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MAREGKIEGO STOWARZYSZEN IA GOS
Nr 1(1)  2006

CZEGO

Drodzy Czytelnicy.

Oddajernl; w Paistu:a rgce noue cla.rol1ismo o na4rt:ie Ga-
ze t a .L'I are c ki ego S t a w ar4t s <,e ni a G o s p o darc 4e go.

Ga&ta wldazuana bgdaie pr4ez Mareckie SlowarrysTenie
Gospodarcze. Sltoi'rdd jego c/onkriw i sympatykriru <ostalo
pozuotane Kolegium Redakc2jne:

Ewa Zembrzycku-Wiater - Redaktor Naczelny,

Jan Szpunar - I Zastgpca Redaktora, Naczelnegoo
Mieczyslaw Skwierczyfiski - II Zastgpca Redaktora Naczelnego,
Mari.a Brysewicz - S ekretarz Redakcji.

Celem Ga,7et1,, jest w,sftomaganie prowadgqc2ch d<ialalnoii gosltodarc4g u hfar-
kach. Na lanLaclt ga,z,et_y bgdaienry przeka4tua( istotne informacje doltclqce prauta
gospodarc.sego. podatkowego i prawa praclt. Bgdaiem2 preryntowa( dobrze d<ia-
lajqce .firrrry, a tak4e prqybli<a( ich o.siqgnigci,a i hi,storig. Znajdle sig te4rubryka
dla po.s<ukujqc-ych prac_y, a prgde ws4lrtkim dla l2ch, kt6r4t tg praca oJirqjrl.
Ocqywilcie nie qabraknie inJbrmacji o d<iatalnoici Stowar4ys4enia.

{tV fuIarkach dziala akota 2,5 tys. podmiottiw gospodarcrydt. Sq to prrywalnie

;firnry rnale, c4gsto rodqinne. Z uwagi na ich licqbg ut sposdb istatny wpl2wajq na
s1:t uacj g spo[eqnrtr i materialnq marec kiego spo tecryris tw a.

Chcialabym przedstawiC naszq Gazetg.
Na .rtrcnie tytutawei aamie.v4:4ane bgdq gt(twnie artykuty < dztalalno.fci Marec-

kiego Stozaar4;s4enia GospodarcZega ara1, wldarrynia Z Miasta. Dntga slrona
ttgdaie inJbrmowa( o dziatalnoici spolecpo-gospodarczej, w tlm o pracy wtadg
ntiasta i u1:1tv621y67 prry4 nar radn;tclt aragjak i na co sq wydawane nasp podathi.
T'rzecin strona po.iutigcona zostanie g{,danie podmiotom gospodarcrytn. Na c4tar-
tej znajdZiecie Partstuo paradjt i informaSe prawne. Strana piqta to inJbrmacje o

Qn4 co sig dateje lraa co sig bgd<ie d<iato w nase)m miefcie. Strona s4rista,iest
prry,1nac1ona dla naszgch crytelnikfiru. Bgdzie ona gtytulouana,,napisali do nas".
l{ niedalekiej prT1sabki znajdzie sig na niej miejsce dla tematyki mtofuielowej,

lsrauadzonej prryl pouolanq redakcjg mtodziezowq. Ostatnie duie stronj bgdq
gwieraly gtdwnie oglosrynia, reklamy i odrobing humaru.

A teraz najwainiejsze.
Garyta nie spelni oczekiwart bea aktltwnego udzialu Paristwa. Prowad<ona

jest prae4, Mareckie Stowarll,,srynie Gospodarcry, ktdre jest rsrganilacjq Foryt-
ku publicgnego. Osoby tarn dqiatajqce robiq to spolec4nie. Wlnagrodsenia nie
bgdq pobierai rdwnie< cdonkoruie Kalegium. Skromne sq takle nasze doiniad-
t<enia u braniV wldawnicyj.

Dlatego prosimy o wyro4umialoii, prrysylaniu uwag, spostrv4eri i wnioskdw.
Zapraszam2 us4tstkich cltgtry'rch, htdrgt chcielib2 naszq Gu4etg ruspdttworzVi.

N a s tronie interne t ow ej M arec kiego S taw arlSt s rynia Gas podarc ge go gnaj dzie -
cie Pahstwo zaktadki qwiqzane be<poirednio I Garytq: ,,fontm", s,!azeta", ,,na-
pisz do nas", ,,praca".

Potr,ry b n2c h inform acj i,s pkaj cie Parts tu a wew nqtr I numeru.
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Jan Szpunar
Zastqpca Redaktora Naczelnego

Stworzyla nas zyciowa potrzeba. My - przedsiqbiorcy mareccy pracujemy, prowa-
dzimy dziata lnosc gospodarczq na wlasny rachunek na miare swojego ta lentu,  po-
jawiajqcych s iq potrzeb i  mozl iwoSci .  Dzia lania wlasnej  f i rmy widzimy jednak w
$zerokim kontekscie.  Jeste$my ucze$tnikami rynku krajowego, europejskiego,  cza-
sem nawet g lobalnego, a le takze,  a moze przede wszystk im, uczestnikami nasze-
go miasta i  naszego Srodowiska.

Chcemy dziala6 nie t)'lko dla dobra wlasnego, u,ta-
snvch r<xlzin, zatrudnionych pracownik6w, al e takie
dla dobra *sSlnoty mareckiej . Nasza dziatalnc'36 to
nie rylko dobre produkry ustugi i racjonalnie zapla-
nowana i wyk onanapraca,ale takie wsp6lne przed-
sigwzigcia zar6wno gospodarcze,jak r5umiei Srodo-
wiskowe, m.in; na rzecz miasta. ChcielibySmn aby
sigwnim lepiej ry{o.

Pragnibmy zm niejszai, zaruedbariacywilizacyjne, uspraw-
nia6infrastrukturg, drogi, komunikarjg,wodociqgi i kanali-
zacjg i to ruew ten spos6b, Zebywyrgcza6 administracj g sa-
mouqdow 4,1 ecz w skaryw at niedoci 4gnigcia, proponowa6
usprawnie nia iqwiera6 pewie n nacisk Srodowiska bizne-
sowego w ce lu realizacji dobrych pomysl6w- korzystnych
dla miasta ijego mieszkaic6w. Skuteczn o1t. dzialaruawy'
maga dobrze zorganizowanej zespolowej prary. Pojedlnczy
gloswdzisiejszychczasachnie jestsllszalny.

Ptnmt{e potrzeba zrzeszatia.sigw grupy,kt6re mog4okre-
3li6 pewne wsp6lne cele iwok6l ich realizacji skoncentro'
w# rqnilki zainterestrwanych os6b i firm. Tak qorgant:zagq
j est fu[areckie Stowarzyszenie Gospdarcze. Dzialalno36 go-
spodarcza nie jestuyl4cm;ml celem naszego Stowarzysze-
nia Waznl.rni dziedzinami, kt6rymri chcemy sig zai mowai to
m.in.: sprt, drolvie, lecznictlvo i profilakq&E atakLe dzia-
taniachaq,tatyuine.

Wielu mieszkafc6w nasze go miasta znajduje sig w trud-
nychwarunkach, czgsto nie z wiasnej winy. Nierzadko s4 to
ludzie mloclzi ,ajuhnieszrzg6liwi z powodu uMstwa, kalec-
twa, chor6b i inrych nieszczgsc. Ci, kt6rzy potrafi 4zor garn'

zowa6 produkcjg czy obr6t towarowy, czgsto potrafi4 r6w-
nie2 przeprowadzit skutecznqakcjg charytatyram4 a Srodki
uzyskane t4 droga skierowa6 pod wlafciwy adres' Oczywi-

6cie potrzebjest wiele, a moiliwofci ich zaspokaja-
nia s4 nader ograniczone Jednalie s4 ludzie, kt6rzy
chc4 co6 dobrego zrobi6 dla swojego 6rodowiska i
przyokazji dla siebie, towla6nie w taliej orgatiza-
cji iak nasza znaj d4 pole do d zialaria.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze (MSG)
powstalo {brmalnie na pocz4tku 2005 roku,jednak-
ie historig ma dlui,szqubojui od 2000 roku dzialal

Marecki Oddzial Powiatowej Iz\ C'ospoda rczej. A ddzial
prowadzil dzialalno6#''

*szkoleniow4,
-sp,orto\ /4,
-charytatywn4.

Organizowal turnieje tenisa stolowego, biegi przelajcnve,
zawtdy pilki noinej, itp.

Z my314o dzieciach specjalnej troski araniowane b/y ak-
cje charytaq.wne tfiejak loterie, konkursy, bale karnawa-
lowe, itp. f)ochody z takich imprez we wsp6lpraai ze szkw
lami i O6rodkiem PomocySpole cznejl4ty pneznaczane dla
rnjbar&iej potrzebuj 4c1ah.

Inne formy zaangaiowania narzecz maxeckiej wsp6lnoty
to aktywny udziat w uyborach samorz4dor,r,ych. W konse-
kwencji, trzech przedstawicieli naszej organizacji zostalo
wprowadzonych do rvladz miej skich.

Kawal po4'rywnej historii mamyjui za sob4. Nowe czasy
tworu4 no\ /e wlzwania. Dotych<zasowa forma naszej organi-
zacji okazala sig zbyt ogranic zaiEca.P ostaviliSmy na storva-
rzyszenie samoclzielne i samorz{ne. N{SGjest orgarLizacj4 o
duzych planach i ambicjach. Wdatszyrn ciqgujest prou,"dzG
na i rozr,vij ana dziatalno66 szkoleniowa, zawodow4 charyta-
tywna oraz upowszechnianie do Madczeflbiznesowych. W
q,rn roku m.in . zorganizcn aliSmy akcig,,solidarni ze Sl4-
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skiem", wzigli6my udziah,r'Wielkiej Orkiestyze Slvi4tccznc.j
Pomory, zorganizowaliimy r6wniei BaJ Charltarr.r,r,ny. W ra-
mach dzialalnoSci sportowej byl,vorganizowane lub bgd4 ta-
kie imprezyjak turnieje tenisa stol<ruego (wramach tej akcji
6 kompute r6w trafilo do szk6l), fesqmy sportowere kre aryj-
ne,wy*cieczkiq'klist6w,itp.Zalozenlaprogramowes1znacz-
nie szersze. Najwainiejs4nn wlzwirniemjest Unia Europej-
skaizmianyustrojowe. Pou$aj4 nowe szanse, ale i ntnve nie-
bezpieczefistr,va. Rosn4 wyrnagania. Powstaje koniecznoSd
s4'l*iego zdobpraniawiedzy i umiejgtnofci:

-u4nkanie niezbgdnych cerqfikat6w oraz spetnienie urdj'
nr,ch normjeL-kofuior+ych i norm bezpieczefistwa,

-prz)'.gotowaniesiEdoprowaclzeniaclziatalno6ciwwa-

runkach konkurencji, nie tylko europejskiej, ale i daleko-
wschodnich lirm (Chiny). Pow.staje koniecznoS6 znajdowa-
nia odpowiednich nisz handlowych, moiliwo.(ci kooperaqj-
nych, przeprolilowania dorychczasowej dzialalnoici, i tp.,

- nauczenie sigjak uzpkiwac kor4,{ci z dostgpu do ogrom-
negor,lsp6lnotowego ry.nku, ponad 400 mln konsument6w
(ma\ch i 6rednich przedsigbiorstwjest okolo 21 mln,za-
trudniaj4cych ponad I I 7 mln pracov"trik6w).

Jest to ogromna sila. Mamywielu partner6w do ws$lpra-
cy, ale i wielu konkurent6rv. Wystgpuje wiele wsp6lnych pro-
blem6w i myjako lokalna organizacja gospodarcza chcemy
tei rv ramach w'lasnych skromnych mo2liw-o3cil4c4,(,sig w
ich rtnvrapiwaniu. SkutecznoS6 w znacznym stopniu zalezy'
r-rd nas samych, od naszej wiedzyideterminacji. Problemy
nadziS, to m.in.:

- konieczno66 obni2ania koszt6lv prowadz entadzialilrc-
1ci or az r acjcnalizacja,

*r.rpror,r,adzenie innowacji, udoskonale6, postgpu technicz-
nego i organizacyj ne go,

-wlwieranie presji na rzecz z;miany przepis6w prar,r.'nvch

orazpodatkowycll
* eliminowanie nadmiernej biurokracji np. prq,-procedu-

rach ubiegania sig o frodki z fundusz,v uni nych,
- poprawa dost gpu malych przedsigbiorstw do krajor,rych

i un{ nych instmment6w fi nansonych,
* usprawrrianie slstemu edukacji i szkolenia zawodow'e-

g: mldAezyra.' celu rozlvoj u predyspozycji do przedsigbior-
czoici, innowacljno5ci oraz ksztaltowania postawpro n'rl-
kowych,

-r,lprowadzenie prostego systemu p<xlatko\lego,
-latuydostgpdo internetu i niskie koszry'jego u4,tkonania,
- nieskomplikor,vanydostgp do nou,rch technologii, roz-

viapaA o r gantzaqj nych knou.how, itp.,
- lepsza reprezentacja interes6w przedsigbiorc6n' na po-

ziomie krajouyn i wsp,6lnotowlm.
Problem6w, z kt6ryrni bgdziemymusieli sig zmienv-6jest

znaczniewigcej. Razem por,r.'inno by'6 latwiej.
C)elem naszego artykulujest zachgcenie przrdsigbiorc5rv

mareckie go 6rodowiska do podjgcia wspolne go u.1'silku rv
celu ich rozw'iqzrywarria. Man:ry naddejg, 2e dzialania w g,rg
podjgte pozwol4 na rozw6j naszych firm, atakle szeroko
roz,umianejprzedsigbiorczo3ci,ar,r,'konser<*'*encjiwzrostza-
moZno,{ci mieszkaic6w, i zmniejszanie bezrokxia.

7,axh:gcamy douczestnictwa w pracach naszego Stor,varzy-
szenia. Mamy nadzieig, 2el'iareckie Stowarzy;zenie Gos;xr
darcze spowcxluje rozw6j lokirlnego Srcrlowiska biznesnrve-
go onzlepsiqochrong wsp6lnych inte res6w. Nadal bqdzie-
my nrzvvijadwsp,6lpracg z samorz4dem, u,*adzami miast4 i n-
sqtucjani lokalnyri, szkolami i o3rodkami opiekufc4.,rni.

Z,r,r,racamy sig do lokalnych przedsigbiorc6r.r', rynnpatvk6r.v
i ws4,stkich, kt(tr'4, chc4zrobi6 co3 pozitecznego dla swo-
jego Srodowiska, zgto6cie sw5j akces do naszej u'sp6lnej
ar ganizacji bi zne s owej . t

REKLAMA

Pierws:a w Pol$ce gauetadorum Malyeh i *rednlch Przedctqblorstw
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o najwatniejszych wydarzeniach

Edukuje i radzi
jak najefektywniej prowadzie fi rrnq

Freeentuja
produkt i uslugi obni2ajqce
koszty dziatalno$ci



Zwrot wydatkow na
budowlane

Kalarzyna Lisowska
Buchalter Sklodowscy Sp. J.

1 stycznia 2006 r .  weszla w zycie ustawa z dnia 29 s ierpnia 2005 r .  o zwrocie
osobom fizycznym niektorych wydatkow zwiqzanych z budownictwem mieszkanio-
wym (Dz.U.  n r  177,  poz .  1468) .  Us tawa ma zrekompensowai  podwyzkq s tawk i
VAT na mater ia ly budowlane z 7 do 22 procent. ,  k tora nastqpi la po przystqpieniu
Po lsk i  do  Un i i  Europe jsk ie j ,

Na rnorl,1-6j ssta\,ryuprauinionl.'nti tlo nu'ottr gxlatku s4
osdrl' 1i7r'6rtt., kt6re w okresie rxl L05.2004 r. do 3 l. I 2.2007
r. clokr:na11'zakupu nrate rial6u, br-rdou'l;rnrch na ltudcrrvg
ixrclvnku rnicszkahreg.r, sir-riqcego zaspokajartiu pot rzetr
niie szkanicxrlch, traclbuclong lult rtrzbuclo'r'g ltntl,rnkt.r nur cele
rnicszkaltrc, plz.,1r.,,161r,,q budyrku nir,:nrieszkalnr:go lubjcgo
czgft:i albo pouricszczt:nia nicnrit:szkalnegtt n:i cclc rnie sz-
kal ne, r.v .'rvniku kttir"e.j lxxvstal lokal m ieszkaltrl', re mont
budurkr,r n.ricszkalncg'o lub lok:rlLr micszkah:icgrl. Zt nvt ottt
rric l;gcl:1 n'rogli skor4rst.a6 lxrlalrricvVAT, kt<ir;n ltuclorvali
I ub re nrontou al i lokal lub btrdlT re k r'r' ramach pror'r':rclzonej
clzialahnft:i goslxxlarczej icxllir4d px{atek naliczonl'. Osolu
finczna ubicgaj4ca sig o izlr,rol musi lxrsiada6 t,vtul plar,vny
do bucil'nku mieszkalnego lub lokalu mie szkalnego w przy-
padku remontu, lxrn'xrle nie na buclort'g wprzrpaclku inr,r,'e-
st,rcji, dla kti'rej wl.rnagane je st takie pozvvoler-rie zgodrrie z
przcpisan"ri ustauy Prau.'o budon{ane.

Wniosek o zr,rrot VAl'moZna sklada6 razrv xlku (za dany
rok), ostatni niep62niej nii do 30 czerwca 2008 r. lub po
zakofrczeniu inrvesfycji, ale nie p6iniej nizszeS(. uricsiqc,v
uJ jei zakotrczenia. Podatni ry,kt6r zy zakoric4.li imve stycj g

przccl I stvcznia 2006 roku nrogli skiircla6 r,rrrioski clo 30
czeru,'crbr.

Ustinl,a o zu.nrie VA l.'przeuicluje czte n, lirritr.: lin-rit z 1x>
inr<ilenicm na budort'E, limit lx:z lxrnrolcli:i nzr lrr-rcknrj, lirnit
z lxrnrrile nie ni na budor,r'g z ulgq t'cmontor'v:1 i lirrrit bt,:z 1xr-
nvolenia nabuclor.rg z uig4 renrot ttr-nvl1. Lirnin'zrnieniajrl siE
u, zalc2no&i ul r.riskalnika ce nv I nr2 gnvit: r'zt:hni untkou'tj
hxllrrku mieszkrlnegl cxiclanego clo u41 kou,ania-uskaZnik
oglaszzu.n' jcst co ku.artai przcz I'rezesa GtlS. l)la u'nioskinv
sklad:ulthu'<lmgim ku'artalc 2()0{i roku -px r truzglEtlnicnirr
rrskalnika zapienrs:,r ku,ar{alwknocie 2.560 z}, linritv nt
rxrsil,v: 22.033 zl clla lqdatk6rv nic rxlliczonlclt uczc{nie: j rv
zeznaniu rrr:znym i wvr.nagaj4o.'ch przwolcnia na l:uclciu'q,
9.443 z.ldlanyr agaj4qch pozn'olenia na buclorr'g iodlicza-
nych, arvprz,lpadkuw,vdatk5rvnie nynag-ai4cr'ch lxrnr.ole-
nia na budowg odpowiednio 17 .817 zldlatie odliczanl'ch i
7.649 zl dla odliczanlcir n' ramach ulgi.

Praktrtzna g;rada: brak rymkrlLr PI{NiU na irkturze nic
rq&lucza mo2liwoici ubiegania sig o zutot VAl-; moie .jed-
nak znacznie skomplikorn'ac i uyllu4'6 calq proceclurg. 7,1r'rot
VAfznacznieuprofciryrnbolPKWil-inafakturze. I

lr'rze sie ri 2006



Telekomu
awanturki

Kazimierz Wiater
Przewodniczqcy Mafeckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

W zasadzie '10 lat temu skoficzyly siq problemy z uzyskaniem przewodowej lqczno-
$ci  te lefonicznej .  Problem bardzo is totny dla ludzi  starszych,  d la ktorych kontakt  z
lekarzem i  rodzinq jest  kwest iq zyciowq i  ekonomicznq biorqc pod uwagq relacje
pomigdzy wysoko$ciq emerytury lub renty a kosztem abonamentu.  Dla ludzi  mlo-
dych pracujEcych podstawowym dzi$ $rodkiem l4cznoSci jest niewqtpliwie ,,komor-
ka" n ie jednokrotnie w je j  wie lokrotnym wydaniu.

l.qcnto36. przew orJor,vaj e s t nadal bardz"o wajryrrr
ilcxl kie m clla fi rm olxrj q t nie j aki ej lry nie b1& lviel-
ko3ci.

Fakt i internct, a r,r,igc pr:clstalva l4cznoSciz
klientami, bankiem, ZU$em, ittl s4 nieoclz,<r,w),'rn
elernentem rv kaidej fi rmie.

Od kilku lat, alvokre sie ostatniego p6lroczalv
szczeg6lnoici nasililo sig z. jan'isko kradzie2y ka-
bli telefonicznlch, a co za tvm idzie pozbawienie l4czno-
5ci callcli rejon6w naszego miasta. Odcinki ulic o slabej
zabudowie na pr4,klad ulica Stawor,r,a ciry te2 ulica Cmen-
tar:raw Strudze (ale s4 to tylko prz:iktady) staj4 sig baz4
dla grup ztodziejskich, kt6re systematycznie co drugi lub
trzeci dzieh (w zaleinofci od sprawnof ci ekipy zakfada.j4-
cej nowe kable) w1ci4gaj4 100- 150 m kabla i sprzedaj4
gojako zlom u pase r6w, bo inaczej nie mogg naz',ya(.nie-
kt6rych *{a6cicieli punkt6w skupu z}omu metali koloro-
vwch,kt6rzy przeciei doskonale wiedz4 co i od kogo ku-
pui4'

Od pocz4tku miesi4ca maja osiedle Zieleniecjest syste-
matycznie pozbawiane l4cznoSci prze wodolr.ej. Moina wy-
liczy6jakie s4 to olbrzymie stratydla Telekomunikacji Pol-
skiej, jakie to s4 straty dla firm zlokalizowanych w tym
rejonie miasta, ale wszelkie interu'e ncje nie dalyjak do-
t4diadnegorezultatu.

Likr,r,idacja Rejonowych Biur Ol:slugi Klienta i utr,r'o-

rze rlle \4i to miejsce centrum u'postaci Blgkitnej
Linii nie by'lo dobn m pomysle m. Odleg{o56 po-
migdzy Telekomunikacj4 a Klientem urosla !v ten
spos6b do plus nieskorlczonoSci i problemv kt6re
kie dy'6 byly ro zvri1zyuan e pr ze z D zial T ech niczny
wWolominie dziS sq zarvie szone w pr6ini admi-
nistrzrcyjnej.

f)cr lristorii przeszly ju2 takie dziatania dziatu
technicznegojak:
- zaspawirnie r,r'laz6w do stuc{zienek,
- zasypyrvanie niekt6$ch studzienek ziemi4 aby utrudni6
ichlokaliza{E,

w,uiajgcie firmyochroniarskiej, kt6rej zadaniem blo pa-
trolowanie zagroZonych rejon6w miasta

El'ekty tlch dzialai bfy co moina stwierdzi6 w statystr,.
kach poliryjnych. Kradzieie kabli b1,'ly sporadyczne i nie
stanowily problemu ani dla Telekomunikacji Polskiej ani
te2 ella klient6rv. C)statnie spotkanie w UrzgdzieMiastaz
przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej oraz policji
pokazatabezradnoS6 oby'dwu instytucji i brak koncepcji
r oan tryania pr oble mu w perspektywie najbliis4,ch dwu lat.

Myjako uq,tkor,rinicy mamyjedyn4 broi w stosunku do
TPSA - sklada6 pisemn4 reklamacjg do ka2dej offzyma-
nej faktury d ot.vczqcej okresu w kt6ryrn wystgpowal brak
l4cznoSci. Vloie to spowoduje obudzenie sig DpekcjiTe-
lekomunikacji Polskiej SA. r
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na pr o$c Marek
Grzegorz Miechowicz

Niedlugo wybory samorzqdowe, i  chociaz w sejmie wciqz trwajq przepychanki o ordy-
nacjg wyborczq, 19 l istopada na pewn0 bqdziemy wybierai naszych lokalnych przed-
stawiciel i ,  ktorzy przez kolejne cztery lata bqdq mieli  wplyw na rozwoj miasta. Nalezy
wspomniec, i2 przekroczyli5my ju2 magiczny prog 20 tys. mieszkancow i bqdziemy w
listopadzie wybierac po raz pierwszy 21 radnych, a nie 15 jak dotychczas.

Obecnie u'X,'Iarkach dziala okolo 2,5 tys. podmir>
t6n'gcxgxlarcrych. NemalwiEc odsete k miejskie -

go budzetu pochodzi z podatk6w maf'ch iwigkszy,ch
przedsigbiorstw lub pojedynczych os6b prorvadz4-

rych dzialalno66 gospodarcz4.
Warto b/oby r,rigc stanor,vi6 reprezer-rtatywn4

grupg w Radzie Miasta i mie6 bezpo3redni uplyw
na to, co sig u' niej dzieje . Ajak n'iele jest clrs zro-
bieniawszyscywiem,v. ll',vm bardziej, 2e podmioty gospo-
darcze to nie t1,lko pieni4dze do budietu. To r5wni&,tak
wazne vl'obecnym czasie miejsca pracy. Mo2na wigc
stwie rdzi6, ie przedsigbiorcyi ich pracor.vnicywraz z ro-
dzinami to trzon naszego spotecze 6stwa, dlatego ich glos
powinien oclbija6 sig zdwojonym echem, a nie gin4dgdzieS
$. przestrzeni. St'4d te2, zgodnie z powiedzeniem,,bierz-
my spra\,!y w sr,l'oj e rgce " przl* Mare cki m Slor.l'arzys z e n i u
Gospodarcz.r,rn porvolali6my Komitet Wyborcry. |iie miej-
sce tu rozpisyn'a6 siE o zrealizowanych jui dzialaniach i
inicjatywachnaszegostow'arzyszeniaoraztltchwpr'zy'go-
towaniu, ale zachgcamy wszystkich przedsigbiorc6w do

przyst4pienia dr: naszej organizacji..]ej gl6w'n1'm
cele mje st rozw6j przedsigbiorczoSci w naszym
mie3cie oraz d4zenie dotego, abyMarki moinaby'lo
na:zwa6 miastcm XXI vr.

Im wigcej nas bEdzie skoncentrowanrchwjednej
organizacji - str,vcirzonej prz,ez nas i dla rias - tyrn
bardzie"f bgdziemy mogli sobie pomaga6, ws$tdzia-
1a6 na wielu pla szcr,uznach uospodarczych, d r:traclza(

i czerpa6 korz,v6ci zdofwiadczefr innych. Tym baulziejnasz
gios i nasze dzialania odnios4wigkszy i znacz4cy skutek.

Zaprasr,amy t,rrgc do dzialania w naszl,'rrr stowarz,qszeniu,
do aktywnego n'l:lczenia sig w prace Komitetu Wfrorczego
wsrystkich chgrnvch i akry"wnych, nie tylko tych prou,adz4-
q,ch dziaialno66 gospodarcz4. Wsrystkich, kt6ryrn na sercu
lezy dobro naszegr: miasta.

Pami gtaj my o t1nn, 2e w' naszym mie Scie nic nic powir r-
no dzia6 sig bez naszego udzialu, b<; przeciei tojest nasze
miasto, kt6re kochamy, z kt6rym wi42emy nadzreie na
lepszEptzyszio6d nas samych i naszych firm. Pamigtaj-
my: nieobecni nie maj4 racji. r

Jednym zdaniem ...

KazimiezWiater,
Pzewodnicz4cy Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczago

Nie jest to miejsce na krytykg poczynafi wiadz gamorzqdowych w naszym mie6cie. Nie wystarczy
te2 by i  n iezadowolonym, utysk iwai ,  2e n ic  lub n iewie le s iq dz ie je.
Trzeba wybrai nowe, aktywne osoby do Rady Miasta. Byloby dobrze, gdyby najwa2niejszy gospodarz
wyloniony zostai w silnej konkurencji merytorycznie przygotowanych do rzqdzenia miastem os6b.
Z tych powoddw Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze pragnie udostgpnie swojq l istg kandyda-
lom zar6wno na radnych, jak i burmislrza. Wystarczy zebra\ dwadzie$cia podpis6w poparcia,

ewentualnie zwr6ci6 siq o takie poparcie do naszego Stowarzyszenia. Liczymy na wylypowanie swoich przedstawi-
cieli przez 6rodowiska lokalne, organizacje spoleczne, spdidzlelnie mieszkaniowe, rady rodzicow. Osoby aktywne,
kt6rym problematyka samorzqdno3ci jest bliska prosimy o koniakt z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym.
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ili;]"lLlij:iill ?HHRM
MARIAN PIETRZAK

Mieczyslaw Skwierczytiski
0dpowiedzia lny
za Dzial Reklamy

KANCEIJ.RIA ADWOKACKA

adw. Woj ciech D4browski
05-270Marki

tel.022 78l 58 95
godz. przyE6 I 6:00 - I 9:00

Poniedzialek, Czwartek

Wykopy,trarspo*
piasku, zr,v'iru, ziemi

Transport niskopodlogowy
Wprq'emsprzgtu

IKrrysztof Kc*odziejcryk
0602275930

rel./f:x (c'2?) 77'l-20-66
t6 t .  . . . " (o -22)  781-35-1  6
kom. . . . " .O 501 13  90  28

therr i ( t in ler i* ,Dl

ZAKI"AD MICHANIKI PRECYZYJNEJ
,c o u, g x

firffia "KsmeyJ wykcaijje 100% shcporlil {rc tYnki zscftodftie, gt0vfiie
ko|1c$wki drQik*ut kiefswniczych do $otnschoddw osobo*ych.
tofl4xlibot€fiiitr
,olas$oril*4fit0{*s*}a/s
.ef6blqs{aq#yirqfdfiwhkoryuso#f.sko4r4fto?rebremoYJBi(6lpbmmeY)
- s:tiknEnis l!ffi s*ilnb g#*6w
" adkruts mlr$tr8do I *g

0$-2er Morkik.vfofszr#y,ul.8ulawo5,ld7S1 2594, 78I 14 23.lox ?8i 3643

f,.roscy
Development SC
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Gsdm
PRODUKCJA SRODKOW DO MYCIA

ini. Cecyfiu {iadlewskct
05-270 Marki, ul. Strzelecka l4 - os. Zieleniec
tel.{}ZZ) 7 8 1 -29 - 6A, 7 8 t -37 -7 7 tel.lfax : 1 8 | -29 -6 |

Regon: Al$12tj239;' NIP 125-000-78-60

www.godex.waw.pl, goqlexf4gpdgx.waw4l

W Y B O B Y  H U T T { I C Z E
IIATERIALY BUDOWI.AT{E

gS'??S Siarki, rJl. Pitcfids*iag* 25. tFl. t|}?3] ?St 17 t7, l*x 771 Sl tB
$"n*:l; *B*a$lfrkst€hr*le-&fi r*El.!1, Hr4r$"b*tlo-$arhst.pl

IBtealor Cenarum SpJ.

ilrmnl r:ff?i::ff'
trilrilil ;li:l#,':;;

r-nEili iild.ianl NtrFb @n tl
q{\r'.in$d0€nhh cm 0l

CENTRilM DOCITPIEfi BUIIYIIIdUI
ffif W@' f,:sg$PECJnil$TYCrilT nffif,D

st l|$ns[0-$?f,Hn1lt tctT
$PAWANIE W OSTONIE AROONU;
. teliwnych l(oleifiordw wydechg!,rych
. glovric - kompleksolva fegeneracja
. $0k0r/ if,liwnych bez demontaiu silnika
. alumiflium,2etiwa
. $?li nlerdzelrn€j
" frti€dzi, rnosiad?u, tytanu

Andrrol Jgdrreiuk
ul. Filsudrkiego 146

(plor 65) 05'270 l[arkl
lol. (022) 781 36 50

ul. lqbkowrko ??
05-270l$lrkl

tel. (0221 781 28 33

pon-c2r$ Sr00-17i00
pt 8;S3*1€jC*

SOb 8:00-'15:00

rgar$?awa-Marki. ul. Fit$ud$kiego 18
tprzedlu:enie ulicv Radzyminskrej)

te{lfax t0-221 781 24 81.76? 6g 92
e-mail: biur0@cenill$aw"S0m

wwwcenr$pawcqm
wwwcenrssaw.pl

A/t rEDRzErut(
CENTRI.'M BUDO\X/II'NE

@ Bi"-Lrx

Fsa.b doffi * de@ TEFnNO!{

Firma specjalizqje slQ v handlu detalicznyfr i hurtowym msteri&lami budowlanymi-

+ folie br&wl.ne, p@ial4ryjoe

+ Irti atryl4'c, dfthlnq farby w€w&dft
+ dwi@lenia tdtus4- n€leCUL*'SI)R, PAR(X i etewacrire - wtasor nrictatnttl
+$tyq)tun fi(OBUD,sffiOPOt'

I profde do plyt g-k i sufir6w podtliesxutch
a sufity odwicsxftn€ mlEratne ARbI$TRONG

t.emerl, rseia Fhta. tLapno
+ Xlcjo da glazilry CCRESIT, ATLAS, rRi:ISdL
+sipsy sry?cbio{e i tynknrskie DOtINA ^*lpy,

NAUE CEKOI,

ttllESZAillY: TYlll(l I FIRBY JUz 0D 24 h
Zapraeamy
do programu BUDUJACY BONUS:
firmy wykonawcze,
hurtownie
oraT
klient6w detalicznych

+ dondzso tehniczne
+ mila i f#hea obslufr
+ t@Fn do kuenb

i
I

L

[ffi porsxrE sr(rAnr BusotflLlr{tE}?€ ffis

a@l
\oYorY
I MARKI

Autoryzowany Dealer To;.'ota Marki
WadyslawCygan

05-270 Marki, al.J. Pilsudskiego 28
teLA227f f i7AA0

\l,"vwv. toyotamarki.com.pl

ffi$$l#$#Amau$#&
@ m*sffiffi sERwrs

lllfakita, SI(IL, Celma iinne

. wlEsny rnmlk, rl cicl, wigiby dlckowe
, Mlrenilty rypkit {eenrenr, waprro, piasek}
. Klrj:, rlpna*y, fuqi
, Plyry qipsowe, pnofile od G , l(
. Carobrrorr :u[, sysremy docitptti

kom. 0-604 224 39t,t-6t4 212 392
www.msterialybudowlane.waw.Pl

r--1F,4, N M H-r

fFct^l',^ffiW
\J EI.IMENTY ZTACZNE

ffii'

m
frn

tel./fox {022} 743 65 43
03-531 Worszowa tel. i1022]l 424 32 6S
ul. Wincenfego 4d kom. O 508 264 492

TOYOTA
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