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Zdajemy sobie sprawg, Le na co dzieh bqdzie zajmowal sig Pan wielkimi sprawami
wagi paristwowej. Prosimy jednak o pomoc w kwestii, kl6ra ma wielkie znaczenie dla
lokalnej spolecznoScii wielu kierowc6w. Kwestii, kt6r4 Pan Prezydentdobrze zna i zabieral
w niej glos.
30 sierpnia mija rok od pozytywnej i obywatelskiej akcji na rzecz budowy obwodnicy
Marek. W ostatni dziehubieglorocznychpowrot6w wakacyjnych zamiast blokowad glownq
arterig miasta, przez kt6r4 codziennie przeieadaa50 - 60 tys. pojazd6w rozdawaliSmy
kierowcom cukierki, proszec o ich poparcie w sprawie budowy kluczowego dla miasta
rozwiryatia

infrastrukturalnego. W

ci4gu miesi4ca zdobyliSmy 11 tys'

podpisow

mieszkaf,c6wMarek oraz intemaut6w.
o
Liczylismy, 2e nietypowa akcja pomoze w przyspieszeniu prac nad inwestycj4
znaczeniedla
kt6rej Pan Prezydent w grudniu 2A09r. osobiScienapisal, 2e ma,,strategiczne
calej metropolii
rozwoju nie tylko miasta Marki i powiatu wolomit'rskiego, ale r6wnie2 dla
pocz4tku
warszawskiej". Po roku sytuacja jest duZo bardziej skomplikowana. Niestety, na

2010 r. z powodu uchybieri urzEdniczychzostalauchylona decyzja Srodowiskowa.W tej
chwili trwajzlpracenad wydaniemnowej. Zanimjednak zostaniezaakceptowana,moae
minqi
kilkanaSciemiesigcy.Dodajmy - kluczowychmiesiqcy.W tej chwili trwaj4 bowiem prace
nad kolejn4 edycj4 Programu Budowy Dr6g Krajowych i Autostrad. Obawiamy siE,2e z
powodu braku decyzji Srodowiskowejinwestycja moze sig na niej nie znale26,co by
oznaczalobrak finansowaniadla tego projektu.

W tej sytuacji chcemy poprosii Pana Prezydenta,kt6ry rozumie ponadlokalne
znaczeniebudowy obwodnicy Marek, o szczeg6lnypatronati wsparcie.Nie chcielibySmy,by
ubiegiorocznapozytywna i obywatelskaakcja zamienila siE w tradycyjne (acz skuteczne,
czego dowodzi chociazby przyklad Strykowa) blokowanie drogi, kt6ra notabenestanowi
czqSirvspieranego
przezgabinetDonaldaTuskaprojektuVia Baltica.

PaniePrezydencie!Nie powtarzajmywiEc blqdu popelnionegoprzez poprzednieekipy
rzqdowe i zabezpieczmyjeszczew tym roku finansowaniedla budowy obwodnicy Marek.
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Materialy i szerszeinformacje dostgpnena stronie www.ObwodnicaMarek.pl

