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w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Ubiegły rok był bardzo pracowitym 
okresem dla Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego. Nie ma jednak mowy, 
abyśmy w tym spoczęli na laurach.

27 kwietnia odbyło się Zgromadzenie 
Ogólne Członków Mareckiego Stowa-
rzyszenia Gospodarczego. Otworzył je 
prezes Tadeusz Skłodowski, a poprowadził 
Kazimierz Wiater. Po przyjęciu porządku ob-
rad zostały odczytane sprawozdanie finan-
sowe za 2008 r. oraz sprawozdanie z  dzia-
łalności stowarzyszenia jako organizacji 
pożytku publicznego. Przedstawili je prezes 
Tadeusz Skłodowski oraz wiceprezesi: Ry-
szard Korotko i Jacek Orych. Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodni-
czący Jan Szpunar. Zgromadzenie przyjęło 
sprawozdania i udzieliło absolutorium 
zarządowi MSG.

Dużym, ubiegłorocznym sukcesem 
było ustabilizowanie sytuacji finansowej 
stowarzyszenia. Rok 2007 zamknął się 
stratą wysokości 2 416,36 zł. Na koniec 
2008 r. uzyskaliśmy dochód wysokości 
17 344,71 zł. Na posiadane zobowiązania 
stowarzyszenie ma zabezpieczone środki 
finansowe. Niestety, nie odzyskaliśmy 
naszych należności, głównie z 2007 r. 
W sumie jest to duża kwota i trzeba podjąć 
starania o jej odzyskanie. Dochody i wydatki 
z tytułu wydawania Gazety MSG na koniec 
roku praktycznie się bilansują. 

Wyjątkowo udana była zbiórka pieniędzy 
z 1 procentu odpisywanego od podatku.  
Informację o tej akcji znajdziecie Państwo 
w odrębnym artykule.

Dużym osiągnięciem MSG była ubiegło-
roczna, zorganizowana 28 września po raz 
czwarty Spartakiada Rodzinna. To ogromny 
wysiłek członków i sympatyków  stowa-
rzyszenia, za co gorąco dziękował prezes 
Tadeusz Skłodowski. 

Szczególne podziękowania skierował 
do pań Beaty i Barbary Miechowicz za jej 
poprowadzenie. Sponsorami imprezy było 
miasto Marki oraz firmy: Sułtan Leszek 
Grzegorzewski, Interior Centrum, Buchalter 
Skłodowscy, Toyota Marki, Godex, Komandor 
Beata Michno, Cukiernia Basieńka, Centr 
- Spaw, NZOZ Esculap, Wakaz, Miechowicz 
Grzegorz, Minsbud, Ryńscy Development, 
Bulik Bogdan, All Skór, Opifex Jan Szpunar, 
Marc Pol, Przedszkole Dziecięcy Raj, Pie-
karnia Klementynka, Mat-Bud, Hurtownia 
Wiking, MBT, Parkiet Styl, Jedliński Jan, 
Budo-Market, Dyskont, Sklep Ogrodniczy 
Państwa Stachoniów i inni.

Zorganizowany w październiku 2008 r. 
IX Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego jest 
już imprezą na stałe wpisaną do miejskiego 
kalendarza. Także i tym razem główna na-
groda w postaci rzutnika multimedialnego 
trafiła do placówki oświatowej (Szkoły 
Podstawowej nr l). Po raz pierwszy został 
zorganizowany turniej tenisa ziemnego.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 
było sponsorem Mistrzostw Świata w War-
cabach, które odbyły się, w ostatnich dniach  
w Markach.

Ważnym elementem aktywności MSG jest 
działalność samorządowa. Pięciu członków 
stowarzyszenia piastuje funkcję radnych, 
zgromadzonych w klubie „O Przyszłość Ma-

rek”. Informację o pracy klubu przedstawił 
jego przewodniczący Jacek Orych. 

Niezaprzeczalnym sukcesem stowarzy-
szenia jest podjęta prawie trzy lata temu 
decyzja o wydawaniu Gazety MSG. Do dziś 
jest to jedyne, niezależne, ukazujące się 
regularnie pismo w naszym mieście. To, że 
gazeta ukazuje się do obecnej chwili, jest 
ogromną zasługą wszystkich tych, którzy 
nie szczędzili grosza i umieszczali reklamy 
swoich firm, ale również tych, którzy w tym 
czasie byli zaangażowani w tworzenie 
pisma. Serdeczne podziękowania przekazał 
redaktor naczelny gazety Dariusz Pietrucha. 
Wspomniał o swoich poprzedniczkach 
- paniach Ewie Wiater i Małgorzacie Kapica, 
które wiele wniosły w redagowanie pisma. 
Dziś gazeta ma ugruntowaną pozycję, 
jest postrzegana jako bardzo wiarygodna, 
a mieszkańcy z niecierpliwością czekają na 
kolejne numery naszego periodyku. 

Przyjęliśmy też wnioski, dotyczące dalszej 
naszej działalności:
•  złożyliśmy wnioski o dotacje unijne, 

będziemy starać się o kolejne pieniądze 
z Unii Europejskiej, aby wspierać lokalne 
inicjatywy społeczne;

•  chcemy pozyskać nowych członków i sym-
patyków MSG;

•  poprawimy ściągalność należności dla 
gazety;

•  postaramy się zwiększyć nakład gazety, 
z czym wiąże się pozyskiwanie reklam 
i sponsorów;

•  będziemy nadal działać dla dobra  nasze-
go miasta i jego mieszkańców.

Maria Borysewicz

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze w 2008 roku

Po ostatniej, krytycznej publikacji w „Ga-
zecie MSG” na temat środków, które miasto 
mogło pozyskać z  funduszy unijnych (a które 
przeszły nam koło nosa), na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Marki  (www.marki.pl) 
pojawiła się informacja o dofinansowaniu 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego 
„Grota”. Pieniądze pochodzą z Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Mazowieckiego. Miasto otrzymało z tego 
tytułu 400 tys. zł, co – jak informują władze 
– pozwoli na odciążenie budżetu Marek 
i przesunięcie tych pieniędzy na „inne ważne 
miejskie inwestycje”. Co prawda z wojewódz-
kiej kasy otrzymaliśmy dofinansowanie tylko 
4,5 proc. całości inwestycji (której koszt 
wyniesie około 9 mln zł), jednak podtrzy-
muję zdanie, że każdy taki zewnętrzny 
zastrzyk finansowy jest naszym sukcesem. 
Marki, które z każdym rokiem rozwijają się 
w ogromnym tempie, potrzebują pomocy 
z wielu stron. W tym przypadku szczere 
gratulacje dla władz miasta. Otwarcie sali 
zaplanowano na wrzesień.

Jacek Orych, Radny Miasta Marki
grafika: www.marki.pl

Dofinansowanie sali gimnastycznej


