
Szanowni Mieszkańcy
Kiedy przejeżdżam przez sąsiednie miasto, widzę nowy tunel, nowe 

przedszkole, nowy basen, nową trybunę na stadionie, nowe i remonto-
wane drogi. To wszystko dzieje się tuż za naszym płotem. Ale niestety 
nie u nas. My nie mamy takiego gospodarza, jak nasz sąsiad. A szkoda, 
bo Marki są miastem, w którym drzemie ogromny potencjał i możliwo-
ści. Udowodnili to sami mieszkańcy, którzy w pokojowy sposób wywalczyli 
przetarg na budowę obwodnicy. Pokazali wówczas, że są społeczeństwem 
na wskroś obywatelskim i zaprzeczyli tezie, że Marki są sypialnią Warsza-
wy. Ten potencjał warto pielęgnować i wydobywać z niego to, co najlep-
sze.  Dlatego zdecydowałem się kandydować na stanowisko burmistrza 
z Komitetu Wyborczego Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Stąd 
hasło „Tak, możemy lepiej” – wspólnie samorząd z mieszkańcami. 
Nie możemy przespać kolejnych czterech lat.

Zapraszam do zapoznania się z naszą wizją Marek i szczegółowym 
programem. Razem tworzymy zespół, który wie jak zmienić Naszą Małą 
Ojczyznę.
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Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze już po raz czwarty ma zaszczyt przedstawić 
swoich kandydatów na radnych i po raz czwarty zwraca się do Was, Drodzy Państwo, 
o głos poparcia. Mijająca kadencja 2010-2014 była trudna, ale i pod każdym względem 
wyjątkowa. 

Dzięki Państwa poparciu wprowadziliśmy do Rady Miasta siedmiu radnych, którzy ni-
czym taran kruszyli dotychczasowe sposoby zarządzania miastem. Bez wątpienia byli-
śmy w awangardzie zmian – potrafi liśmy zaprezentować na tyle wiarygodny i atrakcyjny 
program działania, że uzyskiwał on często poparcie większości w radzie.

Dziś trudno sobie wyobrazić naszą rzeczywistość bez orlików. Zarówno ten przy ul. Stawowej 
jak i Okólnej tętnią życiem od rana do późnej nocy, choć - zdaniem radnych z ugrupowania bur-
mistrza - orlik przy ul. Stawowej to „nieprzemyślana inwestycja”. Wszyscy pamiętamy mokre lata 
2010 i 2011. W 2011 r. środków na melioracje i odwodnienia było tyle, co kot napłakał. Dzięki 
nam zabezpieczono pieniądze na ten cel wysokości kilku milionów złotych. Dziś dużo spokojniej 
w wielu częściach naszego miasta mieszkańcy mogą przyglądać się opadom deszczu.

Gdy rozpoczynała się budowa sieci kanalizacyjnej w naszym mieście, to nasi radni już 
wtedy dopytywali się jak będzie wyglądał sposób przyłączania mieszkańców. To dzięki na-
szej inicjatywie udało się zabezpieczyć środki w budżecie miasta na nieodpłatne projekty 
przyłączy kanalizacyjnych dla wszystkich mieszkańców. Tempo i zakres prac podczas bu-
dowy kanalizacji nie przysłaniał naszym radnym chłodnego spojrzenia na tę inwestycję. 
Widzieliśmy nieprawidłowości, które powstawały w trakcie wykonywania tych robót. Inter-
weniowaliśmy wielokrotnie apelując, że brak odpowiedniego nadzoru powoduje dość swo-
bodny sposób wykonywania prac przez wykonawców. Niestety, nasze apele nie trafi ały na 
podatny grunt i były przez burmistrza w większości przypadków ignorowane lub traktowane 
jako sposób dezawuowania wielkiego dzieła. Nasze obawy potwierdziły się po odtworzeniu 
dróg. Zdaniem urzędników i burmistrza, były  dobrze zrobione, nasze zdanie i mieszkańców 
jest zgoła odmienne. Powołana Komisja Infrastruktury doprowadziła do wykonania eksper-
tyzy przez niezależnego specjalistę, który w wielu przypadkach potwierdził nasze obawy.  

Dzięki zaangażowaniu i wizji naszych radnych udało się doprowadzić do zaprojekto-
wania siedziby Gimnazjum nr 1. Obiekt, który powstanie przy Wspólnej, będzie nie tylko 
placówką edukacyjna, ale obiektem z pełnym zapleczem sportowym, basenem i salą 
widowiskowo-koncertową.

Z naszej inicjatywy powstał projekt aplikowania o środki zewnętrzne na termomoderni-
zację budynków użyteczności publicznej. Pełnej termomodernizacji dokonano we wszyst-
kich przedszkolach, szkołach i w budynku Urzędu Miasta.

Szanowni Państwo! 
Od 18 lat w naszym Mieście rządzi ten sam burmistrz. To wystarczający okres, aby sa-

memu można było wyrobić zdanie, jak jest naprawdę. Od Państwa zależy, czy ponownie 
dacie się nabrać na wspaniałe obietnice i pięknie brzmiące słowa. W Waszych skrzyn-
kach znajdziecie ulotki, z których dowiecie się, że Marki są profesjonalnie zarządzanym 
miastem. Rzeczywistość jest zgoła odmienna. Nie chcemy zadawać ciągle pytań, dlacze-
go u nas jest inaczej niż w sąsiednich miastach.

Przedstawiam Państwu zespół ludzi, który jest mieszanką młodości i doświadcze-
nia. Dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć - TAK! MOŻEMY LEPIEJ. 
Lepiej zarządzać, lepiej szanować wydawane publiczne pieniądze, lepiej współpra-
cować z mieszkańcami i lepiej realizować nasze potrzeby. Nieobce są nam problemy 
młodzieży, młodych matek wychowujących dzieci, jak i starszych mieszkańców na-
szego miasta. W Markach nie jest potrzebna wielka polityka. To jest nasze miasto, 
zadbajmy o nie, jest okazja dokonania zmian. Postawmy tym razem na tych, którzy 
są aktywni, mają pomysły i poświęcają czas, by żyło się lepiej nam wszystkim. Takimi 
osobami są kandydaci na radnych z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Przedstawiamy również naszego kandydata na burmistrza. To Jacek Orych. W wybo-
rach w 2010 roku był bardzo blisko sukcesu. Nietrudno sobie wyobrazić, że wielu pro-
blemów z ostatnich czterech lat można byłoby uniknąć, gdyby już wtedy objął stery w ra-
tuszu. Jacek Orych to człowiek o olbrzymim sercu. Społecznik z krwi i kości angażujący 
się lub tworzący wiele cennych inicjatyw - zaangażowany w projekt budowy obwodnicy 
Marek, współtwórca serwisu Naprawmyto, który ułatwia zgłaszanie wszelkich usterek 
w infrastrukturze miejskiej. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie taki system 
funkcjonuje. Jako prezes stowarzyszenia Grupa Marki 2020 przyniósł do ratusza ideę 
budżetu obywatelskiego. Możemy Jacka spotkać podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy, Spartakiady Rodzinnej, biegu Nocny Marek, w czasie oddawania honorowo krwi. 
Wreszcie jako św. Mikołaj rozwozi paczki najuboższym dzieciom. 

Jacek Orych to również doświadczony pracownik administracji publicznej, potrafi ący 
z powodzeniem zarządzać zespołem ludzi. Jego zaangażowanie, pracowitość i analitycz-
ne podejście do wszelkich problemów diametralnie odmieni sposób sprawowania władzy 
w naszym mieście.

Zaufajmy i postawmy na Jacka Orycha
Dariusz Pietrucha

prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego     

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Wyborcy!

w dolnym rzędzie: Emilia Kaczmarczyk, Marlena Stosio, Agnieszka Jaworek, Jacek Orych, Anna Dąbrowska, Katarzyna Hałasa;
w górnym rzędzie: Marcin Dąbrowski, Norbert Pisarski, Jan Orłowski, Przemysław Lis, Michał Jaroch, Marcin Nowak, Tomasz Waligórski, Dariusz Pietrucha, Ryszard Węsierski, 

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc, Sławomir Mateuszczyk, Paweł Pniewski, Daniel Klimek i Ryszard Korotko. 
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Marki to stale rozrastające się miasto. Cieszymy się, że mamy coraz więcej obywa-
teli. Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno „starym”, jak i „nowym” mieszkańcom, 
czyli nam wszystkim, stworzyć godne warunki życia. Jednak rosnąca liczba miesz-
kańców oraz fakt, że w poprzednich kadencjach nie zrealizowano jeszcze wielu pod-
stawowych inwestycji, stawia przed nami ogromne wyzwanie. Jak temu podołać? 
Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem, ale jednocześnie mamy świadomość, że nasi 
mieszkańcy nie mogą w nieskończoność czekać na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb. Program, który przedstawiamy poniżej, jest wynikiem analiz potrzeb miesz-
kańców.

Tak, możemy lepiej zarządzać mareckimi fi nansami
Mamy pełną świadomość, że wdrażanie wielu inwestycji w oparciu tylko o budżet na-

szego miasta jest bardzo trudne. Abyśmy mogli dynamicznie nadrabiać cywilizacyjne za-
późnienie, powołamy zespół, który – mając jasno zdefi niowane cele – będzie aktywnie 
szukać zewnętrznych źródeł fi nansowania. To przede wszystkim środki unijne, ale i budżet 
centralny, wojewódzki czy agencji rządowych. Zadbamy o profesjonalizm w tej dziedzinie.

Drugim i bardzo ważnym zadaniem będzie zintensyfi kowanie działań polegających na 
zwiększeniu wpływów do budżetu miasta. Wszyscy wiemy, że w Markach mieszka wie-
le osób, które z różnych przyczyn nie są zameldowane w naszym mieście. Szacujemy 
ostrożnie, że z tego tytułu nie wpływa do kasy miasta ok. 6 milionów złotych rocznie. Po-
dejmowane działania w tym zakresie przez magistrat były po prostu nieudolne i przynio-
sły mizerny efekt. Mamy na to proste rozwiązanie. Należy skutecznie zachęcić naszych 
niezameldowanych mieszkańców, aby złożyli w urzędzie skarbowym na druku NIP-3 infor-
mację o nowym miejscu zamieszkania – bez konieczności meldowania się w Markach. 
Gra idzie o duże pieniądze, więc warto stworzyć atrakcyjną paletę zachęt dla naszych 
mieszkańców.

Tak, możemy lepiej zarządzać miejską infrastrukturą
Dziś możemy śmiało powiedzieć, że obwodnica Marek, przy niemałym naszym zaanga-

żowaniu, stała się faktem. W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat ruch tranzytowy zosta-
nie wyprowadzony z naszego miasta. Drogi w Markach to nie tylko obwodnica, to przede 
wszystkim drogi lokalne, na które od bardzo wielu lat czekają mieszkańcy. W dużej części 
miasta mamy już wybudowaną kanalizację sanitarną, co w znacznym stopniu pozwo-
li nam na odbudowę istniejących i budowę nowych dróg z odwodnieniem, chodnikami 
i oświetleniem. Stworzymy rzetelny i realny plan tych inwestycji, tak, abyśmy wiedzieli co 
będziemy robić za rok, dwa czy pięć, a nie tak jak dotychczas, kiedy realizacja i plano-
wanie inwestycji odbywa się od budżetu do budżetu, czyli z roku na rok. I znów kluczową 
kwestią będzie zdobycie pieniędzy na ten cel, dlatego niezbędnym będzie korzystanie 
z możliwości wsparcia zewnętrznego.

Dziś wiemy, że najsłabszym ogniwem w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta jest nadzór 
inwestorski. Wielokrotnie doświadczaliśmy, że wykonawcy mieli zbyt dużą swobodę przy 
prowadzeniu inwestycji w mieście. Wdrożymy system pozwalający na ciągłe monitorowa-
nie robót wykonywanych w mieście tak, aby pieniądze naszych podatników były wydane 
jak najefektywniej.

Wielu mieszkańców Marek latami czeka na wykup gruntów pod drogi. W czasie kon-
sultacji z mieszkańcami odnotowaliśmy duże poczucie krzywdy w tym zakresie. Obie-
cujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby ten problem w usystematyzowany sposób 
rozwiązać.

Tak, możemy lepiej organizować marecką edukację
Piętnaście lat temu weszła w życie reforma edukacji. Już wtedy było wiadomo, że 

w Markach potrzebne jest nowe i duże gimnazjum. W minionej kadencji po wielu zawiro-
waniach udało się nam w końcu ustalić jego lokalizację, zaprojektować obiekt i uzyskać 
pozwolenie na budowę. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca. W nadchodzącej kaden-
cji powstanie nowa siedziba Gimnazjum nr 1.

Palącym problemem jest brak miejsca w szkołach podstawowych i przedszkolach. Jak 
najszybciej podejmiemy działania, aby rozpocząć prace zmierzające do zaprojektowania 
i wybudowania kolejnego budynku edukacyjnego połączonego z oddziałami przedszkol-
nymi i żłobkowymi. Teren pod tę inwestycję miasto już posiada.

Mamy bogatą historię, ale chcemy być też nowoczesnym społeczeństwem, dlatego 
należy nawiązać współpracę naszych placówek oświatowych z uczelniami wyższymi oraz 
fi rmami z branży IT, aby umożliwić uczniom mareckich szkół kontakt z najnowocześniej-
szymi technologiami.

Tak, możemy lepiej inwestować w sport i rekreację
Stawiamy na sport jako najlepszy instrument, służący wychowaniu. Sportowe zmaga-

nia wywierają pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Dla 
młodych ludzi m.in. z trudnych środowisk stanowi on główną, a czasami jedyną sferę 
aktywności społecznej. Dlatego będziemy wspierać działalność uczniowskich klubów 
sportowych i efektywnie zarządzać miejską bazą sportową.

W ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej będziemy dążyć do budowy kolejnych 
placów zabaw, z coraz większą infrastrukturą rekreacyjną (siłownie plenerowe), aby 
w każdym rejonie naszego miasta dzieci i młodzież oraz seniorzy mogli bezpiecznie i przy-
jemnie spędzać czas. Doprowadzimy do zaprojektowania i wybudowania ścieżek rowe-
rowych.

Tak, możemy lepiej zadbać o nasze bezpieczeństwo
Przestępstwa przeciwko mieniu oraz chuligańskie wybryki wpływają na brak poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. Doprowadzimy do rozbudowy sieci monitoringu w miej-
scach wymagających stałego nadzoru.

Aktywnie będziemy wspierać działalność policji poprzez dofi nansowanie projektów 
podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców.

Wprowadzimy program poprawy bezpieczeństwa na mareckich drogach, ze szczegól-
nym uwzględnieniem terenów wokół obiektów użyteczności publicznej.

Będziemy wspierać organizacje i stowarzyszenia dbające o bezpieczeństwo w naszym 
mieście.

Tak, możemy razem…
Chcemy i będziemy do tego dążyć, aby w Markach rozwijało się społeczeństwo obywa-

telskie. To jest dla nas jedno z najważniejszych zadań. Nikt nie zna lepiej potrzeb miasta 
niż jego mieszkańcy. Konsultacje społeczne to do tej pory zupełnie niewykorzystywane 
narzędzie. Będziemy nie tylko informować, ale przede wszystkim konsultować. Wdrożymy 
pakiet obywatelski, czyli zestaw narzędzi dający mieszkańcom możliwość współdecydo-
wania o rozwoju Marek.

Drugim niezmiernie ważnym elementem będzie współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi. Nie wszystkie działania muszą być wykonywane przez miasto. Wiele przedsię-
wzięć dużo lepiej i efektywniej wykonają organizacje pozarządowe. Należy wyodrębnić 
w budżecie środki na konkursy dla tych organizacji. To jest idealny sposób na zaangażo-
wanie i wyzwolenie społecznej energii. Jednym z zadań może być zorganizowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży poza szkołą, w czasie wakacji lub ferii. Śmiało takim organiza-
cjom będzie można zlecać również zajęcia dla seniorów.

Tak, musimy zbudować markę naszego miasta
Położenie Marek jest bardzo atrakcyjne. Bliskość Warszawy i dobre połączenie komu-

nikacyjne ze stolicą, niebawem obwodnica, to niewątpliwe atuty naszego miasta. Należy 
dołożyć wszelkich starań, aby szeroko promować Marki i stwarzać zachęty dla rozwoju 
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Doprowadzimy do stworzenia katalogu imprez miejskich, tak aby stały się one zachętą 
do odwiedzania naszego miasta. Wszystkie imprezy organizowane w Markach będą trak-
towane jako promocja miasta i wykorzystywane w tym celu.

Program Mareckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego  

Poradnik wyborcy
16 listopada ruszymy do urn, by wybrać nowe władze samorządowe. Lokale wy-
borcze te same, urna tego samego kształtu, jednak sposób wyboru radnych bę-
dzie diametralnie różny.

Po raz pierwszy wybierzemy naszych reprezentantów do rady miasta w jednoman-
datowych wyborach większościowych. Do tej pory głosowaliśmy w wyborach pro-
porcjonalnych. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że oddając nasz głos głosowaliśmy 
zarówno na kandydata, jak i na listę wyborczą, która go wystawiła. Następnie man-
daty radnych rozdzielane były na poszczególne listy proporcjonalnie do osiągniętego 
wyniku w skali okręgu i całego miasta.

Tym razem zasady będą proste. Głosujemy wyłącznie na nazwisko. Wygrywa ten kan-
dydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Każdy komitet wyborczy może poprzeć tylko 
jednego kandydata w danym okręgu, a więc na karcie do głosowania nie znajdziemy jak 
dotychczas długich list kandydatów każdego komitetu wyborczego, tylko wymienione na-
zwiska kandydatów na radnych z adnotacją, przez które komitety są popierani.

Marki podzielone zostały na 21 okręgów wyborczych. W każdym z nich na białej 
karcie do głosowania będziemy mogli zagłosować na jednego kandydata i wybrać 
tylko jednego radnego. Zostanie nim zawsze ten, kto uzyska najwięcej głosów i nie-
istotne będzie z jakiego komitetu będzie startował i jaki wynik osiągną kandydaci 
w pozostałych okręgach. Zwycięzca bierze wszystko.

Nie zmienią się natomiast zasady wyboru radnych do rady powiatu wołomińskiego 
i sejmiku województwa mazowieckiego. Na żółtej karcie do głosowania znajdziemy 
listy kandydatów (od 3 do 6 osób) do rady powiatu wystawione przez komitety wybor-
cze. Oddajemy jeden głos. 3 mandatami radnych możliwymi do uzyskania w okręgu 
obejmującym Marki podzielą się komitety, których listy zdobędą największą liczbę 
głosów. Natomiast kandydata do sejmiku skreślimy na karcie koloru niebieskiego. 
Również wybieramy tylko jedno nazwisko spośród list zgłoszonych przez komitety 
wyborcze.

Najistotniejszą okazać się może karta do głosowania koloru różowego. Znajdą się 
na niej ułożone w porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów na burmistrza mia-
sta Marki. Znakiem „X” zaznaczamy kratkę tylko przy jednym popieranym przez nas 
kandydacie.

Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7:00-21:00 i zlokalizowane zostaną 
w mareckich szkołach. By móc zagłosować, konieczne jest okazanie komisji wybor-
czej dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
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Sławomir Mateuszczyk
Kandydat z okręgu nr 1

Mam 43 lata. Ukończyłem studia na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. W życiu zawodowym zarządzam 
systemem informatycznym dużej fi rmy. W 1997 r. zamiesz-
kałem na osiedlu Kosynierów. Społecznie brałem udział 
w budowie i utrzymaniu pierwszego na osiedlu taniego łącza
internetowego i serwera „kosnet.pl”. Później zbudowałem 
dom w pobliżu osiedla, bo uważam, że mieszkamy w świetnej 

lokalizacji i lepiej miasto dopasować do naszych potrzeb niż się z niego przeprowadzać. Nie 
należę do żadnej partii, jestem zwykłym mieszkańcem tego miasta - Waszym sąsiadem.

Wszyscy kandydaci piszą o drogach, przedszkolach, szkołach, placach zabaw i boiskach. 
Dla mnie również te problemy są priorytetem i będę dbał o ich sukcesywnie rozwiązywanie. 
Przedstawiając się Wam chciałbym jednak skupić się na tym, co mnie różni od pozostałych 
kandydatów – na tym, co dotyka wyłącznie nas, mieszkańców tych kilku ulic.

Przede wszystkim będę kontynuował akcję mającą na celu przywrócenie ekranów 
akustycznych, które zostały w 2013 r. bez zgody mieszkańców usunięte z planów budo-
wy obwodnicy Marek (na wysokości ul. Szpitalnej i ul. Pałacowej). Składaliśmy odwoła-
nia. Z pomocą członków Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego zbieraliśmy podpisy 
mieszkańców tego rejonu pod wnioskiem o przywrócenie ekranów. Zebraliśmy 626 pod-
pisów, ale i tak zostaliśmy zignorowani przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad, nasze wnioski i odwołania zostały odrzucone.

Uważamy, że wszyscy zostaliśmy oszukani. Od 10 lat pilnowaliśmy za każdym razem na 
kolejnych etapach planowania obwodnicy, żebyśmy byli skutecznie chronieni przed hałasem 
a w ostatniej chwili przed budową usłyszeliśmy – „przecież nikt Wam nic nie obiecywał”. To 
kłamstwo, bo przez 10 lat byliśmy zapewniani, że będą ekrany na tym odcinku. Decyzje admini-
stracyjne potwierdzały plany zbudowania ekranów. Na Ursynowie wystarczyłyby ekrany, ale ma 
być tunel. U nas też wystarczyłyby ekrany na całej długości trasy przez Marki, ale będą przerwy 
w ekranach i hałas w naszych domach. W czym niby jesteśmy gorsi od mieszkańców Ursynowa?

Na razie ocalały ekrany od strony osiedla Kosynierów. Mają mieć 8m wysokości, ale wg nowych 
norm dopuszczalnego hałasu ekrany od strony Kosynierów mogłyby być o połowę niższe. Musimy 
więc nadal pilnować, żeby w ostatniej chwili nie wydano wykonawcy zgody na niższe ekrany. Nadal 
będziemy domagać się zbudowania ekranów również od strony Szpitalnej i Pałacowej.

Zadbam o to, żeby miasto wymogło na wykonawcy obwodnicy wybudowanie tymczaso-
wych przejazdów w poprzek budowy obwodnicy – chodzi o dojazd do Szkoły Podstawowej 
nr 2 i przedszkoli, a także o przejazd ze Szpitalnej i Pałacowej do skrzyżowania przy Praktike-
rze. Szkolna już w tej chwili się korkuje, objazd nią będzie nierealny.

Chodnik na odcinku między osiedlem Drewnicka a wyjazdem z Makro zimą i w czasie opa-
dów deszczu robi się trudny do pokonania. Jego poprawienie będzie wymagało dogadania się 
z Ząbkami, ponieważ miejscami przecina granicę Marek i Ząbek. Korzysta z niego wiele osób 
z obu miast. Liczę więc na to, że Ząbki będą chciały współpracować.

Od ponad 15 lat nie udało się władzom miasta ucywilizować najkrótszego przejścia piesze-
go z Kosynierów do przystanków linii 190 – tego wzdłuż muru osiedla przy Drewnickiej. Chcę 
wrócić do tego tematu przy okazji nowego programu budowy dróg w Markach. Jestem przeko-
nany, że w końcu znajdziemy pieniądze na wykupienie tego terenu i utwardzenie go.

Zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach uważam za priorytet, ale następna w ko-
lejności jest ogólnodostępna przestrzeń do zabawy dla dzieci - tym razem w naszym rejonie. 
Miejskie place zabaw i boiska dla młodzieży obecnie budowane przez miasto są zbyt daleko, 
żeby nasze dzieci mogły z nich skorzystać.

Nie głosuj na pierwszego z brzegu! Wybierając na kogo oddać głos zastanów się co inni 
kandydaci do tej pory zrobili dla tego osiedla. Czy mogą się pochwalić czymś, czego dokonali 
tutaj, zanim pomyśleli o kandydowaniu?

Michał Jaroch
Kandydat z okręgu nr 2

Od ponad siedmiu lat jestem jednym z Was – mieszkań-
cem Marek. Mieszkam przy ul. Ząbkowskiej, mam wspaniałą 
żonę i dwójkę cudownych dzieci. Ukończyłem studia na wydzia-
le mechanicznym Politechniki Radomskiej oraz podyplomowe 
studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W życiu 
zawodowym na co dzień zajmuje się zarządzaniem jakością. 
W życiu społecznym w latach 2010-2014 miałem zaszczyt być 
radnym Marek, wybranym z listy Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Mar-

ki 2020, które jest autorem ciekawych akcji społecznych (Tak dla obwodnicy Marek, Św. 
Mikołaj mieszka w Markach, Zostaw 1 proc. w Markach). Doświadczenie zawodowe oraz 
z akcji społecznych pozwoliło mi skutecznie i aktywnie wypełniać obowiązki radnego Mia-
sta Marki. Czynnie brałem udział w obradach i dyskusjach, składałem interpelacje i wnio-
ski, dobrze orientowałem się w trudnych zagadnieniach budżetowych i fi nansowych.

W nadchodzących wyborach zdecydowałem się ponownie Państwa poprosić o głos, bo 
w naszym rejonie Marek w tej czterolatce będzie się akurat wiele działo. Chodzi przede 
wszystkim o budowę obwodnicy Marek. To, że miasto zostanie wreszcie odkorkowane, 
to ogromny powód do radości. Trzeba jednak dopilnować dwóch istotnych spraw. Chodzi 
przede wszystkim o zwiększenie ochrony akustycznej w przebiegu drogi (dłuższe i wyższe 
ekrany – w tej sprawie zbieraliśmy podpisy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad) oraz o dopilnowanie samorządu mareckiego, aby zawarł z wykonawcami S-8 umowę 
odtworzenia lub remontu dróg używanych przez ciężki sprzęt w trakcie budowy.

Ponadto celem moich działań będzie:
–  zmiana minimalnego standardu dróg w naszym rejonie z gruntowych na asfaltowe lub betonowe;

Anna Dąbrowska
Kandydatka z okręgu nr 3

Mam 50 lat, od 41 lat niezmiennie mieszkam w Markach. Jestem 
szczęśliwą mężatką i matką dwóch zdolnych, dorosłych córek. Po-
siadam wykształcenie wyższe magisterskie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowni-
czym w Państwowym Instytucie Geologicznym umożliwiło mi zdo-
bycie umiejętności swobodnej organizacji w zarządzaniu sprawami 
formalnymi i realizacji wdrażania projektów w życie. Jestem kobietą 
rzeczową, ambitną i konsekwentną. Pełnione przeze mnie stanowi-

sko wymaga pracy zadaniowej i w takiej najlepiej się odnajduję. Jako osoba aktywna i pełna chary-
zmy na co dzień, sprawnie realizuje wyznaczone cele – zarówno osobiste jak i zawodowe.

Już w przeszłości byłam zaangażowana w poprawę i rozwój miasta. Aktywnie działając w ra-
dzie rodziców walczyłam o rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2, co zakończyło się sukcesem. 
Wnioskowałam też o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Wraz z mężem 
byliśmy także głównymi organizatorami największego festynu szkolnego z okazji Dnia Dziecka 
w SP nr 2, z którego dochody przeznaczone były na zakup środków dydaktycznych dla szkoły.

Głosując na mnie, macie Państwo pewność, że wykorzystam umiejętności, doświadczenie 
i pomysły na poprawę jakości życia w Markach. Dzięki osobowości, empatii, poczuciu odpowie-
dzialności i doświadczeniu w realizacji takich projektów na co dzień, dołożę wszelkich starań, 
by w Markach nareszcie coś się zmieniło. Będę za tym, żeby wspierać działania zmierzające do 
możliwe najdalej idącej jawności życia publicznego.

Marki wymagają zmian. Pożądana transformacja to nie tylko przebudowa miasta, ale 
i zmiana polityki. Dlaczego sąsiednie gminy prosperują lepiej? Dlaczego Ząbki czy Zielonka 
mają więcej obiektów użytku publicznego, a nasze miasto wciąż pozostaje w cieniu? Zarzą-
dzający powinni aktywnie poszukiwać środków zewnętrznych na fi nansowanie rozwoju. Prócz 
środków UE, istnieją również alternatywne fundusze rządowe, po które przy skonstruowaniu 
odpowiednich wniosków możemy śmiało się ubiegać. Dlaczego działania w celu ich zdobycia 
były do tej pory podejmowane w niewielkim stopniu? Pracując w Radzie Miasta Marki, stawia-
łabym przede wszystkim na pozyskiwanie środków zewnętrznych na fi nansowanie inwestycji.

Jeśli mi Państwo zaufacie i będę miała zaszczyt Was reprezentować w radzie, będę 
zabiegać o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Pomysłem na rozwiązanie pro-
blemu będzie z pewnością o wiele bardziej rozbudowana sieć monitoringu i dodatkowe 
patrole piesze policji. Rozszerzenie systemu monitorowania wizyjnego, wzmożona obec-
ności policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń i przestępstw, to naj-
lepszy sposób na to, abyśmy my mieszkańcy czuli się bezpieczniej.

Bardzo leży mi na sercu stan infrastruktury drogowej. To nie tylko konieczność budowy dróg 
i chodników, ale również i ścieżek rowerowych. Zadbam o stworzenie ofert aktywnego spędzenia 
czasu wolnego w oparciu o już istniejące obiekty sportowe i parki (wraz z ich rozbudową). Będę 
wspierać organizacje pozarządowe działające na naszym terenie w zakresie propagowania aktyw-
nego wypoczynku oraz zajmujące się organizowaniem czasu wolnego naszej mareckiej młodzieży.

Jestem głęboko przekonana, że inwestowanie w edukację naszych dzieci to gwarancja najlepiej 
wydanych pieniędzy. To przecież oni za kilka, kilkanaście lat będą gospodarzami naszego mia-
sta. Dlatego dołożę ogromnych starań, aby rozbudowywać bazę szkolno-wychowawczą. 
W Markach musi powstać nowy budynek szkoły podstawowej, a nasi najmłodsi obywate-
le muszą mieć miejsce w przedszkolach i żłobkach.

Agnieszka Jaworek
Kandydatka z okręgu nr 4

Mam 33 lata, jestem mężatką i szczęśliwą mamą dwójki 
dzieci. Mieszkam w Markach od urodzenia. Ukończyłam li-
ceum ekonomiczne w Warszawie.

Jako mama małych dzieci znam problemy mareckich mło-
dych rodziców. Mój syn jest uczniem Szkoły Podstawowej 
Nr 2, dlatego też potrzeby tej placówki nie są mi obce. Jako 
radna będę zabiegała o polepszenie standardów nauczania 

w SP2, w szczególności w najmłodszych klasach – przystosowanie szkoły do nauki 5 
i 6-latków. Przyszkolny plac zabaw, mimo, że jest nowoczesny, nie spełnia jednak oczeki-
wań młodszych dzieci. Będę wnioskowała o to, aby na terenie szkoły powstał dodatkowy 
plac zabaw dla najmłodszych uczniów, by również i one mogły aktywnie spędzać czas na 
świeżym powietrzu.

Dużym problemem w Markach jest przepełnienie szkół podstawowych, dlatego też 
należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki w celu budowy nowej podstawówki i o to 
będę zabiegać, aby zmniejszyć obłożenie m.in. SP2.

Jednym z priorytetów moich działań będzie poprawa stanu chodników, aby bez problemu 
mogły poruszać się nimi rodziny z wózkami oraz osoby starsze.

Jako radna będę stawiała na aktywne spędzanie wolnego czasu wśród mieszkańców. Dzię-
ki zagospodarowaniu parku miejskiego (koniecznie z ogólnodostępną siłownią plenerową) 

–  poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz 
zwiększenie patroli policji;

–  wykorzystanie przez magistrat narzędzi do zarządzania miastem (Plany, Strategie, Pro-
gramy) i ich ewaluacja i ocena;

– wdrożenie w Markach budżetu zadaniowego (w kadencji 2010-2014 nie udało się).
Nie chciałbym obiecywać Państwu „gruszek na wierzbie”. To, o czym powyżej wspomi-

nam, wydaje się realne do realizacji. Robiąc mniejsze kroki do przodu dojdziemy dalej. Spo-
tykając się na co dzień z Państwa życzliwością wobec dotychczasowych działań samorzą-
dowych i społecznych proszę o ponowny wybór w głosowaniu 16 listopada 2014 r.

Nasi kandydaci do Rady Miasta
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Marcin Nowak
Kandydat z okręgu nr 5
Mam 24 lata, jestem absolwentem liceum o profi lu informa-

tycznym im. Jana Pawła II w Markach. Początkowo byłem miesz-
kańcem Pustelnika, od blisko 15 lat mieszkam przy ul. Jaracza. 
Od czterech lat pracuję w fi rmie z branży spożywczej na terenie 
Marek. Jestem członkiem koła wędkarskiego nr 14 w Markach. 
Regularnie uprawiam sport.

Kandyduję z okręgu nr 5. To rejon, który z racji zamieszkania 
znam jak własną kieszeń. Głównym problemem tej okolicy jest 

ulica Lisa-Kuli. Stan nawierzchni od wielu lat jest katastrofalny. Nie pamiętam już nawet, ile 
razy ta ulica była naprawiana, a ciągle jest to samo. Ulica Jaracza po obfi tych opadach po 
prostu płynie jak rwąca rzeka. Takich dróg w naszym rejonie jest bardzo dużo. Należy je po 
prostu porządnie utwardzić – zrobić to raz a dobrze. Remontu wymaga też chodnik przy ul. 
Lisa-Kuli. Będę zabiegał także o wybudowanie nowego odcinka chodnika w stronę Zielonki.

Kolejnym ważnym tematem w tym rejonie miasta jest usprawnienie ruchu przy ulicy Fa-
brycznej. Głównym problemem jest wyjazd z tej ulicy w kierunku Warszawy i Białegostoku. Na-
leży także położyć nacisk na bezpieczeństwo pieszych i odpowiednio zadbać o oznakowanie 
przejść dla pieszych (biało-czerwone pasy, fl uorescencyjne znaki drogowe).

Chciałbym również zagospodarować zbiornik Konne znajdujący się przy ulicy Stawowej. Wie-
lu mieszkańców naszego miasta, a w szczególności wędkarzy byłoby z tego powodu zadowolo-
nych. Należy także zrewitalizować park miejski, aby markowianie zyskali przyjazne miejsce do 
spędzania wolnego czasu. A skoro już jesteśmy przy temacie rekreacji, uważam, że w naszym 
mieście jest zbyt mało obiektów sportowych, a te które istnieją, nie są w pełni wykorzystywa-
ne. Mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby promocja sportu w Markach nabrała tempa.

Stan lokali komunalnych również pozostawia wiele do życzenia. O mieszkania komunalne 
i socjalne dla rodzin w trudnej sytuacji należy dbać i systematycznie je remontować, aby nie do-
prowadzić do sytuacji, kiedy to po kilku latach remont staje się mniej opłacalny niż postanowie-
nie nowych obiektów. Głównie mam na myśli lokale komunalne przy ulicy Lisa-Kuli i Fabrycznej.

Na tle innych miast w powiecie pod względem rozwoju wypadamy naprawdę słabo i pora 
to wreszcie zmienić! Ogromną szansą dla miasta będzie wybór Jacka Orycha na burmistrza. 
Kandydat MSG akcjami społecznymi i aktywnością w radzie miasta udowodnił, że potrafi  
przenosić góry. Mam na myśli zapoczątkowaną pięć lat temu cukierkową akcję na rzecz bu-
dowy obwodnicy, która zaowocowała ogłoszeniem przetargu i wyborem wykonawców na jej 
projekt oraz budowę. Cztery lata temu Jacek Orych przegrał o włos z obecnym burmistrzem, 
co pokazuje, że mieszkańcy oczekują zmian.

Norbert Pisarski
Kandydat z okręgu nr 6

Mam 29 lat, jestem rodowitym markowianinem. Ukoń-
czyłem Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie 
(kierunek fi nanse i bankowość). Na co dzień pracuję w ro-
dzinnej fi rmie. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i oj-
cem. Interesuje się polityką i problemami społecznymi, z ja-
kimi mamy do czynienia w otaczającym nas świecie.

Doskonale znam problemy mieszkańców naszego okręgu 
wyborczego. To przede wszystkim fatalna infrastruktura:

– dziury na drogach
– większość ulic nie ma utwardzonych nawierzchni
– brak chodników (jeśli już są, to w opłakanym stanie)
– rzadko wykaszane rowy melioracyjne
– brak odwodnienia ulic
– w okresie zimowym trudno dopatrzeć się pługów odśnieżających ulice
– mało atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych
–  brak progów spowalniających, dzięki którym moglibyśmy czuć się bardziej bezpiecz-

nie na naszych ulicach
By to zmienić, zagłosuj na mnie, a dołożę wszelkich starań, by nasz okrąg stał się 

atrakcyjnym miejscem do mieszkania dla każdego nas.
Z góry dziękuję za każdy oddany głos.

Tomasz Waligórski
Kandydat z okręgu nr 7

Mam 42 lat, od urodzenia jestem mieszkańcem Marek. 
Od 20 lat jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci: 
córka studiuje na SGGW, syn uczy się w technikum archi-
tektoniczno-budowlanym w Warszawie. Mam wykształcenie 
średnie techniczne. Od 16 lat pracuje w fi rmie handlowej, od 
8 lat – na stanowisku kierowniczym.

Jestem osobą bardzo samodzielną w działaniu, a zarazem 
bardzo odpowiedzialną. Jestem dokładny, wytrwały w pracy 

i sumienny, konsekwentny w realizacji powierzonych mi zadań, ambitny, otwarty na ludzi 

Jacek Orych
Kandydat z okręgu nr 8

W minionej kadencji wielokrotnie powtarzałem, że chcieć 
to móc. Udało nam się doprowadzić – m.in. na mój wniosek 
– do znacznego odwodnienia Marek oraz renowacji i odbudo-
wy wielu rowów melioracyjnych. Doprowadziliśmy do budowy 
ogólnodostępnych obiektów sportowych – w tym pierwszego 
Orlika na ul. Stawowej. Dbałem o poprawę bezpieczeństwa na-
szej okolicy. Bezpośrednie połączenie osiedla Horowa Góra ze 
Szkołą Podstawową nr 4, porządnie wymalowane biało-czer-

wone pasy na ul. Dużej to działania podjęte z mojej inicjatywy. To tylko kilka przykładów.
Będąc radnym mam wpływ na wiele rzeczy. Miasto to żywy organizm, który potrzebuje 

wielu działań, czasem niezauważalnych. O nich się nie mówi, bo nie są medialne, ale 
z  tych drobnych rzeczy składa się całość.

Ufam, że nie zmarnowałem danego mi kredytu zaufania (choć nie do mnie należy 
ocena) i wykorzystałem wszystkie możliwe szanse, by być Państwa reprezentantem we 
wszystkich sprawach.

Będąc radnym będę kontynuował dotychczasową pracę na rzecz nas wszystkich. Nie-
zwykle istotnym dla naszej okolicy, jak i całych Marek jest wybudowanie kompleksu oświa-
towo-rekreacyjnego z basenem, salą widowiskową i halą sportową. Dokumentacja jest już 
gotowa, należy uczynić wszystko, aby budowa tej wyczekiwanej inwestycji rozpoczęła się 
w przyszłym roku. Dalsza rozbudowa monitoringu, wyczekiwane kamery przy Szkole Pod-
stawowej Nr 4, na ul. Głównej na Zieleńcu czy koło osiedla Horowa Góra to kolejne elemen-
ty, o które trzeba zadbać. Nie należy zapomnieć o wypoczynku i rekreacji – Plac Zgody czy 
zbiornik Konne mogą stać się przyjaznymi miejscami wypoczynku mieszkańców.

Szkoła to nie tylko lekcje, szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci mogą rozwijać pasje, 
zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia. Chciałbym, by oferta w SP4 mogła być 
jeszcze atrakcyjniejsza – zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań czy nowoczesne wy-
posażenie sal lekcyjnych.

Kandyduje na stanowisko radnego i burmistrza Miasta Marki. Chcę mieć wpływ na 
rozwój naszego miasta i wiem, że otrzymując kredyt zaufania na kolejne lata, przy udziale 
osób, które potrafi ą i co najważniejsze, chcą zmieniać Marki, jestem w stanie to zrobić.

Tak, możemy lepiej! Razem.   tel. 601-861-021,    kontakt@orych.pl

Marlena Stosio
Kandydatka z okręgu nr 9

Drodzy Markowianie! Jestem jedną z Was, Waszą sąsiadką 
i znajomą. W Markach mieszkam od urodzenia. Mam męża 
i trójkę wspaniałych dzieci. Jestem osobą spełnioną zawodo-
wo – od kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą na 
terenie Marek. Wykonując swoje obowiązki zawodowe mam 
okazję często rozmawiać z mieszkańcami – bardzo dobrze 
poznałam więc bolączki naszego miasta, a przede wszystkim 
naszej okolicy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie zostawiam 

ich ot tak sobie. Widząc problemy społeczne, nawet jeśli mnie nie dotyczą, angażuję się 
w ich rozwiązywanie. Zamiast narzekać, że wokół źle i brudno, wolę walczyć o zmiany. Ła-
twiej to zrobić, mając bezpośredni wpływ na władze Marek. Dlatego – licząc na Państwa 
zaufanie – ubiegam się o mandat radnej z naszego okręgu.

Jestem komunikatywna i chętna do współpracy w kreatywnym zespole oraz otwarta 
na nowe wyzwania. Będę starała się godnie Państwa reprezentować dbając o interesy 
Markowian i Marek.

Jako osoba o dużej wrażliwości społecznej i estetycznej będę z uporem i konsekwencją:
-  dbała o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie liczby patroli 

policyjnych oraz rozwój sieci miejskiego monitoringu;
- zabiegała o modernizację i odwodnienie dróg z naszej okolicy;
-  wspierała rozwój bazy oświatowej – należy jak najszybciej wybudować nowoczesne gim-
nazjum przy ul. Wspólnej oraz zaplanować budowę szkoły podstawowej, aby zmniejszyć 
tłok w mareckich szkołach;

-  inicjowała przedsięwzięcia poprawiające estetykę naszego miasta, np. kosze na śmieci 
na skwerach, placach zabaw, terenach leśnych, walka z reklamami, przyjazne dla miesz-
kańców zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Jestem przekonana, że nasze wspólne życie w Markach może być dużo atrakcyjniejsze.

markowianie zyskają przyjazne miejsce do wypoczynku, uprawiania sportów (bieganie, nordic 
walking) oraz organizowania imprez plenerowych. Dzięki modernizacji trasy S8 wybudowana 
została nowoczesna ścieżka rowerowa. Niestety, zaczyna się ona dopiero na granicy Marek 
z Warszawą, dlatego też niezbędna jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piłsudskiego od 
ul. Sosnowej, aby mieszkańcy Marek mogli komfortowo korzystać z już wybudowanych tras.

Zdaję sobie sprawę, że kamienice, jako historyczna spuścizna naszego miasta, są zabyt-
kiem, jednak nie oznacza to, że mają być skansenem. Będę dążyła do stworzenia programu re-
witalizacji mareckich kamienic, do czego niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych.

i ich problemy. Posiadam umiejętność wdrażania nietypowych rozwiązań. Jestem przekona-
ny, że te cechy przydadzą się w Radzie Miasta, o ile obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem.

Kocham sport – gram w piłkę nożną, tenisa stołowego. Od 6 lat biegam – udało mi 
się ukończyć kilka maratonów. Wiem, że sport i rekreacja są ważne także dla moich 
sąsiadów i znajomych. Dlatego, jeśli tylko będzie to możliwe (tak zakłada plan budowy 
gimnazjum), chcę, by w Markach powstała pływalnia, z której w czasie godzin szkolnych 
korzystaliby uczniowie (zamiast jeździć do okolicznych miast), a po południu aktywni 
mieszkańcy Marek. Jest ich tu więcej niż nam się wydaje.

Chciałbym też, by w naszym mieście powstał szerszy wachlarz grup sportowych o róż-
nym profi lu – tak, aby dać naszej młodzieży możliwość rozwoju w każdej dyscyplinie, ze 
szczególnym naciskiem na dyscypliny lekkoatletyczne. To zadanie dla naszego samorządu.

Uważam, że priorytetem i obowiązkiem każdego radnego jest nieustające działanie 
w kierunku poprawy bezpieczeństwa i poziomu życia w mieście. Radny bierze na siebie 
współodpowiedzialność za wszystko, co się dzieje i to, co się nie dzieje (a powinno) w na-
szym mieście. Jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, obiecuję wziąć na siebie tę od-
powiedzialność i zmierzyć się z najtrudniejszymi zadaniami, które staną na naszej drodze.

Chętnie wysłucham problemów związanych z życiem w Markach. Jestem przekonany, 
że przy wspólnym zaangażowaniu, jesteśmy w stanie większość z nich rozwiązać.
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Uczciwy, pracowity, pomysłowy, czyli opinie o Orychu
Na co dzień jestem pediatrą. Gdy dowiedziałam się, że na burmistrza kandyduje Jacek 

Orych, pomyślałam, że będzie dobrym lekarzem dla miasta, którego stan warto byłoby 
solidnie podreperować. Ma doświadczenie samorządowe, jest zaangaż owany w życie ma-
reckiej społeczności, nie brakuje mu pomysłów. Szczególnie podobają mi się te, które są 
związane z propagowaniem profi laktyki zdrowotnej wśród mieszkańców miasta. Panie 
Jacku, powodzenia.    dr Agnieszka Jarymowicz, Pediatra

* * * * *
„Jak wybrać właściwego kandydata na burmistrza? Proponujemy poszukać odpowiedzi 

na pytanie – któremu powierzyłbyś oszczędności? Ano temu, który będzie nimi najlepiej 
zarządzał. Taki kandydat powinien – oprócz posiadania fury rozsądnych, nie wyssanych 
z palca pomysłów – być cholernie uczciwy. Tu przypomina się nam biblijna przypowieść 
o talentach. Gospodarz (w tym wypadku wyborca) powierza je sługom (kandydatom na 
burmistrza) i oczekuje od nich, by je choć trochę pomnażali, a nie zakopywali. Chwali tych, 
którzy dobrze to czynią i gani tego, który nie zrobił nic pożytecznego. Jesteśmy przeko-
nani, że Jacek Orych, którego znamy już kilka lat z okładem, będzie tym, który ze swoimi 
rozlicznymi talentami i zdolnościami najlepiej zajmie się skarbem i rozrusza to miasto.
Żeby mu nie słodzić, znamy jego dwie wady. Pierwsza – nie jest krasomówcą, lecz fa-

cetem od ciężkiej roboty (to akurat zaleta – przy okazji zaraża entuzjazmem), druga – nie 
potrafi  obiecywać gruszek na wierzbie. To akurat w kampanii wyborczej by mu się przydało, 
ale ten typ tak ma. Bo Orych jest słowny – do bólu; jak postanowi, to dąży do celu. Bo ma 
w sobie to samozaparcie, które pomaga kruszyć bariery – zwłaszcza te ludzkie – bo wie 
jak korzystać ze swojej wiedzy. A w naszych oczach to już wystarczający wachlarz talentów. 

Wioletta i Tadeusz Markiewicz, mieszkańcy ul. Ząbkowskiej

* * * * *
Dlaczego popieram Jacka Orycha w staraniach o urząd burmistrza Marek? Bo nie wal-

czy o fotel i stanowisko. Bo nie walczy o funkcję i przywileje. Bo walczy o narzędzie do 
pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Dlaczego tak uważam? Bo jako obywatel Marek mam możliwość od kilku lat obserwo-
wać społeczną działalność Jacka. Bo jako mieszkaniec Marek mam możliwość uczestni-
czenia w wydarzeniach, których współautorem jest Jacek. Bo jako inżynier i mieszkaniec 
osiedla Horowa Góra mam możliwość śledzić działalność Jacka na płaszczyźnie technicz-
nej i prawniczej.

Bo we wszystkich powyższych przypadkach mogę powiedzieć, że jego działania są 
merytoryczne, rzetelne i bezinteresowne!

Dlatego właśnie popieram Jacka Orycha w dążeniu o uzyskanie mandatu zaufania, 
jako burmistrza Marek.

I jeszcze jedno, tak po ludzku, Jacek to niepoprawny optymista, ale nie jest naiwny. 
Lubi ludzi, ale nie jest populistą.

Paweł Berg, mieszkaniec osiedla Horowa Góra w Markach, 
reprezentant w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

rzeczoznawca z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

* * * * *
Jacka znam od przeszło sześciu lat. Zawsze imponował mi aktywnością społeczną 

i zaangażowaniem w sprawy naszego miasta. Szczerością i bezpośredniością potrafi  
zjednywać sobie ludzi i wzbudzać w nich chęć do działania. Jako prezes stowarzyszenia 
Grupa Marki 2020 dał się poznać jako skuteczny lider, jako wiceprezes MSG – niezłomny 
organizator wielu ogólnomiejskich wydarzeń.

W pracy samorządowej cenię ludzi uczciwych, dla których kręgosłup moralny jest waż-
niejszy od stanowisk i kariery. Już cztery lata temu, z pełnym przekonaniem, głosowałem 
na niego w wyborach na burmistrza. Ponownie, z pełnym przekonaniem, oddam na niego 
swój głos 16 listopada.

Paweł Pniewski, społecznik, radny Miasta Marki kadencji 2010-2014, 
mieszkaniec ul. Bandurskiego

* * * * *
 Jacka znam od ponad ośmiu lat. Dowiedziałem się o młodym, aktywnym człowieku 

z Horowej Góry i zaprosiłem go współpracy w ramach MSG. To był strzał w „10”. Szybko 
jego aktywność przeniosła się na całe Marki. Jeszcze wzrosła po uzyskaniu mandatu 
radnego Rady Miasta Marki. Kim jest Jacek? Na pewno osobą, która ma wiele pomysłów 
działania na rzecz mieszkańców czy miasta. Na pomysłach jednak nie kończy, po prostu 
je realizuje, angażując wokół siebie także inne osoby. Długo by trwało wymienianie jego 
inicjatyw, zresztą sądzę, że większość mieszkańców dobrze je zna. Stawiając na Jacka 
będziemy pewni, że będą wspierane wszystkie inicjatywy społeczne, że będzie działał 
w sposób przejrzysty. Mam nadzieję, że spowoduje, aby działanie nowej Rady Miasta 
koncentrowało się wokół spraw ważnych dla mieszkańców, a nie na sporach często per-
sonalnych. Jacku, POWODZENIA!

Tadeusz Skłodowski,  prezes Zarządu Skłodowscy Sp. z o.o., mieszkaniec Marek

* * * * *
Jacek Orych to społecznik z krwi i kości! Współpracę zaczęliśmy podczas realizowania 

zadania „Naprawmy To” w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. Praca Jacka i jego stowa-
rzyszenia była dla nas wzorem skutecznego budowania partnerstwa mieszkańców-spo-
łeczników z władzami. Dzięki temu w Markach z powodzeniem zafunkcjonował system 
społecznego zgłaszania usterek w przestrzeni miejskiej poprzez stronę marki.napraw-
myto.pl. Kibicowałem Markom tym mocniej, gdyż w moich Starachowicach po okresie 
pilotażowym władze miasta zerwały współpracę i zakończyły realizację projektu.

Nie mam wątpliwości, że kiedy Jacek Orych zostanie gospodarzem Marek, miasto to 
stanie się jeszcze bardziej przyjazne obywatelom i otwarte na współpracę. Gdybym mógł, 
16 listopada oddałbym głos na Jacka Orycha, co wszystkim Państwu gorąco polecam!

Piotr Babicki, społecznik, prezes Stowarzyszenia JES – Jakość Energia 
w Starachowicach, uczestnik działań w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór, 

za które w 2012 r. Stowarzyszenie JES otrzymało wyróżnienie, a w 2013 r. 
nominację do Nagrody Super Samorząd pod patronatem Prezydenta RP.

Tak, można lepiej dbać o naszą infrastrukturę
Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na zbyt długo wyczekiwaną obwodnicę Marek, 

teraz czekamy na podpisanie umowy i realizację. To inwestycja, która zmieni życie w Mar-
kach. Po wybudowaniu obwodnicy Aleja Piłsudskiego stanie się główną arterią dla miesz-
kańców Marek – miasto wreszcie ucichnie i odetchnie. Dopiero wtedy należy dokonać 
rzeczowej analizy ciągów komunikacyjnych głównych ulic w naszym mieście. Tematem 
priorytetowym dla władz, na najbliższą kadencję, jest solidna poprawa stanu dróg lokal-
nych – w szczególności gruntowych. Przez wiele lat poprawienie infrastruktury warunko-
wane było budową kanalizacji. Teraz już nie będzie takiej wymówki.

Dbanie o infrastrukturę to nie tylko budowa, to rzetelny nadzór nad inwestycjami i 
remontami także dróg. Stan dróg w obszarach, które doczekały się kanalizacji, najlepiej 
obrazuje dotychczasową jakość nadzoru na inwestorami oraz dbałość o nieruchomości 
w tym zakresie – niezorientowanych zapraszam na przejażdżkę. Budowa ulicy Radnej, 
czy rowu melioracyjnego przy ul. Stawowej to kolejne inwestycje, które przy odpowiednim 
nadzorze inwestorskim można było wykonać solidniej. Obowiązkiem burmistrza jest dba-
nie, by każda złotówka mareckiego podatnika była dobrze wykorzystana.

Drogi to jedno, jednak w Markach nadal brakuje miejsc spotkań, miejsc, gdzie można 
porozmawiać z sąsiadami, przyjaciółmi, usiąść i odpocząć, albo wręcz przeciwnie – spę-
dzić czas aktywnie lub obcując z kulturą. Budżet i ogromne wyzwania infrastrukturalne 
nie pozwalają obecnie na eksperymentowanie z tzw. centralną przestrzenią publiczną, 
jednak osiągalne jest stworzenie kilku miejsc dla przestrzeni publicznej na terenie mia-
sta – park miejski, tereny wokół zbiorników wodnych, Plac Zgody na Zieleńcu, skwery.

Tak, możemy lepiej dbać o mienie i majątek gminy
Mienie gminy to również kamienice oraz inne obiekty, które obecnie służą jako miesz-

kania komunalne. Ich wygląd i stan niejednokrotnie uwłacza godności człowieka. Poszu-
kamy rozwiązań, by to zmienić. Odkładanie problemu nie sprawia, że rozwiąże się sam, a 
stan tych lokali jest z roku na rok coraz bardziej opłakany.

Tak, możemy efektywniej korzystać ze środków zewnętrznych 
i racjonalnie wydawać pieniądze

Środki zewnętrzne często kojarzone są z dofi nansowaniem, jakie można otrzymać 
z programów unijnych. To prawda i trzeba korzystać z każdej takiej okazji. Jednak nie 
można zapomnieć o innych źródłach – dofi nansowaniach z budżetu państwa, budżetu 
województwa, funduszach środowiskowych czy pieniędzy resortowych, a nawet źródłach 
niekonwencjonalnych jak sponsorzy prywatni. Aby efektywnie tego dokonać, konieczne 
jest stworzenie zespołu kompetentnych ekspertów, którzy potrafi ą skutecznie po nie 
sięgnąć – nie tylko dla miasta, ale miejskich jednostek takich jak szkoły, biblioteka czy 
Marecki Ośrodek Kultury, a nawet dla organizacji pozarządowych, które pracują dla do-
bra nas wszystkich.

Odpowiedni program zachęt dla niezameldowanych to też wymierna korzyść dla bu-
dżetu miasta – jeśli samorządowi marzy się, by więcej osób płaciło podatki w Markach, 
musi zaoferować coś w zamian.

Centralne, wspólne zakupy jednostek gminnych wraz z urzędem oraz niedoceniane 
aukcje elektroniczne przy zamówieniach publicznych to niższe ceny za usługi i towary, 
czyli wymierne oszczędności.

Tak, możemy lepiej kształcić
Głównym zadaniem inwestycyjnym zbliżającej się kadencji jest budowa nowego gimna-

zjum wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym. Jesteśmy gotowi z dokumentacją, na-
leży jak najszybciej rozpocząć budowę. Szybki rozwój demografi czny wymusza na samo-
rządzie kolejne działania – obecne szkoły podstawowe pracujące na dwie zmiany pękają 
w szwach – niezbędne jest wybudowanie kolejnej szkoły podstawowej oraz zapewnienie 
miejsc dla najmłodszych w przedszkolach. Miasto posiada teren pod taką inwestycję.

Nowoczesna baza to dopiero połowa sukcesu w procesie edukacyjnym naszych dzie-
ci. Chcę dążyć do tego, by oferta edukacyjna była na tyle atrakcyjna, by nie opłacało się 
wozić dzieci do warszawskich szkół. Nowoczesne narzędzia edukacyjne, wyposażenie IT, 
szeroka oferta zajęć dodatkowych, programy motywacyjne dla dzieci oraz kadry nauczy-
cielskiej to tylko przykłady narzędzi, jakie mogą pomóc w podwyższeniu poziomu eduka-
cyjnego mareckich szkół.

Tak, Marki mogą być obywatelskie
Nic o Was bez Was. Oddanie głosu raz na cztery lata nie wyczerpuje limitu kontaktów 
samorząd-mieszkaniec. Mamy wiele obszarów życia codziennego, gdzie podstawą do 

wydania decyzji lub wskazania kierunku działań powinny być przeprowadzone wcze-
śniej szerokie konsultacje społeczne. Chcę także uwzględniać głos coraz bardziej 
aktywnych organizacji pozarządowych. Markom potrzebny jest pakiet obywatelski:
–  budżet obywatelski – stworzony od podstaw z mieszkańcami i organizacjami pozarzą-

dowymi z przemyślanym harmonogramem i przejrzystą procedurą wyboru wniosków;
–  inicjatywa lokalna – projekty infrastrukturalne lub inne działania realizowana wspól-

nie (fi nansowo lub rzeczowo) przez mieszkańców, organizacje społeczne i samorząd;
–  lokalna inicjatywa uchwałodawcza – możliwość zgłoszenia projektu uchwały przez 

co najmniej 100 mieszkańców naszego miasta, a nie tylko przez burmistrza i radnych;
–  rada pożytku publicznego – bezpośredni głos organizacji pozarządowych.

Mówcie głośno – niech władze usłyszą o Waszych potrzebach!

Tak, w Markach może być bezpieczniej
Mamy nowoczesny budynek komisariatu policji. Ruszył monitoring miejski. Są to ele-

menty, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, by były na bieżą-
co rozwijane i analizowane – zagrożenia z miejsc monitorowanych przenoszą się w inne, 
nieobjęte dotychczas kontrolą. To jest rola specjalistów od bezpieczeństwa, by te miejsca 
wskazać i monitorować.

Bezpieczeństwo to także dobrze oznakowane i oświetlone ulice – w szczególności 
w pobliżu miejsc użyteczności publicznej oraz bezpieczne place zabaw. Poprawie bez-
pieczeństwa sprzyja także właściwe kształtowanie i zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej.

Tak, możemy rozwijać sport i rekreację
oraz zwiększyć ofertę kulturalną w Markach

Ostatnia kadencja pokazała, że dzięki determinacji radnych można zbudować w mie-
ście nowoczesne i ogólnodostępne obiekty sportowe. Zadaniem na najbliższe lata jest 
sprawne i efektywne administrowanie tymi obiektami. Jednak nadal brakuje miejsc re-
kreacyjnych dla młodzieży takich jak – skateparki, boiska do streetballa czy siatkówki 
plażowej. Również trasy rowerowe czy ścieżki biegowe to inwestycje stosunkowo tanie, 
ale znakomicie wypełniające braki w tej dziedzinie w mieście.

Wraz z budową nowej siedziby gimnazjum, w Markach powstanie nowoczesna sala 
widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Będzie to znakomita okazja, by poszerzyć ofertę 
kulturalną w mieście. Ofertę bogatą w wydarzenia dla każdego pokolenia.

Nie udało się przez ostatnie cztery lata rozpocząć rewitalizacji fabryki i pałacu braci 
Brigssów. Nie znaczy to, że należy odejść od tego pomysłu. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie 
udało się zdobyć na ten cel pieniędzy z Unii, musimy znaleźć inny sposób, by to miejsce 
zaczęło tętnić życiem i stać się symbolem Marek, łączącym przeszłość z przyszłością.

Tak, możemy rewitalizować Marki
Bardzo ważnym obszarem, który wymaga poprawy, są miejsca rekreacji i odpoczynku. 

Trzeba zrewitalizować park miejski, by stał się miejscem, gdzie można przyjść i odpocząć 
od codziennego zgiełku. Powinien on spełniać oczekiwania zarówno rodziców z małymi 
dziećmi, jak i seniorów. W miarę możliwości fi nansowych należy przystąpić również do 
uporządkowania terenów wokół zbiorników wodnych. W minionej kadencji koncepcje po-
wstały, szkoda gdyby trafi ły wyłącznie do szufl ady.

W 2010 r. przedstawiłem swoją wizję Marek. Cztery lata minęły, a nadal bar-
dzo wiele ówczesnych postulatów, planów i propozycji zmian dotyczących naszego 
miasta jest aktualnych. W ostatnich wyborach miałem okazję zmierzyć się z obec-
nym burmistrzem w drugiej turze. Zabrakło 180 głosów, by już wtedy rozpocząć 
zmiany. Czas mija szybko, znów stajemy przed kolejną szansą, by każdy, komu 
dotychczasowa (byle)jakość Marek nie pasuje, mógł to wyrazić poprzez swój głos. 
Jestem odpowiedzialnym kandydatem, mam za sobą ośmioletnie doświadczenie 
jako radny i mnóstwo społecznych projektów zrealizowanych na rzecz poprawy 
jakości życia w naszym mieście. Projektów, do których z roku na rok przyłącza się 
coraz więcej zwolenników. To dowód na to, że mieszkańcom Marek, chce się żyć 
inaczej, że mają dość nudy i bylejakości, dlatego zdecydowałem się sformułować 
10 głównych zadań, które będę realizować, jeśli obdarzycie mnie Państwo kredy-
tem zaufania. Zapraszam do lektury. 

TAK, możemy lepiej! Razem

Zadbane Marki to takie, w których porządnie są wymalowane pasy drogowe i przej-
ścia dla pieszych, a znaki drogowe nie chylą się ku upadkowi. Normalne Marki to takie, 
w których chodniki nie dość, że są, to jeszcze są równo położone. Ładne Marki to także 
wysprzątane Marki – również dzięki Waszym inicjatywom, które będę wspierał.

Tak, możemy zbudować markę miasta Marki
Bliskość Warszawy i dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą, niebawem obwodni-

ca, to bezsprzeczne atuty naszego miasta. Należy dołożyć wszelkich starań, aby szeroko 
promować Marki i stwarzać zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia no-
wych miejsc pracy.

Konieczne jest stworzenia katalogu imprez miejskich, tak aby stały się one zachętą do 
odwiedzania naszego miasta. Wszystkie imprezy organizowane w Markach będą trakto-
wane jako promocja miasta i wykorzystywał w tym celu.

Tak, dla nowoczesnego urzędu
Elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, SMSowe 

i e-mailowe powiadomienie o załatwieniu sprawy, terminowe jej załatwienie! W wielu gmi-
nach to standard. Standard, na który zasługują również Marki. Wielu z nas pracuje długo 
w Warszawie i często nie ma możliwości dojechania do urzędu na tyle wcześnie, by zała-
twić konieczne sprawy. Ale od czego są nowoczesne technologie! Nowoczesny i w pełni 
zinformatyzowany urząd i jednostki miejskie w Markach powinny być standardem. A dla 
osób, które mimo postępu technologicznego z różnych przyczyn nie mogą skorzystać 
z elektronicznego obiegu dokumentów przystosuję pracę urzędu dla ich potrzeb – nieko-
niecznie w obecnej siedzibie – weekendowe dyżury urzędników w centrum handlowym, 
czyli Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta, nie są czymś niewykonalnym.

Jacek Orych - kandydat na burmistrza

ymś niewykonalnym.

Orych w pigułce
-  pomysłodawca i główny organizator akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”, której zwień-

czeniem było ogłoszenie przetargu na projekt i budowę trasy;
- jeden z inicjatorów wdrożenia budżetu obywatelskiego;
- pomysłodawca wprowadzenia serwisu Marki.NaprawmyTo.pl;
-  prezes stowarzyszenia Grupa Marki 2020 i wiceprezes Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego;

- radny od dwóch kadencji;
- jeden z głównych organizatorów dorocznej Spartakiady MSG;
- pomysłodawca biegu Nocny Marek;
-   współorganizator charytatywnego projektu „Święty Mikołaj mieszka w Markach”, 

którego celem było obdarowanie dzieci z biednych rodzin;
-  członek mareckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- współorganizator i propagator akcji krwiodawstwa;
-  pomysłodawca i współorganizator akcji „Świetlik – Twój Przyjaciel”, polegającej na 
rozdaniu odblasków dzieciom ze wszystkich mareckich szkół podstawowych;

- Inspirator i współorganizator akcji sprzątania mareckich lasów;
- organizator szkolenia z pierwszej pomocy dla mareckich nauczycieli
Wiek: rocznik 78
Wykształcenie: wyższe – psycholog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego
Zawodowo: od 2001 r. pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, od 2003 r. na stanowisku Głównego Specjalisty Wydziału Ogól-
nego
Rodzinnie: żona, dwoje dzieci 
Zwierząt: brak – czasami z lasu przywędruje pająk Zenek, ale mieszka na balkonie
Majątek: jedno mieszkanie, jeden samochód, jeden kredyt



MARECKI EKSPRES WYBORCZY

KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE8

Przemysław Lis
Kandydat z okręgu nr 13

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi. Od urodzenia miesz-
kam w Markach-Strudze. Jestem żonaty i mam dwójkę 
wspaniałych dzieci. Posiadam wykształcenie średnie, obec-
nie prowadzę własną działalność gospodarczą – sklep spo-
żywczo-przemysłowy, w którym spotykam moich sąsiadów 
i rozmawiam z nimi o ich bolączkach. Dzięki temu wiem, co 
trzeba zmienić w naszej części miasta i zapewniam, że jeśli 
powierzą mi Państwo mandat radnego postaram się pomóc 

w rozwiązaniu problemów, które nas na co dzień trapią.
Ulica Środkowa stała się bardzo ruchliwa, a przez co i niebezpieczna. Nie posiada ani 

chodnika, ani progów zwalniających. Dołożę wszelkich starań, aby powstały na ulicy Środ-
kowej progi zwalniające oraz chodnik.

W różnych rejonach miasta budowano place zabaw. Tu, w naszej części miasta, nie 
powstał żaden. Doprowadzę do wybudowania placu zabaw w najbliższej okolicy.

Kolejnym problemem jest brak oświetlenia ulicznego. Będę zabiegał, aby w ulicach, 
gdzie dziś wieczorami jest ciemno, powstało oświetlenie, by zwiększyć bezpieczeństwo 
i komfort poruszania się po okolicy.

Jestem przekonany, że wiele rzeczy można zrobić szybciej i lepiej. Najważniejsza jest 
motywacja, a tej mi nie brak.

Tak, możemy lepiej!

Daniel Klimek
Kandydat z okręgu nr 10

Mam 38 lat, od urodzenia mieszkam w Markach, 
a moja rodzina – od wielu pokoleń. Jestem żonaty i mam 
dwie córki. Mam wykształcenie średnie, a od 17 lat za-
wodowo jestem związany z Tramwajami Warszawskimi, 
gdzie obecnie zajmuję się szkoleniem i nadzorem nad 
motorniczymi. Przez wiele lat działałem w związkach 
zawodowych, walcząc o prawa pracownicze. Aktywnie 
uczestniczę przy organizacji imprez sportowych i kultu-

ralnych na terenie naszego miasta, takich jak: bieg „Nocny Marek”, czy Spartakiada 
Rodzinna. Od wielu lat aktywnie działam w Radzie Rodziców przy Zespole Szkół 
nr 2 w Markach.

Kandyduję, bo uważam, że ta część Marek jest po prostu zapomniana i powin-
na mieć aktywnego reprezentanta w Radzie Miasta. Bardzo ważną kwestią jest 
poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły przy ulicy Wczasowej. 
Do placówki obecnie uczęszcza ponad pięćset dzieci, a dojazd jest po prostu fa-
talny. Pod szkołę nie jest w stanie podjechać autokar. Wszelkie wyjazdy odbywają 
się spod pawilonu handlowego przy ul. Legionowej, co rodzi dodatkowe niebezpie-
czeństwo, bo trzeba się przeprawiać przez bardzo ruchliwą Aleję Piłsudskiego. Aż 
strach pomyśleć, jeśli tymi ciasnymi uliczkami musiałaby dojechać straż pożarna 
dużym wozem. Należy jak najszybciej wybudować łącznik między ulicami Wenecką 
i Turystyczną i wprowadzić ruch jednokierunkowy, co w znaczący sposób usprawni 
komunikację wokół szkoły.

Mieszkam tu od urodzenia i widzę jak niewiele dzieje się w mojej okolicy. Poza no-
wymi domami i coraz większym ruchem ulicznym trudno zaobserwować pozytywne 
zmiany. Struga jest pięknie położona, w pobliżu znajdują się lasy i bardzo ładna rzeka. 
Co z tego, jak przez rzekę są tylko dwie przeprawy – i to bardzo od siebie oddalone. 
Brakuje kładek tak, aby można było się dostać na drugi brzeg pieszo czy rowerem. 
To zdecydowanie ułatwi mieszkańcom komunikację. Koniecznie trzeba poprawić na-
wierzchnię ul. Spacerowej oraz wybudować porządny bezpieczny wyjazd z tej ulicy na 
szosę Nieporęt-Zielonka.

Jako wieloletni pracownik komunikacji miejskiej w Warszawie, uważam, że należy 
lepiej skoordynować rozkład jazdy linii autobusowych kursujących przez Marki z ko-
munikacją w Warszawie tak, aby umożliwić pasażerom dogodne przesiadki. Dołożę 
wszelkich starań, aby powstał przystanek autobusowy linii 738, 740 i N61 w okolicach 
ulicy Łącznej. Po uruchomieniu drugiej linii metra trasa autobusów 738 i 805 zostanie 
skrócone do Dw. Wileńskiego, a 718 wróci na Dw. Wschodni. Uważam, że jeden z nich 
powinien dojechać tak jak obecnie do Metra Ratusz Arsenał ułatwiając nam dostanie 
się do pierwszej linii metra bez czasochłonnych przesiadek.

W Strudze brakuje też placów zabaw. Będę zabiegał o to, aby powstały w okolicach 
ulic Długiej i Spacerowej. Taki plac to nie tylko radość dla naszych najmłodszych, ale 
również miejsce, w którym zacieśniają się lokalne więzi społeczne.

Pragnę godnie reprezentować mieszkańców Strugi i walczyć o to, aby w tej części 
Marek mieszkańcom żyło się lepiej.

Jestem otwarty na Państwa sugestie oraz propozycje. Proszę o głos poparcia 
16 listopada 2014 roku.

Dariusz Pietrucha 
Kandydat z okręgu nr 11

Mam 49 lat, jestem żonaty, mam troje dzieci. Od 1987 
roku prowadzę działalność gospodarczą. Jestem mieszkań-
cem Marek od urodzenia. Od ośmiu lat jestem członkiem 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego (MSG), a od 
trzech lat mam zaszczyt być jego prezesem. Działalność 
w MSG to przede wszystkim działanie na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Co-
rocznie pozyskane z 1 proc. PIT kilkadziesiąt tysięcy złotych 

świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim nas Państwo obdarzacie. Jesteśmy wydawcą 
gazety „Ekspres Marecki”, która nieprzerwanie ukazuje się od 2006 roku, w całości 
poświęconej naszym lokalnym problemom i sukcesom. Spartakiada Rodzinna, turniej 
tenisa stołowego o puchar prezesa MSG, stypendia dla mareckich uczniów to również 
nasze inicjatywy.

Od 2010 r. jestem przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Mar-
kach. Wraz z prężną grupą rodziców dokładam wszelkich starań, aby ZS 2 stał się jak 
najbardziej przyjaznym miejscem, tym bardziej, że większość z nas – rodziców jest 
zmuszona pozostawiać nasze dzieci na długie godziny w szkolnych świetlicach. Orga-
nizujemy festyn szkolny, dofi nansowujemy wyjazdy dzieci na wycieczki, fi nansujemy 
przedstawienia teatralne, szkolne bale. Od czterech lat stale obserwujemy jak nasza 
szkoła pięknieje. Doceniając wkład i wysiłek w to dzieło Pani Dyrektor, w miarę naszych 
możliwości wspieramy fi nansowo ten proces. Szkoła to również wizytówka naszej spo-
łeczności lokalnej.

Jestem członkiem Parafi alnej Rady Duszpasterskiej przy parafi i św. Andrzeja Boboli 
w Markach-Strudze. Jestem dumny z faktu, że poprzez głosowanie parafi an stałem się 
członkiem tego zacnego grona.

Jestem radnym kończącej się kadencji, pełniącym funkcję przewodniczącego Komi-
sji Budżetowo-Gospodarczej. Orliki w Markach to niezaprzeczalny sukces dziesięcio-
osobowej grupy radnych, w której miałem przyjemność uczestniczyć. 

Wszyscy pamiętamy 2011 r. i opady deszczu, które zalały wiele terenów w Markach. 
Dzięki naszym zabiegom udało się w ciągu ostatnich lat wydać kilka milionów, by ratować 
majątek mieszkańców przed kolejnymi podtopieniami. To dzięki nam zaczęto bardziej 
dbać o rowy melioracyjne, jak i ponownie odtwarzać te, które zostały dawno już zasypane.

Katarzyna Anna Hałasa
Kandydatka z okręgu nr 12

 Mam 34 lata, jestem żoną i matką dwójki dzieci. Od uro-
dzenia mieszkam w Markach. Wiele lat pracowałam z dzieć-
mi m.in. w mareckiej fundacji z osobami niepełnosprawnymi. 
Obecnie zajmuję się rodziną i marzę o tym, by głos kobiet 
w ratuszu był silniejszy i wyraźniejszy.

Kandyduję do rady miasta, ponieważ okręg, w którym 
mieszkam, jest zapomnianą częścią Marek. Dzięki własnym 
obserwacjom i spotkaniom z sąsiadami wiem, jakie proble-

my dotykają naszych mieszkańców. Chciałabym choć trochę poprawić to, czego nie udało 
się zrobić do tej pory. To, co jest w pierwszej kolejności do zrobienia, to:

– naprawa ulic
– poprawa stanu chodników
– zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci w drodze do i ze szkoły
–  stworzenie miejsc, w których mogłyby spędzać na świeżym powietrzu czas po lekcjach
– poprawa rozwiązań komunikacyjnych

Na tle innych miast w powiecie pod względem rozwoju wypadamy naprawdę słabo. 
Czas to zmienić!

Jestem jednym z inicjatorów powstania Komisji Infrastruktury. Sposób, w jaki w wielu 
miejscach w naszego miasta wykonawcy budowy sieci kanalizacyjnej odbudowali dro-
gi, urągał przyzwoitości. Brak właściwego nadzoru spowodował, że wykonawcy w wielu 
przypadkach mogli sobie pozwolić na pewne „oszczędności” przy wykonywaniu prac. 
Dzięki Komisji Infrastruktury stworzono raport niezależnego eksperta, który w wielu 
przypadkach potwierdził nasze obawy.

W końcu zostanie wybudowana nowa siedziba Gimnazjum nr 1. To nie tylko szkoła, ale 
również obiekt z pełną infrastrukturą sportową, basenem oraz salą koncertowo-teatral-
ną. To dzięki nam obiekt będzie spełniał nie tylko funkcje edukacyjne, ale również będzie 
miejscem budowania więzi lokalnych.

Jestem inicjatorem pomysłu połączenia ulicy Cmentarnej z drogą wojewódzką nr 631 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy nowej części cmentarza parafi alnego w Strudze. 
W tym roku został wykonany projekt.

Mój osobisty sukces, najbliższy mojemu sercu, to doprowadzenie do wybudowania 
wielofunkcyjnego boiska w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej.

Czego się nie udało? Ze spraw bardzo poważnych nie ma nadal bezpiecznego dojazdu 
do szkoły przy ul. Wczasowej. Niestety, nie udało się znaleźć zrozumienia dla tej inwesty-
cji w gronie rady miasta.

Drogi Wyborco,
Kandyduję do Rady Miasta nie dla zaspokojenia swojej próżności. Jestem osobą ak-

tywną, analityczną i dostrzegam, jak wiele rzeczy musimy zrobić, aby w naszym mieście 
żyło się nam wszystkim lepiej, wygodniej i bezpieczniej.

Priorytetem dla mnie w przyszłej kadencji będzie doprowadzenie do wybudowania dro-
gi dojazdowej do Zespołu Szkół nr 2 – tak, aby nigdy więcej nie stawiać na szali ograni-
czonych środków fi nansowych i bezpieczeństwa naszych dzieci. Ta droga musi powstać.

Połączenie ul. Cmentarnej z drogą wojewódzką nr 632 i wybudowanie parkingu przy 
nowej części cmentarza znacząco ułatwi dojazd do miejsca spoczynku naszych bliskich 
i poprawi komunikację w tym rejonie.

Uporządkowanie przebiegu linii energetycznych wzdłuż ulicy Granicznej pozwoli na za-
projektowanie i wybudowanie chodnika na brakującym odcinku.

Doświadczenie, jakie zdobyłem w tej kadencji, z pewnością zaprocentuje. Oddany głos 
na moją osobę nie będzie zmarnowany. 

Liczę na Państwa poparcie.
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Emilia Kaczmarczyk 
Kandydatka z okręgu nr 15

Na poziomie gminy zapadają decyzje, które bezpośrednio 
wpływają na jakość i warunki naszego życia. To radni i bur-
mistrz decydują o takich sprawach jak komunikacja, czy-
stość w mieście, stan dróg, chodników, oświetlenia, liczba 
placówek oświatowych czy placów zabaw. Cztery lata temu 
nie byłam gotowa do przedstawienia swojej kandydatury, ale 
w tym roku zdecydowałam się wziąć udział w wyborach do 
rady miasta. Mam dość stania z boku i bycia biernym obser-

watorem. Chcę czynnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, które wpływają 
na nasze codzienne życie.

Jestem osobą aktywną zawodowo i społecznie, pełną energii i otwartą na dialog 
z mieszkańcami Marek, a w szczególności Pustelnika, gdzie mieszkam od czternastu lat. 
Zawsze bardzo odpowiedzialnie i sumienie wypełniam obowiązki, zarówno te powierzone 

Marcin Dąbrowski.
Kandydat z okręgu nr 16

Mam 36 lat, jestem żonaty, pracuję jako synoptyk hydrolog 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jestem też li-
cencjonowanym zarządcą nieruchomości, a po godzinach fa-
nem piwowarstwa domowego, żeglarstwa, sportów wodnych 
oraz literatury i fi lmów z gatunku fantastyki naukowej.

Od 2006 r. mieszkam na Kwitnącym Osiedlu przy ulicy 
Małachowskiego. Działam na rzecz mieszkańców w Radzie 
Osiedla, obecnie jestem członkiem Rady Nadzorczej Spół-

dzielni SAM-81. Jestem także jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Grupa Marki 
2020 – organizatora akcji „Tak dla obwodnicy Marek”.

Współpracuję przy organizacji mareckich projektów:
•  Spartakiady Rodzinne CZAT – imprezy rodzinnej promującej zdrowy styl życia organizo-

wana od 10 lat,
•  „Świetlik – mój przyjaciel” – w jej ramach do mareckich uczniów trafi ło ponad 13 tys. 

odblasków w ciągu ostatnich pięciu lat,
•  „Święty Mikołaj mieszka w Markach” – dzięki ofi arności anonimowych darczyńców 

udało się na przestrzeni kilku lat przygotować kilkaset paczek świątecznych dla najbar-
dziej potrzebujących najmłodszych mieszkańców naszego miasta,

•  „Bieg Nocny Marek” – nocny bieg na dystansie 10 km,
•  „Narodowe Czytanie w Markach” – w tym roku pobiliśmy rekord czytając przez 24 go-

dziny bez przerwy „Ogniem i Mieczem” Henryka Sienkiewicza.
Liczę na poparcie tych wszystkich osób, którym zależy na efektywnym i transparent-

nym zarządzaniu naszym miastem oraz na zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
w Markach, skupiającego rodowitych Markowian oraz nowych mieszkańców.

Razem możemy osiągnąć wiele – wiosną wspólnie na osiedlu sadziliśmy zieleń, ostat-
nio w ramach budżetu partycypacyjnego doprowadziliśmy do powstania placu zabaw za 
Kwitnącym Osiedlem. Trzeba było wielu lat i zabiegów wielu aktywnych mieszkańców. To 
jednak dopiero początek zmian, które mogą odmienić nasze najbliższe otoczenie.

Jeśli mnie Państwo obdarzycie zaufaniem, w Radzie Miasta zajmę się m.in.: uspraw-
nieniem selektywnej zbiórki i odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych, rozbudową 
transportu publicznego, pomocą w stosowaniu alternatywnych źródeł energii, poprawą 
bezpieczeństwa w mieście, stworzeniem mieszkańcom możliwości aktywnego wypoczyn-
ku, zagospodarowaniem terenów za Kwitnącym Osiedlem, poprawą estetyki miasta.

Szczepan Ostasz
Kandydat z okręgu nr 14

Dlaczego Marki? Właściwie nie Marki, ale Pustelnik. Za-
wsze mówiło się u mnie w domu: „Jedziemy do Pustelnika”. 
Nie do Warszawy, nie do Marek, ale właśnie do Pustelnika. 
Kiedy życie przygnało mnie w okolice stolicy, Pustelnik oka-
zał się najlepszym miejscem do osiedlenia się na stałe. I bar-
dzo szybko okazało się jak trafna była to decyzja – dzięki lu-
dziom mieszkającym w sąsiedztwie. I tak już zostało do dziś, 
zadomowiłem się w tym miejscu wraz z rodziną na dobre…

Co jest dla mnie ważne?
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Każdy z nas powinien brać udział w życiu miasta, decydować o jego rozwoju i wyglą-

dzie. Władze gminne, powiatowe, czy też centralne muszą liczyć się ze zdaniem obywateli 
częściej niż raz na cztery lata – przy okazji wyborów. Akcja „TAK dla obwodnicy MAREK”, 
której byłem współorganizatorem pokazała, że razem możemy zdziałać naprawdę dużo. 
W działaniach na rzecz budowy obwodnicy Marek mieszkańcy miasta, organizacje poza-
rządowe, samorządowcy i lokalne oraz regionalne struktury partyjne różnych ugrupowań 
grały do jednej bramki. Udało się stworzyć projekt ponad podziałami i tak chcę działać 
dalej jako marecki radny.

INFRASTRUKTURA
O swoje trzeba walczyć, najlepszym przykładem jest obwodnica Marek. Przeszliśmy 

długą drogę, od uwzględnienia naszej obwodnicy w Programie Budowy Dróg Krajowych, 
aż do rozstrzygniętego przetargu i ostatnio zapewnienia środków na budowę. Ale to nie 
wszystko. Trzeba już teraz zacząć zastanawiać się, jak ma wyglądać docelowo Aleja Pił-
sudskiego – tak, aby wymusić na GDDKiA jej modernizację na potrzeby miasta, z ronda-
mi, wygodnymi skrzyżowaniami, szerokimi chodnikami i ścieżką rowerową wzdłuż całej 
drogi. Aleję Piłsudskiego trzeba będzie przywrócić miastu, które zmieni swój charakter. 
Szczególnie, że okres gwarancji po ostatnim remoncie właśnie się zakończył. Firmy bu-
dujące obwodnicę, będą korzystały z naszych dróg lokalnych – trzeba dopilnować, aby 
po zakończeniu tej jakże ważnej dla nas inwestycji doprowadziły je do należytego stanu.

Jednak Marki to nie tylko drogi. Musimy wzmocnić nadzór inwestorski nad każdą miej-
ską inwestycją, aby środki na inwestycje były jak najefektywniej wydawane. Niedopusz-
czalne są przykłady niepilnowanej budowy ulicy Radnej, rowu wzdłuż Stawowej, czy od-
twarzania nawierzchni po budowie kanalizacji.

KOMUNIKACJA
Najlepiej powrót kolejki do Marek. Ale to utopia i jej miejsce jest teraz na skwerze koło 

ratusza. Kończy się budowa pierwszego odcinka drugiej linii metra. ZTM już wprowadza 
zmiany w komunikacji i będzie obserwował ich wpływ, a także przygotowywał kolejne. 
Niedługo rozpocznie się też budowa kolejnego odcinka. W tym wszystkim należy znowu 
walczyć o nasze interesy, chociażby lobbując za bezpośrednim połączeniem z Marek do 
pierwszej i drugiej linii metra oraz dodatkowymi autobusami.

Co chciałbym osiągnąć pełniąc funkcję radnego?
• Dopilnować, aby jako pierwszy powstał odcinek obwodnicy do drogi 631.
• Zapewnić, że wraz z budową obwodnicy Marek, Aleja Piłsudskiego zostanie dostoso-

wana do potrzeb naszego miasta.
• Dopilnować, aby fi rmy budujące obwodnicę przywróciły należyty stan dróg, z których 

będą korzystały.
• Rozwinąć serwis „NaprawmyTo”, dzięki któremu każdy mieszkaniec może zgłosić 

uszkodzenie miejskiej infrastruktury, a następnie monitorować przebieg naprawy.
• Poprawić dostępność komunikacji publicznej w Markach.
• Stworzyć wieloletni program poprawy infrastruktury w Markach, oparty na środkach 

unijnych dla rewitalizacji miast.

Szczepan Ostasz ma 37 lat, jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Wykształcenie wyż-
sze ekonomiczne – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek fi nanse 
i bankowość), Uniwersytetu w Pforzheim (Niemcy) oraz Wyższej Szkoły Filozofi czno-
-Pedagogicznej w Krakowie. Zawodowo związany z branżami: budowlaną oraz trans-
portową. Od kilku lat pracuje jako dyrektor ds. projektów strategicznych w ogólnopol-
skiej spółce z branży kolejowej. Od wielu lat zaangażowany w życie społeczne naszego 
miasta. Współzałożyciel i jeden z wiceprezesów stowarzyszenia Grupa Marki 2020. 
Współinicjator akcji społecznych „TAK dla Obwodnicy Marek”, „Świetlik mój przyjaciel” 
(w ciągu ostatnich lat w ramach tej akcji udało się przygotować i rozdystrybuować po-
nad 13 tys. zestawów odblasków dla uczniów mareckich szkół), „Św. Mikołaj mieszka 
w Markach” (przygotowanie paczek świątecznych dla młodych markowian z ubogich 
rodzin) czy też „Zostaw 1% w Markach”.

mi z racji wykonywanego zawodu księgowej, jak i te związane z organizacją pracy i zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi. Moją dodatkową zaletą jest zaangażowanie w każdą pracę 
i wykazywanie inicjatywy w obszarach wykraczających poza zakres moich obowiązków. 
Nie boję się zadawać trudnych pytań i dyskutować na tematy istotne dla mieszkańców, 
dlatego jestem przekonana, że dobrze będę reprezentować Państwa w radzie miasta.

Często rozmawiam z moimi nastoletnimi synami i mężem o problemach i potrzebach 
osób w podeszłym wieku, młodych rodziców oraz młodzieży. Myślimy o przyszłości Ma-
rek, rysujemy „nowe miasto”:
–  promujące sport, zdrowy tryb życia, przedsiębiorcze,
–   dobrze zarządzane i zagospodarowane w każdym fragmencie oraz szanujące tradycje,
– otwarte na dialog z mieszkańcami, wsłuchujące się w ich potrzeby i sugestie,
–  przyjazne dla lokalnej społeczności i atrakcyjne dla nowych mieszkańców, rozwijające 

miejscowy rynek pracy.
Dziękuję za każdy Państwa głos oddany na mnie 16 listopada

Ryszard Węsierski
Kandydat z okręgu nr 17

Szanowni Mieszkańcy. Mam 63 lata, w Markach miesz-
kam od urodzenia. Jestem spełnionym mężem oraz ojcem. 
Mam wykształcenie wyższe magisterskie (politolog w zakre-
sie studiów europejskich). W latach 2006-2010 reprezento-
wałem Marki w samorządzie powiatowym, piastując funkcje 
wiceprzewodniczącego rady powiatu, a następnie wicestaro-
sty powiatu wołomińskiego.

Od wielu lat angażuję się społecznie w życie naszego mia-
sta. Jestem członkiem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, z którym wspólnie 
współorganizuję imprezy plenerowe dla mieszkańców, takie jak „Spartakiada Rodzinna” 
– największy rodzinny piknik w Markach, czy też bieg „Nocny Marek” – największa im-
preza biegowa w powiecie wołomińskim. W 2009 roku aktywnie wspierałem organizację 
w Markach mistrzostw świata w warcabach do lat 23, które odbyły się w naszym mie-
ście z inicjatywy UKS Struga. Od 1992 roku jestem także członkiem Mareckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, od 2011 roku uczestnicząc w pracach Rady Nadzorczej Spółdzielni. 
W ciągu kilku ostatnich lat opublikowano w lokalnej prasie kilkadziesiąt artykułów moje-
go autorstwa dotyczących Marek i powiatu wołomińskiego.

„Bezkompromisowo walczy o interesy mareckich mieszkańców spółdzielni na po-
siedzeniach rady nadzorczej. Sumienny, uczciwy, skuteczny – społecznik. Warto mieć 
takiego reprezentanta w Radzie Miasta”

Anetta Pszczołowska – Przewodnicząca Komisji Finansów Rady Nadzorczej SAM-81

„Skorzystam ze swojego prawa wyborczego i zagłosuję na Marcina Dąbrowskiego, 
ponieważ od wielu lat działa społecznie dla dobra mieszkańców. Udowodnił swojej 
efektywności na przykład w radzie nadzorczej robiąc porządek z opłatami eksploata-
cyjnymi. Wiem, że z takim samym zaangażowaniem będzie pełnił funkcję radnego.”

Maria Borysewicz – Przewodnicząca Rady Osiedla Piłsudskiego 115 C i 115 D.
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Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc 
Kandydat z okręgu nr 20

Jestem prawnikiem, bankowcem, społecznikiem, harce-
rzem, byłem prezesem Marcovii i radnym mijającej kadencji. 
Zawodowo zarządzam fi rmą specjalizującą się w restruktu-
ryzacji trudnych wierzytelności. Prywatnie jestem mężem 
i szczęśliwym tatą małej Basi, Markowianki od urodzenia.

Mam 40 lat, jestem absolwentem studiów MBA, ukończyłem 
studia podyplomowe „Zarządzanie i Marketing” w WSM w War-

szawie, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW.
Wiedzę i doświadczenie zawodowe staram się wykorzystywać w działalności społecz-

nej. Od ponad 20 lat jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego działam na rzecz dzie-
ci i młodzieży. Byłem drużynowym, komendantem szczepu, zastępcą komendanta Hufca 
Warszawa Praga Północ, przez 8 lat pełniłem funkcję komendanta tegoż hufca, aktualnie 
jestem przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. To dzięki moim staraniom 
od 2002 roku w Markach sukcesywnie zaczęły powstawać drużyny harcerskie i gromady 
zuchowe, a uczniowie mareckich szkół mogą uczestniczyć w obozach i zimowiskach.

Przez sześć lat byłem prezesem Mareckiego Towarzystwa Sportowego „Marcovia 2000”. 
Kierowany przeze mnie społecznie zarząd doprowadził do powstania sekcji piłkarek ręcz-
nych, rozwinął działalność drużyn młodzieżowych piłki nożnej chłopców, znalazł fi nansowa-
nie ze środków pozabudżetowych na rozbudowę stadionu przy ul. Wspólnej 12 (powstały 
dwa pełnowymiarowe boiska z pełnym odwodnieniem i nawodnieniem), doprowadziłem do 
awansu do IV ligi drużynę seniorów Marcovii. W efekcie około 200 dziewcząt i chłopców, 
a także osób dorosłych trenowało regularnie na obiektach Marcovii.

Od czerwca 2013 roku pełniłem służbę na rzecz społeczności lokalnej w Radzie Mia-
sta Marki. Działałem w komisji Rady zajmującej się oświatą i sportem oraz w komisji 
zajmującej się sprawami budżetowo-gospodarczymi.

Kandyduję, ponieważ:
•  Marki potrzebują rozwoju, a jako jego mieszkańcy zasługujemy na bezpieczne ulice, 

osiedla, skomputeryzowane szkoły, nowoczesne przystępne obiekty rekreacyjno-spor-
towe, drogi i chodniki bez koszmarnych dziur,

•  będąc prawnikiem i bankowcem z powodzeniem mogę służyć wiedzą i doświadcze-
niem Radzie Miasta Marki,

•  znam zasady funkcjonowania rady miasta „od środka”, gdyż przez ostatnie kilkanaście 
miesięcy pełniłem służbę publiczną jako radny,

•  głęboko wierzę, że wspólną systematyczną pracą razem możemy zmienić na lepsze 
nasze ulice, szkoły, osiedla, naszą Małą Ojczyznę.

Ryszard Korotko
Kandydat z okręgu nr 19

Szanowni Państwo, 
Pracuję społecznie dla mareckiego środowiska od 1990 r. 

poprzez Komitet Rodzicielski SP1, Powiatową Izbę Gospodar-
czą, a obecnie Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze – orga-
nizację pożytku społecznego.

Osoby, które mnie znają, wiedzą, że nie rzucam słów na 
wiatr i nie składam pustych obietnic.Szukam wśród Was so-

juszników – osób, które chcą zmieniać oblicze naszego miasta – Naszej Małej Ojczyzny.
Jest wiele do zrobienia, ale słowo „wiele” oznacza również, że nie da się nic zrobić, 

jeżeli mieszkańcy się w tę działalność nie włączą.
-  Chcę, aby osoby odpowiedzialne za wykonawstwo i odbiór wykonywanych inwestycji 
w pełni odpowiadały za ich rzetelne i prawidłowe wykonanie oraz odbiór.

-  Chcę wprowadzić System Zarządzania Jakością w naszym urzędzie, bo usprawni on 
kontakt mieszkańców z ratuszem, a pracującym urzędnikom pozwoli pracować szyb-
ciej, pewniej i dokładniej. To urzędnicy mają służyć swoją wiedzą mieszkańcom, a nie 
odwrotnie.

-  Chcę, aby Marki przestały być sypialnią Warszawy, a były miastem, do którego wraca się 
z chęcią i za nim tęskni.

W sprawie pozyskania funduszy zrobiono niewiele, a przecież pieniądze niezbędne dla 
rozwoju miasta „leżą na ulicy”, tylko trzeba się po nie schylić. Jest wiele funduszy – zarów-
no unijnych jak i krajowych, z których można skorzystać. Trzeba tylko chcieć.

Paweł Pniewski 
kandydat z okręgu nr 18

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Markowianie.
Mam 26 lat, od urodzenia mieszkam w Markach. Obecnie 

jestem pracownikiem administracji publicznej. W działania 
społeczne angażuję się od wielu lat. Jestem wiceprezesem 
stowarzyszenia Grupa Marki 2020 oraz członkiem Mareckie-
go Stowarzyszenia Gospodarczego. Jestem także lektorem 
parafi i św. Izydora. Od pięciu lat współtworzę zespół redak-
cyjny najstarszej gazety lokalnej ukazującej się w naszym 

mieście – Ekspresu Mareckiego.
Działając na rzecz naszej lokalnej społeczności spotkałem mnóstwo wspaniałych za-

angażowanych ludzi, z którymi mam przyjemność tworzyć wiele projektów społecznych, 
takich jak:
• „TAK dla Obwodnicy Marek” – zakończony rozstrzygnięciem przetargu na budowę 
mareckiej obwodnicy;
•  „Św. Mikołaj mieszka w Markach” – dzięki ofi arności anonimowych darczyńców uda-
ło nam przygotować kilkaset paczek świątecznych w ciągu ostatnich lat dla najbardziej 
potrzebujących młodych mieszkańców Marek;

•  „Świetlik mój przyjaciel” – w ciągu pięciu lat rozdystrybuowaliśmy wśród uczniów 
mareckich szkół podstawowych ponad 13 tys. zestawów odblasków;

•  „Spartakiada Rodzinna” – największa impreza sportowo-naukowa dla mieszkańców 
Marek, odbywająca się od 10 lat na stadionie miejskim.
Cztery lata temu, dzięki Państwa zaufaniu, rozpocząłem działalność w mareckim samo-

rządzie jako najmłodszy radny. Nie przeszkodziło mi to w byciu jednym z najaktywniejszych 
radnych mijających kadencji. Jestem autorem największej liczby projektów uchwał spośród 
radnych (m.in. w sprawie budowy dwóch Orlików, wyboru lokalizacji i ustalenia założeń do bu-
dowy Zespołu Szkół Nr 1). Aktywnie uczestniczyłem w pracach rady będąc jednym z najczę-
ściej zabierających głos w dyskusji i składając szereg wniosków i interpelacji. Jako pierwszy 
marecki radny uruchomiłem własną stronę internetową do kontaktu z mieszkańcami. 

Jako radny kadencji 2010-2014 m.in.:
•  skutecznie zabiegałem o to, aby każda marecka szkoła podstawowa dysponowała no-

woczesnym placem zabaw oraz zewnętrzną infrastrukturą sportową;
•  aktywnie wspierałem modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 – budowa kompleksu 

sportowego, remont sali gimnastycznej, termomodernizacja, remont sieci elektrycznej, 
budowa miejsc parkingowych;

•  koordynowałem posiedzenia młodzieżowej rady miasta, organizowałem wizyty uczniów 
w Pałacu Prezydenckim, Belwederze czy Sejmie oraz wyjazdy mareckiej młodzieży  do 
Brukseli na koszt Parlamentu Europejskiego, by z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu 
instytucji unijnych;

•  zainicjowałem projekt wymiany uczniowskiej pomiędzy SP1 i polską szkołą im. W. Sy-
rokomli w Wilnie;

•  wnioskowałem o zwiększenie nakładów na odwodnienie miasta (m.in. budowa kanali-
zacji deszczowej w ul. Okólnej);

•  działałem na rzecz poprawy bezpieczeństwa przy mareckich szkołach (biało-czerwone 
pasy) oraz na ul. Bandurskiego (nowe przejścia dla pieszych, modernizacja sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu Bandurskiego/Okólna);

• byłem inicjatorem ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki”;
•  zainicjowałem i współorganizowałem Apele Poległych odbywające się z okazji rocznic 

Bitwy Warszawskiej z udziałem asysty wojskowej i służb mundurowych.
Praca na rzecz lokalnej społeczności była dla mnie zaszczytem, a wykonywane zada-

nia i realizacja wielu inicjatyw sprawiły mi ogromną satysfakcję. By móc dalej pracować 
na rzecz nas wszystkich, kontynuować rozpoczęte projekty i wdrażać kolejne inicjatywy, 
proszę o Państwa głos 16 listopada. Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Jako radny kadencji 2014-2018 będę aktywnie zabiegał o:
•  Wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Bandurskiego. We wrześniu złożyłem w tym 

zakresie stosowny wniosek o wygospodarowanie w przyszłym roku środków na projekt 
tej inwestycji.

•  Budowę oświetlenia mareckich ulic, doprowadzę do wykonania latarni m.in. na ul. Hoovera.
• Zwiększenie nakładów na modernizację nawierzchni mareckich ulic.
• Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę nowej s ali sportowej dla SP1.
•  Jak najszybsze oddanie do użytku nowego budynku gimnazjum oraz rozpoczęcie dzia-
łań zmierzających do budowy nowej szkoły podstawowej.

•  Rozsądne inwestowanie w przestrzeń publiczną: dokończenie rewitalizacji parku miej-
skiego czy też zagospodarowanie działki przy ul. Okólnej po spalonym budynku komu-
nalnym, aby stała się miejscem przyjaznym zarówno dla młodzieży, jak i seniorów.

•  Jak największy udział mieszkańców w sprawowaniu władzy: budżet obywatelski, oby-
watelska inicjatywa uchwałodawcza, realizacja inicjatyw lokalnych, powołanie rady po-
żytku publicznego.
Zapraszam na moją stronę internetową www.pawelpniewski.pl, gdzie można zapoznać 

się moją czteroletnią działalnością w radzie miasta.

Moimi priorytetami w Radzie Miasta Marki będą:
•  Budowa ścieżek i szlaków rowerowych oraz uruchomienie miejskiej wypożyczalni rowerów
•  Zagospodarowanie terenu po spalonym budynku komunalnym przy ul. Okólnej na 

potrzeby mieszkańców – skwer z placem zabaw
•  Poprawa bezpieczeństwa, dzięki rozbudowie sieci monitoringu miejskiego, dodatko-

wym patrolom policyjnym oraz właściwemu oznakowaniu ulicznemu
•  Budowa nowego budynku gimnazjum oraz przygotowanie budowy nowej szkoły pod-

stawowej
• Skierowanie jednej linii autobusowej ulicą Okólną

Proszę o Państwa głos 16 listopada.

Ryszard Korotko jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Przez 
18 lat prowadził własną fi rmę. W latach 2001-2008 był dyrektorem technicznym 
w NZOZ „ESCULAP”. 

W 2001 r. skończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, 
a w 2010 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu „Charakterystyki energetycz-
nej i auditingu energetycznego budynków”. Od 2008 r. jest doradcą energetycz-
nym, wpisanym w rejestrze uprawnionych w Ministerstwie Infrastruktury. Od 2009 
r. pracuje jako inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiato-
wego w Wołominie.

Z domu rodzinnego wyniósł wrażliwość na sprawy ludzi, nigdy nie pozostaje obojętny 
na ludzką krzywdę. Brał udział w akcji pomocy dla powodzian w 1997 r., akcji Solidarni 
ze Śląskiem w marcu 2006 r. Jako przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w latach 1992 – 1998 był organizatorem imprez i festynów, z których 
dochód przeznaczony został na potrzeby szkoły. Brał czynny udział w organizacji obcho-
dów 30-lecia uzyskania przez Marki praw miejskich, które odbyły się w 1997 r. W 2006 
r. został wiceprzewodniczącym MSG. 

W kadencji 2006-2010 był radnym Miasta Marki, wiceprzewodniczącym Komisji 
Zdrowia, Opieki Społeczne, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz 
członkiem Komisji Rewizyjnej z ramienia MSG – organizacji, której jest sercem oddany.
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Jan Orłowski 
Kandydat z okręgu nr 21

Jestem rodowitym makowianinem, mam dwoje dorosłych 
dzieci i troje wnuków. Jestem wieloletnim pracownikiem Te-
atru Narodowego w Warszawie, a także zapalonym wędka-
rzem. Szlify samorządowe zdobyłem w latach 2006-2010. 
Należałem wówczas do grona radnych opozycyjnych. Gdy 
piastowałem tę funkcję:
–  tereny w okręgu nr 21 zostały zakupione pod powstające 

ulice;
– został zakupiony teren pod działalność oświatową (szkoła, przedszkole);

Chciałbym, aby nasze Marki nie były tylko przedmieściem stolicy, nie stanowiły jedy-
nie sypialni dla osób pracujących, uczących i bawiących się, a nawet robiących zakupy 
w Warszawie. Marzę o mieście przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i czystym.

Szanowni Państwo, te marzenia możemy wcielić w życie. TAK, możemy lepiej!
16 listopada rozpocznijmy zmianę Marek na lepsze. Liczę gorąco na Państwa głosy!
Po więcej informacji o mnie zapraszam na moją stronę internetową 

www.chwiloc-fi loc.com
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc  •  wybory@chwiloc-fi loc.com

Okręg nr 1. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 2 – 20 (od południowej granicy 
miasta Marki do ul. Szpitalnej), ulice: Dworska, Kosynierów, Pałacowa, Szpitalna, Szwole-
żerów, Wiejska, Wojskiego, Zamkowa, Zielna

Okręg nr 2. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 22 – 42 (od ul. Szpitalnej do ul. 
Leśnej), ulice: Gerwazego, Klucznikowska, Kujawska, Leśna, Podkomorzego, Pomorska, 
Protazego, Romantyczna, Soplicy, Tadeusza, Telimeny, Warmińska, Wereszczakówny, 
Ząbkowska strona nieparzysta nr 1 – 35a, strona parzysta nr 2 – 26 (od południowej 
granicy miasta Marki do ul. Leśnej), Zosi

Okręg nr 3. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 44 – 68 (od ul. Leśnej do ul. 
Szkolnej), ulice: Gorzowska, Jana Kazimierza, Kaszubska, Katowicka, Konopnickiej, Kra-
kowska, Lubelska, Mazurska, Olsztyńska, Opolska, Płocka, Płońska, Poznańska, Róża-
na, Siedlecka, Skłodowskiej, Szczecińska, Szkolna, Szydłowiecka, Urocza, Wrocławska, 
Zakopiańska, Ząbkowska strona parzysta nr 28 – 46, 
strona nieparzysta nr 37 – 55 (od ul. Leśnej do ul. 
Szkolnej)

Okręg nr 4. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 
70 – 92 (od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej), ulice: Do-
jazdowa, Jasna, Kołobrzeska, Koszalińska, Malinowa, 
Orzeszkowej, Paderewskiego, Rodziewiczówny, Sado-
wa, Słowackiego, Słupecka, Traugutta, Warszawska, 
Ząbkowska strona parzysta nr 48 – 56G, strona nie-
parzysta nr 57 – 79 (od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej), 
Zieleniecka

Okręg nr 5. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 
94 – 96 (od ul. Fabrycznej do ul. Zajączka), ulice: Braci 
Briggsów, Fabryczna, Jaracza, Lotników, Lisa Kuli, Ma-
zowiecka, Miła, Modrzejewskiej, Solskiego, Ząbkow-
ska strona parzysta nr 58 – 70, strona nieparzysta nr 
81 – 95A (od ul. Fabrycznej do ul. Lisa Kuli)

Okręg nr 6. ulice: Bociania, Dobra, Dzika, Go-
łębia, Jagiełły, Jana Pawła II, Jasińskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, Kopernika, Królowej 
Jadwigi, Krucza, Lisia, Łosia, Orla, Popiełuszki, Sikorskiego, Skowronia, Sokola, Sowia, 
Sowińskiego, Sportowa, Wilcza, Wronia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zajączka, Żbika, 
Żurawia

Okręg nr 7. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 102 – 174A (od ul. Zajączka do ul. 
Dużej), ulice: Batorego, Broniewskiego, Brzozowa, Duża strona parzysta nr 2 - 26, stro-
na nieparzysta nr 1- 3 (od Alei Piłsudskiego do ul. Zimnej), Matejki, Miedziana, Morska, 
Partyzantów, Platynowa, Rybna, Srebrna, Starzyńskiego, Stawowa, Szczęśliwa, Szeroka, 
Teligi, Tuwima, Wspólna, Zabawna, Złota, Żeglarska

Okręg nr 8. ulice: Bagienna, Baśniowa, Ceglana, Duża strona parzysta nr 28A - 40 , 
strona nieparzysta nr 5 – 7 (od ul. Zimnej do ul. Połaskiego), Gliniecka, Główna, Jowisza, 
Kręta, Księżycowa, Marsa, Mokra, Prosta, Przyleśna, Saturna, Strzelecka, Wesoła, Wi-
śniowa, Wschodnia, Zachodnia, Zimna, Żabia, Żółwia

Okręg nr 9. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 176 - 204 (od ul. Dużej), ulice: 
Cicha, Górska, Lipowa, Łąkówek, Moniuszki, Podgórska, Prusa, Spokojna, Stepowa, To-
polowa, Wydmowa

Okręg nr 10. Aleja Piłsudskiego strona parzysta nr 206 - 256a (do północnej gra-
nicy miasta Marki), Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 253 – 275 (od ul. Legiono-
wej do północnej granicy miasta Marki), ulice: Bajkowa, Bukowa, Cmentarna, Dębowa, 
Długa, Klonowa, Letnia, Łączna, Majora Billa, Michalicka, Niecała, Pogodna, Poław-
skiego, Radna, Słowików, Spacerowa nr 136 – 194 (od ul. Długiej do północnej granicy 
miasta Marki), Szczygla, Turystyczna, Wczasowa, Wenecka, Wiewiórki, Wiosenna, Wilgi, 
Żytnia

Okręg nr 11. Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 221 – 243 (od ul. Granicznej 
do ul. Legionowej), ulice: Agrarna, Akacjowa, Amarantowa, Błękitna, Borówkowa, Cisowa, 
Dziewanny, Fiołkowa, Jarzębinowa, Kolorowa, Konwalii, Legionowa, Modrzewiowa, Nowa, 

Obrońców, Pałacha, Pastelowa, Podleśna, Pomarańczowa, Poprzeczna, Poziomkowa, 
Rolna, Rynkowa, Sasanki, Spacerowa nr 86 – 134 (od ul. Granicznej do ul. Długiej), Stru-
mykowa, Szarotki, Tęczowa, Torfowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, Ziołowa, 
Żurawinowa, Źródlana

Okręg nr 12. Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 191 – 217B (od ul. Wąskiej 
do ul. Granicznej), ulice: Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Długosza, Dolna, Gra-
niczna, Królowej Marysieńki, Kusocińskiego, Makuszyńskiego, Mała, Maratońska, Olim-
pijska, Orła Białego, Przydrożna, Skorupki, Sobieskiego, Wąska

Okręg nr 13. Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 169 – 189B (od ul. Rydza 
Śmigłego do ul. Wąskiej), ulice: Ceramiczna, Chopina, Dmowskiego, Grażyny, Kamienna, 
Kossaka, Kukier, Kwiatowa, Legionów Polskich, Magnolii, Marmurowa, Okrzei, Piaskowa, 
Piotrówka, Pogonowskiego, Poniatowskiego, Pułaskiego, Reja, Szymanowskiego, Środko-

wa, Wybickiego, Zaciszna, Zbieżna, Żwirowa
Okręg nr 14. Aleja Piłsudskiego strona nieparzy-

sta nr 143C – 161 (od ul. Kasztanowej do ul. Rydza 
Śmigłego), ulice: Andersa, Asnyka, Balladyny, Brze-
chwy, Fredry, Gałczyńskiego, Grota Roweckiego, Hal-
lera, Jutrzenki, Karłowicza, Kasztanowa, Kmitówek, 
Krasińskiego, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kur-
pińskiego, Leśmiana, Maczka, Nałkowskiej, Niemce-
wicza, Odrowąża, Pieniążka, Reymonta, Różewicza, 
Rydza Śmigłego, Sienkiewicza, Staffa, Spacerowa nr 
2 – 84 (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Granicznej)

Okręg nr 15. Aleja Piłsudskiego strona niepa-
rzysta nr 117A – 143B (od ul. Małachowskiego do 
ul. Kasztanowej), ulice: Ciurlionisa, Chocimska, Grun-
waldzka, Harcerska, Jesienna, Lisi Jar, Napoleona, 
Norwida, Parkowa, Pomnikowa, Przeskok, Ruczaj, Sto-
krotki, Szczepowa, Walewskiej, Zakole

Okręg nr 16. Aleja Piłsudskiego strona nieparzy-
sta nr 105 – 115E (od ul. Słonecznej do ul. Małachowskiego), ulice: Bielówek, Mała-
chowskiego, Okólna strona parzysta nr 32 – 56, strona nieparzysta nr 43 – 59 (od ul. 
Promiennej do ul. Grunwaldzkiej), Przesmyk, Słoneczna, Zakątek

Okręg nr 17. ulice: Kresowa, Mieszka I, Promienna
Okręg nr 18. Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 79 – 101 (od rzeki Długiej 

do ul. Słonecznej), ulice: Bandurskiego, Bolesława Chrobrego, Hoovera, Okólna strona 
parzysta nr 16 – 28A, strona nieparzysta nr 25C – 41 (od rzeki Długiej do ul. Promiennej), 
Rejtana, Ustronie

Okręg nr 19. Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 49 – 77 (od ul. Kościuszki 
do rzeki Długiej), ulice: 11 – go Listopada, Barska, Bema, Czackiego, Głowackiego, Ki-
lińskiego, Kołłątaja, Kościuszki strona parzysta nr 2 – 36, strona nieparzysta nr 1 – 27A 
(od ul. Piłsudskiego do ul. Sosnowej), Krótka, Krzywa, Okólna strona parzysta nr 2 – 14, 
strona nieparzysta nr 1 – 25A (od ul. Kościuszki do rzeki Długiej), Piotra Skargi, Polna, 
Równa, Staszica

Okręg nr 20. ulice: Architektów, Bankowa, Budowlana, Chemików, Dziennikar-
ska, Elektryków, Geodetów, Geologów, Handlowa, Instalatorów, Inżynierów, Kartogra-
fów, Literacka, Łącznościowa, Mickiewicza, Nauczycielska, Pocztowa, Rzemieślnicza, 
Urbanistów

Okręg nr 21. Aleja Piłsudskiego strona nieparzysta nr 1 – 47 (od południowej 
granicy miasta Marki do ul. Kościuszki), ulice: Barbary, Billewiczów, Butrymów, Czar-
nieckiego, Heleny, Hetmańska, Husarii, Janczarów, Jasnogórska, Kamieniecka, Ketlin-
ga, Kiemliczów, Kmicica, Kordeckiego, Kościuszki strona parzysta nr 36a – 86, strona 
nieparzysta 31 – 59E (od ul. Sosnowej do granicy miasta Marki), Kozacka, Krymska, 
Kurcewiczów, Laudańska, Longinusa, Oleńki, Podolska, Rocha Kowalskiego, Rzędzia-
na, Skrzetuskiego, Sosnowa, Świerkowa, Tatarska, Wiśniowieckiego, Wołodyjowskiego, 
Wołyńska, Zagłoby, Zygmuntowska, Żeromskiego, Żółkiewskiego

– zainstalowano na ul. Piłsudskiego przy przystanku (Drewnica) światła dla pieszych;
– postawiono wiatę przystankową;
–  mieszkańcy bez problemu mogli się ze mną kontaktować i liczyć na pomoc przy za-

atwianiu spraw urzędowych.
W tym roku Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze zaproponowało mi start w wybo-

rach samorządowych. Uznano, że w kadencji 2006-2010 zrobiłem wiele i powinienem 
dokończyć prace, które zaniechano lub zaniedbano.

Okręg nr 21 zasługuje na przyzwoite oświetlone ulice, nie musi być sypialnią dla War-
szawy. Jeśli zostanę radnym, zadbam o:
• dokończenie planu budowy żłobka i przedszkola;
• połączenie ulicy Zygmuntowskiej z drogą dojazdową przy ul. Piłsudskiego;
•  ułatwienie możliwości podłączenia wszystkich mieszkańców do taniej miejskiej kana-

lizacji ściekowej;
• poprawienie nawierzchni ulic;
• dokończenie planu budowy obiektów edukacyjnych.

Uważam, że mieszkańcy Marek nie muszą być traktowani jak „petenci”, lecz jak obywa-
tele, którym należy się szacunek.

Aby zrealizować przedstawione tematy, muszę mieć TWÓJ głos, TWOJE poparcie.
Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości, proszę się ze mną nimi podzielić.
orlowski-marki@wp.pl

Okręgi wyborcze
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Radosław Jacek 
ROMANOWSKI 

Szanowni Mieszkańcy Marek, 
Z naszym miastem związany jestem od 8 lat. W tym 

czasie poznałem wiele bolączek jego mieszkańców, 
jak i potrzeb, których zaspokojenie poprawiłoby życie 
w mieście. Wiele energii i pracy poświęcam dla dobra 
ogółu. Znam realia działalności samorządowej i pro-
blemy regionu. W działaniach kieruję się interesem 

publicznym, bez względu na przykre tego konsekwencje. Posiadam duże doświadczenie, 
które niewątpliwie będzie atutem w pracy radnego powiatu wołomińskiego. Oczywiście, 
jeśli mnie Państwo wybierzecie. 

Współpraca między powiatem a gminą winna być dużo lepsza i przede wszystkim efek-
tywniejsza. Szybki rozwoju powiatu i tworzących go gmin to konieczność lepszej współ-
pracy i większego poczucia więzi wspólnotowej. W wielu dziedzinach np. ochronie zdro-
wia czy zmniejszeniu bezrobocia, ze względów ekonomicznych pewne rozwiązania mają 
sens, gdy szuka się rozwiązań w partnerstwie z innymi powiatami. W tym względzie jest 
dużo do zrobienia. Bez wsparcia powiatu trudno mówić o obwodnicy dla Marek, by wypro-
wadzić ciężki ruch kołowy z miasta. Trzeba zmian także w funkcjonowaniu specjalistycz-
nej opieki zdrowotnej. Szpitale i przychodnie powinny być bardziej przyjazne dla pacjenta. 
Również mareckie apteki mogą na przemian pełnić nocny dyżur.

Powiat wołomiński nie jest „komendantem” w stosunku do gmin, które skupia. Jego 
nadrzędną rolą jest integrować gminy, co w konsekwencji doprowadzi do zaspokajania 
codziennych potrzeb mieszkańców powiatu.

Kandydując do Rady Powiatu Wołomińskiego, liczę na Państwa zaufanie. Zapewniam, 
że go nie zawiodę. Będę godnie reprezentował Marki i jego mieszkańców na szczeblu 
powiatu, zgodnie z zasadą pro publico bono – dla dobra społecznego.

Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku. Nie bądź-
my obojętni. Nie pozwólmy, by wybierano za nas.

Maria BORYSEWICZ 
Mam 70 lat. Posiadam wykształcenie wyższe (tytuł 

inżyniera). Przez kilkadziesiąt lat pracowałam w admi-
nistracji publicznej w instytucjach gminnych i powiato-
wych, a także w mareckim oddziale jednego z banków. 
Obecnie jestem na emeryturze.

Lubię słuchać mądrzejszych od siebie, dbam o sa-
morozwój, staram się zapoznawać z nowymi techno-
logiami. Nie chcę czuć się wykluczona, dlatego też 
uczestniczę w zajęciach dla seniorów w Collegium 

Civitas, jestem też słuchaczką kursów na Uniwersytecie Otwartym przy UW, biorę udział 
w zajęciach Archipelagu Pokoleń.

Zdecydowałam się kandydować do Rady Powiatu Wołomińskiego, ponieważ chciała-
bym wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe i społeczne na rzecz naszej małej 
ojczyzny, naszego miasta i powiatu. 

Swoje zainteresowania mogę podzielić na dwa obszary: kultura – teatr, dobra książka 
(w szczególności o tematyce historycznej), kino, a także sport – jazda na rowerze, nordic 
walking.

Od dziesięciu lat aktywnie działam w Mareckim Stowarzyszeniu Gospodarczym na 
rzecz naszej lokalnej społeczności. Obecnie pełnię funkcję wiceprezesa zarządu. Wspól-
nie z grupą mareckich pasjonatów realizujemy wiele inicjatyw społecznych. Organizujemy 
oraz wspieramy projekty z zakresu oświaty, kultury i sportu. Wiele radości daje nam moż-
liwość działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców Marek. Spartakiada Rodzinna 
– największa impreza plenerowa w Markach, turniej tenisa stołowego o puchar prezesa 
MSG, stypendia dla mareckich uczniów, Nocny Marek – największa impreza biegowa 
w powiecie wołomińskim to tylko kilka z naszych inicjatyw. 

Ponadto, od kilku lat jestem redaktorem Ekspresu Mareckiego – najdłużej wydawanej 
gazety lokalnej w Markach. Pełnię również funkcję przewodniczącej Rady Osiedla Piłsud-
skiego 115C i 115D.

Marlena ŁAWRYNOWICZ 
Mam 35 lat, od urodzenia jestem mieszkanką Ma-

rek. Mam wykształcenie wyższe licencjackie. Jestem 
absolwentką Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodow-
skiej-Curie na kierunku Zdrowie Publiczne. Obecnie 
kształcę się na studiach magisterskich na kierunku 
Ekonomia – specjalizacja Zarządzanie Zakładami 
Opieki Zdrowotnej.

Zawodowo od 2002 roku pracuję w Specjalistycz-
nej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska - 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Od 2005 roku jestem na stanowisku specjalisty ds. statystyki medycznej.
Prywatnie od 13 lat w związku małżeńskim.

Andrzej Marek 
MOTYCZYŃSKI 

Urodziłem się w 1967 roku w Jadowie. Od urodze-
nia do 1996 roku mieszkałem w Ząbkach, z których 
przeprowadziłem się do Marek, gdzie mieszkam do 
dziś z żoną i dwoma dorosłymi synami. Z wykształce-
nia jestem technikiem gazownictwa oraz ekonomistą. 
Moje życie zawodowe prawie zawsze związane było 

z własną działalnością gospodarczą.
Uczestniczę w życiu społeczności lokalnej czynnie działając w stowarzyszeniach: Gru-

pie MARKI 2020 oraz Stowarzyszeniu Kupców Bazar Ząbki. Nie obca jest mi wielka polity-
ka, jestem współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Głównego partii politycznej Wierni 
Polsce, gdzie promowałem wspieranie polskiej przedsiębiorczości i wyzwolenie energii 
społeczności lokalnych. Moją pasją jest wynalazczość i mogę pochwalić się trzema pa-
tentami przyznanymi przez Urząd Patentowy RP. Teraz pragnę całą energię i czas oddać 
Naszemu Powiatowi.

Dariusz Andrzej
PNIEWSKI

Mam 31 lat, od kilku miesięcy jestem żonaty. 
Mam wykształcenie techniczne. Prowadzę własną 
działalność gospodarczą na terenie Marek. Moje 
zainteresowania to historia II wojny światowej oraz 
Kresów Wschodnich, niebanalne podróże, a także 
gastronomia.

W wolnych chwilach jestem zaangażowany społecz-
nie. Pomagam przy organizacji największej imprezy plenerowej w Markach – Spartakiady 
Rodzinnej organizowanej przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, czy też wspieram 
akcję „święty Mikołaj Mieszka w Markach” organizowaną przez stowarzyszenie Grupa 
Marki 2020, dzięki której co roku dziesiątki mareckich dzieci z ubogich rodzin mogą otrzy-
mać świąteczną paczkę. Angażuję się również w akcje pomocy Polakom na Wschodzie. 

Ubiegam się o mandat radnego powiatu wołomińskiego, ponieważ nie mogę zgodzić 
się z tym, by Marki były pomijane w podziale środków powiatowych. Głos naszego miasta 
w radzie powiatu powinien być słyszalny i skuteczny. Jako radny będę zabiegał o:
•  utworzenie w Markach fi lii urzędów powiatowych (przede wszystkim Wydziału Komu-

nikacji),
• budowę nowoczesnej szkoły ponadgimnazjalnej,
• lepszą komunikację zbiorową na terenie naszego powiatu,
•  modernizację obecnych dróg powiatowych (ul. Sosnowa i Kościuszki), a także przeka-

zanie pod zarząd powiatu kolejnych kluczowych dróg w Markach,
• uruchomienie powiatowego budżetu obywatelskiego,
• powołanie powiatowej rady działalności pożytku publicznego,
• transmisje na żywo audio i video z posiedzeń rady powiatu.

Kandydaci do Rady Powiatu Wołomińskiego
Nie chcemy, by samorząd powiatowy był zdominowany przez działa-

czy partyjnych, dla których będzie on tylko kolejnym szczeblem w ka-
rierze politycznej. Dlatego też rekomendujemy Państwu bezpartyjnych 
kandydatów z listy numer 22, którzy gwarantują sumienną pracę na 
rzecz Marek i powiatu wołomińskiego. Startują oni z listy Komitetu Wy-
borczego Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe. 

Chcemy, żeby głos Marek był lepiej słyszalny w powiecie. Chcemy, 
żeby nasze miasto reprezentowały osoby, które czują potrzeby Marek, 
które chcą, aby powiat był bliżej Marek i angażował się w rozwiązywa-
nie problemów mieszkańców oraz wspierał rozwój naszego miasta. Za-
wsze uważaliśmy, że oddolne lokalne inicjatywy mogą dużo lepiej, sku-
teczniej i efektywniej działać na rzecz naszych małych Ojczyzn. 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych kandydatów.

Urodzony w 1963 roku w Warszawie, zodiakalny strzelec. Ojciec dorosłej córki 
i dwóch synów, uczniów mareckich szkół. Wykształcenie wyższe – mgr prawa (Uni-
wersytet w Warszawie), twórca biura bezpłatnych porad prawnych w Markach. Autor 
artykułów prasowych o tematyce prawnej. Wykładowca seminariów poświęconych 
zagadnieniom prawa, między innymi mareckich fundacji.
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