mi ni stra cyj ne:

• 11.566 de cy zji po dat ko wych, w tym: 11.556

de cy zji usta la ją cych wy miar po dat ku

oraz 10 de cy zji zmie nia ją cych wy miar,

• 3 de cy zje z za kre su ewi den cji dzia łal no -

ści go spo dar czej – wy ga sze nia ze zwo leń

na sprze daż na po jów al ko ho lo wych, 

• 11 de cy zji z za kre su go spo dar ki nie ru cho -

mo ścia mi i pla no wa nia prze strzen ne go,

w tym: 1 de cy zję za twier dza ją cą po dział

nie ru cho mo ści, 9 de cy zji w spra wie wa -

run ków za bu do wy i za go spo da ro wa nia te -

re nu oraz 1 de cy zję w spra wie usta le nia

lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go,

• 53 de cy zji z za kre su za rzą du dróg,

w tym: 15 de cy zji ze zwa la ją cych na za -

ję cie pa sa dro gi, 15 po zwo leń na lo ka li -

za cję urzą dze nia w pa sie dro gi, 10 de cy -

zji w spra wie umiesz cze nia urzą dze nia

w pa sie dro gi oraz 13 de cy zji ze zwa la ją -

cych na lo ka li za cję zjaz du, 

Z ZA KRE SU PO MO CY 

SPO ŁECZ NEJ

25. wy dał 514 de cy zji, w tym:

• 26 de cy zji w spra wie do dat ków miesz ka -

nio wych,

• 336 de cy zji, do ty czą cych świad czeń

z po mo cy spo łecz nej,

• 127 de cy zje, do ty czą ce świad czeń ro -

dzin nych,

• 14 de cy zji, do ty czą cych świad czeń

z fun du szu ali men ta cyj ne go,

• 11 de cy zji, do ty czą cą świad czeń zdro -

wot nych.

INFORMACJE Z RATUSZA

Biuletyn informacyjny 

Urzędu Miasta Marki

Wydawca: Urząd Miasta Marki

Marki, Al. Piłsudskiego 95, tel. 22 781 10 03

Redaktor naczelny: Justyna Balcerzak

Skład i łamanie:

Agencja Poligraficzna Sławomir Zych

Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 

Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie
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URZĄD MIASTA

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95

Centrala - Sekretariat ☎ 781-10-03

fax. 490 67 44-45;  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. 34 wew. 136

przewodniczacy@marki.pl

Biuro Rady pok. 33 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. 115, 121

drogi@marki.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

pok. 18

wew. 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

Wydział Teleinformatyki pok. 10 wew. 143

teleinformatyka@marki.pl

Wydział Finansowo–Budżetowy

Naczelnik pok. 19 wew. 108

finansowy@marki.pl

Podatki pok. 3, 4

wew. 107, 111, 142, 147

podatki@marki.pl

Kasa wew. 145

Płace pok. 11

wew. 120,220

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

i Planowania Przestrzennego pok. 28, 30, 31

wew. 129, 130, 141

nieruchomosci.planowanie@marki.pl

nieruchomosci@marki.pl

planowanie@marki.pl

Wydział ds. społecznych pok. 29 wew. 125

e-mail: ws@marki.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. 27 wew. 127

profilaktyka@marki.pl

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

pok. 1 wew. 103, 128

srodowisko@marki.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego pok. A3 wew. 133

usc@marki.pl

Ewidencja Ludności (meldunki) A2 wew. 131

Dowody Osobiste pok. A1 wew. 101

rso@marki.pl

Zakład Usług Komunalnych ul. Lisa Kuli 3

☎ 781-11-01

techniczny@marki.pl

Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym

☎ 781-33-73

komunalny@marki.pl

Zespół Obsługi

Placówek Oświatowych ul. Klonowa 7

☎ 771-37-34  ☎ 771-35-86

oswiata@marki.pl

_____________________________________________

POLICJA

ul. Sportowa 5  ☎ 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

pochodzących z przestępstwa - chcesz podzielić się z

policją ciekawymi informacjami - Zadzwoń:

Gwarantujemy 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. 8

00

-20

00

, sob. 9-15

Al. Piłsudskiego 43,  ☎ 781-10-19

czynna: pon. - pt. 8

00

-19

00

, sob. 8

00

-14

00

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. 8

00

-20

00

, sob. 9

00

-14

00

Apteka „ARALIA”  ☎ 771-29-80

ul. Legionowa 1

czynna pon. - pt. 8

00

-20

00

, sob. 8

30

-14

00

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Wołomin  ☎ 763 57 00, 763 57 20

Konserwator oświetlenia ulicznego

☎ 0-603 623 717

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, al. M. J. Piłsudskiego 119 (wejście od ulicy

Małachowskiego) ☎ 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)

- konsultacje specjalistów

wtorek: 8

00

-11

00

, środa 16

00

-19

00

piątek: 17

00

-20

00

- porady prawnika: poniedziałek 16

00

-18

00

- porady psychologa: środa 17

00

-19

00

- grupy wsparcia: poniedziałek i piątek 17

30

-20

30

- mityngi  AA: wtorek 18

00

-20

00

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 ☎ 425-84-14

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

SZKOŁY

SP nr 1, ul. Okólna 14  ☎ 781-10-26

markiszkola1@gazeta.pl

SP nr 2, ul. Szkolna 9  ☎ 781-10-28

sp2@marki.net.pl

SP nr 3, ul. Pomnikowa 21  ☎ 781-12-91

sp3@marki.net.pl

SP nr 4, ul. 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

ul. Kasztanowa 21  ☎ 781-13-17

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 Dorosłych

Niepubliczne Liceum Uzupełniające 

Ogólno kształcące dla Dorosłych

Policealna Niepubliczna Szkoła „College” 

Gastronomiczno-Hotelarska

Al. Piłsudskiego 93

☎ 423- 90-27

☎ 0-607 133 299
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Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez ra dzy miń skie

i ma rec kie struk tu ry Plat for my Oby wa tel skiej oraz Sto -

wa rzy sze nie Gru pa Mar ki 2020. 

Sprzy ja ją ce oko licz no ści

Więk szość zgro ma dzo nych

na spo tka niu z en tu zja zmem

przy ję ła wia do mość prze ka za ną

przez wo je wo dę, iż w spra wie

budo wy Ob wod ni cy Ma rek po ja -

wi ły się no we sprzy ja ją ce oko -

licz no ści. – Naj wa żniej sze, że ist -

nie je po li tycz na wo la bu do wy

ob wod ni cy. Tu na pew no na le żą

się du że sło wa uzna nia ad re so wa -

ne do mi ni stra Sła wo mi ra No wa ka, któ ry do strze ga do -

nio słość pro ble ma ty ki zwią za nej z tzw. war szaw skim

wę złem dro go wym – ko men tu je bur mistrz mia sta Mar ki

Ja nusz We rczyń ski. – Wa żna jest rów nież zgo da na roz -

po czę cie pro ce su przy go to wu ją ce go do ogło sze nia prze -

tar gu. Pan wo je wo da na kre ślił wie le za gro żeń. Naj wa -

żniej szym z nich jest czas. Ca łe przed się wzię cie mu si

być za koń czo ne i roz li czo ne do koń ca 2015 ro ku. Jest to

mo żli we, ale nie zwy kle trud ne – do da je bur mistrz. 

Mar ki w ko lej ce

– Na szczę ście nikt w GDD KiA i Mi ni ster stwie

Trans por tu nie kwe stio nu je z przy go to wy wa nych za dań

oko ło war szaw skich pierw szeń stwa dla Ob wod ni cy Ra -

szy na i ob wod ni cy Ma rek. W tym ty go dniu ma my wresz -

cie de cy zję śro do wi sko wą o S8 na kie run ku po łu dnio wo

– za chod nim. W ko lej ce na stęp ne mu szą być Mar ki. Je -

śli przed 2014 roz strzy gnię ty bę dzie prze targ i udo stęp -

nio ny plac bu do wy wy bra ne mu wy ko naw cy, to re al ne

jest, że z pierw szych środ ków no wej Per spek ty wy Unij -

nej 2014 – 2020 uzu peł nio nej wkła dem kra jo wym zo sta -

ną za pła co ne fak tu ry – stwier dza Ja nusz Pie cho ciń ski,

po seł zie mi ma zo wiec kiej z okrę gu pod war szaw skie go.

War tość pro jek tu w przy bli że niu pra wie 1 mi liard

zło tych).

En tu zja ści i prze ciw ni cy 

– Ob wod ni ca Ma rek oprócz wiel kich en tu zja stów, ma

ta kże swo ich prze ciw ni ków. Re ali za cja te go przed się -

wzię cia ude rzy w ich ży wot ne in te re sy. Dziś się bro nią

i zro bią wszyst ko co w ich mo cy, aby spra wę kom pli ko -

wać, bu do wę odło żyć w cza sie al bo do niej nie do pro wa -

dzić – za uwa ża bur mistrz We rczyń ski.

Naj wa żniej szym czyn ni kiem ry zy ka dla in we sty cji,

szcze gól nie w Ra dzy mi nie są pro te sty miesz kań ców.

Nie daw no wy da na de cy zja Re gio nal nej Dy rek cji

Ochro ny Śro do wi ska mo że zo stać za ska rżo na i uchy lo -

na. Tym ra zem jest wol na od wad praw nych i w przy -

pad ku za ska rże nia nie doj dzie do jej uchy le nia. Za ska -

rże niu pod le ga rów nież de cy zja o re ali za cji in we sty cji,

wy da wa na przez wo je wo dę ma zo wiec kie go. – Nie za -

po mi naj my, że część miesz kań ców (nie tyl ko Dy bo wa

czy Ciem ne go) kwe stio nu je za sad ność te go wa rian tu

lo ka li za cji. Im więc bli żej for mal ne go roz strzy gnię cia,

tym wię cej wy cho dzić bę dzie ob sza rów kon flik tu i spo -

łecz nych po dzia łów. Po tem wca le nie ła twa fa za wy ku -

pów grun tów i wy pła ty od szko -

do wań i pew nie po ja wią się

po rów ny wal ne kło po ty, choć by

po dob ne do nie szczę sne go przy -

kła du z in we sty cji Mia sta War -

sza wy na uli cy Mar sa. Po przej -

ściu te go in we stor skie go to ru

prze szkód, już sa ma bu do wa to

mi ni mum dwa se zo ny bu dow la -

ne – opi su je po seł Ja nusz Pie -

cho ciń ski.

Mar ki przy go to wa ne

– Od lat li cząc się z tym, że trze ba stwo rzyć do god ne,

sprzy ja ją ce wa run ki bu do wie ob wod ni cy do sto so wa li -

śmy do po trzeb te go przed się wzię cia plan za go spo da ro -

wa nia prze strzen ne go i przede wszyst kim pra co wa li śmy

nad do brym kli ma tem wo kół te go za da nia. W Mar kach

nie ma osób, któ re pro te stu ją prze ciw ko tej in we sty cji,

pod czas gdy w in nych miej sco wo ściach zda nia na te mat

bu do wy by wa ją po dzie lo ne. To ta kże jest wkład na szej

spo łecz no ści i tych osób, któ rym na bu do wie ob wod ni cy

za le ży – stwier dza bur mistrz We rczyń ski. – Pa trząc

choć by w te go rocz ny i za pew ne przy szło rocz ny bu dżet

na dro gi nie wi dać tam, ze wzglę du na pro ble my fi nan -

sów pu blicz nych ob fi to ści środ ków, tak na pra ce przy go -

to waw cze, jak i sa me bu do wy. Dla nas, par la men ta rzy -

stów Ma zow sza, za da nie po nad par tyj ny mi po dzia ła mi,

to wła śnie za bez pie cze nie środ ków na do koń cze nie pro -

ce sów przy go to waw czych i wy ku py grun tów. Re al nie uj -

mu jąc, więk szość fak tu ro wa nia prac bu dow la nych

to 2015 rok. Oczy wi ście je śli pro ces przy go to waw czy

nie zo sta nie istot nie za kłó co ny – pod su mo wu je po seł

Janusz Pie cho ciń ski. RP

Ob wod ni ca Ma rek
Pod czas spo tka nia w Ra dzy mi nie 17 stycz nia 2012 ro ku wo je wo da ma zo wiec ki
Ja cek Ko złow ski prze kzał in for ma cję, że ob wod ni ca Ma rek ma szan sę po wsta nia
do koń ca 2015 ro ku.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1105.512]
>> setpagedevice


