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SPRAWOZDANIE USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU MARECKIEGO 
TOWARSZYSTWA SPORTOWEGO MARCOVIA 2000 

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

W  dniu  10  grudnia  2003  r.  podczas  Walnego  Zebrania  członków  Mareckiego 

Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000 został wybrany Zarząd w składzie:

Jacek Zalewski – Prezes Zarządu

Jacek Ochman – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Woronko – Skarbnik 

Grzegorz Świerczewski – Sekretarz

Mieczysław Kopczyński – Członek

Na skutek  złożonej  w dniu  5 maja  2005 r.  pisemnej  rezygnacji  z  funkcji  członka 

Zarządu  został  skreślony  kolega  Mieczysław  Kopczyński.  Na  podstawie  §  31  Statutu 

Mareckiego  Towarzystwa  Sportowego  Marcovia  2000,  do  składu  Zarządu  dokooptowany 

został kolega Grzegorz Miechowicz.

I. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA. 

W czasie  rozpoczęcia  kadencji  ustępującego  Zarządu  barwy naszego  Towarzystwa 

reprezentowało 7 zespołów:

Seniorzy MLS

Seniorzy A klasa

Juniorzy rocznik 88

Juniorzy młodsi rocznik 89

Trampkarze rocznik 90

Trampkarze rocznik 91

Drużyna siatkarek.

Obecnie barwy Towarzystwa reprezentuje 10 zespołów:

Seniorzy MLS

Seniorzy A klasa



Juniorzy rocznik 89/90

Juniorzy rocznik 91

Trampkarze rocznik 93/94

Młodzicy rocznik 95/96

Żaki rocznik 97

Orliki rocznik 98

Grupa naborowa rocznik 2000

Drużyna siatkarek.

Łącznie  barwy  Towarzystwa  reprezentuje  obecnie  około  170  zawodniczek 

i zawodników. 

W czasie trwania kadencji  ustępującego Zarządu,  drużyna seniorów spadła w roku 

2005  z  MLS  do  ligi  okręgowej,  a  w  roku  2007  nastąpił  ponowny  awans  do  MLS.  Do 

sukcesów sportowych  należy  zaliczyć  awans  piłkarzy rocznika  90  do  Mazowieckiej  Ligi 

Juniorów oraz awans piłkarzy rocznika 89 do II Ligi Mazowieckiej Juniorów.

W celu właściwej realizacji zadań Towarzystwo zatrudnia na pełnym etacie 3 

osoby oraz 7 osób na umowę-zlecenie (6 trenerów i 1 pielęgniarkę).

II.  DZIAŁALNOŚĆ  NA  RZECZ  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ 

I SPORTU.

Po  za  zorganizowanymi  rozgrywkami,  na  terenie  obiektu  MTS  Marcovia  2000 

organizowane były, przez Towarzystwo, turnieje piłkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Marki 

czy  Prezesa  Towarzystwa,  turnieje  piłkarskie  dla  uczniów  szkół  mareckich,  jak  również 

rozgrywki ligi szóstek.

Ponadto  Towarzystwo  było  współorganizatorem  zawodów  sportowych 

organizowanych  przez  inne  podmioty,  miedzy  innymi  biegów  przełajowych  czy  rajdu 

rowerowego.

Każdego  roku  Towarzystwo  było  organizatorem  festynów  sportowo-rodzinnych, 

podczas  których  rozgrywano  spotkania  piłkarskie.  Na  naszym  obiekcie  zagrały  drużyny 

Orłów Górskiego, Reprezentacji Artystów Polskich, Polskiej Kadry Gwiazd i Reprezentacji 

Dziennikarzy  Polskich.  W  czasie  trwania  festynów  organizowaliśmy  również  występy 

estradowe, podczas których wystąpili m. in. zespoły: Jeden 8L, Boys, Kasa oraz piosenkarze: 

Halina Frąckowiak, Brodka. 
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Zorganizowane festyny były okazją do promowania naszego Towarzystwa, stanowiły 

również  formę  pozyskiwania  środków  na  działalność  Towarzystwa.  Przypomnę  choćby 

cieszącą się dużą popularnością loterię fantową.

Towarzystwo było również współorganizatorem festynów z okazji Dnia Dziecka czy 

tych organizowanych przez Marecką Izbę Gospodarczą.

Przy  organizacji  imprez  sportowych  nasze  Towarzystwo  współpracowało  m.  in. 

z  władzami  Miasta  Marki,  Towarzystwem  Przyjaciół  Marek,  mareckimi  placówkami 

oświatowymi, UKS oraz Marecką Izbą Gospodarczą.

III. DZIAŁALNOŚC INWESTYCYJNA.

W czasie  trwania  kadencji  ustępującego  Zarządu  udało  się  dokończyć  inwestycje 

związaną z oddaniem do użytku nowej części obiektu Towarzystwa, w której znajdują się 

m. in. dwie nowe szatnie dla zawodników  oraz szatnie dla trenerów i sędziów. Dokonaliśmy 

kapitalnego  remontu  dwóch  starych  szatni,  łącznie  z  remontem łazienek.  Szatnie  zostały 

wyposażone w nowe ławki i wieszaki. 

Dokonaliśmy  również  wymiany  wszystkich  okien  w  starym  budynku,  łącznie 

z wymianą okien w sali sportowej. Budynek został w dużej mierze ocieplony i otynkowany. 

Wymienione  zostały  również  drzwi  wejściowe  do  budynku  jak  również  drzwi  do  sali 

gimnastycznej. Ta inwestycja doprowadziła do ograniczenia zużycia energii cieplnej.

W  celu  ochrony  mienia  Towarzystwa  w  budynku  został  zainstalowany  system 

elektronicznego monitoringu, obsługiwany przez agencję ochrony. 

Wykonaliśmy  również  inwestycje  związaną  z  doprowadzeniem  wody  do  boiska 

bocznego. Został wykonany remont płyty boiska głównego oraz części trybun, na których 

zainstalowano 150 krzesełek.

IV. ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA.

Główne  źródło  finansowania  działalności  Towarzystwa  stanowiła  dotacja  Urzędu 

Miasta Marki. W latach 2004-2007 Towarzystwo otrzymało następującą dotację:

2004 r. – 280.000 zł

2005 r. – 285.500 zł

2006 r. – 280.000 zł

2007 r. – 330.000 zł
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łącznie było to 1.175.500 zł.

Należy  pamiętać  o  tym,  że  zdecydowana  większość  dotacji  jest  przeznaczana  na 

utrzymanie obiektu, będącego własnością Urzędu Miasta Marki.

Po  za  wymienionymi,  Towarzystwo  pozyskiwało  również  środki  od  sponsorów, 

darowizny z tytułu pożytku publicznego oraz ze składek członkowskich.

W  ciągu  trwania  kadencji  ustępującego  Zarządu  udało  się  pozyskać  następujące 

środki:

2004 r. – 14.000 zł

2005 r. – 47.500 zł

2006 r. – 43.863 zł

2007 r. – 85.981 zł

Łącznie w latach 2004-2007 udało się nam pozyskać 191.344 zł. Są to tylko środki, 

które wpłynęły na konto Towarzystwa. Po za nimi były jeszcze inne środki finansowe, m. in. 

8.000  zł  od  Zrzeszenia  Transportowców na  rzecz  opłacenia  występu  na  naszym festynie 

drużyny Orłów Górskiego, wpływy z loterii fantowych (łącznie około 20.000 zł). 

Należy podkreślić, że po za środkami finansowymi Towarzystwo otrzymało również 

inne  wsparcie  od  sponsorów.  Było  to  m.  in.:  ocieplenie  i  otynkowanie  części  budynku, 

wyposażenie szatni czy stroje sportowe (m. in. o wartości 10.000 zł od firmy carrefour).

Prezes MTS Marcovia 2000

           Jacek Zalewski
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