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1. Dane identyfikacyjne:
Nazwa:

Stowarzyszenie Grupa Marki 2020

Siedziba:

05-270 Marki; ul. Andersa 2

Numery identyfikacyjne:

NIP: 125-156-17-71
Regon: 142360091
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane

Rejestracja jednostki i forma prawna:

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
nr KRS: 0000354556

Jacek Orych, prezes
Aleksandra Nizioł, wiceprezes
Zarząd:

Wioletta Markiewicz, wiceprezes
Szczepan Ostasz, wiceprezes
Tadeusz Markiewicz, wiceprezes
Działalność pozostałych organizacji

Przedmiot działania:

członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 9499Z

2. Cele statutowe:
1. Aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Marki.
2. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Tworzenie, proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny społeczeństwa
informacyjnego dla wzmacniania świadomości społecznej mieszkańców miasta Marki.
4. Działalność na rzecz rozwoju infrastruktury, w tym:
a. Popieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i wpływanie na nią,
b. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c. Popularyzacji wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej,
d. Integracji środowisk popierających rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
5. Wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego.
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6. Promocja miasta Marki.
7. Reprezentowanie interesów społecznych w skali regionu, kraju i na forum
międzynarodowym.
8. Działania na rzecz walki z bezrobociem oraz promocji przedsiębiorczości.
9. Informowanie o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz wydatkowanych na ten
cel środkach publicznych.
10. Stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju edukacji, oświaty, sportu i
wychowania, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.
11. Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych głównie w zakresie kultury, oświaty i
wychowania, pomocy społecznej i sportu.
12. Promocja i organizacja wolontariatu.
13. Wspieranie ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia.
14. Wspieranie i propagowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z dziedziny
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ratownictwo medyczne oraz ochrona ludności.
15. Propagowanie idei krwiodawstwa.
16. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie dzieł charytatywnych.
17. Propagowanie i wpieranie postaw ekologicznych, w tym związanych z oszczędzaniem
energii i recyklingiem.
18. Inicjowanie działań promujących przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
społecznie, prowadzącym do konfliktów z prawem, działania na rzecz walki z
alkoholizmem, narkomanią i uzależnieniami – w zakresie edukacji i prewencji.
19. Inicjowanie innych działań mających na celu wspólne dobro i poprawę jakości życia.
3. Praca zarządu:
W 2010 roku Zarząd spotkał się na posiedzeniach 9 razy oraz przyjął 5 uchwał.
Od zebrania założycielskiego w poczet członków zwyczajnych przyjęto 5 osób.
Są to:
1. Anna Banasik
2. Bożena Piotrowska
3. Michał Jaroch
4. Bogdan Kalinowski
5. Marcin Piotrowski
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Wstęp
Stowarzyszenie Grupa Marki 2020 zostało zarejestrowane w 2010 r. Jego założycielami
są osoby, które działają od 2009 r. na rzecz budowy obwodnicy Marek. Grupa stara się
aktywizować lokalną

społeczność

(organizacja

różnych

eventów

oraz

działalność

informacyjna), rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami
różnych szczebli samorządu terytorialnego oraz władzami administracji rządowej.
Aktywność w 2010 r.
Działalność na rzecz budowy obwodnicy Marek
W styczniu 2010 r. założyciele stowarzyszenia brali czynny udział w konsultacjach
społecznych dotyczących budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Jej część, czyli
odcinek Marki – Drewnica, stanowi ważny element obwodnicy Marek. Niezwykle istotnym
aspektem było wskazanie konieczności ustanowienia możliwie najlepszych zabezpieczeń
antyhałasowych oraz rozwiązań komunikacyjnych na styku Marek i Ząbek. Udział Grupy
Marki 2020 polegał na poinformowaniu mieszkańców o istocie konsultacji, przygotowaniu
szczegółowego opisu do pozyskanych map inwestycji, czynnym udziale w spotkaniu
21 stycznia 2010 roku z projektantem firmą Arcadis oraz przedstawicielami GDDKiA.
Dodatkowo grupa przygotowała pismo wskazujące na istotne elementy konieczne do
uwzględnienia w trakcie projektowania m.in.:
kwestie zabezpieczeń akustycznych;
kompensacje społeczne ze względu na małą odległość od osiedla Kosynierów;
poprawę rozwiązania komunikacyjnego na styku Marek i Ząbek;
Ze względu na fakt uchylenia decyzji środowiskowej dla obwodnicy Marek
stowarzyszenie rozpoczęło monitorowanie instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie
dokumentacji oraz biorących udział w procesie wydawania decyzji, począwszy od przetargu
na poprawę dokumentacji, poprzez kolejne etapy.
Latem członkowie stowarzyszenia zwrócili się do prezydenta Komorowskiego z prośbą o
wsparcie starań na rzecz budowy obwodnicy Marek.
We wrześniu 2010 stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach społecznych
dotyczących „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Budowy Dróg
Krajowych w latach 2010-2015″.
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W grudniu 2010 stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach dotyczących „Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, koncentrując się na wykazaniu konieczności
przeniesienia budowy Obwodnicy Marek jako zadania do wykonania do roku 2013.
Akcja „Świetlik Mój Przyjaciel”
Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest sprawa poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W sierpniu i wrześniu 2010 r. członkowie stowarzyszenia – już po raz drugi –
przygotowali zestawy odblasków dla dzieci z mareckich szkół podstawowych. Były one
rozdawane bezpłatnie, a ich zakup sfinansowało Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. By
uzyskać efekt większego zaangażowania ze strony dzieci, grupa przygotowała konkurs.
Nagrody (zegarki oraz bony do sklepów sportowych) były przyznawane za najlepiej i
najciekawiej

przyklejone

odblaski.

Zwycięzców

wybrano

na

drodze

głosowania

internetowego.
Akcja „Bookcrossing”
Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw w zakresie kultury.
Latem ubiegłego roku stowarzyszenie promowało akcję czytelnictwa książek w Markach –
bookcrossingu. Zebrano kilkadziesiąt publikacji, które potem mieszkańcy miasta mogli
znaleźć na jego ulicach. Akcję poprzedziła plakatowa akcja promocyjna.
Akcja „Po prostu przyjdź i zapal znicz”
W kwietniu ubiegłego roku, po katastrofie smoleńskiej, w zarządzie stowarzyszenia
pojawił się pomysł uczczenia ofiar tragicznego wypadku. We współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Marek zorganizowano akcję oświetlenia zniczami głównej ulicy miasta – Alei
Marszałka Piłsudskiego.
Pomoc powodzianom – działalność charytatywna
Stowarzyszenie błyskawicznie zareagowało na wieść o powodziach w południowowschodniej Polsce. Z pomocą jednego z mareckich nauczycieli, pochodzącego z zatopionych
regionów, przygotowano akcję zbierania darów dla powodzian. Do tego celu wykorzystano
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pomieszczenia klubu sportowego Marcovia. W akcji uczestniczyło wiele organizacji
społecznych z terenu Marek, w tym Towarzystwo Przyjaciół Marek, Mareckie
Stowarzyszenie Gospodarcze, harcerze. Efektem akcji była zbiórka, sortowanie i załadunek
oraz dowóz bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców Sokolnik (woj. podkarpackie) darów rzeczowych pochodzących od mieszkańców Marek. Dary te w sumie stanowiły
objętość dużej ciężarówki.
Akcja „Św. Mikołaj mieszka w Markach”
Jednym z celów stowarzyszenia jest działalność charytatywna. W ubiegłym roku – już po
raz drugi – grupa przygotowała akcję obdarowania dzieci z mareckich ubogich rodzin
prezentami bożonarodzeniowymi. Tym razem partnerem stowarzyszenia był Marecki
Ośrodek Pomocy Społecznej, który wytypował dzieci i zadbał, aby każde z nich napisało list
z życzeniami. Zadaniem stowarzyszenia było znalezienie darczyńców, zebranie paczek oraz
dowóz prezentów do oczekujących na nie dzieci. W ten sposób przygotowano ponad 80
paczek, które zostały rozwiezione przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Spotkanie z mareckimi VIP-ami
W ramach działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego grupa zorganizowała
spotkanie z komendantem policji Andrzejem Oleksiakiem i wiceburmistrzem Krzysztofem
Wnukiem. Tematami dyskusji były bezpieczeństwo obywateli, budowa komisariatu policji
oraz sieci miejskiego monitoringu. Ustalono, że tego typu spotkania będą organizowane
cyklicznie.
Działalność na rzecz inwestycji sportowo-rekreacyjnych w Markach
W ubiegłym roku grupa podjęła dwukrotnie działania w tej kwestii.
Interweniowano w sprawie budowy Orlika w Markach. Pisma w tej sprawie
kierowano do urzędu marszałkowskiego, odbyło się także spotkanie z członkiem
zarządu województwa. Zwrócono się także do prasy, a efektem był a m.in. publikacja
artykułu „Marki wykiwane na Orliku” w Gazecie Stołecznej. Osiągnięto połowiczny
sukces. Markom zwrócono dofinansowanie do budowy Orlika, jednak z powodu złej
sytuacji finansowej województwa wszystkim samorządom cofnięto dotacje.
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W związku z planem budowy gminnego placu zabaw w Strudze, grupa, która jest
zwolennikiem budowy centralnego placu zabaw w Markach, zwróciła się do władz
miasta z sugestiami dotyczącymi przyszłej inwestycji dla dzieci.
Działalność na rzecz frekwencji wyborczej
W związku z niską frekwencją w wyborach samorządowych w 2006 r. grupa zwróciła się
do mieszkańców o udział w głosowaniu w 2010 r. W tym celu zorganizowano akcję
plakatową „Głosuję, bo…”, w której wzięli udział mieszkańcy miasta, którzy nie
kandydowali. Osiągnięto częściowy sukces. Frekwencja w wyborach była wyższa niż w 2006
r. o około 2 pkt proc. Jednocześnie zdecydowano, że stowarzyszenie nie wystawi własnej listy
kandydatów, natomiast poprze wszystkich kandydujących członków stowarzyszenia – bez
względu na wybór listy wyborczej.
Udział w pracach rady miasta
Od końca 2010 r. czterech członków stowarzyszenia jest członkami Rady Miasta. Są to:
Michał Jaroch, Jacek Orych, Marcin Piotrowski, Paweł Pniewski. Zostali wybrani z dwóch
różnych list wyborczych. Trzech z nich poprosiło o zgodę na utworzenie klubu Radnych
Marki 2020, na co zarząd wyraził zgodę.
Działalność informacyjna
Grupa korzysta przede wszystkim z kanałów internetowych, wykorzystuje także działania
public

relations.

Stowarzyszenie

prowadzi

www.obwodnicamarek.pl. Stowarzyszenie
społecznościowym

Facebook.

Cyklicznie

posiada
wydaje

strony

www.marki2020.pl

również swój kanał na
także

internetowego

oraz
portalu

Newslettera

M@reckiego (od rozpoczęcia wydawania – koniec 2009 roku do końca 2010 roku wysłano
26 numerów), którego abonentami jest prawie 500 osób. Nasze informacje prasowe były
publikowane w prasie lokalnej, powiatowej jak i stołecznej. W związku z akcją związaną z
budową obwodnicy, członkowie stowarzyszenia brali również udział w reportażach
telewizyjnych.
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Plany na 2011
Priorytetami stowarzyszenia będą:
dalsze starania na rzecz budowy obwodnicy Marek
przygotowanie pierwszej edycji akcji „Zostaw 1 proc. w Markach”
wdrożenie lokalnej wersji brytyjskiego serwisu Fix My Street
wzmocnienie komunikacji z mieszkańcami Marek
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