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Cztery lata temu szliśmy do wyborów z hasłem „Tak, mo-
żemy lepiej”. Obiecywaliśmy Wam, że obudzimy miasto 
z inwestycyjnego marazmu. I tak się stało, bo z roku na rok 
inwestycji jest coraz więcej. Choć wcale nie było łatwo. Gdy 
w 2014 r. Jacek Orych został burmistrzem Marek, przeżył 
niemiłe zaskoczenie. Projekty inwestycji pozostawione przez 
poprzedników można było policzyć na palcach jednej ręki. 
Bezzwłocznie zakasaliśmy rękawy, czego efektem są zmiany, 
które już widzicie w różnych częściach miasta.

Zmodernizowaliśmy prawie 40 ulic. Rozbudowaliśmy 
szkołę podstawową przy Okólnej. Budujemy Mareckie Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjne przy Wspólnej. Siedem zabyt-
kowych kamienic Briggsów odzyskało blask. Za pieniądze 
unijne zbudowaliśmy bądź budujemy drogi rowerowe oraz 
parkingi. Od tego roku markowianie mają własne miejsce 
spotkań – Fabryczną 3. Wprowadziliśmy też: pierwszą strefę 
biletową, która przyniosła mieszkańcom spore oszczędności 
w domowych budżetach oraz bon żłobkowy – ułatwienie dla 
pracujących rodziców. 

To tylko kilka przykładów z długiej listy zrealizowanych 
lub rozpoczętych inwestycji oraz projektów społecznych. Gdy-

byśmy chcieli nawiązywać do historii Marek, porównalibyśmy 
naszą dotychczasową działalność do lokomotywy, która ruszy-
ła ze stacji i nabiera prędkości. Znaleźliśmy się na właściwym 
torze, ale to od Państwa zależy, czy nadal na nim będziemy 
i z jaką prędkością pojedziemy dalej. Nie chcielibyśmy powtó-
rzenia sytuacji, w której część radnych potrafiła zagłosować 
przeciw lub wstrzymać się od głosu w sprawie ważnych dla 
różnych rejonów Marek inwestycji. 

W tym roku aktywnych, pracowitych i troszczących się 
o przyszłość Marek kandydatów skupił Komitet Wyborczy 
Wyborców Burmistrza Jacka Orycha. 

Co tu dużo mówić –  to najlepsi z najlepszych. Od wielu lat 
angażują się w życie miasta, a nie tylko uaktywniają się przed 
wyborami. Są wśród nich osoby z ogromnym doświadczeniem 
jak i te, które wniosą do nowej Rady Miasta powiew młodości 
i dynamiki. Są wśród nich rodowici markowianie, jak i ci, 
którzy przybyli do tego miasta, by wspólnie je budować. Są 
dalecy od udziału w politycznym zgiełku – to ludzie czynu, 
a nie jałowych dyskusji. Są tacy, którzy od początku popierali 
obecnego burmistrza, jak i Ci, którzy się do niego przekonali 
w trakcie kadencji. Dziś łączy ich wspólne hasło wyborcze – 
„Tak, zmieniamy Marki!”. 

Bo nie ma co ukrywać, że pracy jest jeszcze bardzo dużo. Po-
kazaliśmy już, że potrafimy wprowadzać na rzecz mieszkańców 
oczekiwane przez nich zmiany. A w kolejnej kadencji zmoderni-
zujemy następny, pokaźny pakiet ulic. Część z nich jest już za-

projektowana, część jest w fazie projektowania. Postaramy się 
również wprowadzić długo oczekiwaną wewnętrzną komuni-
kację – tak, aby miejski autobus kursował po wschodniej i za-
chodniej stronie miasta. Będziemy pamiętać o naszej przeszłości, 
modernizując miejsca o znaczeniu historycznym. Zrealizujemy 
też projekty rekreacyjne i sportowe – by nikt nie miał prawa 
mówić o Markach, że są tylko sypialnią, w której nie ma co robić. 

Zapraszamy 21 października na głosowanie w najważniej-
szych wyborach dla Marek. Od Państwa zależy, jaki kierunek 
obierzemy. 

Marlena 
Stosio

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA JACKA ORYCHA

Okręg nr 1
1. JAŹDZIK Jarosław
2. BŁĘDOWSKI Tomasz
3. CHOJECKA Anna
4. KOWALCZYK Aleksandra
5. CHOROŚ Marcin
6. MAZUREK Ewelina
7. JAROCH Michał

Okręg nr 2
1. PNIEWSKI Paweł
2. CHWIŁOC-FIŁOC Grzegorz
3. SZAFRAŃSKI Robert
4. MOTYCZYŃSKA Martyna
5. SZAFARZ Magdalena
6. MIELCZAREK Marek
7. MICHALAK Ewa
8. LESZCZYŃSKA Magdalena

Okręg nr 3
1. STOSIO Marlena
2. LUŻYŃSKA Agnieszka
3. BUCZYŃSKA-BOBEL Jolanta
4. BRZEZIŃSKI Marcin
5. KRÓL Konrad
6. DĄBROWSKI Marcin
7. ORYCH Jacek

Okręg nr 4
1. PASZKIEWICZ Urszula
2. LIS Przemysław
3. KACZMARCZYK Emilia
4. CHOJNOWSKI Paweł 
5. NADOLSKI Andrzej
6. STEFANKOWSKA Ewa
7. PIETRUCHA Dariusz

LIST OD MARECKIEGO 
STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEGO

Drodzy sympatycy naszego stowarzyszenia,
Zbliżają się wybory samorządowe, podczas których 
wybierzemy burmistrza oraz mareckich radnych. Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze od wielu lat angażuje się 
w życie społeczne naszego miasta rekomendując osoby 
do pełnienia funkcji publicznych. Nie inaczej jest też w tym 
roku. W związku z wyborami samorządowymi utworzyliśmy 
komitet wyborczy pod nazwą KWW Burmistrza Jacka Orycha. 
Dobre zmiany w mieście muszą trwać dalej. Wcielając 
w życie hasło naszego miasta „Marki włącz się” zaprosiliśmy 
do współpracy lokalnych liderów, przedstawicieli wielu 
środowisk aktywnie uczestniczących w życiu społecznym 
miasta. Wiemy, że razem możemy więcej, dlatego chcemy 
wykorzystać nasz potencjał, doświadczenie, determinację 
w działaniu i pomysły, by wspólnie zmieniać Marki 
na lepsze przez kolejne 5 lat. 

Kandydaci startujący z ramienia KWW Burmistrza Jacka 
Orycha do rady miasta otrzymali rekomendację Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego. Naszym kandydatem na 
burmistrza jest Jacek Orych. Zapraszamy do odwiedzenia 
stron orych.pl i radnimarek.pl oraz polubienia profilu 
na Facebooku, gdzie na bieżąco publikować będziemy 
informacje na temat wyborów samorządowych.

Tak, zmieniamy Marki!
Jesteśmy jak lokomotywa, która ruszyła ze stacji i nabiera prędkości. Znaleźliśmy się na właściwym 

torze, ale to od Państwa zależy, czy nadal na nim będziemy i z jaką prędkością pojedziemy dalej
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Dziesięć punktów na pięć lat

↘  TAK, zmieniamy 
marecką edukację

Jednym z priorytetów mijającej kadencji było 
powiększenie i unowocześnienie mareckiej 
bazy oświatowej. Rozbudowaliśmy szkołę 
przy Okólnej, budujemy Mareckie Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjne przy Wspólnej, po-
większamy szkołę przy Szkolnej. Na tym nie 
poprzestaniemy. Stale zwiększająca się liczba 
mieszkańców powoduje, że przystąpimy do 
kolejnych inwestycji i przedsięwzięć eduka-
cyjnych.

Po rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 2
przy ulicy Dużej pojawią się pierwsze publiczne 
oddziały żłobkowe. Mając na uwadze zrówno-
ważony rozwój miasta i właściwe funkcjono-
wanie placówek oświatowych w przyszłości, 
zaprojektujemy nową szkołę podstawową przy 
ulicy Żeromskiego. Wyznaczymy teren pod ko-
lejną szkołę podstawową na granicy Pustelnika 
i Strugi. Po przeniesieniu Szkoły Podstawowej 
nr 4 do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Re-
kreacyjnego, w budynku przy Dużej stworzymy 
nowoczesną szkołę średnią z przyszłościowymi 
specjalizacjami, współpracującą z ośrodkami 
naukowymi oraz przedsiębiorcami. Nadal bę-
dziemy zabiegali o środki zewnętrzne na or-
ganizację zajęć pozalekcyjnych w mareckich 
szkołach oraz doposażenie naszych placówek 
edukacyjnych w najnowszy sprzęt multimedial-
ny oraz pomoce dydaktyczne. 

Wybudujemy stacjonarne miasteczko ruchu 
drogowego. Zadbamy o zwiększenie liczby go-
dzin nauki języków obcych upowszechniając 
klasy dwujęzyczne i pozyskując zagraniczne 
szkoły partnerskie.

↘  TAK, rozwijamy sport 
i ofertę rekreacyjną

Tętniące życiem Orliki, przyszkolne boiska 
i sale gimnastyczne świadczą o tym, że zarów-
no młodzi jak i bardziej dojrzali markowianie 
dbają o tężyznę. Dlatego w przyszłej kadencji 
oddamy do użytku kompleks rekreacyjno-
-sportowy przy ul. Wspólnej. Znajdziecie tam 
Państwo halę sportową, pełnowymiarowe bo-
isko wraz z bieżnią i zapleczem lekkoatletycz-
nym oraz kompleks basenowy z dodatkową in-
frastrukturą. Na terenie Marcovii wybudujemy 
tak bardzo potrzebne i oczekiwane boisko ze 
sztuczną nawierzchnią. Chcąc jeszcze bardziej 
promować sportowy styl życia rozpoczniemy 
budowę wielofunkcyjnych boisk osiedlowych. 
Przy ul. Sportowej powstanie plac publiczny, 
na którym mieszkańcy wraz ze swoimi po-
ciechami będą mogli na świeżym powietrzu 
miło spędzać czas. Zadbamy o nasze zbiorniki 
wodne. Zarówno Meksyk jak i Konne zmienią 

swe oblicze – tak, by można było cieszyć się 
walorami przyrody. Będziemy wspierać orga-
nizacje pozarządowe jak i inicjatywy miesz-
kańców, których celem jest organizacja imprez 
i zajęć sportowych.

↘  TAK, będziemy budować drogi 
i poprawiać infrastrukturę

W tej kadencji udowodniliśmy, że budowa in-
frastruktury drogowej jest jednym z naszych 
priorytetów. Sowińskiego, Główna, Pomnikowa, 
Zagłoby – to przykłady ulic, które zmieniły się 
nie do poznania. Intensywnie pracowaliśmy 
też nad tym, co niewidoczne dla oka, a czego 
zabrakło nam, gdy przejmowaliśmy urząd – 
projektów. Teraz je mamy, by w nową kadencję 
wejść od razu, bez żadnej zwłoki, w kolejne in-
westycje.  W pierwszej kolejności wybudujemy 
te drogi, na które uzyskaliśmy dofinansowanie 
zewnętrzne. Wybudujemy je wraz z odwod-
nieniem, chodnikami i drogami rowerowymi. 
Będziemy też zmieniać i modernizować drogi 
gruntowe. Wybudujemy i zmodernizujemy pla-
ce zabaw. Kolejne kamienice zostaną zrewitali-
zowane. Wykonamy inwentaryzację oświetle-
nia ulicznego w całych Markach, abyśmy mogli 
ubiegać się o dofinansowanie na wymianę sta-
rych opraw na nowoczesne i energooszczędne 
oprawy LEDowe.

↘  TAK, stawiamy 
na ekologię

Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku. 
Wielu z nas obawia się zagrożeń wynikają-
cych z zanieczyszczenia powietrza. Będziemy 
kontynuowali program dopłat do wymiany 
pieców węglowych na nowe – proekologiczne.  
Zamontujemy profesjonalną stacje monitoru-
jąca stan naszego powierza. Niezwykle ważną 
kwestią jest edukacja – będziemy kontynu-
ować oraz wdrożymy nowe, ciekawe progra-
my, dzięki którym młodzi  mieszkańcy naszego 
miasta zdobędą wiedzę ekologiczną. 

Istotna jest także gospodarka wodami opa-
dowymi w Markach – będziemy kontynuować 
budowę i przebudowę kolejnych rowów melio-
racyjnych, aby osuszać kolejne tereny gminy.

Rozwiniemy cieszący się popularnością 
program czipowania i kastrowania zwierząt.

↘  TAK, Marki (jeszcze) bardziej 
obywatelskie

Nasi mieszkańcy wielokrotnie udowadniali, 
że Marki są miastem aktywnych obywateli. 
Nieraz byliśmy stawiani za wzór zaangażo-
wanych społecznie mieszkańców, którym 
leży na sercu rozwój małej ojczyzny. Chcemy 

czerpać z tych doświadczeń jak najpełniej. 
Konsultacje w sprawie wytyczenia kierunków 
rozwoju miasta są obecnie czymś natural-
nym i warto ten trend pielęgnować. Po po-
wołaniu Mareckiej Rady Seniorów i Zespołu
ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 
powołamy Młodzieżową Radę Miasta, Radę 
Sportu oraz Radę Pożytku Publicznego. Stale 
zwiększaliśmy i nadal będziemy zwiększać licz-
bę zadań publicznych zlecanych do realizacji 
organizacjom społecznym. Zwiększymy kwo-
ty do dyspozycji mieszkańców w Mareckim 
Budżecie Obywatelskim, a w szkołach wdro-
żymy Młodzieżowy Budżet Obywatelski.

Będziemy organizować dyżury burmistrza 
oraz radnych w mareckich szkołach, by być 
bliżej mieszkańców.

↘  TAK, 
Marki pełne kultury

W Mareckim Centrum Edukacyjno-Re-
kreacyjnym przy ul. Wspólnej powstanie sala 
widowiskowo-teatralna, która stanie się wizy-
tówka naszego miasta. Dodatkowo powstanie 
tam filia biblioteki publicznej.  Po przeniesie-
niu Zespołu Szkół nr 1 na ulicę Dużą Pałacyk 
Briggsów będzie wykorzystany do organizacji 
wydarzeń kulturalnych. Dzięki tym placówkom 
będziemy w stanie znacząco poszerzyć ofer-
tę Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego. Zwiększymy ofertę kulturalną dla 
seniorów w Strudze i Pustelniku. Z ogromną 
pieczołowitością będziemy dbać o tożsamość 
miasta – promując wydarzenia historyczne i po-
staci związane z Markami. Będziemy kontynu-
ować organizację dotychczasowych wydarzeń 
kulturalnych (kino letnie, Na weekend zostaję 
z Rodziną w Markach, Jarmark Świąteczny) 
i wspierać organizacje pozarządowe w promo-
waniu szeroko pojętej kultury.

↘  TAK, Marki dobrze 
skomunikowane

W tej kadencji wprowadziliśmy Marki do 
pierwszej strefy biletowej, linie L i zwiększyli-
śmy liczbę autobusów w mieście. Na tym nie 
koniec. Po oddaniu do użytku stacja metra 
przy ul. Trockiej zostanie uruchomiona linia 
ekspresowa, która w znacznym stopniu przy-
śpieszy dojazd do Warszawy. Stworzymy we-
wnętrzną komunikację miejską, która połączy 
boczne ulice z główną arterią naszego miasta 
– Al. Piłsudskiego. Rozwiniemy system roweru 
miejskiego „KołoMarek” o kolejne stacje.

W tej kadencji pozyskaliśmy kilkadziesiąt 
milionów środków zewnętrznych na rozwój 
infrastruktury rowerowej – dzięki temu po-
wstaną kolejne kilometry nowoczesnych i bez-

piecznych dróg rowerowych. Wybudujemy 
kolejne ogólnodostępne parkingi, by można 
było wygodnie zostawić samochód i przesiąść 
się do komunikacji miejskiej.

↘  TAK, stawiamy 
na politykę społeczną

Mało kto wie, że jedną z największych pozycji 
w budżecie Marek stanowi polityka społeczna. 
Staramy się, aby te pieniądze jak najmądrzej 
wydawać. Oczywiście wspieramy i będziemy 
wspierać tych markowian, którzy nie dają 
sobie rady we współczesnej rzeczywistości. 
Staramy się jednak nie tylko dawać im rybę, 
ale i wędkę. W tej kadencji kładliśmy duży 
nacisk na pomoc dla rodzin znajdujących się 
w kłopotach. Utrzymamy ten kierunek, ale 
dołączymy do tego wsparcie dla osób niesa-
modzielnych, z niepełnosprawnościami oraz 
dla środowiska seniorów. Wykorzystamy do 
tego m.in. unijne pieniądze, które pozyskują 
ośrodek pomocy społecznej i urząd miasta.

↘  TAK, sprawna 
admnistracja 

Marecki samorząd coraz częściej sięga po 
nowoczesne metody załatwiania spraw. 
Dzięki internetowi ich bieg jest coraz szybszy.  
Zwiększymy liczbę dostępnych usług elektro-
nicznych oraz inteligentnych formularzy i de-
klaracji. Wdrożymy system internetowego do-
stępu do gminnych rozliczeń podatkowych dla 
naszych mieszkańców. Postaramy się jeszcze 
bardziej usprawnić komunikację z mieszkań-
cami – zarówno za pomocą tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych mediów. Zapewnimy bezpłat-
ne porady prawne. Dbając o transparentność 
administracji poprawimy jakość transmisji 
obrad Rady Miasta i jej komisji. 

↘  TAK, Marki bardziej 
bezpieczne i nowoczesne

Wraz z powstaniem nowych miejsc rekre-
acji i spędzania wolnego czasu, zadbamy 
o ich bezpieczeństwo. Rozbudujemy Marecki 
System Monitoringu, by chronić mieszkańców. 
Uruchomimy kolejne punktu z dostępem do 
defibrylatorów AED. Przeprowadzimy też 
szkolenia, by markowianie wiedzieli, jak 
z nich korzystać w sytuacji zagrożenia życia. 
Uruchomimy w miejscach publicznych – pla-
cach i skwerach – bezprzewodowy, darmowy, 
szybki dostęp do sieci internetowej. Będziemy 
wspierać rozwój nowoczesnej sieci światłowo-
dowej na terenie miasta. Wdrożymy też usłu-
gi e-zdrowia, szczególnie dla osób starszych 
i samotnych. 

Oto program Komitetu Wyborczego Wyborców Burmistrza Jacka Orycha

www.radnimarek.pl

Cztery lata temu, podczas kampanii wyborczej, opozycja 
rozpowiadała plotki o mojej nieudolności, braku doświad-
czenia i wiedzy. Przez ostatnią kadencję pokazaliśmy, że 
to nieprawda. Zrealizowałem niemal wszystkie założenia 
programu wyborczego. Mało tego, wprowadziliśmy wiele 
nowych elementów, które wcześniej w nim się nie znajdowały. 
Wdrożyliśmy w życie rozwiązania, które wcześniej ponoć były 
nie do załatwienia. Przykładem niech będzie wprowadzenie 

Marek do pierwszej strefy biletowej ZTM, dzięki czemu nasi 
mieszkańcy płacą dużo mniej za transport publiczny.
Przedstawiam nasz program. Jest to program kontynuacji. 
Kontynuacji wielu dobrych i potrzebnych zmian, jakie od 
czterech lat dzieją się w Markach. Oczywiście obiecać można 
wszytko, tani populizm jest dziś w cenie. Nauczony doświadcze-
niem  radnego (którym byłem przez osiem lat) oraz nauczony 
ciężką pracą w ostatniej kadencji deklaruję, że zbliżająca się 

pięcioletnia kadencja będzie czasem zrównoważonego rozwoju 
– tak, by w każdym obszarze naszego codziennego życia iść do 
przodu. Jestem przekonany, że na koniec kadencji – w 2023 r. 
– będę mógł wraz z moimi współpracownikami z podniesioną 
głową powiedzieć to, co mówię dziś - udało nam się zrealizo-
wać planowane założenia i zrobiliśmy dużo, dużo więcej.
Tak, zmieniamy Marki!
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DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, można lepiej dbać 
o naszą infrastrukturę

Tematem priorytetowym dla władz, na najbliższą 
kadencję, jest solidna poprawa stanu dróg lokal-
nych – w szczególności gruntowych. W Markach 
nadal brakuje miejsc spotkań, miejsc, gdzie moż-
na porozmawiać z sąsiadami, przyjaciółmi, usiąść 
i odpocząć, albo wręcz przeciwnie – spędzić czas 
aktywnie lub obcując z kulturą.

Rozliczenie
W ciągu czterech lat wybudowaliśmy 16,5 km 
dróg asfaltowych. To prawie pięć razy więcej 
niż w poprzedniej kadencji. W budowie jest 
kolejne 2,3 km nowej nawierzchni, a w pro-
jektowaniu znajduje się wiele ulic (m.in. 
Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, Lisa 
Kuli), których realizacja jest przewidziana 
w kolejnych latach. Gdyby nie żmudny etap 
projektowania, a następnie poszukiwania 
wykonawców, którzy niechętnie stawali do 
przetargów, bilans byłby jeszcze lepszy. Na 
budowę dróg pozyskaliśmy ponad 6 mln zł 
środków zewnętrznych. Wybudowaliśmy 
i nadal budujemy drogi rowerowe i chodniki 
dofinansowane ze środków europejskich.

Uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fa-
bryczna 3 jako miejsce sąsiedzkich spotkań. 
Wybudowaliśmy z inicjatywy mieszkańców 
kilka siłowni plenerowych, tor rowerowy 
oraz zaprojektowaliśmy nowe skwery przy 
Sportowej i Paderewskiego oraz ogród zmy-
słów przy Sowińskiego – te miejsca powsta-
ną w kolejnej kadencji z racji zbyt drogich 
obecnie ofert złożonych przez potencjal-
nych wykonawców.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, możemy lepiej dbać 
o mienie i majątek gminy

Mienie gminy to również kamienice oraz inne 
obiekty, które obecnie służą jako mieszkania 
komunalne. Ich wygląd i stan niejednokrotnie 
uwłacza godności człowieka. Poszukamy roz-
wiązań, by to zmienić.

Rozliczamy
Przy współpracy z konserwatorem zabytków 
poddaliśmy renowacji siedem kamienic za-
bytkowego osiedla Briggsów. Dokumentacja 
remontu kolejnych kamienic jest w opracowa-
niu. To zadanie na kolejną kadencję. Wszystkie 
kamienice zostały podłączone do kanalizacji 
sanitarnej. Również budynki komunalne przy 
Wspólnej otrzymały dostęp do wodociągów 
i kanalizacji. Wykonaliśmy także moderniza-
cję wentylacji w wielu budynkach. Gruntowny 
remont wewnętrzny przeszedł także Marecki 
Ośrodek Kultury.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, możemy efektowniej 

korzystać ze środków 
zewnętrznych i racjonalnie 

wydawać pieniądze
Środki zewnętrzne często kojarzone są z dofi-
nansowaniem, jakie można otrzymać z progra-
mów unijnych. To prawda i trzeba korzystać 
z każdej takiej okazji. Jednak nie można zapo-
mnieć o innych źródłach – dofinansowaniach 
z budżetu państwa, budżetu województwa, fun-
duszach środowiskowych czy pieniędzy resorto-
wych, a nawet źródłach niekonwencjonalnych 
jak sponsorzy prywatni. Odpowiedni program 
zachęt dla niezameldowanych to też wymierna 
korzyść dla budżetu miasta.

Rozliczamy
Po raz pierwszy nasze miasto pozyskało środ-
ki rządowe na budowę dróg (Pomnikowa 
i Zagłoby). Dzięki unijnemu wsparciu zbu-
dowaliśmy i budujemy drogi rowerowe 
i chodniki oraz parkingi dla mieszkańców. 
Fundusze europejskie wspierają marecką 

edukację w naszych szkołach i inicjatywy 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy 
także pieniądze na renowacje rowów me-
lioracyjnych i budowę kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Korzystaliśmy także ze wsparcia 
z niekonwencjonalnych źródeł – dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców pozyskaliśmy środki 
od prywatnych firm na place zabaw, siłownię 
plenerową i miasteczko ruchu drogowego – 
efekt aktywności społecznej.

Środki zewnętrzne skutecznie pozyskiwał 
również Wodociąg Marecki. Dzięki nim w Czar-
nej Strudze budowana jest druga stacja uzdat-
niania wody oraz jeszcze w tym roku rozpocznie 
się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej.

W sumie, w minionej kadencji pozyskali-
śmy ponad 65 milionów złotych.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, możemy lepiej kształcić

Głównym zadaniem inwestycyjnym zbliżającej 
się kadencji jest budowa nowego gimnazjum 
wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym. 
Szybki rozwój demograficzny wymusza na sa-
morządzie kolejne działania – obecne szkoły 
podstawowe pracujące na dwie zmiany pękają 
w szwach – niezbędne jest wybudowanie ko-
lejnej szkoły podstawowej oraz zapewnienie 
miejsc dla najmłodszych w przedszkolach. 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 za-
jęć dodatkowych, programy motywacyjne dla 
dzieci oraz kadry nauczycielskiej.

Rozliczamy
Rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową Nr 1 
przy Okólnej, w budowie jest Mareckie 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy 
Wspólnej ze szkołą podstawową, basenem, 
halą sportową i salą widowiskową. Reforma 
edukacji zmusiła nas do przeprojektowania 
tego budynku z gimnazjum na podstawówkę 
na 1200 uczniów. Utworzyliśmy Przedszkole 
Miejskie Nr 5 w Strudze, budujemy nową 
siedzibę dla Przedszkola Miejskiego Nr 
2 w Pustelniku. W budowie jest także nowy 
budynek przedszkolny przy Okólnej. Trwają 
prace budowlane przy ul. Szkolnej, gdzie 
rozbudowujemy Szkołę Podstawową nr 2, 
dzięki czemu szkoła pomieści dwukrotnie 
więcej uczniów. Doprowadziliśmy szybki 
Internet do każdej szkoły. Rodzice wszyst-
kich uczniów mogą korzystać z dziennika 
elektronicznego. Dodatkowo zakupiliśmy 
nowoczesne dotykowe tablice multime-
dialne ze środków rządowych, nowy sprzęt 
multimedialny oraz zorganizowaliśmy do-
datkowe zajęcia dla uczniów finansowane 
z funduszy europejskich. Promujemy kla-
sy dwujęzyczne. Zakupiliśmy nowoczesne 
oprogramowanie dla szkół wykorzystujące 
modele 3D i technologię rozszerzonej rze-

czywistości AR. Wydłużyliśmy także godziny 
pracy świetlic szkolnych.

W szkołach uruchomiliśmy Źródełka Mar-
kowej Wody, zorganizowaliśmy zajęcia z bez-
pieczeństwa ruchu drogowego z użyciem 
mobilnego miasteczka ruchu drogowego i au-
tochodzika oraz zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Dodatkowo zainstalowali-
śmy defibrylatory we wszystkich szkołach.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, Marki mogą być 

obywatelskie
Mamy wiele obszarów życia codziennego, gdzie 
podstawą do wydania decyzji lub wskazania 
kierunku działań powinny być przeprowadzone 
wcześniej szerokie konsultacje społeczne. Chcę 
także uwzględniać głos coraz bardziej aktywnych 
organizacji pozarządowych.

Rozliczamy
Uruchomiliśmy w pełni obywatelską proce-
durę budżetu obywatelskiego, którego zasady 
zostały określone przez mieszkańców w dro-
dze konsultacji społecznych. Przyjęliśmy 
zasady inicjatywy lokalnej i regulamin 
funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego. 
Pracę rozpoczęła Marecka Rada Seniorów. 
Szeroko korzystaliśmy z mechanizmu kon-
sultacji społecznych. Powołaliśmy społeczny 
Komitet ds. Rewitalizacji. Zdecydowanie 
zwiększyły się środki na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe. 
Prowadziliśmy konsultacje drogowe z miesz-
kańcami w sprawie projektów budowy ulic. 
Konsultowaliśmy z Wami sprawę wdrożenia 
roweru miejskiego (wybór lokalizacji stacji 
i nazwy), wspólnie wybieraliśmy maskotkę, 
hasło i logotyp miasta. Opracowaliśmy zasa-
dy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. 
Uruchomiliśmy Centrum Aktywności 
Fabryczna 3. Angażowaliśmy się w wiele 
inicjatyw podejmowanych przez organizacje 
społeczne i nieformalne grupy mieszkańców.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, w Markach może być 

bezpieczniej
Mamy nowoczesny budynek komisariatu poli-
cji. Ruszył monitoring miejski. Są to elementy, 
które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. 
Ważne jest jednak, by były na bieżąco rozwi-
jane i analizowane – zagrożenia z miejsc mo-

Rozliczamy program   wyborczy z 2014 r.
Przedstawiamy Państwu nasze  
deklaracje sprzed czterech lat. Zobaczcie,  
że zrealizowaliśmy więcej niż obiecywaliśmy
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nitorowanych przenoszą się w inne, nieobjęte 
dotychczas kontrolą. Bezpieczeństwo to także 
dobrze oznakowane i oświetlone ulice.

Rozliczamy
Rozbudowaliśmy system monitoringu miej-
skiego. Dofinansowaliśmy zakup radiowo-
zów i sprzętu informatycznego dla Policji 
oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Markach i Państwowej 
Straży Pożarnej w powiecie wołomińskim. 
Rozbudowaliśmy sieć miejskiego oświetle-
nia o kilkaset punktów. Stworzyliśmy we-
wnętrzny system bezprzewodowej łączności 
dla służb ratunkowych i jednostek miejskich. 
Wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania 
oraz lepiej oznakowane i oświetlone przejścia 
dla pieszych przy Szkołach Podstawowych 
przy Szkolnej, Dużej, Pomnikowej i Okólnej 
(ta ostatnia ulica z budżetu obywatelskiego).

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, możemy rozwijać sport 

i rekreację oraz zwiększyć 
ofertę kulturalną w Markach

Zadaniem na najbliższe lata jest sprawne i efek-
tywne administrowanie tymi obiektami. Jednak 
nadal brakuje miejsc rekreacyjnych dla młodzie-
ży takich jak – skateparki, boiska do streetballu 
czy siatkówki plażowej. Również trasy rowerowe 
czy ścieżki biegowe to inwestycje stosunkowo 
tanie, ale znakomicie wypełniające braki w tej 
dziedzinie w mieście.

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.

Rozliczamy
Daliśmy nowe możliwości funkcjonowania 
klubom sportowym i organizacjom pozarzą-

dowym. KS Markowi Biegacze, UKS Garda, 
Same Judo to tylko przykłady organizacji, 
które z powodzeniem w bieżącej kadencji do-
łączyły do klubów realizujących zajęcia spor-
towe dofinansowywane z budżetu miasta. 
Wybudowaliśmy nową infrastrukturę sporto-
wą: halę sportową przy SP1, dokończyliśmy 
kompleks boisk w Strudze, uruchomiliśmy 
siłownie plenerowe i tor rowerowy (z budże-
tu obywatelskiego). Wyremontowaliśmy salę 
gimnastyczną na stadionie miejskim i drogę 
dojazdową. W bieżącej kadencji rozbudowa-
liśmy ofertę imprez i zajęć sportowych dla 
mieszkańców – Olimpiada Przedszkolaków, 
letni i zimowy Poland Bike Marathon czy 
też Bieg Rotmistrza Pileckiego to przykłady 
nowych imprez, w których chętnie uczestni-
czą markowianie. Dzięki wielu inicjatywom 
rowerowym nasze miasto zostało wyróżnio-
ne prestiżowym tytułem „Gmina Przyjazna 
Rowerzystom” przyznawanym przez PTTK.

Zwiększyliśmy nakłady na wydarzenia 
kulturalne współorganizując wiele nowych 
przedsięwzięć takich jak Konwent Kobiet, 
Jarmark Świąteczny czy Seniorada.

Od jubileuszowego roku 50-lecia nadania 
praw miejskich organizujemy święto miasta, 
czyli Dni Marek. Do kalendarza wakacyjnych 
imprez wszedł na stałe projekt „Na weekend 
zostaję z rodziną w Markach”. Park Miejski tętni 
też życiem za sprawą kontynuacji letniego kina.

Nie udało nam się znaleźć środków na 
remont i ożywienie fabryki Briggsów. To za-
danie na kolejną kadencję.

Po wybudowaniu Mareckiego Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej 
szkoła z pałacyku przeniesie się do Pustel-
nika, a zabytkowy obiekt będzie mógł pełnić 
funkcje kulturalne.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, możemy rewitalizować 

Marki
Bardzo ważnym obszarem, który wymaga po-
prawy, 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 zarów-
no rodziców z małymi dziećmi, jak i seniorów. 
W miarę możliwości finansowych należy przystą-
pić również do uporządkowania terenów wokół 
zbiorników wodnych.

Zadbane Marki to takie, w których porząd-
nie są wymalowane pasy drogowe i przejścia 
dla pieszych.

Rozliczamy
W parku miejskim zmodernizowano alejki 
i wybudowano drogę rowerową. Dzięki no-
wym inicjatywom park tętni życiem. Przy 
Meksyku wybudowaliśmy siłownię plene-
rową oraz zainstalowaliśmy pomosty przy 
udziale mieszkańców. Przy Konnych stanęły 
ławki i śmietniki. Zwiększyliśmy bezpieczeń-
stwo przy szkołach modernizując skrzyżowa-
nia i przejścia dla pieszych. Opracowaliśmy 
Lokalny Program Rewitalizacji przy znacznym 
udziale mieszkańców. Przyjęliśmy Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami umożliwia-
jący uzyskanie dotacji na remont budynków 
zabytkowych. Dbamy o miejskie zabytki rewi-
talizując osiedle robotnicze Briggsów.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, możemy zbudować 

markę miasta Marki
Należy dołożyć wszelkich starań, aby szeroko 
promować Marki i stwarzać zachęty dla roz-
woju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy.

Wszystkie imprezy organizowane w Mar-
kach będą traktowane jako promocja miasta 
i wykorzystywał w tym celu.

Rozliczamy
Wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy ha-
sło promocyjne naszego miasta, a następnie 
wybraliśmy logo i maskotkę – Pana Cegiełkę. 
Zaczęliśmy wdrażać w życie hasło „Marki 
włącz się” i wspólnie z mieszkańcami zadbali-

śmy o miano miasta aktywnych mieszkańców. 
W ramach wsparcia dla przedsiębiorczości 
obniżyliśmy podatek od środków transpor-
towych i znieśliśmy opłatę targową.

Uruchomiliśmy Marecką Kartę Mieszkańca 
umożliwiającą korzystanie z szeregu zniżek 
oferowanych przez mareckie punkty usługowe.

DEKLARACJA Z 2014 R.
TAK, dla nowoczesnego urzędu

Elektroniczny obieg dokumentów, elektronicz-
na skrzynka podawcza, SMSowe i e-mailowe 
powiadomienie o załatwieniu sprawy, termino-
we jej załatwienie.

A dla osób, które mimo postępu technolo-
gicznego z różnych przyczyn nie mogą sko-
rzystać z elektronicznego obiegu dokumentów 
przystosuję pracę urzędu dla ich potrzeb – nie-
koniecznie w obecnej siedzibie – weekendowe 
dyżury urzędników w centrum handlowym, 
czyli Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Rozliczamy
Dla wygody mieszkańców uruchomiliśmy 
w urzędzie miasta Centrum Aktywności 
Cyfrowej oraz punkt potwierdzania profili za-
ufanych ePUAP. Umożliwiliśmy także płatność 
kartą bankową za opłaty lokalne w ratuszu. 
Stworzyliśmy Biuro Obsługi Klienta mareckie-
go urzędu. W ramach akcji „Tu mieszkam, tu 
płacę podatki, tu zyskam nowe inwestycje” or-
ganizowaliśmy punkty informacyjne miejskich 
urzędników i dyżury doradców podatkowych 
w centrum handlowym i mareckich szkołach.

Rozliczamy program   wyborczy z 2014 r.

TEGO NIE OBIECYWALIŚMY!

TAK, ZMIENIALIŚMY MARKI 
WYKORZYSTUJĄC WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

W ciągu czterech lat udało nam się zrealizować znacznie więcej niż zakładał nasz program wy-
borczy. Dzięki dobrej współpracy z innymi samorządami i sięganiu po sprawdzone rozwiązania 
funkcjonujące w innych gminach wprowadziliśmy Marki do pierwszej strefy biletowej, inaugu-
rujemy system mareckiego roweru miejskiego „KołoMarek”, wprowadziliśmy bon żłobkowy, 
dopłaty do wymiany pieców na proekologiczne, finansujemy chipowanie i sterylizację zwierząt, 
uruchomiliśmy nowy Punkt Obsługi Mieszkańca Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Marecki 
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. Uruchomiliśmy wiele programów realizowanych przez 
marecki OPS i dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Zaprosiliśmy rodzinę repatriantów 
z Kazachstanu do Marek. Opracowaliśmy pierwsze trasy lokalnych linii autobusowych („L”). 
Zadbaliśmy także o naszą lokalną tożsamość. Wyprodukowaliśmy pierwszy dokumentalny film 
o Markach, który był emitowany na kilku antenach Telewizji Polskiej. Celebrowaliśmy ważne, 
pomijane wcześniej rocznice historyczne dla naszej lokalnej społeczności. Honorowaliśmy 
także zasłużone postaci wśród markowian, by pamięć o nich nie została zatarta.
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Jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki rezolutnych dziewczynek 
– Toli, Poli i malej Oli. Mieszkamy przy ul. Żeromskiego razem 
z naszym pupilem – psem Chesterem. Marki są moim rodzinnym 
miastem, dlatego chciałabym, aby rozwijały się i stawały coraz 
przyjaźniejszym miejscem. 
Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Prawa na kierunku zarządzanie ze specjalnością psychologia 
w biznesie. Obecnie zajmuję stanowisko kierownicze w jednym 
z przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa. 
Jestem osobą kreatywną, komunikatywną, rozsądną i mocno 

stąpającą po ziemi, a jednocześnie patrzącą na świat optymistycznie i życzliwie. Wierzę, 
że wszystko jest osiągalne i nie ma przeszkód, z którymi nie można sobie poradzić. 
W ostatnim czasie walczyłam czynnie o „Podwórko talentów Nivea”, mające powstać 
przy ulicy Zygmuntowskiej. Finalnie udało się i już niebawem nasze dzieci będą mogły 
wspólnie bawić się na nowoczesnym placu zabaw! 
Kandyduję do Rady Miasta, aby mieć jeszcze większe możliwości wsłuchiwania się w bolączki 
mieszkańców Marek i rozwiązywać je. Chcę mieć czynny udział w tworzeniu naszej 
codzienności – przyjaznej wszystkim ludziom, zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom 
dorosłym, rodzinom, rodowitym mieszkańcom Marek oraz osobom z innych miast, które 
zdecydowały się tu mieszkać. 
Wykorzystując zdobyte wykształcenie, doświadczenie życiowe (jako mama trójki wspaniałych 
urwisów) oraz zawodowe, chcę z determinacją działać na rzecz:
•  polepszenia jakości dróg i chodników, zarówno pod względem nawierzchni jak i systemów 

odwodnienia. Po zakończeniu remontu Sosnowej/Kościuszki przygotujemy projekty ulic 
bocznych i przyległych. 

•  zwiększenia bezpieczeństwa naszego miasta i jego mieszkańców (poprzez modernizację 
oświetlenia, zwiększenia liczby kamer, progi zwalniające).

•  rozwoju obiektów kulturalnych i rekreacyjnych,  które będą miejscem integracji 
naszej mareckiej społeczności (zagospodarowanie parku miejskiego i rewitalizacja 
Fabryki Briggsów).

•  rozwoju szkół i przedszkoli, aby stawały się miejscami nowoczesnymi i dobrze 
wyposażonymi – tak, aby naszym dzieciom nie brakowało w nich narzędzi do stawania 
się ludźmi mądrymi i wrażliwymi.

KOWALCZYK Aleksandra Okręg nr 1 miejsce 4

Mam 37 lat. Od urodzenia mieszkam w Markach, tutaj 
uczęszczałem do podstawówki oraz liceum. Zdobyłem wykształcenie 
informatyczne. Na terenie naszego miasta prowadzimy z żoną 
małą rodzinną firmę oraz wychowujemy dwójkę dzieci w wieku 
5 i 8 lat. 

Jestem osobą kontaktową i otwartą. Z racji wykonywanego 
zawodu mam częsty kontakt z ludźmi, w znacznej mierze 
z mieszkańcami Marek. Odbyłem wiele rozmów o tym, co dzieje się 
w naszym mieście, co wymaga poprawy i jakie są ich oczekiwania. 

To właśnie skłoniło mnie do kandydowania na radnego miasta. Chciałbym wdrażać 
w życie Państwa pomysły i kontynuować działania, dzięki którym nasze miasto rozwija się 
w szybkim tempie. 

Moim priorytetem jest poprawa stanu dróg i chodników, zagospodarowanie terenów 
zielonych oraz wspieranie wszelkich inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców Marek. 
Będę zabiegał, aby budowy i modernizacje ulic odbywały się w wyniku konsultacji 
z mieszkańcami, uwzględniając ich uwagi.
 
Chciałbym zająć się rozwojem w dziedzinie sportu oraz informatyki dla młodzieży 
i dorosłych w naszym mieście. Pragnę stworzyć miejsca, w których dzieci po lekcjach mogą 
spędzać czas w sposób kreatywny.

Będę dążył do dalszej rozbudowy bazy oświatowej. Koniecznie jest utworzenie miejskiego 
żłobka, przygotowanie budowy nowej szkoły na południu Marek oraz wsparcie szkolnictwa 
średniego w Markach.

Wiele osób wybiera nasze miasto na miejsce docelowe, miejsce w którym chcą mieszkać, 
pracować i wychowywać dzieci. W związku z tym, że wciąż nas przybywa, Marki wymagają 
ciągłego planu rozwoju, a ja chciałbym pomóc w jego realizowaniu.

CHOROŚ Marcin Okręg nr 1 miejsce 5

Rada Miasta powinna składać się z ludzi, którym na Markach 
naprawdę zależy. Myślę, że dotychczasową pracą udowodniłem, 
że do tego grona należę. Od Państwa zależy, czy nadal będę mógł je 
wspierać swoim doświadczeniem i energią. Efekty m.in. moich prac 
już widać w naszym okręgu wyborczym:
•  rozpoczęliśmy remont kamienic Briggsów;
•  wybudowaliśmy drogę rowerową oraz chodnik w ul. Szkolnej 

za pieniądze UE;
•  zbudowaliśmy dalszą część ulicy Szkolnej – od ul. Ząbkowskiej 

do Pogodnego Osiedla oraz ulicę Uroczą;
•  zbudowaliśmy – również dzięki Waszym staraniom i zaangażowaniu  – nowe przejście 

dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2, zwiększające bezpieczeństwo dzieci;
•  zakończyliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1;
•  rozpoczęliśmy rozbudowę placówki przy Szkolnej. To nieodzowna inwestycja 

po wydłużeniu przez rząd czasu funkcjonowania podstawówek do ośmiu lat;
•  przy Fabrycznej 3 powstało Mareckie Centrum Aktywności – tu można wybrać się

na film, prelekcję, uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulinarnych;
•  wyremontowaliśmy rów kanalizacyjny prowadzący przez ul. Koszalińską i zbudowaliśmy 

nowe przepusty, dzięki dofinansowaniu z funduszy ochrony środowiska;
•  spowodowałem zamontowanie kilku luster i wielu znaków drogowych poprawiających 

bezpieczeństwo na ulicach.
•  byłem jednym z inicjatorów wprowadzenia akcji sterylizacji zwierząt
Dużo jest jeszcze do zrobienia. A zatem:
•  będziemy kontynuować remont kamienic Briggsów;
•  rozpoczniemy przebudowę Skweru Pamięci Narodowej przy miejskim targowisku;
•  przygotowywana jest dokumentacja do położenia nawierzchni w ul. Słupeckiej, Sadowej 

i Kołobrzeskiej oraz wyremontowania ul. Koszalińskiej;
•  rozwiązane zostały własności drogi do kościoła przy Ząbkowskiej i kończą się formalności 

związane z pozwoleniem na budowę w/w ulicy;
•  intensywnie walczę o przywrócenie brakujących ekranów akustycznych wzdłuż 

obwodnicy Marek;
•  Będziemy wnioskować o remont ul. Ząbkowskiej, a także wymianę zniszczonych 

po budowie kanalizacji nakładek asfaltowych w innych ulicach.

JAŹDZIK Jarosław  Okręg nr 1 miejsce 1

Pracowici,
zaangażowani,
kochający
swoje miasto
Przedstawiamy Państwu
sylwetki kandydatek i kandydatów 
na radnych. Zobaczcie, co już 
zrobili i co, wspólnie z Wami, 
zamierzają osiągnąć!

Nasi Kandydaci - okręg nr 1



www.radnimarek.pl

Jestem mieszkanką Marek od 3 lat. Mam męża i trójkę dzieci. 
Prowadzę własną działalność gospodarczą. 

Jestem bardzo zaangażowana w działania mające na celu 
zwiększenie ochrony akustycznej Marek od trasy S8. Jestem 
współzałożycielką naszej strony na Facebooku Ekrany Akustyczne 
dla obwodnicy Marek, która powstała, aby informować 
i jednoczyć mieszkańców. Organizowałam liczne spotkania 
lokalne z mieszkańcami w tej sprawie, a na innych spotkaniach 
miałam okazje reprezentować Was i zabierać głos w tej sprawie, 

ostatnio na Politechnice Warszawskiej podczas konferencji pt.: Drogi, Hałas, Ludzie, Prawo 
i Polityka. Ponadto aktywnie brałam udział w organizacji Dnia Rodziny przy parafii pw. 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej, gdzie najmłodsi mieli okazję 
mnie poznać przy wspólnych pracach plastycznych, a dorośli przy podpisywaniu petycji 
dotyczącej ochrony Marek przed hałasem. Angażuję się także w organizację innych wydarzeń 
rodzinnych w Markach, takich jak Spartakiada Rodzinna i bieg Nocny Marek.

Od kilku lat w naszym mieście bardzo dużo się dzieje. Marki zmieniają się na lepsze. 
W naszym rejonie trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz budowa ulic i dróg 
rowerowych. Po zmodernizowaniu najważniejszych ulic konieczne jest przystąpienie
do modernizacji dróg dojazdowych. Za bardzo istotne uważam połączenie mareckich dróg 
rowerowych z Warszawą wzdłuż alei Piłsudskiego. Dzięki tej wyczekiwanej inwestycji 
zdecydowanie zwiększy się bezpieczeństwo nas wszystkich. 

Oczywiście, należy wykorzystać wszystkie możliwości, by wymusić na Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad zwiększenie ochrony akustycznej przed hałasem z obwodnicy 
Marek. Wierzę że nasze wspólne działania doprowadzą tę sprawę do szczęśliwego finału.
Jako matka małych dzieci, wiem z jakimi problemami mierzą się rodzice w naszej okolicy. 
Poprawa stanu chodników, większa liczba bezpiecznych przejść dla pieszych oraz nowe 
miejsca dla rekreacji będą moim priorytetem podczas działalności w radzie miasta.

MAZUREK Ewelina  Okręg nr 1 miejsce 6

Radny kadencji 2014-2018, 38 lat, mąż, ojciec dwójki dzieci, 
katolik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracowity, skrupulatny, w pełni angażujący się 
w to, co robi. Z Markami związany od blisko 15 lat.

Moje obecne jak i przyszłe plany zarówno zawodowe jak 
i osobiste wiążę z Markami. Zależy mi na poprawie jakości życia 
mieszkańców naszego miasta. Kontynuując pracę jako radny, 
wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, będę dążył przede 
wszystkim do:

•  dalszej poprawy stanu nawierzchni dróg oraz ich oświetlenia w rejonie południowych 
Marek (ulice takie jak: Zosi, Olsztyńska, Klucznikowska, Kosynierów, Pałacowa, 
Słupecka, Sadowa, Skrzetuskiego, Barbary, dojazd do kościoła pw. Najświętszej Marii 
Panny Matki Kościoła przy Ząbkowskiej),

•  przebudowy ulicy Ząbkowskiej, umożliwiającej także skierowanie na nią 
ruchu autobusowego,

•  poszerzenia zakresu organizacji ruchu komunikacji miejskiej – tak, by obejmował 
on zasięgiem także inne rejony miasta niż Al. Piłsudskiego i obecne trasy linii L33, 
L43 i L45,  

•  podejmowania kolejnych działań zmierzających do przywrócenia właściwej ochrony 
akustycznej zabudowań, w pobliżu których wybudowano trasę S8,

•  poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym w szczególności dzieci, poprzez wyodrębnienie 
chodników umożliwiających swobodne poruszanie się, jak również wyznaczenie nowych 
przejść dla pieszych, 

•  rozwoju w rejonie południowych Marek infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 
– place zabaw, boiska do gier zespołowych, urządzenia do ćwiczeń itp., 

•  rozwoju mareckiej sieci wodno-kanalizacyjnej umożliwiający podłączenie do kanalizacji 
posesji nią nie objętych, takich jak okolice ul. Laudańskiej.

W minionej kadencji zostało zrobione naprawdę wiele, a jeszcze więcej jest do zrobienia. 
Dlatego też chcę kontynuować działalność jako radny, by mieć wpływ na jego rozwój. Wiem, 
że otrzymując kredyt zaufania mieszkańców na kolejne lata, mogę przyczynić się do dalszych 
zmian na lepsze.

BŁĘDOWSKI Tomasz  Okręg nr 1 miejsce 2

Od ponad 10 lat jestem jednym z Was – mieszkańcem Marek. 
Mieszkam przy ul. Ząbkowskiej, mam wspaniałą żonę i dwójkę 
cudownych dzieci. Ukończyłem studia na wydziale mechanicznym 
Politechniki Radomskiej i podyplomowe studia coachingu 
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
W latach 2010-2018 miałem zaszczyt być radnym Marek, 
gdzie piastowałem funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
a następnie Przewodniczącego Rady Miasta. Jestem członkiem 
MSG  oraz stowarzyszenia Grupa Marki 2020, które jest autorem 
ciekawych akcji społecznych (Tak dla obwodnicy Marek,

Św. Mikołaj mieszka w Markach). Doświadczenie zawodowe oraz z akcji społecznych 
pozwoliło mi skutecznie wypełniać obowiązki radnego. W ciągu tych ośmiu lat rzetelnie  
prowadziłem obrady komisji i sesji, czynnie brałem udział w dyskusjach, składałem 
interpelacje i wnioski, dobrze orientowałem się w trudnych zagadnieniach budżetowych 
i finansowych.
W nadchodzących wyborach zdecydowałem się ponownie Państwa poprosić o głos, 
bo w naszym rejonie Marek w tej pięciolatce powinno wiele się dziać. Po zakończeniu budowy 
obwodnicy Marek trzeba dopilnować dwóch istotnych spraw. Chodzi przede wszystkim 
o zwiększenie ochrony akustycznej na obwodnicy (dłuższe i wyższe ekrany) oraz odtworzenie 
i remonty dróg.
Ponadto celami moich działań będą:
• dalsze prace związane ze zmianą minimalnego standardu dróg w naszym rejonie;
•  pozyskanie przez magistrat działki w naszym rejonie i budowa miejsca aktywnego 

wypoczynku, 
•  poszukiwanie rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu pod wiaduktem 

przy ulicy Ząbkowskiej,
• sprawne ukończenie prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2;
• uruchomienie linii autobusowej w naszym rejonie;
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację oświetlenia ulicznego;
• zamontowanie spowalniaczy przy Szkole Podstawowej nr 2.
Nie obiecuję Państwu „gruszek na wierzbie”. To, o czym powyżej wspominam, wydaje 
się realne do realizacji. Spotykając się na co dzień z Państwa życzliwością wobec 
dotychczasowych działań proszę o ponowny wybór.

JAROCH Michał Okręg nr 1 miejsce 7

Mam 54 lata i jestem rodowitą mieszkanką naszego miasta. 
Z rodzinnego domu wyniosłam szacunek dla tradycyjnych wartości, 
którymi kieruję się w życiu i pracy.  Jestem szczęśliwą żoną 
i matką dwójki dzieci. Od 22 lat pracuję w szkole, obecnie jako 
nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1. Lubię pomagać 
ludziom, dlatego chętnie biorę udział w wielu akcjach społecznych 
i charytatywnych. 

W ciągu ostatnich lat nasze miasto przeszło dużą przemianę, ale 
nadal są problemy, które mam nadzieję rozwiązać, jeśli obdarzycie 

mnie Państwo zaufaniem. Niewątpliwie największą bolączką naszego rejonu miasta są drogi, 
których nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Zmodernizowano bardzo uczęszczaną 
ulicę Zagłoby, rozpoczął się remont ulic Sosnowej i Kościuszki. W kolejnej kadencji pora 
na modernizację ulic przyległych do tych ważnych ciągów komunikacyjnych. Jeśli zostanę 
radną, będę zabiegała o przebudowę takich ulic jak: Wołodyjowskiego, Kordeckiego, 
Wiśniowieckiego, Podolskiej oraz ulic przyległych do ulicy Zagłoby, Leśnej i Szkolnej. Trzeba 
zwrócić uwagę, że w naszym rejonie mamy dziś bardzo dużo dróg gruntowych, na których 
nie da się wybudować kanalizacji deszczowej, co musi ulec zmianie.

Po rozbudowie „Jedynki” należy rozpocząć projektowanie nowej szkoły dla południowych 
Marek przy ul. Żeromskiego, ponieważ liczba mieszkańców i uczniów rośnie z roku na rok.  

Ważną kwestią jest dla mnie również ład przestrzenny naszego miasta, czyli dbanie o to, 
aby zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiały budowę 
wysokich bloków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych.

Wierzę, że korzystając z wiedzy i doświadczenia mieszkańców możemy żyć w mieście 
zadbanym i bezpiecznym, dlatego będę się wsłuchiwała w Państwa głos. Bardzo sobie cenię 
bezpośredni kontakt z ludźmi, a praca w szkole daje mi możliwość odbycia wielu rozmów 
na temat mareckich spraw. Jeśli powierzycie mi Państwo zaszczytną funkcję radnej, będę 
organizowała dyżury w szkołach, by być do Państwa dyspozycji.

CHOJECKA Anna  Okręg nr 1 miejsce 3
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Jestem nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1 oraz właścicielką 
szkoły tańca „Akademia Pani Szafki”. Uważam się za kobietę 
przedsiębiorczą, zadowoloną z życia, która jako szczęśliwa mama 
2-letniego synka chce wspierać rozwój Marek. Marki to moje 
miasto i tu skupiam swoją uwagę.

Rokrocznie organizuję pomoc dla dzieci z domów dziecka oraz 
Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, angażując i ucząc empatii 
swoich uczniów. Wspólnie z moimi podopiecznymi wspieramy 
organizację wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie 

Marek, takich jak Spartakiada Rodzinna, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
czy Dni Rodziny i pikniki sąsiedzkie.

Drodzy Sąsiedzi! Chcę się z wami dzielić moją wiedzą i doświadczeniem, które zdobywałam 
przez lata trenując ciężko taniec oraz nauczając w największej szkole tańca w Polsce. Teraz 
nastał odpowiedni czas, żeby zdobyte doświadczenie przekazać dalej, przekazać w pierwszej 
kolejności mieszkańcom Marek. Czuje się częścią mojego miasta i chce je wspierać na tyle, ile 
mogę i potrafię. Dlatego jeśli mam możliwość, to korzystam z lokalnych usług. Dzięki takim 
działaniom mam realny wpływ na poprawę dobrobytu sąsiada i naszego miasta. W końcu 
mieszkam tutaj, mam cudowną rodzinę, pracę i zamierzam stworzyć miejsca przyjazne 
dzieciom i ich rodzicom.

Każdy z nas mam realny wpływ na nasze miasto, na swój stan życia. Jedni zakładają firmy 
świadcząc usługi, inni z nich korzystają, a na końcu zyskuje miasto, czyli każdy mieszkaniec. 
I tak koło się zatacza do momentu kiedy działamy lokalnie. Gdyby każdy z nas wsparł 
swojego sąsiada, każdy by na tym skorzystał. Po co nam mechanik, stolarz czy też fryzjer np. 
z Warszawy, skoro można wesprzeć swojego sąsiada z Marek?Proponuje pewne społeczne 
działanie, które mogłoby pomóc każdemu z nas. Bo wspieranie sąsiada zawsze ma sens.

Warto na mnie zagłosować, ponieważ chcę, aby wszyscy w Markach czuli się sąsiadami, 
gdzie wspieramy się nawzajem i czujemy się bezpieczni. 

SZAFARZ Magdalena Okręg nr 2 miejsce 5

Mam 30 lat i od urodzenia jestem mieszkańcem Marek. Tu się 
wychowałem, tu ukończyłem szkołę podstawową i gimnazjum, 
tu od przeszło 10 lat udzielam się społecznie w organizacjach 
pozarządowych. Nie należę do żadnej partii politycznej. Od 
blisko 4 lat pracuję w mareckim ratuszu zajmując się sprawami 
partycypacji obywatelskiej oraz promocji miasta. Jednym z moich 
największych osiągnięć jest współorganizacja akcji „Tak dla 
Obwodnicy Marek”, która zakończyła się przyśpieszeniem realizacji 
tej inwestycji. 
Moje priorytety dla Marek:

•  uruchomienie miejskiego żłobka i rozbudowa placówek przedszkolnych,
•  zaprojektowanie nowej szkoły podstawowej dla Marek południowych,
•  informatyzacja szkół, promocja wymian uczniowskich i klas dwujęzycznych,
•  przyspieszona linia autobusowa do warszawskiego metra,
•  modernizacja miejskich przystanków autobusowych,
•  rozwój wewnętrznej darmowej komunikacji autobusowej,
•  modernizacja kluczowych ulic w naszym rejonie: Bandurskiego, Lisa Kuli, Okólnej, 

Mickiewicza, Kościuszki oraz polepszenie standardu dróg gruntowych,
•  budowa bezpiecznej drogi rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego,
•  utworzenie Mareckiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – dofinansowanie szczepień 

dla noworodków oraz badań specjalistycznych dla seniorów,
•  budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1,
•  powołanie Młodzieżowej Rady Miasta,
•  budowa centralnego miejsca rekreacji dla mieszkańców przy Sportowej,
•  dalsza modernizacja kamienic osiedla Briggsów 
Praca na rzecz lokalnej społeczności jest dla mnie zaszczytem, a wykonywane zadania 
i realizacja wielu inicjatyw sprawia mi ogromną satysfakcję. Nie obiecuję Państwu rzeczy 
nierealnych. Mój program jest racjonalny i możliwy do realizacji w ciągu najbliższych pięciu 
lat. Przez ostatnie lata udowodniłem, że jestem skuteczny w działaniu i profesjonalnie 
podchodzę do powierzonych mi zadań. Tę skuteczność chciałbym wykorzystać  w pracy 
radnego w nadchodzącej kadencji. Jeśli, dzięki Państwa głosom, uzyskam mandat radnego 
będę często organizował swoje dyżury w szkołach. 
Zapraszam na moją stronę internetową www.pawelpniewski.com.pl

PNIEWSKI Paweł Okręg nr 2 miejsce 1

Jestem jednym z Was – mieszkańcem Marek. Ja i moja rodzina 
już od trzech pokoleń  mieszkamy w Markach czując się tu jak 
w swojej małej ojczyźnie. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki 
nastoletnich dzieci. Z wykształcenia jestem inżynierem transportu, 
a z praktyki przedsiębiorcą zawodowo związanym z Markami, 
ponieważ tu właśnie prowadzę swoją księgarnię.
Od zawsze bacznie obserwują to, co się dzieje dookoła nas 
w Markach. W swojej pracy codziennie rozmawiam ze starszymi 
i młodszymi  mieszkańcami naszego miasta i słyszę ich bolączki, 
narzekania, ich potrzeby  i oczekiwania –  stąd wiem, co trzeba 

zmienić, a który kierunek działań wzmocnić i przyspieszyć. Działam także społecznie 
w zarządzie naszego lokalnego klubu sportowego Markowi Biegacze, gdzie wraz z grupą 
przyjaciół i znajomych krzewimy zdrowy i sportowy styl życia.
Ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że nie boję się nowych wyzwań i że nie pozostaję 
obojętny na problemy. Dlatego też, licząc na Państwa zaufanie, postanowiłem w tym roku 
kandydować do Rady Miasta, by dla naszego wspólnego dobra wprowadzać  mądre zmiany. 
Mam 44 lata i mnóstwo energii do działania. Jako mieszkaniec naszej lokalnej  społeczności  
mocno i konsekwentnie będę:
•  zabiegał o poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci na ulicach i chodnikach, ale i ochronę 

naszych domów – organy bezpieczeństwa muszą być widoczne na ulicach i być skuteczne 
w działaniu, sam monitoring miejski nie wystarcza;

•  poprawiał łatwość i dostępność transportu publicznego  w naszym mieście – darmowa 
komunikacja wewnętrzna dla mieszkańców liniami lokalnymi jest potrzebna 
i oczekiwana;

•  inicjował dodatkowe zajęcia szkolno-edukacyjne dla naszych dzieci współfinansowane 
przez urząd miasta;

•  wspierał działalność i inicjatywy dla naszych seniorów – organizacja cyklicznych spotkań 
w CAF3, współfinansowane imprezy kulturalno-oświatowe, dodatkowe rabaty na 
Marecką Kartę Mieszkańca;

Obiecać można wiele, jednak ważne jest czego się dokona - sam mogę dużo, ale razem 
z innymi w skutecznym zespole możemy dokonać bardzo dużo.  

MIELCZAREK Marek Okręg nr 2 miejsce 6

Jestem prawnikiem, bankowcem, społecznikiem, harcerzem, 
byłem prezesem Marcovii i radnym mijającej kadencji. Zawodowo 
zarządzam firmą specjalizującą się w restrukturyzacji trudnych 
wierzytelności. Prywatnie jestem mężem i szczęśliwym tatą 
ośmioletniej Basi.
Wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuję w działalności 
społecznej. Od ponad 27 lat jako instruktor Związku Harcerstwa 
Polskiego działam na rzecz dzieci i młodzieży. Od ponad 10 lat jako 
członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego włączam się 
w przedsięwzięcia służące naszej wspólnocie lokalnej. Spartakiada 

Rodzinna, bieg „Nocny Marek”, stypendia dla mareckich uczniów za wybitne osiągnięcia 
w nauce i w sporcie, mareckie spotkania biznesowe dla rodzimych przedsiębiorców to 
tylko przykłady naszych inicjatyw dedykowanych dla młodszych i starszych mieszkańców 
Marek. Od czerwca 2013 roku nieprzerwanie pełnię służbę na rzecz społeczności lokalnej 
w Radzie Miasta.

Kandyduję, ponieważ:
•  w mojej ocenie Marki potrzebują dalszego rozwoju, a jako jego mieszkańcy zasługujemy 

na bezpieczne ulice, osiedla, skomputeryzowane szkoły, nowoczesne przystępne obiekty 
rekreacyjno-sportowe, drogi, ścieżki rowerowe i chodniki bez koszmarnych dziur,

•  pragnę kontynuować rozpoczęte cztery lata temu zmiany w naszym mieście zmierzające 
do poprawy jakości życia,

•  będąc prawnikiem i bankowcem z powodzeniem mogę służyć swoją wiedzą 
i doświadczeniem Radzie Miasta Marki,

•  znam zasady funkcjonowania rady miasta „od środka”, gdyż przez ostatnie 5,5 roku 
pełniłem służbę publiczną jako radny,

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

Chciałbym, aby nasze Marki nie były tylko przedmieściem stolicy, nie stanowiły jedynie 
sypialni dla osób pracujących, uczących i bawiących się, a nawet robiących zakupy 
w Warszawie. Marzę o mieście przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i czystym.
Po więcej informacji o mnie zapraszam na moją stronę internetową www.chwiloc-filoc.com

CHWIŁOC-FIŁOC Grzegorz Okręg nr 2 miejsce 2

Nasi Kandydaci - okręg nr 2
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Mam 45 lat, męża i dwoje dzieci. Ukończyłam Wydział 
Neofilologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam 
wykładowcą na wyższych uczelniach, na których organizowałam 
i przeprowadzałam  międzynarodowe egzaminy językowe. 
Praca wykładowcy i pedagoga jest moim powołaniem. Pracując 
w szkołach, współorganizowałam konkursy i olimpiady. 
Przez wiele lat pełniłam także funkcję opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego. Byłam wolontariuszem w Centrum Zdrowia 
Dziecka, organizowałam akcje charytatywne na rzecz dzieci.
Biorę aktywny udział w działaniach na rzecz naszego 

miasta i mieszkańców. Uczestniczę w przygotowaniu wielu wydarzeń oraz 
w akcjach charytatywnych.

Pracując dla wspólnoty lokalnej prowadziłam lekcje języka francuskiego dla Pań 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Angażowałam się także w życie parafii pw. św. Izydora. 
Byłam główną koordynatorką organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia powstania 
parafii, prowadziłam także prace przy odnowie kościoła i jego otoczenia. Brałam aktywny 
udział w organizacji takich wydarzeń jak: Marki Off Road, bieg Nocny Marek czy 
Spartakiada Rodzinna.

Nasze miasto rozwija się, przybywa coraz więcej mieszkańców i wymaga działań, 
które prowadziłyby do tego, żeby życie obywateli było bezpieczne i dobrze zorganizowane. 
Poprawa bezpieczeństwa może się dokonać poprzez stałą rozbudowę systemu miejskiego 
monitoringu, dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Markach oraz zwiększenie liczby policyjnych patroli. Wszyscy chcemy spokojnie wyjeżdżać 
do pracy i nie bać się o nasz dom. Konieczne jest odnowienie zniszczonych nawierzchni 
ulic (przede wszystkim ulicy Lisa Kuli), budowa nowych dróg i chodników, instalacja 
nowoczesnego oświetlenia LED. Moim priorytetem będzie zadbanie o estetykę i czystość 
w naszym okręgu, który powinien przecież zachować charakter miejsca spokojnego, 
pełnego zieleni i miejsc do rekreacji dla młodszych i starszych mieszkańców.
W Radzie Miasta Marki chcę w sposób szczególny bronić spraw kobiet, w tym matek 
wychowujących dzieci.

MICHALAK Ewa Okręg nr 2 miejsce 7

Mieszkam w Markach od urodzenia. Od 2014 r. jestem radnym 
i przewodniczę komisji ochrony środowiska. Zmieniam mój
okręg i miasto. Znam je doskonale. Wiem, co trzeba poprawić. 
Na blogu http://robertszafranski.blogspot.com/ i w Ekspresie 
Mareckim piszę o problemach Marek. Znów startuję w wyborach, 
tym razem z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Burmistrza 
Jacka Orycha (okręg 2, nr 3 na liście), gdyż ambitne plany 
wymagają czasu, a kontynuacja współpracy z burmistrzem 
gwarantuje sukces.

Co udało mi się osiągnąć? • Odbudowa systemu rowów przy Kopernika, Jagiełły, 
Zajączka, Lisiej, Dzikiej, Wilczej. • Nowe nawierzchnie, progi zwalniające, chodniki, 
ścieżki rowerowe na Sowińskiego, Lisiej, Sportowej, Sokolej, Zajączka. • Równania 
dróg gruntowych, wzmocnienie tłuczniem Żurawiej, Wilczej, Skowroniej, Sowiej •
 Lustra przy Sowińskiego, Zajączka, Kopernika• Latarnie na Sowiej, Żbika, Lisiej, 
Sowińskiego •  Miejsca parkingowe wzdłuż Zajączka i Sportowej • Parking przy Sportowej • 
Likwidacja dzikich wysypisk nad Kruczkiem, Długą i Czarną •  Monitoring w lesie, szlaban 
na wjeździe do niego •  100 budek dla ptaków i nietoperzy oraz 16 tablic ostrzegawczo-
informacyjnych przy Kruczku •  Filtrujące rondo u zbiegu Sowińskiego, Zajączka i Sportowej 
•  Jarzębinowe korso (66 drzew) wzdłuż Skowroniej •  Program sterylizacji i czipowania 
psów i kotów właścicielskich •  Projekt budowy sieci stacji do napraw rowerów.

Plany dla okręgu nr 2 •  Remont ulic Mickiewicza, Bema, Czackiego, Jagiełły, Hoovera, Lisa-Kuli 
i Okólnej •  Budowa parku przy Sportowej i obiektu edukacyjnego przy Okólnej •  Odnowienie 
następnych kamienic przy Piłsudskiego •  Modernizacja rowu między os. Królewskim a Zajączka
•  Budowa kładki nad rowem przy parkingu na Sportowej •  Odwodnienie Bandurskiego. 

W Markach zaszły pozytywne zmiany. Jestem ich współtwórcą. ¼ budżetu miasta 
przeznaczamy na inwestycje. Cieszą mnie odnowione kamienice przy Piłsudskiego, 
rozbudowana „Jedynka”, pierwsza strefa biletowa, pracujące dźwigi przy budowie szkoły 
nr 2 i Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, ścieżka na wałach Długiej, system 
KołoMarek, nowe drogi. Nie wszystko udało się zrobić, ale zmiany idą w dobrym kierunku. 
Chcę je kontynuować, dlatego proszę o Wasz głos. 

SZAFRAŃSKI Robert  Okręg nr 2 miejsce 3

Mam 33 lata. Jestem rodowitą markowianką. 
Jestem żoną i mamą 10-letniej córki. Obecnie jestem 
studentką drugiego roku pedagogiki.

W latach 2016-2018 pełniłam funkcję przewodniczącej 
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Markach. W tym czasie byłam zaangażowana 
w organizację imprez szkolnych z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, 
kiermaszów, balów andrzejkowych i karnawałowych. Dzięki 
udanej współpracy z  rodzicami, dyrekcją, nauczycielami 

i pracownikami szkoły udało nam się stworzyć niezapomniane wydarzenia sprawiające 
radość naszym dzieciom. 

Od dwóch lat aktywnie działam w stowarzyszeniu Projekt Marki współorganizując coroczną 
zbiórkę zabawek z okazji Dnia Dziecka dla potrzebujących rodzin oraz akcje sprzątania 
terenów zielonych w Markach, np. wałów rzeki Długiej czy zbiornika Konne.
Lubię pomagać innym, dlatego od dawna angażuję się w organizację wielu przedsięwzięć 
społecznych na terenie Marek: wspieram sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Memoriał Bercika oraz Szlachetną Paczkę.

Posiadanie dziecka to największa przygoda od życia, ale jednocześnie cud miłości i wielki 
skarb. Każde dziecko jest ważne i wyjątkowe. Swoją działalność w Radzie Miasta chciałabym 
przede wszystkim skupić na polepszaniu warunków życia najmłodszych mieszkańców, którzy 
są naszą przyszłością. Będę zabiegała o modernizację placów zabaw i miejsc do rekreacji 
oraz budowę nowych, m.in. w okolicach ulicy Bandurskiego. Chciałabym, aby w Markach 
było jak najwięcej miejsc do aktywnego wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych. 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach pomoże naszym dzieciom rozwinąć ich pasję 
i zagospodarować czas wolny.

Konieczna jest poprawa stanu mareckich dróg, budowa nowych chodników i ścieżek 
rowerowych oraz dalsza rozbudowa bazy oświatowej, by uchronić uczniów przed 
koniecznością organizacji zajęć na dwie zmiany w szkołach.

LESZCZYŃSKA Magdalena Okręg nr 2 miejsce 8

Mam 26 lat i ukończyłam Uniwersytet Warszawski. Mieszkam 
w Markach od zawsze, a także cała moja rodzina i przodkowie. 
Postanowiłam pójść śladami mojego pradziadka, który był sołtysem 
i kandydować do Rady. Marki to moja mała ojczyzna i dlatego, 
tak jak Wam, zależy mi, byśmy wszyscy czuli się tu jak w domu.

Kończąc liceum nie traciłam czasu i od razu poszłam do pracy. 
Zostałam koordynatorem projektowym w mareckiej Fundacji 
Otwarte Serce. Pracowałam tam około 1,5 roku i w tym 
czasie mogliście mnie zobaczyć m.in. na Festiwalu Marki FM. 

Prowadziłam także z ramienia fundacji kursy komputerowe dla młodzieży i dorosłych. 
Oprócz pracy w fundacji od początku studiów pomagałam mareckim dzieciakom w nauce, 
co sporadycznie robię jeszcze do dziś. Bardzo lubię udzielać się społecznie. Kilka lat 
współprowadziłam chór dziecięcy w kościele. Zapewne nieraz oglądaliście pastorałki 
w kościele pw. św. Izydora, które starannie przygotowywaliśmy każdej zimy. Byłam 
także pomysłodawczynią akcji „STOP tirom w Markach”, która miała na celu odciążenie 
mieszkańców przed otwarciem obwodnicy. Udało mi się poprowadzić akcję odbudowy dachu 
markowian, którzy zostali poszkodowani w niedawnej wichurze.  

W nadchodzącej kadencji za cel stawiam sobie przede wszystkim wsłuchanie się w głos 
mieszkańców. Nasza okolica nieraz była pomijana. Chce to zmienić i być głosem ludzi, 
którym nie jest obcy los naszego miasta. Chce być wsparciem dla mieszkańców podczas 
remontu ulic: Lisa-Kuli, Jagiełły i wszystkich okolicznych, a także zawalczyć o możliwość 
otworzenia ulicy Zajączka na ulicę Piłsudskiego. Bardzo ważne jest dla mnie również, by 
mareckie dzieci były bezpieczne, dlatego będę starała się o zajęcia promujące bezpieczeństwo 
dzieci na drodze i rowerze.

Przede wszystkim chce być elastyczna i słuchać Was, a także reprezentować Wasz głos, 
nawet tam, gdzie nie jest to wygodne dla wszystkich. Nie zobaczycie mnie udzielającej się 
na forum czy promującej swoją osobę w internecie. Nigdy nie interesował mnie poklask, 
bo najlepiej pracuje się w cieniu wielkich rzeczy. Nie będę także zapewniać, że uda mi się 
spełnić wszystkie Wasze prośby, ale jedno wiem: zawsze zostaniecie wysłuchani, 
a ja zrobię co w swojej mocy, by Wam pomóc.

MOTYCZYŃSKA Martyna  Okręg nr 2 miejsce 4
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Mam 33 lata i od urodzenia mieszkam w Markach. Z wykształcenia 
jestem technikiem ekonomistą. Od wielu lat jestem ściśle związany 
z klubem sportowym Marcovia Marki, gdzie za sprawą swojego ojca 
kontynuuję sportowe tradycje w naszej rodzinie.
Od lipca 2016 r. pełnię funkcję kierownika klubu Marcovia Marki. 
Z wielką radością obserwuję rozwój piłki nożnej i piłki ręcznej 
w naszym mieście, a w szczególności najmłodsze roczniki mareckich 
piłkarzy. Jestem także członkiem stowarzyszenia Projekt Marki, 
które organizuje liczne akcje sprzątania zbiorników wodnych 
w Markach oraz zbiórki darów dla potrzebujących rodzin.

Prywatnie wolny czas lubię spędzać wśród rodziny i znajomych. Najlepszym sposobem na 
relaks jest dla mnie wędkarstwo, któremu staram się poświęcać każdą chwilę.
Zostając radnym miasta Marki będę robił wszystko, aby nasze dzieci i młodzież miały jak 
najlepsze warunki do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej. Stale zwiększająca 
się liczba mieszkańców wymusza budowę kolejnych obiektów sportowych, aby dać możliwość 
uprawiania nowych dyscyplin sportowych. Oferta mareckich klubów sportowych wciąż 
się rozwija. Należy zadbać o to, by młodzi zawodnicy mogli trenować w jak najlepszych 
warunkach. Jednym z elementów poprawiających naszą bazę sportową będzie na pewno 
budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie stadionu miejskiego przy Wspólnej.
Dołożę wszelkich starań, aby zagospodarować nasze miejskie lasy w miejsca do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Ścieżki biegowe czy siłownie plenerowe to elementy infrastruktury, 
które nie są zbyt drogie, a z pewnością są potrzebne mieszkańcom.
Dużą wagę będę przykładał do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. Bezpieczne 
i odpowiednio oświetlone przejścia dla pieszych szczególnie w okolicach placówek 
oświatowych połączone z zajęciami z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego, które od 
kilku lat odbywają się w szkołach i przedszkolach, zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
Stan mareckich dróg, mimo zwiększających się nakładów finansowych, wymaga 
dalszej poprawy. W naszym rejonie konieczna jest modernizacja ulicy Grunwaldzkiej 
po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i budowa chodnika na brakującym odcinku. 
Należy zadbać również o ulicę Okólną, która w godzinach szczytu jest małą obwodnicą 
Marek. By zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów konieczna jest także dalsza rozbudowa 
dróg rowerowych.

KRÓL Konrad  Okręg nr 3 miejsce 5

Jestem jedną z Was. W Markach mieszkam od urodzenia, 
mam męża i trójkę wspaniałych dzieci. Jestem osobą spełnioną 
zawodowo – od kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą 
na terenie Marek. Moja praca została doceniona i zostałam 
nagrodzona tytułem „Kobiety z Marką”. Praca na rzecz 
innych sprawia mi wiele radości.  Od 2016 r. jestem prezesem 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Doświadczenie oraz 
zaangażowanie członków naszego stowarzyszenia pozwala nam na 
realizację wielu inicjatyw społecznych. 
Dzięki Państwa zaufaniu w 2014 r uzyskałam mandat radnej 

miasta Marki. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
i jestem członkiem Komisji Oświaty Kultury i Sportu. W mijającej kadencji największą 
wagę przywiązywaliśmy do rozwoju bazy oświatowej. Przy ulicy Wspólnej trwa budowa 
Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego z basenem, salą widowiskową i halą 
sportową. Rozbudowujemy miejskie przedszkola oraz szkoły podstawowe. Największe środki 
w historii miasta przeznaczano także na drogi. 
Postanowiłam ponownie ubiegać się o mandat radnej. Będę starała się godnie Państwa 
reprezentować dbając o interesy mieszkańców i naszego miasta. Będę zabiegała o realizację 
i dokończenie działań, w które byłam zaangażowana:
•  budowę ulicy Podgórskiej i drogi do PSZOKu,
•  modernizację dróg gruntowych, 
•  uruchomienie wewnętrznej komunikacji autobusowej,
•  budowę miejskiego żłobka,
•  rozwój szkolnictwa średniego w Markach,
•  dalszą modernizację budynków komunalnych,
•  zwiększenie miejsc dla aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz seniorów,
•  zagospodarowanie terenu między remizą OSP a Szkołą Podstawową Nr 4 pod rekreację (od 

dwóch lat trwają działania administracyjne w sprawie pozyskania tego terenu dla miasta),
•  zwiększenie troski o mareckie lasy i zbiorniki wodne w walce przed zaśmiecaniem,
•  rozbudowę miejskiego monitoringu,
•  zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych na terenie Pustelnika  
Jestem przekonana, że nasze wspólne życie w Markach może być o wiele atrakcyjniejsze, 
a komfort życia dużo wyższy. Razem możemy dalej zmieniać nasze Marki na lepsze! 

STOSIO Marlena  Okręg nr 3 miejsce 1

Mam 40 lat, ukończyłem Politechnikę Warszawską, pracuję 
obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału Zarządu Mieniem 
Komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach. 
Jestem szczęśliwym mężem. Po godzinach pracy jestem fanem 
piwowarstwa domowego, żeglarstwa, sportów wodnych oraz 
literatury i filmów z gatunku fantastyki naukowej.

Od 2006 r. mieszkam na Kwitnącym Osiedlu przy ulicy 
Małachowskiego. Działam na rzecz mieszkańców osiedla jako 
Przewodniczący Rady Osiedla, a na rzecz wszystkich markowian 

jako wiceprezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Jestem także jednym z członków założycieli stowarzyszenia Grupa Marki 2020 
– organizatora m.in. akcji „Tak dla obwodnicy Marek”.
Jestem współorganizatorem wielu mareckich przedsięwzięć społecznych m.in.: projektu 
„Święty Mikołaj mieszka w Markach”, Spartakiady Rodzinnej CZAT i biegu Nocny Marek. 
Wspólnie z sąsiadami zrekultywowaliśmy teren za Kwitnącym Osiedlem wytyczając alejki 
i sadząc nowe rośliny. Zawodowo jestem odpowiedzialny m.in. za rewitalizację zabytkowych 
kamienic przy Piłsudskiego, remont sali gimnastycznej przy stadionie miejskim oraz budynku 
przeznaczonego na przyjęcie rodziny repatriantów z Kazachstanu. 

Liczę na poparcie tych wszystkich osób, którym zależy na efektywnym i transparentnym 
zarządzaniu naszym miastem oraz na zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
w Markach, skupiającego rodowitych markowian oraz nowych mieszkańców.

Jeśli mnie Państwo obdarzycie zaufaniem, w Radzie Miasta zajmę się przede wszystkim 
udrożnieniem wyjazdu z ul. Małachowskiego poprzez zbudowanie prawoskrętu w Al. Marsz. 
Piłsudskiego, a także zaprojektowaniem drugiego wyjazdu  na ulicę Słoneczną. Będę wspierać 
dalszą rozbudową transportu publicznego o linie kursujące także poza Al. Piłsudskiego 
oraz rozbudowę sieci miejskiego monitoringu, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców. Wesprę także wszelkie inicjatywy pozwalające na dalszy rozwój 
za „Kwitnącym Osiedlem” terenów zielonych i rekreacyjnych.
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Marki są moim miastem. Tu się urodziłam, chodziłam do szkoły, 
odkrywałam świat, poznawałam ludzi, przeżywałam swoje sukcesy 
i porażki. Wszystko, co w moim życiu najważniejsze, związane 
jest z moim miastem. Obserwowałam zachodzące w nim zmiany, 
degradację, zastój i marazm. Dziś mimo najprzeróżniejszych 
problemów, widzę jak miasto ożywa, zmienia się jego 
infrastruktura, architektura i demografia. Dostrzegam jak staje się 
coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Od zawsze tkwiła we mnie potrzeba pracy na rzecz wspólnoty. 
Od wielu lat działałam społecznie przy organizacji wydarzeń kulturalnych, oświatowych 
i sportowych. Współuczestnicząc za młodu w nakierowanych na młodzież inicjatywach 
Kościoła, nauczyłam się nie pozostawać obojętną wobec potrzeb najsłabszych. Wspierałam 
więc dzieci z Ośrodka Wychowawczego Sióstr Rodziny Maryi. Widząc jak wiele dobra 
dla najmłodszych  niesie fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowałam 
i przez cztery lata prowadziłam wraz z rodziną finał WOŚP w Markach. 

Od 2010 r. zasiadam w Radzie Miasta. W pracy samorządowej postawiłam na kulturę 
i oświatę. Z zaangażowaniem pracowałam nad koncepcją, założeniami i doprowadzeniem 
do realizacji budowy nowej szkoły. W rezultacie udało mi się wywalczyć nowoczesną salę 
koncertową, która powstanie przy tej placówce. Efektem moich działań są również  plac 
zabaw przy ul. Stawowej oraz wyremontowane ulice: Matejki, Miedziana, Srebrna, Złota 
i Platynowa. 
W kadencji 2010-2014 byłam współtwórczynią pięciu projektów obywatelskich. Trzy 
z nich, w tym plac zabaw przy „Kwitnącym Osiedlu” i zajęcia gimnastyczne dla seniorów, 
zrealizowane zostały. W kadencji 2014-2018 złożyłam cztery projekty obywatelskie, których 
efektem był cykl koncertów letnich oraz siłownia plenerowa przy ulicy Stawowej.
Lata w Radzie Miasta były wypełnione pracą, niosły za sobą radości i rozczarowania. 
Jako osoba starająca się zachować samodzielność poglądów i ocen, wystawiana byłam 
na wiele prób, jednak nigdy nie sprzeniewierzyłam się swoim zasadom. Jestem i zamierzam 
pozostać osobą niezależną, przy czym szukającą pośród radnych i mieszkańców tych, 
dla których celem nadrzędnym i jedynym jest to, co dla mnie najważniejsze 
– moje miejsce na Ziemi-Marki.
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Praktyczny 
poradnik wyborczy
Zapraszamy na najważniejsze wybory dla naszego miasta, 
powiatu i województwa. Kto nie głosuje, ten nie decyduje. 

•  Zaznacz tę datę w kalendarzu. Wybory odbędą się w niedzielę, 
21 października. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7.00 
do godz. 21.00.

•  Weź do lokalu dokument potwierdzający tożsamość 
(ze zdjęciem i numerem PESEL)

•  Otrzymasz cztery karty do głosowania. Oddajemy po jednym głosie 
na kandydata: na burmistrza, radnego Marek, radnego powiatu 
wołomińskiego oraz sejmiku województwa mazowieckiego. W kratce 
obok imienia i nazwiska wybranego kandydata postaw krzyżyk. 

•  Jeśli żaden z kandydatów na burmistrza nie uzyska ponad połowy 
oddanych głosów, dwie osoby przejdą do drugiej tury, która 
odbędzie się 4 listopada. Głosowanie odbędzie się odbywać od 
7.00 do 21.00. 

•  Głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 
18 lat. Zameldowani mieszkańcy automatycznie są wpisani do rejestru 
wyborców. Osoby, które nie są zameldowane, a chcą głosować, 
mogą się do niego wpisać. Można to zrobić na tydzień przed 
wyborami w ratuszu (pokój nr 2). Uwaga! Trzeba udokumentować fakt 
zamieszkiwania w Markach (np. akt notarialny, umowa najmu). 

Mam 31 lat. Z zawodu jestem informatykiem, obecnie podnoszę 
kwalifikacje na studiach wyższych. Po godzinach lubię jeździć 
na rowerze, obejrzeć ciekawe produkcje filmowe, spotkać się 
z przyjaciółmi i działać na rzecz mojej małej ojczyzny.
Moi dziadkowie sprowadzili się do Marek ponad 50 lat temu.
Tu zostali moi rodzice, tu jestem ja. Tu widzę swoją przyszłość.
Na przestrzeni tych lat wiele się w tym miejscu zmieniło.
Wiem o tym doskonale, bo od ponad 10 lat współpracuję z różnymi 
grupami i stowarzyszeniami. Od pięciu lat największą część 
swojego czasu poświęcam na działania w mareckiej Ochotniczej 

Straży Pożarnej, gdzie jestem sekretarzem i opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Dzięki wszystkim tym działaniom poznałem wiele wyzwań, jakie stoją przed naszym 
miastem, oraz ludzi i sposoby, dzięki którym można te problemy rozwiązać.
Chcę dopilnować, żeby rozbudowa Marek była dokładnie zaplanowana i solidnie 
przeprowadzona. W miejscach, gdzie można było pograć w piłkę lub pojeździć na rowerze, 
powstają domy i osiedla. Przy tak szybkim tempie rozwoju powinniśmy zatroszczyć się 
przede wszystkim o:
•  wybudowanie solidnych dojazdów do osiedli – m.in. prawoskrętu z ul. Małachowskiego, 

budowa nawierzchni na ul. Podgórskiej, Topolowej, Ceglanej,
•  bezpieczne przejścia do sklepów, budynków oświatowych, głównych ciągów 

komunikacyjnych dla pieszych – dojście z Zieleńca do ul. Wspólnej i Dużej, uregulowanie 
łącznika ul. Dużej i Lipowej i wybudowanie drogi, uporządkowanie terenu przed 
remizą OSP,

•  miejsca do relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu – zbiorniki „Konne” i „Meksyk”,
•  ciąg komunikacyjny przy nowej szkole na ul. Wspólnej – remont ulicy i alternatywny 

dojazd od ul. Stawowej: ciąg Jowisza – Saturna,
•  wytyczenie dobrze funkcjonujących objazdów Alei Piłsudskiego w przypadku

kolejnych remontów, wyścigów i imprez, czy procesji lub wypadków 
– m.in. ciąg Karłowicza – Sobieskiego – Modrzewiowa,

•  autobusową linię ekspresowa do metra, linię do stacji kolejowej w Zielonce,
•  udrożnienie systemu melioracyjnego w celu odprowadzania wód opadowych i gruntowych 
•  zabezpieczenie wyposażenia do eliminowania skutków wichur i podtopień.
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Praktyczny 
ORYCH Jacek   Okręg nr 3 miejsce 7

Mam 49 lat i od blisko dwóch dekad mieszkam w Markach. Jestem 
szczęśliwą mężatką i mamą dorosłego syna. Jestem absolwentką 
UW im. Marii Skłodowskiej-Curie (wydział ekonomii o specjalności 
gospodarka samorządowa). Przez wiele lat byłam też położną, 
a także pracownikiem administracji szpitalnej.
Sprawami lokalnej społeczności interesuję się od kilku lat. 
Efektem było założenie bloga markizieleniec.blogspot.com, na 
którym opisuję sprawy ważne dla mieszkańców Marek. Jestem 
zaangażowana w kilka lokalnych inicjatyw społecznych. Jestem 
członkinią Mareckiego Klubu Kobiet z Pasją, który organizuje 

z dużym powodzeniem Konwent Kobiet „Szminka”. Mam zaszczyt być przewodniczącą 
Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Związana jestem z Mareckim 
Stowarzyszeniem Gospodarczym, które jest organizatorem wielu imprez miejskich np. 
Spartakiady Rodzinnej. 
Kandyduję do Rady Miasta, bo drzemie we mnie potencjał, który mogę spożytkować pracując 
na rzecz dalszego rozwoju Marek. Zależy mi, żeby wdrożyć te zadania, które są realne. Oto 
kilka z nich:
•  komunikacja wewnętrzna, która objęłaby rejon Zieleńca;
•  dalsza modernizacja Zieleńca (odbudowa Ceglanej i Glinieckiej);
•  zagospodarowanie Placu Zgody jako miejsca rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
•  bezpieczny ciąg komunikacyjny dla dzieci od strony ul. Stawowej do nowego Mareckiego 

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego;
•  zagospodarowanie rekreacyjnie terenu wokół zbiornika wodnego „Konne”;
•  budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie stadionu przy Wspólnej;
•  stworzenie 2-3 miejsc z małą architekturą dla młodzieży, gdzie mogłaby spotykać się 

i wypoczywać (jedno np. przy ul. Grunwaldzkiej);
•  rozpoczęcie pracy nad uchwaleniem lokalnego kodeksu reklamowego, do którego 

upoważnia samorządy ustawa krajobrazowa;
Szanowni Mieszkańcy! Zachęcam Was do pójścia na wybory. Oddajcie swój głos na osobę, 
której ufacie, która będzie pracować z pełnym zaangażowaniem, uczciwie i lojalnie na 
rzecz mieszkańców i naszego miasta. Jeśli Wasz głos oddacie na mnie, deklaruję, że będę 
jeszcze aktywniej pracować i transparentnie pełnić funkcję radnej. Jeśli postanowicie inaczej, 
przyjmę to z pokorą i nadal będę aktywną mieszkanką Marek. 
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Mam 44 lata, od dziewięciu lat jestem mieszkańcem Marek.
Mam wspaniałą żonę i dwójkę cudownych synów. Ukończyłem 
studia na wydziale Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice 
Gdańskiej oraz podyplomowe studia na kierunku Rachunkowość 
i Finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Zawodowo związany jestem z branżą energetyczną. Uwielbiam 
piłkę nożną, kajakarstwo i żeglarstwo.
Jestem typem zadaniowca: jeśli jest coś do zrobienia, zapoznaję 
się z tematem, mobilizuję potrzebnych ludzi oraz środki 
i doprowadzam do realizacji. Aktywnie działam na rzecz 

polepszania warunków mieszkaniowych w okolicach Pustelnika i Strugi. Dzięki moim 
staraniom udało się doprowadzić do wybudowania, m.in.:
•  oświetlenia ulicznego na ulicach Kurpińskiego i Nałkowskiej;
•  wodociągu miejskiego na ulicach Kurpińskiego, Nałkowskiej i Leśmiana;
•  wybudowania dróg asfaltowych na ul. Brzechwy i leśnego odcinka ul. Kurpińskiego

(odc. Karłowicza – Brzechwy);
•  wybudowania kanalizacji sanitarnej na ulicach Kurpińskiego i Nałkowskiej;
•  Wkrótce sfinalizowana zostanie budowa drogi asfaltowej ul. Kurpińskiego

(odc. Brzechwy – Spacerowa).

Oto moje propozycje dla mieszkańców Marek:
•  budowa kręgosłupa drogowego Pustelnika i Strugi, łączącego Grunwaldzką z Legionową: 

ciąg ulic Karłowicza – Sobieskiego – Modrzewiowa;
•  budowa chodników w miejscach o wzmożonym ruchu samochodowym (m.in. Środkowa, 

Kurpińskiego);
•  nawierzchnia asfaltowa na Kurpińskiego i Dmowskiego;
•  nowa linia ekspresowa do stacji metra Trocka;
•  nowe trasy autobusowe m.in. ul. Graniczna, Środkowa, Kurpińskiego, Karłowicza;
•  darmowe przejazdy dla mieszkańców na terenie Marek liniami lokalnymi „L”;
•  zaprojektowanie nowej szkoły podstawowej dla Strugi i Pustelnika;
•  budowa pełnowymiarowego boisko ze sztuczną nawierzchnią na Marcovii;
•  wprowadzenie zapisów ograniczających możliwość przypadkowego budowania budynków 

wielorodzinnych wśród zabudowy domów jednorodzinnych.
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Mieszkam w Markach od 1977 r. Moja praca zawodowa 
też jest związana z naszym miastem. Od 1986 r. jestem 
bibliotekarką w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strudze, 
a od 2000 r. pracuję też jako nauczyciel bibliotekarz w bibliotece 
szkolnej. Byłam radną, w kadencji 2014-2018 pracowałam 
w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetowo-
-Gospodarczej. Według mnie, Rada Miasta nie może być 
miejscem zdominowanym przez politykę. Uważam, że w pracy 
każdego samorządowca ważny jest stały kontakt z ludźmi oraz 
uczciwe i odpowiedzialne działanie na rzecz mieszkańców.

Od wielu lat angażuję się w życie naszego miasta współorganizując konkursy edukacyjne 
dla dzieci oraz włączając się w organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jestem 
także współzałożycielką stowarzyszenia Struga Wczoraj, Dziś, Jutro, które za główny 
cel stawia sobie działania na rzecz upowszechniania kultury wśród społeczności Strugi. 
Wspólnie z uczniami wspieram marecki sztab WOŚP. Byłam także pomysłodawczynią 
bożonarodzeniowych spotkań dla seniorów ze Strugi, które chciałabym przywrócić w kolejnej 
kadencji. Jestem także współautorką zwycięskiego pomysłu wybudowania placu zabaw 
na skwerze bł. ks. B. Markiewicza (powstanie w przyszłym roku) oraz pomysłu ukwiecenia 
skweru wspólnie z Fundacją Sendzimira. W 2016 r. za swoją działalność społeczną 
otrzymałam nominację w plebiscycie „Kobieta z Marką”.
W nadchodzącej kadencji dotychczasowe doświadczenie chcę wykorzystać 
w następujących obszarach:
•  poprawa infrastruktury drogowej (modernizacja, budowa dróg i chodników oraz budowa 

ścieżek rowerowych),
•  uruchomienie autobusowej linii ekspresowej ze Strugi do warszawskiego metra,
•  polepszenie poziomu estetycznego miasta – rewitalizacja skwerów miejskich, nowe 

nasadzenia, nowoczesne i bezpieczne place zabaw,
•  wsparcie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej  osób starszych,
•  dbałość o edukację przedszkolną i szkolną,
•  stworzenie warunków do budowania silnych i stałych więzi społecznych 

oraz społeczeństwa obywatelskiego, 
•  rozwój Mareckiego Roweru Miejskiego,
•  dbałość o tereny zielone: mareckie lasy i okolice rzeki Czarnej.
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Jestem mieszkanką naszego miasta od zawsze. Tu się urodziłam, 
tu mieszkam i tu pracuję w szkole, której sama jestem absolwentką. 
Ukończyłam studia wyższe na kierunku nauczanie zintegrowane, 
jednak moją pasją od zawsze był sport – dlatego też po ukończeniu 
podyplomowo kierunku wychowania fizycznego pracuję jako 
nauczyciel „gimnastyki”. Otaczający mnie świat zawsze wzbudzał moją 
ciekawość, dlatego też podjęłam kolejne studia na kierunku geografii. 
Zawodowo koordynuję również pracę  miejskiej Hali Sportowo-
Widowiskowej im. Bożeny Markiewicz przy ulicy Dużej.  Prywatnie od 
25 lat jestem szczęśliwą mężatką i matką dwójki dorosłych już dzieci: 

Kamila i Agnieszki, a ponad półtora roku temu do mojej rodziny dołączyła synowa Kasia oraz 
„dzieciątko”, czyli pies rasy Yorkshire Terrier, który jest pełnoprawnym domownikiem. 
Uwielbiam spływy kajakowe i piesze wędrówki po górach. 
Kandyduję do Rady Miasta Marki, bo chciałabym mieć realny wpływ na lokalną rzeczywistość. 
Dzięki pracy w szkole oraz pomocy przy organizacji wielu miejskich wydarzeń mam okazję do 
licznych spotkań z mieszkańcami, którzy dzielą się ze mną problemami, ale także sukcesami. 
Chciałabym wykorzystać to zaufanie podczas pracy w radzie miasta i podnosić jakość życia
mieszkańców. Nasze miasto stale się rozwija, powstają nowe placówki edukacyjne, miejsca do 
rekreacji. Chcę wspierać rozwój Marek i pomagać w zaspakajaniu potrzeb markowian. Otrzymując
od Państwa kredyt zaufania będę z determinacją dążyła do realizacji następujących zadań:
•  Budowa miejskiego żłobka i rozbudowa przedszkoli,
•  Stałe zakupy sprzętu multimedialnego dla mareckich szkół i nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych oraz organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
•  Zwiększenie miejsc do aktywnego wypoczynku (place zabaw, siłownie plenerowe),
•  Uruchomienie nowych tras autobusowych m.in. ulicami Karłowicza i Sobieskiego 

po zakończeniu modernizacji,
•  Modernizacja dróg w rejonie ulic Sobieskiego i Środkowej,
•  Budowa chodników, bezpiecznych dróg rowerowych i rozwój Mareckiego Roweru 

Miejskiego o kolejne stacje,
•  Zwiększenie środków na zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP w Markach 

oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych,
•  Przebudowa skrzyżowania ul. Pułaskiego z al. Piłsudskiego w celu usprawnienia 

wyjazdu z bocznych ulic w tym rejonie.
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Mam 41 lat. Od urodzenia mieszkam w Markach-Strudze. 
Mam wspaniałą żonę  i dwójkę cudownych dzieci. Posiadam 
wykształcenie średnie. 

Od kilku lat prowadzę własną działalność gospodarczą – sklep 
spożywczo-przemysłowy, w którym spotykam moich sąsiadów 
i rozmawiam z nimi o ich sukcesach i problemach.

Od lat angażuję się społecznie. Wspieram organizację 
Spartakiady Rodzinnej i biegu Nocny Marek oraz przedsięwzięć 

w Zespole Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Strudze. Jestem współautorem 
dwóch zwycięskich projektów w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, 
dzięki którym w mijającym roku organizowano wydarzenia kulturalne koncerty 
i pokazy kina letniego w Strudze, a w kolejnym powstanie nowy plac zabaw 
na skwerze bł. ks. Markiewicza.

Ostatni rok, jaki spędziłem w Radzie Miasta był dla mnie dużym wyzwaniem. 
Dzięki tej funkcji  poznałem nasze miasto z innej perspektywy, dzięki temu jeszcze 
lepiej wiem, jak można  zmienić naszą okolicę na jeszcze lepszą i polepszać 
komfort mieszkańców.

Drodzy Sąsiedzi, potrafię zawalczyć o rzeczy ważne. Zapewniam Państwa, że będę 
zabiegał o istotne sprawy dla Strugi i popierał wszelkie inicjatywy służące rozwojowi 
naszego miasta, jak i naszej okolicy. Przecież wszystkim nam zależy na tym, abyśmy 
mogli żyć w coraz lepszych i bezpieczniejszych warunkach, aby nasze dzieci i wnuki 
uczyły się w dobrych i nowoczesnych szkołach, a nasze rowery i auta jeździły po równych 
i bezpiecznych drogach.

Liczę na Państwa głos i zapewniam, że będę otwarty na Państwa propozycje i sugestie.

LIS Przemysław   Okręg nr 4 miejsce 2
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Mam 42 lata. Od 12 lat mieszkam w Markach. Mam żonę 
i dwoje dzieci w wieku 11 i 8 lat. Posiadam wykształcenie wyższe, 
od ponad 15 lat zajmuję menadżerskie stanowiska w firmach 
związanych z branżą dóbr szybkozbywalnych (FMCG).

Do tej pory byłem obserwatorem tego, co dzieje się  w mieście, 
które wybrałem dla siebie i swojej rodziny jako miejsce do życia. 
Angażowałem się społecznie w różne inicjatywy, jednak nigdy 
nie kandydowałem w wyborach. Widzę z jakimi codziennymi 
problemami stykamy się żyjąc w naszych Markach. Przybywa nam 

w błyskawicznym tempie mieszkańców, Marki rosną jak na drożdżach, jednak powstaje wiele 
problemów jak przepełnione szkoły, duża liczba nieutwardzonych dróg i brak chodników 
ze ścieżkami rowerowymi z prawdziwego zdarzenia.
   
Miasto się zmienia – to widać, jest wiele inicjatyw, ale to ciągle kropla w morzu potrzeb. 
Nie mamy w naszym mieście miejsca, gdzie rodzinnie można spędzić czas wolny w weekendy.  
Brakuje nam tętniącego życiem serca tego miasta z kawiarniami, restauracjami i miejscami 
rozrywki dla naszych dzieci i młodzieży.
 
W pracy radnego chciałbym się właśnie skupić nad poprawą dróg w moim regionie 
(w Strudze), chodników i ścieżek rowerowych; nad poprawą bezpieczeństwa szczególnie 
dzieci, które ze szkół (SP3 i ZS2) często wracają wieczorami niedostatecznie 
lub w ogóle nieoświetlonymi ulicami. Idą ulicą, gdyż często nie ma po prostu chodników. 
Idą drogami nieutwardzonymi omijając kałuże.

Struga to wspaniałe miejsce do życia, co widać po tym, ile osób w ostatnim czasie 
postanowiło tu zamieszkać. Musimy o te nasze miejsce dbać i starać się je udoskonalać. 
Dlatego zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta Marki, by mieć wpływ na otaczającą 
nas rzeczywistość i polepszać komfort naszego życia. 

CHOJNOWSKI Paweł  Okręg nr 4 miejsce 4

Mam 53 lata, jestem rodowitym markowianinem i ojcem trójki 
dzieci. W latach 1987-2017 roku prowadziłem  działalność 
gospodarczą. Od  12 lat jestem członkiem MSG. W latach 
2010-2017 pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół nr 2 w Markach. Dokładałem wraz z prężną 
grupą rodziców wszelkich starań, aby placówka stała się jak 
najbardziej przyjaznym miejscem. Jestem także członkiem 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Andrzeja Boboli 
w Markach-Strudze. Jestem dumny z faktu, że stałem się członkiem 
tego zacnego grona z wyboru parafian.

W latach 2010–2017 pełniłem funkcję radnego miasta Marki. Dzięki temu zdobyłem 
ogromne doświadczenie samorządowe. W 2014 r., gdy na stanowisko burmistrza został 
wybrany Jacek Orych, nastąpił bardzo wyraźny zwrot w sposobie zarządzania naszym  
miastem. Od 2017 r. mam zaszczyt pełnić funkcję zastępcy burmistrza.

Wszyscy zauważyli ożywienie i inwestycje w wielu miejscach miasta. U nas w Strudze 
odmieniły się takie ulice jak Letnia, Niecała, Wiewiórki, Poprzeczna, Ziołowa, Fiołkowa. 
Zaprojektowane są ul. Graniczna, Karłowicza, Sobieskiego i Modrzewiowa. Na skrzyżowaniu 
al. Piłsudskiego z ul. Legionową i przy pętli autobusowej przy ul. Legionowej powstały 
stacje roweru miejskiego. Jeszcze w tym roku zostanie utwardzona ul. Zielona, Borówkowa 
i Żurawinowa.

Zaprojektowaliśmy drogę dojazdową do Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej. Gdyby nie 
protest  okolicznych mieszkańców i właściciela nieruchomości, to w tym roku prace na pewno 
by już ruszyły. W kolejnej kadencji będzie to jeden z moich priorytetów. Wtedy też zostanie 
zmodernizowany plac zabaw przy ul. Wrzosowej i powstanie nowy na skwerze bł. księdza 
Bronisława Markiewicza. Przystąpimy do realizacji budowy ul. Granicznej, Karłowicza, 
Sobieskiego oraz Modrzewiowej wraz chodnikami i drogami rowerowymi.  Rozpoczniemy 
też projektowanie tych dróg gruntowych, które po wybudowaniu głównych ciągów 
komunikacyjnych będzie można odwodnić.

PIETRUCHA Dariusz   Okręg nr 4 miejsce 7

Mam 40 lat, jestem żoną i szczęśliwą mamą Jakuba i Mateusza. 
Ukończyłam Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu 
w Warszawie. W 2014 r. rozpoczęłam pracę w charakterze 
księgowej. Moim drugim etatem jest wychowywanie i wspieranie 
moich nastoletnich synów. Działam również społecznie:
•  byłam m.in. autorką zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego 

„Siłownia plenerowa przy Meksyku w Pustelniku”.
•  Jestem członkiem sztabu WOŚP w Markach, od dwóch lat 

pełnię funkcję szefa wolontariatu, koordynując pracę ok. 
300 wolontariuszy.

•  w 2012 r. byłam współorganizatorem turnieju piłkarskiego dla dzieci „ Mini Euro 2012” 
wraz z Fundacją Orange. 

•  byłam członkiem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz przy Zespole Szkół nr 2.
•  od 2013 r. uczestniczyłam w przygotowaniach do dwóch pierwszych edycji biegu Nocny 

Marek. Wielokrotnie brałam udział w organizacji Spartakiady Rodzinnej MSG.
•  w 2016 r. otrzymałam nominację do tytułu Kobieta z Marką w kategorii 

Działalność Społeczna.
Nie boję się zadawać pytań i dyskutować na tematy istotne dla mieszkańców. Wierzę, 
że dobrze będę spełniać funkcję, reprezentując Państwa w radzie gminy. W moim programie 
wyborczym występuję o:
•  wspieranie inicjatyw społecznych i szerszy udział mieszkańców w życiu miasta;
•  dopilnowanie i przyspieszenie realizacji planowanych inwestycji, w tym napraw i budowy 

ulic lokalnych na naszych osiedlach;
•  wypracowanie z jednostkami gminnymi programu szkoleniowego dla nauczycieli oraz 

uczniów z zakresu przeciwdziałania przemocy psychicznej wśród dzieci;
•  pomoc w realizacji projektu utworzenia domu pobytu dziennego dla dorosłych osób 

z niepełnosprawnościami oraz przedszkola terapeutycznego z zapleczem terapeutycznym 
i rehabilitacyjnym;

•  zorganizowanie i pilotowanie cyklicznych mareckich targów pracy;
•  wspieranie projektów dotyczących budowy i modernizacji obiektów sportowych;
•  wypracowanie i wdrożenie programu wspierania młodych talentów sportowych (jako 

element promocji miasta);
•  stworzenie programu wychowania przez sport dla podopiecznych OPS i dzieci niepełnosprawnych.

KACZMARCZYK Emilia  Okręg nr 4 miejsce 3
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ELŻBIETA 
I JAROSŁAW 
SUCHECCY
społecznicy, 
twórcy UKS Struga

Jako lokalni działacze stale współpracujący z Burmistrzem 
Miasta Marki (organizacja imprez warcabowych przez 
UKS Struga, współuczestniczenie w wydarzeniach kultu-
ralnych itp.) popieramy kandydaturę pana Jacka Orycha. 
Obecny burmistrz dał nam się poznać jako osoba, której 
zależy na dynamicznym życiu i rozwoju naszego mia-
sta. Jest konkretny, dotrzymuje obietnic, stara się pomóc 
w rozwiązaniu różnych problemów, ma mnóstwo zapału 
i życzliwości do ludzi. Jest typem społecznika, który nieza-
leżnie od układów politycznych będzie rzetelnie wypełniał 
swoją służbę na rzecz mieszkańców.

PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI
prezes zarządu Fundacji Zaczyn

Fundacja Zaczyn jest czołową polską organizacją działa-
jącą na rzecz obywatelskiej aktywizacji osób dojrzałych 
wiekiem i starszych. Niezmiernie miło nam było prowa-
dzić w Markach działania na rzecz powołania miejscowej 
Rady Seniorów. Stroną zapraszającą i sprzyjającą demo-
kratycznemu, oddolnemu powołania Rady był od początku 
burmistrz Jacek Orych. Z naszego doświadczenia wynika, 
że niezwykle rzadko trafiają się włodarze, którzy chcą 
dzielić się władzą z ciałami społecznymi, niezależnymi od 

nich. Dlatego gratulujemy mieszkańcom Marek burmistrza 
otwartego na dialog i konsultacje z obywatelami.
Postrzegamy Marki jako miejscowość, która przez wiele 
lat nie wykorzystywała możliwości rozwoju. Jacek Orych 
wyszedł z tego zastoju, skończył z marazmem, wprowadził 
nową energię w lokalne życie obywatelskie. 

kpt. JERZY ZYBERT, por. LEOPOLD KIELAK, por. MICHAŁ BABIUCH
kombatanci walk o niepodległość, 
honorowi obywatele miasta Marki 

Pan Jacek Orych dał się poznać jako gospodarz, któremu 
leży na sercu zachowanie lokalnej tożsamości. Z dużym 
zaangażowaniem podchodził do celebrowania rocznic 
ważnych wydarzeń historycznych w Markach, aby pamięć 
o chwalebnych czynach naszego narodu nie została zatar-
ta. Popieramy kandydaturę Jacka Orycha na burmistrza 
naszego miasta.

AGNIESZKA 
GAWKOWSKA
ARTUR 
ROGIŃSKI 
Rada Rodziców 
Szkoły 
Podstawowej 
Nr 4

Współpraca, Partnerstwo, Wsparcie – te trzy słowa bardzo 
dobrze oddają charakter relacji między Radą Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach a Jackiem Orychem. 
Wiele inicjatyw, jakie realizowaliśmy, nie doszłoby do skutku 
bez jego pomocy. Jest otwarty na nowe pomysły i innowa-

cje. Szczególnie bliski jest mu rozwój sportu z szerokim 
wachlarzem dyscyplin. Cieszą nas jego odważne decyzje 
w kwestii budowy nowej szkoły, będącej częścią Mareckiego 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Jej beneficjentami 
będą nasze dzieci. Przed nami obiekt XXI wieku, a wraz 
z nim nowe możliwości dla mieszkańców Marek: nie tylko 
w zakresie edukacji, ale również sportu, kultury i rekreacji. 
Jacek Orych to osoba o szerokich horyzontach wybiegająca 
w przyszłość. Świetny prognostyk dla nas mieszkańców na 
lepsze życie i na przyszłość naszych dzieci.

PAWEŁ PACZEK
prezes Klubu Rowerowego „Trybik”

Gotowe drogi rowerowe, będzie obwodnica, a burmistrz 
będzie dla ludzi i z ludźmi – w życiu bym w to nie uwie-
rzył. Dziś, po tych czterech latach, widząc jak te słowa 
stały się rzeczywistością, jestem w stanie uwierzyć w każde 
dane słowo przez Jacka Orycha. Dziś każdy wie i widzi jaki 
jest pan Jacek. To konkretny, rzeczowy, stanowczy i nie 
rzucający słów na wiatr gospodarz miasta Marki. Z takimi 
ludźmi w załodze można budować nowe Marki.

JADWIGA BIENIEK
przewodnicząca Klubu Seniora MOK, 
Marecka Rada Seniorów

Z całą odpowiedzialnością polecam Państwu kandydaturę 
Jacka Orycha na burmistrza Marek. Znam go od kilkunastu 
lat z działalności w Mareckim Stowarzyszeniu Gospodarczym. 

Z sercem   na dłoni, 
a w sercu   Marki
Podejmuje odważne decyzje, 
dba o lokalna tożsamość, 
jest wrażliwy na ludzkie 
bolączki, nie rzuca słów 
na wiatr i ma jeszcze 
wiele do zrobienia. 
Przeczytajcie, co sądzą 
o Jacku Orychu osoby, 
które popierają jego 
kandydaturę na burmistrza 
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ORYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kim jest Orych? Najprościej odpowiedzieć – społecznikiem. 
Mieszka w Markach od 2005 r., zaledwie rok później został radnym. 
Sąsiedzi z osiedla docenili jego lokalną aktywność. Był jednym 
z trzech głównych pomysłodawców akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”, 
nazwanej potem cukierkową akcją. Gdy w Polsce modne były 
blokady dróg, mieszkańcy Marek rozdawali kierowcom cukierki na 
osłodę, że zamiast jechać szybką trasą muszą męczyć się 
w Alei Piłsudskiego. Akcję z sympatią relacjonowały media. 
Jednocześnie jej organizatorzy zbierali podpisy pod petycją 
w sprawie budowy obwodnicy. Głosu 11 tys. osób politycy nie 
mogli zlekceważyć. W tzw. drugim expose premiera Tuska znalazła 
się deklaracja ogłoszenia przetargu na obwodnicę. Został on 
rozstrzygnięty w 2014 r. W tym samym czasie Jacek Orych został 
burmistrzem Marek. Mieszka na osiedlu Horowa Góra, jest 
szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jak cześć z Was ma kredyt 
hipoteczny, jeździ 9-letnim Hyundaiem. Lubi dobre kino (pewnie 
dlatego niewiele śpi), bieganie (wymyślił „Nocnego Marka”), 
kolekcjonuje spinki do koszul. 

Z sercem   na dłoni, 
a w sercu   Marki

Zawsze miał bardzo dobre pomysły i starał się je realizować. 
Od kiedy piastuje urząd burmistrza z podziwem zauważam 
jego odważne poczynania. Jest pierwszym burmistrzem od 
20 lat, który nie zamiata problemów „pod dywan”, tylko je 
rozwiązuje. 

MAGDALENA
ROGALSKA-KUSAREK
mieszkanka Marek, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach

Jacek Orych – człowiek odważny, pomysłowy i z ogromnymi 
pokładami wrażliwości społecznej. Przez ostatnie cztery lata 
sprawował urząd pamiętając o swojej służebnej roli. Jego 
działalność konsekwentnie skupia się na komunikowaniu 
z mieszkańcami, zakłada uczestnictwo różnych interesa-
riuszy w procesach podejmowania decyzji publicznych, do 
współpracy zaprasza trzeci sektor i kieruje się interesem 
mieszkańca. Stosuje nowe trendy w samorządzie, ku sa-
moorganizacji i mobilizacji społecznej budując m.in. nowe 
miejsce aktywności obywatelskiej CAF3 – miejsca, które 
stało się drugim domem organizacji pozarządowych. Pełniąc 
poniedziałkowe dyżury w urzędzie spotyka się nierzadko 
z krzywdą, ubóstwem i problemami społecznymi, miesz-
kańców – tych nigdy nie pozostawia samych sobie, propo-
nuje i  koordynuje dla nich pomoc pozostając w kontakcie 
z ośrodkiem pomocy społecznej. Ma w sobie potrzebę po-
prawy warunków bytowych mieszkańców, zmagających 
się na co dzień z różnymi kryzysami, którzy nie są w stanie 
samodzielnie przezwyciężać trudności,  dlatego obdarzając 
zaufaniem specjalistów organizujących pomoc społeczną 
w gminie, umożliwia realizację odważnych i innowacyjnych 
przedsięwzięć. Popieram kandydaturę Jacka Orycha, gdyż 
pragnę żyć w mieście o dojrzałej demokracji, w którym 
uznaje się społeczny aspekt zarządzania i wykorzystuje 
się siły mieszkańców przyjmujących rolę lokalnych aktorów 
kreowania własnej przestrzeni.  

ŁUKASZ WÓJCIK
prezes Klubu SameJudo

Judo to nie tylko sztuka walki, lecz podstawowa zasada ludz-
kiego zachowania. Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” 
od początku istnienia stawia sobie za główny cel wychowanie 
dzieci i młodzieży przez sport. Dyscyplina olimpijska, jaką jest 
judo, stawia na takie wartości jak: wzajemny szacunek, wy-
trwałość, odpowiedzialność. Judo to też nieustające dążenie 
do mistrzostwa, co niemożliwe byłoby bez zapewnienia dzie-
ciom warunków i wsparcia logistycznego. Burmistrz Marek 
Orych zapewnia pomoc zarówno w działaniach codzien-
nych, dzięki czemu nasi zawodnicy trenują na terenie miasta 
Marki, jak również w tych wyjątkowych – wspierając wyjazdy 
zawodników na turnieje międzynarodowe czy organizację 
turnieju SameJudo Cup w Markach. Wspólne wartości są 
podstawą tej współpracy i sprawiają, że Jacek Orych ma 
nasze wsparcie w dążeniu do zwycięstwa w wyborach na 
stanowisko Burmistrza Miasta Marki.

BEATA SAWOŃ
mieszkanka Marek, 
społecznik, Fundacja 
„Marecki Klub Kobiet z Pasją”

Niewątpliwie Jacek jest osobą, która łączy ludzi. Nie obie-
cuje przy tym nagród ani blichtru, ale raczej ciężką pracę. 
Nie owija w bawełnę. Doskonale wie, że „samo nic się nie 
zrobi”, a projekty, szczególnie duże, muszą trwać i wyma-
gają ogromnej ilości pracy i dokumentacji. 
Jest otwarty na nowe pomysły, dał mieszkańcom możliwość 
decydowania o tym, na co będą wydawane nasze wspólne 

pieniądze. Chętnie wspiera swoim patronatem wszelkie akcje 
kulturalne i charytatywne w naszym mieście. Od kilku lat po-
maga prowadzonej przeze mnie Fundacji „Marecki Klub Kobiet 
z Pasją” przy organizacji corocznego Konwentu Kobiet Szminka.
To pracowity, przyzwoity człowiek, któremu na sercu leży 
dobro miasta i jego mieszkańców. Tak samo, jak wielu z nas, 
przez lata dojeżdżał do pracy stojąc w korkach, doskonale 
zatem rozumie nasze codzienne problemy. 
Widzę każdego dnia, jak moje miasto się zmienia pod jego 
rządami. Moim zdaniem, on po prostu rzetelnie wykonuje 
swoją pracę. Wiele dobrego dokonał przez okres swojej ka-
dencji i wiem, że możemy, a wręcz powinniśmy, powierzyć 
mu Marki na kolejne lata.

PAWEŁ PNIEWSKI
społecznik, 
prezes Grupy Marki 2020

Człowiek z sercem na dłoni, a w sercu Marki. Tak w skrócie 
mogę opisać Jacka, z którym znam się już 10 lat. A wszyst-
ko zaczęło się od Gazety MSG (obecnie Ekspres Marecki), 
kiedy to zaprosił mnie do grona redakcyjnego. Następnie 
akcje „TAK dla Obwodnicy Marek” i „Św. Mikołaj mieszka 
w Markach” utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę 
należeć do jego drużyny i wspólnie działać społecznie na 
rzecz mieszkańców i naszego miasta.
Jacek przez te wszystkie lata udowodnił, że można działać 
na rzecz innych nie oczekując poklasku, zaszczytnych funkcji 
i profitów dla siebie. W każdym jego działaniu widziałem 
szczery zapał i chęć zmiany naszego otoczenia na lepsze. 
Gdy został burmistrzem, pozostała w nim żyłka społecznika, 
bo mimo natłoku obowiązków angażuje się nadal społecznie 
w organizację wielu wydarzeń realizowanych przez mareckie 
organizacje pozarządowe, by być blisko ludzkich spraw.

WIĘCEJ GŁOSÓW POPARCIA NA WWW.ORYCH.PL




