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Za kilka dni odbędą się wybory uzupełniające do Rady 
Miasta. To od Państwa decyzji zależy, kto dołączy  
do grona 20 mareckich radnych. Część z Was może  
pomyśleć – to tylko jeden głos w radzie, jakie to ma 
znaczenie, jest zima, zostanę w domu... Spróbuję jednak 
przekonać Państwa, że 12 lutego w niedzielę warto  
znaleźć dwa kwadranse, zabrać dowód osobisty  
i wybrać się na spacer do Szkoły Podstawowej nr 2,  
w której będzie znajdował się lokal wyborczy. 

Nasz okręg wyborczy potrzebuje aktywnego radnego. 
W tej kadencji samorządowej zachodzą wreszcie 
duże, pozytywne zmiany – z inicjatywy burmi-
strza rozpoczął się gruntowny remont kamienic 
Briggsów, a przed nami trudniejsze przedsięwzię-
cie – rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul. 
Szkolnej. Potrzebna jest osoba, która – mieszka-
jąc w naszym okręgu i znając jego realia – do-
pilnuje obecnych inwestycji, zaproponuje kolejne 
i doprowadzi do ich realizacji. Ciesząc się popar-
ciem burmistrza Orycha – będę mieć ułatwione 
zadanie. O tym, co się dzieje w naszym okręgu 
i jego okolicach, o pomysłach i planach, 
przeczytacie na stronach 2. i 3.

Rada Miasta potrzebuje 
rozsądnego radnego, które-
mu zależy, by Marki mogły 
zmieniać się na lepsze. Może 
się to wydawać oczywiste, 

ale po grudniowym głosowaniu nad budżetem, kiedy rad-
ni Mareckiej Wspólnoty Samorządowej i Stowarzyszenia 
Marki Pustelnik Struga NIE POPARLI INWESTYCJI 
W SWOICH OKRĘGACH WYBORCZYCH, nie możecie 
mieć pewności, że historia się nie powtórzy. Jako miasto 
gonimy stracony czas. Drodzy Sąsiedzi, zobowiązuje się, 
że będę inicjował i popierał inwestycje służące rozwojowi 
naszego okręgu i miasta. Przecież chcemy, by nasze dzieci 

i wnuki uczyły się w dobrych warunkach, 
a nasze rowery i auta jeździły  

po równych drogach. 

Zapraszam 12 lutego na wybory. 
Liczę na Państwa głos. Mieszkam 

przy ulicy Koszalińskiej i jestem 
jednym z Was. Chcę i będę 
słuchać Waszych propozycji 
i sugestii.

   Wasz sąsiad
Jarosław Jaździk

☎  507 015 736

DRODZY SĄSIEDZI

zaangażowany społecznik
Lokalny patriota,

JAROSŁAW JAŹDZIK NIE NALEŻY DO ŻADNEJ PARTII.  
STARTUJE Z LISTY KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE. 

NA KARCIE WYBORCZEJ ZNAJDUJE SIĘ POD NUMEREM 2. 
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Znajomi mówią, że wszędzie go pełno.  
Jest jak dobry duch wielu mareckich wydarzeń, 
choć oczywiście jest jak najbardziej z krwi 
i kości. Mówią o nim „społecznik” i pewnie 
mają rację. W młodości był instruktorem 
harcerskim, a tego się nie zapomina. Wczoraj, 
dziś i jutro swoje doświadczenie oddaje i będzie 
oddawał mieszkańcom Marek. Spotykaliśmy 
go w gronie osób, które organizowały akcję 
„Tak dla Obwodnicy Marek”, „Przystań 
Marki”, „Memoriał Bercika”, „Spartakiadę” 
i „Nocnego Marka”. Pomagał w akcji „Święty 
Mikołaj mieszka w Markach”, dzięki której 
dzieci z ubogich rodzin otrzymały prezenty 
na Gwiazdkę. Wielu osobom Jarek może się 
też kojarzyć z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. Zwykle podczas mareckiego finału 
zdziera gardło, zachęcając do licytowania 
na rzecz akcji charytatywnej. Wiemy, że 
słusznych powodów do dumy dostarcza mu 
udział w reaktywowaniu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Markach. Był także szefem zespołu 
ds. budżetu obywatelskiego. Pracuje społecznie 
w powiatowych i miejskich komisjach 
konkursowych. Jest też przeciwnikiem 
przyłączenia Marek do Warszawy.  
Co tu jeszcze dodać… skromny, rozsądny 
człowiek, mąż, ojciec i świeżo upieczony 
dziadek. Takich ludzi Markom potrzeba.  

Marlena Stosio, prezes Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego

czyli kto?
Jaździk,

Fakty,  plany i wizja
TO JUŻ SIĘ WYDARZYŁO…

  rozpoczęliśmy długo oczekiwany  
remont kamienic Briggsów,  
które staną się wizytówką miasta;

 naprawiliśmy popękany po robotach 
kanalizacyjnych wjazd na ul. Szkolną  
– od Alei Piłsudskiego  
do ul. Rodziewiczówny;

 rozpoczęliśmy budowę ścieżki rowerowej  
oraz modernizację chodnika  
w ul. Szkolnej za pieniądze z unijnej puli;

 zbudowaliśmy dalszą część ulicy 
Szkolnej – od ul. Ząbkowskiej  
do Pogodnego Osiedla;

 zbudowaliśmy – również dzięki  
Waszym staraniom i zaangażowaniu  
– nowe przejście dla pieszych  
przy Szkole Podstawowej nr 2, 
zwiększające bezpieczeństwo dzieci;

 odnowiliśmy jadalnię w Szkole 
Podstawowej nr 2;

 ostatecznie wyremontowaliśmy rów 
melioracyjny prowadzący przez  
ul. Koszalińską i zbudowaliśmy nowe 
przepusty, dzięki dofinansowaniu 
z funduszy ochrony środowiska;

 znieśliśmy opłatę targową na bazarze 
przy ul. Paderewskiego.
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Fakty,  plany i wizja
Dużo się działo, a będzie dziać się jeszcze więcej. Widać, że w tej kadencji 
wreszcie drgnęło w naszym obwodzie wyborczym i jego sąsiedztwie. 

…A TO CHCEMY ZROBIĆ 

   wybudujemy długo oczekiwaną drogę  
do kościoła przy ul. Ząbkowskiej;

 planujemy remont Alei Piłsudskiego 
– by przestała dzielić mieszkańców 
i miasto, a zaczęła nas łączyć i stała się 
przyjazną ulicą;

 zabiegamy wraz z organizacjami 
społecznymi o dobudowanie ekranów 
akustycznych wzdłuż obwodnicy Marek;

 planujemy kompleksowy remont  
ul. Ząbkowskiej – jednego z głównych 
szlaków komunikacyjnych w naszej 
części miasta.

…TO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO…

  przygotowujemy się – wzorem szkoły  
przy ul. Okólnej – do rozbudowy 
placówki przy ul. Szkolnej.  
To nieodzowna inwestycja  
po wprowadzeniu przez rząd 
ośmioklasowych szkół podstawowych;

 będziemy kontynuować remont 
kamienic Briggsów, planujemy 
wybudować tam chodniki 
i zainstalować monitoring;

 niedługo rozpoczniemy przebudowę 
Skweru Pamięci Narodowej przy 
miejskim targowisku – by stało się 
miejscem spotkań mieszkańców Marek 
nie tylko w ważne święta państwowe;

 położymy asfaltową nawierzchnię 
w ul. Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej  
oraz wyremontujemy ul. Koszalińską;

 przy ul. Fabrycznej 3 powstanie  
Mareckie Centrum Aktywności  
– dla każdego pokolenia markowian. 
Tu będzie można wybrać się na film, 
prelekcję czy uczestniczyć w zajęciach 
sportowych i kulinarnych.



KIEDY, GDZIE I JAK GŁOSOWAĆ

Oni popierają    
kandydaturę

wybory uzupełniające  
odbywają się 12 lutego, w niedzielę,  
od 7.00 do 21.00

 głosowanie odbywa się w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 9, 
na sali gimnastycznej,  
obiekt jest przystosowany  
do obsługi osób niepełnosprawnych

 na liście kandydatów znajdują się 
trzy nazwiska. Tylko przy jednym 
można postawić krzyżyk  
– koniecznie w kratce do głosowania

 na koniec ciekawostka 
– po raz pierwszy w historii naszego 
miasta głosy będziemy wrzucać  
do przeźroczystej urny

☞ ☞

☞ ☞

Jarosława
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Maria Krzyżanowska 
mieszkanka Marek
▷  Poznałam Jarka 8 lat temu. Dołączył  
do Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Marek, 
w którym do dziś działamy. Uczestniczyliśmy  

i nadal uczestniczymy razem w wielu ciekawych projektach 
społecznych na terenie Marek. Przyłączył się do organizacji 
„Przystani Marek”, „Memoriału Bercika”, Sztabu Marki Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, był pomysłodawcą konkursu 
„Marki w obiektywie”! Jest czynnym społecznym działaczem, 
pomysłodawcą, pracowitym człowiekiem. Żaden problem  
nie jest mu obojętny i chętnie pomoże w każdej potrzebie. 
Chętnie angażuje się w projekty innych stowarzyszeń, szkół  
i fundacji. Myślę, że jako radny nie tylko sprosta danemu mu 
zadaniu, ale także dopełni starań, by Marki były lepsze, ciekawsze, 
a dzieci miały lepsze możliwości edukacji i więcej ofert  
na spędzanie czasu wolnego w naszym mieście.

Jacek Orych
burmistrz Marek
▷  Swój głos bez wahania oddałbym na Jarosława 
Jaździka, prawdziwego społecznika z krwi i kości, 
który od wielu lat aktywnie działa na rzecz miesz-

kańców, włączając się w wiele inicjatyw społecznych (m.in. akcję 
na rzecz budowy obwodnicy) oraz tych realizowanych przez  
miasto. Daje gwarancję rzetelnej merytorycznej pracy w radzie 
miasta z dala od populizmu i politycznych gier, co jest niezwykle 
istotne dla dalszego rozwoju Marek.

Ewelina Kryszkiewicz  
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
▷  Pełen pomysłów, pomocny i oddany,  
wspiera seniorów oraz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Wszyscy starsi i młodsi możemy  

tylko zyskać, stawiając na ludzi o świeżym spojrzeniu.  
Marki zasługują na takich ludzi jak Jarosław Jaździk.

Krzysztof Gendek, mieszkaniec Marek
▷  Sąsiad, na którego można liczyć, zawsze pomocny. 
Ma własne zdanie, ale potrafi słuchać, a to ważna ce-
cha. Członek założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej
w Markach. Jarosław Jaździk to mój kandydat.

Agnieszka Marcinkiewicz 
lekarz stomatolog, mieszkanka Marek 
▷  Z Jarkiem znamy się od kilku lat. Z całą pew-
nością mogę powiedzieć, że jest osobą odpowie-
dzialną, zadaniową, z głową pełną pomysłów,  

a co najważniejsze – potrafi słuchać ludzi. Proponuję Państwu 
oddać głos na Jarka, ponieważ uważam go za lokalnego patriotę.

Ryszard Grosset    
nadbrygadier, profesor Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, mieszkaniec Marek

▷  Oświadczam, że popieram w wyborach uzu-
pełniających do Rady Miasta Marki kandydaturę 

Jarosława Jaździka. Jest on człowiekiem od wielu lat szczególnie 
zaangażowanym w życie społeczne miasta oraz autorem wielu 
bardzo cennych dla rozwoju miasta i jego lokalnej społeczności 
inicjatyw, które już niejednokrotnie przyczyniły się do rozwoju 
roli Marek i przyniosły wiele dobrego dla mieszkańców.

Jolanta Sowińska    
mieszkanka Marek
▷  Jarosława Jaździka znam od lat. Mieszkamy 
w niedalekim sąsiedztwie i współpracujemy przy 
organizowaniu „Memoriału Bercika”. Jarek jest 
otwarty na potrzeby innych, zaangażowany w życie wspólnoty na-
szego miasta, życzliwy i nieodmiennie chętny do niesienia pomo-
cy. Zawsze działa zdecydowanie i nigdy nie przechodzi obojętnie 
wobec problemów życia codziennego współmieszkańców. Jarek 
to człowiek budzący zaufanie, dlatego oddam na niego swój głos.

▷  Jarosław Jaździk jest członkiem-za-
łożycielem naszego stowarzyszenia, 
które z grupy zapaleńców organizują-

cej akcję „Tak dla Obwodnicy Marek” przerodziło się w organi-
zację, której sztandarowymi „produktami” są przedsięwzięcia, 
takie jak „Św. Mikołaj mieszka w Markach”, „Zostaw 1 proc. 
w Markach” czy „Świetlik, mój przyjaciel”. W każdą z tych ini-
cjatyw Jarek ma swój ogromny wkład. Dlatego z dużą satysfakcją 
popieramy jego kandydaturę w wyborach uzupełniających.

Mariusz Chudek, mieszkaniec Marek
▷  Będę głosował na Jarosława Jaździka,  
bo od wielu lat bezinteresownie pomaga ludziom, 
nie oczekując niczego w zamian, a jeszcze czerpie 
z tego ogromną radość . Jest człowiekiem otwar-
tym, który słucha ludzi i chce im pomagać. Myślę, że dobrze będzie 
reprezentował nasze sprawy, jeżeli zostanie radnym. Na pewno nie 
zmarnuje tego czasu, ale dobrze przysłuży się naszej społeczności.


