
maj 2009

Nr 5 (27) 2009    MIESIĘCZNIK

- Krew to życie – str. 5;                - Warcabowe Mistrzostwa Świata – str. 6-7;               - Co z „Orlikiem” w Makach– str. 9



www.msg.net.pl2

Wydawca: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Kolegium redakcyjne: Redaktor Naczelny: 
Dariusz Pietrucha; Z-ca Redaktora Naczelnego: Maria Borysewicz, Andrzej Szczepanik; Dział Relamy: 0-607 
281 720, Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 138, 05-270 Marki; www.msg.net.pl; e-mail: gazeta@msg.net.pl; 
Redakcja Gazety MSG nie ponosi odpowiedzielności za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. 
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstu. Artykuły zamówione prosimy przesyłać w formie 
elektronicznej na adres Gazety. Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

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
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• budowy pod klucz

• uk�adanie glazury i terrakoty

• równanie �cian, g�adzie, malowanie

• wylewki mechaniczne i tradycyjne

• uk�adanie parkietu, desek, paneli

• sufity i �cianki z p�yt gipsowo – kartonowych

• ocieplenia, tynki tradycyjne i dekoracyjne

• monta� drzwi i okien

• instalacje hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne

• instalacje elektryczne, alarmowe, telewizyjne
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u s �ugi remotowo budowlane

0 5 - 2 7 0  M a r k i ,  A l .  J ó z e f a  P i � s u d s k i e g o  4 7

t e l .  0 663 583 493, 022 771 60 30,  e - m a i l :  b i u r o @ r i w . c o m . p l
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Zapraszamy do 

naszego sklepu

on-line 

z armatur� sanitarn�

tel. 0 792 267 383

     (22) 771 60 30

sklep@armatura.waw.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Millenium (warszawski adres ul. Nowolipie 
2), inwestor osiedla Horowa Góra poło-
żonego przy ulicy Dużej 5 A–J w Markach, 
wybudowało plac zabaw dla dzieci, który nie 
spełniał żadnych norm. Podłoże placu skła-
dało się głównie ze żwiru, odpadów budow-
lanych i kawałków asfaltu. Na takim gruncie 
zainstalowano zabawki. Najdziwniejsze, 
że komisja odbierająca plac zabaw (która 
składała się z dwóch osób, czyli prezesa 
zarządu TBS Millenium oraz przedstawiciela 
firmy produkującej zabawki i nadzorującego 
ich instalację) w protokole stwierdziła, że 
„przeprowadzono odbiór prac i uważa się 

odbiór dokonany z wynikiem pozytywnym”. 
O staranności dokumentu świadczy fakt, iż 
napisano w nim, że…. marecki plac zabaw 
znajduje się w Warszawie. 

Zdaniem mieszkańców osiedla, nawierzch-
nia stanowiła zagrożenie dla zdrowia i życia 
bawiących się dzieci. W tej sytuacji wspól-
nota mieszkaniowa przystąpiła do moderni-
zacji placu na własny koszt. W czasie prac 
okazało się, że np. bujaki na sprężynach były 
posadowione w środowisku wodnym, a je-
den z nich - na przewodzie energetycznym 
niskiego napięcia. Płyty mocujące poszcze-
gólne zabawki były popękane. Drewniane 
elementy zabawek również były popękane, 

a do tego przegniłe. Metalowe części, które 
znajdowały się w ziemi, nie były zabezpie-
czone antykorozyjnie. W efekcie pojawiła się 
korozja. Obrzeża piaskownicy wylane były 
z betonu o ostrych krawędziach.

Chcę wszystkich Czytelników uprzedzić, 
że TBS Millenium (obecnie pod nazwą 
Milennium) rozpoczął w Markach nową 
inwestycję - buduje osiedle „Cegielnia” 
przy ulicy Fabrycznej. Zapewne, posiadając 
już odpowiednie doświadczenie, wybuduje 
kolejny niebezpieczny plac zabaw dla dzieci. 
Przyszli mieszkańcy tego osiedla już teraz 
powinni patrzeć na ręce budowniczym.

Bogusław Sroka 

(Nie)bezpieczny plac zabaw
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LASER, CHIRURGIA, ORTOPEDIA, LABORATORIUM
INTERNA, NARKOZA WZIEWNA, LAPAROSKOPIA

DERMATOLOGIA, STOMATOLOGIA
USG, RTG, EKG
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Mieszkam w Markach, ale się w nich 
nie zamelduję – podobno takiego zdania 
jest nawet 10 tys. osób. I tak uciekają 
miastu miliony złotych. Podsuwamy burmi-
strzowi i radnym gotowy scenariusz, jak je 
odzyskać. 

Kiedy minister finansów mówi, że trzeba 
rozszerzyć bazę podatkową, na podatnika 
pada blady strach. Wiadomo – chodzi 
o dokręcenie śruby. Kiedy jednak burmistrz 
i radni Marek powiedzą, że trzeba rozszerzyć 
bazę podatkową, światli obywatele naszego 
miasta zaczną im bić brawo. Niewiele to 
bowiem podatnika kosztuje, a miasto ma 
szansę otrzymać kwoty liczone w milionach 
złotych. Jeśli się po nie schyli… 

Sprawa dotyczy – bagatela – kilku tysięcy 
osób. Osób, które mieszkają w Markach, 
ale nie mają tutaj meldunku. Zapewnie 
niewielu z nas wie, że cześć podatku PIT 
docelowo trafia do miejskiej kasy. A jest się 
o co starać. Na odwrocie decyzji o podatku 
od nieruchomości znaleźliśmy informację 
burmistrza, że każda zameldowana osoba 
to 800 zł rocznie do kasy miasta. Janusz 
Werczyński pokusił się nawet o szacunek, 
że w naszym mieście żyje nawet 10 tys. 
osób bez mareckiego meldunku. Z prostego 
iloczynu wynikałoby, że rocznie przecieka 
nam przez palce 8 mln zł. To bardzo dużo 
przy wynoszącym 60-70 mln zł budżecie 
miasta. Pewnie chodzi o mniejsze kwoty, ale 
nawet jeśli – szacując ostrożnie -  miał być 
to tylko okrągły milion, to i tak warto po nie-
go sięgnąć. Tym bardziej, że ten nowy milion 
wpłynie do miejskiej kasy nie jednorazowo, 
ale każdego roku… 

Czy władze miasta zachęcają do tego, by 
meldować się w Markach? Mieszkamy tu od 
ponad roku. Poza informacją burmistrza na 
odwrocie wysokości podatku nic na ten te-
mat nie znaleźliśmy. A szkoda. Pamiętamy, 
że kilka lat temu Piaseczno przygotowało 
całą kampanię na ten temat. Miasto poło-
żone przy południowej granicy Warszawy 
znajdowało się w podobnej sytuacji jak dziś 
Marki. Mnóstwo osób kupowało na terenie 
Piaseczna mieszkania. Cóż z tego, skoro 
wielu z nich pozostawało z warszawskim 
meldunkiem. Urzędnicy ruszyli głową i zaczęli 

przekonywać obywateli, by się przenosić do 
Piaseczna, wskazując im konkretne korzyści 
z tego tytułu i kusząc ciekawymi dodatkami 
(ale o tym później). Panie, Panowie – korzy-
stajmy więc ze sprawdzonych wzorów.

Jak to zrobić? Powiecie – trzeba zrobić 
kampanię reklamową. Odpowiemy – tak, ale 
jeszcze nie teraz. Żeby ruszyć z ofensywą, 
trzeba się do niej przygotować. Pierwsze 
zadanie czeka urząd miasta. Jest rzeczą 
obligatoryjną, by wszystkie (podkreślamy 
jeszcze raz – wszystkie) kwestie, związane 
z taką zmianą, odbywały się w jednym 
urzędzie. Dziś, owszem, meldunek zrobimy 
przy ul. Piłsudskiego, ale już w sprawie 
dowodu rejestracyjnego czy paszportu 
musimy jechać do Wołomina. I wierzcie nam 
– rozmawialiśmy z kilkoma ekswarszawia-
kami, którzy choć zamieszkali w Markach, 
przyznali, że właśnie z tego błahego na pozór 
powodu wolą pozostać przy stolicy. „Muszę 
brać dwa dni wolnego, żeby to załatwić. Po 
co mi to” – wyłuszczał bez owijania w ba-
wełnę jeden z nich. Dlatego – jesteśmy w 
100 proc. przekonani – w mieście, które ma 
dziś 24 tys. mieszkańców – jest potrzebny 
własny wydział komunikacji. Tym bardziej, że 
o tym wołomińskim czyta się na mareckim 
forum internetowym sporo nieciekawych 
rzeczy. Skoro nawet urząd skarbowy się 
zreformował i potrafił w kwietniu przyjąć PIT 
w urzędzie miasta, to dlaczego nie miałoby 
być tak choćby z komunikacją?

Podatnik za zmiany w dokumentach płaci. 
Trudno, takie życie. Ale można mu to osło-
dzić. Napomknęliśmy o tym, pisząc o przy-
padku Piaseczna. Tam – przy przemeldowa-
niu – podatnik otrzymywał od lokalnych firm 
zachęty w postaci np. kuponów rabatowych. 
Niech się więc burmistrz dogada w tej 
sprawie z mareckimi przedsiębiorcami. I on, 
i ludzie biznesu będą zadowoleni, a przyszły 
obywatel dostanie dodatkowy argument 
za dokonaniem zmiany. Gdy już to „Nowy 
Markowy” zrobi, do ręki otrzyma ciekawe 
i konkretne oferty od mareckich firm. Jeśli 
z nich zacznie korzystać, zacznie się wcią-
gać w wir mareckiego życia, dochodząc do 
wniosku, że nie samą Warszawą człowiek 
żyć musi. Takich praktycznych zachęt może 

być mnóstwo – rabat na leki, na paliwo, na 
materiały budowlane (tak zrobiło Piaseczno 
z jedną sieci handlowych), na rośliny w skle-
pie ogrodniczym czy nawet niespodzianka w 
postaci darmowej pizzy „powitalnej”  w jed-
nym z lokalnych zakładów. Uważamy, że 
mareccy przedsiębiorcy szybko „złapią”, że 
ten jednorazowy gest z ich strony ma szansę 
w przyszłości zaowocować większymi wpły-
wami nie tylko do miejskiej kasy, ale i do 
ich kiesy od powracających i zadowolonych 
klientów. Nowych mieszkańców Marek. 

Po takim przygotowaniu można ruszać 
z kampanią reklamową. Najprostszym 
rozwiązaniem jest nagłośnienie sprawy 
w lokalnych mediach. Mamy przecież kilka 
gazet, strony internetowe, forum dyskusyj-
ne. Obawiamy się jednak, że to o wiele za 
mało. O wiele ważniejszym krokiem byłby 
kierowany imiennie do każdego, potencjal-
nego podatnika list od burmistrza i radnych 
- swoiste zaproszenie, które wskazywałoby 
korzyści z zostania obywatelem Marek. 
Wydaje nam się, że znalezienie adresów 
takich osób jest stosunkowo prostą rzeczą. 
Wystarczy przejrzeć listę płatników podatku 
od nieruchomości. Jeśli dokument z wy-
miarem obciążenia jest wysyłany na inny 
adres niż marecki, to oznacza, że szczęśliwy 
posiadacz mieszkania/segmentu/domu 
w naszym mieście najprawdopodobniej od-
daje pieniądze ze swojego  PIT innej gminie. 
Gdy kandydat na obywatela Marek dostanie 
taki dokument (broń Boże wspólnie z wyso-
kością podatku od nieruchomości), poczuje 
się zauważony, dostrzeżony wśród tłumu, 
wręcz wybrany, by to właśnie ON mógł sko-
rzystać ze specjalnej oferty i przywilejów, 
które ofiaruje JEMU – przeciętnemu w końcu 
Kowalskiemu - miasto i jego ludzie. 

I jeszcze jedno. Jeśli to wszystko uda się 
zrobić, potrzebne będzie potwierdzenie, że 
to sprawnie działa. Obiecujemy – namówimy 
naszych kolegów, żeby na mareckim forum 
opowiedzieli o swoich wrażeniach. Jeśli będą 
pozytywne, sprawy dopiero wtedy nabiorą 
tempa i właściwego rozmachu.

Wioletta i Tadeusz
Więcej o codziennych sprawach miasta 

na www.jestemzmarek.pl

Jak ugryźć kilka milionów dla miasta

Szanowni Czytelnicy
Zapewne każdy z Państwa ma własne przemyślenia na temat swojego miasta, jego wyglądu, handlu, transportu, pracy administracji 

i wielu innych spraw dziejących się tu i teraz. Zapraszamy Państwa do redagowania razem z nami takiego kącika:

Twoje Miasto - Co Cię denerwuje, złości, cieszy?
Chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, informacjami, masz fajne zdjęcia?

Pisz do nas na mail: gazeta@msg.net.pl lub pocztą na adres: 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki



maj 2009 5

w i a d o m o ś c i  z  m i a s t a

Krew to życie

Wielokrotnie miałem przyjemność pisać 
o akcjach poboru krwi, które były organizo-
wane w Markach. Wiele osób pytało mnie 
wówczas, kiedy i gdzie odbędą się kolejne 
oraz kto może oddawać krew. Miło mi po-
informować, że w tym roku przewidzieliśmy 
dwukrotnie taką możliwość. Najbliższa ak-
cja, przy współudziale Urzędu Miasta oraz 
Komisariatu Policji w Markach, odbędzie się 
w środę 24 czerwca. Specjalistyczny ambu-
lans zaparkuje przed budynkiem magistratu 
przy Al. Piłsudskiego 95. Do kolejnej akcji 
dojdzie podczas V Spartakiady Rodzinnej, 
organizowanej przez Mareckie Stowarzysze-
nie Gospodarcze w niedzielę 27 września na 
stadionie miejskim przy ul. Wspólnej 12.

Tak jak w poprzednich latach, i w tym 
roku patronat na obiema akcjami obejmie 
Europejska Fundacja Honorowego Dawcy 
Krwi, czyli KREWNIACY, a poboru będzie do-
konywała ekipa ambulansu z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Warszawy. 

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:
• osoby od 18 do 65 roku życia, które 

ważą co najmniej 50 kilogramów;
• osoby, u których w ciągu ostatnich 

sześciu miesięcy nie wykonano tatuażu, 
przekłucia uszu lub innych części ciała; 

• osoby, które w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy nie miały wykonanych diagnostycz-
nych badań i zabiegów endoskopowych 

(gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, 
laparoskopii); 

• osoby, które w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy nie były leczone krwią lub jej 
składnikami.

OSOBY DOROSŁE MOGĄ ODDAĆ KREW 
PO OKRESIE:

• sześciu miesięcy po dużych zabiegach 
chirurgicznych; 

•dwóch tygodni po przebyciu grypy lub 
infekcji z gorączką powyżej 38 °C;

• dwóch tygodni po zakończeniu leczenia 
antybiotykami;

• siedmiu dni po wykonaniu małego za-
biegu chirurgicznego (np. usunięcia zęba); 

• 48 godzin po szczepieniu przeciwko 
grypie i żółtaczce oraz anatoksyną przeciw-
tężcową;

• trzy dni po zakończeniu miesiączki;
• sześć miesięcy po porodzie lub zakoń-

czeniu ciąży;
Już teraz serdecznie zapraszam

Jacek Orych

Na Ogólnym Zebraniu Członków Ma-
reckiego Stowarzyszenia Gospodarczego 
zarząd przedstawił informację o wysokości 
środków uzyskanych ze zbiórki na tzw. 
1 %. W 2007 r. otrzymaliśmy kwotę ponad 
6 000,00 zł, a w 2008 r. aż 34 138,90 zł. 
Do tego w znacznym stopniu przyczynili się 
członkowie naszego stowarzyszenia. Każda 
wpłata ma znaczenie. Cieszymy się zarówno 
z kilkuzłotowych, jak i tej największej, która 
wynosiła 8 264,80 zł. Znaczny udział w tej 
zbiórce mają właściciele i pracownicy Kan-
celarii Podatkowej Skłodowscy.

Ze środków zebranych w ramach 1 % 
w 2008 r. ufundowaliśmy:
•  20 nagród dla uczniów mareckich szkół 

w dwóch kategoriach: dla najlepszego 
ucznia oraz najlepszego sportowca szkoły 
na łączną kwotę 6986,37 zł.

•  pomoc dla dzieci niepełnosprawnych 
i chorych - łącznie 3000 zł.

•  pomoc dla rodziny w trudnej sytuacji 
materialnej (pokryliśmy koszt usunięcia 
drzew zagrażających bezpieczeństwu) - 
koszt 1861,80zł.

•  zakup sprzętu sportowego w postaci 10 
stołów z osprzętem do tenisa stołowego 
dla mareckich szkół za kwotę 7461,26 zł.

•  dofinansowanie imprez sportowych: Spar-
takiady Rodzinnej (2955,80 zł) i Turnieju 
Tenisa Stołowego (991,91 zł) - łącznie na 
kwotę 3947,71 zł.
Dysponując środkami finansowymi od 

początku 2009 r. z 1 % stowarzyszenie 
wsparło:
•  chorego Maćka kwotą 3000 zł i Julię 

kwotą 1500 zł, (śliczne podziękowania 
w załączeniu), 

•  dofinansowaliśmy NAJNOWOCZEŚNIEJ-
SZY NA ŚWIECIE AMBULANS DO POBORU 
KRWI IM. JANA PAWŁA II kwotą 1000 zł. 
Przed nami kolejne wydatki jak dofinan-

sowanie I Powiatowej Spartakiady Dzieci 
Niepełnosprawnych czy zbliżający się 
koniec roku szkolnego i nagrody dla najlep-
szych uczniów i sportowców. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na końcowy efekt Państwa 
tegorocznych darowizn. Od nas - zarządu 
MSG i od wszystkich obdarowanych - ślemy 
gorące podziękowania. Szczycimy się także 
tym, że żadna darowana złotówka nie idzie 
na administrację.

Jeszcze dwie małe kwestie. Stowarzysze-
nie może i chce być ewentualnym pośred-
nikiem w przekazywaniu darowizn na cele 
pożytku publicznego.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku 

publicznego może pozyskiwać darowizny nie 
tylko w ramach 1 %. Istnieje możliwość odpi-
sywania od dochodu darowizn do wysokości 
6 % dochodu w przypadku osób fizycznych 
i 10 % od osób prawnych. 

Konto znajdziecie Państwo na stronie 
www.msg.net.pl

W imieniu zarządu MSG
Tadeusz Skłodowski

Otrzymane podziękowania.

Wielki Mały 1 % - zakończenie akcji
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To były świetne mistrzostwa!

W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy Mistrzostwa Świata 
w Markach (dziś już wszyscy wiedzą, że chodzi o warcaby), dziś 
pora na podsumowanie tej wspaniałej imprezy.

Przypomnijmy: od 16 do 24 maja w naszym mieście trwały Mi-
strzostwa  Świata do lat 23 w warcabach 64-polowych. Jeszcze kilka 
tygodni temu organizatorzy nie kryli obaw – czy wszystko się uda, 
czy sprostamy zadaniu, czy znajdą się sponsorzy, którzy wesprą 
przedsięwzięcie...

Dziś możemy ogłosić  sukces, wspólnymi siłami udało się zorga-
nizować światową imprezę, z której wszyscy możemy być dumni. 
Wystarczy poczytać wpisy w księdze gości na stronie mistrzostw  
www.msuksstruga.pl, by przekonać się, że organizacja mistrzostw 
została doceniona i bardzo wysoko oceniona przez zawodników 
i  obserwatorów z różnych stron świata. Już pierwszego dnia wielkie 
słowa uznania skierował do organizatorów Wiceprezydent Światowej 
Federacji Warcabowej z Brazylii Lelio Marcos, obecny na rozpoczęciu 
mistrzostw.

W zawodach uczestniczyli warcabiści z ośmiu krajów świata. 
Przyjechali najlepsi z najlepszych: Mistrzyni Świata, Mistrz Olimpij-
ski z Pekinu, zdobywczyni Warcabowego Oskara, Aktualny Mistrz 
Europy, Mistrz Ameryki Południowej, mistrzowie po-
szczególnych krajów. Polskę reprezentowało czworo 
zawodników, w tym markowianin Paweł Suchecki.

W niedzielę 17.05 zawodnicy rozegrali Mistrzo-
stwa Świata do lat 23 w warcabach aktywnych. 
Miejscem rozgrywek było Starostwo Powiatowe 
w Wołominie, gdzie rolę gospodarza pełnił Starosta 
Ryszard Węsierski. W niedzielnych zawodach 
najlepsza było Elena Miśkowa z Mołdawii przed 
Wiktorią Motrićko z Ukrainy i Rosjanką Żanną Sar-
szajewą. Wśród chłopców zwyciężył faworyt Sergiej 
Biełoszejew, drugi był Białorusin Andriej Matiawin, 
trzeci Elszan Zejnalow z Azerbejdżanu..

Turniej główny, trwający od poniedziałku 18.05 
do soboty 23.05 odbywał się w hotelu Mistral, gdzie 
zawodnicy byli zakwaterowani. O przebiegu zawo-
dów i o atrakcjach jakie udało się zorganizować za-
wodnikom, można poczytać na wspomnianej wyżej 
stronie internetowej, można obejrzeć galerię zdjęć 
i przeanalizować partie zawodników. Mistrzostwa 

główne zakończyły się zwycięstwem Wiktorii Motrićko, druga była 
Rosjanka z dalekiej Jakucji Irina Platonowa, zaś trzecie miejsce jest 
wielkim sukcesem polskiej zawodniczki Magdy Pawłowskiej (UKS 
Roszada Lipno). Brawo Magda!

W kategorii mężczyzn zwyciężył wciąż niepokonany Ukrainiec 
Sergiej Biełoszejew przed swoim rodakiem Władysławem Nanem 
i Rosjaninem Sergiejem Burowem. Doskonale spisał się Paweł Su-
checki, który pokonał wielu utytułowanych zawodników, zdobywając 
szóste miejsce.

Wyniki to jedno, a oprawa zawodów to drugi temat, o którym gło-
śno. Zawodnicy byli zachwyceni warunkami, jakie mieli stworzone 
w hotelu, pysznym obfitym jedzonkiem (obok posiłków hotelowych 
non-stop pączki i bułeczki), wycieczką po Warszawie, meczem na 
sali gimnastycznej, grillem u p. Ewy i wieloma atrakcjami, które 
przygotowali im organizatorzy.

Wielkie wrażenie zrobiła na nich sobotnia ceremonia wręczenia 
nagród. Podkreślali elegancję i charakter tej uroczystości. Organiza-
torzy zadbali o część artystyczną, fanfary, kwiaty, hymn narodowy dla 
zwycięskiego kraju. Były podziękowania dla sponsorów i tych, którzy 
pomogli w organizacji mistrzostw. Działacze UKS „Struga” dostali 
odznaki państwowe z rąk pani Marii Moldenhawer-Frey, honorowego 

Prezesa PZWarc. Przy okazji ceremonii pan Tade-
usz Kosobudzki prezes PZWarc przekazał Edycie 
Sucheckiej prawy akt powstania Mazowieckiego 
Okręgu Związku Warcabowego, którego prezesem 
została właśnie Edyta.

Po podziękowaniach, serdecznych słowach skie-
rowanych do organizatorów, rozpoczął się wspólny 
obiad – zawodników i gości, sponsorowany przez 
p. Janinę Śledziewską, właścicielkę hotelu Mistral. 
Był też wspaniały tort w kształcie warcabnicy od 
piekarni Kobus.

To wszystko odbyło się w sobotę. A w niedzielę 
24.05 w Kancelarii Podatkowej „Skłodowscy” roze-
grano ostatni turniej tych zawodów – Mistrzostwa 
Świata do lat 23 w warcabach błyskawicznych 
„Blitz”. Jak można się domyśleć, ten turniej również 
zrobił na zawodnikach wielkie wrażenie. Sam 
wystrój budynku – nowoczesne, oszklone pomiesz-
czenie, widok na wszystkie strony świata, prezenty 
przygotowane przez Mareckie Stowarzyszenie 
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nr 6  na l iśc ie  Prawa i  Sprawied l iwości

W Parlamencie Europejskim będę występował na 
rzecz niezależnej i silnej Polski. Uważam, że ciągle 
za mało jest przedstawicieli, którzy opowiadają się za 
„Europą Ojczyzn”. Eurodeputowani z innych opcji 
politycznych, często postrzegają Unię Europejską, 
jako „Stany Zjednoczone Europy”. Chcę żebyśmy żyli 
w Europie, w której Polska mówi równym głosem z każ-
dym Państwem (silniejszym i słabszym). Unia powinna 
się jednoczyć, jednocześnie więcej uwagi przykładać 
do ochrony gospodarczej poszczególnych państw. 
Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia 
unijne nie mogą przesłaniać Nam Polakom, Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Gospodarcze (będące w całości sponsorem tej imprezy)... Oj, będzie 
co wspominać.

Zwycięzcy „Blitza” otrzymali wspaniałe puchary, medale i nagrody 
pieniężne ufundowane przez MSG. Wśród kobiet najlepsze miejsca 
wywalczyły: Elena Miśkowa z Mołdawii, Żanna Sarszajewa i Irina 
Platonowa – Rosjanki. Liderzy wśród panów to Sergiej Biełoszejew 
(we wszystkich turniejach na najwyższym podium), Elszan Zejnalow 
z Azerbejdżanu i Sergiej Burow z Rosji.

Po południu zawodnicy pożegnali serdecznie organizatorów i odje-

chali do swoich krajów. Do poniedziałku pozostał tylko Wesley Silva, 
ale i on odleciał do dalekiej Brazylii. Pozostało mnóstwo wrażeń, 
fotografie i wspomnienia.

Okazuje się, że wspólnymi siłami można wiele. Sam UKS „Struga” 
by sobie nie poradził – zwłaszcza finansowo. Ale przy wsparciu kilku 
instytucji i ludzi, którzy zechcieli pomóc – udało się zrobić w Markach 
wspaniałą międzynarodową imprezę. Obyśmy i w innych dziedzinach 
potrafili tak współpracować.

Elżbieta Suchecka
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Na zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń emerytalnych lub 
rentowych wpływają przychody, które podlegają obowiązkowemu 
lub dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Otrzymywane przez emerytów i rencistów przychody (wymienione 
poniżej) nie mają wpływu na zawieszenie, bądź zmniejszenie świad-
czeń:
●  przychody z tyt. umowy o dzieło,
●  przychody z tyt. praw autorskich i patentowych,
●  darowizn,
●  zapomóg,
●  wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli nie stanowią przed-

miotu działalności gospodarczej. 
Na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń nie mają również 

wpływu przychody wypłacone z tytułu wykonywanej pracy:
●  przed miesiącem, od którego ustalono prawo do emerytury lub 

renty,
●  po miesiącu, od którego ustało prawo do renty,
●  w okresie, w którym wypłata świadczenia ( zgodnie z wnioskiem 

świadczeniobiorcy), była zawieszona,
●  przez emeryta po osiągnięciu wieku emerytalnego ( kobieta – 60 

lat, mężczyzna – 65 lat).
Przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub 

zmniejszenie świadczeń z tytułu pozarolniczej działalności gospodar-
czej przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie spo-
łeczne (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Przykład 1
Zakład pracy zatrudnił 62 letniego emeryta na podstawie umowy 

o pracę. Otrzymuje on wynagrodzenie zasadnicze, miesięczną 
premię oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz używanie 
materiałów i narzędzi będących jego własnością.

Przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub 
zmniejszenie świadczenia uwzględnieniu podlega tylko wynagro-
dzenie zasadnicze i premia, ponieważ wypłacane ekwiwalenty nie 
stanowią podstawy do naliczenia składek na obowiązkowe ubezpie-
czenie społeczne. 

Przykład 2
Od 01 lutego 2009 r. rencista prowadzi działalność gospodarczą 

na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z tytułu 
działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. 
Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca od kwoty 60% progno-
zowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynoszącego 

w 2009 r. 1915,80 zł.(60% z kwoty 3193,00 zł) W powyższej 
sytuacji do ustalenia przychodu mającego wpływ na zawieszalność 
lub zmniejszenie świadczenia przyjmie się faktyczną podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenie społeczne za  okres od 02/2009 
do 12/2009 wynoszącą 21.073,80 zł. (zgodnie z obliczeniem 
1915,80*11m-cy).

Przykład 3
Emeryt w wieku 63 lat prowadzi od 01 2009 r. dwie działalności 

tj. w formie spółki cywilnej oraz w formie spółki jawnej. Z tytułu 
działalności nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenia społeczne.  

Zakładając, że emeryt będzie prowadził działalność przez cały 2009 
r., to w zaświadczeniu o przychodach składanym do końca lutego 
2010 r. poda przychód z działalności w kwocie stanowiącej 60% pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego 
do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli w 2009 r. w kwocie 
1915,80 miesięcznie; łącznie 22.989,60 ( 1915,80 x 12 m-cy).

Przykład 4
Rencista zatrudniony na podstawie umowy o pracę w dniu 16 

marca 2009 r. zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia na 
okres od 01 kwietnia do 30 listopada 2009 r.

Dodatkowo wykonuje on umowę o dzieło zawartą na okres od 01 
lutego 2009 do 30 listopada 2009 r. z podmiotem nie będącym 
jednocześnie jego pracodawcą.

Przy ustalaniu przychodu rencisty mającego wpływ na zawieszanie 
lub zmniejszanie pobieranego przez niego świadczenia uwzględnie-
niu podlega zarówno przychód z tytułu umowy o pracę, jak i z umowy 
zlecenia zawartym z własnym pracodawcą.

Przychód z umowy o dzieło zawartej z innym podmiotem nie podle-
ga uwzględnieniu w przychodzie mającym wpływ na zawieszalność 
renty.

W kolejnym numerze Gazety ukaże się trzecia i ostatnia cześć 
opracowania poświęconego emeryturom i rentom wypłacanym 
z FUS. Dowiedzą się Państwo m.in. jakie obowiązki  wobec  ZUS 
mają „dorabiający” Emeryci, Renciści i zatrudniający ich Pracodaw-
cy  oraz jaki wpływ na zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń mają 
osiągane przez nich dodatkowe przychody i  jak można postąpić, 
gdy zastaną przekroczone progi  narzucone przez ustawę o systemie 
ubezpieczeń społecznych.  

Ewentualne pytania i komentarze prosimy kierować na adres: 
biuro@msg.info.pl

Przychody mające wpływ na zawieszanie
lub zmniejszanie świadczeń

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa – Kierownik Działu Kadr Buchalter Skłodowscy Sp.J.

Kij baseballowy kojarzy się sporej grupie dorosłych miesz-
kańców miasta niekoniecznie ze sportem. Czas już radykalnie 
zmienić te poglądy. Właśnie u nas - w Markach. 

Ta amerykańska dyscyplina nadal dla większości Polaków jest 
grą mało znaną i nie cieszy się taką popularnością jak piłka nożna, 
siatkówka czy koszykówka. Jest jednak u nas grono pasjonatów, 
w których głowach narodził się ciekawy pomysł. Nie będziemy dłużej 
trzymać Państwa w niepewności. Grzegorz Miechowicz (Marcovia, 
MSG), Andrzej Szczepanik (MSG) oraz Norbert Kacprzak i Halina 
Ciesielska (Warsaw Baseball & Softball Club) to osoby, które chcą w 
Markach stworzyć centrum baseballa.

Najpierw jednak trochę historii. Mało kto wie, że baseball liczy 
sobie już 200 lat. Jego korzenie są oczywiście amerykańskie. Pierw-

szy oficjalny mecz rozegrano na Uniwersytecie Harwardzkim 165 lat 
temu. Z USA sport przewędrował do innych krajów Ameryki Północ-
nej i Łacińskiej. To dziś dyscyplina nr 1 na Kubie, w Panamie, Puerto 
Rico czy Nikaragui. Cieszy się należnym szacunkiem w Japonii, Korei 
Południowej, Chinach czy Australii. W Europie sport ten pojawił 
się w drugiej dekadzie ubiegłego stulecia. Do dzisiaj Europejska 
Federacja Baseballu zarejestrowała ponad 100 tys. zawodników 
wyczynowo uprawiających tę dyscyplinę sportu. Najsilniejsze druży-
ny ze Starego Kontynentu to Włochy, Holandia, Hiszpania i Francja.  
Polska liga wystartowała w 1984 roku. Młodzież uprawia baseball 
w istniejących lub powstających klubach, a zwłaszcza Uczniowskich 
Klubach Sportowych.

Baseball to gra dla wszystkich. Płeć i wiek nie są żadną przeszkodą. 
Może być świetną zabawą międzypokoleniową (dziadek-syn-wnuk).  
Z uwagi na charakter gry i różne funkcje zawodników każdy - bez 
względu na wzrost i wagę ciała - może tu znaleźć swoje miejsce.

A oto plan naszej inicjatywy:
1.  Podpisanie listu intencyjnego z urzędem miasta (mam nadzieję, że 

w tym miesiącu - cieszymy się przychylnością Burmistrza Janusza 
Werczyńskiego). Chodzi o porozumienie o współpracy dotyczącej 
promocji miasta Marki poprzez rozbudowanie zaplecza sportowego 
i wybudowanie na terenie klubu Marcovia profesjonalnego, wielo-
funkcyjnego boiska do baseballa wraz z możliwością wykorzystania 
jego części jako areny piłkarskiej. Dodajmy, że koncepcja boiska 
została przygotowana (lokalizacja – boczne boisko Marcovii).

2. Przygotowanie wizualizacji  (czerwiec 2009)
3.  Środki finansowe – pieniądze mają pochodzić w 100 proc. spoza 

budżetu miasta, dlatego wszelkie inicjatywy sponsorskie są mile 
widziane.

Baseball w Markach?
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„W Zielonce na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Mościc-
kiego udostępniono do użytku kompleks wielofunkcyjnych boisk 
sportowych budowanych w ramach rządowego programu „Orlik 
2012 – Moje boisko”. Otwarcie odbyło się w samo południe 14 
maja 2009 r. przy udziale władz powiatowych oraz wojewódzkich” 
– czytamy na stronie internetowej starostwa. Kiedy podobną 
informację przeczytamy o Markach?

W ostatnim numerze „Gazety MSG” informowaliśmy, że klub 
radnych „O Przyszłość Marek” wystąpił do burmistrza z prośbą o wy-
jaśnienie, dlaczego nasze miasto nie promuje terenów, znajdujących 
się przy mareckich szkołach, z myślą o ewentualnej lokalizacji boisk 
z programów rządowych. Przypominam, że miasto może skorzystać 
z dwóch programów: „Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Blisko Boisko”. 
Mamy mocny argument – Marki nie mają dotąd boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. W nadesłanej odpowiedzi burmistrz przedstawił 
założenia i kryteria, na których podstawie miasto może starać się 
o dofinansowanie. 

Działka, na której może zostać zlokalizowane boisko, musi mieć 
około 3 tys. mkw. Jej kształt powinien pozwolić na wybudowanie bo-
iska piłkarskiego o wymiarach 30x62m z ogrodzeniem o wysokości 4 
metrów oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej 
o wymiarach 19,1x32,1m lub boiska wielofunkcyjnego, umożliwiają-
cego dodatkowo grę w piłkę ręczną o wymiarach 30x50m. Dodat-
kowym wymogiem jest również lokalizacja budynku o powierzchni 
użytkowej 60 mkw. Powinny się w nim znaleźć: magazyn sprzętu, 
oddzielne szatnie dla drużyn, zespół higieniczno – sanitarny oraz 
pomieszczenia dla gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. 
Jak pisze burmistrz, spełnienie tych wymogów na terenach placówek 
oświatowych okazało się niemożliwe. 

Szkoła Podstawowa nr 1 dysponuje projektem zagospodarowania 
terenu, przewidującym utworzenie dwóch niewielkich boisk wielo-
funkcyjnych, bieżni i innych urządzeń sportowych. Ukształtowanie 
terenu – według burmistrza - dyskwalifikuje ten obiekt do lokalizacji 

boisk z omawianych programów. Nie pozostaje więc nam nic innego, 
jak tylko trzymać kciuki za szybką realizację opisywanego zagospo-
darowania terenu wokół szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 ma prawomocny projekt budowlany wraz 
z projektem zagospodarowania terenu, który przewiduje budowę 
boiska piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, 
60-metrowej bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoków w dal. 
Zatwierdzony projekt budowlany blokuje możliwość zlokalizowania 
na tym terenie boisk wielofunkcyjnych. Niestety, nie wiemy, kiedy 
projekt został zatwierdzony oraz - co ważniejsze - kiedy nastąpi 
realizacja tego przedsięwzięcia. Trzeba zwrócić uwagę, że realizacja 
będzie w całości pokrywana z budżetu gminy. Możliwe, że można się 
starać i uda się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, za 
co (zważywszy na doświadczenie w tej materii) też gorąco trzymamy 
kciuki.

Szkoła Podstawowa nr 4 po wybudowaniu sali gimnastycznej 
dysponuje zbyt małym terenem, by było możliwe ulokowanie tam 
boisk wielofunkcyjnych. 

Największe nadzieje pokładaliśmy w terenie przy Szkole Pod-
stawowej nr 5. Teren jest spory i bez problemu zmieściłyby się 
opisywane obiekty. Niestety z pisma wynika, że jest to obszar leśny, 
co nie daje możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Mamy 
nadzieję, że przy pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz przy zmianach w planie ten 
teren zostanie uwzględniony i przeznaczony na usługi oświatowe. Co 
ciekawe, dziś w tym miejscu znajduje się… boisko szkolne.

Wszystko wskazuje na to, że pozostaje nam czekać na ogłoszenie 
wyników naboru na dofinansowanie. Miasto złożyło wniosek 24 
listopada 2008 r., stawiając na lokalizację przy ul. Lotników. Mamy 
nadzieję, że uda się otrzymać dofinansowanie i że w Markach 
doczekamy się uroczystego otwarcia boiska na miarę XXI wieku. 
Z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców.

Klub Radnych „O Przyszłość Marek”

Kiedy i gdzie „Orlik” w Markach?

4. Stworzenie sekcji baseballa  w Marcovii
5. Szkolenie dla nauczycieli  i instruktorów tej dyscypliny
6.  Rozpropagowanie baseballa w Markach:

- podczas spartakiady rodzinnej MSG (wrzesień 2009), 
-  poprzez rozegranie oficjalnego meczu ligowego baseballa na 
Marcovii (sierpień/wrzesień 2009).

Będziemy informować na łamach czerwcowej gazety MSG o dal-
szych losach Mareckiego Baseballa. Zapraszam do współpracy 
wszystkich chętnych, którym podoba się ten pomysł.

Andrzej Szczepanik
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Uroczyste otwarcie boiska w Zielonce.

Uroczyste otwarcie boiska w Zielonce.

W dniu 20 czerwca (sobota)
na obiektach MTS Marcovia 2000, odbędzie się 

„II Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa MSG”
oraz „II Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Reprezentujących Mareckie Firmy”

o Puchar Prezesa MTS Marcovia 2000
Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące turniejów 

można uzyskać w sekretariacie klubu, ul. Wspólna 12 
oraz pod numerem (22) 781-12-84.



www.msg.net.pl10

k u l t u r a

Klub Radnych „O przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowkiTadeusz Skłodowski

e-mail:  radni@msg.net.pl     tel.: 506-607-318

Wielkimi krokami zbliża się 100 rocznica śmierci Mikołaja Kon-
stantego Čiurlionisa - genialnego malarza i grafika oraz cenionego 
kompozytora litewskiego. To postać silnie związana z Ziemią Marec-
ką - artysta trzecią część życia spędził w Warszawie, a zmarł w sa-
natorium w Pustelniku, który obecnie jest dzielnicą naszego miasta. 
Dom ten stoi przy ul. Kasztanowej 31, gdzie od lat dwudziestych 
XX wieku Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą ośrodek 
szkolno-wychowawczy. Materiały dotyczące jego życia i twórczości 
oraz wystaw, koncertów, imprez, plenerów, a także informacje 
o krytykach sztuki, pisarzach i animatorach kultury zajmujących się 
Čiurlionisem, gromadzi Marecki Ośrodek Kultury i publikuje je na 
pierwszej polskiej stronie internetowej poświęconej temu artyście. 
10 maja 2009 odbył się w Mareckim Ośrodku Kultury uroczysty 
Wieczór Trzech Muz, w całości poświęcony właśnie Čiurlionisowi 
- malarstwo, poezja i muzyka splotły się w jedną opowieść o jego 
życiu i pracy twórczej. Wśród zaproszonych gości był attache kultu-
ralny ambasady Litwy -  Jurgis Giedrys, Jadwiga Siedlecka - Siwuda 
- autorka biografii Mikołaja Konstantego Čiurlionisa, Jacek Antoni 
Zieliński - malarz i krytyk sztuki, Irena Podobas - znakomita pianist-
ka oraz Romuald Mieczkowski - poeta, pisarz, redaktor, wydawca 
i animator kultury. Przybyli także przedstawiciele lokalnych władz 
z przewodniczącą rady miasta Marią Przybusz - Piwko na czele, 
goście z Zakroczymia - miejsca, gdzie Čiurlionis i jego przyjaciel 
Eugeniusz Morawski poszukiwali natchnienia, pojawili się Litwini 
mieszkający w Polsce, mareccy artyści oraz zawsze chętnie przyby-
wający na imprezy w MOK mieszkańcy Marek. 
Wieczór prowadziła Krystyna Klimecka, dyrektor Mareckiego 
Ośrodka Kultury. Rozpoczęła spotkanie podkreślając, jak znaczącą 
dla Marek postacią jest bohater niedzielnego wieczoru. Wyraziła 
radość, że tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie udało się zreali-
zować - w głównej Sali Galerii MOK zawisły reprodukcje obrazów 
M. K. Čiurlionisa z cyklu „Sonaty i fugi”, zgromadzone i zaaranżowane 
przez Hannę Klimecką, pomysłodawcę i komisarza wystawy, która 
także była siłą sprawczą powstania strony internetowej poświęconej 
wielkiemu Litwinowi. 
W drugiej sali wystawowej zaprezentowano rysunki organizatora 
pierwszej w PRL wystawy reprodukcji obrazów M. K. Čiurlionisa, au-
tora esejów i artykułów na temat jego twórczości, Jacka Antoniego 
Zielińskiego, zebrane w dwóch cyklach: „Skały i światło” oraz „Pejzaż 
skalisty”, a także obraz z najważniejszego cyklu „A fala światła się 
rozwija...”. Później głos zabrała Jadwiga Siedlecka-Siwuda przed-
stawiając najważniejsze etapy życia i twórczości M. K. Čiurlionisa 
oraz jego liczne związki z Warszawą: to tutaj stworzył cykl obrazów 
„Laidotuviu simfonija“ i zaczął tworzyć poemat „Jura“. W stolicy 
mieszkał także Eugeniusz Morawski, malarz i kompozytor, najbliższy 
przyjaciel Čiurlionisa. 
W dalszej części wieczoru Jacek Antoni Zieliński, krytyk sztuki, 
malarz i miłośnik prac Čiurlionisa, przedstawił krótką historię malar-

stwa Ciurlionisa, oprowadził gości po wystawie i sposób szczególny 
podkreślił geniusz twórcy, którego wizje malarskie wyraźnie wyprze-
dzały współczesną mu epokę. Następnie Jurgis Giedrys, attache 
kulturalny ambasady Litwy, podziękował organizatorom spotkania za 
cenną inicjatywę dbania o dorobek największego litewskiego artysty. 
Zaznaczył, iż ośrodek kultury w Markach jest jedynym w Polsce, który 
w tak pełny sposób przedstawia życie i twórczość Čiurlionisa. Kolej-
nym etapem niedzielnego spotkania był koncert muzyki Čiurlionisa 
w wykonaniu znakomitej pianistki Ireny Podobas, która wykonała 
Nokturn oraz Mazurek - piękne wykonania utworów litewskiego ar-

tysty uwypuklały dobitnie silny związek malarstwa Čiurlionisa z jego 
muzyką - nikt z zebranych nie miał wątpliwości, że wizje malarskie i 
wizje muzyczne tego autora stanowią integralną całość, przenikają 
się wzajemnie i doskonale uzupełniają. To, że twórczość Čiurlionisa 
ma dla Litwy ogromne znaczenie, stwierdził już Jurgis Giedrys - nato-
miast Romuald Mieczkowski pokazał jak wielką inspiracją jest on dla 
poetów, kiedy to mistrzowsko zinterpretował kilka wierszy zawartych 
w przygotowywanej przez siebie antologii o Čiurlionisie. 
Dyrektor MOK, kończąc spotkanie, podkreśliła, że do zaprezen-
towania czeka jeszcze bardzo wiele ciekawych materiałów, a już 
szczególnie setna rocznica urodzin wymaga odpowiedniej oprawy 
artystycznej i merytorycznej, toteż należy się spodziewać kolejnych 
interesujących wydarzeń kulturalnych powiązanych ze słynnym 
artystą. Każdy, kto przybył na niedzielny wieczór, nie mógł mieć 
wątpliwości, jak wielkim artystą był Čiurlionis - jego obrazy i jego 
muzyka są tego niezbitym dowodem.

Anna Dąbrowska - Pękocka, MOK w Markach

Wieczór Trzech Muz - Konstanty Čiurlionis

W ostatnich tygodniach - zarówno w prasie jak i w telewizji - poja-
wiły się informacje o rozmowach w sprawie budowy bazy treningowej 
Polonii Warszawa w Markach. Po kilku turach rozmów między zain-
teresowanymi stronami, czyli burmistrzem Januszem Werczyńskim, 
właścicielem Polonii Józefem Wojciechowskim i zarządem klubu 
Marcovia, zostało uzgodnione porozumienie dotyczące zakresu 
inwestycji Polonii w obiekty przy ulicy Wspólnej 12 w Markach oraz 
współpracy między klubami. W pierwszej fazie mają zostać wybu-
dowane trzy boiska piłkarskie o nawierzchni trawiastej z systemem 
drenażu i nawadniania. Kolejnym krokiem będzie postawienie 
obiektu typu hotelowego (kontenerowego), w którym znajdą miejsce 
gabinety odnowy i pokoje mieszkalne. Cały obiekt miałby zostać 
objęty systemem monitoringu i ochroną fizyczną.

Najważniejszą sprawą dla mnie, reprezentującego klub Marcovia 
w rozmowach, było to, by po zakończeniu budowy boisk możliwość 

korzystania z nich miała nie tylko pierwsza drużyna Polonii oraz 
drużyna Młodej Ekstraklasy, ale także wszystkie drużyny seniorskie 
i młodzieżowe naszego klubu. I udało sie to osiągnąć. Jak wiadomo, 
obecna baza treningowa Marcovii ogranicza się właściwie do jednego 
boiska i jest zdecydowanie niewystarczająca dla wciąż rosnącej licz-
by młodych piłkarzy. Miasto na obecnym etapie przekazuje dotacje 
na utrzymanie obiektów oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Przekazało 
w ubiegłym roku środki finansowe na remont sali i budynku klubu, 
natomiast rozbudowa bazy sportowej jest obecnie poza możliwo-
ściami budżetu. Dlatego też możliwość współpracy klubu z Polonią 
Warszawa wydaje się być korzystna dla wszystkich stron.

Po dopracowaniu wszystkich szczegółów umowy burmistrz 
przedstawi ją radzie miasta do zaakceptowania. Oprócz powyższe-
go dokumentu dotyczącego infrastruktury sportowej, zostanie też 
podpisana umowa między Polonią Warszawa a MTS Marcovia 2000 
o wzajemnej współpracy sportowej. O postępach prac będziemy 
czytelników na bieżąco informować. 

 Grzegorz Miechowicz

Klub Polonia w Markach
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 1.  Sklep „U Gabrysi”, ul. Małachowskiego 112
 2.  Sklep SMACZEK mięsno-wędliniarski, ul. Małachowskiego 4
 3. Sklep Osiedlowy u Pani Wandy, ul. Piłsudskiego 115 D
 4. Sklep Pani Iwony Groszyk, ul. Piłsudskiego 109
 5. KRYS MAR, ul. Szczęśliwa 30
 6. MIRA MAR, ul. Piłsudskiego 87
 7. RSH Sklep nr 28, ul. Bandurskiego 3
 8. RSH Sklep nr 31, ul. Piłsudskiego 138
 9. Sklep Ogólnospożywczy, ul. Wspólna 30
 10. Sklep „Koliber” ,Osiedle „Horowa Góra”
 11. Sklep ul. Sportowa
 12. Poczta Polska, ul. Sportowa
 13. Sklep, róg ul. Sowińskiego i Sportowej
 14. Sklep, ul. Szkolna
 15. Sklep, ul Ząbkowska
 16. Sklep, ul. Leśna
 17. Sklep, ul. Kosynierów
 18. Sklep u Zenka, ul Główna
 19. Przychodnia ESCULAP, ul Fabryczna 1
 20. Urząd Miasta Marki
 21.  Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ul Piłsudskiego (oddział i filia)
 22. Sklep Państwa Sobańskich, ul. Pomnikowa 19
 23.  Sklep Spżywczo Monopolowy “GABRIELA”, Małachowskiego 12
 24. MARCPOL, Al. Piłsudskiego
 25. Sklep Spożywczt ADAM, ul. Kościuszki 64B
 26. Sklep Spożywczy Iwona Prus, ul.Pułaskiego 36A
 27. Sklep Spożywczy Ewa Szczepanowska, Ul. Legionowa 57D
 28. Sklep Spożywczy Maria Broma, Wanda Broma, ul.Legionowa 38
 29. Sklep Promyk Gendek Hanna, Pajer Małgorzata, ul.Radna 2
 30. RSH sklep nr 3 Pawilon, ul.Legionowa 1
 31. Sklep Smok Andrzej Smoczyński, ul.Mała 3
 32. Sklep Renata Wołowicz, ul. Ks. Ignacego Skorupki 2a
 33. Sklep Ewa Gajo, ul.Cmentarna 4
 34. Sklep Maria Bartosińska, ul.Dmowskiego
 35. Kwiaciarnia „Kamelia” Ryszard Surmacz, ul. Lipowa 2
 36. Sklep Spożywczy „Wikola”, ul. Promienna 15
 37. Apteka, ul Piłsudskiego 176
 37. Market „Nowy”, ul Kościuszki 36
 38.  ELPAT - księgarnia językowa, kosmetyki, ul. Briggsów 5
 39.  Kiosk - sklep zabawkarski, ul. Piłsudskiego 28
 40.  Sklep zoologiczny, ul. Piłsudskiego 74

Naszą gazetę znajdziesz w tych miejscach:

FACHOWIEC BRANŻY REMONTOWO - 
BUDOWLANEJ PRZYJMIE ZLECENIA

tel. kom. 697 130 185

Interior Centrum Sp.j.
ul. Ciurlionisa 3, 05-260 Marki

tel. (0 -22) 799 18 19, fax (0-22) 771 24 96 
e-mail: interior@grupapsb.com.pl www.interiorcentrum.com.pl

CENTRUM DOCIEPE¡ BUDYNKÓW

MIESZAMY TYNKI I FARBY JU  ̊OD 24 h

Firma specjalizuje sí  w handlu detalicznym i hurtowym materia∏ami budowlanymi.

Elewacje wykonane w systemei Terranova

Oferuje:
• p∏yty gipsowo-kartonowe
• profile do p∏yt g-k i sufitów podwieszanych
• sufity podwieszane mineralne ARMSTRONG
• docieplenia poddaszy - we∏na ISOVER, PAROC, URSA
• styropian TERMO ORGANIKA
• cement, ceg∏a, wapno
• kleje do glazury CERESIT, ATLAS, CEKOL
• gipsy szpachlowe i tynkarskieDOLINANIDY,
KNAUF, CEKOL

• folie budowlane, paroizolacyjne 
i wiatroizolacyjne
• tynki akrylowe, mineralne
farby wewń trzne i elewacyjne 
- w∏asne mieszalniki

• promocyjne ceny
• doradztwo techniczne
• mi∏a i fachowa obs∏uga
• transport do klienta gratis

05-270 Marki, ul. Fabryczna 95,
czynny

poniedziałek - piątek  8:00 - 19:00
                         sobota - niedziela       8:00 - 15:00
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e-mail: godex@neostrada.pl


