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Pragng wyrazic swoje powazne zaniepokojenie wstrzymaniem prac Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad ogloszenia przetargu na wylonienie projektanta
odcinka drogi krajowej S-8 od zakofrczeniatrasy Toruriskiej do obwodnicy Radzymrna(wraz
z obwodnic4Marek).
W chwili obecnejdroga krajowa S-8 przebiegaprzez centrum miasta Marki, co jest
niezwykleuci42liwedla jego mieszkaflc6wi negatywniewpiywa na standardich zycia, czQsto
powoduj4c zagroaenrew ruchu pieszych. Jest to jedna z trzech najbardziej obci4Zonych
ruchem tras wyloto*ycl

z Warszaw, co nie pozostajer6wniez bez negatywnegowplywu na

istniej4c4 substancjEbudowlan4. Stale korki, rosnece zwlaszczaw godzinach porannego i
popoludniowego szczyiu, powoduj4 utrudnienia w

dojeldzie do pracy co najmniej

kilkudziesiqciutysiqcyos6b.
Prowadzone analizy wskazujq na powa2ne ryzyko wzrostu utrudnieri w ruchu bez
udroznienia wylotu z obszaruaglomeracji warszawskiej,pomimo usprawnienia komunikacji
w ci4gu trasy AK. Brak kontynuacji budowy ci4gu komunikacyjnegoS-8 jako obwodnicy
Marek, na parametrach odcink6w dotychczas wykonanych, wstrzyma plynnoSi ruchu
kolowego.
PragnEpoinformowa(Pana Ministra,2e Grupa MARKI 2020, dzialaiqcaw imieniu
mieszkaric6wMarek, zlolyladnia 19 listopada2009r.do Wojewody MazowieckiegoproSbpo
pomoc i podjqciewszelkich moZliwych decyzji i dzia\anw sprawiebudowy ww. obwodnicy
miasta Marki. ProSbazostalapopartaprawie 1I tysi4cami podpis6w (8 tys. tradycyjnych i
ponad 3 tys. elektronicznych),w zalqczeniu.

Kolejne gminy powiatu wolomiriskiego i wyszkowskiego przekazuj4 uchwaly
wzywaj4ce do jak najszybszego kontynuowania prac przygotowawczych i rozpoczqcia
budowy. Mieszkaric6w wspieraj4 tak2e stanowiska samorz4du wojew6dztwa oraz
parlamentarzyst6w.
Tematten praktycznienie schodziztamow lokalnychmedi6w.
Niepok6j mieszkaric6wbudzi fakt, 2e budowa obwodnicy Marek nie zostalawpisana
do Programu budowy dr6g lvajowych na lata 2008-2012 przyjgtymprzez RadEMinistr6w w
dniu 25 wrzeSnia2007r.,co w konsekwencjiskutkujebrakiem zapewnieniafinansowaniajej
realizacji. Taka decyzja, przy kontynuowaniu prac nad kolejnymi odcinkami trasy S-8
znacznie mniej obci4Zonymi ruchem, jest dla szerokiej opinii publicznej zupelnie
niezrozumiala.
Je"lom pelen zrozumieniadla problem6w komunikacyjnych zglaszanychod dluzszego
czasuprzez mieszkaric6wmiasta Marki oraz v,rytaZampelne uznanie dla pozl'tywnej formy
protestuGrupy MARKI 2020.
Dlatego teL zwracamsig do PanaMinistra z proSb4o ponownewnikliwe rozwazenie
mo2liwoSciwpisania przedmiotowej inwestycji do Programu budowy drdg kraiowych na lata
2008-2012w celu zapewnieniefinansowaniajej realizacji.PragnEprzy tym nadmienii, ze
inwestycja ta nie jest zagroAonana skutek znaczqcychprotest6w lokalnych grup lub
organizacji ekologicznych,co jest wyjqtkiem w obszarzemetropolitarnym War'szawy.
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