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~
	 Od	 czterech	 lat	 mamy	 swoich	 przedstawicieli	 w	 Radzie	 Miasta,	
niestety byli oni w mniejszości i nie mieli zbyt wielkiego wpływu na sposób 
podejmowania decyzji, na samą merytoryczną ich stronę. Jednak ten okres 
wzbogacił naszą wiedzę o istotnych problemach życia miasta. Były one 
przekazywane na bieżąco członkom naszej organizacji i osobom, które z nami 
współpracowały. W ten sposób powstało dość szerokie grono Mieszkańców 
Marek, którzy przygotowali, opracowali i przedstawiają niniejszy program. 

 Podział programu nie jest przypadkowy. Grafika na okładce 
symbolizuje elementy niezbędne do funkcjonowania miasta i mimo, że 
każdy z nich jest oddzielny w sumie stanowią całość tak jak układanka, 
której części muszą być ze sobą powiązane. KW MSG chce być tym głównym 
elementem, który połączy wszystkie części i będzie dbał o równomierny 
rozwój całego Miasta.

 Od Państwa decyzji będzie zależało czy kolejna kadencja Rady 
Miasta nie będzie kadencją zmarnowaną. Z naszej strony zrobimy wszystko 
by do tego nie doszło. 
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Program Komitetu Wyborczego 
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Gospodarka

1.  Ustalenie założeń czteroletniego planu inwestycyjnego miasta
 a)   konsekwentna realizacja przyjętych przez Radę zadań inwestycyjnych;
 b)  rozbudowa infrastruktury miejskiej, w szczególności: 
       ·  kanalizacji,
       ·  wodociągu,
       ·  dróg;
 c)   ścisła współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie rozbudowy sieci 

energetycznej wraz z oświetleniem ulic.
2.  Efektywne gospodarowanie majątkiem gminy:
 a)   opracowanie wieloletniego programu zbycia, dzierżawy i wynajmu;
 b)   ustalenie stanu prawnego ulic miejskich i ich warunków technicznych.
3.   Maksymalne wykorzystanie możliwości gospodarczych małych i średnich firm mareckich 

w inwestycjach miejskich.
4.   Wspieranie inicjatywy tworzenia małych firm, firm rodzinnych, dających nowe miejsca 

pracy.
5.   Maksymalne ułatwienia proceduralne w rejestracji działalności gospodarczej oraz doradztwo 

zawodowe w tym zakresie.
6.   Rozszerzenie działań w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych poprzez włączenie 

kompetentnych mieszkańców Miasta w opracowywanie i realizację, w szczególności 
takich tematów jak:

 a)  dofinansowanie do budowy kanalizacji;
 b)   dofinansowanie do budowy i modernizacji ulic i chodników oraz infrastruktury 

miejskiej;
 c)  dofinansowanie do stworzenia bazy rekreacyjno-sportowej;
 d)  dofinansowanie do stworzenia monitoringu miejskiego. 

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

1.   Zapewnienie pomocy Miasta w wyposażeniu Policji w nowoczesny sprzęt operacyjny, po 
oddaniu do użytku nowego Komisariatu. 

2.   Wypracowanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w celu zwiększenia 
obsady funkcjonariuszy na terenie miasta Marki oraz wznowienia pieszych patroli  
w zagrożonych rejonach. 

3.   Wprowadzenie wzorem innych gmin miejskiego systemu monitoringu wizualnego,  
w szczególności w punktach najbardziej niebezpiecznych tj. pętle autobusowe, osiedla itp. 

4.   Wyegzekwowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad budowy kładek dla pieszych 
nad Al. Piłsudskiego oraz dokończenie planowanych ulic dojazdowych. 

5.   Opracowanie programu budowy ciągów pieszych dla osiedli, gdzie jest wzmożony ruch 
samochodowy (np. Osiedle Zieleniec).



6.   Włączenie się Rady Miasta w zabezpieczenie specjalistycznej opieki zdrowotnej aby 
skrócić czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów

Samorządność

7.  Rozwijanie samorządności wśród mieszkańców.
 a)   włączenie kompetentnych mieszkańców miasta do opracowania  

i realizacji programu jego rozwoju przywracając ich czynny udział  
w sesjach Rady Miasta i pracach Komisji Rady

 b)  powołanie Rady Gospodarczej przy Radzie Miasta.
8.   Przyjęcie zobowiązania Radnych Miasta do odbywania okresowych spotkań z mieszkańcami 

w celu wychwytywania problemów nurtujących i pilnych. 
9.   Bieżące informowanie mieszkańców o działaniu Rady i Radnych poprzez wydawanie 

Gazety Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. 

Komunikacja i Pomoc

1.   Podjęcie rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego w celu unormowania i rozwiązania 
problemu komunikacji w Markach poprzez:

 a)  wydłużenie linii 132, 
 b)  dostępność do linii łączącej Marki z Metrem Warszawskim, 
 c)   zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów oraz wprowadzenie strefy 

miejskiej.
2.   Rozwinięcie sieci komunikacyjnej linii prywatnych, dofinansowywanych przez Starostwo 

Powiatu Wołomińskiego, w celu objęcia mieszkańców osiedli znacznie oddalonych od szkół  
i centrum miasta (np. osiedle Zieleniec). 

3.   Ukierunkowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta na rozwiązywanie problemów społecznych 
oraz aktywne włączenie do tego działania organizacji pozarządowych, organizacji 
społecznych i fundacji.

4.    Wspieranie wszelkich inicjatyw środowiskowych poprzez pomoc organizacyjną, 
i finansową, w tym w zakresie tworzenia komitetów do realizacji wodociągów  
i kanalizacji. 

Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja

1.   Stworzenie programu pomocy edukacyjnej, aby dzieci, wybitnie zdolne bez względu na 
status materialny miały możliwość podejmowania dalszej edukacji na wysokim poziomie.

2.   Opracowanie i wdrożenie programu „Szkoła przyjazna dzieciom” jako antidotum na 
alkoholizm, narkomanię i nikotynizm wśród coraz młodszych dzieci. 

3.   Przeznaczenie niezbędnych środków finansowych na koordynację i pomoc w działalności 
organizacji pozarządowych, w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży 
oraz pomoc rodzinom potrzebującym

 a)   wspieranie inicjatyw prowadzących do eliminowania zjawisk patologicznych 
wśród dzieci i młodzieży

       ·  świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe,



       ·   pomoc psychologiczno-pedagogiczna, grupy wsparcia dla młodzieży  
i rodziców.

4.   Rozwój sportu i rekreacji
 a)  wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych;
 b)   współdziałanie w rozszerzeniu oferty działającego Klubu Sportowego o programy 

rodzinnej rekreacji i inne dyscypliny sportowe.
5.   Podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania terenu między ulicą Wspólną 

a Stawową, z przeznaczeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogólnie dostępny.
6.   Popieranie inicjatyw młodzieży w zakresie rozwijania różnych form aktywnego spędzania 

czasu. 
7.   Wspieranie i propagowanie twórczości naszych mareckich artystów.

Ekologia

1.  Podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska.
 a)   wprowadzenie cyklicznych poczynań pomagających mieszkańcom  

w aktywnej ochronie środowiska przez świadomą segregację odpadów  
z gospodarstw domowych;

 b)   podjęcie inicjatywy w celu przyspieszenia realizacji projektu budowy obwodnicy 
miasta i zmiany przebiegu trasy Mostu Północnego.

2.  Częstsze zbiórki śmieci dużo gabarytowych. 
3.   Opracowanie systemu skutecznego oczyszczania miasta wraz z terenami zielonymi, w tym 

lasów.
4.   Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, tj. Nadleśnictwem 

Drewnica w celu wypracowania zasad współdziałania przy ochronie terenów leśnych. 
5.   Wyegzekwowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wykonanie osłon 

dźwiękoszczelnych przy al. Piłsudskiego.



 Dekalog Rady Miasta i Radnego:

1.  Rada Miasta wie, czego chce, ma swój plan działania, 
wie jak go osiągnąć oraz skutecznie i systematycznie 
go realizuje.

2. Rada jest aktywna, a nie bierna.
3.  Rada ma obowiązek informowania Mieszkańców 	

o pracach Rady.
4. Rada Miasta pracuje dla wszystkich Mieszkańców.
5.  Rada Miasta określa kierunki działania gminy, 	

a Burmistrz jest ich wykonawcą.
6.  Rada Miasta to zespół radnych, którzy są odważni 

w podejmowaniu trudnych decyzji, odpowiedzialni, 
uczciwi, aktywni, fachowcy w swoich dziedzinach.

7.  Radny to człowiek aktywny w swoim środowisku, 	
w pracach Rady Miasta, Komisjach i realizacjach 
zadań Rady.

8.  Radny to człowiek dyspozycyjny, powołany do służby 
na rzecz Mieszkańców, reprezentant i orędownik ich 
lokalnych spraw.

9.  Radny jest dla Mieszkańców, a nie Mieszkańcy dla 
Radnego.

10.  Radny nie może być anonimowy, odpowiada za podjęte 
działania, jak i za swoją bierność.



Okręg
wyborczy	nr	1

Granice okręgu:

-  po stronie zachodniej i południowej - wzdłuż granicy miasta Marki z miastem 
Ząbki i m.st. Warszawą,

-  po stronie północnej - wzdłuż koryta rzeki Długiej od granicy z m.st. Warszawą 
do Al. Piłsudskiego (z wyłączeniem ul. Okólnej), wzdłuż Al. Piłsudskiego od 
rzeki Długiej do ul. Fabrycznej, wzdłuż ul. Fabrycznej od Al. Piłsudskiego 
do granicy miasta Marki z miastem Zielonka (z wyłączeniem ul. Fabrycznej  
i uwzględnieniem ul. Traugutta i ul. Ząbkowskiej),

-		po	 stronie	wschodniej	 - wzdłuż granicy miasta Marki z miastem Zielonka  
i miastem Ząbki.

Lista kandydatów:
1. Młodzianowski Grzegorz
2. Kozłowski Jacek
3. Pietrzak Marian
4. Krzyżanowska Maria Aurelia
5. Skwarczyński Krzysztof
6. Pietkiewicz Beata Hanna
7. Boguszewska Renata



Grzegorz MŁODZIANOWSKI

52 lata. Markowianin od urodzenia, wykształcenie techniczne, żonaty, 
dwoje dzieci. 

Jest radnym obecnej kadencji. Pracując w Radzie Miasta występował 
o usprawnienie komunikacji miejskiej, za jego sprawą ulica Piotra Skargi 
stała się bezpieczniejsza.

Chętnie włącza się w działania społeczne, bierze udział we wszystkich akcjach, których 
celem jest niesienie pomocy dzieciom i ludziom poszkodowanym, pamiętamy jego 
nieocenioną pomoc podczas kwesty „Solidarni ze Śląskiem.”

Jest w Markach postacią znaną, szanowaną i cenioną. Jest bezpośredni, nigdy nie 
odmówi dobrej rady. Zna potrzeby i bolączki mieszkańców miasta. Chce nadal pracować 
dla dobra społeczności mareckiej.

Chciałbym w pracy dla Marek zajmować się sprawami młodzieży, zwłaszcza stworzyć 
jej najlepsze z możliwych warunki do czynnego uprawiania sportu. 

Niepowtarzalne warunki, jakie dało nam wejście do Unii Europejskiej musimy 
wykorzystać dla dobra nas i naszych dzieci. Jednym z priorytetowych zadań nowej rady 
musi być jak najszybsza budowa kanalizacji.

Wierzę, że moje otoczenie pragnie tak samo jak ja, rządów sprawnych i działających dla 
dobra ogółu. Nie zawiodę Waszego zaufania. 

Jacek Tomasz KOZŁOWSKI 
 
43 lata. Żonaty, żona Jolanta, trzech synów: Łukasz 20 lat, Krystian 19 

lat i 4 letni Radosław. 

Pracę zawodową rozpoczął jako siedemnastolatek w Fabryce 
Samochodów Osobowych w Warszawie. Od tamtej pory 
był duchem niespokojnym, poszukującym swego miejsca  
w życiu, aż w 1992 roku odnalazł się w prowadzeniu firmy rodzinnej. 

Osiągał dobre wyniki, ta praca dawała mu wiele satysfakcji, jednak znów zaczął szukać.
 
Zawsze kochał dzieci, ale to przyjście na świat najmłodszego syna podsunęło mu myśl, 

żeby zrobić coś dla dzieci.

Razem z żoną założyli placówkę oświatową, i całe serce wkładają w jej prowadzenie. 
Dla Jacka Kozłowskiego to ciągle mało, już przystąpił do powiększania firmy.



Jest wrażliwy na innych, komunikatywny, szczery i uczynny, nigdy nie odmówił 
potrzebującym. Pamiętamy jego pomoc przy organizowaniu balu charytatywnego.   
Bardzo chciałbym żeby w naszym mieście nie było dzieci głodnych, nieszczęśliwych, bez 
szans na przyszłość. Będę dążył, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, bo to praca zapewnia 
stabilizację. Praca rodziców, to szansa na lepsze jutro dziecka. 

Liczę na poparcie moich znajomych i przyjaciół oraz całego środowiska zajmującego się 
wychowaniem przedszkolnym. Będę pracował z całych sił dla dzieci. Czekam na Wasze 
głosy, na pewno Was nie zawiodę.

e-mail: info@przedszkole.biz

Marian PIETRZAK
Lat 49. Żonaty, dorosły syn, wykształcenie techniczne. Z Markami 

związany od 17 lat. 

Długo pracował za granicą, szukając lepszego życia, lepszych 
zarobków, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje. Poznawał język 
i nowe technologie.

Od 9 lat prowadzi własną firmę, zajmuje się instalacją urządzeń, które 
doprowadzają ciepło ze źródeł odnawialnych.  Takie ogrzewanie domów, 

jak również instalowanie kolektorów słonecznych, ma ogromnie pozytywny wpływ na 
środowisko.

Uważa, że Marki powinny więcej skorzystać z funduszy unijnych, zwłaszcza tych 
przeznaczonych na ochronę środowiska i ekologię.

Jeśli zostanę wybrany do Rady Miasta, chciałbym zająć się ekologią. Liczę na głosy 
tych mieszkańców, którzy jak ja chcieliby zmiany w Markach,  lepszych dróg, czystych 
lasów, większego bezpieczeństwa.

To wszystko zależy od nas, przyjdź na wybory, wybierz dobrze

Maria Aurelia KRZYŻANOWSKA

27 lat. Matka 2-letniego Jakuba, ukończyła Wyższą Szkołę Gastronomii, 
Hotelarstwo i Turystyki w Warszawie. Już od szkoły średniej zajmowała 
się działalnością samorządową: redakcja gazetki szkolnej, organizacja 
imprez kulturalnych dla uczniów i studentów, reprezentacja uczelni m.in.  



na targach, konferencjach i zjazdach Parlamentu Studentów  
Rzeczpospolitej Polski. Uwieńczeniem jej działalności było reprezentowanie uczelni i jej 
studentów jako Przewodnicząca Samorządu WSGiT.

Od urodzenia zamieszkuje na terenie Marek, jest córką lekarza  - społecznika Pawła 
Jabłońskiego, który w latach 1998 – 2002 był działaczem samorządowym. W Markach 
założyła rodzinę, od 1997 roku prowadzi rodzinną działalność gospodarczą. Angażowała 
się społecznie w życie miasta wprowadzając do szkół podstawowych Akcję Bezpieczne 
Dziecko wraz z udziałem Fundacji Oyama Karate SMOK, któremu patronowała Pani 
Barbara Labuda. 

Wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie chciałabym działać na rzecz 
zwiększeniu aktywności zawodowej naszych mieszkańców. Chcę działać na rzecz 
ludzi młodych, wykształconych, chcących spełniać się zawodowo. Chcę pokazać im 
możliwości prowadzenia własnej działalności na terenie Marek, wykorzystywania 
Funduszy Europejskich, które są tak niedoceniane w naszym mieście. Wierzę, że uczynimy 
nasze miasto przyjaznym i bezpiecznym. Czas najwyższy zmienić jego wizerunek, 
zagospodarować centrum, niech Marki będą miastem w pełnym znaczeniu, a nie tylko 
miejscowością tranzytową z Aleją Piłsudskiego. 

Tym samym zwracam się do wszystkich mieszkańców Marek o poparcie, zwłaszcza 
w swoim okręgu numer 1. Całą swoją energię młodości spożytkuję, aby wprowadzić 
nowe działania dla dobra miasta. Od Was zależy czy następne lata, to będzie znów brak 
perspektyw, czy ruszymy do przodu. Przyjdź do urny i wybierz. 

Krzysztof  SKWARCZYŃSKI

Lat 59. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji   
i  Kartografii, żonaty, dorosły syn. 

Od 1971 r. pracuje w Warszawskim Przedsiębiorstwie 
Geodezyjnym S.A. na stanowisku Kierownika Pracowni.  
W 1986 r zaczął pracować na rzecz środowiska mareckiego przy 
projektowaniu i realizacji gazociągów.  W latach 90–ych pracował przy 

tworzeniu map i projektów stacji uzdatniania wody, projektów wodociągowych na terenia 
ulicznym.

Znaczną część prac geodezyjnych wykonywał na rzecz społeczności mareckiej co 
pozwoliło mu zapoznanie się ze miejscowa ludnością.Polubił to miasto, w 1999 roku  
przeprowadził się z Warszawy do  Marek, gdzie mieszka do chwili obecnej.



Dzięki osobistym kontaktom poznał problemy i troski mieszkańców Marek. Był 
współzałożycielem komitetu budowy wodociągu na ulicy, której mieszka i doprowadził do 
szybkiej realizacji tej inwestycji.

Wykonywał i wykonuje społecznie prace geodezyjne na rzecz Parafii Świętego Izydora 
w Markach. Tworzył opracowania geodezyjne do uporządkowania stanu prawnego 
Cmentarza, a także trenów kościelnych w rejonie ul. Ząbkowskiej.

W macierzystej firmie pełni społeczną funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego 
Pracowników WPG. S.A. Był współzałożycielem koła PTTK w swoim zakładzie pracy.

Obecnie pracuje na rzecz powiatu wołomińskiego przy opracowaniach geodezyjnych. 
Posiada duże doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu inwestycji. Pracuje przy 
budowie  największych arterii komunikacyjnych Warszawy, centrów handlowych, osiedli 
mieszkaniowych. Współpracuje z najlepszymi biurami projektowymi.

Swoje doświadczenie zawodowe chciałbym wykorzystać dla dobra miasta, za priorytetowe 
zadanie uważam szybką  realizację kanalizacji i budowę ulic na terenie Marek.

Beata Hanna PIETKIEWICZ

Mam już niestety 38 lat, urodziłam się wprawdzie w Warszawie  
i całą młodość tam spędziłam, ale od 1990 roku mieszkam w Markach 
początkowo kątem przy rodzicach, ale po wybudowaniu własnego domu 
mieszkam samodzielnie. 

Z zawodu i powołania jestem lekarzem weterynarii i co najważniejsze 
kocham ten zawód bo kocham zwierzęta. 

Prowadzę własną działalność gospodarczą, czyli świadczę usługi w zakresie leczenia 
zwierząt. 

Mam oczywiście rodzinę jak na dzisiejsze czasy to liczną, bo trójkę dzieci. Najstarszy 
syn ma już 16 lat i jest uczniem liceum, druga w kolejności córka jest uczennicą klasy 0, 
a najmłodsza ma zaledwie półtora roku i mam nadzieję, że niedługo przemówi do mnie 
ludzkim głosem. 

Zawód lekarz jest takim, w którym cały czas trzeba się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje 
poprzez kolejne specjalizacje, co też czynię. Mimo licznych zajęć zawodowych i rodzinnych 
chcę część czasu poświęcić na pracę społecznie użyteczną. 



Praca w Radzie Miasta jest niewątpliwie taką, która pozwala realizować nie tylko 
swoje wyobrażenia o tym jak powinno wyglądać nasze miasto, ale również pomagać 
mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. 

Renata BOGUSZEWSKA 
 
30 lat. Magister pedagogiki w zakresie edukacji ekologicznej. Studia 

licencjackie  na wydziale Ochrony Środowiska i Ekologii Globalnej. 
Kierunki te studiowała w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. 
Od  2000 r. pracuje w  Szkole Podstawowej Nr 2  z  klasami integracyjnymi 
w Markach jako nauczyciel przyrody. W lipcu  2004 r. uzyskała stopień  
nauczyciela mianowanego. Opracowała dokumenty szkolne, takie jak: 
„Program wychowawczy szkoły”, „Program profilaktyczny szkoły”. 

Brała udział w opracowywaniu ewaluacji programów  profilaktycznego  
i wychowawczego. Jest współorganizatorem kolonii letnich oraz zajęć w czasie ferii 
zimowych na terenie szkoły. Do września 2004 r. jako opiekun Szkolnego Samorządu 
Uczniowskiego, czuwała nad realizacją zaplanowanych zadań, koordynowała i wspierała 
działania samorządu, wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach rady uczniowskiej. Miała 
pieczę nad harmonijnym przebiegiem przygotowań do ważnych uroczystości szkolnych 
oraz prac związanych z wystrojem szkoły.

 
W roku szkolnym 2005 / 2006 uzyskała tytuł „ Nauczyciela z klasą”, przyznawany przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ciągu ostatnich 6 lat, podnosiła swoje kwalifikacje 
zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. Od października – studentka 
Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.

Renata Boguszewska jest mężatką, ma jedno dziecko. Od 7 lat jest mieszkanką naszego 
miasta.

Uwielbiam swoją pracę i chciałabym, aby w naszym mieście dużo więcej myślano  
i robiono dla dzieci i młodzieży. W każdą pracę, którą wykonuję, wkładam wszystkie 
swoje siły i umiejętności. Mam nadzieje, że będę mogła je wykorzystać także w tworzeniu 
naszej codziennej rzeczywistości mareckiej.



Okręg
wyborczy	nr	2
Granice okręgu:
-  po stronie południowej - wzdłuż ul. Fabrycznej od granicy miasta Marki  

z miastem Zielonka do Al. Piłsudskiego (z uwzględnieniem ul. Fabrycznej 
i wyłączeniem ul. Zabkowskiej i ul. Traugutta), wzdłuż Al. Piłsudskiego od 
ul. Fabrycznej do rzeki Długiej wzdłuż rzeki Długiej od Al. Piłsudskiego do 
granicy miasta Marki z m.st. Warszawą (z uwzględnieniem ul. Okólnej),

-		po	stronie	zachodniej	-	wzdłuż granicy miasta Marki z m.st. Warszawą od 
rzeki Długiej do ul. Grunwaldzkiej,

-  po stronie północnej - wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od granicy miasta Marki 
z m.st. Warszawą do Al. Piłsudskiego (z wyłączeniem ul. Grunwaldzkiej, 
ul.Parkowej, ul. Zakole, ul. Ciurlionisa, ul. Małachowskiego i ul. Lisi Jar), 
wzdłuż Al. Piłsudskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wspólnej, wzdłuż  
ul. Wspólnej od Al. Piłsudskiego do ul. Mokrej (z uwzględnieniem  
ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul. Zabawnej), wzdłuż ul. Mokrej od  
ul. Wspólnej do ul. Dużej (z wyłączniem ul. Mokrej), wzdłuż ul. Dużej od  
ul. Mokrej do granicy miasta Marki z miastem Kobyłka

	-		po	stronie	wschodniej	-	wzdłuż granicy miasta Marki z miastem Zielonka  
i miastem Kobyłka od ul. Fabrycznej do ul. Dużej.

Lista kandydatów:
1. Żerdzicka Renata Ewa
2. Miechowicz Grzegorz Jan
3. Kapica Małgorzata Felicja
4. Pasternak Tadeusz Zenon
5. Domański Robert
6. Korotko Ryszard Zenon
7. Perzanowski Stanisław



Renata  Ewa ŻERDZICKA

Mężatka, 29 lat, w Markach mieszka od 1980 roku.

Absolwentka szkoły średniej, o profilu handlowym w Markach. 
Pracuje zawodowo, od 1995 roku związana z branżą motoryzacyjną, 
obecnie w salonie KIA MOTORS / CITROEN, jako doradca do spraw 
kredytów, leasingu, ubezpieczeń.

Jest młoda, konkretna, dynamiczna, otwarta na nowe wyzwania. Chce realizować się 
w działaniach na rzecz gminy, ludzi młodych, których potrzeby, jak twierdzi, „do tej pory 
były pomijane”. 

Uważa, że Marki mają doskonałe warunki przyrodnicze, aby rozwinąć tu rekreację 
rodzinną, nie tylko dla mieszkańców Marek, ale i dla pobliskiej Warszawy.

Chciałaby zainteresować naszą gminą inwestorów, co gminie przyniesie rozwój  
i zatrudnienie jej mieszkańcom.

 
Moje zainteresowania to turystyka rodzinna, wycieczki rowerowe, kino, dobre filmy, 

kuchnia.

Swoje plany wprowadzam w życie pokonując trudności, jak dotąd z dobrym skutkiem. 
Wiem, że potrafię się również realizować w działaniach dla miasta. Wierzę, że moja 
kandydatura zyska uznanie w oczach wyborców, zwłaszcza młodych z mojego osiedla 
przy ulicy Mieszka I, bardzo liczę na ich poparcie. Jeśli wspólnie przystąpimy do działania, 
jesteśmy w stanie zdziałać wiele dla siebie i naszych dzieci.   

e-mail: renata@cardroom.com.pl

Grzegorz Jan MIECHOWICZ

Mieszka w Markach od dnia urodzenia to jest od 1959 r.  Poszczególne 
lata nauki łączył z intensywnym treningiem piłkarskim w klubie 
KKS Polonia Warszawa, z którym to klubem zdobył mistrzostwo 
Polski w kategorii juniorów. W nauce osiągnął średnie wykształcenie 
techniczne. Karierę piłkarską kontynuował do 23 roku życia w klubach 
warszawskich: Polonia W-wa, Polam W-wa, Hutnik W-wa. Po zawarciu 
w 1983 r. związku małżeńskiego rozpoczął działalność gospodarczą, 
najpierw w branży kwiaciarskiej, następnie założył firmę transportową, 

a obecnie prowadzi firmę doradztwa marketingowego i handlu, która ściśle współpracuje z 
firmą Ryńscy Development s.c. Ma dwójkę dzieci, syna i córkę, których pasją też jest sport. 
Bardzo aktywnie udziela się w klubie MTS Marcovia 2000, będąc koordynatorem sekcji 



młodzieżowych. Od 2005 jest członkiem zarządu tego klubu. Jest też współzałożycielem  
i V-ce prezesem „Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki”, którego siedziba znajduję się 
w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej. Uważa, że dużym problemem w naszym 
mieście jest ograniczona oferta spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, dlatego 
też będzie kontynuował pracę społeczną związaną z umożliwieniem jak najszerszej grupie 
dzieci i młodzieży dostępu do obiektów sportowych i trenowanie pod opieką trenerów. 
Wierzy, iż sport nie tylko kształtuje charakter, ale również ma znaczący wpływ na 
zmniejszenie patologii w rodzinach i uzależnień młodzieży.

Małgorzata Felicja KAPICA

Rodowita markowianka.  Pochodzi z rodziny katolickiej o silnych 
tradycjach patriotycznych i społecznych. Humanistka, pielęgnująca 
wartości. Wykształcenie średnie, 55 lat, dorosły syn. Bezinteresownie, 
w różnej formie, pomaga wielu ludziom. Wszystkie jej działania, 
zwłaszcza społeczne, nastawione są na człowieka i jego dobro. 
Jest poetką, prozaikiem, dramaturgiem. Debiutowała w 1994 roku 
opowiadaniami „Siedem naszych win powszednich”. Jej twórczość  

i recenzje ukazały się w cenionych pismach literackich. Od wielu lat pracuje społecznie 
na rzecz mieszkańców Marek. Założyła m.in. Niezależny Salon Literacko-Artystyczny. 
Współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Marek. 
Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. Światowych Dni 
Poezji. Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Poprzez swoje twórcze  
i społeczne działania przyczyniła się do promocji Marek, również poza granicami Polski. 
Jej marzeniem jest zgodna współpraca wszystkich instytucji, społecznych i kulturalnych 
na rzecz mieszkańców miasta. Jest przekonana, że przy dobrej woli, jest to możliwe.

Drodzy Państwo!
Znacie mnie. Wiecie, kim jestem. 

Już od dawna pracuję społecznie dla Was, mieszkańców Marek.
Wybierając mnie do Rady Miasta,

dacie mi możliwość zrobienia dla Was o wiele więcej!
Dziękuję!

Zapewniam, że będę przeciwstawiać się złu i wszelkiej niegodziwości. Tak jak do tej 
pory będę walczyła o NASZE prawo, MIESZKAŃCÓW, do godnego życia w naszej Małej 
Ojczyźnie, o podniesienie wartości życia rodzin najuboższych, o zmniejszenie bezrobocia 
w Markach, o lepszą jakość usług opieki lekarskiej, o czystość środowiska naturalnego  
i miasta, o utworzenie instytucji kulturalnych i ułatwienia dostępu do nich, także o to, by 
nasze miasto było piękniejsze. To wszystko potrzebne jest teraz, a nie w jakiejś odległej 
przyszłości. 

Będę inicjowała i popierała wszelkie działania niosące dobro 
dla NAS, MIESZKAŃCÓW MIASTA MARKI.



Tadeusz Zenon PASTERNAK

61 lat, żonaty, trzech dorosłych synów. Absolwent Wydziału  Inżynierii 
Lądowej  Politechniki  Warszawskiej. Mieszkaniec Marek od urodzenia. 
Żona pielęgniarka, pracuje w służbie zdrowia. Były pracownik Urzędu 
Miasta i Gminy Wołomin oraz Urzędu Miasta Marki. W Urzędzie Miasta 
Marki przepracował 29 lat, w tym najdłużej jako kierownik Referatu 
Architektury. Od 1998 roku prowadzi własną firmę, która zajmuje 
się projektowaniem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

i usługowego. Znany w środowisku z uwagi na długoletni okres pracy w Urzędzie 
Miasta Marki, uczestniczył w wielu akcjach społecznych, był bardzo zaangażowany   
w budowę Kościoła w Pustelniku. Od wielu lat związany ze środowiskiem kościelnym. 
Zainteresowania: architektura, muzyka.

Chciałbym zaangażować się w działalność społeczną, w której skupiłbym się na rozwoju 
infrastruktury technicznej i budownictwa, co w znacznej mierze przyczyniło by się do 
szybszego rozwoju miasta.

Robert DOMAŃSKI

38 lat. Rodowity Markowianin. Absolwent Technikum Zespołu Szkół 
Samochodowych w Warszawie. Obecnie handlowiec. Żonaty. Troje 
dzieci. Najstarsza córka uczęszcza do Zespołu Szkół Gimnazjalnych 
im. Jana Pawła II w Markach. Syn Maksym i córka Ola są uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach. Żona jest pracownikiem Sądu 
Rejonowego w Warszawie.

Czemu kandyduję?
Ponieważ jest to moje miasto, tu się urodziłem, tu chodziłem do szkoły i to z Markami 

wiąże swoją przyszłość. Wiem, co mnie boli jako zwykłego mieszkańca i co chciałbym 
zmienić na lepsze. Mam nadzieję, że z państwa poparciem możemy zmienić nasze 
miasto.

Ryszard Zenon KOROTKO

Ma 51 lat, jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. 
W 2001 r. skończył studia podyplomowe z zakresu Szacowania 
Nieruchomości na Politechnice Szczecińskiej.

Jest mieszkańcem Marek od 25 lat, żonaty ma trzech synów, 
bezpartyjny. Przez 15 lat prowadził własną firmę. Od 5 lat jest dyrektorem 



technicznym w NZOZ „ESCULAP” i jego przedstawicielem w Mareckim Stowarzyszeniu 
Gospodarczym.

Z domu rodzinnego wyniósł wrażliwość na sprawy ludzi, nigdy nie pozostaje obojętny 
na ludzka krzywdę. W tym miejscu trudno nie wspomnieć o jego pomocy dla powodzian 
w roku 1997 we Wrocławiu, Raciborzu, Mościsku, Glinach Małych oraz akcji Solidarni ze 
Śląskiem w marcu 2006 r.

Jako Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w latach 
1992 – 1998 był organizatorem wielu imprez, festynów i zabaw, z których dochód 
przeznaczony został na zakup pomocy naukowych, pracowni fizyko-chemicznej i pierwszej 
w Markach audio-wizualnej 16-sto stanowiskowej pracowni języków obcych. Brał też 
aktywny udział w organizacji Obchodów 30-lecia uzyskania przez Marki praw miejskich, 
które odbyły się w 1997 r.

Od 2001 r. pracuje społecznie w Mareckim Oddziale Powiatowej Izby Gospodarczej  
i czynnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez naszą organizację na rzecz 
małych mieszkańców naszego miasta, a od stycznia 2005r. jest wiceprzewodniczącym 
Powiatowej Izby Gospodarczej w Wołominie oraz członkiem założycielem i z-cą 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, 
które od lipca br. jest organizacją pożytku publicznego.

Pracując społecznie w Mareckim Stowarzyszeniu Gospodarczym i obserwując rozwój 
Marek widzi wiele nieprawidłowości w pracy obecnej Rady. Chce poświęcić się pracy 
z młodzieżą poprzez stworzenie programu aktywizacji szkolnych klubów sportowych, 
tematycznych kół zainteresowań jak również zorganizowaniu pierwszej w powiecie 
miejskiej dyskoteki, w której młodzież mogłaby bezpiecznie się nie tylko bawić, lecz 
również, pod okiem wychowawców, czynnie współuczestniczyć w działalności kulturalnej 
na rzecz swoich koleżanek i kolegów. 

Nie jest mu obcy problem bezpieczeństwa mieszkańców w szeroko rozumianym zakresie 
począwszy od bezpieczeństwa na drodze po bezpieczeństwo wokół nas – wokół naszych 
domów. 

Obecne władze zlekceważyły sobie fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej. W sprawie 
pozyskania funduszy nie zrobiono nic – wydawano bezmyślnie pieniądze na mnożące się 
i nic nie znaczące dla nas mieszkańców opracowania. 

Ciągle bezmyślnie szuka się na nowo tzw. „koncepcji” a te, które już były zrobione  
i opłacone w dziwny sposób znikają. 

Chcę, aby te koncepcje ujrzały światło dzienne. Chcę, aby wróciła możliwość 
współudziału mieszkańców w pracach Rady i jej komisjach, gdyż to mieszkańcy są 
najlepszymi obserwatorami mogącymi wskazać na nieprawidłowości, jakie istnieją na 
ich terenie. Chcę umożliwić młodzieży rozwój zainteresowań po godzinach lekcyjnych  
w szkołach w szerokim zakresie.

Przed obecnymi wyborami władza robi dużo, ale nie zapominajmy, że jest to na pokaz 
– przed poprzednimi wyborami też wiele robiono i obiecywano. Nie dajcie się Państwo 
zwieść, nie głosujcie na stare układy – zaufajcie tym, którzy działali i działają społecznie. 



Zaufajcie nowym – wybierzcie nowe! 
Nie jestem anonimowym kandydatem, pracowałem i pracuję dla mieszkańców od wielu 

lat. Apel o poparcie mojej kandydatury kieruję do tych, którzy mnie znają i wiedzą, że nie 
rzucam słów na wiatr, do mieszkańców, którym nie jest obce bezpieczeństwo, rozwój ich 
dzieci, do młodzieży chcącej zmienić oblicze Naszego miasta. 

   Zagłosujcie Państwo na mnie a będę dążył do tego, abyśmy mogli w Naszym mieście 
czuć się bezpiecznie, aby nasze dzieci rozwijały swoje zainteresowania, aby Radni byli 
rzeczywiście dla Was, nie byli anonimowi.

Jeżeli Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem na pewno go nie zawiodę.

Stanisław PERZANOWSKI

Zamieszkuje w Markach od 1980 r., posiada średnie wykształcenie 
w zakresie rolnictwa. Pracował od 1964 r. w Gminnej Spółdzielni  
w Radzyminie a następnie w WSS „ Społem” w Warszawie na 
stanowiskach kierowniczych. Od 1995 r. pracuje w Spółdzielni 
Mieszkaniowej RSM „Praga” na stanowisku administratora. Obecnie jest 
na emeryturze i w dalszym ciągu pracuje w Osiedlu Marki. Przez dwie 
kadencje był członkiem w Radzie Osiedla oraz udzielał się społecznie 

w Komitecie koloni Marki podejmując wiele inicjatyw związanych z funkcjonowaniem 
Osiedla przy ul. Mieszka I np. organizacja placu zabaw dla dzieci, współorganizowanie 
imprez sportowych, nasadzanie drzew i krzewów i wiele innych prac na rzecz swoich 
mieszkańców. W związku z tym, że mieszkańcy osiedla stanowią dużą grupę społeczną 
związaną z Miastem Marki i mają wiele problemów w których należało by im pomóc w ich 
rozwiązaniu poprzez swojego przedstawiciela i dlatego licząc na poparcie mieszkańców 
postanowiłem kandydować do Rady Miasta. Jeżeli zostanę wybrany będę chciał zwrócić 
uwagę na ogólny wizerunek Miasta, poprawę bezpieczeństwa, monitoring i ekologię.



Okręg
wyborczy	nr	3
Granice okręgu:
-  po stronie południowej - wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od granicy miasta Marki 

z m.st. Warszawą, do Al. Piłsudskiego (z uwzględnieniem ul. Grunwaldzkiej, 
ul. Parkowej, ul. Zakole, ul. Ciurlionisa, ul. Małachowskiego i ul. Lisi Jar), 
wzdłuż Al. Piłsudskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wspólnej, wzdłuż  
ul. Wspólnej od Al. Piłsudskiego do ul. Mokrej (z wyłączeniem ul. Brzozowej, 
ul. Partyzantów i ul. Zabawnej), wzdłuż ul. Mokrej od ul. Wspólnej do  
ul. Dużej (z uwzględnieniem ul. Mokrej), wzdłuż ul. Dużej od ul. Mokrej do 
granicy miasta Marki z miastem Kobyłka (z uwzględnieniem ul. Dużej),

-		po	stronie	zachodniej	-	wzdłuż granicy miasta Marki z miastem Kobyłka od  
ul. Dużej do zbiegu granic miasta Marki, miasta Kobyłka i gminy 
Radzymin,

-  po stronie północnej - wzdłuż granicy miasta Marki i gminy Radzymin (od 
zbiegu granic miasta Marki, miasta Kobyłka i gminy Radzymin do zbiegu 
granic miasta Marki, gminy Radzymin i gminy Nieporęt),

	-		po	 stronie	 wschodniej	 -	 wzdłuż  granicy miasta Marki z gminą Nieporęt  
i m.st. Warszawą (od zbiegu granic miasta Marki, gminy Radzymin i gminy 
Nieporęt do ul. Grunwaldzkiej)

Lista kandydatów:
1. Skłodowski Tadeusz
2. Krasuska Elżbieta
3. Orych Jacek
4. Borysewicz Maria
5. Bulik Bogdan
6. Bielecki Edmund
7. Groszyk Iwona
8. Krzyżanowski Krzysztof Andrzej
9. Jóźwik Ryszard Tadeusz
10. Pawłowski Piotr
11. Grześkiewicz Sylwester
12. Pietrucha Dariusz Sylwester
13. Salak Krzysztof



Tadeusz SKŁODOWSKI  

59 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie, matematyka 
Uniwersytet Warszawski. Od dwunastu lat wykonuje zawód 
doradcy podatkowego. 

W zawodzie nauczyciela przepracował 32 lata, w tym 16 
lat na stanowisku dyrektora szkoły oraz 6 lat na stanowisku 
inspektora oświaty.

W Markach mieszka od 1976 roku. W latach 1976 –78 pełnił funkcję 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 – wybudował wielofunkcyjne przyszkolne 
boisko, które zostało urządzone  przez uczniów  przy znaczącym udziale 
miejscowej młodzieży. W latach 1978-84 dyrektor Szkoły Podstawowej  
Nr 1. Pełniąc jednocześnie funkcję V-ce Prezesa „Marcowii” miał istotny  
wpływ na utworzenie i rozwój sekcji tenisa stołowego w zakresie sportu 
szkolnego, jak i pozaszkolnego. Bardzo dobre wyniki w tym czasie 
uzyskuje druga sekcja badmintona. Łącząc możliwości oświaty i klubu był 
głównym organizatorem obozów i zimowisk sportowych dla obu sekcji.  
W latach 1984-1990 pełniąc funkcję inspektora oświaty realizował ze strony 
Urzędu Miasta budowę Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach. Po likwidacji 
stanowiska inspektorów oświaty pracował w pełnym wymiarze w Zespole 
Szkół Zawodowych w Markach. Jeden z założycieli Mareckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i pierwszy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pełnił tą funkcję 
przez 7 lat do roku 1985.

Był w jednej kadencji radnym Rady Stołecznej i kilkakrotnie radnym  
w mieście. Bardzo aktywnie uczestniczył w pracy Rady Miasta w kończącej 
się kadencji.

Od 1993 roku wspólnie z synami prowadzi z powodzeniem Firmę Buchalter 
Skłodowscy Sp. J. (doradztwo podatkowe), w której aktualnie pracuje 40 
osób.

Posiada dużą wiedzę z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, 
prawa pracy, oświaty i sportu. Jest dobrym organizatorem. Chętnie uczestniczy 
w działalności społecznej szczególnie w zakresie sportu na rzecz młodzieży  
i dorosłych. 

Zna się na działalności gospodarczej i zagadnieniach, które tej działalności 



służą, a także jej przeszkadzają. W 2000 roku był jednym z założycieli obecnego 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, pełniąc do chwili obecnej funkcję 
V-ce Przewodniczącego Zarządu. Inicjator i organizator wielu szkoleń dla 
członków oraz m.in. słynnego drużynowego turnieju w tenisie stołowym dla 
zakładów pracy i szkół o Puchar Przewodniczącego MSG z główną nagrodą 
dla szkoły w postaci komputera (organizowany jest po raz siódmy).

Jest współtwórcą programu wyborczego MSG. Liczy na utworzenie grupy 
ludzi, którzy będą chcieli aktywnie w jego realizacji uczestniczyć. Główne 
kręgi zainteresowania dotyczyć będą spraw gospodarczych, oświaty i sportu 
oraz stwarzanie warunków do lokalnej aktywności mieszkańców. 

Typowany i namawiany nie tylko przez środowisko MSG na stanowisko 
burmistrza miasta.

Moim zdaniem najważniejszym zadaniem na najbliższą kadencję, to 
oczywiście kanalizacja miasta oraz stwarzanie warunków dla inwestowania, 
zarówno w budownictwo mieszkaniowe, jak i w inwestycje gospodarcze. 
Szczególnie dużo uwagi przywiązuję do celowego, gospodarskiego wydawania 
publicznych pieniędzy. W zakresie oświaty, kultury i sportu konieczne 
jest przede wszystkim stworzenie podstaw do organizowania w szkołach 
zajęć wyrównywania wiedzy, kół zainteresowań, imprez sportowych oraz 
dożywiania. Muszą znaleźć się środki na pomoc dla dzieci z rodzin będących  
w trudnej sytuacji materialnej. Szkoła powinna ściśle współpracować  
z rodzicami i całą lokalną społecznością. Bardzo cenię aktywność społeczną 
i uważam, że zadaniem Rady Miasta jest stwarzanie warunków do takiego 
działania.

Liczę na poparcie moich byłych uczniów, a także uczniów mojej żony 
nauczycielki i zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Dużej, 
ich rodziców, przyjaciół i znajomych, którzy wierzą, że ich nie zawiodę. Tych 
co mnie nie znają proszę o danie mi szansy potwierdzenia mojej przydatności 
dla mieszkańców Marek.



Elżbieta KRASUSKA 

58 lat. Mąż, dwóch synów, troje wnucząt. Ukończone 
Studium Nauczycielskie w Siedlcach, kursy specjalistyczne 
podnoszące umiejętność nauczania i wychowania. 32 lata pracy  
w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum: na wsi, 
w małym mieście i w Warszawie. Obecnie od 3 lat na 
emeryturze.

Moja działalność społeczna zawsze była związana ze szkołą: akcje mające 
na celu pomoc dzieciom, zajęcia pozalekcyjne, dystrybucja podręczników 
przez wiele lat, sadzenie drzew za makulaturę, kiermasze i  wystawy prac 
wykonywanych przez dzieci.

7 lat temu zmieniłam Warszawę na Marki. Hobby i relaks to ogród i kwiaty. 
Z tego powodu brałam udział w konkursie „Marki w kwiatach”. Interesuję się 
ochroną środowiska – wspomagam Fundusz na Rzecz Przyrody. W Markach 
jest wiele do zrobienia w tej sprawie.

Żeby nasze wizje stały się rzeczywistością musimy działać wspólnie.

Zwracam się więc do Wyborców o poparcie, szczególnie mieszkańców 
Strugi, w której chciałabym zmian na lepsze. Kandydowanie do Samorządu to 
chęć współdziałania w poprawieniu życia i bycia w naszym mieście.

Jacek ORYCH

28 lat. Żonaty. Bezpartyjny. Mieszkaniec Marek od 2005 
roku. Przeprowadził się do Marek z Kobyłki. Jest mieszkańcem 
nowego osiedla „Horowa Góra” zlokalizowanego przy 
ulicy Dużej, gdzie aktywnie działa w życiu społecznym 
mieszkańców. 

Posiada wykształcenie psychologiczne. Jest absolwentem Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz ukończył wiele szkoleń i kursów kierunkowych.

Zawodowo jest pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej 



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie od 
2003 roku pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty Wydziału 
Ogólnego. Jest odpowiedzialny za szereg spraw związanych  
z finansami, logistyką firmy, organizacją pracy. Ukończył wiele  
specjalistycznych kursów i szkoleń związanych z bezpieczeństwem.

Stara się aktywnie uczestniczyć w życiu Marek. Bierze czynny udział  
w pracach zespołu redakcyjnego, wydającego nową Marecką gazetę. Angażuje 
się w przedsięwzięcia podejmowane przez Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze. Jest aktywny, kreatywny, zaradny. Jego młody wiek jest atutem 
w realizowaniu funkcji publicznych. Zna problemy i potrzeby mieszkańców. 
Interesuje się życiem w mieście. 

Ma liczne zainteresowania: informatyka, muzyka, film, książka, wycieczki 
górskie, aktywny wypoczynek.

Liczę na poparcie moich sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Ci którzy 
mnie poznali wiedzą, że zawsze staram się znaleźć rozwiązanie, które 
zadowoli wszystkich, a przynajmniej dużą większość, ewentualnie 
dążę do wypracowania rozsądnego kompromisu. Mam nadzieję, że 
zaufają mi również osoby, które nie miały jeszcze okazji mnie poznać.  
W pełni popieram Program Wyborczy KW MSG, a szczególnie jest mi 
bliska idea podjęcia działań stworzenia Miejskiego Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego, w tym basenu. Bliskie są mi również sprawy podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w Markach, na ulicach, przystankach, w autobusach. 
W życiu kiereję się łacińską maksymą „Pro publico bono” – dla dobra ogółu.

e-mail: orych.jacek@wp.pl

Maria BORYSEWICZ 

Urodzona w 1944 roku. Absolwentka Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studia 
podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości 
– Akademia Rolniczo–Techniczna w Olsztynie. 
Długoletni pracownik samorządowy, urzędnik państwowy  

i doświadczony bankowiec. 



W Markach mieszka od 1992 r. Od tego czasu pracowała zawodowo na 
rzecz lokalnej społeczności mareckiej oraz prowadziła własną działalność 
gospodarczą. Dała się poznać z jak najlepszej strony – wszyscy, których 
spotykała mogli liczyć na życzliwość i pomoc z jej strony. Zawsze chętnie 
włącza się w spontaniczną pomoc dla potrzebujących – pamiętamy jej pomoc 
w czasie akcji „Solidarni ze Śląskiem”. Uczestniczyła też przy organizacji  
II Festynu Rodzinnego. Jest czynnie zaangażowana w działanie Rady 
Osiedlowej oraz Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Aktywnie 
uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i prospołecznych na terenie Marek. 

Szanowni Wyborcy, od Was zależy czy rozwój naszego miasta przyspieszy, 
czy obecny marazm będzie trwał jeszcze przez najbliższe lata. Uważam, że nie 
ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania, jeśli tylko będziemy mieli chęć do 
pracy, a ja taką chęć mam. 

Pociąga mnie czynny wypoczynek, lubię pływanie, ale w Markach o to 
trudno. Zamierzam wystąpić z inicjatywą budowy nowoczesnego kompleksu 
wypoczynkowego, w tym basenu na terenie Marcovii. 

Na naszym terenie zamieszkuje coraz więcej ludzi z Warszawy i nie tylko, 
powstają nowe osiedla – a miasto ciągle nie ma im nic do zaoferowania. 

Nie wolno także dopuścić do dalszego rozwarstwienia pomiędzy mieszkańcami 
nowych, zadbanych osiedli, a tymi mieszkańcami miasta, którzy mniej dostali 
od losu. 

Tak widzę swoją pracę w radzie miasta, jeśli myślicie podobnie, to okażcie 
mi swoje zaufanie oddając na mnie swój głos.

Bogdan BULIK

Mieszkaniec Marek.



Edmund BIELECKI

Rocznik 1938. Żonaty, dwie córki, pięcioro wnuków. W Markach 
mieszka od 1957 roku, z wykształcenia budowlaniec. Od 1973 
roku rozpoczął pracę na własny rachunek, początkowo prowadząc 
zakład betoniarski, potem usługi transportowe, a od 1999 roku 
hurtownię spożywczą. Posiada ogromne doświadczenie życiowe, 
za co jest bardzo ceniony przez sąsiadów. 

Wielekroć wykazywał swoją bezkompromisowość, walcząc o sprawy 
społeczności ze swojej ulicy. Ma ogromne zasługi w tym, że ulica Pieniążka, gdzie 
mieszka, ma położony asfalt, ograniczenie prędkości i zakaz wjazdu samochodów 
ciężarowych.

To on naciskał na pracowników gminy i burmistrza, aby więcej uwagi 
poświęcili nadzorowi nad firmami, które pozostawiały fatalny stan nawierzchni 
po przeprowadzeniu prac wodociągowych. 

Dotychczas nurtuje go jedno pytanie: czy zapadający się asfalt na ulicach, gdzie  
kładziono wodociągi, naprawiły nierzetelne firmy, czy Gmina płacąc naszymi, 
podatników pieniędzmi?

 

Nigdy nie należałem do żadnej partii. Myślę, że będąc zwykłym mieszkańcem 
Marek, potrafiłem sporo wywalczyć dla swojej okolicy. Jest jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia: dokończenie wodociągu, poprawienie nawierzchni ulic i chodników. 
Ale najważniejszym zadaniem jest kanalizacja dla miasta.

Choć moim hobby jest latem wędkarstwo, jesienią grzyby i wszystko, co 
związane jest z pracą w ogródku (uwielbiam dorodną, równiutko ściętą trawę) – to 
nie mam zamiaru odpoczywać. Mam pięcioro wnucząt, dla których chcę Marek 
piękniejszych i lepszych.

Moje motto: na odpoczynek przyjdzie czas a teraz trzeba pracować, dla siebie  
i dla innych. Mamy szansę,  jakiej nie mieliśmy od kilku pokoleń, wykorzystajmy 
to. 

Liczę na głosy moich sąsiadów, pamiętajcie – macie wybór, od Was zależy, czy 
miasto przez następne lata pozostanie w letargu, czy  popchniemy go do przodu.



Iwona GROSZYK 

42 lata, zamężna, troje dzieci. Zamieszkała w Markach od 
urodzenia. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości pracowała 
w różnych instytucjach. Od 1999 roku prowadzi z dobrym 
skutkiem rodzinną firmę handlową.

Udziela się społecznie, jest bardzo wrażliwa na biedę innych, 
pomaga osobom gorzej sytuowanym w miarę swych możliwości, nie obnosząc 
się z tym.

Boli ją  to, że jedna z najbogatszych gmin podwarszawskich nie ma kanalizacji, 
przyzwoitego oświetlenia, dobrej komunikacji, że Marki zatrzymały się na XIX 
wieku. Nie może pogodzić się z tym, że mając takie możliwości po wejściu do 
Unii Europejskiej, nic się nie zmienia.

Z Markami związana jestem od urodzenia. Cała moja rodzina mieszka 
w tym mieście, tu chodziłam do szkoły, tu się wychowałam. Problemy 
mieszkańców są mi znane od dzieciństwa. Jeśli zostanę wybrana będę dążyć 
do zmiany wizerunku miasta, do poprawy dróg, oświetlenia, zlikwidowania 
wszechobecnych śmieci.

Jeśli jesteś nie zadowolony z dotychczasowych rządów – przyjdź na wybory, 
nie zmarnuj swojego głosu. Głosuj na tych, którzy mają wizję miasta,  ja taką 
wizję mam. 

Krzysztof Andrzej KRZYŻANOWSKI 

Urodzony w 1977 roku, żona Maria i dwuletni syn Jakub. Całe 
swoje życie związany z Markami, w których się wychował, tu 
założył swoją rodzinę i tutaj prowadzi firmę rodzinną.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii  
i Turystyki w Warszawie z tytułem Licencjata Turystyki  

i Rekreacji. Obecnie dalej poszerza swoją edukację studiując zaocznie na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Przez całe swoje życie bardzo 
aktywny, zdobył uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, wychowawcy 
kolonijnego. Działał w samorządzie studenckim, uczestniczył w wielu 



konferencjach, sympozjach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Angażował się społecznie, służył najlepiej jak potrafił studentom, pomagając  
w ich codziennym życiu na uczelni.

Ponad dwa lata spędził za granicą, gdzie zdobył nowe kwalifikacje pracując 
w Irlandii w branży hotelarskiej,  biegle posługuje się językiem angielskim. 
W latach 2005 – 2006 pracował w liniach lotniczych Ryanair w Londynie. 
Obecnie pracuje także dla  Norweskich Linii Lotniczych, jest  szefem pokładu 
na lotnisku Okęcie.

Jako osoba młoda, całe życie związana z Markami chciałbym wnieść ducha 
przedsiębiorczości do naszego miasta. Swoim przykładem chciałbym zachęcić 
ludzi młodych wykształconych, których w Markach nie brakuje do wzięcia 
losu w swoje ręce, prowadzenia własnej firmy nawet najmniejszej. Drobna 
przedsiębiorczość jest najlepszym antidotum na bezrobocie oraz zwiększenie 
dobrobytu i jakości życia naszych mieszkańców

Ryszard Tadeusz JÓŹWIK 

53 lata, wykształcenie średnie – technik elektromechanik. 
Od 26 lat tworzy szczęśliwą rodzinę z żoną Elżbietą i dwoma 
synami: Łukasz 25 lat – absolwent WSM w Warszawie i Piotr 
24 lata – student IV roku Politechniki Warszawskiej.

Urodził się w Markach, gdzie mieszka i pracuje. Nigdy 
nie był związany z żadną partią polityczną. Od 32 lat prowadzi działalność 
gospodarczą. Przez całe prywatne i zawodowe życie związany jest z Markami, 
w związku z czym sprawy Marek nie są mu obce i obojętne. Od roku 1975 jest 
aktywnym członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło w Markach  
i za tą działalność został odznaczony Srebrną Odznaką PZW.

Zdaniem Kandydata najważniejszym celem Radnych powinna być współpraca 
ponad podziałami politycznymi dla dobra miasta oraz jego mieszkańców. 
Wszelkie sprawy dotyczące problemów społecznych mieszkańców oraz rozwoju 
gospodarczego Marek powinny być w najbliższej kadencji najważniejsze.



Piotr PAWŁOWSKI

46 lat. Mieszkaniec Marek od 8 lat, żonaty, dwie córki. 
Wykształcenie średnie. Bezpartyjny.

Prowadził własną firmę, był także przedstawicielem 
handlowymi ubezpieczeniowym firm ogólnopolskich, obecnie 
jest doradcą finansowym.

Już w szkole średniej podejmował działalność społeczną wśród młodzieży, 
jako instruktor organizował obozy narciarskie oraz imprezy okolicznościowe. 

W Markach czynnie włączył się w prace społeczne Mareckiego  
Stowarzyszenia Gospodarczego, aktywnie włącza się w wydawanie Gazety, 
brał czynny udział w organizowaniu II Spartakiady Rodzinnej.

W życiu najbardziej ceni sobie rodzinę, jej dobro i bezpieczeństwo. Jest 
osobą odpowiedzialną, sumienną, zrównoważoną, odporną w sytuacjach 
stresowych. Cechuje go duże poczucie humoru, dobra organizacja pracy, 
umiejętność szybkiego analizowania informacji. Łatwo nawiązuje kontakty  
i przystosowuje się do nowych sytuacji. Jego zainteresowania to film, książka, 
sport i turystyka.  

     
W sytuacjach życiowych i zawodowych zawsze dążę do prostych rozwiązań. 

Jako radny chciałbym doprowadzić do przejrzystości pracy Urzędu Gminy. 
Każdy petent powinien być obsłużony szybko i bez utrudnień. Musimy 
doprowadzić do większego bezpieczeństwa w Markach, pod każdym względem.
Będę optował za jak najszybszą budową obwodnicy. 

Liczę na głosy tych wszystkich, którzy myślą podobnie i pragną zmian.

Sylwester GRZEŚKIEWICZ 

W grudniu ukończy 27 lat. Absolwent Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania, o kierunku  Zarządzanie i Marketing, 
tytuł zawodowy inżynier.  Jest kawalerem. Obecnie pracuje 
w japońskiej firmie ORIX POLSKA Spółka Akcyjna, która 
jest częścią Grupy Finansowej ORIX, jednej z największych 



na świecie firm oferujących usługi leasingowe. Jest specjalistą do spraw 
administracji leasingu.  

Jest mieszkańcem Marek od czwartego roku życia. W dzieciństwie należał 
do piłkarskiego klubu sportowego MARCOVIA. Był również ministrantem  
w pobliskiej parafii. Interesuje się polityką, ekologią i sportem.

Zależy mi, aby wszyscy mieszkańcy Marek wzięli udział w wyborach 
samorządowych. Ważne jest abyśmy mieli poczucie, że „bierzemy  sprawy  
w swoje ręce”, ważne sprawy, sprawy naszego miasta MARKI.

Kandyduje, ponieważ chcę zmian w  naszym mieście, bo nie chcę, aby 
następne lata były znów latami zmarnowanymi. Potrafię wykorzystać walor 
położenia naszego miasta tak blisko Warszawy.

Poprzyj moją kandydaturę w tych wyborach. Jestem młody, dynamiczny, 
odpowiedzialny, będę najlepiej reprezentował interesy miasta i jego 
mieszkańców. 

Kontakt e-mail:  sylwestergrzeskiewicz@wp.pl

Dariusz Sylwester PIETRUCHA 

42 lata. Wykształcenie średnie techniczne, zawód 
technik mechanik. Od 1987 roku prowadzi działalność 
gospodarczą, jest współwłaścicielem firmy handlowej, 
finansowo niezależny. Żonaty, posiada troje dzieci  
w wieku 5, 7 oraz 17 lat. Mieszkańcem Marek jest od 
urodzenia.

W latach 1999- 2001 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół Nr 2 w Markach. W tym czasie z dużym powodzeniem 
podejmował wraz z zespołem ludzi tak samo zaangażowanych jak on próby 
pozyskiwania dodatkowych środków dla działalności Rady. Za uzyskane 
pieniądze kupowali pomoce naukowe, sprzęt nagłośnieniowy, organizowali 
festyny, oraz fundowali specjalne nagrody dla najlepszych uczniów szkół 
podstawowych  i gimnazjum. Chcieli, aby szkoła nie kojarzyła się tylko 



z miejscem do nauki, ale była również miejscem do zabawy i spotkań 
pozalekcyjnych.

W wyborach samorządowych 2002 startował jako kandydat na radnego do 
Rady Miasta Marki. Do uzyskania mandatu zabrakło mu niewiele głosów, co 
świadczy, że wiele osób poparło jego punkt widzenia na temat funkcjonowania 
naszego Miasta.

  Swój wolny czas poświęcam rodzinie. Wychodzę z założenia, że im więcej ciepła  
i miłości uda nam się przekazać dzieciom, tym większa pewność, że wyrosną 
na mądrych i wrażliwych ludzi. 

Drogi Wyborco, kandyduję, bo uważam, że jako mieszkańcy nie zasługujemy 
na to, aby mieszkać w mieście szarym, smutnym i bez wyrazu. Mieście gdzie 
tylko nieliczni korzystają z dobrodziejstwa chodników i utwardzonych dróg, 
a rozbudowa infrastruktury toczy się w ślimaczym tempie. Uważam, że tak 
dalej być nie musi, wiele przedsięwzięć poprawiających wizerunek naszego 
miasta nie wymaga dużych nakładów finansowych, a jedynie gospodarskiego 
rozsądnego zajęcia się problemem i bardziej racjonalnym zarządzaniem 
groszem publicznym.

Jeśli mój punkt widzenia jest Ci bliski to proszę o głos w dniu 12.11.2006 r.

Krzysztof SALAK 

Ma 50 lat. Ukończył studia wyższe na Politechnice 
Warszawskiej - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 
uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od ponad 27 lat jest żonaty. 
Żona Lena, również ukończyła studia wyższe – na Wydziale 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma dwójkę 
dzieci – 24-letniego syna Wojciecha, który ukończył studia 

magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i 17-letnią córkę Marynię, która jest uczennicą drugiej klasy 
liceum muzycznego.

Na terenie obecnego powiatu wołomińskiego mieszkam od siódmego roku 
życia. Moi rodzice sumiennie pracowali  – mama jako wieloletnia nauczycielka 
matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie, ojciec jako oficer 
pożarnictwa. 



Od 1994 prowadzę na terenie powiatu wołomińskiego własną firmę, dając 
zatrudnienie 23 osobom. 

Mieszkańcem Marek jestem już od 10 lat. Zdecydowaliśmy się na 
wybudowanie tutaj domu, gdyż spodobała się nam okolica – bliskość lasu, 
łatwy i szybki dojazd do centrum Warszawy. Przez te lata wiele się w Markach 
zmieniło, niestety nie zawsze na lepsze. Lokalne drogi są nadal piaszczystymi 
ścieżkami, w planach zagospodarowania przestrzennego popełniono wiele 
błędów. Marki są ostatnim miastem naszego powiatu, w którym nie ma 
kanalizacji. 

Uważam, że miasto Marki, jak każda firma, wymaga sprawnego zarządzania 
i kierowania. Stanowi to podstawowy warunek poprawy sytuacji mieszkańców, 
a także zachętę do zamieszkania i inwestowania w Naszym Mieście.
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