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To nie tak powinno być
Dobrze znacie powiedzenie „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Kierując się tym porzekadłem, jako Grupa Marki 2020 wybraliśmy się w poniedziałek na rozprawę administracyjną dedykowaną obywatelom naszego miasta, a poświęconą ponownej ocenie oddziaływania na środowisko kluczowego fragmentu obwodnicy Marek – od węzła przy M1 do przyszłego węzła Drewnica (gdzie w przyszłości wbijać się będzie ruch ze Wschodniej
Obwodnicy Warszawy). Mamy dla Was wiadomości dobre i złe.
Z poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Wojewódzkiego wynotowaliśmy dla
Was najważniejsze kwestie:
Dobre wieści dla kierowców
• odcinek Marki-Drewnica będzie szerszy. Każda jezdnia będzie mieć cztery
pasy (choć początkowo – pewnie do wybudowania WOWki – do ruchu
będą przeznaczone po trzy pasy). Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, trasa
na wysokości Szpitalnej i Ząbkowskiej będzie prowadzona nasypem. Nad
obiema ulicami znajdzie się wiadukt. Również nad ul. Marecką oraz rzeką
Długą zostanie poprowadzony wiadukt o przęsłach liczących 100 m.
Dobre wieści dla okolicznych mieszkańców
• inwestor i projektant deklarują, że zadaniem wykonawcy będzie położenie
możliwie najcichszego asfaltu,
• zbiorniki retencyjne znajdą się pod ziemią – może dzięki temu w okolicy
komarów będzie mniej.
Pocieszające wieści dla właścicieli wykupywanych nieruchomości
• Skarb Państwa przejmie około 130 nieruchomości w Markach i Zielonce.
34 budynki różnego typu będą do rozbiórki. Pocieszająca wiadomość jest
taka, że ich właściciele – o ile bez protestów przyjmą wycenę – dostaną

dodatkowo 5 proc. jej wartości. Do tego osoby, które będą musiały opuścić
mieszkania, otrzymają 10 tys. zł ekstra.
Na koniec zostawiamy ZŁE WIEŚCI dla okolicznych mieszkańców
1. Ku naszemu zaskoczeniu nie na całej długości tego fragmentu obwodnicy
znajdą się ekrany akustyczne. Zaszokował nas fakt, że mniej więcej od wysokości ulicy Kujawskiej niemal do ul. Mareckiej nie ma tego typu ochrony.
2. Drugim niemiłym zaskoczeniem jest wysokość ekranów. Inwestor skorzystał z możliwości, jakie daje znowelizowane prawo i okazało się, że planowane
bariery mają zaledwie 3-4 m. Naszym zdaniem, jest to logicznie niespójne
działanie – z jednej strony, wiedząc jak duży będzie ruch, planuje się po 4 pasy,
z drugiej oszczędza się na ochronie mieszkańców. W tej sprawie zamierzamy
interweniować. Całe szczęście, że osiedle Kosynierów znalazło się pod rządami
poprzednich przepisów. Aż strach pomyśleć, jak niskie ekrany zaproponowano
by teraz… Swoją drogą to denerwująca rzecz, że mieszkańcy Bródna mają
naprawdę niezłą ochronę (tunele), a mieszkańcy Marek – taką sobie…
3. Nie będzie również ekranów w pasie rozdziału jezdni.
4. Nie uwzględniono wniosku mieszkańców sprzed kilku lat, by wybudować
kładkę lub przepust nad ulicą Mazurską w kierunku cmentarza ząbkowskiego
oraz nie zaakceptowano pomysłu budowy ronda przy skrzyżowaniu Ząbkowskiej i Szpitalnej. Cóż, wyjeżdżając spod filarów trzeba będzie mocniej uważać.
Jacek Orych, Paweł Pniewski, Tadeusz Markiewicz, Grupa Marki 2020
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Obywatelu, wybierz inwestycje
Zamiast ciągłego narzekania uwierz w moc własnego działania. Zaproponowaliśmy w ratuszu wdrożenie w Markach budżetu obywatelskiego.
To od Was, mieszkańców, może zależeć wydatkowanie części miejskiego budżetu.
Ulica Sportowa. Matki, które mieszkają w tym rejonie, domagają się generalnego remontu lokalnego placu zabaw. Na forum internetowym narzekają,
że jest zaniedbany. W tym wypadku pańskie oko go nie tuczy, choć przecież
dobrze widać go z balkonu miejskiego ratusza. Na bezproduktywnym wylewaniu żali się jednak nie kończy. Przedsiębiorcze kobiety zbierają podpisy,
zgłaszają ten projekt w ramach akcji „Budżet obywatelski”, a następnie w głosowaniu odnoszą sukces. Placyk będzie jak nowy.
Przykład z innej części Marek. Przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Krótkiej
teoretycznie znajduje się lustro, które poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne w tym rejonie. Teoretycznie, bo albo regularnie jest niszczone przez
wandali, albo po prostu znika. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy
zgłaszają więc pomysł zainstalowania w tym rejonie kamery, która ma odstraszać potencjalnych łobuzów. Oni również w głosowaniu odnoszą sukces…
Wreszcie pętla autobusowa przy ul. Dużej. Niedawno zainstalowano tam
stojaki do przypinania rowerów z myślą o tych, którzy dalej chcą podróżować
środkami komunikacji miejskiej. Ponieważ jednak coraz szybciej robi się
ciemno, mieszkańcy – mimo obecności miejskiej kamery - niechętnie zostawiają tam jednoślady. Część z nich bierze sprawy we własne ręce i w ramach
budżetu obywatelskiego zgłasza pomysł zainstalowania dodatkowych latarni
w tym rejonie. Mało tego, wnioskują również o postawienie nowoczesnej
i większej wiaty przystankowej – takiej, która dobrze będzie oddawała
status młodego, rozwijającego się miasta. Oni również w głosowaniu odnoszą
sukces….
Takie sukcesy są już odnoszone w wielu częściach świata. Pomysł budżetu
obywatelskiego narodził się w brazylijskim mieście Porto Alegre, które
uporało się z jego wprowadzeniem w 1989 r. W XXI stuleciu trafił nad Wisłę.
Zarówno duże i mniejsze samorządy (Sopot, Gdańsk, Dąbrowa Górnicza,
Karpacz) wdrożyły bądź zaczynają wdrażać to rozwiązanie na rodzimym
gruncie. Podobnie może być w Markach. Wniosek w tej sprawie na ręce
przewodniczącego rady miasta i burmistrza zgłosiła Grupa Marki 2020, m.in.
organizator takich społecznych akcji jak „Tak dla Obwodnicy Marek”, „Św. Mikołaj mieszka w Markach” oraz serwisu Marki.Naprawmyto.pl.
- Chodzi o to, że mieszkańcy sami decydują o przeznaczeniu pewnej puli
pieniędzy z kasy miasta. To nie jest łatwa sprawa, ale wbrew pesymistom
uważamy, że w Markach to się może powieść. Od kilku osób słyszeliśmy,

Bezcenna kropelka życia
Środowisko mareckich krwiodawców integruje się. Jest szansa, że
w przyszłym roku w Markach aż sześciokrotnie przyjedzie specjalny
ambulans do poboru krwi.
15740 ml – tyle krwi zebrano podczas akcji krwiodawstwa, która odbyła
się pod mareckim ratuszem pod koniec wakacji. Nie będzie to jednorazowe
przedsięwzięcie. Ratusz wraz z nowopowstałym Klubem Honorowych Daw-

Osoby, które chcą wstąpić do klubu,
są proszone o kontakt na maila

klub@khdkmarki.pl
lub o kontakt telefoniczny
(Jacek 601-861-021, Grzegorz 501-752-418)
Organizatorzy zapraszają także
do polubienia profilu na portalu Facebook

www.fb.com/KHDKMarki
oraz do odwiedzenia strony

www.KHDKMarki.pl

www.msg.net.pl
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że nasze miasto to sypialnia i nikt tym nie będzie zainteresowany. Jesteśmy
innego zdania – pamiętamy wybuch obywatelskiej aktywności czy akcji “Tak
dla Obwodnicy Marek”, 11 tys. podpisów i w końcu efekt w postaci przetargu
na inwestycję – mówi Jacek Orych, szef stowarzyszenia.
Jak wdrożyć budżet obywatelski? Odpowiedź brzmi – tylko wspólnymi
siłami: mieszkańców, rady miasta, burmistrza i lokalnych stowarzyszeń.
Jak podkreśla Szczepan Ostasz, wiceprezes Grupy Marki 2020, to musi być
projekt ponad wszelkimi podziałami.
- Niech markowianie zwiększą udział w procesie decydowania o sprawach,
które dotyczą ich najbliższego otoczenia. Powierzmy im prawo alokowania
części środków z budżetu miejskiego na przedsięwzięcia, które zrodzą się
w ich głowach. Remont chodnika, budowa oświetlenia, nowa wiata przystankowa, mały plac zabaw, kamera monitoringu – realizacja takich przedsięwzięć
w formule budżetu partycypacyjnego jest jak najbardziej możliwa na naszym
lokalnym gruncie. Tym bardziej, że nie musimy wyważać otwartych drzwi,
lecz możemy skorzystać z doświadczenia tych organizacji społecznych
i samorządów, które już wdrożyły tego typu rozwiązania – piszą członkowie
stowarzyszenia w liście do władz miasta.
I dodają:- Warto też zauważyć, że pewne elementy, stosowane przy konstruowaniu budżetów obywatelskich, były już wykorzystywane przez władze
Marek (głosowanie na wyborem lokalizacji placu zabaw i parkingów rowerowych), co oznacza, że ratusz dostrzega wartość partycypacji obywatelskiej.
Zróbmy teraz kilka kroków dalej – apeluje Grupa Marki 2020.
- Mechanizm budżetu obywatelskiego można opisać w czterech krokach.
Najpierw pojawia się obywatelski pomysł poparty przez grupę mieszkańców
(np. 15 osób). Potem oceny formalno-prawnej dokonuje urząd miasta. Następnie zgłaszający promują pomysł wśród innych mieszkańców. Ostateczną
weryfikacją jest głosowane. Potem pozostaje już tylko realizacja projektu (lub
kilku projektów), które zdobędę największe poparcie – tłumaczy Jacek Orych.
Rzecz jasna, biorąc po uwagę szczupłość finansową samorządów, nie ma
mowy o przeznaczeniu na budżet obywatelski ogromnych kwot. Zdaniem
członków stowarzyszenia, na początku powinno to być 0,3-05 mln zł. Ta
decyzja będzie należała do rady miasta.
- Opracowaliśmy wstępny harmonogram dla budżetu obywatelskiego.
Naszym zdaniem, dobrze byłoby go wdrożyć w 2014 r. – tak, by pierwsze
inwestycje i projekty wybrane przez markowian zostały zrealizowane z budżetu 2015 r. Mamy zapewnioną zewnętrzną pomoc specjalistów z Fundacji
im. Stefana Batorego oraz Laboratorium Partycypacji i Inicjatyw Społecznych „Stocznia”, wiec liczymy, że prace przebiegną sprawnie – dodaje Jacek
Orych.
ców Krwi planuje przyjazd specjalnego ambulansu jeszcze 7 listopada. W przyszłym roku akcja ma mieć już absolutnie cykliczny charakter. Ukonstytuowany
przed wakacjami Klub Honorowych Dawców Krwi Kropelka Życia proponuje,
by do takich akcji dochodziło sześć razy w roku.
- Odbędą się w takich odstępach, by osoby regularnie oddające krew mogły
odbyć wymaganą przerwę 56 dni. Daty będziemy starali się dostosować do
terminu mareckich imprez - oczywiście w porozumieniu z organizatorami,
władzami miasta i dyspozytorami ambulansu – mówią Grzegorz Wąsowski
oraz Jacek Orych, założyciele mareckiego klubu.
Jak zaznaczają, krwiodawców w naszym mieście jest całkiem zacna liczna.
29 sierpnia pod ratuszem tym darem życia podzieliły się 35 osoby spośród 42,
które zadeklarowały udział w akcji.
- Doszliśmy do wniosku, że w tak dużym mieście jak Marki przydałby się
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W sąsiednich
gminach takie organizacje działają od lat - podkreślają założyciele.
Zadania klubu określa regulamin KHDK Polskiego Czerwonego Krzyża. To
m.in. uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew
i jej składniki, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, organizowanie
doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w nagłych przypadkach czy
udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe
regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
- W Markach liczymy przede wszystkim na zintegrowanie środowiska
krwiodawców oraz osób wspierających krwiodawstwo oraz szeroko rozumianą promocję idei wśród mieszkańców naszego miasta – mówią Grzegorz
Wąsowski i Jacek Orych.
Ci, którzy oddają krew, mają zazwyczaj ogromną satysfakcję – rzecz niemierzalną. Ale warto też podkreślić, że są też korzyści policzalne. Na łasuchów
czeka osiem czekolad, zapracowani mogą dostać ustawowy dzień wolny od
pracy. Mało tego – ofiarność dawców dostrzegły mareckie firmy, które zaoferowały superzniżki dla osób, które uczestniczą w akcjach krwiodawstwa.
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Bez dyskusji, bez absolutorium
Głównym punktem porządku obrad wrześniowego posiedzenia Rady Miasta
było rozpatrzenie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
W obiegowym języku nazywa się to sesją absolutoryjną, podczas której radni
po wysłuchaniu sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu, zapoznaniu
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie sprawozdania,
zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki, oraz zapoznaniu
się z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej podejmują bądź nie
uchwałę o udzielenie absolutorium.
Na wstępie burmistrz przedstawił prezentację i szczegółowo omówił
wszystkie działy i rozdziały budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Następnie odczytano opinię RIO do przedłożonego sprawozdania.
RIO wydała pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania zastrzegając
jednocześnie, że skład orzekający dokonując oceny przedłożonego sprawozdania
uwzględnił kryterium jego zgodności z prawem, natomiast ocena działań Burmistrza
Miasta Marki w zakresie prawidłowości realizacji budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości należy do Rady Miasta Marki.
Następnie została odczytana opinia Komisji Rewizyjnej. Ta zaś złożyła wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki.
Główne zarzuty
1. Wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych odbiega od zaplanowanych, co jest wynikiem błędnych założeń przy planowaniu budżetu. Było to
spowodowane głównie zawyżeniem dochodów.
• podatek od czynności cywilno-prawnych dział 756, rozdział 75615 zaplanowano na kwotę 600 000 zł, wykonanie na poziomie 2,3%
• podatek od czynności cywilno-prawnych dział 756 rozdział 75616 zaplanowano w kwocie 4 450 268 zł, wykonanie na poziomie 36,1%
Burmistrz nie zaproponował Radzie Miasta zmian do uchwały budżetowej,
które urealniłyby dochody miasta.
2. Znaczący wzrost zaległości
• Z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wzrosły w 2012 roku
o 34,37%
• Z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wzrosły w 2012 roku
o 22,38%
• Wzrost zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w 2012 roku o 33,55%
• Wzrost zaległości z tytułu czynszu za mieszkania w 2012 roku o 31,85%
3. Nie sprzedano ani jednej nieruchomości przeznaczonych uchwałą Rady
Miasta do sprzedaży. Wpływy ze sprzedaży miały pokryć część deficytu
budżetowego.
4. W trakcie roku budżetowego nie wykonano jedenastu zadań na łączną kwotę
3 142 500 zł (głównie budowa chodników i kanalizacji deszczowej).
5. Stwierdzono również, że Burmistrz nie zabezpieczył środków finansowych
na realizację uchwały Rady Miasta Marki w sprawie wydatków budżetu,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Łączna kwota, jaka
powinna być zabezpieczona, to 864 000 złotych.
W dalszej części odczytano opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
Miasta Marki o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2012
rok. RIO pozytywnie z uwagami zaopiniowało wniosek Komisji Rewizyjnej.
Główne tezy opinii to:
• Skład orzekający RIO w sprawie zaległości z tytułu opłat i podatków
lokalnych podziela stanowisko Komisji o potrzebie skutecznej egzekucji
należności gminy, jednak nie dysponuje pełną wiedzą o stanie faktycznym
w zakresie przyczyn powstawania zaległości podatkowych oraz skuteczności
podejmowanych działań
• W sprawie błędnych założeń przy planowaniu i braku propozycji zmian,
braku sprzedaży nieruchomości, niepełnej realizacji planów wydatków oraz
braku ze strony Burmistrza propozycji zmian planu wydatków budżetowych
w ciągu roku Skład Orzekający zauważa, że Komisja w przedłożonej opinii
nie zawarła ustaleń, czy przyczyny te wynikają z nieprawidłowych działań
Burmistrza. Ponadto zaznaczono, że budżet jest planem rocznym i ocena
jego wykonania powinna uwzględniać wszystkie jego zmiany.

• Brak przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających (864 000 zł) wskazuje na naruszenie art.263 ust. 6 ustawy o finansach
publicznych.
• Odnośnie zarzutu wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec 2012
roku RIO podziela pogląd przedstawiony przez Komisję Rewizyjną, że nieterminowe regulowanie zobowiązań może skutkować zapłatą odsetek i może
stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Odnośnie przekroczenia planów wydatków w kwocie 30 000 zł, Skład
Orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.
• RIO zauważa, że wniosek komisji rewizyjnej powinien umożliwić radzie
uzyskanie odpowiedzi, czy wina za stwierdzone rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy gminy, czy były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Ponieważ w odniesieniu do części zarzutów Komisji Rewizyjnej
wniosek nie spełnia tych wymogów, to w toku debaty absolutoryjnej należy
Burmistrzowi Miasta Marki umożliwić złożenie wyjaśnień.
Tak też się stało. Burmistrz w specjalnym piśmie skierowanym do Rady
Miasta Marki odparł wszelkie zarzuty sformułowane we wniosku Komisji
Rewizyjnej włącznie z wnioskami, które uznała Regionalna Izba Obrachunkowa, zaznaczając że w realizacji budżetu za rok 2012 miały miejsce uchybienia
i błędy. Zostały one wskazane w opinii Komisji Rewizyjnej. Skala i ciężar
postawionych zarzutów w ocenie Burmistrza nie pozwala na negatywna ocenę
wykonania budżetu i w tym kontekście wniosek o nieudzielenie absolutorium
nie jest uzasadniony.
Kolejnym punktem sesji miała być dyskusja, która, ku mojemu zdziwieniu, nie
została podjęta. Widać prezentacja, wyjaśnienia Burmistrza oraz opinie Komisji
Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej na tyle wyklarowały pogląd na
sprawę radnym, że uznano dyskusję za zbędną. W związku z tym Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie uchwały o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Marki za 2012 rok. I tu niespodzianka - wynik głosowania
pomimo dwukrotnego liczenia głosów to 10 za udzieleniem, 7 przeciw i 3 osoby
się wstrzymały.
Efekt jest taki, że do otrzymania absolutorium zabrakło Burmistrzowi jednego głosu, ponieważ tę uchwałę przyjmuje się bezwzględną liczbą głosów, czyli
powinno być za 11, a było 10 osób. Co to oznacza? W praktyce nic. Burmistrz nie
otrzymał absolutorium, ponieważ Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie
jego udzielenia. Natomiast należy zauważyć, że taka sytuacja miała miejsce po
raz pierwszy w siedemnastoletnim okresie pełnienia tej funkcji przez Janusza
Werczyńskiego. To, że jest w Radzie Miasta ugruntowana opozycja, już nie
dziwi, natomiast, to że nie udało się Burmistrzowi zebrać większości, może
jedynie świadczyć o tym, że argumenty Komisji Rewizyjnej miały swoją wagę.
Wszelkie podane dane pochodzą z opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały RIO.
Dariusz Pietrucha

Dlaczego głosowałem przeciw.
Rada uchwalając budżet przekazuje go do realizacji burmistrzowi. To burmistrz zarządza budżetem i ponosi pełną odpowiedzialność za jego realizację. W roku 2012 burmistrz zagrał
vabank i do ostatniego dnia czekał na wpływ pieniędzy, aby
zrealizować zobowiązania. Nie powiodło się, w kasie zabrało
ponad 4 mln zł i tym samym burmistrz złamał ustawę o finansach
publicznych. Pytanie jest następujące: czy zarządzając budżetem
miasta wolno doprowadzać do takiego ryzyka, wiedząc, że należy się spodziewać niższych wpływów do budżetu? Burmistrz
do takiej sytuacji doprowadził i za to musiał być negatywnie
Dariusz Pietrucha
oceniony.

Liczba wydania

528
Tyle alertów do połowy września zgłosili mieszkańcy Marek do
ratusza za pośrednictwem serwisu Marki.Naprawmyto.pl Dzięki tej
stronie internetowej można informować magistrat o uszkodzeniach
w miejskiej infrastrukturze. Internauci zgłaszają sprawy związane
m.in. z dziurami w drogach, uszkodzonymi chodnikami, studzienkami kanalizacyjnymi, zniszczonymi znakami drogowymi, nieczynnymi
latarniami i dzikimi wysypiskami. Serwis jest utrzymywany na koszt
społeczny.
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Bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego
należy się pamięć i hołd od nas, potomnych

Marki już po raz trzeci hucznie obchodziły rocznicę Bitwy Warszawskiej. Tradycyjnie już 14 sierpnia, w przededniu głównych uroczystości upamiętniających Cud nad Wisłą w Ossowie i Radzyminie odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy Strzelców Wileńskich. Następnie pod
Pomnikiem Żołnierzy 1920 roku na mareckim cmentarzu odbył się Apel Pamięci. Nie zabrakło również rekonstrukcji historycznej.
Obchody 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej, uznanej za 18. najważniejszą bitwę w dziejach świata, rozpoczęły się od Mszy Świętej sprawowanej w kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP przez ks. Zygmunta Wirkowskiego – proboszcza
parafii p.w. św. Izydora oraz ks. Stanisława Kalisztana – proboszcza parafii p.w.
św. Andrzeja Boboli w intencji żołnierzy Strzelców Wileńskich, strzegących
przedmościa Warszawy w sierpniu 1920 roku. We Mszy Świętej udział wzięli
kombatanci, liczne poczty sztandarowe oraz władze państwowe i samorządowe na czele z posłem Jackiem Sasinem.
Następnym punktem obchodów była rekonstrukcja historyczna przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną GRH Zitadelle z Kobyłki, która odbyła się
pod cmentarzem parafialnym przy ul. bpa W. Bandurskiego. Mieszkańcy Marek
mieli możliwość obejrzenia fragmentu walk z bolszewikami z wykorzystaniem
historycznych strojów oraz broni.
Kulminacyjnym punktem obchodów był Apel Pamięci, który odbył pod zrekonstruowanym w ubiegłym roku Pomnikiem Żołnierzy 1920 roku z udziałem asysty
honorowej Komendy Stołecznej Policji, warty honorowej Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej oraz Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Podczas
uroczystości nie zabrakło również kombatantów, członków Społecznego Komitetu
Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku w Markach, czy też przedstawicieli mareckich szkół. W uroczystościach udział wzięli również znamienici goście: Marszałek
Sejmu reprezentowała posłanka Alicja Olechowska, Wojewodę Mazowieckiego
reprezentowała Dyrektor Gabinetu Wojewody Jagoda Miszewska. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele parlamentarzystów: senator Anny Aksamit i posła
Jacka Sasina, a także wicestarosta wołomiński Konrad Rytel, wiceburmistrzowie
Zielonki i Kobyłki oraz reprezentanci licznych organizacji społecznych.
Uroczystość prowadzona przez radnych Agnieszkę Lużyńską i Pawła
Pniewskiego rozpoczęła się od wciągnięcia flagi państwowej i odegrania hymnu

państwowego, podczas którego mareccy kibice Legii Warszawa odpalili białe
i czerwone race w otoczeniu pomnika. Następnie posłanka Alicja Olechowska
odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego skierowany do uczestników mareckich obchodów.
- Bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego, którzy znaleźli tutaj miejsce
wiecznego spoczynku, należy się pamięć i hołd od nas, potomnych. Ale może w
jeszcze większym stopniu winniśmy im wierność wobec tych wartości, za które
oddali oni swe życie. Niech zatem dzisiejsza uroczystość, a także to miejsce
pamięci będą źródłem inspiracji do działań na rzecz wspólnego dobra, któremu
na imię Polska – napisał w liście prezydent Komorowski.
Kolejnym punktem uroczystości były chwytające za serce wystąpienia
burmistrza Janusza Werczyńskiego oraz prezesa stowarzyszenia Pro Memoria
Antoniego Widomskiego. Burmistrz zwrócił uwagę, iż mimo próby wymazania
z pamięci tych bohaterskich wydarzeń przez władzę ludową, Polacy nigdy
nie zapomnieli heroicznej postawy żołnierzy 1920 przelewających krew „za
wolność naszą i waszą”. Antoni Widomski, nawiązując do ustanowionego przez
Senat roku Powstania Styczniowego, przypomniał zebranym, iż w zbiorowej
mogile na cmentarzu pochowani są również żołnierze Powstania Styczniowego, którzy, „by Polska nie zginęła”, chwycili za broń 150 lat temu.
Po tych wystąpieniach pułkownik rezerwy Janusz Gęsior przystąpił do
odczytania Apelu Pamięci Oręża Polskiego, po którym trzykrotną salwę honorową oddała asysta honorowa Komendy Stołecznej Policji. Na zakończenie
uroczystości przybyłe delegację złożyły wieńce pod pomnikiem, a wszyscy
przybyli na uroczystość po odegraniu przez orkiestrę strażacką pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego ułożyli ze zniczy biało-czerwoną flagę pod
żołnierską mogiłą.
redakcja

Sukces młodego markowianina
W ostatnią niedzielę sierpnia znakomici sportowcy spotkali się w Warszawie,
by wziąć udział w memoriale nieodżałowanej Kamili Skolimowskiej, złotej
medalistki olimpiady w Sydney, niespodziewanie zmarłej w wieku 27 lat.
Imprezę organizowała fundację jej imienia, która pracuje na rzecz sportowców niepełnosprawnych. Dość powiedzieć, że ambasadorami imprezy są
tak znani sportsmeni jak m.in. Piotr Małachowski, Tomasz Majewski i Anita
Włodarczyk, czyli nasi medaliści mistrzostw świata.
Główna część imprezy została poprzedzona Małym Memoriałem, czyli rywalizacją młodzieży sportowej, zarówno zrzeszonej w klubach jak i niezrzeszonej. W biegu na 100 m gimnazjalista z Marek Szymon Gancarz, trenowany przez
Cezarego Blicharza, zajął trzecie miejsce pokonując wszystkich rówieśników,
choć nie miał szans ze starszymi biegaczami, należącymi do dużych klubów
sportowych.
- Jest to kolejny sportowy sukces Szymona i mam nadzieję, że nie ostatni,
choć borykamy się prozaicznym problemem – finansami – mówi Czesław
Gancarz.
Dodaje, że źle się stało, że w ZS nr 2 nie ma już pracy dla trenera Cezarego
Blicharza, którego broniły osiągnięcia jego wychowanków.
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Szymon Gancarz ma obok siebie dobry wzór do naśladowania. To Tomasz Majewski,
dwukrotny złoty medalista olimpijski.
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Rodzina siłą stabilnego biznesu!
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy świętuje w tym
roku jubileusz 20-lat działalności.
Grupa Skłodowscy.pl liczy obecnie blisko 100 pracowników i obsługuje prawie 1000 klientów o różnych
profilach działalności. Swoim klientom zapewnia kompleksowe usługi księgowe, oraz doradztwo podatkowe,
finansowe i prawne.
Prezes Tadeusz Skłodowski tak podsumowuje
20-letnią działalność Kancelarii – „Od zawsze najważniejsi byli dla nas klienci – ich poczucie bezpieczeństwa,
zadowolenie z obsługi, ich zaufanie. Uważnie słuchamy
tego, co mówią i konsekwentnie rozszerzamy ofertę
dostosowując ją do ich potrzeb.
Priorytety to bezwzględne wywiązywanie się z zobowiązań, wysoki standard usług, dzielenie się wiedzą
i innowacyjnymi rozwiązaniami. Obejmując pieczę nad
powierzonymi obowiązkami kierujemy się zasadami
rzetelności i uczciwości. Zaufanie Klientów to dla nas
największa wartość.
Nasze atuty to wieloletnie doświadczenie w outsourcingu, kompetentna kadra pracownicza oraz dogłębna
znajomość procesów biznesowych i finansowo-księgowych oparta o najnowocześniejsze technologie
informatyczne.”

Skłodowscy na Spartakiadzie Rodzinnej w Markach
Zapraszamy na stoisko
Kancelarii Podatkowej
Skłodowscy
podczas tegoroczne
IX Spartakiady
Rodzinnej w Markach.
Wśród wielu atrakcji
zorganizowany zostanie
KONKURS,
w którym nagrodą będzie
wyjątkowy tygodniowy rejs
żaglowcem Kapitan Borchardt.
Więcej na stronie internetowej

Klienci o Skłodowskich…
Jest to firma, w której czuje się obecność właścicieli. Oni tam są, aby
pomóc nam tworzyć to, co rodzi się w naszych umysłach. To się po prostu
czuje i ta pewność, poczucie bezpieczeństwa, że ktoś czuwa nad naszym
biznesem, jest po prostu bezcenna.
DARIUSZ KRUPA, Prezes Zarządu Padma Art sp. z o.o. sp.k.
Mamy pewność wysokich kompetencji zatrudnionych w kancelarii pracowników, szybkiej reakcji z ich strony na zgłaszane problemy, życzliwej
atmosfery współpracy oraz bezpieczeństwa naszych danych.
MAGDALENA WILKOWSKA, Kontroler Finansowy - FAAC Simply Automatic
Z usług Kancelarii Podatkowej Skłodowscy korzystamy od 2001 roku i od
początku naszej współpracy spotykamy się z indywidualnym i rzetelnym
podejściem do powierzonych spraw. Możemy śmiało stwierdzić, że usługi
Kancelarii mają nieoceniony udział w rozwoju naszej firmy.
MARCIN GÓRZYŃSKI, Prezes Zarządu Aquila Park sp. z o.o.
Nasza poprzednia księgowa służyła po prostu do wklepywania dokumentów, jaka może być różnica w obsłudze przekonaliśmy się dopiero
przenosząc się do Skłodowskich. Teraz naprawdę nie czujemy się sami
w biznesie.
AGNIESZKA MĘCZKOWSKA, Maymedia

www.kapitanborchardt.pl

Ekstraklasa przy Fabrycznej
Drogi Czytelniku, wybacz ten nieco mylący tytuł. Od razu uspokajam – nie będzie budowy stadionu przy Fabrycznej i, co za tym idzie,
nierozerwalnie z tym związanych kibicowskich zadym. Pod słowem
„ekstraklasa” kryje się bowiem elita polskiej gospodarki, która w naszym mareckim mikrokosmosie będzie pojedynkować się przy ulicy
prowadzącej w stronę Zielonki.

alternatywę. Jak przeczytałem na jednym z mareckich blogów, w pobliżu
(o dwa rzuty beretem) zaczyna się budować Tesco. I to będzie pojedynek
handlowy graczy również z kategorii waga ciężka. Z mojego punktu widzenia
Tesco będzie mieć jedną przewagę – tam można płacić kartą, czego jeszcze (?)
nie chce wprowadzić sieć z sympatycznym owadem w logo.
Tyle się dzieje przy Fabrycznej, że chyba władze Marek powinny się zastanowić nad zmianą jej nazwy – na Handlową. To oczywiście żart. Ale – całkiem
serio – zaczynam się martwić o przepustowość tej ulicy. Będzie tłok. Jak
cholera…
Obserwator Marecki

Otóż tak się składa, że wzdłuż Fabrycznej ulokowały się firmy, które znajdują
się w czubie tabeli największych firm działających nad Wisłą. I będą rywalizować o kieszenie obywateli Marek. Oby z korzyścią dla nas.
Na początek weźmy pojedynek paliwowy. Czasem bywam na Orlenie – jeszcze nie tankuję (mam węża w kieszeni i dla kilku groszy taniej wlewam gdzie
indziej), ale korzystam z jego myjni oraz… sklepu nocnego, gdy człek w nagłej
potrzebie. Ale pod koniec Fabrycznej, przy wylocie do Zielonki, przybędzie
płockiemu gigantowi rywal – i to też, używając nomenklatury sportowej, z kategorii „waga ciężka”. W chwili, gdy piszę te słowa (mamy początek września),
do otwarcia szykuje się stacja Lotosu. I to pod tańszą marką Optima. Ciekawe,
czy przy Fabrycznej dojdzie do takiej wojny cenowej, jaką mam okazję na co
dzień obserwować w pobliżu M1 (Łukoil vs Neste). Na biednego nie trafiło.
W rankingu największych firm „Polityki” Orlen i Lotos zajmują odpowiednio
pierwsze i drugie miejsce. Słowem – elita.
A skoro już jesteśmy przy rankingu - na czwartym miejscu znajduje się gracz
z branży handlowej. To oczywiście Biedronka, która błyskawicznie wrosła
w krajobraz Fabrycznej. Ludzi tam pełno, ale już niedługo będą mieć zakupową
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WYDARZENIA SPORTOWE
11.00
12.00
12.00
12.15

–
–
–
–

14.00
12.15
13.00
14.00

– Turniej tenisa ziemnego – kort kryty (grupy wiekowe 8-10 lat i 11-13 lat)
– Uroczyste rozpoczęcie Spartakiady
– pokaz treningu w wykonaniu piłkarek ręcznych
– Eliminacje do konkurencji indywidualnych w grupach wiekowych.
• Bieg na 30 m
• Bieg na 60 m
• Bieg na 100 m
• Rzut piłką lekarską
• Skok w dal z miejsca

14.00 – 15.00 – ¼ i ½ finałów
15.00 – 16.00 – Finał
14.00 – 16.00 – Konkurs na najlepszego technika piłki nożnej

13.00
13.30
13.30
12.00

– 16.00
- 16.30
– 14.30
– 16.30

• Żonglerka piłki nogą
• Żonglerka piłki głową
• Strzały na bramkę
• Slalom z piłką między pachołkami na czas

– Konkursy rodzinne na wesoło o tytuł sportowej rodziny roku.
– Warcaby z Mareckimi mistrzami – symultana warcabowa
– turniej 100 pytań – „90-lecie Marcovii”
– Zakręcona zabawa z „Kręciołkiem” – w programie:
• Festiwal baniek mydlanych
• Koło Fortuny „Kręciołka”
• Konkursy sportowe dla najmłodszych
• Malowanie buziek
• Wata cukrowa
• Balonowe zwierzaki

17.30 – 18.30 – Uroczyste zakończenie Spartakiady podium – wręczenie nagród ufundowanych
przez Sponsorów Spartakiady

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
12.30 – 12.50 – Pokaz tańca nowoczesnego – zespół Szok Dance część I
12.50 – 13.10 – Warsztaty tradycyjnego tańca afrykańskiego w wykonaniu Afrykańskiej Szkoły
Ruchu i Tańca „UANGA”
13.10 – 15.00 – Happening plastyczny pt. WITAJCIE W CUKIERKOWEJ KRAINIE
13.30 – 13.40 – Pierwsze losowanie z kuponu, nagród dla uczestników
Spartakiady
13.40 – 14.00 – Warsztaty tańca – taniec afrykański współczesny UANGA
14.00 – 14.30 – Prezentacja artystyczna Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
14.30 – 14.40 – Drugie losowanie z kuponów dla uczestników Spartakiady
14.40 – 15.00 – Pokaz tańca nowoczesnego – zespół Szok Dance część II
15.40 – 16.40 – Teatr na walizkach – przedstawienie pt: „Satyriada”
16.40 – 16.50 – trzecie losowanie z kuponów dla uczestników Spartakiady
16.50 – 17.10 – pokaz tańca przy muzyce na żywo z udziałem afrykańskich artystów
17.10 – 17.40 – rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych oraz prezentacja rzeźb w owocach
CARVINING pod kierunikiem znanych szefów kuchni z Adamem Michalskim na
czele
18.00 – 18.40 – uroczyste zakończenie Spartakiady – losowanie nagrody głównej, wręczenie
medali i nagród ufundowanych przez sponsorów Spartakiady
18.40 – 19.10 – koncert Dj Buli

. . „CZAT” MARKI 2013 . . . . . . . . . . .
NE
WYDARZENIA EDUKACYJNE I IN
13.10 – 13.30 – pokazy eksperymentów „Nie z tej Ziemi” z zakresu chemii, fizyki, biologii, inżynierii
materiałowej i najnowszych technologii - ArtScience cz.I - SCENA
15.00 – 15.20 – pokazy eksperymentów „Nie z tej Ziemi” z zakresu chemii, fizyki, biologii, inżynierii
materiałowej i najnowszych technologii - ArtScience cz.II - SCENA
12.00 – 17.00 – Laboratorium nauki zaprasza do ogrodu doświadczeń – warsztaty naukowe
12.00 – 17.30 – wioska wikingów zaprasza na warsztaty tkactwa, garncarstwa i pieczenia podpłomyków
oraz pokaz walki na miecze
13.00 – 16.00 – Warsztaty przyrodnicze „Nie taki zwierzak straszny – czyli bliskie spotkania z zoologią”
13.00 – 17.00 – blok warsztatów i konkursów kulinarnych pt: ”jedz zdrowo”. W programie: konkurs tarta
owocowa, warsztaty cukiernicze – przygotowanie tortu, warsztaty przygotowania sushi, bubble tea – pokaz,
pokazy przygotowania zdrowych kanapek, sheak’ów i pierników . Prowadzenie – szef kuchni Adam Michalski

Imprezy sportowe towarzyszące obchodom 90-lecia Klubu Sportowego Marcovia 2000
13.30
14.30
10.00
12.00

–
–
–
–

14.30
15.10
19.00
13.00

– turniej 100 pytań
– uroczyste otwarcie boiska- mecz
– wystawa fotograficzna pt „historia klubu” (hol + kawiarenka)
– pokaz treningu ręcznych

RAKCJI...
T
A
H
C
Y
ORAZ WIELE INN
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Wartburgi dwa

Wziąć sprawy we własne ręce

Czy dwa stare auta mogą
być przedmiotem ożywionej
dyskusji? Tak, owszem, pod
warunkiem, że stoją od wielu
lat w Markach przy głównej
ulicy. O tym, żeby obie motoruinki wreszcie sprzątnąć,
często można przeczytać na
mareckich forach internetowych. Ostatnio jednak pojawiły
się głosy, żeby je zostawić.
Ee tam, fajne te wartburgi, wyróżniają sie z tłumu passatów i golfów niech
sobie stoją, nadgorliwość gorsza od faszyzmu – napisał Łukasz puszczając oko
do czytelnika.
Do tematu poważniej podeszła Agnieszka
Oczywiście, że fajne samochody a właściciel to postać kultowa w środowisku
pasjonatów samochodów zabytkowych. Zostawcie tych starych, schorowanych
ludzi w świętym spokoju, nie macie większych problemów w Markach? Ta rozpadająca się kamienica w tle też psuje wizerunek miasta, może za nią się weźmiecie?
Z tego co wiem, Wartburgi stoją tak zaparkowane, że nikomu nie przeszkadzają...
weźcie się lepiej za tych, co parkują swoje plastiki tak, że człowiek przejść nie
może – denerwowała się Agnieszka.
No i bądź to mądry i pogódź życzenia elektoratu. Jedni chcą je usunąć, inni
pozostawić. Ale wymyśliłem chyba sposób – prosty, niskokosztowy, wywołujący (przynajmniej na początku) uśmiech na twarzy. Samochody wprawdzie
zostaną, ale znajdziemy ku temu ważkie uzasadnienie. Otóż trzeba utworzyć
w Markach filę muzeum motoryzacji. Tak – właśnie w tym miejscu. Tylu
odwiedzających dziennie nie będzie mieć żadne polskie muzeum (wszak
Piłsudskiego przejeżdża dziennie 50-60 tys. kierowców – szkoda, że nie mogą
zostawić za oglądanie po jednym zeta).
Trzeba tylko na latarni powiesić stosowny bannerek z pompatyczną treścią
np. Muzeum Socjalistycznych Technik Motoryzacyjnych – oddział Marki.
Ale to za mało. Tym, którzy spacerują i mogą się na chwilę zatrzymać przy
Piłsudskiego, warto przekazać dodatkowe treści. Dlatego przydałaby się dla
pokolenia wychowanego na beemkach i toyotach tabliczka o następującej
treści „Wartburg – samochód produkowany w latach 1956-1991 w Eisenach
w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Niegdyś przedmiot
pożądanie wielu kierowców, dziś – eksponat muzealny o rosnącej wartości.
NIE DOTYKAĆ”. A do tego z głośniczka (po wysłaniu esemesa) poleciałaby
przeróbka przeboju Yaro „UUUaaaa wartburgi dwa”.
I co? Dobry pomysł?

Wróciwszy z urlopu syn zaprosił mnie na niedzielną wyprawę rowerową.
Wybór kierunku pozostawił staremu, który mało kreatywnie zaproponował
wycieczkę po starych śmieciach. Jak się okazało, innym markowianom kreatywności nie brakuje.
Nasz szlak wiódł ulicą słynną już Zygmuntowską. Zapytacie – dlaczego
słynną? Ano, jej mieszkańcy przez urzędnicze błędy formalnie pozostali bez
wyjazdu w stronę Al. Piłsudskiego. W trakcie modernizacji Trasy Toruńskiej
powstała droga techniczna, na którą nie sposób wjechać. Życie nie znosi jednak
próżni. Najpierw mieszkańcy Zygmuntowskiej zaczęli korzystać z objazdu po
sąsiedniej, niezabudowanej parceli, na której – o ironio – zbudowano wjazd. No
ale i można komuś rozjeżdżać działkę i tłuc się po wertepach, kiedy na wprost
jest kawał asfaltu. I choć wyprostowaniem sprawy zajęli się urzędnicy i politycy,
mieszkańcom zabrakło cierpliwości. Co bardziej przedsiębiorczy chwycili za
szpadle i zbudowali niewielki nasyp, po którym z Zygmuntowskiej już można
wjechać na drogę techniczną. Widziałem to na własne oczy w niedzielne
popołudnie.
Jednak i to przedsięwzięcie nie jest całkiem doskonałe. Po pierwsze, żeby
z Na rnjednej ulicy dotrzeć na drugą trzeba przejechać przez…. nowiutki chodnik (że też nikt nie wymalował na nim od razu zebry ), po drugie, trzeba zjechać
z dość wysokiego krawężnika. Stąd może lepiej, by ta prowizorka trwała jak
najkrócej. Czego wszystkim kierowcom serdecznie życzę.
Jestemzmarek.pl
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Prawnik w yjaśnia ...

Pilne. Można wystąpić o zwrot podatku zapłaconego
od nieujawnionych źródeł ( część 1 )
Organ podatkowy na podstawie poniesionych przez podatnika w roku
podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia
ustala wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Gdy wydatki nie
mają pokrycia w mieniu zgromadzonym przed ich poniesieniem lub pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych bądź wolnych od
opodatkowania, podatnik musi być przygotowany na wymiar podatku
w wysokości 75% dochodu.
W przypadku gdy urząd skarbowy uzna, że dana osoba ukrywała swoje
dochody, wyda decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe. Od tej decyzji
podatnik może odwołać się do izby skarbowej.
WAŻNE: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że stawka 75% podatku od
nieujawnionego dochodu jest zgodna z Konstytucją
Zdaniem TK nie jest to kara dla podatnika, tylko reakcja państwa na oszustwa
i zatajanie dochodów, a wysoka stawka umożliwia odzyskanie należnego podatku i odsetek za zwłokę. Z tego powodu - wg Trybunału - nie jest to konfiskata
mienia, jak twierdziła kobieta, która złożyła skargę do TK w tej sprawie.
TK uznał natomiast za niekonstytucyjne to, w jaki sposób fiskus wylicza
ukryty dochód oraz przepis dot. przedawnienia w tym zakresie. Orzekając
o niekonstytucyjności obu przepisów, Trybunał stwierdził, że są one nieprecyzyjne i niejednoznaczne, a ich stosowanie może prowadzić do decyzji urzędów
podejmowanych na niekorzyść podatników.
Osoby, którym urząd skarbowy na mocy przepisów obowiązujących do
końca 2006 r. wymierzył podatek z nieujawnionych źródeł w wysokości 75%
mają aktualnie możliwość wystąpienia o wznowienie postępowania, co daje
szansę na odzyskanie zapłaconego podatku od ukrytego majątku. Jednak nie
można czekać ze złożeniem wniosku, ponieważ czas na jego złożenie upływa
27 września br. – dokładnie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygnaturze SK 18/09 (Dz. U. z 27

sierpnia, poz. 985). Na stronie internetowej Trybunału została opublikowana
sentencja wyroku oraz komunikat prasowy TK.
Stosownie do treści wspomnianego wyroku, za niekonstytucyjny uznano art.
20 ust. 3 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1998 r. do 2006 r.),
który był podstawą wydawania decyzji wymierzających podatek od nieujawnionych dochodów w wysokości 75%. W praktyce oznacza to, że obecnie
organ podatkowy nie ma prawa domagania się wykazywania przez podatnika
źródła przychodów – jest to obowiązkiem organów.
Zasady wznowienia postępowania są proste – postępowanie to może być wznowione tylko i wyłącznie na żądanie strony, natomiast sam wniosek należy złożyć
bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego lub też izby skarbowej - zależnie od
tego, który z tych organów wydał decyzję ostateczną. Możliwe jest również nadanie
wniosku listem – przy czym dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.
Brak jest opłat za złożenie wniosku, chyba że wniosek składany będzie przez
pełnomocnika – wówczas pobrana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł
od złożonego pełnomocnictwa. Nie jest wymagana również forma szczególna
wniosku – powinien on tylko zawierać treść żądania podatnika, jego dane,
podpis oraz uzasadnienie wniosku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania podatnik w terminie dwóch
miesięcy od dnia złożenia wniosku powinien otrzymać decyzję uchylającą
wymiar, natomiast do samego zwrotu nadpłaty powinno dojść w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania decyzji uchylającej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania
z usług naszej Kancelarii. Pomożemy w przygotowaniu stosownych dokumentów (22 242-60-00).
W kolejnym numerze opiszemy kto i w jakich sytuacjach jest
narażony na zainteresowanie fiskusa
Olga Bestry
Kancelaria Doradztwa Pranwego Honestus
Marki, 05.09.2013 r

Byliśmy na Małej Mili Mareckiej
W zdrowym ciele zdrowy duch – wychodząc z takiego założenia zbudowaliśmy zespół na marecką imprezę biegową. Jak na pierwszy raz – poszło całkiem
nieźle. Orych Team, bo pod nazwą inicjatora przedsięwzięcia wystąpiliśmy,
zajął w klasyfikacji zespołowej piąte miejsce na 14 startujących ekip.
Warto się też pochwalić, że nasz zawodnik – Daniel Gojło, mieszkaniec
osiedla Horowa Góra – zajął 10 miejsce pośród 235 sportowców. Wśród mężczyzn wygrał Michał Bernardelli z Warszawy (4 min. 26 s.), wśród pań - Ewa
Chreścionko z Wyszkowa ( 5 min. 17 s.).
Pod jednym względem byliśmy absolutnym liderem – najmłodszym zawodnikiem imprezy był Wiktor Orych.

Znakomity powrót na Marcovię
24 sierpnia – ta data dobrze zapisze się w najnowszej historii naszego
klubu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, po wielomiesięcznej rozłące
na boisko (i to jakie) przy Wspólnej powrócili nasi piłkarze. Równo
przystrzyżona trawa, nowe trybuny oraz ławki dla trenerów i drużyn –
takiego obiektu nikt już się nie będzie wstydzić. Do tego święta lokalnej
piłki potrzebny był jeszcze tylko dobry wynik.
Wiadomo – mecze na otwarcia stadionów/boisk to nie jest łatwa sprawa
dla gospodarzy. Zwłaszcza, gdy dochodzi do derbów na szczeblu powiatu.

Naprzeciw ekipy Marcovii stanął Mazur Radzymin. Trema nie zjadła naszych
piłkarzy, którzy już od pierwszego gwizdka górowali nad przeciwnikami.
Pierwszy gol (samobójczy) padł już w 15 minucie. Zdobywcą kolejnych
bramek był Tomasz Bylak (’29, ’31). W drugiej połowie spotkania padły również trzy gole. Zdobyli je Seweryn Ługowski (’21) oraz Tomasz Bylak (’72,
’85). Na dobry początek przy Wspólnej - sześć do zera. Słowem – debiut
marzenia.
Po 7 kolejkach Marcovia ma 11 punktów i zajmuje 5 miejsce w tabeli.
Skład Marcovii w meczu z Radzyminem
Łukasz Bestry, Tomasz Buczek, Hubert Bugaj, Tomasz Bylak, Mateusz
Wylczyński, Rafał Meż, Kamil Król, Damian Pacuszka, Rafał Piwko, Marek
Milewski, Seweryn Ługowski, Trener Adam Warszawski.

Klub MTS Marcovia 2000
prowadzi nabór dzieci i młodzieży
do sekcji klubowych
Piłki Nożnej chłopców
(roczniki 2000-2009)
oraz Piłki Ręcznej dziewcząt
(rocznik 2002-2004)
Szersze informacje na stronie www.Marcovia.pl

Zapraszamy
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Bezpłatne Porady Prawne
Praktyczne porady prawne udzielane bezpłatnie

w każdy wtorek godz. 9.00 - 11.00, czwartek w godz. 17.00 - 19.00

przez prawnika Radosława Romanowskiego
w siedzibie redakcji Ekspresu Mareckiego,

Marki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I
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O sole mio
w miejskim
autobusie
„Dzień dobry.
Są chętni? Ooo, są!
Witam Panie na pokładzie 126.
Proszę się rozgościć i śmigamy dalej. Skasowałyście bilety czy jeździcie
tak jak ja, na gapę? Zdziwione?
Osioł w Shreku gadał, to i kierowca
może” – takie zdania regularnie mogą
słyszeć pasażerowie stołecznej komunikacji.
Ich autorem jest najsłynniejszy kierowca miejskiego autobusu w Polsce
(a przynajmniej w Warszawie) Robert
Chilmończyk, uwaga – od siedmiu lat
mieszkaniec Marek.
– Walczę ze smutkiem, chamstwem, frustracją. Promuje uśmiech
i luz, czego wszystkim nam brakuje
– tak tłumaczy swą misję Robert
Chilmończyk, okrzyknięty mianem
„Wesołego Kierowcy”.
– Jechałam z tym przemiłym panem kilka dni temu linią 227, szkoda, że
tylko jeden przystanek. Miałam w ręku puszkę napoju energetycznego, a pan
Robert spytał czy to piwo;-) Pozdrawiam najsympatyczniejszego kierowcę w
Warszawie – ogłosiła na Facebooku jedna z jego pasażerek.
O tym, że stał się kierowcą, zdecydowały życiowe przypadki. Większość
dorosłego życia 46-letni makowianin pracował w branży gastronomicznej. Prowadził z żoną bufet z Zielonce, ale – jak mówi – „po sześciu latach wygryziono
nas stamtąd”.
– Żona podsunęła mi pomysł, abym zrobił kurs prawa jazdy na autobusy
w ITS Michalczewski. Od lipca ubiegłego roku jeżdżę po stolicy. Po około
miesiącu pracy odkryłem mikrofon i nowe powołanie – śmieje się Robert
Chilmończyk.
Opowiada, że 90 proc. ludzi reaguje pozytywnie.
– To coś nowego i potrzebnego. Koledzy z fachu reagują różnie. Głównie
zdziwieniem, ale przeważa zawiść, co jest typowe dla naszych rodaków.
Zdarzają się donosy i pochwały. Zarząd Transportu Miejskiego docenił mój
wkład i przysłał mi dyplom oraz szklaną statuetkę z podziękowaniami za
kreowanie nowego wizerunku komunikacji miejskiej Firma to toleruje, robię
im reklamę – mówi Robert Chilmończyk.
Nietypowe zdarzenia w autobusie? Nie brakuje ich…
– Rozkręcałem ludzi i podeszła kobieta. Spytała, czy mąż może zaśpiewać.
Zgodziłem się oczywiście. Śpiewał, a okazało się, że jest Hiszpanem i ma
piękny operowy głos. Zaśpiewał o sole mio – wszyscy bili mu brawa – opowiada Robert Chilmończyk.
Zresztą nasz bohater jest też melomanem. Kocha muzykę – jeśli wsiądą do
autobusu wojskowi, będzie mógł im zrobić krótki wykład na temat historii II
wojny światowej, a zwłaszcza niemieckich militariów z tej epoki. To kolejna
jego pasja. Do tego trzeba dołożyć podróże. Te służbowe niestety nie prowadzą – przynajmniej na razie – do Marek. Wesołego kierowcy za kółkiem
autobusu nie uświadczymy u nas.
– Najbliżej jest do 120 na Olesinie. Moje grafiki jazdy znajdują się na funpage
„wesoły kierowca” na Facebooku – podpowiada Robert Chilmończyk.
Jacek Orych
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