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Nasze jase³ka
W Miejskim Domu Kultury w Wo-

≥ominie odby≥ siÍ konkurs umiejÍtno-
úci artystycznych osÛb niepe≥no-
sprawnych. Dwudniowe spotkanie 13
i 14 grudnia by≥o okazjπ do zaprezen-
towania dorobkÛw artystycznych
dzieci niepe≥nosprawnych. Otwarto
wystawÍ prac plastycznych ÑKlejno-
ty choinkiî. Wo≥omiÒska scena goúci≥a

wspania≥ych, dzieciÍcych artystÛw. W
úwiπtecznych programach, przy bla-
sku choinki, prezentowa≥y siÍ po-
szczegÛlne grupy.

Nie zabrak≥o i naszych dzieci. Uta-
lentowani artystycznie uczniowie z
klas integracyjnych Szko≥y Podstawo-
wej nr 2 w Markach im. Øo≥nierzy AK
II Rejonu ÑCelkÛwî wystawi≥y jase≥-
ka ÑNarodzi≥ siÍ nam Zbawicielî.

Maria PrzybMaria PrzybMaria PrzybMaria PrzybMaria Przybysz - Piwkysz - Piwkysz - Piwkysz - Piwkysz - Piwkooooo
¯yczê wszystkim mieszkañcom

naszego miasta, aby w tym
miejscu, w którym przysz³o nam
¿yæ, czuli siê szczê�liwi. ¯yczê

pogody ducha, potrzeby dzielenia
siê ¿yczliwo�ci¹ z potrzebuj¹cymi,
bo¿onarodzeniowego ciep³a przez

ca³y rok.

Pawe³ ChojnoPawe³ ChojnoPawe³ ChojnoPawe³ ChojnoPawe³ Chojnowskiwskiwskiwskiwski
Radosnych i pe³nych nadziei

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
pe³nego pomy�lno�ci, zdrowia i

optymizmu roku 2006.

Ma³gorzata Babiuch - HallMa³gorzata Babiuch - HallMa³gorzata Babiuch - HallMa³gorzata Babiuch - HallMa³gorzata Babiuch - Hall
¯yczê Pañstwu, aby atmosfera

rado�ci i pojednania towarzysz¹ca
�wiêtom Bo¿ego Narodzenia

trwa³a przez ca³y nastêpny rok
oraz by spe³ni³y siê wszystkie
Pañstwa pragnienia i marzenia,

nawet te naj�mielsze. ¯yczê tak¿e
wszystkim, aby ¿ycie w naszym
mie�cie by³o z ka¿dym dniem

coraz wygodniejsze
i przyjemniejsze.

TTTTTeresa Sobolewskeresa Sobolewskeresa Sobolewskeresa Sobolewskeresa Sobolewskaaaaa
Z okazji nadchodz¹cych �wi¹t

Bo¿ego Narodzenia du¿o zdrowia,
dobroci, szczero�ci, ¿yczliwych

ludzi wokó³ siebie oraz piêknych
rodzinnych spotkañ

przy �wi¹tecznym stole.

Bogdan TBogdan TBogdan TBogdan TBogdan Trzemeckirzemeckirzemeckirzemeckirzemecki
Mieszkañcom naszego miasta

¿yczê wiêcej ¿yczliwo�ci
we wzajemnych kontaktach.

�wiêta, �wiêta, a po
�wiêtach - sylwe-
ster. Fajerwerki na
zdjêciu nie s¹ jed-
nak pokazem kar-
nawa³owym. Piêk-
ne ognie sztuczne
pojawi³y siê nad
Markami w dniu
�wiêta Niepodle-
g³o�ci.
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Maluchy dotowane
W Markach dzia≥ajπ, obok trzech

przedszkoli Ñsamorzπdowychî, tak-
øe dwa niepubliczne przedszkola, a
juø wiadomo, øe bÍdzie tych prywat-
nych placÛwek przedszkolnych wiÍ-
cej. Przepisy mÛwiπ, øe op≥ata za
uczÍszczanie jednego dziecka do nie-
publicznego przedszkola jest zwraca-
na w wysokoúci 75 procent op≥aty za
pobyt dziecka w przedszkolu publicz-
nym. Pieniπdze powinny pochodziÊ
z budøetu gminy, na terenie ktÛrej
mieszka rodzina dziecka. I tu powsta-
je problem rozliczeÒ miÍdzy gmina-
mi. Na przyk≥ad niemal wszystkie
dzieci w wieku przedszkolnym z
mareckiego osiedla przy ul. Kosynie-
rÛw uczÍszczajπ do najbliøszej pla-
cÛwki znajdujπcej siÍ w granicach ad-
ministracyjnych Zπbek. Z tego tytu≥u
zosta≥o przekazane gminie Zπbki za
pierwsze pÛ≥rocze tego roku prawie
135 tys. z≥.

Sπ natomiast problemy ze zwrotem
funduszy od innych gmin. Na przy-
k≥ad Radzymin od lat nie widzi po-
trzeby refundowania pobytu Ñichî
dzieci w mareckich przedszkolach.
Gdy dodamy do tego fakt przebywa-
nia na terenie Marek znaczπcej liczby
osÛb, ktÛre nie sπ zameldowane w
naszym mieúcie, a w odleg≥ych miej-
scach kraju - te dalekie gminy w ogÛ-
le nie poczuwajπ siÍ do obowiπzku re-
fundowania kosztÛw przedszkol-
nych. ZwiÍkszy siÍ liczba placÛwek
przedszkolnych i skala tego zjawiska
bÍdzie ros≥a.

Naleøy dodaÊ bardzo wysokie
koszty utrzymania dzieci w przed-
szkolach publicznych. Wobec tych
kosztÛw podniesienie o 10 proc. op≥a-
ty przedszkolnej jest symboliczne.
WysokoúÊ op≥aty, jakπ ustalono w na-
szym mieúcie jest najniøsza w porÛw-
naniu z op≥atami, ktÛre pobierane sπ
w sπsiednich gminach.

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy
- Sztab w Markach
W dniu 8 stycznia 2006 roku zosta≥ zaplanowany fina≥ Wielkiej Orkiestry

åwiπtecznej Pomocy.
Po raz pierwszy w Markach bÍdzie zorganizowany Sztab XIV Fina≥u WOåP.

Siedzibπ i miejscem imprez towarzyszπcych bÍdzie Szko≥a Podstawowa Nr 1
w Markach przy ul. OkÛlnej 14. Wszystkich chÍtnych mieszkaÒcÛw, dzieci i
m≥odzieø organizatorzy zapraszajπ do udzia≥u lub wspÛ≥pracy. Potrzebni bÍdπ
wolontariusze, dobre pomys≥y, osobiste zaangaøowanie, kontakty medialne,
pomoc finansowa a przedewszystkim duøo serca.

ChÍtnych do udzia≥u organizatorzy proszπ o kontakt pod numerem telefo-
nu (022) 781 13 64, 0 888 273 464. Ankiety na wolontariuszy bÍdπ przyjmowa-
ne do 15 grudnia 2005 r. pod wyøej wymienionymi numerami telefonu.

Wyró¿nienia
za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie
W dniu 12 listopada 2005 roku,

Burmistrz Miasta Marki wrÍczy≥ me-
dale PaÒstwu Teodozji i Micha≥owi
ma≥ø. Babiuch za d≥ugoletnie poøycie
ma≥øeÒskie, a w dniu 26 listopada
2005 roku PaÒstwu Wac≥awie i Wal-
demarowi ma≥ø. Szlezinger.

Regulamin
uzgodniony
Zosta≥ uzgodniony regulamin

okreúlajπcy zasady wynagradzania
pracownikÛw oúwiaty, ktÛry bÍdzie
obowiπzywa≥ w 2006 r. Rozmowy na
temat regulaminu toczy≥y siÍ miÍdzy
w≥adzami samorzπdowymi a Zwiπz-
kiem Nauczycielstwa Polskiego oraz
NSZZ SolidarnoúÊ pracownikÛw
oúwiaty. Mareccy zwiπzkowcy odnie-
úli siÍ z duøym zrozumieniem do
moøliwoúci finansowych miasta ustÍ-
pujπc w tych oczekiwaniach, ktÛrych
realizacja nie jest moøliwa w≥aúnie z
powodu ograniczonych úrodkÛw fi-
nansowych.

Wizja szko³y
W dniu 25 listopada mia≥o miejsce

spotkanie Burmistrza Miasta Marki z
dyrekcjπ, Radπ Pedagogicznπ i przed-
stawicielami Rady RodzicÛw Szko≥y
Podstawowej nr 3. W spotkaniu wziÍ-
li udzia≥ dyr. Jerzy £ojko i g≥. arch.
Tomasz Bartuú - przedstawiciele fir-
my ERECTA 2, ktÛra przygotowuje
dokumentacjÍ technicznπ rozbudowy
szko≥y, a takøe Janusz JÍdrzejuk -
przedstawiciel firmy zajmujπcej siÍ
istotnπ dla rozbudowy szko≥y kwestiπ
modernizacji i przebudowy kot≥ow-
ni. Po zaprezentowaniu projektu
uczestnicy oczekiwali wyjaúnieÒ do-
tyczπcych sali gimnastycznej, ktÛra
zosta≥a zaplanowana na pierwszym
piÍtrze, natomiast poniøej ma byÊ bi-
blioteka i czytelnia. Projektanci za-
pewnili, øe przyjÍte rozwiπzania za-
pewniπ odpowiednie warunki pracy
i nauki w pomieszczeniach usytu-
owanych pod salπ gimnastycznπ.

Projekt rozbudowy Szko≥y Podsta-
wowej nr 3 spotka≥ siÍ z bardzo øycz-
liwym przyjÍciem wszystkich uczest-
nikÛw spotkania. Niewπtpliwym wa-
lorem projektu jest zachowanie archi-
tektonicznej spÛjnoúci nowych czÍúci
szko≥y z obecnym budynkiem, ktÛry
jest chyba naj≥adniejszym obiektem
oúwiatowym w Markach.

Rekultywacja
Zarzπd Miejskiego PrzedsiÍbior-

stwa Oczyszczania w m. st. Warsza-
wie Sp. z o.o. przedstawi≥ zamierze-
nia zwiπzane z rekultywacjπ sk≥ado-
wiska Marki.

Zgodnie z przyjÍtym planem re-
kultywacji oraz po uwzglÍdnieniu
korekt w ramach rekultywacji sk≥ado-
wiska Marki pozosta≥y do wykonania
nastÍpujπce zadania:

- instalacja s≥uøπca do nawadnia-
nia w okresach suszy roúlinnoúci na
terenie sk≥adowiska,

oraz
- zagospodarowanie zieleniπ tere-

nu sk≥adowiska wg opracowania pn.
ÑProjekt zamienny zagospodarowa-
nia zieleniπ nieczynnego wysypiska
odpadÛw sta≥ych w Markachî

Szacowane koszty realizacji wy-
mienionych zadaÒ to ok. 850 000 z≥.

RealizacjÍ zadania zwiπzanego z
biologicznπ rekultywacjπ sk≥adowi-
ska Marki oraz instalacji nawadnia-
jπcej, ze wzglÍdu na ograniczone
úrodki finansowe jakie MPO moøe
przeznaczyÊ na realizacjÍ zadaÒ re-
kultywacyjnych starych wyeksplo-
atowanych sk≥adowisk odpadÛw za-
planowano na lata 2006/2007.

Miejskie przedsiÍbiorstwo Oczysz-
czania w m. st. Warszawie sprawuje
sta≥ym nadzÛr sk≥adowiska w Mar-
kach, ktÛry obejmuje:

- eksploatacjÍ systemu ujÍcia i od-
prowadzania odciekÛw z terenu sk≥a-
dowiska,

- prowadzanie monitoringu sk≥a-
dowiska tj. badanie wÛd powierz-
chownych, podziemnych i odcieko-
wych, ocenÍ statecznoúci bry≥y sk≥a-
dowiska, badania biogazu sk≥adowi-
skowego,

- wspÛ≥praca z Firmπ Hydrobiowat
s.c. w zakresie odgazowania sk≥ado-
wiska.
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Dy¿ury
radnych

Radni
Rady Miasta Marki
pe³ni¹ dy¿ury
w Urzêdzie Miasta Marki
pok. 21
w godz. 16.00 - 18.00
Tel. 781 - 38 - 34
21 grudnia 2005 roku

Tadeusz Sienkiewicz
Ma³gorzata Babiuch - Hall
28 grudnia 2005 roku

Bogus³aw D¹bkowski
Bogdan Trzemecki
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Marki
Maria Przybysz - Piwko
pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 12.00 � 14.00
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Marki
Pawe³ Chojnowski
pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 13.00 - 14.00.

30-lecie szpitala
Na poczπtku szpital wo≥omiÒski

mia≥ 9 oddzia≥Ûw z 450 ≥Ûøkami. Dziú
pozosta≥o 330 ≥Ûøek. Poczπtkowo za-
trudniano ponad 1300 osÛb, dziú o
po≥owÍ mniej. W Miejskim Domu
Kultury odby≥a siÍ g≥Ûwna czÍúÊ uro-
czystoúci zwiπzanej z 30-leciem Szpi-
tala Powiatowego w Wo≥ominie.
Obecni byli lekarze, pielÍgniarki i pra-
cownicy szpitala, a takøe goúcie z
Ministerstwa Zdrowia, sponsorzy,
takøe ambasador Niemiec, ktÛry jest
jednym z ofiarodawcÛw na rzecz
szpitala.

W gronie samorzπdowcÛw z tere-
nu powiatu byli reprezentanci Marek:
przewodniczπca Rady Miasta Maria
Przybysz - Piwko oraz burmistrz Ja-
nusz WerczyÒski.

Jubileusz ZNP
3 grudnia w sali wo≥omiÒskiego

Cechu Rzemios≥ odby≥a siÍ uroczy-
stoúÊ zwiπzana z jubileuszem stulecia
Zwiπzku Nauczycielstwa Polskiego.
W uroczystoúci wziÍ≥a udzia≥ delega-
cja z naszego miasta. W≥adze samo-
rzπdowe reprezentowali burmistrz
Janusz WerczyÒski oraz kierownik

Rocznica odzyskania niepodleg≥o-
úci úwiÍtowana by≥a w naszym mie-
úcie tradycyjnie juø 11 listopada pod
Pomnikiem Powieszonych przy ul.
Paderewskiego. UroczystoúÊ, ktÛra
zaczÍ≥a siÍ o godz. 19 poprowadzi≥
przedstawiciel Towarzystwa Przyja-
ciÛ≥ Marek Piotr Matusiak. Najistot-
niejszym punktem by≥o z≥oøenie
wieÒca przez przedstawicieli trzech
pokoleÒ markowian: Micha≥a Babiu-
cha - reprezentanta pokolenia senio-
rÛw, kombatantÛw, pokolenia, ktÛre
walczy≥o o wolnπ PolskÍ; MariÍ Przy-
bysz - Piwko - przewodniczπcπ Rady
Miasta Marki, reprezentujπcπ pokole-
nie, ktÛre obecnie kieruje sprawami
dotyczπcymi naszej spo≥ecznoúci oraz
KatarzynÍ Matyjasek - uczennicÍ kla-
sy VIb Szko≥y Podstawowej nr 2, har-
cerkÍ, reprezentujπcπ pokolenie, ktÛ-
re w przysz≥oúci podejmie odpowie-
dzialnoúÊ za nasze miasto (fot.).

Uczestnicy uroczystoúci, a pod po-

mnikiem zgromadzi≥o siÍ kilkuset
mieszkaÒcÛw, u≥oøyli na postumen-
cie narodowπ flagÍ z przygotowa-
nych przez organizatorÛw p≥onπcych
bia≥ych i czerwonych zniczy.

Orkiestra Miejska z Wo≥omina za-
gra≥a tego dnia w Markach patriotycz-
ne melodie.

Burmistrz Janusz WerczyÒski mÛ-
wi≥ o znaczeniu 11 listopada w histo-
rii Polski oraz nauce p≥ynπcej z kart
historii dla wspÛ≥czesnych PolakÛw.
MiÍdzy innymi podkreúli≥, øe nasze
narodowe úwiÍto odzyskania niepod-
leg≥oúci powinno byÊ úwiÍtem rado-
snym, bowiem wydarzenia z roku
1918 koÒczy≥y d≥ugπ noc zaborÛw i
pozwoli≥y Polakom na budowÍ Rze-
czypospolitej.

W≥aúnie taki charakter úwiÍta pod-
kreúli≥ pokaz ogni sztucznych, pokaz
d≥ugi ok. 10-minutowy, efektowny. Ta
nowa forma spotka≥a siÍ z entuzja-
stycznym przyjÍciem mieszkaÒcÛw.

Referatu Oúwiaty Andrzej Motyka,
ktÛrzy otrzymali pamiπtkowe meda-
le.

Solidarno�æ
13 grudnia 1981 r. gen. Jaruzelski

wprowadzi≥ stan wojenny. By≥ to cios
wymierzony w NSZZ ÑSolidarnoúÊî,
wielu zwiπzkowcÛw trafi≥o do wiÍ-
zieÒ, lub zosta≥o internowanych.
Rocznica wprowadzenia stanu wo-
jennego jest okazjπ do oddania sza-
cunku tym osobom, jest okazjπ do re-
fleksji na temat najnowszej historii
naszego kraju, jest teø okazjπ do spo-
tkaÒ osÛb, ktÛre tÍ historiÍ tworzy≥y.

Przy okazji takiego spotkania, ktÛ-
re odby≥o siÍ w Wo≥ominie 10 grud-
nia, mi≥e wyrÛønienie spotka≥o bur-
mistrza naszego miasta Janusza We-
rczyÒskiego. Zosta≥ on odznaczony
medalem XXV-lecia NSZZ ÑSolidar-
noúÊî edycji Regionu Mazowsze -
Ñjako wyrÛønienie i podziÍkowanie
za pracÍ i poúwiÍcenie  w pracy
zwiπzkowej i niez≥omnπ postawÍ Po-
lakaî.

�wiêto niepodleg³o�ci
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Tradycyjnie od dwudziestu lat
Marecki Oúrodek Kultury organizuje
przedúwiπteczne spotkania op≥atko-
we.

15 grudnia 2006 roku odby≥a siÍ w
Mareckim Oúrodku Kultury piÍkna
uroczystoúÊ dla SeniorÛw zorganizo-
wana przez Zarzπd Klubu Seniora
przy wspÛ≥pracy zespo≥u MOK. Za-
proszenie na niπ przyjÍli i byli obec-
ni: burmistrz Marek - Janusz  We-
rczyÒski, sekretarz Miasta - Maria
Kwiatkowska, proboszczowie marec-
kich parafii - ks. Henryk Droødø oraz
ks. Dariusz Guga≥a, przewodniczπcy
Komisji Oúwiaty, Kultury i Sportu
Rady Miasta Marki - Tadeusz LuøyÒ-
ski, pracownicy MOK oraz cz≥onko-
wie i sympatycy Klubu Seniora.

Przy piÍknie udekorowanych i na-
krytych sto≥ach spotka≥o siÍ 120 osÛb.
Cz≥onkowie klubu (z w≥asnych sk≥a-
dek) przygotowali tradycyjne polskie
potrawy: kapustÍ z grzybami, rybÍ
smaøonπ, sa≥atkÍ jarzynowπ oraz

pyszne ciasta. Seniorzy pracowali pod
kierunkiem i z pomocπ Wies≥awy Gar-
dener bÍdπcej od niedawna Prezesem
Klubu Seniora w Markach.

åwiπteczna atmosferÍ tworzy≥a
takøe wystawa malarstwa artystki
Anny Kwiatkowskiej-Misiurskiej za-
tytu≥owana ÑBoøe Narodzenie - Biblia
i Tradycjaî (pastele, techniki miesza-
ne) oraz wielka choinka. Ten wspa-

nia≥y wieczÛr uúwietni≥ koncert pt.
ÑMuzyka na Boøe Narodzenieî w
wykonaniu cz≥onkÛw Studia Piosen-
ki DzieciÍcej i M≥odzieøowej dzia≥a-
jπcego w Mareckim Oúrodku Kultury
pod kierunkiem Izabeli Wilczak, do-
úwiadczonego pedagoga, wokalistki
i muzyka. By≥a to rÛwnieø promocja
nowej p≥yty zespo≥u wydanej pod
tym samym tytu≥em.

TÍ niezapomnianπ, pe≥nπ wzru-
szeÒ uroczystoúÊ moøna by≥o przeøyÊ
gorπcym i pe≥nym mi≥oúci i przyjaüni
sercom wielu osÛb, ktÛre pracowa≥y
przy organizacji tej imprezy. Wszyst-
kim naleøπ siÍ s≥owa podziÍkowania
i uznania.

i mieszkañców powiatu wo³omiñskiego
powita³ m³. insp. Jan Gral, Komendant
Powiatowy Policji w Wo³ominie. Powie-
dzia³, ¿e to ju¿ kolejny dowód poparcia i
zaufania mieszkañców powiatu do Poli-
cji. Sztandar dla naszej komendy, nowo-
czesne i przyjazne dla interesantów poli-
cyjne budynki w powiecie, s¹ tego �wia-
dectwem. A teraz mo¿emy cieszyæ siê z

nowych radiowozów. Nowoczesnych, bez-
piecznych, i co warto podkre�liæ, ekono-
micznych. To, ¿e lepsze efekty osi¹ga siê
pracuj¹c w lepszych warunkach i na do-
skonalszym sprzêcie, jest oczywiste.

Ks. pra³at Sylwester Sienkiewicz do-
kona³ po�wiêcenia wszystkich siedmiu
radiowozów. Ka¿dy z pojazdów zosta³
przez ks. pra³ata �doposa¿ony� w wizeru-
nek Patrona Kierowców.

Przedstawiciele samorz¹du wspó³fi-
nansowuj¹cego zakup radiowozów wraz
z insp. Romanem Trzcieliñskim, zastêpc¹
Komendanta Sto³ecznego Policji oraz
Krzysztofem Kny¿, przedstawicielem
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
dokonali symbolicznego przekazania klu-
czyków do radiowozów. Po kolei do sa-
mochodów podchodzili Burmistrz Wo³o-
mina - Jerzy Mikulski, Burmistrz Marek -
Janusz Werczyñski, Wójt Klembowa - Ka-
zimierz Rakowski, Burmistrz T³uszcza -
Jan Krzysztof Bia³ek, Burmistrz Z¹bek -
Jerzy Boksznajder, Burmistrz Zielonki -
Adam £ossan oraz starosta Konrad Rytel.

Samochody trafi³y do ich gmin ale te¿
do Sekcji Ruchu Drogowego wo³omiñskiej
komendy, obs³uguj¹cej ca³y powiat. Jeden
z tych radiowozów, zakupiony ze �rodków
bud¿etu miasta Marki trafi do Komisaria-
tu Policji w naszym mie�cie.

na podst. inf. oficera prasowego KPP
Piotra Kaczorka

Ten dzieñ, choæ pochmurny, by³ rado-
sny dla spo³eczno�ci powiatu wo³omiñ-
skiego. I dla policjantów pracuj¹cych nad
zapewnieniem im bezpieczeñstwa. Wo³o-
miñska Policja zosta³a doposa¿ona w sie-
dem nowoczesnych i ekonomicznych ra-
diowozów. Trafi¹ do codziennej s³u¿by.

Podczas uroczysto�ci przekazania po-
jazdów zgromadzonych go�ci, policjantów

TRADYCYJNE PRZED�WI¥TECZNE
SPOTKANIE OP£ATKOWE

W MARECKIM O�RODKU KULTURY

Szczê�liwa siódemka

Symboliczne przekazanie kluczykÛw przez burmistrza Janusza WerczyÒskiego.
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Pamiêci ofiar wypadków
Wtorek 15 listopada by≥ MiÍdzy-

narodowym Dniem PamiÍci Ofiar
WypadkÛw Drogowych. W tym dniu
g≥Ûwnymi ulicami Marek przeszed≥
marsz Ñbia≥ych wstπøekî. M≥odzieø
mareckich szkÛ≥, nauczyciele i miej-
scowi radni chcieli w ten sposÛb za-
apelowaÊ do kierowcÛw o rozwagÍ na
drogach. KorowÛd z licznymi trans-
parentami wyruszy≥ sprzed Zespo≥u
SzkÛ≥ nr 2 przy ul. Wczasowej w Mar-
kach. M≥odzieø w asyúcie policji i
opiekunÛw maszerowa≥a wzd≥uø ul.
Al. Marsz. JÛzefa Pi≥sudskiego.

Do procesji do≥πcza≥y kolejne szko-
≥y. Procesja Ñbia≥ych wstπøekî zakoÒ-
czy≥a siÍ w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Szkolnej. W miejscach tra-
gicznych wypadkÛw zapalono zni-
cze....

- Idziemy w marszu, gdyø nie czu-
jemy siÍ bezpieczni na drogach nasze-
go miasta. W wypadkach zginÍli nasi

rÛwieúnicy, nie chcemy wiÍcej trage-
dii na drogach - zgodnie twierdzili
uczestniczy marszu.

Pomys≥odawcami akcji byli marec-
cy radni Komisji Oúwiaty, Kultury i
Sportu. W intencji ofiar wypadkÛw
drogowych zostan≥y odprawione na-
boøeÒstwa w mareckich parafiach.

Aby by³o bezpieczniej
Kwestia bezpieczeÒstwa na na-

szych drogach to nie tylko problem z
przestrzeganiem przepisÛw przez
kierowcÛw i pieszych. Istotnym czyn-
nikiem jest stan arterii komunikacyj-
nych. Mareccy radni apelujπ o racjo-
nalne planowanie inwestycji drogo-
wych, szybkπ budowÍ obwodnicy,
ktÛra odciπøy zat≥oczonπ do granic ul.
Pi≥sudskiego. Ta inwestycja bÍdzie
realizowana przez Generalnπ Dyrek-
cjÍ DrÛg Krajowych i Autostrad.

Natomiast jest szansa na poprawÍ
stanu ul. Fabrycznej. Starostwo Po-
wiatu Wo≥omiÒskiego poinformowa-
≥o, øe ≥πczne koszty modernizacji ul.
Fabrycznej wraz z przebudowπ
skrzyøowania z ul. Zπbkowskπ, usta-
lone na podstawie kosztorysÛw inwe-
storskich wyniosπ 3.169.623 z≥. Wy-
konano juø prace przy skrzyøowaniu
Fabryczna - Zπbkowska, na poczπt-
ku przysz≥ego roku zostanie w≥πczo-
na sygnalizacja úwietlna. Kolejne etap
to odcinek od skrzyøowania do gra-
nicy z Zielonkπ (rozstrzygniÍto juø
przetarg). Przewiduje siÍ, øe wszyst-
kie prace zostanπ zakoÒczone w przy-
sz≥ym roku.
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Inwestycje
Rok 2006 bÍdzie okresem, w ktÛ-

rym nastπpi istotne spowolnienie
budowy wodociπgÛw w naszym
mieúcie. Przyczyna jest oczywista -
Ñmiejskaî woda dociera juø niemal
do kaødego miejsca w Markach,
wiÍkszoúÊ obszarÛw zamieszka≥ych,
zabudowanych ma juø wodociπg. W
kolejnych latach wodociπgi bÍdπ bu-
dowane w tych miejscach, gdzie z
rÛønych przyczyn jeszcze ich nie
u≥oøono oraz w obszarach dotπd nie
zabudowanych, ale w perspektywie
rozbudowy miasta bÍdπ siÍ tam po-
jawia≥y nowe osiedla (obszary te sπ
okreúlone w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym). Jednak inwestycje
wodociπgowe bÍdπ stanowiÊ nie-
wielkπ czÍúÊ nak≥adÛw budøeto-
wych.

Rok 2006 jest czasem, w ktÛrym
ma nastπpiÊ rozpoczÍcie wielkiego
programu inwestycyjnego budowy
kanalizacji w Markach. Program
ten, na co bardzo liczπ w≥adze mia-
sta, ma szansÍ byÊ dofinansowany
ze úrodkÛw Unii Europejskiej. To
bardzo istotne, bowiem ≥πczny koszt
budowy kanalizacji w Markach sza-
cuje siÍ na oko≥o 120 milionÛw z≥o-
tych. De facto budowa kanalizacji w
naszym mieúcie zaczÍ≥a siÍ juø
przed kilku laty - powsta≥a nowo-
czesna przepompownia úciekÛw
przy Fomarze, ktÛra bÍdzie stano-
wiÊ jeden z najistotniejszych ele-
mentÛw sieci kanalizacyjnej. Wybu-
dowano takøe prawie 4 km sieci w
ul. Duøej, Pomnikowej i czÍúci ul.
Grunwaldzkiej.

Co teraz? OtÛø w roku 2006 pla-
nuje siÍ rozpoczÍcie budowy kolek-
tora grawitacyjnego, ktÛry ma po-
≥πczyÊ Marki z warszawskπ sieciπ
kanalizacyjnπ. Tym kolektorem w
przysz≥oúci pop≥ynπ wszystkie úcie-
ki z Marek do Warszawy. Jego po-
czπtek zlokalizowany jest przy ul.
Sosnowej, a trasa wiedzie wzd≥uø ul.
Pi≥sudskiego, obok Centrum M1, aø

do ul. Bystrej w Warszawie. Na ten
cel przewidziana jest w przysz≥o-
rocznym budøecie kwota 4 mln 300
tys. z≥.

W planach znalaz≥a siÍ takøe bu-
dowa przy≥πczy kanalizacyjnych do
Przedszkola nr 2 i Szko≥y Podstawo-
wej nr 4.

Nak≥ady inwestycyjne w roku
2006 bÍdπ skierowane takøe popra-
wÍ stanu naszych ulic. Zaplanowa-
no m.in. budowÍ chodnikÛw w ul.
Koúciuszki, ul. Bandurskiego (po-
miÍdzy Pi≥sudskiego a OkÛlnπ), ciπ-
gu pieszo-rowerowego w ul. Legio-
nowej (realizowany wspÛlnie z wo-
jewÛdztwem). Tradycyjnie w bu-
døecie znalaz≥y siÍ úrodki na budo-
wÍ oúwietlenia, w roku 2006 Ñoúwie-
conychî bÍdzie oko≥o 10 ulic.

Powaønym zadaniem budøeto-
wym, na ktÛre przewidziano úrod-
ki w projekcie budøetu jest wyku-
pienie nieruchomoúci od spadko-
biercÛw rodziny WhiteheadÛw. W
sk≥ad tych nieruchomoúci m.in.
wchodzi park i pa≥acyk i kamieni-
ce. Konsekwencjπ bÍdzie przejÍcie
w administracjÍ miasta kilkuset
mieszkaÒ w kompleksie kamienic
przy ul. Pi≥sudskiego.

W trakcie prac nad projektem bu-
døetu najwiÍksze kontrowersje
wzbudzi≥a kwestia uruchomienia w
przysz≥ym roku dwÛch powaønych
inwestycji zwiπzanych z oúwiatπ,
czyli dokoÒczenia modernizacji
Szko≥y Podstawowej nr 2 oraz roz-
budowa Szko≥y Podstawowej nr 3.
To nie koniec inwestycji zwiπzanych
z oúwiatπ w naszym mieúcie. Prze-
widziano rÛwnieø przygotowanie
projektu zagospodarowania terenu
przy SP nr 2.

W planie budøetu znalaz≥y siÍ
fundusze na realizacjÍ dwÛch skate
parkÛw: przy Szkole Podstawowej
nr 1 i przy Zespole SzkÛ≥ nr 2. Pro-
pozycja ta wynika m.in. z bardzo
przychylnego przyjÍcia przez m≥o-
dzieø skate parku wybudowanego
przy SP nr 1. Nie jest moøliwe wy-

konanie w 2006 r. skate parku przy
ÑtrÛjceî, poniewaø na terenie tego
obiektu rozpocznπ siÍ prace budow-
lane. Natomiast, jeúli chodzi o
ÑczwÛrkÍî, to zostanie wykonany
projekt hali sportowej.

Program
dla o�wiaty
Program finansowania oúwiaty,

jaki przygotowano na rok przysz≥y,
wzbudzi≥ juø pewne obawy. Ten nie-
pokÛj nie jest uzasadniony. Nowe
zasady przewidujπ jednakowe stan-
dardy dla wszystkich placÛwek
oúwiatowych. Ustalenie zasad by≥o
konieczne, bowiem z roku na rok ro-
únie dysproporcja miÍdzy subwen-
cjπ oúwiatowπ pochodzπcπ z budøe-
tu paÒstwa a wydatkami ponoszo-
nymi na oúwiatÍ w naszym mieúcie.
Obecnie subwencja oúwiatowa wy-
nosi 7.874.214 z≥, natomiast wydat-
ki na oúwiatÍ zamykajπ siÍ kwotπ
17.542.489 z≥ (≥πcznie z wydatkami
inwestycyjnymi). Znaczne rÛønice
sπ rÛwnieø miÍdzy wynagrodze-
niem pracownikÛw zatrudnionych
w rÛønych mareckich szko≥ach na
takich samych stanowiskach. Taki-
mi samymi sprawami zajmowa≥a siÍ
w poszczegÛlnych placÛwkach rÛø-
na iloúÊ osÛb.  By≥y szko≥y, w ktÛ-
rych stwierdzono ewidentne prze-
rosty zatrudnienia na stanowiskach
zarÛwno administracyjnych, jak i
obs≥ugi, ale jest takøe szko≥a, w ktÛ-
rej tych osÛb by≥o zatrudnionych
mniej niø okreúlajπ nowe standardy.
Zatem konieczna bÍdzie pewna re-
strukturyzacja i racjonalizacja za-
trudnienia, ale nie musi siÍ ona ≥π-
czyÊ ze zwolnieniami pracownikÛw.

W komisji
Prace nad projektem przysz≥o-

rocznego budøetu naszego miasta
rozpoczÍ≥a juø Komisja Budøetowo
Gospodarcza Rady Miasta Marki.
CzÍúÊ posiedzenia komisji odby≥a
siÍ przy úwiecach. Nie by≥ to jednak
element tworzenia úwiπtecznego
nastroju, tylko przykra koniecznoúÊ
zwiπzana z przerwπ w dostawie
prπdu. Mimo tych technicznych
przeszkÛd, w ciπgu jednego posie-
dzenia cz≥onkowie komisji zdo≥ali
omÛwiÊ ca≥y budøet miasta Marki
na rok 2006.

Bud¿et 2006
W dniu 15 listopada Burmistrz Miasta Marki skie-
rowa³ do Rady Miasta Marki projekt bud¿etu na
2006 rok. Projekt ten przewiduje przysz³orocz-
ne dochody miasta w wysoko�ci 42.191.703 z³
oraz wydatki na poziomie 46.568.150 z³.
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Spotkanie
z Mart¹ Fox

O godz. 14 w ponury, listopadowy
piπtek, przy úwiecach rozpoczÍ≥o siÍ
kameralne spotkanie z pisarkπ, na
ktÛre przyby≥o 35 dziewczπt z Li-
ceum, Gimnazjum nr1 i 2 w Markach
i z szÛstej klasy Szko≥y Podstawowej
nr 3 pod opiekπ Katarzyny SmoleÒ,
Katarzyny Chamrol,. Urszuli Paszkie-
wicz i Ma≥gorzaty RomaÒczyk. Pani
Marta Fox przez prawie godzinÍ opo-
wiada≥a nam o sobie i swojej twÛrczo-
úci, inspiracjach i upodobaniach, bez-
skutecznie usi≥ujπc wciπgnπÊ w roz-
mowÍ onieúmielone dziewczÍta.
Lody zosta≥y prze≥amane, kiedy pi-

sarka rozpoczÍ≥a podpisywanie swo-
jej ostatnio wydanej ksiπøki ÑåwiÍta
Rito od rzeczy niemoøliwychî, ktÛrπ
moøna by≥o kupiÊ na miejscu. Oka-
za≥o siÍ, øe dedykujπc ksiπøkÍ kaødej
z czytelniczek Marta Fox potrafi≥a na-
wiπzaÊ tak bliski kontakt, øe zainte-
resowane dziewczÍta rozmawia≥y z
niπ, z wypiekami na twarzach prawie
godzinÍ. Ograniczone czasem wypu-
úci≥y autorkÍ ÑPauliny doc.î po godzi-
nie 16.00. Marta Fox okaza≥a siÍ byÊ
kobietπ bardzo pogodnπ, ≥atwo na-
wiπzujπcπ kontakty, uwaønie s≥ucha-
jπcπ s≥Ûw krytyki - ktÛrych zresztπ nie
pad≥o zbyt wiele. Wbrew opiniom
niektÛrych doros≥ych jej ksiπøki sπ
chÍtnie czytane przez nastoletniπ m≥o-
dzieø, ktÛra znajduje w nich odpowie-
dzi na drÍczπce ich pytania i proble-
my. Biblioteka Publiczna Miasta Mar-
ki

Z s¹siedzk¹
wizyt¹

Przed po≥udniem 29 listopada
dzieci z przedszkola ÑTeletubiúî od-
wiedzi≥y BibliotekÍ Publicznπ Miasta
Marki.

Na co dzieÒ sπsiadujemy ze sobπ,
niektÛre przedszkolaki sπ naszymi
czytelnikami, ale inne nie mia≥y pojÍ-
cia, co siÍ dzieje nad ich g≥owami.
By≥y zaskoczone iloúciπ ksiπøek, kom-
puterami - ale zachwyt wywo≥a≥y
zbiory oddzia≥u dla dzieci, ktÛrym
przedszkolaki poúwiÍci≥y najwiÍcej
czasu i uwagi. Mamy nadziejÍ wi-
dzieÊ naszych milusiÒskich sπsiadÛw
czÍúciej - rÛwnieø z rodzicami.

11 grudnia w Mareckim Oúrodku
Kultury odby≥ siÍ zjazd Hufca Praga
PÛ≥noc ZHP Chorπgwi Mazowieckiej.

WybÛr naszego miasta jest wyrÛø-
nieniem. Mareckie harcerstwo zosta-
≥o pobudzone do øycia po latach prze-
rwy. Inicjatorem oøywienia harcer-
stwa w Markach by≥ radny Kazimierz
KÍdzierski. Najpierw, przed 7 laty,
dzia≥alnoúÊ rozpoczÍ≥a druøyna ÑAr-
kadiaî wchodzπca w sk≥ad wo≥omiÒ-
skiego hufca. Pewne zawirowania we
w≥adzach tego hufca spowodowa≥y,
øe od kilku lat bardzo aktywnie roz-
wijajπ siÍ druøyny bÍdπce w struktu-
rach Hufca Praga PÛ≥noc. W≥aúnie ten
hufiec za miejsce zjazdu sprawoz-
dawczego obra≥ Marki. Goúciem zjaz-
du by≥ komendant Chorπgwi Mazo-
wieckiej hm. Grzegorz Woüniak.

Ruch harcerski wywodzi siÍ od
skautingu, ale zosta≥ wzbogacony o
wiele polskich elementÛw narodo-
wych (jak np. krzyø harcerski wzoro-
wany na krzyøu Virtuti Militari, czap-
ki-rogatywki, has≥o filaretÛw ÑOjczy-
zna, nauka, cnotaî i wiele innych).
Pierwsze druøyny harcerskie powsta-
≥y we Lwowie w 1911 roku, a w 1918

Ma³gorzata Rowicka

Z Biblioteki Publicznej mogπ bezp≥atnie korzystaÊ wszyscy mieszkaÒcy Marek. Boga-
ty, stale uzupe≥niany w nowoúci zbiÛr literatury piÍknej i popularno-naukowej dla dzieci,
m≥odzieøy i doros≥ych liczy obecnie (≥πcznie wypoøyczalnia dla doros≥ych, oddzia≥ dla dzie-
ci, czytelnia, filie w Pustelniku i Strudze) oko≥o 54 tys. woluminÛw. Nowoúciπ w ofercie
Biblioteki jest tzw. ksiπøka mÛwiona (ksiπøka nagrana na kasetach magnetofonowych) oraz,
niewielki jeszcze, zbiÛr ksiπøek w jÍzyku angielskim. W bibliotece dzia≥a rÛwnieø pracow-
nia internetowa wyposaøona w cztery stanowiska komputerowe z dostÍpem do Internetu,
skaner i drukarkÍ.

powsta≥ Zwiπzek Harcerstwa Polskie-
go, najwiÍksza do dziú organizacja
harcerska w Polsce majπca status or-
ganizacji poøytku publicznego.

ZHP prowadzi wúrÛd dzieci i m≥o-
dzieøy dzia≥alnoúÊ oúwiatowπ i wy-
chowawczπ, organizuje przedsiÍ-
wziÍcia zwiπzane m.in. z rozwojem
zainteresowaÒ, kulturπ, sportem,
ochronπ przyrody i obronπ narodowπ.
Harcerze organizujπ wypoczynek let-
ni i zimowy - w formie obozÛw har-
cerskich sta≥ych i wÍdrownych, biwa-
kÛw i zimowisk oraz wypoczynku w
Warszawie (tzw. akcja nieobozowa).
WidaÊ ich w lokalnej spo≥ecznoúci
praskiej, uczestniczπ w akcjach cha-
rytatywnych, wydarzeniach kultural-
nych i uroczystoúciach patriotycznych
i religijnych. ZHP rozwija zaintereso-
wania podopiecznych - w hufcu ist-
niejπ druøyny lub kluby wodne, ra-
townictwa medycznego, modelarskie,
paintballowe, turystyczne i inne.

Hufiec Warszawa Praga PÛ≥noc
obejmuje swym zasiÍgiem warszaw-
skie dzielnice: Bia≥o≥ÍkÍ, PragÍ PÛ≥noc
i TargÛwek (czyli dawnπ duøπ dziel-
nicÍ Praga PÛ≥noc) oraz od niedawna
miasto Marki.

(oprac. przy wykorzystaniu materia³ów ze strony internetowej Hufca)

HUFIEC ZHP
WARSZAWA PRAGA P”£NOC

Komendant Hufca
hm. Grzegorz Chwi≥oc-Fi≥oc
(Greg)

62 Szczep Harcerski ÑPolanieî
im. Boles≥awa Chrobrego
komendant
hm. Jacek GarboliÒski

62 WRDH ÑWyssogotaî
ZS Pi≥sudskiego 96 Marki
hm. Robert Borzecki

62 WDH ÑNebramî
SP 3 Pomnikowa 21 Marki
pwd. Aleksandra Gosk wÍdr.

62 WDH ÑOrlaî
SP 1 OkÛlna 14 Marki
pwd. £ukasz Manowiecki HO

73 Szczep WDHiGZ ÑGrotî,
komendant
phm. Magdalena SkowroÒska

73 WDH ÑPetyhorcaî  Marki
Katarzyna B≥achnio

ZHP w Markach
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Uczniowski Klub Sportowy Struga

Mistrzostwa Polski w Markach

Pami¹tkowe zdjêcie najlepszych zawodników z organizato-
rami mistrzostw.

W sobotÍ 26 listopada 2005 r. w Zespole SzkÛ≥ Nr 2 w
Markach odby≥y siÍ III OTWARTE MISTRZOSTWA POL-
SKI W WARCABACH AKTYWNYCH 64 POLOWYCH.
G≥Ûwnym organizatorem imprezy (podobnie jak w po-
przednich latach) by≥ Uczniowski Klub Sportowy ÑStru-
gaî dzia≥ajπcy przy w/w szkole. WspÛ≥organizatorami i
sponsorami zawodÛw byli: Polski Zwiπzek Warcabowy,
Urzπd Marsza≥kowski WojewÛdztwa Mazowieckiego
oraz Urzπd Miasta Marki.

Wspania≥a atmosfera i doskona≥a organizacja ubieg≥o-
rocznej imprezy sprawi≥y, øe w tym roku frekwencja i
ranga zawodÛw przesz≥y oczekiwania organizatorÛw. Do
Marek przyjechali czo≥owi zawodnicy z ca≥ej Polski - od
Fromborka, Kartuz, SÍpÛlna, Bydgoszczy, M≥awy po Wro-
c≥aw, Sosnowiec, £Ûdü, CzÍstochowÍ, B≥onie... Nie zabra≥o
przedstawicieli MiÒska Mazowieckiego, Cz≥uchowa, Lu-
tutowa, SulejÛwka, I≥owa, Niewiadowa, Budziszowic, Mi-
chalinowa i oczywiúcie Warszawy i Marek. OgÛ≥em do
gry przystπpi≥o 46 zawodnikÛw w kategorii powyøej lat
16 i 35 warcabistek i warcabistÛw w kategorii dzieci i
m≥odzieøy do lat 16. O randze zawodÛw niech úwiadczy
udzia≥ 4 ArcymistrzÛw, 4 MistrzÛw, wielu zawodnikÛw
z kategoriami K+, K, I i II.

Turniej zosta≥ przeprowadzony systemem szwajcar-
skim z czasem 15 minut na zawodnika. Kaødy warcabi-
sta rozegra≥ 9 partii. W przerwach miÍdzy grπ zawodni-
cy mogli wypiÊ kawÍ czy herbatÍ, serwowanπ przez or-
ganizatorÛw, czy zjeúÊ smacznπ zapiekankÍ w sklepiku
szkolnym. Bπdü co bπdü turniej trwa≥ ponad 6 godzin.

DziÍki sprawnoúci sÍdziÛw, pomocy komputera i bar-
dzo dobrej organizacji, mistrzostwa uda≥o siÍ przepro-
wadziÊ zgodnie z planem, mimo tak duøej grupy zawod-
nikÛw.

Ca≥π imprezÍ prowadzili Eløbieta i Jaros≥aw Sucheccy
z UKS ÑStrugaî przy pomocy prezesa Dariusza Rydzew-
skiego i skarbnika Graøyny Szubierajskiej. Otwarcia Mi-
strzostw dokona≥a Maria Moldenhawer-Frey, sekretarz
Polskiego Towarzystwa Warcabowego i honorowy pre-
zes Polskiego Zwiπzku Warcabowego. Ca≥ej imprezie to-
warzyszyli liczni goúcie z PTW i PZWarc. Na uroczyste

zakoÒczenie przyby≥ Burmistrz Miasta Marki Janusz We-
rczyÒski.

Zanim sÍdziowie podsumowali zawody i og≥osili wy-
niki, Pana Burmistrza i organizatorÛw czeka≥a mi≥a nie-
spodzianka. O g≥os poprosi≥a pani Maria Moldenhawer-
Frey, ktÛra podziÍkowa≥a za wieloletniπ wspÛ≥pracÍ, za
krzewienie kultury fizycznej i oúwiaty na terenie Marek,
za organizacjÍ imprez ogÛlnopolskich i wrÍczy≥a organi-
zatorom nagrody paÒstwowe:

Burmistrz Janusz WerczyÒski otrzyma≥ srebrnπ odzna-
kÍ ÑZa zas≥ugi dla sportuî,

Jaros≥aw Suchecki zosta≥ wyrÛøniony odznakπ ÑZas≥u-
øony Dzia≥acz Kulturyî,

Eløbieta Suchecka zosta≥a odznaczona ÑBrπzowym
Krzyøem Zas≥ugiî nadanym przez Prezydenta RP.

Po podziÍkowaniach i mi≥ych s≥owach przystπpiono
do podsumowania turnieju. SÍdzia Jaros≥aw Suchecki
przedstawi≥ wyniki w kategorii do lat 16, zaú sÍdzia Le-
szek PÍtlicki w kategorii powyøej lat 16. Mistrzem Polski
w kategorii m≥odszej zosta≥ 12-letni Krzysztof Kowalczyk
z Kartuz, reprezentujπcy klub GLZW Michalinowo, dru-
gi by≥ Marcin Derewenda z £odzi, trzecia Kinga PÍtlicka
z Michalinowa. Najlepszy zawodnik z UKS ÑStrugaî
Martin BorzÍcki zajπ≥ 11 miejsce. W kategorii powyøej lat
16 marecki klub udowodni≥ øe zdobycie w tym roku, po
raz 3 z rzÍdu, tytu≥u Druøynowego Mistrza Polski - to
nie by≥ przypadek. Wprawdzie I miejsce przypad≥o An-
drzejowi S≥apiÒskiemu (GOSiR Dar≥owo, by≥y mieszka-
niec Marek), ale II, III, V i VII miejsca uzyskali zawodni-
cy UKS ÑStrugaî: Marcin Grzesiak, Pawe≥ Suchecki, Ma-
ciej £ukasiewicz i Micha≥ Janicki.

ZwyciÍzcy otrzymali wspania≥e puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe (kat.>16) i pieniÍøne
(kat.<16). Nagrodzeni zostali takøe najlepsi zawodnicy
w kategorii do lat 10, 12 i 14 oraz kobiety w obu katego-
riach.

ZarÛwno organizatorzy jak i w≥adze PTW i PZWarc
ocenili turniej jako bardzo udany. Wyrazili nadziejÍ, øe
za rok w Markach odbÍdπ siÍ kolejne IV Mistrzostwa
Polski w warcabach aktywnych 64-polowych.

El¿bieta Suchecka

Dokoñczenie na stronie 9
Burmistrz Janusz Werczyñski odznaczany srebrn¹ odzna-
k¹ przez Mariê Moldenhawer-Frey.
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Uczniowski Klub Sportowy Struga

Od dwunastu lat w Zespole SzkÛ≥
Nr 2 w Markach (dawniej SP 5) odby-
wajπ siÍ w grudniu Mistrzostwa Ma-
rek w szachach o Puchar Burmistrza
Miasta Marki. Organizatorem turnie-
ju niezmiennie jest Uczniowski Klub
Sportowy ÑStrugaî na czele z trene-
rem ko≥a szachowo-warcabowego Ja-
ros≥awem Sucheckim.

Poczπtkowo turnieje obejmowa≥y
tylko mieszkaÒcÛw Marek, potem
do≥πczyli szachiúci z okolicznych
miast. SzeúÊ lat temu po raz pierwszy
zrodzi≥ siÍ pomys≥ zorganizowania
Grand Prix Powiatu Wo≥omiÒskiego
w szachach o Puchar Starosty Powia-
tu. Pierwsze GP w ca≥oúci odby≥o siÍ
w ZS2 w Markach (6 turniejÛw). Ko-
lejne skrÛcono do 4 turniejÛw rozgry-
wanych w Markach, Radzyminie,
Koby≥ce i Zielonce. W organizacji i
sponsorowaniu imprezy pomagali
UKS-owi w≥odarze ww. miast i oczy-
wiúcie Starostwo Powiatu Wo≥omiÒ-
skiego. Pomys≥ okaza≥ siÍ trafiony i
tak w tym roku Grand Prix ruszy≥o
po raz szÛsty. Tradycyjnie pierwszy
turniej - o Puchar Burmistrza Miasta
Marki - odby≥ siÍ jak co roku w Ze-

wyniki koñcowe w kategorii powy¿ej 16 lat
Mc Zawodnik Klub Punkty
1 S³apiñski Andrzej GOSIR Dar³owo 15
2 Grzesiak Marcin UKS STRUGA Marki 14
3 Suchecki Pawe³ UKS STRUGA Marki 13
5 £ukasiewicz Maciej UKS STRUGA Marki 13
7 Janicki Micha³ UKS STRUGA Marki 12
37 Suchecka Edyta UKS STRUGA Marki 7

spole SzkÛ≥ Nr 2 w Markach.
Na marecki turniej przyby≥o 39

szachistek i szachistÛw z Marek, Wo-
≥omina, Radzymina (S≥upno, Nadma),
Zielonki, Koby≥ki i Zπbek. Zawodni-
cy zostali podzieleni na dwie katego-
rie wiekowe: dzieci i m≥odzieø do lat
16 oraz m≥odzieø powyøej lat 16 i do-
roúli.

Mistrzostwa otworzy≥ przedstawi-
ciel Rady Miasta Marki Tadeusz Sien-
kiewicz. Kaødy zawodnik rozegra≥ 7
partii (system szwajcarski z czasem 15
min na zawodnika).

W kategorii powyøej lat 16 nie by≥o
niespodzianek. Faworytami byli zna-
ni z poprzednich turniejÛw zawodni-
cy i tylko do koÒca nie by≥o wiado-
mo, w jakiej kolejnoúci uplasujπ siÍ
tym razem. Po siÛdmej rundzie
wszystko by≥o jasne : tegorocznym
mistrzem szachowym zosta≥ Mateusz
Staroszczyk z Wo≥omina, przed Ro-
bertem Krasiewiczem z Marek i Mar-
cinem åliwiÒskim z Wo≥omina.
Czwarte miejsce zajπ≥ Frank Brinovec
ze S≥upna, a piπte Kamil Rytarowski
z Zielonki.

W kategorii m≥odszej pojawi≥o siÍ

w tym roku sporo m≥odych zawodni-
kÛw, co ucieszy≥o organizatorÛw. Fa-
worytami byli jednak starsi szachiúci,
ktÛrzy grajπ w GP od kilku lat. I tak
zwyciÍøy≥ Krzysztof Kiewicz z Koby≥-
ki, drugi by≥ Dawid Krasiewicz, trze-
ci Mi≥osz Sieradzki - obaj z Marek.
Czwarte i piπte miejsca przypad≥y
zawodnikom z Zielonki: Karolowi
Boguckiemu i Chrystianowi Karczew-
skiemu.

ZwyciÍzcy otrzymali wspania≥e
puchary z rπk Burmistrza Miasta
Marki Janusza WerczyÒskiego, pa-
miπtkowe dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Pucharem zosta≥y wyrÛønione
najlepsze kobiety w obu kategoriach
(Kasia MoszczyÒska <16 i Edyta Su-
checka >16), a dwoje najm≥odszych
zawodnikÛw Kasia Zdunek (MOK
Marki) i Artur Moczulski (UKS ÑStru-
gaî) otrzymali gry logiczne.

Mistrzostwa zamknπ≥ Burmistrz
Miasta Marki Janusz WerczyÒski, a
organizatorzy zaprosili wszystkich na
nastÍpny turniej, ktÛry odbÍdzie siÍ
w Radzyminie.

El¿bieta Suchecka

wyniki koñcowe w kategorii do lat 16
Mc Zawodnik Klub Punkty
1 Kowalczyk Krzysztof GLZW Michalinowo 16
2 Derewenda Marcin Gim. Jana P. II £ód� 14
3 Pêtlicka Kinga GLZW Michalinowo 12
18 Wójcik Micha³ UKS STRUGA Marki 9
22 Nagraba Piotr UKS STRUGA Marki 8
26 Metelski Karol UKS STRUGA Marki 7
27 Tchorzewski Wojtek UKS STRUGA Marki 7
28 Zduniak Arkadiusz MOK Marki 7
31 Banaszek Krzysztof UKS STRUGA Marki 5
32 Werelich Aleksander UKS STRUGA Marki 5
33 Moczulski Artur UKS STRUGA Marki 5
34 �liwiñski Andrzej UKS STRUGA Marki 5
35 Nagraba Mateusz UKS STRUGA Marki 2

Dokoñczenie ze strony 8

Warcabowe zmagania o Puchar Burmistrza
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Jest taka noc w roku, kiedy úwiat
realny ≥πczy siÍ ze úwiatem magii,
czarÛw, wrÛøb. Od wiekÛw w noc úw.
Andrzeja m≥ode panny zbiera≥y siÍ,
aby dowiedzieÊ siÍ jaka bÍdzie ich
przysz≥oúÊ. Panowie, ciekawi co ich
spotka zbierali siÍ kilka dni wczeúniej
w wigiliÍ úw. Katarzyny. Noc úw. An-
drzeja jest nocπ niezwyk≥π.

Niezwyk≥a by≥a teø zabawa an-
drzejkowa, ktÛra odbyta siÍ 24 listo-
pada w Szkole Podstawowej nr 1 w
Markach.

Impreza byka podzielona na 3 czÍ-
úci - 3 grupy wiekowe. Jako pierwsze
bawi≥y siÍ pierwszaki i dzieci z od-
dzia≥Ûw zerowych. Do wspÛlnych
plπsÛw zaprosili oni swoich kolegÛw
z Przedszkola nr 1 w Markach - We-
so≥y Skrzat oraz z Przedszkola Smer-
fy, bo jak wiadomo w grupie weselej.
Po nich na parkiet wkroczy≥y dziecia-
ki z klas drugich i trzecich.

A powodÛw do radoúci byle wie-
le. Rodzice przygotowali kawiarenkÍ,
w ktÛrej moøna by≥o zjeúÊ domowe
ciasta i desery. W czystko smakowa-
≥o o tyle lepiej, øe serwowane by≥o
przez wykwalifikowane kelnerki -
marny; ba przecieø nic tak nie sma-
kuje jak coú przygotowane i podane
przez mamÍ.

Panny, ktÛre chcia≥y siÍ dowie-

dzieÊ, czy czeka je w tym roku zamπø-
pÛjúcie, mog≥y spojrzeÊ w kryszta≥o-
wπ kulÍ wrÛøki oraz powrÛøyÊ - jak
na andrzejki przysta≥o - z wosku.
MÍøczyüni teø zaglπdali w przysz≥oúÊ,
gdyø by≥ to 24 listopada, czyli wigilia
úw. Katarzyny.

W trakcie imprezy kaødy chÍtny
mÛg≥ kupiÊ los na loterii. Kaødy las
wygrywa≥, chÍtnych wiÍc nie brako-
wano. Do wygrania by≥y m.in.: dese-
ry, pozdrowienia przez mikrofon, itp.

Nie by≥o jednak tak do koÒca sie-
lankowo. Nie jest przecieø tajemnicπ,
øe w andrzejki budzπ siÍ rÛøne zja-
wy, potwory i upiory. Nie zabrak≥o ich
i u nas. Zjawi≥y siÍ wiedümy, straszy-
d≥a...

Emocji nie zabrak≥o, zw≥aszcza
przeraøenia dla tych, ktÛrzy ten Po-
kÛj StrachÛw odwaøyli siÍ odwiedziÊ.

Dla wszystkich odwaønych i mniej
odwaønych przez ca≥π imprezÍ gra≥
DJ Marek OpaliÒski, ktÛry dba o
úwietny nastrÛj. KrÛlowa≥y oczywi-
úcie najnowsze hity z list przebojÛw,
wiÍc zabawa by≥a przednia. Aø øal
by≥o odchodziÊ.

Ale trzeba by≥o ustπpiÊ miejsca na
parkiecie trzeciej grupie, czyli naszej
m≥odzieøy. Do uczniÛw klas IV -VI
do≥πczyli gimnazjaliúci - absolwenci
szko≥y. NiektÛrym ≥za zakrÍci≥a siÍ w
oku na widok znajomych twarzy na-

uczycieli i korytarzy szkolnych.
Do wspÛlnej zabawy zachÍca≥y

cztery starsze koleøanki z liceum, ktÛ-
re zosta≥y zaproszone przez dyrektor
AnnÍ JasiÒskπ. Okaza≥y siÍ one úwiet-
nymi wodzirejami.

UczniÛw bardzo zainteresowa≥a
prowadzona w czasie imprezy zbiÛr-
ka na rzecz Domu Dziecka w RÛw-
nem, chÍtnie wrzucali pieniπdze do
puszek, a zachÍceni tym obiecali
wziπÊ czynny udzia≥ w przekazaniu
darÛw wychowankom tego domu (co
zresztπ odby≥o siÍ nastÍpnego dnia
pod opiekπ Magdaleny Szafarz, na-
uczycielki wychowania fizycznego,
ktÛra akcjπ kierowa≥a).

WrÛøby wúrÛd starszej grupy by≥y
rÛwnie popularne jak wúrÛd dzieci
m≥odszych, do Pokoju WrÛøb usta-
wia≥y siÍ kolejki panien i kawalerÛw.
Moøe uczniowie pytali wrÛøki o swo-
je wyniki na czekajπcym ich spraw-
dzianie do gimnazjum? O to z dys-
krecji nie pytaliúmy.

Zabawa trwa≥a do pÛünych godzin
wieczornych, ale mimo tego ucznio-
wie nie czuli zmÍczenia i nastÍpnego
dnia stawili siÍ w komplecie na lek-
cjach.

Redagowa³y:
M. Domañska.
i E. Banaszek

Andrzejki w Szkole Podstawowej nr 1

Autobusy...
Prace zwiπzane z budowπ pÍtli autobusowej przy skrzy-

øowaniu ulicy Duøej z Al. Pi≥sudskiego zosta≥y zakoÒczo-
ne. Celem tej inwestycji by≥o stworzenie warunkÛw do
przed≥uøenia trasy autobusu linii Ñ805î. W zwiπzku z
powstaniem pÍtli przy ul. Duøej Burmistrz Miasta Marki
Janusz WerczyÒski zwrÛci≥ siÍ do Zarzπdu Transportu
Miejskiego w Warszawie o wprowadzenie planowanej
zmiany trasy autobusu Ñ805î moøliwie jak najszybciej ñ
najlepiej z dniem 1 stycznia 2006 roku. Burmistrz zazna-
czy≥, øe Marki sπ  zainteresowane ustaleniem nowej trasy
autobusu linii Ñ805î wy≥πcznie wzd≥uø Al. Pi≥sudskiego
(z pominiÍciem zjazdu w ul. S≥onecznπ i dojazdu do FOC
POLMO). Tak ustalona trasa spe≥ni oczekiwania zdecy-
dowanej wiÍkszoúci mieszkaÒcÛw Miasta.

Burmistrz Janusz WerczyÒski podkreúli≥ takøe, øe Mia-
sto Marki jest zainteresowane uruchomieniem nowej linii
autobusowej. Proponowana trasa nowej linii obejmowa-
≥aby swym zasiÍgiem nasze miasto wiodπc ulicami: Pi≥-
sudskiego, Sosnowπ, Koúciuszki dalej poprzez osiedle Le-
wandÛw z projektowanπ pÍtlπ przy ul. W≥oúciaÒskiej.

W projekcie budøetu Miasta na 2006 rok przewidziano
úrodki finansowe, ktÛre umoøliwiπ wykonanie prac zwiπ-
zanych z przebudowπ ulic Koúciuszki i Sosnowej w Mar-
kach celem przystosowania ich parametrÛw technicznych
do ruchu pojazdÛw komunikacji miejskiej.

Kolejnπ kwestiπ waønπ dla poprawy warunkÛw dojaz-
du mieszkaÒcÛw Marek do Warszawy jest zmiana cha-
rakteru linii autobusowych Ñ718î i Ñ805î z podmiejskie-
go na miejski. Za przyjÍciem takiego rozwiπzania prze-
mawia bezpoúrednia granica Miasta Marki z m. st. War-
szawπ, niewielka odleg≥oúÊ naszego miasta od centrum
stolicy oraz fakt, øe juø w chwili obecnej szereg miejskich
linii autobusowych (Ñ112î, Ñ126î, Ñ140î i Ñ190î) koÒczy i
zaczyna swÛj bieg na terenie Marek, przy Centrum Han-
dlowym M1.

Utrzymywanie podmiejskiego charakteru linii Ñ718î i
Ñ805î na trasie, ktÛrπ prowadzπ liczne linie miejskie wiπ-
øe siÍ nie tylko z koniecznoúciπ ponoszenia przez miesz-
kaÒcÛw Marek wyøszych op≥at z przejazd. Z autobusÛw
podmiejskich korzystajπ licznie - ponoszπcy niøsze op≥a-
ty za przejazd - mieszkaÒcy Warszawy podrÛøujπcy z re-
jonu Dworca WileÒskiego w kierunku Zacisza. MieszkaÒcy
naszego Miasta skarøπ siÍ, øe w godzinach po≥udniowe-
go szczytu majπ problem z dostaniem siÍ do autobusu ja-
dπcego do Marek. Nasze obserwacje potwierdzajπ zasad-
noúÊ tych skarg. Jednoczeúnie stwierdziliúmy, øe na przy-
stanku przy ul. M≥odzieÒczej, z zat≥oczonych wczeúniej
autobusÛw linii Ñ718î lub Ñ805î wysiada znaczna czÍúÊ
pasaøerÛw. Jestem przekonany, øe g≥Ûwna przyczynπ tej
sytuacji jest zrÛønicowanie op≥at za przejazd autobusami
tej samej linii.

ZTM zosta≥ rÛwnieø poinformowany o stanowisku
Miasta Marki dot. kosztÛw nowych rozwiπzaÒ.
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Kwestia, kogo obci¹¿aj¹ koszty budowyinfrastruktury s³u¿¹cej dostarczaniu wody iodprowadzaniu �cieków, znajduj¹cej siê nazewn¹trz budynku, w ostatnim czasie kil-kakrotnie by³a przedmiotem orzeczeñ s¹-
dów.

Samo przy³¹czanie odbiorcy us³ug do sieci
nie upowa¿nia jeszcze - zdaniem S¹du Naj-
wy¿szego - do korzystania z czê�ci przewodu
bêd¹cej przy³¹czem. Podstawê do tego stano-
wi dopiero zawarta miêdzy odbiorc¹ us³ug, na
jego pisemny wniosek, a przedsiêbiorstwem
umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowa-
dzanie �cieków.

W umowie tej strony powinny okre�liæ wa-
runki �wiadczenia us³ug, a wiêc równie¿ usta-
liæ tytu³ prawny, na podstawie którego odbior-
ca us³ug musi postawiæ wybudowane na swój
koszt przy³¹cze do dyspozycji przedsiêbiorstwa
w celu odp³atnego korzystania z jego us³ug.
Podstaw¹ tak¹ wed³ug S¹du Najwy¿szego
mo¿e byæ miêdzy innymi umowa u¿yczenia
uregulowana w art. 710 i nast. k.c. Polega ona
na tym, ¿e u¿yczaj¹cy (odbiorca us³ug) odda-
je rzecz (przy³¹cze) bior¹cemu w u¿yczenie
(przedsiêbiorstwu) do nieodp³atnego korzysta-
nia w celu �wiadczenia u¿yczaj¹cemu us³ug
dostawy wody lub odprowadzania �cieków.

U¿yczaj¹cy nie odnosi tu bezpo�redniej ko-
rzy�ci w postaci zwrotu ca³o�ci lub czê�ci kosz-
tów wykonania przy³¹cza. Jego zysk polega na
tym, ¿e zostaje zwolniony z obowi¹zku utrzy-
mania przy³¹cza w nale¿ytym stanie. Dla nie-
profesjonalisty w dziedzinie wodoci¹gów i
kanalizacji by³oby to trudne i wi¹za³oby siê z
niema³ymi wydatkami. W wyniku zawarcia
umowy u¿yczenia obowi¹zki te spadaj¹ na
przedsiêbiorstwo, które zgodnie z art. 7l³ k.c.
ponosi zwykle koszty utrzymania wziêtej w
u¿yczenie rzecz: Wykonanie tej powinno�ci w
trakcie eksploatacji przy³¹cza ma swoje uza-
sadnienie tak¿e w obowi¹zku bior¹cego w u¿y-
czenie oddania u¿yczonej rzeczy po zakoñcze-
niu u¿yczenia w stanie niepogorszonym. Bio-
r¹cy nie ponosi jednak odpowiedzialno�ci za
zmiany stanu u¿yczonej rzeczy, które wynik³y
z jej prawid³owego u¿ywania. Przekazane do
u¿ywania przy³¹cze przez ca³y czas trwania
umowy u¿yczenia pozostaje w³asno�ci¹ od-
biorcy us³ug.

S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê na ten te-
mat 1³ maja 2004 r. (wyrok III SK ³9/04). Orze-
czenie zapad³o w wyniku rozpatrzenia kasacji
od wyroku S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, wniesionych przez Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jedno
z miejskich przedsiêbiorstw wodoci¹gów i ka-
nalizacji, miêdzy którymi toczy siê spór.

Dotyczy on miêdzy innymi tego, czy kosz-
ty budowy przy³¹czy wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych ostatecznie powinien ponosiæ ubie-
gaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci, czy te¿
przedsiêbiorstwo wykorzystuj¹ce je do �wiad-
czenia inwestorowi us³ug dostarczania wody i
odprowadzania �cieków.

Od 16 sierpnia 2005 roku obowi¹zuje
znowelizowana o usuwa o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków Zmodyfikowano w niej
miêdzy innymi definicjê przy³¹cza kanali-
zacyjnego. Wed³ug jej nowego brzmienia
jest to odcinek przewodu ³¹cz¹cego we-
wnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieru-
chomo�ci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanali-
zacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od
strony budynku, a w przypadku jej braku -
do granicy nieruchomo�ci gruntowej.

W porównaniu z poprzedni¹ tre�ci¹ de-
finicji zosta³ zmieniony jej koñcowy frag-
ment (brzmia³ on:... a w przypadku jej bra-
ku - od granicy nieruchomo�ci).

Zmiana odnosi siê wiêc do sytuacji, gdy
w obrêbie nieruchomo�ci gruntowej nie ma
studzienki kanalizacyjnej. W takim wypad-
ku przy³¹czem kanalizacyjnym bêdzie frag-
ment przewodu le¿¹cy w granicach nieru-
chomo�ci gruntowej. Fragment przewodu
miêdzy granic¹ nieruchomo�ci gruntowej
a sieci¹ nie bêdzie ju¿ - jak dotychczas -
przy³¹czem, ale urz¹dzeniem kanalizacyj-
nym, którego koszty budowy i utrzymania
ostatecznie obci¹¿aj¹ przedsiêbiorstwo wo-
doci¹gowo-kanalizacyjne.

Je�li na obszarze nieruchomo�ci grun-
towej jest studzienka kanalizacyjna - za-
równo poprzednio, jak i po zmianie usta-
wy - przy³¹cze kanalizacyjne rozci¹ga siê
od studzienki do sieci. Uzupe³nienie ostat-
niego zdania nowej definicji, ¿e chodzi o
nieruchomo�æ gruntow¹, ma jedynie cha-
rakter u�ci�laj¹cy jej dotychczasow¹ tre�æ
Okre�lenie przy³¹cza wodoci¹gowego i roz-
piêto�æ fragmentu przewodu, który siano-
wi przy³¹cze - nie zmienny siê.

Kto zap³aci za przy³¹cza
wodne i kanalizacyjne

Tekst: Adam Zawiszowski
(Murator nr 9/2005)

Dobiega koñca budowa wodoci¹gów, kolej na budowê kanalizacji
w naszym mie�cie. Warto zatem, aby mieszkañcy zapoznali siê
zarówno z przepisami dot. przy³¹czy, jak i ich interpretacj¹.

Kiedy przy³¹cze,
kiedy urz¹dzenie

W orzeczeniach sadów I i II instancji roz-
patruj¹cych podobne sprawy problematyczne
by³o odró¿nienie, czy w konkretnym stanie fak-
tycznym chodzi o przy³¹cze wodoci¹gowe lub
kanalizacyjne, czy te¿ o takie urz¹dzenie. Usta-
lenie tego ma podstawowe znaczenie, gdy¿ od
jego wyniku w³a�nie zale¿y wskazanie zobo-
wi¹zanego do poniesienia kosztów ich budo-
wy i pó�niejszego utrzymania. Pojêcia te s¹
zdefiniowane w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzenia w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków:

� przy³¹cze kanalizacyjne to, wed³ug obo-
wi¹zuj¹cej w dniu wydania wyroku definicji,
odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ in-
stalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomo�ci od-
biorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierw-
sz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w
przypadku jej braku - od granicy nieruchomo-
�ci;

� przy³¹cze wodoci¹gowe to odcinek prze-
wodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z we-
wnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nierucho-
mo�ci odbiorcy us³ug wraz z zaworem za wo-
domierzem g³ównym;

� urz¹dzenia kanalizacyjna to sieci kanali-
zacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u-
¿¹cych do wprowadzania �cieków do wód lub
do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i
oczyszczaj¹ce �cieki oraz przepompownie �cie-
ków;

� urz¹dzenia wodoci¹gowe to ujêcia wód
powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazyno-
wania i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe
oraz urz¹dzenia reguluj¹ce ci�nienie wody.

Kto za co p³aci
w ustawie podzielono kosztów budowy oraz

inne obowi¹zki zwi¹zane z przy³¹czami i urz¹-
dzeniami miêdzy us³ugobiorcê a �wiadcz¹ce
us³ugi przedsiêbiorstwo:

� za zapewnienie realizacji budowy i rozbu-
dowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych odpowiada przedsiêbiorstwo wodoci¹go-
wo-kanalizacyjne. Ono zatem ponosi ostatecz-
nie ciê¿ar ich sfinansowania. Osoby, które z
w³asnych �rodków wykona³y takie urz¹dzenia,
mog¹ je przekazywaæ odp³atnie gminie lub
przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjne-
mu na warunkach uzgodnionych w umowie,
na podstawie której dochodzi do ich przeka-
zania. Zapis ten, jak stwierdzi³ SN, dotyczy
nie tylko urz¹dzeñ, które zosta³y lub zostan¹
przekazane po wej�ciu w ¿ycie ustawy, czyli
po 14 stycznia 2002 r., lecz równie¿ tych, któ-
re przedsiêbiorstwa otrzyma³y wcze�niej. Wy-
nika z tego, ¿e równie¿ osoby, które przekaza-
³y urz¹dzenia nieodp³atnie wtedy, gdy ustawa
jeszcze nie obowi¹zywa³a, mog¹ teraz ¿¹daæ
od gminy lub przedsiêbiorstwa zwrotu wydat-
ków poniesionych na ich budowê;

� inaczej jest z przy³¹czami wodnymi i ka-
nalizacyjnymi. O ich zbudowanie powinna siê
postaraæ, co istotne - na w³asny koszt, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomo�ci
do sieci wodnej lub kanalizacyjnej, czyli przy-
sz³y odbiorca us³ug. Na nim te¿. na mocy usta-
wy, spoczywa troska o niezawodne dzia³anie
posiadanych przy³¹czy, chyba ¿e w umowie o
zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie �cie-
ków kwestia ta zosta³a rozwi¹zana odmiennie.
Co wa¿ne, zdaniem S¹du Najwy¿szego obo-
wi¹zek ten ci¹¿y na odbiorcy us³ug nawet wów-
czas, gdy przy³¹cze zosta³o fizycznie po³¹czo-
ne z sieci¹ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ przed-
siêbiorstwa. Nawet bowiem po takim po³¹cze-
niu odbiorca us³ug nie przestaje byæ w³a�ci-
cielem przy³¹cza. Nie staje siê nim przedsiê-
biorstwo i nie mo¿e mieæ wobec tego - jak nie-
jednokrotnie dotychczas s¹dzono - obowi¹z-
ku rozliczenia kosztów jego wykonania z od-
biorc¹ us³ug.

Podstawa prawna:
� ustawa z 7 czerwca ?001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodê i zbiorowe odprowadza-
niu �cieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z pó�n.
zm.)

� ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i ...
(Dz. U. nr 85, poz. 729)
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Uchwa≥a NR XXXIV/247/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 16 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXVIII/201/2005 Rady Miasta
Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie realizacji

przedsiÍwziÍcia ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na terenie
Miasta Markiî

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.
148 z pÛüniejszymi zmianami), uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
W uchwale nr XXVIII/201/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie realizacji przedsiÍwziÍcia ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na terenie
Miasta Markiî ß 5 otrzymuje brzmienie:

Ñß 5.
1. Upowaønia siÍ Burmistrza Miasta Marki do z≥oøenia zabezpieczenia realiza-

cji umowy nr Z/2.14/I/1.2/379/04/U/211/05 o dofinansowanie Projektu Z/2.14/I/1.2/
379/04 ÑRozbudowa sieci wodociπgowej na terenie miasta Marki w ramach Projek-
tu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s≥uøπcej wzmacnianiu konkurencyj-
noúci regionÛwî w formie weksla in blanco wraz z deklaracjπ wekslowπ do wysoko-
úci 6.803.063 z≥otych.

2. èrÛd≥em pokrycia kosztÛw realizacji w/w umowy bÍdπ dochody w≥asne gminy
z podatku od nieruchomoúci oraz op≥aty skarbowej.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Uchwa≥a XXXV/248/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

zmieniajπca uchwa≥Í nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z
dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budøetu Miasta Marki na

2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art.
109 w zwiπzku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
W uchwale nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie

uchwalenia budøetu Miasta Marki na 2005 rok wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) ß 3 otrzymuje brzmienie Ñß 3. Deficyt budøetu gminy ustala siÍ w wysokoúci

1.386.404 z≥otychî.
2) ß 4 otrzymuje brzmienie: Ñß 4. èrÛd≥em pokrycia deficytu w 2005 roku bÍdzie:
1) d≥ugoterminowa poøyczka z WFOåiGW w wysokoúci 1.383.504 z≥otych, 2)

emisja obligacji komunalnych w wysokoúci 2.500.000 z≥otychî,
3) w planie dochodÛw budøetu miasta na 2005 rok zgodnie z za≥πcznikiem nr 1

do niniejszej uchwa≥y,
4) w planie wydatkÛw budøetu miasta na 2005 rok zgodnie z za≥πcznikiem nr 2

do niniejszej uchwa≥y,
5) za≥πcznik nr 3 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 3

do niniejszej uchwa≥y,

6) za≥πcznik nr 6 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 4
do niniejszej uchwa≥y,

7) za≥πcznik nr 7 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 5
do niniejszej uchwa≥y,

8) za≥πcznik nr 9 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 6
do niniejszej uchwa≥y,

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego.

ß 4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Uchwa≥a Nr XXXV/249/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie wyraøenia zgody na realizacjÍ wspÛlnego zadania
inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
1. Wyraøa siÍ zgodÍ na zawarcie porozumienia z Mazowieckim Zarzπdem DrÛg

WojewÛdzkich na realizacjÍ wspÛlnego zadania inwestycyjnego polegajπcego na
budowie chodnika i zjazdÛw po stronie pÛ≥nocnej ul. Legionowej w ciπgu drogi
wojewÛdzkiej nr 632 na odcinku 1750 mb od ul. Pi≥sudskiego do ul. Spacerowej w
Markach.

2. Realizacja zadania, o ktÛrym mowa w ust. 1 bÍdzie finansowana w czÍúciach
rÛwnych przez Mazowiecki Zarzπd DrÛg WojewÛdzkich i Miasto Marki.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Uchwa≥a Nr XXXV/250/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany uchwa≥y nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki
z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji

komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z pÛüniejszymi zmianami), art. 48 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15,
poz. 148 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z pÛüniejszymi
zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
W uchwale nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w

sprawie emisji obligacji komunalnych dokonuje siÍ nastÍpujπcych zmian:
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E 1) w ß 2 wyrazy Ñw latach 2004/2006î zastÍpuje siÍ wyrazami Ñw latach 2004-
2007î,

2) w ß 3 ust.1 otrzymuje brzmienie Ñ1. Obligacje zostanπ wyemitowane w jede-
nastu seriach:

a) w 2004 roku zostanπ wyemitowane:
- seria A na kwotÍ 1.100.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2004 roku,
- seria B na kwotÍ 1.178.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2004 roku,
b) w 2005 roku zostanπ wyemitowane:
- seria C na kwotÍ 1.200.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2005 roku,
- seria D na kwotÍ 1.300.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2005 roku,
c) w 2006 roku zostanπ wyemitowane:
- seria E na kwotÍ 1.300.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2006 roku,
- seria F na kwotÍ 1.422.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2006 roku,
- seria G na kwotÍ 1.500.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2006 roku,
- seria H na kwotÍ 1.500.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2006 roku,
c) w 2007 roku zostanπ wyemitowane:
- seria I na kwotÍ 1.000.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2007 roku,
- seria J na kwotÍ 1.000.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2007 roku,
- seria K na kwotÍ 1.000.000 z≥otych nie pÛüniej niø w dniu 31 grudnia
2007 roku.

3) w ß 5 ust.1 otrzymuje brzmienie Ñ1. Obligacje zostanπ wykupione przez Mia-
sto Marki w nastÍpujπcych terminach:

1) obligacje serii A, B, C, D, E i F po up≥ywie 3 lat od daty emisji,
2) obligacje serii G, H, I, J i K po up≥ywie 4 lat od daty emisji.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia

Uchwa≥a nr XXXV/251/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku.

w sprawie zmiany uchwa≥y nr X / 71 / 2003 Rady Miasta Marki
z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie okreúlenia stawek

op≥aty targowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt. 1 a i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i op≥atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84
ze zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
W uchwale nr X / 71 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w

sprawie okreúlenia stawek op≥aty targowej dokonuje siÍ zmiany treúci ß 1 i 2 nada-
jπc im brzmienie nastÍpujπce:

1) Ñß 1
1. Ustala siÍ dzienne stawki op≥aty targowej na terenie miasta Marki w nastÍpu-

jπcej wysokoúci:
1) od sprzedaøy z samochodu osobowego lub wozu konnego ......... 7,50 z≥

2) od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego do 3.5 t c.ca≥k. .............15,50 z≥
3) od sprzedaøy z samochodu ciÍøarowego powyøej 3.5 t c.ca≥k. ....19,50 z≥
4) od sprzedaøy ze stoisk o powierzchni do 2 m kw. ........................ 7,50 z≥
5) od sprzedaøy ze stoisk o powierzchni powyøej 2 m kw. .............. 12,00 z≥
6) od sprzedaøy z rÍki i koszÛw ...................................................... 3,50 z≥

2. Obowiπzek uiszczenia op≥aty targowej powstaje z chwilπ przystπpienia do
wykonywania sprzedaøy na targowiskach oraz innych miejscach, w ktÛrych prowa-
dzona jest sprzedaø.

3. Op≥atÍ targowπ pobiera siÍ niezaleønie od naleønoúci przewidzianych w od-
rÍbnych przepisach za korzystanie z urzπdzeÒ targowych jak rÛwnieø op≥at za us≥u-
gi úwiadczone przez zarzπdcÍ placu targowego i niezaleønie od op≥aty za zajÍcie
pasa drogowego.î

2) Ñß 2
1. Op≥atÍ targowπ pobiera inkasent wydajπc pokwitowanie urzÍdowe, jako do-

wÛd jej zap≥acenia.
2. WysokoúÊ wynagrodzenia inkasenta ustala siÍ w formie prowizji w wysokoúci

10 % od pobranej kwoty op≥aty targowej.
3. Inkasowanie op≥aty targowej powierza siÍ Panu Marianowi Dybcioî

ß 2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego.

ß 4
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2006 roku

Uchwa≥a Nr XXXV/252/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia op≥at za úwiadczenia udzielane przez
przedszkola, dla ktÛrych organem prowadzπcym jest Miasto

Marki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami), art.14 ust. 5 ustawy z
dnia 7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z
pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
1. Ustala siÍ miesiÍcznπ op≥atÍ za úwiadczenia przedszkoli publicznych prowa-

dzonych przez Miasto Marki, bez kosztÛw wyøywienia oraz nauczania i wychowa-
nia w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nazywanπ dalej
op≥atπ sta≥π, w wysokoúci 110,00 z≥otych za dziecko.

2. W przypadku, gdy ze úwiadczeÒ przedszkola korzysta jednoczeúnie kolejne
dziecko z tej samej rodziny, przys≥uguje na kaøde z nich zniøka w wysokoúci 25 %
op≥aty sta≥ej.

3. NieobecnoúÊ dziecka w przedszkolu nie zwalnia z op≥aty sta≥ej, z zastrzeøe-
niem ust. 4.

4. W przypadku nieuczÍszczania dziecka do przedszkola w miesiπcu lipcu i
sierpniu op≥aty, o ktÛrej mowa w ust. 1 za te miesiπce nie pobiera siÍ.

5. W przypadku uczÍszczania dziecka w lipcu i sierpniu do przedszkola dyøuru-
jπcego, przez okres nie przekraczajπcy 10 dni roboczych, op≥ata sta≥a wynosi 50 %
kwoty okreúlonej w ust. 1.

6. W szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Marki, po uzy-
skaniu opinii dyrektora przedszkola, moøe zwolniÊ z op≥aty sta≥ej w ca≥oúci lub w
czÍúci.

Dokoñczenie na str. 14
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ß 2
1. Op≥aty za wyøywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w

porozumieniu z radπ rodzicÛw.
2. W przypadku nieobecnoúci dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna

stawka øywieniowa za kaødy dzieÒ nieobecnoúci, z wy≥πczeniem pierwszego dnia
nieobecnoúci dziecka.

ß 3
WysokoúÊ op≥aty za korzystanie z wyøywienia przez pracownikÛw przedszkoli

ustala dyrektor przedszkola.

ß 4
Op≥aty, o ktÛrych mowa w ß 1-3 wnosi siÍ w przedszkolu z gÛry do 10 dnia

kaødego miesiπca.

ß 5
Traci moc uchwa≥a Nr VII/33/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003

roku w sprawie op≥at za úwiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Miasto Marki, zmieniona uchwa≥π nr XVIII/127/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28
lipca 2004 roku o zmianie uchwa≥y w sprawie op≥at za úwiadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Miasto Marki.

ß 6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 7
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego.

ß 8
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni od jej og≥oszenia w dzienniku UrzÍ-

dowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Uchwa≥a nr XXXV/253/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie programu wspÛ≥pracy Miasta Marki z organizacja-
mi pozarzπdowymi oraz z innymi podmiotami prowadzπcymi

dzia≥alnoúÊ poøytku publicznego w roku 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia≥alnoúci poøytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z pÛüniejszymi zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Uchwala siÍ program wspÛ≥pracy Miasta Marki z organizacjami pozarzπdowymi

oraz z innymi podmiotami prowadzπcymi dzia≥alnoúÊ poøytku publicznego w roku
2006, stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowiec-

kiego.

ß 4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia.

Uchwa≥a Nr XXXV/254/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Przeciwdzia≥ania
Narkomanii na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zmianami) oraz art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia≥aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485) uchwala siÍ, co
nastÍpuje:

ß 1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Przeciwdzia≥ania Narkomanii na rok 2006 sta-

nowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej og≥oszenia w Dzienniku

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Uchwa≥a Nr XXXV/255/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
paüdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pÛün. zmianami) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alko-

holowych na rok 2006 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Uchwa≥a Nr XXXV/256/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wyraøenia zgody na stosowanie bonifikaty od
op≥aty za przekszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego w
prawo w≥asnoúci w stosunku do nieruchomoúci zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garaøami,

albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowÍ

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

Dokoñczenie ze str. 13
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Biuletyn informacyjny
Urzêdu Miasta Marki

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

Druk: Agencja Marketingowa JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta≥ceniu prawa uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 67 ust.1, art. 68 ust.1, art. 69 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z
pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:

ß 1
1. Wyraøa siÍ zgodÍ na stosowanie przez Burmistrza bonifikaty od ustalonej

zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoúciami (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 2603 z pÛün. zm.) op≥aty za prze-
kszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci w stosunku do
nieruchomoúci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garaøa-
mi, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowÍ.

2. WysokoúÊ bonifikaty, o ktÛrej mowa w ust. 1 wynosi:
ï 90% dla spÛ≥dzielni mieszkaniowych bÍdπcych w≥aúcicielami budynkÛw miesz-

kalnych lub garaøy
ï 95% dla osÛb fizycznych i prawnych bÍdπcych w≥aúcicielami lokali, ktÛrych

udzia≥ w nieruchomoúci wspÛlnej obejmuje prawo uøytkowania wieczystego
ï 95% dla osÛb fizycznych bÍdπcych uøytkownikami wieczystymi nieruchomo-

úci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garaøami, albo prze-
znaczonych pod tego rodzaju zabudowÍ

ß 2
1. Ustalona op≥ata za przekszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego w prawo

w≥asnoúci moøe byÊ roz≥oøona na raty, na czas nie d≥uøszy niø 10 lat.
2. W przypadku, o ktÛrym mowa w ß 2 ust. 1 bonifikata wynosi 80 % ustalonej

op≥aty.
3. Roz≥oøona na raty niesp≥acona czÍúÊ op≥aty za przekszta≥cenie prawa uøyt-

kowania wieczystego w prawo w≥asnoúci podlega oprocentowaniu przy zastoso-
waniu stopy procentowej rÛwnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Naro-
dowy Bank Polski.

ß 3
Koszty zwiπzane z wycenπ nieruchomoúci, a takøe ewentualnego zabezpiecze-

nia hipotecznego w przypadku roz≥oøenia na raty op≥aty za przekszta≥cenie prawa
uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci, ponosi dotychczasowy uøytkownik
wieczysty nieruchomoúci.

ß 4
Traci moc Uchwa≥a Nr XXX/215/2001 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia

2001 r. w sprawie wyraøenia zgody na stosowanie bonifikaty od ustalonej op≥aty za
przekszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci w stosunku
do nieruchomoúci wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
oraz ustalenia oprocentowania niesp≥aconej czÍúci op≥aty za przekszta≥cenie pra-
wa uøytkowania wieczystego w prawo w≥asnoúci w przypadku roz≥oøenia jej na
raty.

ß 5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 6
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku

UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

Uchwa≥a Nr XXXV/257/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku.

w sprawie wyraøenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomoúci gruntowej, stanowiπcej mienie komunal-

ne, na rzecz w≥aúciciela nieruchomoúci przyleg≥ej.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÛün. zm.) w zwiπzku z art. 13
ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoúciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pÛün. zm.) Rada Miasta
Marki uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
Wyraøa siÍ zgodÍ na sprzedaø w trybie bezprzetargowym nieruchomoúci grun-

towej stanowiπcej mienie komunalne, po≥oøonej w Markach przy ul. Szkolnej , ozna-
czonej w ewidencji gruntÛw jako dzia≥ka nr ewid. 35/5 o powierzchni 57 m2 i dzia≥-
ka nr ewid. 35/4 o powierzchni 89 m2 w obrÍbie 5-05, na rzecz w≥aúciciela nieru-
chomoúci przyleg≥ej stanowiπcej dzia≥kÍ nr ewid. 34/1 o powierzchni 585 m2 w
obrÍbie 5-05 uregulowanπ w kw. nr VII 130199 i dzia≥kÍ nr ewid. 33/5 o powierzch-
ni 902 m2 w obrÍbie 5-05 uregulowanπ w Kw. nr VII 103258, w celu poprawy
warunkÛw zagospodarowania tej nieruchomoúci.

ß 2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

ß 3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i podlega og≥oszeniu poprzez wy-

wieszenie na tablicy og≥oszeniowej UrzÍdu Miasta Marki.

Uchwa≥a Nr XXXV/258/2005
Rady Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie skargi pani Beaty Che≥stowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z art. 229 pkt
3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postÍpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co nastÍ-
puje:

ß 1
1. SkargÍ pani Beaty Che≥stowskiej na nienaleøyte wykonywanie zadaÒ przez

Urzπd Miasta Marki w zakresie przyznania lokalu socjalnego z zasobÛw mieszka-
niowych gminy uznaje siÍ za niezasadnπ

2. Uzasadnienie stanowi za≥πcznik do uchwa≥y.

ß 2
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

ß 3
O sposobie za≥atwienia skargi naleøy zawiadomiÊ paniπ BeatÍ Che≥stowskπ.

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

fax. 781-13-78
Uwaga po po≥πczeniu siÍ z centralπ moøna tonowo
wybraÊ numer wewnÍtrzny.
Adres poczty elektronicznej: urzad.miasta@marki.pl
Burmistrz pok. 23 ((((( 781-10-03
burmistrz@marki.pl
ZastÍpca Burmistrza pok. 23 ((((( 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczπcy Rady pok. 21 wew. 115
Biuro Rady pok. 21 wew. 116
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
Referat Zarzπdu DrÛg pok. 25 wew. 125
drogi@marki.pl
Referat Inwestycji pok. 18, 19

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Referat Organizacyjny
Kadry pok. 27 wew. 127
organizacyjny@marki.pl
kadry@marki.pl
Kancelaria pok. 6 wew. 146
kancelaria@marki.pl
Ewidencja Dzia≥alnoúci Gospodarczej

pok. 17 wew. 117
edg@marki.pl
Biuletyn Inf. Publicznej pok. 10 wew. 143
biuletyn@marki.pl
Informatyk pok. 10 wew. 188
informatyk@marki.pl
Referat Finansowo ñ Budøetowy
Kierownik pok. 3 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7,8

wew. 147, 148
podatki@marki.pl
Kasa wew. 145
Windykacja pok. 8 wew. 148
windykacja@marki.pl
P≥ace pok. 11

wew. 120,121
Referat Gospodarki Nieruchomoúciami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 141
nieruchomosci.planowanie@marki.pl
nieruchomosci@marki.pl
planowanie@marki.pl
Referat Zarzπdu Mieniem Komunalnym

pok. 4,5,9
wew. 128, 132, 142

komunalny@marki.pl
Referat Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Referat Prawny pok. 32 wew. 153
Referat Spraw Obywatelskich
Urzπd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludnoúci
Dowody Osobiste pok. 34 wew. 131
rso@marki.pl

Referat Techniczny ul. Lisa Kuli 3
((((( 781-11-01

techniczny@marki.pl
Referat Oúwiaty ul. Duøa 3

((((( 771-37-34
oswiata@marki.pl
Pe≥nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

Policja
Al. Pi≥sudskiego 95 ((((( 781 - 23 ñ 20
((((( 761 ñ 80 ñ 80, ((((( 761 ñ 80 ñ 81

fax. 781 ñ 10 ñ 07
Policyjny telefon zaufania ((((( 787 20 00
- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o: miejscach
przechowywania przedmiotÛw pochodzπcych z przestÍp-
stwa - chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ ciekawymi informacja-
mi - ZADZWO—: Gwarantujemy pe≥nπ anonimowoúÊ, kaø-
da informacja zostanie sprawdzona. PomÛø sobie i innym.

Przychodnie Zdrowia
ul. Sportowa 3 NZOZ ÑKARDIO-MEDî

((((( 781 16 03, 781 16 05
ul. Fabryczna 1 NZOZ ÑESCULAPî Przychodnia Marki

(((((761-90-35, 761-90-80, fax. 761-92-78

Pogotowie ratunkowe
Pogotowie ratunkowe ((((( 999
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Warszawa, ul. Hoøa 56 (((((52 51 299
Nocna Wyjazdowa
Pomoc Lekarska (((((52 51 206

Apteki
ul. Sportowa 3, ((((( 781 16 04
czynna: pon. - pt. 800-2000, sob. 9-15
Al. Pi≥sudskiego 43, ((((( 781 10 19
czynna: pon. - pt. 800-1900, sob. 800-1400

Al. Pi≥sudskiego 176 ((((( 781 13 14
czynna: pon. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

niedz. 900-1500

ul. Fabryczna 1
Apteka ÑPOD ESKULAPEMî ((((( 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 900 - 1400

Pogotowie energetyczne
Wo≥omin ((((( 763 57 00, 763 57 20
Konserwator oúwietlenia ulicznego

((((( 0-607-421-729
Marecki Oúrodek Kultury

ul. Fabryczna 2, ((((( 781 14 06
mok@mokmarki.pl

Wodociπg Marecki
ul.Øeromskiego 30, ((((( 781 35 32

biuro@wodociagmarecki.pl
MTS ÑMARCOVIA 2000î

ul. WspÛlna 12, ((((( 781 12 84
Biblioteka Publiczna

Miasta Marki
e-mail: biblioteka@marki.pl
ul. Lisa Kuli 3a, ((((( 781 11 44
filia w Pustelniku, ul. Pomnikowa 21

((((( 771 48 21

filia w Strudze, ul. Wczasowa 5
((((( 781 14 27

UrzÍdy Pocztowe
UP nr 1, ul. Sportowa 1 ((((( 781 10 01
UP nr 3, Al. Pi≥sudskiego 139 ((((( 781 13 12
UP nr 4,ul. Legionowa 1 ((((( 781 12 50

Punkt Konsultacyjny
dla osÛb uzaleønionych i ich rodzin

ul. Sportowa 3 (budynek Przychodni Zdrowia)
czynny w kaødy wtorek w godz. 900-1200

oraz w kaødy czwartek w godz. 16 - 19.
((((( (ca≥odobowo) 761-93-63

Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
i úwiadczenia rodzinne

Al. Pi≥sudskiego 95, ((((( 781 12 19
((((( 761 91 77

lub ((((( 781-10-03 wew. 107
Parafie

p.w. úw. Izydora,
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 781 10 51
p.w. úw. Andrzeja Boboli,
Al. Pi≥sudskiego 248 ((((( 781 14 92
p.w. Matki Boøej KrÛlowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 ((((( 781 13 41

Przedszkola
PM Nr 1, al. Pi≥sudskiego 77 ((((( 781 10 38
pm@marki.net.pl
PM Nr 2, ul. Duøa 1a ((((( 781 12 89
pm2@marki.net.pl
PM Nr 3, al. Pi≥sudskiego 246((((( 781 14 82
pm3@marki.net.pl
Niepubliczne Przedszkole ÑTeletubiúî
ul. Lisa Kuli 3 ((((( 799 23 06
Niepubliczne Przedszkole ÑSmerfyî
ul. Szpitalna 36 ((((( 771 25 72

Szko≥y
SP nr 1, ul. OkÛlna 14 ((((( 781 10 26
sp1@marki.net.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. Duøa 3 ((((( 781 12 96
sp4@marki.net.pl
SP nr 5, ul. Wczasowa 5 ((((( 781 18 57
zs2@marki.net.pl
Gimnazjum nr 1 w Zespole SzkÛ≥ nr 1
Al. Pi≥sudskiego 96 ((((( 781 10 17
zs1@marki.net.pl
Gimnazjum nr 2 w Zespole SzkÛ≥ nr 2
ul. Wczasowa 5 ((((( 781 18 57
zs2@marki.net.pl
ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych
ul. Kasztanowa 21 ((((( 781 13 17
Specjalny Oúrodek Szkolno - Wychowawczy
Al. Pi≥sudskiego 252 ((((( 781 14 85

ÑAD ASTRAî ((((( 781- 29-03
Prywatna Szko≥a Podstawowa
i Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Markach,

e-mail adastra@neostrada.pl

Waøne telefony i adresy

      Nasze Marki     Nasze Marki     Nasze Marki


