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Najdłużej wydawana gazeta w Markach

„Naród kroczący w ciemnościach
zobaczył światłość wielką.
Nad mieszkańcami krainy mroków
rozbłysło potężne światło”. (Iz 9,1)
Niech Dni, które nadchodzą, oświetlą i ogrzeją wszystko, co
w życiu, które znamy z codzienności, jest ciemne i puste. Niech
uzupełnią braki miłości, troski i czasu dla osób i spraw ważnych,
choć niepilnych, tam gdzie deficyty są dotkliwie odczuwalne.
I niech dodadzą sił, by w nowy, 2016 rok wejść
z odpowiedziami, po co to wszystko.
Życzymy radości z kochania i bycia kochanym
oraz pracy z sensem – dla siebie i innych.
Życzymy uważności i pełnego doświadczenia tu i teraz.
Życzymy małego i wielkiego Dobra –
niech się w nas narodzi i rozgości.
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

ISSN: 2084-1752

Jarmark na Boże
Narodzenie
Marki zapraszają na uroczystość, jakiej przed ratuszem jeszcze nie było.
Wiecie, ile liczy sobie najstarszy jarmark bożonarodzeniowy? Prawie 600 lat!
O targu w Dreźnie źródła po raz pierwszy
wspominają w 1434 r. Dziś plac Altmark
w niemieckim mieście odwiedzają co roku
2 mln osób, które mogą kupić ozdoby
świąteczne i zjeść ciepły posiłek. Powiedzieć, że Marki pozazdrościły sąsiadom
zza Odry, to przesada, ale po raz pierwszy w tym stuleciu obok naszego ratusza
odbędzie się bożonarodzeniowy jarmark.
Dlatego radzimy zakreślić w notesie bądź
wpisać w smartfonie datę 19 grudnia.
Zaczynamy od godziny 13.00, ale prosimy:
tylko bez skojarzeń z PRL. W urzędzie
miasta rozpoczną się wówczas warsztaty
tworzenia bombek. Ozdoby później
się przydadzą, gdyż w targowym planie
jest ubieranie miejskiej choinki. Ale
skoro jest jarmark, to też muszą być
klasyczne stoiska. Pojawią się więc punkty
z rękodziełem, będzie można coś zjeść
(ciepłego) i napić się (gorącego). To
wszystko dla ciała. Znajdzie się też coś dla
duszy. Wystąpią dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych oraz Mareckiego Ośrodka
Kultury. Gwiazdą wieczoru będzie chór
gospel „Przebudzenie”, który w gliwickim
konkursie piosenki religijnej Cantate Deo
zajął pierwsze miejsce. Jarmark zaczyna
się o godzinie 15.00, a jego zakończenie
przewidziano na godzinę 20.00.
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wiadomości z miasta

Hity i kity 2015

Rozpoczęcie budowy obwodnicy
Jeśli cierpliwość jest cechą bogów, to mieszkańcy Marek mają
iście boskie cechy. Na decyzję w sprawie budowy obwodnicy czekali dłuuuuuugie lata. W jej podjęciu pomogła rządzącym cukierkowa, pokojowa
akcja sprzed sześciu lat („Tak dla Obwodnicy Marek”). Na widoczne
efekty czekaliśmy do tego roku. Zimą rozpoczęto wycinkę, latem przekładano media i wypełniano teren po gliniankach (więcej na ten temat
obok). Mamy nadzieję, że w przyszłym roku prace ruszą z kopyta – tak by
na przełomie 2017/2018 r. pojechać do Radzymina szybką trasą.

Korki na Piłsudskiego
Radość z otwarcia mostu Grota i udrożnienia ruchu na Trasie Toruńskiej przytłumił wjazd ciężkich pojazdów do Marek. Zanim do tego doszło, mieszkańcy i ratusz alarmowali Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, że miastu grozi paraliż. Na szczęście po drodze były wybory
i politycy chętniej wsłuchiwali się w głos obywateli. Udało się przeforsować
częściowe ograniczenia w ruchu. Bądźmy jednak szczerzy. Leczymy skutki,
a nie przyczyny. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest obwodnica.

Rozkwit inicjatywy obywatelskiej
Marki to sypialnia? Ależ skąd! Dowodzą tego projekty obywatelskie, które w tym roku udało się zakończyć sukcesem. Zaczęliśmy
z wysokiego C – wyklikaliśmy plac zabaw przy Sportowej w konkursie
Nivea, potem w konkursie Aviva zdobyliśmy pieniądze na mobilne miasteczko ruchu drogowego, wreszcie – odnieśliśmy sukces w głosowaniu
na aktywne przejście dla pieszych, które fundowało PZU i które powstało
przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej. Wisienką na torcie jest
budżet obywatelski.
Blokada pakietu inwestycji
Parafrazując klasyka – kiedy obraduje Rada Miasta, nikt nie może
być pewien, co strzeli do głowy naszym wybrańcom. Latem burmistrz
przedstawił pakiet inwestycji, które chciał wprowadzić do budżetu. Były
tam m.in. remont stołówki i budowy ulic mareckich. Opozycja postanowiła pokazać burmistrzowi miejsce w szeregu i z powodu jednej ulicy
storpedowała wszystkie zmiany (choć na początku roku bez zmrużenia
oka przegłosowała zrobienie ulicy Katowickiej, przy której mieszka zaledwie kilka rodzin). Niezadowolenie mieszkańców z blokady decyzji
Rady Miasta było jednak tak ogromne, że radni poszli po rozum do głowy
i zaakceptowali proponowane inwestycje.

Ratusz rozkręca inwestycje
Czego potrzeba w Markach? Większość mieszkańców odpowie:
porządnych dróg. Po kanalizacji – jakie są, każdy jeden widzi. Nowe
władze zakasały rękawy i w tym roku zbudowały więcej dróg niż przez
cztery lata poprzedniej władzy. To jednak kropla w morzu potrzeb. Na
szczęście w budżecie na przyszły rok (str. 4-5) widać znaczne zwiększenie nakładów na drogi i chodniki. Trzymamy kciuki, by udało się je
zaplanować i zrealizować.
Strażacy na posterunku
Ponad 200 interwencji, w tym wyjazdy do 132 pożarów, przez
jedenaście miesięcy tego roku – takie są suche statystyki. Nigdy jednak
nie oddadzą ogromnego zaangażowania naszych strażaków – nie tylko
w akcje ratownicze, ale również w życie społeczne. Od chwili reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach minęły dwa lata, przez które
mogliśmy się przekonać, że są po prostu niezastąpieni.
Dziękujemy!

www.msg.net.pl
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Śmierdzące powietrze
Azot, tlen, a do tego dioksyny i furany. Brzmi naukowo? Nie,
brzmi tragicznie. To skład powietrza w Markach w okresie jesiennym
i zimowym. Niewielka część mieszkańców pali w piecach szmaty i plastikowe butelki, czym uprzykrza życie większości obywateli. Na razie nie
wymyślono na nich sposobu. Panie Burmistrzu, skoro apele nie przynoszą
skutku, może trzeba wreszcie sięgnąć po instrumenty, które daje prawo.
I warto je nagłośnić, żeby ci, którzy fundują nam raka gratis i astmę, dwa
razy się zastanowili nad wyborem opału.
Powiat „pali się” do budowy technikum
Z różnych źródeł dochodzą wieści, jakoby powiat lada moment
chciał zaczynać budowę technikum w Markach, ale niechętne są temu władze naszego miasta. Jak jest naprawdę? Dokumentacja projektowa budynku
technikum, niemal rok od przygotowania i opłacenia przez powiat, czekała
na odebranie przez pracowników starostwa powiatowego. Ponadto rada
powiatu do dziś nie ustaliła profilu nowej szkoły - w planie inwestycyjnym
powiatu widnieje tylko opis „budowa szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium”. W październiku w starostwie zorganizowano spotkanie w sprawie
strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego. Ani władze Marek, ani dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Markach nie zostali zaproszeni na to spotkanie.

Redaktor Naczelny: Dariusz Pietrucha; Redaguje: Zespół;
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 138; Adres do korespondencji: ul. Cisowa 4a, 05-270 Marki;
e-mail: gazeta@ekspresmarecki.pl; REKLAMY: 0-607 281 720
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Wieści z obwodnicy
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Znacie nieoficjalną stronę obwodnicy Marek? Powstała wtedy, gdy
jeszcze w sprawie budowy muchy się nie goniły. Od czasu do czasu
zaglądam na www.obwodnicamarek.pl, ciesząc się z każdego drobiazgu, który przybliża nas do rozpoczęcia prac. Takich na szeroką
skalę. Jak pewnie wielu z Was – niecierpliwię się. Moje zniecierpliwienie
powiększają korki w alei Marszałka Piłsudskiego. Wiem, że władze
miasta próbują wymóc na organach państwa ograniczenie w ruchu
tirów. Jednego dnia jest trochę lepiej, drugiego – znacznie gorzej. Nie
oszukujmy się – mamy pewnie świadomość, że jedynym rozwiązaniem,
które usatysfakcjonuje większość mieszkańców Marek oraz wszystkich
kierowców, jest zrealizowanie szybkiej i szerokiej drogi, która połączy
Marki z Radzyminem, drogi, która będzie liczyć ponad 15 km i pochłonie prawie 740 mln zł. Tyle, co siedem rocznych budżetów naszego
miasta. Dobrze, że hojna jest Bruksela, która sypnęła solidnym groszem
na realizację tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Zimą drogowcy wycięli drzewa od osiedla Kosynierów do ul. Szkolnej
i usunęli warstwę humusu. To chyba były najbardziej widoczne znaki ich
aktywności. Latem zabrali się za zasypywanie glinianek. I trzeba powiedzieć, że robili to starannie. Jesienią po dawnych źródłach gliny, a następnie
kąpieliskach nie było już śladu. Latem i jesienią zaczęło się też przekładanie
rur gazowych, które kolidowały z trasą obwodnicy. Wreszcie w listopadzie
polał się pierwszy beton pod wiadukty nad Fabryczną i Ząbkowską. Trzymajmy kciuki, żeby zima była ciepła. Wtedy prace będą mogły być kontynuowane non stop, choć intuicja mi podpowiada, że niestety nie w tempie
Metrostavu na moście Grota-Roweckiego (Czesi startowali w przetargu na
obwodnicę, ale Włosi – Salini i Astaldi – przebili ich cenowo). Biorąc pod
uwagę nieprzewidziane okoliczności, obstawiam, że obwodnicą pojedziemy na wiosnę 2018 r. Potem jeszcze tylko remont alei Piłsudskiego i Marki
zamienią się w spokojne miasto, sąsiadujące ze stolicą.
No prawie spokojne. Na początku tekstu napisałem, że obwodnica jest
rozwiązaniem, które usatysfakcjonuje WIĘKSZOŚĆ mieszkańców. Część
markowian jednak żyje w obawie, że hałas i spaliny z obwodnicy – delikatnie mówiąc – skomplikują im życie. To przede wszystkim mieszkańcy
osiedla Kosynierów, bloków przy Szpitalnej, domów przy Ząbkowskiej,
Pomorskiej, Warmińskiej, Mazurskiej czy Szkolnej. Dlatego apeluję do
wszystkich mieszkańców Marek. Nie krytykujmy ich za to, że chcą mieć
i walczą z państwowym inwestorem o ekrany akustyczne wzdłuż trasy.
Nagromadzenie takiej liczby pojazdów (około 60 tys. rocznie) powoduje,
że ich postulaty warto wesprzeć. Bo – jak napisali w liście do polityków
– źródło hałasu zostanie przeniesione z al. Piłsudskiego do innej części
miasta. Bądźmy z nimi solidarni. Tylko tyle i aż tyle.
Adam Marecki

Znów nie ma ekranów
Ruszyły już papierkowe przygotowania do zbudowania odnogi
z obwodnicy Marek w kierunku Lublina (tzw. WOW-ki). Zwracam
na to uwagę mieszkańców okolic ul. Szkolnej, ponieważ wygląda
na to, że znikają z planów kolejne ekrany akustyczne w tej okolicy.
Liczyliśmy na to, że w ramach budowy w węźle Drewnica zjazdu na
Lublin, zostaną uzupełnione brakujące ekrany akustyczne na odcinku obwodnicy pomiędzy ulicami Warmińską i Fabryczną. Niestety, w świeżym
raporcie o oddziaływaniu na środowisko złożonym jako materiały do
decyzji środowiskowej znów brakuje ekranów w kluczowych miejscach.
Tak wynika z dokładnego obejrzenia powiększonego widoku naszego
węzła (raport o oddziaływaniu na środowisko – materiały do decyzji
środowiskowej (2015 r.) dla odcinka węzeł Drewnica – węzeł Zakręt,
dostępny pod adresem: http://www.siskom.waw.pl/s17.htm). Na dodatek zmieniono układ wiaduktów (łącznic). Teraz będą wielopoziomowe,
jak na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej i ul. Czerniakowskiej. Na
poziomie gruntu będzie przebiegała obwodnica Marek w kierunku Warszawa–Białystok. Nad nią ma być wiadukt w kierunku Lublin–Warszawa,
a jeszcze wyżej nad nim kolejny wiadukt w kierunku Białystok–Lublin.
I żadnych ekranów akustycznych na nich nie będzie.
Możemy oszacować wysokość, z jakiej hałas będzie rozprzestrzeniał
się w kierunku mareckich domów. Ruch pojazdów ma się odbywać na
trzech poziomach jeden nad drugim. Każdy poziom powinien mieć około
4,7 m prześwitu, do tego dochodzi grubość konstrukcji wiaduktu – przynajmniej 1,5 m. Czyli dach ciężarówki na górnym wiadukcie będzie sięgał
na wysokość czwartego piętra bloku mieszkalnego.
Sławomir Mateuszczyk
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Marki zmienią się w plac budowy
Przyszły rok upłynie pod znakiem miejskich inwestycji – taki wniosek płynie z rozmowy z burmistrzem Jackiem Orychem.
Express Marecki: Co będzie się działo w Markach w 2016 r.?
Jacek Orych: Zaproponowałem Radzie Miasta projekt budżetu,
w którym co czwartą złotówkę przeznaczamy m.in. na modernizację
placówek edukacyjnych, budowę i remonty dróg czy zaniedbany zasób
komunalny.
ExM: Czy 27 mln na inwestycje to dużo?
JO: W projekcie budżetu na 2015 rok, który przygotował mój poprzednik, na wydatki majątkowe przeznaczono 9,6 mln zł. Udało mi się
w ciągu roku poprawić ten wskaźnik do 12,5 mln zł. Zmiana więc będzie
ogromna – o ile oczywiście zgodzi się Rada Miasta.
ExM: Jakich inwestycji możemy spodziewać się w obszarze edukacji?
JO: Po pierwsze, rozbudujemy Szkołę Podstawową nr 1 przy
ul. Okólnej. W tym roku zmodernizowaliśmy zaplecze kuchenne i stołówkę,
w przyszłym rozpoczniemy dobudowę dodatkowego skrzydła dydaktycznego dla edukacji wczesnoszkolnej. Powstanie także hala sportowa oraz
dokonamy pełnej modernizacji sieci elektrycznej wraz z odnowieniem
„starej” części. Szkoła będzie dostosowana do potrzeb dużo większej
liczby dzieci i pozwoli to na uniknięcie wprowadzenia trzeciej zmiany.
Po drugie, ogłosimy przetarg na budowę obiektu oświatowo-rekreacyjnego przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem na nową siedzibę Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. Na terenie przyszłej budowy trwają już prace
przygotowawcze.
ExM: Część mieszkańców pyta w mediach społecznościowych, dlaczego
nie zrobiono tego w tym roku?
JO: Wstrzymały nas kwestie formalne. Konieczne było m.in. pozyskanie tak podstawowych dokumentów jak uzgodnienia projektów od
gestorów mediów. Przygotowania wymagały dokumenty przetargowe,
takie jak umowa z potencjalnym wykonawcą oraz umowa na nadzór inwestorski. Nie znalazłem ich w szufladach, gdy przyszedłem do ratusza,
co mnie bardzo zdziwiło, bo na koniec poprzedniej kadencji zarówno
radni, jak i mieszkańcy otrzymali informację, że projekt jest już gotowy
do realizacji.
ExM: A co będzie, gdy w trakcie budowy rząd zamknie gimnazja?
JO: Uczniów od tego nie ubędzie. Ba, w Markach możemy w ciemno
założyć, że będzie ich przybywać. Po wybudowaniu obwodnicy liczba
mieszkańców wzrośnie. Obiekt przy Wspólnej został tak zaprojektowany, że z powodzeniem może być także szkołą podstawową.
ExM. Opozycja proponuje, żeby zamiast gimnazjum wybudować podstawówkę przy ul. Zygmuntowskiej.

JO: Na szkołę przy Wspólnej zgodzili się wszyscy – niezależnie
od barw politycznych. Prace są już zaawansowane. Mamy projekt,
w przyszłym roku ogłaszamy przetarg. Trzeba pamiętać, że ten obiekt
to nie tylko szkoła. To także brakująca w mieście sala widowiskowa
z prawdziwego zdarzenia, biblioteka, basen wraz z częścią rekreacyjną
czy pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem
lekkoatletycznym, którego w mieście nie ma. Miasto wydało już niemałe środki na przygotowanie projektu, którego nie sposób zrealizować
przy ul. Zygmuntowskiej z racji zbyt małej działki. Natomiast, jeśli
mamy budować przy Zygmuntowskiej, to może zastanówmy się nad
dużym przedszkolem – takim, jakie w Ząbkach wybudował burmistrz
Perkowski. Wszak nowy rząd zdecyduje, że do szkoły pójdą głównie
siedmiolatki.
ExM: Co z drogami?
JO: To tu popłyną największe pieniądze z przyszłorocznego budżetu. Na inwestycje i wykup gruntów proponuję przeznaczyć 12,2 mln
zł. Pomnikowa, Sokola, Lisia, Klonowa – to przykłady ulic, na których
w przyszłym roku będą toczyć się prace. Przygotujemy się także do
modernizacji ulic Mickiewicza oraz Głównej. Chcemy też wydać 1,6 mln
złotych na budowę asfaltu na drogach gruntowych i 0,7 mln zł na frezowanie i nową nawierzchnię tam, gdzie już są odwodnienia. Warto też
zwrócić uwagę, że w budżecie pojawiła się oddzielna pozycja – budowa
chodników. Proponuję przeznaczyć na nie 500 tys. zł. To powinno wystarczyć do budowy 2,5–3 km tras dla pieszych. A jeśli już jesteśmy przy
pieszych, zakładamy wymianę mareckich wiat przystankowych. Te, które
stoją w naszym mieście, wołają o pomstę do nieba.
ExM: Co z domami komunalnymi?
JO: Jesteśmy już po konsultacjach z konserwatorem zabytków i mamy
możliwość estetyzacji kamienic na wlocie do Marek. W projekcie budżetu
na przyszły rok przewidziano kwotę 0,5 mln zł na ten cel. Ale będziemy
też prowadzić tak podstawowe prace jak wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, wentylacji i osuszanie fundamentów. Lista zadań jest długa,
bo i stan budynków komunalnych pozostawia wiele do życzenia, więc
zaczęliśmy się z nią mierzyć.
ExM: W grudniu minął pierwszy rok rządów. Jaki jest największy sukces,
jaka jest największa porażka tego okresu?
JO: Na podsumowania przyjdzie czas za trzy lata, pod koniec kadencji.
Chcę zwrócić uwagę na inną sprawę. Jestem pod wrażeniem aktywności
mieszkańców, którą stymulowaliśmy lub wspieraliśmy. Zaangażowanie
mieszkańców przy budżecie obywatelskim, wyklikiwanie placu zabaw
Nivea, miasteczka ruchu drogowego Aviva i aktywnego przejścia dla
pieszych PZU. Do tego warto dodać ekoprojekty realizowane z Fundacją
Sendzimira oraz akcję „Stop TIR-om”. Mieszkańcy udowadniają, że Marki
nie są sypialnią.
ExM: A z czego nie jest Pan zadowolony?
JO: Że jeszcze nie mamy obwodnicy.
Trzymam kciuki za wykonawców, żeby na
przełomie 2017/2018 r. trasa była gotowa.
Ta inwestycja diametralnie odmieni nasze
miasto. Już dziś myślimy i planujemy – jak
zmodernizować i przystosować dla potrzeb
miasta i mieszkańców Marek al. Piłsudskiego
– obecnie zakorkowaną drogę krajową.
ExM: Właśnie, co z zakorkowaną aleją
Piłsudskiego?
JO: Już w lipcu zaczęliśmy chodzić wokół
tego tematu. Spodziewaliśmy się najazdu
ciężarówek i, niestety, nie myliliśmy się. Udało
nam się doprowadzić do czasowego zakazu
ruchu tirów po Trasie Toruńskiej. Staramy
się o rozszerzenie zakazu na Marki, ale na
razie drogowcy nie chcą uwzględnić naszego
wniosku. Jeśli zakaz nie będzie przestrzegany,
a bywa z tym różnie, może się to skończyć
protestami mieszkańców. Zdaję sobie sprawę
z ich nastrojów – dlatego mam nadzieję, że
drogowcy i służby uwzględnią nasze wnioski
i nie dojdzie do radykalizacji emocji. Od kilku
dni mamy nowego wojewodę. Liczę na to, że
pomoże nam rozwiązać problemy Marek.
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Drogowy rentgen
Krytyków nie brakuje i nie będzie brakować, ale wygląda na to, że
tylko w tym roku wybudowano więcej dróg niż w całej poprzedniej
kadencji. Weźmy to pod uwagę, zanim zabierzemy się za bezrefleksyjne hejtowanie w internecie.
Niedawno na stronie internetowej mareckiego ratusza pojawiła się
informacja, że Marki wybudowały w tym roku 4,2 km nowych dróg.
„To jest chyba jakiś żart !!! Czym tu się chwalić. 4,2 km w ciągu całego
roku to powód do wstydu” – przeczytaliśmy na jednym z serwisów
społecznościowych.
Zadaliśmy sobie pytanie – czy to dużo, czy mało. Biorąc pod uwagę skalę
mareckich potrzeb – rzeczywiście niedużo. Ale pamiętajmy, że w budżecie
na 2015 r., który zostawił burmistrzowi Orychowi jego poprzednik, były
wpisane dwie ulice. Tymczasem w mijającym roku udało się wygospodarować pieniądze na zrobienie całości lub odcinków ulic: Żwirowej, Piaskowej,
Ceramicznej, Legionów Polskich, Szczyglej, Dębowej, Grunwaldzkiej,
Szkolnej, Małachowskiego, Głowackiego, Równej, Dużej, Radnej i Kurpińskiego. Porównując te dane z wynikami CAŁEJ POPRZEDNIEJ KADENCJI,
wynik z 2015 r. jest już naprawdę przyzwoity.
Ale żeby nie być gołosłownym. Postanowiliśmy prześledzić postępy
w budowie dróg w Markach w ciągu ostatnich lat na podstawie uchwał
budżetowych i dokumentacji przetargowych dostępnych w biuletynie
informacji publicznej mareckiego ratusza. W naszej analizie braliśmy
pod uwagę wyłącznie drogi budowane kompleksowo na całej szerokości
jezdni. Nie uwzględnialiśmy remontów cząstkowych i budowy dróg
z nietrwałych materiałów, jak np. destrukt.

Z żalem informujemy,
że 14 grudnia pożegnaliśmy naszego kolegę

Radosława Jacka Romanowskiego
Był wieloletnim sympatykiem naszego stowarzyszenia.
Najbardziej zostanie zapamiętany jako osoba starająca
się pomóc naszym mieszkańcom w kwestiach prawnych.
Radosław przez wiele lat
udzielał darmowych porad mieszkańcom Marek.
Taką działalnością zaskarbił sobie ogromną wdzięczność
wielu markowian, którzy przez te wszystkie lata
skwapliwie korzystali z jego wiedzy i doświadczenia.
Zarząd Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
z ogromnym smutkiem żegna swego kolegę, a Rodzinie składa
wyrazy głębokiego współczucia.
REKLAMA
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Jak wygląda dorobek ubiegłej kadencji?
W 2011 r. wykonano łącznik między ulicami Małą a Wąską o długości
80 metrów. Rozpoczęto także modernizację ulicy Okólnej. Wykonano
odcinek między ulicą Kościuszki a mostem na rzece Długiej o łącznej
długości 700 metrów.
W 2012 r. kontynuowano przebudowę ulicy Okólnej. Wykonano
fragment od mostu do ulicy Słonecznej o długości 750 metrów. Przebudowano także fragment ulicy Bandurskiego o długości 280 metrów.
Rok 2013 to budowa ulicy Szkolnej wraz z odwodnieniem (zakończona
w 2014 roku) na odcinku od ulicy Ząbkowskiej do Traugutta o długości
450 metrów. Wykonano także fragment ulicy Karłowicza od Grunwaldzkiej do Karłowicza o długości 130 metrów.
W 2014 roku kompleksowo zmodernizowano ulicę Radną na długości
475 metrów. Asfalt zyskała także ulica Dzika o długości 360 metrów.
Łącznie: 3225 metrów w ciągu czterech lat.
Wygląda więc na to, że tylko w tym roku wybudowano więcej
dróg niż w całej poprzedniej kadencji. Biorąc pod uwagę roszady
kadrowe w Wydziale Infrastruktury (rezygnacja z pracy zarówno naczelnika wydziału, jak i zastępcy) i funkcjonowanie w okrojonym składzie
to naprawdę niezły wynik. Aż strach pomyśleć, co będzie w przyszłym
roku, gdy wydział będzie funkcjonować na pełnych obrotach.
„Brawo. Liczy się każdy kilometr drogi i chodnika” – napisała jedna
z internautek. A my w podsumowaniu dodamy – tych kilometrów będzie
coraz więcej, ale nie łudźmy się, że w cztery lata nadrobimy wieloletnie
zaległości.
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Jedynka gotowa na rozbudowę
Nowe skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej, winda oraz hala
sportowa – o te elementy wzbogaci się Szkoła Podstawowa
nr 1 przy ulicy Okólnej. Ruszył przetarg na rozbudowę budynku
szkolnego.
Budowa nowej szkoły podstawowej w Markach do niedawna pozostawała jedynie w sferze bliżej niesprecyzowanych planów. Od kilkunastu
już lat skupiano się na budowie nowej siedziby dla Zespołu Szkół nr 1.
W związku ze stale powiększającą się populacją Marek, problem przepełnionych podstawówek stał się na tyle pilnym, że jedną z pierwszych
decyzji burmistrza Jacka Orycha było przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba uczniów Jedynki zwiększyła się
niemal o połowę. W budynku zaprojektowanym na potrzeby 500 dzieci
uczy się ich obecnie 725. Bez pilnej rozbudowy konieczne byłoby wprowadzenie nauki w szkole na 3 zmiany. Rozbudowa istniejącej szkoły to
zdecydowanie szybsze rozwiązanie problemu niż budowa nowej szkoły,
a do tego znacznie tańsze. Po przeanalizowaniu możliwości najefektyw-

niejszego zagospodarowania działki, na której mieści się szkoła, przystąpiono do opracowania planu funkcjonalno-użytkowego dla nowych
części budynku, czyli głównych założeń do budowy.
Nowe skrzydło dydaktyczne projektowane pomiędzy istniejącym
budynkiem a boiskiem wielofunkcyjnym będzie składało się z czterech
kondygnacji. Zaplanowano w nim sale lekcyjne dla edukacji wczesnoszkolnej, świetlice, salę gimnastyczną dla klas 1-3, łazienki i szatnie. W tej
części znajdzie się także miejsce dla biblioteki szkolnej, która mieści się
obecnie na korytarzu na trzecim piętrze w starym budynku. Przewidziane jest wyposażenie budynku w windę, która będzie wykorzystywana
zarówno na potrzeby nowego skrzydła, jak i obecnego budynku i pozwoli
na dostosowanie kompleksu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
Od strony ulicy Głowackiego wybudowana zostanie hala sportowa o powierzchni 600 m2 z zapleczem sanitarno-szatniowym. W ramach rozbudowy zmodernizowana zostanie także instalacja elektryczna w obecnym
budynku i przeprowadzony remont.
Na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Marki przewidziano 10 mln złotych.

Nowi ludzie ds. infrastruktury Biletomat wreszcie przy ratuszu
Coś drgnęło. Wreszcie w Markach zaczęto budować drogi,
kompleksowo zmodernizowano jedno z miejskich przedszkoli,
rusza rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. Widać gołym okiem,
że priorytetem w obecnej kadencji będzie podniesienie jakości
infrastruktury w Markach.
Od samego początku oznaczało to nowe zadania i wyzwania dla
wydziału odpowiedzialnego za ten zakres. W międzyczasie trzech
pracowników wydziału, w tym naczelnik i jego zastępca, zrezygnowali
z pracy na rzecz Marek. Jedna z lokalnych gazet biadoliła – olaboga, co
to teraz będzie? Otóż będzie lepiej. Rotacje pomogły w zdecydowanych
zmianach w Wydziale Infrastruktury. W pierwszym kroku zdecydowano
się na wydzielenie jednostki zajmującej się wyłączenie zamówieniami
publicznymi, zarówno na potrzeby urzędu miasta jak i podległych
jednostek miejskich. Takie rozwiązanie wynika, przede wszystkim,
z rosnącej liczby przetargów, jak również wartości zamówień ze środków publicznych.
Ponieważ nadzorowanie inwestycji wymaga wiedzy i doświadczenia, poszukując nowych osób duży nacisk położono na te elementy.
W efekcie, pierwszy raz od lat, w urzędzie pracują dwie osoby
z uprawnieniami ogólnobudowlanymi i jedna z drogowymi. Na pewno
odbije się to pozytywnie na prowadzeniu i nadzorowaniu inwestycji
miejskich. Te osoby nie będą siedzieć za biurkiem, ale wyjdą w teren
i dodatkową parą oczu będą kontrolować wykonawstwo prac, których
w przyszłym roku będzie znacznie więcej. A przecież chodzi właśnie
o to, aby inwestycje służyły jak najlepiej i jak najdłużej mieszkańcom
Marek.
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Serial pod tytułem „montaż biletomatu przy ratuszu” dobiegł
końca. Po prawie 4 latach wreszcie możemy kupić bilet na autobus
niezależnie od pory i dnia tygodnia.
Inicjatywa montażu biletomatu przy przystanku Rejtana pojawiła się
już w 2012 roku. Wówczas najmłodszy radny poprzedniej kadencji Paweł
Pniewski wystosował wniosek
w tej sprawie do ZTM. Odpowiedź była pozytywna. Cóż
z tego, skoro ratusz nie potrafił
tego załatwić. Najpierw pojawiły się problemy z przyłączem
energetycznym, później zgody
na montaż urządzenia w pasie
drogi miała nie wyrazić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Wreszcie urząd
stwierdził, że stoi w obronie
lokalnych przedsiębiorców, którzy mieli splajtować, gdy ruszy
biletomat.
Gdy w ratuszu zmienił się
gospodarz, zmieniło się także
podejście do biletomatu. Pod
koniec października maszyna została uruchomiona pod urzędem
miasta i działa przez całą dobę.
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Niższy podatek od środków
transportowych
Na wniosek burmistrza Jacka Orycha 18 listopada Rada Miasta Marki
obniżyła o 50 proc. stawki podatku od środków transportowych. Powodem tak dużej zmiany jest chęć dopasowania wysokości obciążenia do
poziomu innych, sąsiednich gmin. Złośliwi twierdzą, że Marki były pod
tym względem bezkonkurencyjne. Czyli najdroższe.
Od 2016 r. będzie u nas podobnie jak w Zielonce, Ząbkach czy Kobyłce, a przedsiębiorcy nie muszą już rejestrować pojazdów pod adresem
naszych sąsiadów. Gmina liczy, że tak duża obniżka podatku nie spowoduje spadku wpływów do budżetu. Przeciwnie, w dłuższej perspektywie
należy oczekiwać większych wpływów, bo niższe stawki zachęcą do
rejestracji z lokalizacją marecką.
Redakcja
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Tel. 503-015-670
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Marki kontra powiat
Wysokość podatku od środków transportu – przykłady (stawki w zł)
Miasto

Samochód ciężarowy
3,5 –5,5 t

Ciągnik siodłowy
lub balastowy

228
240
220-240
250-400
486
275*
600
778

624
648
600-650
400-600
1083
600*
600-1200
1720

Zielonka
Kobyłka
Ząbki
Radzymin
Jadów
Marki
Wołomin
Dąbrówka
*od 1 stycznia 2016 r.

Dług wobec ZUS na raty
Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła korzystne zmiany dla płatników
składek, którzy mają problemy z regulowaniem zobowiązań
wobec ZUS.
Kto może ubiegać się o ratalną spłatę należności?
O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych
na jednorazową spłatę. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku
o taką ulgę są m.in.:
• płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które mają
zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną
w przeszłości działalnością gospodarczą),
• osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba
trzecia i następca prawny),
• małżonkowie odpowiadający - z majątku wspólnego - za zadłużenie
z tytułu składek współmałżonka,
• pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika
składek lub innych osób odpowiedzialnych za zadłużenie
Co będzie podlegało rozłożeniu na raty ?
Całość zadłużenia, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących
płatnikami, składek na własne ubezpieczenia
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jakie warunki muszą być spełnione?
• złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją umożliwiającą
ocenę zasadności udzielenia ulgi,
• po złożeniu wniosku o ulgę - terminowe
i w pełnej wysokości opłacanie składek
bieżących (przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania).
Halina Raszka vel Rzepa
Dyrektor Departamentu Kadr i Płac
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 25.11.2015 r.
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Moc Orkiestry, moc atrakcji
Już po raz jedenasty światełko do nieba rozbłyśnie z wielkim
hukiem na mareckim niebie.
10 stycznia nasze miasto kolejny raz zagra razem z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy (WOŚP). Marecki sztab prężnie przygotowuje się
do finału, który odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3. W tym roku ponad 500 wolontariuszy
będzie pracować na rzecz mareckiej WOŚP. Blisko 250 dzieci z naszych
szkół będzie kwestować na terenie całego miasta. Dziś już wiemy, że będzie
można ich spotkać w kluczowych punktach: sieciach Biedronka i Żabka, M1,
Parku Handlowym IKEA, Prima Parku, Norauto, Burger Kingu, przed bramami mareckich kościołów oraz oczywiście na terenie hali przy ul. Dużej.

Tegoroczny finał będzie obfitował w wiele atrakcji. Dzieci ze szkół
i przedszkoli przygotowują bogaty program artystyczny, na scenie wystąpią mareckie zespoły muzyczne. Będziemy gościć m.in. kluby sportowe,
które przygotowały wiele atrakcji i interaktywnych pokazów. Dla tych,
którzy lubią taniec i ruch, mamy karnety na zajęcia oraz pokaz na scenie.
Będzie można zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej, przetestować urządzenia fit, zbadać sobie słuch.
Przy Dużej będziemy gościć przedstawicieli miasta i powiatu. Burmistrz Jacek Orych przekazał na licytację nie lada gratkę dla fanów disco
polo oraz… niespodziankę. Zapewniamy, że takiej jeszcze nie było. Na
licytacje zapraszamy też fanów Adama Małysza, czekają nie byle jakie
fanty. A to nie koniec! Do wygrania będzie m.in. rower!
Materiał promocyjny

Dla pediatrii i geriatrii
10 stycznia 120 tys. wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast, ale także zagra
w kilkudziesięciu krajach na świecie. Ubiegłoroczny 23. finał WOŚP
poświęcony był podtrzymaniu standardów leczenia dzieci w specjalistycznych oddziałach pediatrycznych. Po konsultacjach ze środowiskami medycznymi i prośbami spływającymi od polskich szpitali
zarząd Fundacji WOŚP postanowił w czasie 24. finału po raz kolejny
zbierać pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej liczby szpitali, także
tych małych. Zbliżający się finał to również zbiórka na rzecz geriatrii.

Lepiej zapobiegać, niż… zapłacić słoną cenę

Niestety, użytkownicy przewodów kominowych – zarządcy
nieruchomości i właściciele budynków – z niewiedzy bądź z błędnie
pojmowanej oszczędności często nie dopełniają obowiązków należytej dbałości o stan techniczny kominów. Nie zlecają uprawnionym
osobom kontroli i czyszczenia przewodów lub przekazują to zadanie
osobom bez wymaganych kwalifikacji i uprawnień, czyli tzw. pseudokominiarzom, którzy nieprofesjonalnie, ale „tanio” udają, że obsługują
kominy.
Pamiętajmy, że „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania
pożarów, a w szczególności utrudnia okresowe czyszczenia komina
lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich
przewodów dymowych podlega karze aresztu, grzywny lub karze
nagany” (Kodeks wykroczeń art. 82)
Oczywiście żaden rzetelny kominiarz nie będzie dążył do ukarania
klienta, który odmówi mu zlecenia. Należy pamiętać jednak, że niedopełnienie w/w obowiązków może skutkować odmową przyznania
odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli właściciel budynku
nie dysponuje dokumentami wydanymi przez uprawnionego kominiarza potwierdzającymi wykonanie okresowych czyszczeń i kontroli
przewodów kominowych, ubezpieczyciel może odmówić likwidacji
szkody lub w sposób znaczący obniżyć kwotę odszkodowania. Niestety (a może stety) firmy ubezpieczeniowe coraz częściej tak czynią.
Należy pamiętać, że każde towarzystwo w Warunkach Ogólnych
Ubezpieczenia ma rozdział „Wyłączenie odpowiedzialności”, w którym mówi o tym, że nie odpowiada za szkody powstałe m.in. na
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Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych gości. Zjeżdżalnie, wata
cukrowa oraz popcorn umilą dzieciom czas. Rodzice będą mogli pozostawić malucha pod opieką wykwalifikowanego opiekuna bądź w strefie
młodego czytelnika. Jak zwykle będą: quizy edukacyjne, fantastyczne
pokazy naukowe oraz warsztaty rękodzielnicze. Pierwszy raz zagości bookcrossing i czytanie książek na głos. Dlatego nie zapomnijcie przynieść
książek na wymianę.
Koneserzy dobrego jedzenia też nie będą zawiedzeni. Zapraszamy do
strefy gastronomicznej, w której będzie można posilić się w opływającej
w smakowitości kawiarence czy też zjeść sławny bigos i grochówkę.
Jak zwykle będzie się działo, będzie bardzo kolorowo i radośnie. Światełko do nieba rozbłyśnie z wielkim hukiem na mareckim niebie.
To, co niezwykle cieszy, to niesłabnąca pomoc lokalnych przedsiębiorców. Dzięki ich wsparciu może być tak atrakcyjnie i ciekawie. Przedsiębiorco, jeżeli jeszcze nas nie wspierasz, a chciałbyś, pisz do nas. Obserwujcie
także na Facebooku stronę WOŚP Marki – bądźcie na bieżąco.
Zapraszamy do wspólnego grania. W tym roku sztab w składzie:
Szef Wszystkich Szefów Maria Krzyżanowska oraz:
Krzysztof Bychowski – oprawa graficzna, reklama (bez niej świat nie
byłby tak kolorowy),
Ada Gajek – kawiarenka (bo dużo siły i energii trzeba mieć),
Agnieszka Gawkowska – media (dużo hałasu o WOŚP musi być),
Jadwiga Jaździk – opiekunka kasy (wszystko musi zgadzać się co do
grosza),
Jarosław Jaździk – scena (czyli serce WOŚP),
Olga Kasperek – loteria (dla każdego coś dobrego),
Krzysztof Krzyżanowski – szatnia (okrycie trzeba zrzucić, atmosfera jest
gorąca),
Mariola Opalińska – licytacje (jak szaleć, to szaleć… do upadłego),
Beata Sawoń – wolontariat (bez niego nie będzie nic a nic),
Artur Rogiński – porządek (wszelako musi być i on o tym wie).

skutek nieprawidłowego wybudowania, braku wymaganych odbiorów
i niedokonywania okresowych kontroli i czyszczeń kominów. Jako
mistrzowie kominiarscy często spotykamy się z klientami, którzy
na skutek pożaru sadzy w kominie występują z roszczeniem wobec
ubezpieczyciela. Najczęściej niestety są na straconej pozycji, gdyż nie
zlecali uprawnionej osobie kontroli i czyszczenia. Ubezpieczyciel również może odmówić likwidacji szkody nawet wtedy, gdy bezpośrednio
nie jest związana z kominem, bo w każdym przypadku budynek musi
być użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, że brak właściwej
dbałości niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia domowników.
Brak profesjonalnego czyszczenia kominów stwarza zagrożenie m.in.
pożaru sadzy w kominie, a w jego następstwie pożaru czy zatrucia
tlenkiem węgla. W najlepszym przypadku taki pożar skutkuje rozszczelnieniem komina i koniecznością wyłączenia go z użytkowania.
Brak czyszczenia kominów to również większe zużycie paliwa, to
większa emisja związków toksycznych do atmosfery i oczywiście
wyższe rachunki za paliwo.
Podsumowując – brak właściwego stałego dopływu powietrza do
urządzeń grzewczych i wentylacji pomieszczeń to realne zagrożenie
dla CIEBIE i TWOJEJ RODZINY. W uniknięciu kłopotów pomoże KOMINIARZ (oczywiście najlepiej marecki), który nie tylko przyniesie Ci
szczęście, ale również będzie służyć wiedzą, fachowością i profesjonalizmem oraz wylegitymuje się wysoką etyką zawodową.
Współautorzy Mistrzowie Kominiarscy:
Daniel Traczyk i Mirosław Antos
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Szminka 2016 – bardzo kobiecy dzień
Dwa dni przed Dniem Kobiet odbędzie się w Markach wydarzenie,
którego nie było jeszcze w naszym mieście. Po raz pierwszy zorganizowany będzie Konwent Kobiet Szminka 2016, czyli sympozjum
poświęcone Płci Pięknej – pasjom, zdrowiu i duszy. Wiosennej imprezie
będą towarzyszyć rozmaite warsztaty, konkursy, targi, konsultacje i degustacje. Wśród licznych, mamy taką nadzieję, uczestniczek Konwentu
rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.
Całe wydarzenie zakończy występ artystki, której nazwiska jeszcze nie
możemy ujawnić. Udział w Konwencie jest bezpłatny ☺.
Już w listopadzie, w ramach przygotowań do Szminki 2016, odbył
się konkurs pod hasłem „Metamorfozy” zorganizowany przez Fundację
„Marecki Klub Kobiet z Pasją”, a którego finał będzie można obejrzeć
wiosną podczas Konwentu. Skierowany był do pełnoletnich mieszkanek
Marek, kobiet odważnych i gotowych na całkowitą zmianę wizerunku. Warunkiem wzięcia udziału było przysłanie do organizatorów
opowiadania zatytułowanego „Jestem Kobietą”. W konkursie wyłonionych zostało 10 zwyciężczyń. Laureatki dwóch nagród głównych
dostały szansę, by przez ponad trzy miesiące przygotowywać się do
spektakularnej metamorfozy pod okiem wykwalifikowanego trenera.
Ich przemianę wspierać będą konsultacje z dietetyczką. Na Wielki
Finał laureatki zostaną przygotowane przez stylistki fryzur i wizażystki.

Nagrodą dla wszystkich pozostałych zwyciężczyń jest jednorazowa
bezpłatna stylizacja fryzur, makijaż i stylizacja odzieżowa.
Im bliżej wydarzenia, tym więcej informacji o programie i atrakcjach
będzie pojawiać się w na stronie www fundacji „Marecki Klub Kobiet
z Pasją”, stronach internetowych związanych z Markami, na łamach gazet
i w postach pod wydarzeniem utworzonym na portalu Facebook. Datę
6 marca przedstawicielkom płci pięknej z Marek i okolic proponujemy już
dziś zaznaczyć w kalendarzu i zapraszamy do wzięcia udziału w Konwencie Kobiet Szminka 2016. Na portalu Facebook w wydarzeniu pojawi
się jeszcze kilka konkursów, zatem zapraszamy do śledzenia informacji.
Głównym sponsorem Konwentu jest firma M&P Alkohole i Wina
Świata. Partnerami wydarzenia są Salonik – Kwiaciarnia w Markach,
Studio Modelowania Sylwetki Slim Shape by Vacu Active, Atelier Liwska,
Atelier Kosmetyczne Marta Woźniakowska, Akademia Stylu Agnieszki
Jelonkiewicz i Egmont Polska.
Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, które ofertą chciałyby
zainteresować uczestniczki Konwentu, poprowadzić warsztaty dla
kobiet, wygłosić prelekcje, pokazać trendy i nowinki z różnych branż
kobiecych.
Więcej informacji na www.mkkp.org
Jolanta Bobel

Kwestionariusz marecki

Najbardziej brakuje mi…
...tego dawnego klimatu, w którym wszyscy się znali. Obecnie Marki
robią się drugą czy trzecią po Białołęce sypialnią Warszawy. Mnie jako
rdzenną mieszkankę bardzo smuci ta sytuacja, jednocześnie widzę w tym
możliwość ponownego zintegrowania naszego miasta – tak by każdy czuł
się w nim tak dobrze jak ja!
Gdybym mogła coś zmienić, zaczęłabym od…
...niewątpliwie radnych. Nie ulega wątpliwości, że pewni ludzie są
już wypaleni. Mamy obecnie nowego burmistrza, ale zmiany będą
widoczne dopiero na przestrzeni kilku lat. Brakuje nam aktywnych
ludzi z fantazją i odwagą. Przede wszystkim z odwagą walki o nasze
miasto przez tak wiele lat spychane do roli sypialni Warszawy.
A dobrze wiemy, że mając trójkę dzieci i ciężko pracując cały dzień,
każdy chciałby wrócić do zacisza własnego domu, w fajnej okolicy
przystosowanej do potrzeb jej mieszkańców. Marki to dla mnie taka
Mała Ojczyzna. Warto, by ci, którzy tu przyjechali, też zaczęli myśleć
w ten sposób.
Gdyby Marki dostały 100 mln zł, wydałabym je na…
...pielęgnowanie naszej Małej Ojczyzny. Przede wszystkim na remont
pięknych i zabytkowych kamienic, dróg i chodników. Zaraz po tym
zajęłabym się działaniami na rzecz mieszkańców. Wybudowałabym
centrum kultury z prawdziwego zdarzenia otwarte dla każdego,
w którym mieściłoby się kino lub teatr czy klubokawiarnia, w której
mieszkańcy mogliby się spotykać, wymieniać pomysłami, twórczością,
przeżyciami czy dzielić pasje i zainteresowania. Wykorzystałabym
potencjał miejskiego parku w stworzeniu miejsca do zabaw i spotkań
mieszkańców, jak odbywało się to za dawnych lat. Na końcu zajęłabym się upiększeniem miasta, poprzez utworzenie skwerów i miejsc
zieleni.
Burmistrzowi i radnym chciałabym powiedzieć prosto w oczy…
...musicie mieć więcej odwagi w kreatywnym pobudzaniu inicjatywy
mieszkańców. Zaprzestańcie zamykania się w urzędowych czterech
ścianach. Czas, żeby otworzyć się na ciekawe i nietuzinkowe pomysły.
Kiedy będziecie bacznie słuchać naszych potrzeb i wspólnie dążyć do
ich realizacji, dopiero wtedy wasza praca będzie miała prawdziwy sens.
Brakuje wam też odwagi w głośnym wyrażaniu naszych postulatów na
zewnątrz. Bo wreszcie musi zjawić się ktoś, kto o to miasto zawalczy,
a jest o co. Tego wam życzę i będę bacznie obserwować wasze działania.
Marki za 10 lat to…
...miejsce, w którym każdy będzie czuł się jak w domu. Przytulne
i ciepłe, a jednocześnie nowoczesne i kulturalne. Tak by nie trzeba
było szukać rozrywki gdzie indziej, by można było spokojnie iść
na spacer i nie bać się o nierówności chodnika i tak by można było
bezpiecznie przemieścić się rowerem. To miasto, które tętni życiem,
ma odpowiednio przystosowane szkoły, drogi, jest bezpieczne i funkcjonalne. Gdzie można się zrelaksować, pograć w piłkę, napić się kawy
i iść z dzieckiem na spacer. To miasto niewłączone do Warszawy,
z odrębną kulturą. Z dobrą komunikacją, obwodnicą, zjednoczonymi
i zasymilowanymi mieszkańcami. Takie, w którym każdy chciałby
mieszkać. To Nasza Mała Ojczyzna.

Rodowita markowianka i studentka
na specjalizacji Architektura Informacji i Wiedzy na Uniwersytecie
Warszawskim. Od roku związana
z fundacją Otwarte Serce. Z charakteru artystka, z zamiłowania lekka
pracoholiczka z predyspozycjami
pedagogicznymi.
Hobbistycznie
nocami lubi dłubać w komputerach.
Od niedawna mocniej zaangażowana w sprawy miasta. Sama mówi
o sobie, że pomaganie sprawia jej
przyjemność. Uważa, że w naszym
mieście potrzeba młodych i zaangażowanych obywateli, którzy nie boją
się mówić głośno, co jest nie tak.
Kwestionariusz Marecki wypełniła
Martyna Motyczyńska.
Kiedy myślę o Markach…
...widzę ukochane ulice pełne
wspomnień z dzieciństwa, cukiernie z ulubionymi eklerkami,
przyjaciółkę, za którą oddałabym
duszę, przygody, jakie przeżyłam, ciepły i kochający dom. Taki mój mały
świat.
Cenię to miasto…
...za to, że jest jednocześnie duże i małe. Z jednej strony to miasto
tętni życiem, z drugiej potrafię się tu wyciszyć jak nigdzie. Dwa kroki
do stolicy, a zupełnie inny świat. Mniej pośpiechu, mniej stresu, więcej
serdeczności, pogaduchy z sąsiadami. Bazary to cotygodniowe miejsca
spotkań. Nie obędzie się bez pozdrowienia na ulicy. Zwłaszcza teraz,
w okresie przedświątecznym, wystarczy spotkać znajomą osobę,
przekazać krótkie „Wesołych świąt”, uśmiechnąć się i już świat staje się
jakiś lepszy.
Wstyd mi, że w Markach…
....nie ma porządnych chodników. Drogi i przystanki są bardzo zaniedbane. Piękne kamienice w ruinie. I nie ma koszy na śmieci. Brak jest
zieleni i ścieżek rowerowych. To trzeba zmienić. Marki, z miasta pełnego
robotniczych tradycji, stały się zaniedbane i brzydkie.
Moim ulubionym miejscem jest…
...to wszystko, co wiąże się z moim dzieciństwem. Jako, że jestem
rodowitą mieszkanką z „dziada pradziada”, to wiążę z tym miastem
wiele wspomnień. Pięknych, czasem przykrych, ale kolorowych, ciepłych
i obfitych w dobrych ludzi. Tu wiem, że nikt mnie nie skrzywdzi. Tak
było kiedyś, tak jest i dziś. Zawsze czułam się tu dobrze, niezależnie czy
przemykam rowerem między małymi uliczkami, idę dużymi ulicami, czy
spaceruję po parku. Tu wszędzie jest mój dom!
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Uwolnij książkę
w kwiaciarni i urzędzie
Wszyscy wiedzą, że książki nie lubią być więzione w domu na półkach,
wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane. Dlatego powstała idea bookcrossingu, czyli społecznej akcji polegającej na bezpłatnej wymianie przeczytanych książek. Jej uczestnicy pozostawiają je w miejscach publicznych,
jak również na celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych.
Pomysł narodził się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych, a od początku
ubiegłego roku intensywnie jest wdrażany w Markach. W tym czasie
podzieliliśmy się z Wami już około tysiącem książek.
Zaczynaliśmy od uruchomienia fanpage`a Bookcrossing Marki na
Facebooku. Jest to forum uwalniaczy, na którym można polecać ostatnio
przeczytane lektury, wymienić się informacjami o lokalizacji publikacji
czy skomentować dowolny temat. Mamy już cztery miejsca, w których
można znaleźć uwolnioną książkę. Najstarsza, bo licząca sobie kilka lat,
półka bookcrossingowa działa w Bibliotece Miejskiej przy ul. Lisa Kuli.
Fani książek mogą skierować swoje kroki także do Saloniku-Kwiaciarni
przy ul. Fabrycznej 5 oraz filii Biblioteki Miejskiej w Strudze. Od 18 listopada bookcrossingowa półka działa także w Urzędzie Miasta.
Bookcrossing w Markach to wielka szansa na popularyzację czytelnictwa. Książki za darmo? Czemu nie! Weź książkę i oddaj ją, gdzie chcesz.
Wtedy będzie mógł przeczytać ją ktoś inny. Akcja daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej, samotnikom i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie kontaktów, inicjuje rozmowy, dyskusje.

Bookcrossing to uczestnictwo w międzynarodowym ruchu czytelniczym,
to również rodzaj elitarnej mody – dzięki której częściej rozmawiamy
o książkach, polecając sobie nawzajem te najlepsze.
Jeśli masz w domu przeczytaną książkę i chcesz się nią podzielić, wystarczy przynieść ją na jedną z naszych bookcrossingowych półek. Aby
wypożyczyć książkę, należy wziąć ją sobie z darmowej półki i pozostawić
inną – na wymianę. Osoba, która znalazła książkę, powinna zarejestrować
się na stronie Bookcrossing.pl i wypełnić formularz. Często spotykam się
z pytaniem, czy ta cała „biurokracja” jest obowiązkowa? Oczywiście, że
nie! Zawsze możemy uwolnić książkę nieoficjalnie, ale wtedy nie możemy
poznać jej dalszych losów.
Katarzyna Biskowska

Materiał promocyjny

PIĘKNA JESIENIĄ
Pielęgnując skórę jesienią, dobrze jest pamiętać o odpowiednim jej nawilżeniu i nawadnianiu. Niskie temperatury i mała wilgotność powietrza
nie służą skórze. Zła pielęgnacja i brak warstwy kremu ochronnego,
który zabezpiecza przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,
sprawia, że traci ona witalność oraz staje się sucha i nadwrażliwa.
Jesień sprzyja zabiegom, które nie lubią słońca. Możemy wykonywać
wszelkie zabiegi inwazyjne i średnio inwazyjne. Jest to doskonały czas
do walki z przebarwieniami, świetna pora roku do walki ze zmarszczkami, do złuszczania naskórka. To czas, gdy możemy zadbać o skórę
dogłębnie i zacząć dłuższe serie zabiegów. Zabiegi mogą potrwać nawet
do pół roku, czyli do końca marca, aby zdążyć przed pojawieniem się
pierwszego słońca. Należałoby już rozpocząć te, które mają nam zmienić nie tylko naskórek, ale zadziałać głębiej, czyli do skóry właściwej.
Pamiętajmy, że naskórek regeneruje się miesiąc, a skóra właściwa do pół
roku. Jeśli chcemy zadziałać w tych strukturach, w których jest kolagen,
elastyna, tam gdzie naprawdę zaczyna się życie skóry, potrzebujemy
dłuższego czasu. Więc nie jeden czy dwa zabiegi, tylko kuracja półroczna. Warto o tym pomyśleć już teraz.
Obecnie kosmetologia oferuje nam cały wachlarz zabiegów, które
służą do złuszczania i regeneracji skóry, np.: peelingi, mikrodermabrazję,
zabiegi z kwasami owocowymi, zabiegi z aktywną witaminą C. Celem
jest usunięcie przebarwień i są one bardzo skuteczne. Październik,
listopad to pozostałości po lecie, czyli przebarwienia. Wtedy jest
dobry czas na zabiegi rozjaśniające skórę, czas na eksfoliację kwasami,
mikrodermabrazję. Nie dlatego, że promieniowanie słońca jest mniejsze,
ale dlatego, że skóra potrzebuje zaawansowanego działania preparatów.
Jest to dobry czas na zabiegi aparaturowe takie jak fale radiowe, które
wśród moich klientek cieszą się ogromną popularnością. Mają szerokie
zastosowanie w kuracjach odmładzających, modelujących i przeciwcellulitowych. Zabieg jest wykonywany w seriach od 6 do 8 w odstępie
tygodniowym. Skóra odzyskuje jędrność, wyraźnie poprawia się jej
napięcie i owal twarzy. Zmarszczki, bruzdy, blizny ulegają wypłyceniu
lub zostają całkowicie usunięte. Fale radiowe (RF) nie tylko likwidują
objawy starzenia się, ale możemy stosować je również zapobiegawczo,
ponieważ zwiększają gęstość i odporność skóry.
Kolejnym zabiegiem polecanym na tę porę roku jest złuszczanie naskórka za pomocą mikrodermabrazji. Zabieg ten jest bezbolesny, polega
na mechanicznym ścieraniu naskórka warstwa po warstwie za pomocą
głowicy pokrytej naturalnymi diamentami. Po takim zabiegu skóra jest
odmłodzona, zostają usunięte niewielkie przebarwienia i zwiększa się
produkcja kolagenu i elastyny. Niestety, nie jest to zabieg dedykowany
pacjentkom z cerą naczyniową. W ich przypadku, zamiast mikroder-
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mabrazji polecam zabieg peelingu ultradźwiękowego, tzw. kawitacyjnego.
Tutaj, w wyniku ultradźwięków wysokiej częstotliwości, ze skóry szybko
usuwane są zanieczyszczenia, a metabolizm komórek wzrasta. Dla osób,
które mają cerę pozbawioną blasku, doskonale sprawdza się złuszczanie
kwasami owocowymi. Kwasy owocowe dają efekt świeżej skóry, poprawiają koloryt, a także nawilżają i wygładzają. Częstym zabiegiem w moim
gabinecie jest peeling migdałowy, który polecany jest dla każdego rodzaju
skóry, ze szczególnym uwzględnieniem skóry wrażliwej i nietolerującej
innych kwasów. Peeling migdałowy daje niemal natychmiastowy efekt,
poprawiając stan skóry i regulując wydzielanie sebum.
Moje pacjentki wiedzą o tym, że zabieg kosmetyczny to nie tylko czas,
gdzie przez godzinę leżą na fotelu. To przede wszystkim cała opieka
przedzabiegowa, zabiegowa i pozabiegowa. Dla mnie, kosmetologa
z 14-letnim doświadczeniem, bardzo istotny jest wywiad, diagnoza,
sprawdzenie skóry, a następnie ustalenie, co się z nią dzieje. Dopiero
na tej podstawie dobieram wszelkie działania. Moje pacjentki nigdy nie
pozostają same w gabinecie. Podczas wizyty/zabiegu udzielam wskazówek, jak pielęgnować dany typ skóry, jakich kremów używać. Otrzymuje tzw. receptę do zrealizowania po wyjściu z gabinetu. Bardzo ważny
jest plan i systematyczna pielęgnacja w domu. Największym błędem, jaki
robią kobiety, jest kupowanie przypadkowych produktów i poddawanie
się reklamami. Każda skóra potrzebuje indywidualnego podejścia i pielęgnacji. Już od dziś zadbaj o swoją skórę.
W Klinice Dentin trwa akcja „Piękna jesienią”. W tym czasie wykonuję BEZPŁATNE KONSULTACJE KOSMETOLOGICZNE, na które
serdecznie zapraszam.
Ewa Borucińska, kosmetolog
Klinika Dentin Marki, ul. Graniczna 13R
(22) 771 20 65, 506 065 582
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Wielkie serce dla dzieci
z ubogich domów mareckich

REKLAMA
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W chwili, gdy piszemy do Państwa te słowa, organizatorzy akcji
„Święty Mikołaj mieszka w Markach”, akurat znajdują w kulminacyjnym
punkcie projektu. Już siódmy raz Grupa Marki 2020 przygotowała akcję
charytatywną z myślą o mareckich dzieciach i młodzieży. Zasady są
niezmienne. Otrzymujemy listy od dzieci z ubogich rodzin, szukamy
następnie dobrych dusz, które chcą spełnić te marzenia. Zakupione
przez nie prezenty są rozwożone do najmłodszych. Niektóre prośby,
przede wszystkim te materialne, dzięki Państwa hojności udaje się
spełnić, w intencji niektórych (np. ponowne zejście rodziców) pozostaje
nam się modlić. W tym roku otrzymaliśmy aż 140 listów. Ich autorami
są podopieczni Mareckiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji
Otwarte Serce. Do poniedziałku, 14 grudnia, udało się znaleźć 110
darczyńców.
Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał dołączyć do grona św. Mikołajów,
prosimy o kontakt do Katarzyny i Marcina Dąbrowskich, którzy są koordynatorami projektu (telefon 509-191-488).
Serdecznie dziękujemy!
Komentarz

Pomysły radnych
(nie) z tej ziemi
Wybrańcy mareckiego społeczeństwa potrafią zaskoczyć swoimi
propozycjami, a czasem nawet zaszokować. W rankingu na najbardziej
„odjechane” pomysły przewodzą radni Wspólnoty Samorządowej i stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga.
Wydawać by się mogło, że nic nie przebije zgłoszonego na początku
roku pomysłu przykrycia zniszczonych elewacji kamienic rusztowaniem
z płachtami materiału imitującymi nowe tynki, zamiast modernizacji. To
było jednak preludium.
Pierwsze miejsce bezapelacyjnie zajmuje pomysł wywiezienia z Marek
zwałki z ulicy Okólnej. Koszt tej operacji, licząc bardzo oszczędnie,
przekroczy 100 mln złotych, a wyobraźmy sobie jeszcze fetor, jaki wydobywałby się przez ten czas z góry śmieci przewożonej miesiącami przez
wywrotki poruszające się po mareckich ulicach.

Na uwagę zasługuje także pomysł budowy stajni dla policji, aby móc
organizować patrole konne na mareckich ulicach, czy też budowa tunelu wzdłuż Alei Piłsudskiego już po wybudowaniu obwodnicy, która
znacznie ograniczy ruch w centrum miasta (kolejne ponad 100 mln
złotych).
Zaskakującą propozycją był też pomysł, aby miasto bezpłatnie odbierało odpady od firm i przedsiębiorców, podczas gdy mieszkańcy nadal
płaciliby tzw. podatek śmieciowy, pewnie znacznie wyższy, aby zbilansować koszty, jakie miasto ponosiłoby w związku z zagospodarowaniem
odpadów od przedsiębiorstw. Szanowni radni, drodzy Czytelnicy, my
przedsiębiorcy chętnie za siebie zapłacimy i takich preferencji nawet
sobie nie życzymy.
Redakcja
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2016
zabudowa jednorodzinna
hZD/^dDZ</
>͘DZ^͘:͘W/B^h^</'Kϵϱ͕ϬϱͳϮϳϬDZ</
tz/BK,ZKEz_ZKKt/^<
/'K^WKZ</tKE:WK<͘ϰ
d>͘ϮϮͬϳϴϭͳϭϬͳϬϯtt͘ϳϬϬͬϳϭϬͬϳϮϬ
^<dKZϮDZ</EdZ>E
;ŽĚƉĂĚǇǁǇƐƚĂǁĚŽŐŽĚǌ͘ϲ͘ϬϬƉƌǌĞĚƉŽƐĞƐũħͿ
tz<h>/;ǁŬŽůĞũŶŽƑĐŝĂůĨĂďĞƚǇĐǌŶĞũͿ
ů͘DĂƌƐǌ͘:͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽ;ŽĚ>ŝƐĂ<ƵůŝĚŽtĞŶĞĐŬŝĞũͿ͕ĂŐŝĞŶŶĂ͕ĂƑŶŝŽǁĂ͕ĂƚŽƌĞŐŽ͕
ŽĐŝĂŶŝĂ͕ƌŽŶŝĞǁƐŬŝĞŐŽ͕ƌǌŽǌŽǁĂ͕ĞŐůĂŶĂ͕ŝĐŚĂ͕ŽďƌĂ͕ƵǏĂ͕ǌŝŬĂ͕'ůŝŶŝĞĐŬĂ͕'ųſǁŶĂ͕
'ŽųħďŝĂ͕'ſƌƐŬĂ͕:ĂŐŝĞųųǇ͕:ĂŶĂWĂǁųĂ//͕:ĂƌĂĐǌĂ͕:ĂƐŝŷƐŬŝĞŐŽ͕:ĂƐŬſųĐǌĂ͕:ĂƐƚƌǌħďŝĂ͕:ŽǁŝƐǌĂ͕
<ŽƉĞƌŶŝŬĂ͕<ƌħƚĂ͕<ƌſůŽǁĞũ:ĂĚǁŝŐŝ͕<ƌƵĐǌĂ͕<ƐŝħǏǇĐŽǁĂ͕>ŝƉŽǁĂ͕>ŝƐĂ<Ƶůŝ͕>ŝƐŝĂ͕BČŬſǁĞŬ͕
BŽƐŝĂ͕ DĂƌƐĂ͕ DĂƚĞũŬŝ͕ DŝĞĚǌŝĂŶĂ͕ DŽĚƌǌĞũĞǁƐŬŝĞũ͕ DŽŬƌĂ͕ DŽŶŝƵƐǌŬŝ͕ DŽƌƐŬĂ͕ KƌůĂ͕
WĂƌƚǇǌĂŶƚſǁ͕WůĂƚǇŶŽǁĂ͕WŽĚŐſƌƐŬĂ͕WŽƉŝĞųƵƐǌŬŝ͕WƌŽƐƚĂ͕WƌƵƐĂ͕WƌǌǇůĞƑŶĂ͕ZǇďŶĂ͕^ĂƚƵƌŶĂ͕
^ŝŬŽƌƐŬŝĞŐŽ͕ ^ŬŽǁƌŽŶŝĂ͕ ^ŽŬŽůĂ͕ ^ŽůƐŬŝĞŐŽ͕ ^ŽǁŝĂ͕ ^ŽǁŝŷƐŬŝĞŐŽ͕ ^ƉŽŬŽũŶĂ͕ ^ƉŽƌƚŽǁĂ͕
^ƌĞďƌŶĂ͕^ƚĂƌǌǇŷƐŬŝĞŐŽ͕^ƚĂǁŽǁĂ͕^ƚƌǌĞůĞĐŬĂ͕^ǌĐǌħƑůŝǁĂ͕^ǌĞƌŽŬĂ͕dĞůŝŐŝ͕dŽƉŽůŽǁĂ͕dƵǁŝŵĂ͕
tĞƐŽųĂ͕tŝůĐǌĂ͕tŝƑŶŝŽǁĂ͕tƌŽŶŝĂ͕tƐĐŚŽĚŶŝĂ͕tƐƉſůŶĂ͕tǇƐƉŝĂŷƐŬŝĞŐŽ͕tǇƐǌǇŷƐŬŝĞŐŽ͕
ĂďĂǁŶĂ͕ĂĐŚŽĚŶŝĂ͕ĂũČĐǌŬĂ͕ŝŵŶĂ͕ųŽƚĂ͕ĂďŝĂ͕ĞŐůĂƌƐŬĂ͕ƵƌĂǁŝĂ
D/^/
K/KZh

KWz
D/^E
;ƉŽũĞŵŶŝŬͿ

KWz/>KE
/K'ZKt>E
;ǁŽƌĞŬďƌČǌŽǁǇͿ

^dzF
>hdz
DZ
<t//F
MAJ
Zt/
>/W/
^/ZW/F
tZ^/F
W/ZE/<
>/^dKW
'Zh/F

ϰ͘Ϭϭ͕ϭϴ͘Ϭϭ
ϭ͘ϬϮ͕ϭϱ͘ϬϮ͕Ϯϵ͘ϬϮ
ϭϰ͘Ϭϯ͕Ϯϱ͘Ϭϯ
ϭϭ͘Ϭϰ͕Ϯϱ͘Ϭϰ
ϵ͘Ϭϱ͕Ϯϯ͘Ϭϱ
ϲ͘Ϭϲ͕ϮϬ͘Ϭϲ
ϰ͘Ϭϳ͕ϭϴ͘Ϭϳ
ϭ͘Ϭϴ͕ϭϲ͘Ϭϴ͕Ϯϵ͘Ϭϴ
ϭϮ͘Ϭϵ͕Ϯϲ͘Ϭϵ
ϭϬ͘ϭϬ͕Ϯϰ͘ϭϬ
ϳ͘ϭϭ͕Ϯϭ͘ϭϭ
ϱ͘ϭϮ͕ϭϵ͘ϭϮ

ϴ͘Ϭϭ͕ϮϮ͘Ϭϭ
ϱ͘ϬϮ͕ϭϵ͘ϬϮ
ϰ͘Ϭϯ͕ϭϴ͘Ϭϯ
ϭ͘Ϭϰ͕ϭϱ͘Ϭϰ͕Ϯϵ͘Ϭϰ
ϭϯ͘Ϭϱ͕Ϯϳ͘Ϭϱ
ϭϬ͘Ϭϲ͕Ϯϰ͘Ϭϲ
ϴ͘Ϭϳ͕ϮϮ͘Ϭϳ
ϱ͘Ϭϴ͕ϭϵ͘Ϭϴ
Ϯ͘Ϭϵ͕ϭϲ͘Ϭϵ͕ϯϬ͘Ϭϵ
ϭϰ͘ϭϬ͕Ϯϴ͘ϭϬ
ϭϬ͘ϭϭ͕Ϯϱ͘ϭϭ
ϵ͘ϭϮ͕Ϯϯ͘ϭϮ

K/KZ_D//͗dPE^D/Z

KWz
^'Z'KtE
;ǁŽƌĞŬǏſųƚǇ͕
ǌŝĞůŽŶǇ͕ŶŝĞďŝĞƐŬŝͿ
ϳ͘Ϭϭ
ϰ͘ϬϮ
ϯ͘Ϭϯ
ϳ͘Ϭϰ
ϱ͘Ϭϱ
Ϯ͘Ϭϲ
ϳ͘Ϭϳ
ϰ͘Ϭϴ
ϭ͘Ϭϵ
ϲ͘ϭϬ
ϯ͘ϭϭ
ϭ͘ϭϮ
ƚĞů͘ϮϮͬϳϭϬͲϭϬͲϴϬ

^<dKZϭDZ</WMBEKE
;ŽĚƉĂĚǇǁǇƐƚĂǁĚŽŐŽĚǌ͘ϲ͘ϬϬƉƌǌĞĚƉŽƐĞƐũħͿ
tz<h>/;ǁŬŽůĞũŶŽƑĐŝĂůĨĂďĞƚǇĐǌŶĞũͿ
ŐƌĂƌŶĂ͕ ŬĂĐũŽǁĂ͕ Ăů͘ DĂƌƐǌ͘ :͘ WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽ ;ŽĚ Ƶů͘ ^ųŽŶĞĐǌŶĞũ ĚŽ ŐƌĂŶŝĐǇ ŵŝĂƐƚĂͿ͕
ŵĂƌĂŶƚŽǁĂ͕ŶĚĞƌƐĂ͕ƐŶǇŬĂ͕ĂůůĂĚǇŶǇ͕ĂƚĂůŝŽŶſǁŚųŽƉƐŬŝĐŚ͕ųħŬŝƚŶĂ͕ŽƌſǁŬŽǁĂ͕
ƌǌĞĐŚǁǇ͕ƵŬŽǁĂ͕ĞƌĂŵŝĐǌŶĂ͕ŚŽĐŝŵƐŬĂ͕ŚŽƉŝŶĂ͕ŝƐŽǁĂ͕ŵĞŶƚĂƌŶĂ͕ČďƌŽǁƐŬŝĞŐŽ͕
ħďŽǁĂ͕ųƵŐĂ͕ųƵŐŽƐǌĂ͕ŵŽǁƐŬŝĞŐŽ͕ŽůŶĂ͕ǌŝĞǁĂŶŶǇ͕&ŝŽųŬŽǁĂ͕&ƌĞĚƌǇ͕'ĂųĐǌǇŷƐŬŝĞŐŽ͕
'ƌĂŶŝĐǌŶĂ͕'ƌĂǏǇŶǇ͕'ƌƵŶǁĂůĚǌŬĂ͕,ĂůůĞƌĂ͕,ĂƌĐĞƌƐŬĂ͕:ƵƚƌǌĞŶŬŝ͕<ĂŵŝĞŶŶĂ͕<ĂƌųŽǁŝĐǌĂ͕
<ĂƐǌƚĂŶŽǁĂ͕<ůŽŶŽǁĂ͕<ŵŝƚſǁĞŬ͕<ŽůŽƌŽǁĂ͕<ŽŶǁĂůŝŝ͕<ŽƐƐĂŬĂ͕<ƌĂƐŝŷƐŬŝĞŐŽ͕<ƌĂƐǌĞǁƐŬŝĞŐŽ͕
<ƌſůŽǁĞũDĂƌǇƐŝĞŷŬŝ͕<ƌƵĐǌŬŽǁƐŬŝĞŐŽ͕<ƵŬŝĞƌ͕<ƵƌƉŝŷƐŬŝĞŐŽ͕<ƵƐŽĐŝŷƐŬŝĞŐŽ͕<ǁŝĂƚŽǁĂ͕
>ĞŐŝŽŶŽǁĂ͕>ĞŐŝŽŶſǁWŽůƐŬŝĐŚ͕>ĞƑŵŝĂŶĂ͕>ĞƚŶŝĂ͕>ŝƐŝ:Ăƌ;ŽƐŝĞĚůĞĚŽŵŬſǁũĞĚŶŽƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚͿ͕
BČĐǌŶĂ͕DĂŐŶŽůŝŝ͕DĂŬƵƐǌǇŷƐŬŝĞŐŽ͕DĂųĂ͕DĂųĂĐŚŽǁƐŬŝĞŐŽ͕DĂƌĂƚŽŷƐŬĂ͕DĂƌŵƵƌŽǁĂ͕Dũƌ͘
ŝůůĂ͕DŽĚƌǌĞǁŝŽǁĂ͕EĂųŬŽǁƐŬŝĞũ͕EĂƉŽůĞŽŶĂ͕EŝĞĐĂųĂ͕EŝĞŵĐĞǁŝĐǌĂ͕EŽƌǁŝĚĂ͕EŽǁĂ͕
KďƌŽŷĐſǁ͕ KĚƌŽǁČǏĂ͕ KŬƌǌĞŝ͕ KůŝŵƉŝũƐŬĂ͕ WĂƌŬŽǁĂ͕ WĂƐƚĞůŽǁĂ͕ WŝĂƐŬŽǁĂ͕ WŝĞŶŝČǏŬĂ͕
WŝŽƚƌſǁŬĂ͕WŽĚůĞƑŶĂ͕WŽŐŽĚŶĂ͕WŽŐŽŶŽǁƐŬŝĞŐŽ͕WŽŵŶŝŬŽǁĂ͕WŽŶŝĂƚŽǁƐŬŝĞŐŽ͕WŽƉƌǌĞĐǌŶĂ͕
WŽǌŝŽŵŬŽǁĂ͕WƌǌĞƐŵǇŬ͕WƵųĂƐŬŝĞŐŽ͕ZĂĚŶĂ͕ZĞũĂ͕ZŽůŶĂ͕ZƵĐǌĂũ͕ZǇĚǌĂͲ_ŵŝŐųĞŐŽ͕ZǇŶŬŽǁĂ͕
^ŝĞŶŬŝĞǁŝĐǌĂ͕^ŬŽƌƵƉŬŝ͕^ųŽǁŝŬſǁ͕^ŽďŝĞƐŬŝĞŐŽ͕^ƉĂĐĞƌŽǁĂ͕^ƚĂĨĨĂ͕^ƚŽŬƌŽƚŬŝ͕^ƚƌƵŵǇŬŽǁĂ͕
^ǌĂƌŽƚŬŝ͕^ǌĐǌĞƉŽǁĂ͕^ǌĐǌǇŐůĂ͕^ǌǇŵĂŶŽǁƐŬŝĞŐŽ͕_ƌŽĚŬŽǁĂ͕dħĐǌŽǁĂ͕dŽƌĨŽǁĂ͕dƵƌǇƐƚǇĐǌŶĂ͕
tĂůĞǁƐŬŝĞũ͕tČƐŬĂ͕tĐǌĂƐŽǁĂ͕tĞŶĞĐŬĂ͕tŝĞƌǌďŽǁĂ͕tŝĞǁŝſƌŬŝ͕tŝŽƐĞŶŶĂ͕tƌǌŽƐŽǁĂ͕
tǇďŝĐŬŝĞŐŽ͕ĂŬŽůĞ͕ďŝĞǏŶĂ͕ďŽǏŽǁĂ͕ŝĞůŽŶĂ͕ŝŽųŽǁĂ͕ƵƌĂǁŝŶŽǁĂ͕ǁŝƌŽǁĂ͕ǇƚŶŝĂ
D/^/
K/KZh

KWz
D/^E
;ƉŽũĞŵŶŝŬͿ

KWz/>KE
/K'ZKt>E
;ǁŽƌĞŬďƌČǌŽǁǇͿ

^dzF
>hdz
DZ
<t//F
MAJ
Zt/
>/W/
^/ZW/F
tZ^/F
W/ZE/<
>/^dKW
'Zh/F

Ϯ͘Ϭϭ͕ϭϲ͘Ϭϭ͕ϯϬ͘Ϭϭ
ϭϯ͘ϬϮ͕Ϯϳ͘ϬϮ
ϭϮ͘Ϭϯ͕Ϯϲ͘Ϭϯ
ϵ͘Ϭϰ͕Ϯϯ͘Ϭϰ
ϳ͘Ϭϱ͕Ϯϭ͘Ϭϱ
ϰ͘Ϭϲ͕ϭϴ͘Ϭϲ
Ϯ͘Ϭϳ͕ϭϲ͘Ϭϳ͕ϯϬ͘Ϭϳ
ϭϯ͘Ϭϴ͕Ϯϳ͘Ϭϴ
ϭϬ͘Ϭϵ͕Ϯϰ͘Ϭϵ
ϴ͘ϭϬ͕ϮϮ͘ϭϬ
ϱ͘ϭϭ͕ϭϵ͘ϭϭ
ϯ͘ϭϮ͕ϭϳ͘ϭϮ͕ϯϬ͘ϭϮ

Ϯ͘Ϭϭ͕ϭϱ͘Ϭϭ͕Ϯϵ͘Ϭϭ
ϭϮ͘ϬϮ͕Ϯϲ͘ϬϮ
ϭϭ͘Ϭϯ͕Ϯϱ͘Ϭϯ
ϴ͘Ϭϰ͕ϮϮ͘Ϭϰ
ϲ͘Ϭϱ͕ϮϬ͘Ϭϱ
ϯ͘Ϭϲ͕ϭϳ͘Ϭϲ
ϭ͘Ϭϳ͕ϭϱ͘Ϭϳ͕Ϯϵ͘Ϭϳ
ϭϮ͘Ϭϴ͕Ϯϲ͘Ϭϴ
ϵ͘Ϭϵ͕Ϯϯ͘Ϭϵ
ϳ͘ϭϬ͕Ϯϭ͘ϭϬ
ϰ͘ϭϭ͕ϭϴ͘ϭϭ
Ϯ͘ϭϮ͕ϭϲ͘ϭϮ͕ϯϬ͘ϭϮ

K/KZ_D//͗><ZK

KWz
^'Z'KtE
;ǁŽƌĞŬǏſųƚǇ͕
ǌŝĞůŽŶǇ͕ŶŝĞďŝĞƐŬŝͿ
Ϯϴ͘Ϭϭ
Ϯϱ͘ϬϮ
Ϯϰ͘Ϭϯ
Ϯϴ͘Ϭϰ
Ϯϲ͘Ϭϱ
Ϯϯ͘Ϭϲ
Ϯϴ͘Ϭϳ
ϭϮ͘Ϭϴ͕Ϯϲ͘Ϭϴ
ϮϮ͘Ϭϵ
Ϯϳ͘ϭϬ
Ϯϰ͘ϭϭ
ϮϮ͘ϭϮ

ƚĞů͘ϮϮͬϭϭϮͲϬϮͲϴϰ͕ϮϮͬϳϵϱͲϭϬͲϳϱ

^<dKZϯ>DZ</WKBhE/Kt
;ŽĚƉĂĚǇǁǇƐƚĂǁĚŽŐŽĚǌ͘ϲ͘ϬϬƉƌǌĞĚƉŽƐĞƐũħͿ

^<dKZϯWDZ</WKBhE/Kt
;ŽĚƉĂĚǇǁǇƐƚĂǁĚŽŐŽĚǌ͘ϲ͘ϬϬƉƌǌĞĚƉŽƐĞƐũħͿ

;ƵůŝĐĞƉŽůĞǁĞũƐƚƌŽŶŝĞů͘DĂƌƐǌ͘:͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽʹũĂĚČĐǁŬŝĞƌ͘ZĂĚǌǇŵŝŶĂͿ

;ƵůŝĐĞƉŽƉƌĂǁĞũƐƚƌŽŶŝĞů͘DĂƌƐǌ͘:͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽʹũĂĚČĐǁŬŝĞƌ͘ZĂĚǌǇŵŝŶĂͿ

tz<h>/;ǁŬŽůĞũŶŽƑĐŝĂůĨĂďĞƚǇĐǌŶĞũͿ

tz<h>/;ǁŬŽůĞũŶŽƑĐŝĂůĨĂďĞƚǇĐǌŶĞũͿ

ϭϭͲĞŐŽ>ŝƐƚŽƉĂĚĂ͕ů͘DĂƌƐǌ͘:͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽ;ŽĚƵů͘ǇŐŵƵŶƚŽǁƐŬŝĞũĚŽƵů͘ZĞũƚĂŶĂͿ͕ƌĐŚŝƚĞŬƚſǁ͕
ĂŶĚƵƌƐŬŝĞŐŽ͕ĂŶŬŽǁĂ͕ĂƌďĂƌǇ͕ĂƌƐŬĂ͕ĞŵĂ͕ŝĞůſǁĞŬ͕ŝůůĞǁŝĐǌſǁ͕ƵƚƌǇŵſǁ͕ŚĞŵŝŬſǁ͕
ǌĂĐŬŝĞŐŽ͕ǌĂƌŶŝĞĐŬŝĞŐŽ͕ůĞŬƚƌǇŬſǁ͕'ĞŽĚĞƚſǁ͕'ųŽǁĂ͕,ĂŶĚůŽǁĂ͕,ĞůĞŶǇ͕,ĞƚŵĂŷƐŬĂ͕
,ŽŽǀĞƌĂ͕,ƵƐĂƌŝŝ͕/ŶǏǇŶŝĞƌſǁ͕:ĂŶĐǌĂƌſǁ͕:ĂƐŶŽŐſƌƐŬĂ͕<ĂŵŝĞŶŝĞĐŬĂ͕<ĂƌƚŽŐƌĂĨſǁ͕<ĞƚůŝŶŐĂ͕
<ŝůŝŷƐŬŝĞŐŽ͕<ŵŝĐŝĐĂ͕<ŽųųČƚĂũĂ͕<ŽƌĚĞĐŬŝĞŐŽ͕<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ͕<ƌĞƐŽǁĂ͕<ƌſƚŬĂ͕<ƌǌǇǁĂ͕<ƵƌĐĞǁŝĐǌſǁ͕
>ŽŶŐŝŶƵƐĂ͕DŝĐŬŝĞǁŝĐǌĂ͕DŝĞƐǌŬĂ/͕EĂƵĐǌǇĐŝĞůƐŬĂ͕KŬſůŶĂ͕KůĞŷŬŝ͕WŝŽƚƌĂ^ŬĂƌŐŝ͕WŽĚŽůƐŬĂ͕
WŽĐǌƚŽǁĂ͕WŽĚŽůƐŬĂ͕WŽůŶĂ͕WƌŽŵŝĞŶŶĂ͕ZĞũƚĂŶĂ͕ZŽĐŚĂ<ŽǁĂůƐŬŝĞŐŽ͕ZſǁŶĂ͕ZǌĞŵŝĞƑůŶŝĐǌĂ͕
^ŬƌǌĞƚƵƐŬŝĞŐŽ͕^ųŽŶĞĐǌŶĂ͕^ŽƐŶŽǁĂ͕^ƚĂƐǌŝĐĂ͕_ǁŝĞƌŬŽǁĂ͕dĂƚĂƌƐŬĂ͕hƐƚƌŽŶŝĞ͕tŝƑŶŝŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͕
tŽųŽĚǇũŽǁƐŬŝĞŐŽ͕tŽųǇŷƐŬĂ͕ĂŐųŽďǇ͕ǇŐŵƵŶƚŽǁƐŬĂ͕ĞƌŽŵƐŬŝĞŐŽ͕ſųŬŝĞǁƐŬŝĞŐŽ

ů͘DĂƌƐǌ͘:͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽ;ŽĚEƌϮĚŽƌǌĞŬŝųƵŐŝĞũͿ͕ƌĂĐŝƌŝŐŐƐſǁ͕ŽũĂǌĚŽǁĂ͕&ĂďƌǇĐǌŶĂ͕
'ĞƌǁĂǌĞŐŽ͕'ŽƌǌŽǁƐŬĂ͕:ĂŶĂ<ĂǌŝŵŝĞƌǌĂ͕:ĂƐŶĂ͕<ĂƐǌƵďƐŬĂ͕<ĂƚŽǁŝĐŬĂ͕<ůƵĐǌŶŝŬŽǁƐŬĂ͕
<ŽųŽďƌǌĞƐŬĂ͕ <ŽŶŽƉŶŝĐŬŝĞũ͕ <ŽƐǇŶŝĞƌſǁ͕ <ŽƐǌĂůŝŷƐŬĂ͕ <ƌĂŬŽǁƐŬĂ͕ <ƵũĂǁƐŬĂ͕ >ĞƑŶĂ͕
>ŽƚŶŝŬſǁ͕>ƵďĞůƐŬĂ͕DĂůŝŶŽǁĂ͕DĂǌŽǁŝĞĐŬĂ͕DĂǌƵƌƐŬĂ͕KůƐǌƚǇŷƐŬĂ͕KƉŽůƐŬĂ͕KƌǌĞƐǌŬŽǁĞũ͕
WĂĚĞƌĞǁƐŬŝĞŐŽ͕ WųŽĐŬĂ͕ WųŽŷƐŬĂ͕ WŽĚŬŽŵŽƌǌĞŐŽ͕ WŽŵŽƌƐŬĂ͕ WŽǌŶĂŷƐŬĂ͕ WƌŽƚĂǌĞŐŽ͕
ZŽĚǌŝĞǁŝĐǌſǁŶǇ͕ZŽŵĂŶƚǇĐǌŶĂ͕ZſǏĂŶĂ͕^ĂĚŽǁĂ͕^ŝĞĚůĞĐŬĂ͕^ŬųŽĚŽǁƐŬŝĞũ͕^ųŽǁĂĐŬŝĞŐŽ͕
^ųƵƉĞĐŬĂ͕^ŽƉůŝĐǇ͕^ǌĐǌĞĐŝŷƐŬĂ͕^ǌŬŽůŶĂ͕^ǌƉŝƚĂůŶĂ͕^ǌǁŽůĞǏĞƌſǁ͕^ǌǇĚųŽǁŝĞĐŬĂ͕dĂĚĞƵƐǌĂ͕
dĞůŝŵĞŶǇ͕ dƌĂƵŐƵƚƚĂ͕ hƌŽĐǌĂ͕ tĂƌŵŝŷƐŬĂ͕ tĂƌƐǌĂǁƐŬĂ͕ tĞƌĞƐǌĐǌĂŬſǁŶǇ͕ tŝĞũƐŬĂ͕
tŽũƐŬŝĞŐŽ͕tƌŽĐųĂǁƐŬĂ͕ĂŬŽƉŝĂŷƐŬĂ͕ĂŵŬŽǁĂ͕ČďŬŽǁƐŬĂ͕ŝĞůĞŶŝĞĐŬĂ͕ŝĞůŶĂ͕ŽƐŝ

D/^/
K/KZh

KWz
D/^E
;ƉŽũĞŵŶŝŬͿ

KWz/>KE
/K'ZKt>E
;ǁŽƌĞŬďƌČǌŽǁǇͿ

^dzF
>hdz
DZ
<t//F
MAJ
Zt/
>/W/
^/ZW/F
tZ^/F
W/ZE/<
>/^dKW
'Zh/F

Ϭϱ͘Ϭϭ͕ϭϵ͘Ϭϭ
Ϯ͘ϬϮ͕ϭϲ͘ϬϮ
ϭ͘Ϭϯ͕ϭϱ͘Ϭϯ͕ϯϬ͘Ϭϯ
ϭϮ͘Ϭϰ͕Ϯϲ͘Ϭϰ
ϭϬ͘Ϭϱ͕Ϯϰ͘Ϭϱ
ϳ͘Ϭϲ͕Ϯϭ͘Ϭϲ
ϱ͘Ϭϳ͕ϭϵ͘Ϭϳ
Ϯ͘Ϭϴ͕ϭϳ͘Ϭϴ͕ϯϬ͘Ϭϴ
ϭϯ͘Ϭϵ͕Ϯϳ͘Ϭϵ
ϭϭ͘ϭϬ͕Ϯϱ͘ϭϬ
ϴ͘ϭϭ͕ϮϮ͘ϭϭ
ϲ͘ϭϮ͕ϮϬ͘ϭϮ

ϰ͘Ϭϭ͕ϭϴ͘Ϭϭ
ϭ͘ϬϮ͕ϭϱ͘ϬϮ͕Ϯϵ͘ϬϮ
ϭϰ͘Ϭϯ͕ϯϬ͘Ϭϯ
ϭϭ͘Ϭϰ͕Ϯϱ͘Ϭϰ
ϵ͘Ϭϱ͕Ϯϯ͘Ϭϱ
ϲ͘Ϭϲ͕ϮϬ͘Ϭϲ
ϰ͘Ϭϳ͕ϭϴ͘Ϭϳ
ϭ͘Ϭϴ͕ϭϳ͘Ϭϴ͕Ϯϵ͘Ϭϴ
ϭϮ͘Ϭϵ͕Ϯϲ͘Ϭϵ
ϭϬ͘ϭϬ͕Ϯϰ͘ϭϬ
ϳ͘ϭϭ͕Ϯϭ͘ϭϭ
ϱ͘ϭϮ͕ϭϵ͘ϭϮ

K/KZ_D//͗><ZK

KWz
^'Z'KtE
;ǁŽƌĞŬǏſųƚǇ͕
ǌŝĞůŽŶǇ͕ŶŝĞďŝĞƐŬŝͿ
Ϯϭ͘Ϭϭ
ϭϴ͘ϬϮ
ϭϳ͘Ϭϯ
Ϯϭ͘Ϭϰ
ϭϵ͘Ϭϱ
ϭϲ͘Ϭϲ
Ϯϭ͘Ϭϳ
ϭϴ͘Ϭϴ
ϭϱ͘Ϭϵ
ϮϬ͘ϭϬ
ϭϳ͘ϭϭ
ϭϱ͘ϭϮ

ƚĞů͘ϮϮͬϭϭϮͲϬϮͲϴϰ͕ϮϮͬϳϵϱͲϭϬͲϳϱ

D/^/
K/KZh

KWz
D/^E
;ƉŽũĞŵŶŝŬͿ

^dzF
>hdz
DZ
<t//F
MAJ
Zt/
>/W/
^/ZW/F
tZ^/F
W/ZE/<
>/^dKW
'Zh/F

ϭϮ͘Ϭϭ͕Ϯϲ͘Ϭϭ
ϵ͘ϬϮ͕Ϯϯ͘ϬϮ
ϴ͘Ϭϯ͕ϮϮ͘Ϭϯ
ϱ͘Ϭϰ͕ϭϵ͘Ϭϰ
Ϯ͘Ϭϱ͕ϭϳ͘Ϭϱ͕ϯϭ͘Ϭϱ
ϭϰ͘Ϭϲ͕Ϯϴ͘Ϭϲ
ϭϮ͘Ϭϳ͕Ϯϲ͘Ϭϳ
ϵ͘Ϭϴ͕Ϯϯ͘Ϭϴ
ϲ͘Ϭϵ͕ϮϬ͘Ϭϵ
ϰ͘ϭϬ͕ϭϴ͘ϭϬ͕ϯϭ͘ϭϬ
ϭϱ͘ϭϭ͕Ϯϵ͘ϭϭ
ϭϯ͘ϭϮ͕Ϯϴ͘ϭϮ

K/KZ_D//͗><ZK

KWz/>KE
/K'ZKt>E
;ǁŽƌĞŬďƌČǌŽǁǇͿ
;ǁŽƌĞŬďƌČǌŽǁǇͿ
ϭϭ͘Ϭϭ͕Ϯϱ͘Ϭϭ
ϴ͘ϬϮ͕ϮϮ͘ϬϮ
ϳ͘Ϭϯ͕Ϯϭ͘Ϭϯ
ϰ͘Ϭϰ͕ϭϴ͘Ϭϰ
Ϯ͘Ϭϱ͕ϭϲ͘Ϭϱ͕ϯϬ͘Ϭϱ
ϭϯ͘Ϭϲ͕Ϯϳ͘Ϭϲ
ϭϭ͘Ϭϳ͕Ϯϱ͘Ϭϳ
ϴ͘Ϭϴ͕ϮϮ͘Ϭϴ
ϱ͘Ϭϵ͕ϭϵ͘Ϭϵ
ϯ͘ϭϬ͕ϭϳ͘ϭϬ͕ϯϭ͘ϭϬ
ϭϰ͘ϭϭ͕Ϯϴ͘ϭϭ
ϭϮ͘ϭϮ͕Ϯϴ͘ϭϮ

KWz
^'Z'KtE
;ǁŽƌĞŬǏſųƚǇ͕
ǌŝĞůŽŶǇ͕ŶŝĞďŝĞƐŬŝͿ
ϭϰ͘Ϭϭ
ϭϭ͘ϬϮ
ϭϬ͘Ϭϯ
ϭϰ͘Ϭϰ
ϭϮ͘Ϭϱ
ϵ͘Ϭϲ
ϭϰ͘Ϭϳ
ϭϭ͘Ϭϴ
ϴ͘Ϭϵ
ϭϯ͘ϭϬ
ϭϬ͘ϭϭ
ϴ͘ϭϮ

ƚĞů͘ϮϮͬϭϭϮͲϬϮͲϴϰ͕ϮϮͬϳϵϱͲϭϬͲϳϱ

