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Kilka dni temu jedna z ogólnopolskich stacji ra-
diowych prezentowała w wiadomościach nagranie, 
w którym przedstawiciel banku grozi klientowi: 
„najgorszymi świętami w życiu”, jeśli ten nie spłaci 

zaległego zadłużenia kredytowego. Trzeba przyznać, że metoda, 
delikatnie mówiąc, kontrowersyjna – w efekcie bank musiał klienta 
przeprosić – świadczy jednak o determinacji bankowców i pewnej 
ich bezradności w kontaktach z kredytobiorcami, którzy nie spłacają 
terminowo zobowiązań.

Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi podało, że 
prawie 50 proc. Polaków żyje na kredyt, a 26 proc. ma zaległości 
w spłatach zadłużenia1. Co więcej, jedna trzecia respondentów nie 
czuje się zobowiązana do spłaty zadłużenia, bo liczy, że sytuacja 
sama się rozwiąże, nie podejmuje więc żadnych aktywnych działań, 
aby poradzić sobie z problemem.

A oto kilka liczb zaczerpniętych z ostatniego raportu 
InfoDług BIG S.A.: 2

12,06 mld zł  to łączna kwota zaległych płatności Polaków 
w sierpniu 2009 

1,47 mln   to liczba klientów podwyższonego ryzyka w Pol-
sce 

71%    o tyle wzrosło nie spłacane zadłużenie Polaków 
w ciągu ostatniego roku 

8 203 zł   tyle wynosi średnie, zaległe zadłużenie Polaka
45%    nierzetelnych dłużników ma do oddania mniej niż 

2 tys. złotych 
77,4 mln zł   na taką kwotę zalega największy dłużnik zanoto-

wany w bazach BIK, InfoMonitor i ZBP. 
Powyższe dane dotyczą osób prywatnych, jednak również w ob-

rocie gospodarczym notuje się wzrost liczby firm, które nie regulują 
w terminie zobowiązań kredytowych.

Nie chcę się rozwodzić nad przyczynami tego zjawiska, chociaż 
z wyżej cytowanych raportów wynika, że nie są one tak oczywiste 
jak by się wydawało – nie zawsze można zrzucić winę na kryzys! 
Poruszyła mnie natomiast informacja wskazująca na wielką niefra-
sobliwość kredytobiorców, którzy nie podejmują żadnych kroków 
zmierzających do rozwiązania problemu. Takie podejście do sprawy 
przypomina zachowanie Kubusia Puchatka, który myślał, że staje 
się niewidoczny dla otoczenia, gdy zasłoni oczka łapkami. Jednak 
życie to nie bajka – a kredyty i pożyczki, choć różne, mają zawsze 
jedną wspólną cechę – trzeba je spłacić.

Podstawowym błędem kredytobiorców jest brak działania i kon-
taktu z bankiem już w momencie, kiedy wiedzą, że nie będą w stanie 
spłacić kolejnej, przyszłej raty kredytu. Bowiem zwykle taką wiedzę 
zyskujemy na długo przed wymaganym terminem spłaty – mamy 
więc czas, aby uprzedzić bank o naszych kłopotach – zanim zma-
terializują się one w postaci zadłużenia przeterminowanego na 
naszym rachunku.

Co zyskujemy, zawiadamiając bank z odpowiednim wyprzedze-
niem, że nie będziemy w stanie spłacić kolejnej raty kredytu? 
Przede wszystkim opinię solidnego i poważnego partnera. Ponadto 

– szansę na przesunięcie terminu spłaty, restrukturyzację kredytu, 
niższe koszty obsługi zadłużenia. W wielu umowach kredytowych 
są zapisy umożliwiające zawieszenie spłaty rat na jeden lub więcej 
miesięcy (spłacamy tylko bieżące odsetki) – czasem jest to wy-
starczające aby „zebrać siły” na dalszą, terminową spłatę kredytu. 
Można też próbować negocjować z bankiem rozłożenie spłaty na 
dłuższy okres i równoczesne obniżenie rat (warunek: trzeba te niż-
sze raty określić w wysokości możliwej do spłaty i płacić terminowo). 
Błędem często popełnianym przez kredytobiorców jest zaciąganie 
kolejnego kredytu na spłatę już posiadanych. Wpadają oni w pętlę 
zadłużenia, zwiększając jego koszty (każdy następny kredyt to 
kolejna prowizja i koszty związane z zabezpieczeniem). Nie należy 
zapominać o innych kosztach związanych z przeterminowanym 
długiem – znacznie wzrastają odsetki od kredytu, zwiększając 
jeszcze bardziej nasze kłopoty. Bank, wiedząc wcześniej o proble-
mach kredytobiorcy i znając ich przyczynę (utrata pracy, choroba 
itp.), z większą chęcią pójdzie na ustępstwa, niż w przypadku, 
gdy doprowadzimy do pojawienia się przeterminowanego długu 
na rachunku. Dlaczego? Otóż dlatego, że dla banku brak spłaty 
oznacza koszty związane z „pogorszeniem portfela kredytowego”. 
Kosztem tym jest tzw. „rezerwa na należności przeterminowane”, 
którą musi tworzyć, jeśli klient nie spłaca kredytu. Im dłuższej nie 
spłaca – tym koszty banku większe. Szczególnie dotkliwe jest to 
pod koniec roku, gdy każdej firmie, również bankom, zależy, aby 
pokazać dobre wyniki finansowe. Wykorzystajmy ten argument 
w negocjacjach z bankiem – poparty naszym aktywnym zaanga-
żowaniem i odpowiednio wczesnym zawiadomieniem banku o zbli-
żających się problemach, pozwoli uniknąć naprawdę poważnych 
kłopotów w przyszłości.

17 listopada w Polsce po raz pierwszy był obchodzony „Dzień bez 
Długów”. Idea tego dnia polega na oddawaniu nawet najmniejszych 
kwot, nie kupowaniu „na zeszyt” oraz nie zadłużaniu się. Ja proponu-
ję dodać do tej listy jeszcze jeden punkt. Pomóżmy bankom i sobie 
rozwiązać problemy z zadłużeniem przeterminowanym – zamiast 
udawać, że nic złego się nie dzieje, podejmijmy rozmowy, szukajmy 
rozwiązania problemów – wyjdźmy ze świata Kubusia Puchatka. 

Alicja Cytowska, 
Skłodowscy Wiedza i Finanse Sp. z o.o.

1 Należności pod obserwacją – nie więcej niż 1,5% od 
kwoty niespłaconego, zaangażowanego kapitału;  Należności w sytuacji 
zagrożonej (nieregularnej): PS – należności poniżej standardu – należności 
w stosunku, do których zaległości w spłacie wynosi 1-3 miesięcy – w takim 
wypadku bank od każdego niespłaconego kredytu musi utworzyć rezerwę w 
wysokości 20% kwoty kredytu. W – należności w sytuacji wątpliwej – jeżeli 
opóźnienie w spłacie wynosi od 3-6 miesięcy to wtedy bank tworzy rezerwę 
celową w wysokości 50% kwoty kredytu; S – w sytuacji straconej – opóźnie-
nie w spłacie powyżej 6 miesięcy, to bank musi utworzyć rezerwę celową w 
kwocie 100% kwoty kredytu.

2 badanie przeprowadzone 23-27 października 2009 r. na grupie 520 
osób w wieku od 18 do 65 lat

3 Źródło: http://cigi.pl/index.php?option=com_content&task=blogcate-
gory&id=31&Itemid=91

Przeterminowane kredyty 
– jak sobie z nimi radzić
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Zanim staniesz w korku
9 listopada. Kierowcy, którzy jadą w kierunku Warszawy przez 

Trasę Toruńską, stają w gigantycznym korku. Okazuje się, że pół-
nocny wiadukt żerański zostaje zamknięty, a ruch z Marek, Bródna 
i Białołęki zostaje skierowany na prowizoryczny most kratownicowy. 
Dla wielu kierowców to przykra i niezapowiedziana niespodzianka. 
Kilkuset z nich uniknęło jednak stania w korku. 

To ci, którzy skorzystali z „Alertu Drogowego” – nowego projektu 
Grupy Marki 2020, organizatora akcji „Tak dla Obwodnicy Marek”. 
Użytkownicy strony www.obwodnicamarek.pl mogli nie tylko zawcza-
su przeczytać opis utrudnień, ale zobaczyć także film, przedstawia-
jący nową organizację ruchu na Trasie Toruńskiej. 

– Chcemy informować i ostrzegać mieszkańców naszego 
miasta i kierowców z sąsiednich miejscowości o problemach 
związanych z remontem i przebudową Trasy Toruńskiej. Wiemy, 
że utrudnień z każdym dniem będzie przybywać i będą one coraz 
bardziej odczuwalne przez kierowców – mówi Jacek Orych z Grupy 
Marki 2020. 

– Na bieżąco monitorujemy serwisy drogowe i  analizujemy infor-
macje związane z taką tematyką. Wierzymy, że przekazanie tych 
wieści naszym sąsiadom ułatwi planowanie podróży do pracy ze 
stosownym wyprzedzeniem – dodaje Szczepan Ostasz, koordynują-
cy projekt „Alert Drogowy”. 

Organizatorzy akcji zapraszają do współredagowania serwisu 
kierowców.

– Otrzymaliśmy od nich ciekawe propozycje objazdów, które już  
opublikowaliśmy na naszej stronie – tłumaczy Wioletta Markiewicz 
z Grupy Marki 2020.

Dodaje, że jeszcze w tym roku mareccy (i nie tylko) internauci-
kierowcy będą mogli otrzymywać alerty bezpośrednio na skrzynkę 
poczty elektronicznej. 

Marek Tadeusiak

ALERT DROGOWY
informacja 
o utrudnieniach
komunikacyjnych

Objazd
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Mikołaj – i to na dodatek święty. Zaczynamy mijać się z jego 
postaciami już po 11 listopada. Posłusznie zerka na nas z witryn 
sklepowych, zaprzęgnięty (pewnie bez jego akceptacji/zgody) przez 
właścicieli placówek do ciężkiej pracy marketingowej. Nasze dzieci też 
nam nie odpuszczają. Pod koniec listopada zaczyna się pisanie listów 
do świętego: często w wielu wersjach i zapasowych egzemplarzach 
(tak na wszelki wypadek, gdyby przeoczył – bo przecież sędziwy już 
i siwy…). My – dorośli – różnie go traktujemy. Dla jednych jest jak obo-
wiązek, dla innych – doroczna tradycja, której nie wypada łamać. Są 
też i tacy, którzy potrafią cieszyć się samym faktem obdarowywania. 
W całej tej sprawie najsympatyczniejsze jest to, że każdy z nas miał w 
swoim życiu taki okres, że (bez względu na wyznanie) wierzył w świę-
tego Mikołaja. Wierzył i z wielkim utęsknieniem czekał na ten jedyny 
w roku dzień, na tę postać, na prezent. Nawet wtedy, gdy wcześniej 
niekoniecznie „byliśmy grzeczni”, mieliśmy niemal pewność, że ten 
wyjątkowy Wędrowiec potrafi w nas zobaczyć coś dobrego i potrakto-
wać tak, jakbyśmy byli dla niego najważniejsi na świecie. 

Fenomen polega na tym, że choć lata mijają, kolejne pokolenia 
dzieci bez względu na pochodzenie, zasobność portfela, liczbę 
rodzeństwa, wielkość domu rodziców, nadal czekają. Czekają na 

Mikołaja, na ten jedyny w roku dzień, na podarunek. Nawet „uświa-
domione” przez rówieśników 8 – 9-latki, jeśli otwarcie deklarują, że 
nie wierzą w Mikołaja, to i tak na prezent czekają… Sklepy uginają się 
od zabawek – pozostaje tylko ruszyć i wybierać, przebierać i dopa-
sowywać. Potem już tylko starannie wybrana kryjówka na prezenty 
i czekanie na ten dzień… na wręczanie… na okrzyki radości.   

I na tym w zasadzie moglibyśmy poprzestać. Jeśli jednak przypo-
minasz sobie, jak będąc dzieckiem, czekałeś na Świętego Mikołaja, 
to wiedz, że tu, w Markach są dzieci, które Mikołaja się nie doczekają 
… Twój gest, Twoja hojność i dobroć mogą to zmienić. 

Wyobraź sobie zupełnie niecodzienną i „tajną” akcję – mamy listy, 
które zostały napisane przez dzieci. Autorzy tych listów mają po kilka 
– kilkanaście lat i pochodzą z rodzin o bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej – ich poszukiwania podjęli się kuratorzy sądowi naszego miasta. 
Ty masz możliwość taki list otrzymać i spełnić dziecięce marzenia (no 
choćby tylko jedno z nich!). To szansa dla każdego, kto może, chce 
i potrafi cieszyć się z samego faktu obdarowywania innych. Jest to też 
szansa dla dzieci, by zobaczyć, że poza smutkiem i brakiem można 
także doświadczyć dobra i ciepła od zupełnie obcych ludzi. 

Wioletta Markiewicz, Aleksandra Nizioł, Grupa Marki 2020

Św. Mikołaj mieszka w Markach

Jacek Rostowski i Cezary Grabarczyk – to ci dwaj ministrowie szybko 
zdecydują, czy obwodnica Marek powstanie w nieodległej przeszłości. 
Tak przekonuje wojewoda Jacek Kozłowski.

18 listopada zostaliśmy – jako Grupa Marki 2020 – zaproszeni do 
Radzymina na spotkanie lokalnej komórki Platformy Obywatelskiej 
m.in. z wojewodą Jackiem Kozłowskim. Była to dobra okazja, by na 
forum publicznym przedstawić wojewodzie, jak stoją sprawy związane 
z obwodnicą Marek. Okazało się, że Jacek Kozłowski bardzo dobrze 
zna temat. Po dłuższym wstępie, dotyczącym inwestycji drogowych na 
terenie Mazowsza, przeszedł do sedna, czyli sprawy naszej obwodnicy. 
Wojewoda wyjaśnił, że w tej perspektywie finansowej nie ma szans na 
zdobycie pieniędzy unijnych na naszą inwestycję. Stąd pozostają do 
wydania jedynie środki krajowe. Czy takie się znajdą? Jacek Kozłowski 
podkreślił, że zależy to od jednej osoby – ministra finansów Jacka 
Rostowskiego. Minister może „uwolnić” pieniądze na obwodnicę Marek 
(rzędu pół miliarda złotych), jeśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad poczyni oszczędności na dotychczasowych przetargach. A te 
– jak policzyliśmy – są duże. Według źródeł, z których skorzystaliśmy, 
z dotąd rozstrzygniętych przetargach sięgają ponad 12 mld zł. Jeśli uda 
się przekonać ministra Rostowskiego, kolejna osobą „decyzyjną” będzie 
minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. To on rozdzieli zaoszczędzone 
pieniądze na nowe inwestycje drogowe. Jacek Kozłowski zapewniał, że 
niedawno dzisiaj widział się z ministrem Grabarczykiem i mówił o naszym 
problemie komunikacyjnym. W Radzyminie zastrzegał, że nie ma „100-
procentowej pewności”, że sprawy pójdą po naszej myśli. Dodał jednak, 

że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to już na początku przyszłego roku zo-
staną ogłoszone przetargi na prace projektowe. Przy odrobinie szczęścia 
pierwsze maszyny budowlane mogłyby zacząć prace już w 2011 r. 

Wręczyliśmy wojewodzie książkę z Waszymi podpisami oraz pro-
ponowanymi przez nas rozwiązaniami drogowymi. Jacek Kozłowski 
podziękował mieszkańcom Marek za tę nietypową akcję – nietypową, 
bo pozytywną, nietypową – bo bez blokowania dróg. Zapewnił, że w tej 
sprawie nadal będzie rozmawiać z władzami PO. Podobne deklaracje 
złożył poseł Tadeusz Ross, który również uczestniczył w tym spotkaniu. 
Obiecał, że dowie się, na jakim etapie jest sprawa w sejmowej Komisji 
Infrastruktury, gdzie w październiku mieliśmy okazję spotkać się z jej 
przewodniczącym posłem Stanisławem Żmijanem. 

25 listopada wybieramy się na spotkanie do siedziby starostwa 
powiatowego w Wołominie, gdzie na zaproszenie przewodniczącego 
Rady Powiatu Wołomińskiego będziemy uczestniczyć w spotkaniu na 
temat infrastruktury drogowej w naszym powiecie. Spotkanie o tyle 
ważne i ciekawe, że wśród zaproszonych gości wizyty zapowiedzieli 
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert So-
szyński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz 
Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu. Nie zabraknie również 
posłów  i samorządowców, którzy deklarują działania na rzecz naszego 
powiatu i naszego regionu. Sprawozdanie z tego spotkania zamieścimy 
w najnowszym numerze „Gazety MSG” (odbyło się po zamknięciu tego 
numeru gazety), a wszystkie sprawy na bieżąco opisujemy w serwisie 
internetowym. www.ObwodnicaMarek.pl.

Pielgrzymki w sprawie obwodnicy
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Jeśli chcesz zostać mareckim Mikołajem i dać dzieciom świąteczną radość,
prosimy o wysłanie e-maila na adres: mikolaj@marki2020.pl

bądź o telefon pod numer: 601-861-021
          Osoby, które się z nami skontaktują i zadeklarują chęć udziału w akcji, 
                         otrzymają dziecięcy list ze świątecznymi marzeniami. 
                              Dobroczyńców będziemy prosić o dostarczenie 
                           do nas przygotowanych prezentów do 15 grudnia. 
                               Tuż przed świętami zostaną one wręczone 
                           bezpośrednio dzieciom – autorom listów. 

Podziękowania dla wszystkich ofiarodawców 
zamieścimy na stronach www.marki2020.pl 

oraz www.marki.net.pl. 
Jeśli ktoś zechce zachować anonimowość,

uszanujemy jego wolę i piękny gest.
Grupa Marki 2020
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Rock-dzieciak
Stowarzyszenie „Rock-dzieciak” powstało 

w 2009 roku. Jego głównym założeniem jest 
realizowanie działań profilaktycznych obejmują-

cych tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków 
                 i innych substancji psychoaktywnych. Stowarzyszenie 

realizuje założenia poprzez pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
a konkretnie zainteresowanie młodych ludzi w przedziale wiekowym 
10-18 lat muzyką rozrywkową (rock, pop, hip-hop) i technikami re-
alizacji dźwięku. Działając jako klub/świetlica muzyczna umożliwiamy 
młodzieży rozwijanie swojej pasji, korzystanie z instrumentów oraz 
nowoczesnego sprzętu nagraniowego pod opieką ludzi, którzy od 
wielu lat zajmują się tworzeniem muzyki jak i realizowaniem działań 
o charakterze profilaktycznym.

Członkami stowarzyszenia są ludzie, którzy utworzyli naszą 
organizację z miłości do muzyki, z pasji, ale także fachowcy zaj-
mujący się tematyką uzależnień, psychologowie, terapeuci, osoby, 
którym nieobojętne jest dobro młodzieży, ich start w dorosłe 
życie bez obciążeń jakimi są uzależnienia. Współczesna młodzież 
narażona jest na stres wynikający z nauki, rówieśniczej przemocy, 
często również spotyka się z brakiem zainteresowania i uwagi tak 
ze strony pedagogów jak i rodziców. Z naszych doświadczeń oraz 
posiadanej wiedzy wynika, iż młody człowiek, który nie posiada 
zainteresowań lub też nie ma możliwości ich pełnej realizacji, 
łatwiej popada w pułapkę, jaką jest uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Z badań wynika, 
iż prawie połowa ankietowanych nastolatków oferowana była 
marihuana, która jak wiadomo jest furtką do eksperymentów 
z innymi narkotykami. Również ponad 65% młodzieży piło alkohol 
w ciągu ostatniego miesiąca, a ponad 90% 16-latków deklaruje, 
iż co najmniej raz w życiu było w stanie upojenia alkoholowego! 
Dodając do tego liczbę 58 730 nieletnich sprawców przestępstw 
wykrytych w latach 2004-2007 powstaje pełny obraz zagrożeń 
jakie czyhają na dzisiejszą młodzież. Dlatego właśnie powstało 
takie miejsce jak „Rock-dzieciak” – miejsce gdzie, wszystkie złe 
emocje, obojętność otoczenia mogą znaleźć swoje ujście poprzez 
realizowanie własnych marzeń, pasji i potrzeb.

Siedzibą stowarzyszenia jest lokal znajdujący się w budynku fa-
brycznym zakładów „Premed” w Markach przy ul. Dużej 1. Na 200 m2 

znajdują się dwa pomieszczenia zaadoptowane do potrzeb realizacji 
nagrań: 20 m2 live room oraz 15m2 pomieszczenie odsłuchowe/
reżyserka. Największym pomieszczeniem jest sala (140 m2), która 

służy jako miejsce dla wykładów, koncertów, spotkań, warsztatów, 
prób itp. Lokal wyposażony jest również w węzeł sanitarny.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami o zasięgu 
lokalnymi i ogólnopolskim takimi jak : Urząd Miasta Marki, Towarzy-
stwo Zapobiegania Narkomanii, Polskie Stowarzyszenie Realizatorów 
Dźwięku, Towarzystwo Przyjaciół Marek. W tym roku również siedziba 
stowarzyszenia wybrana została jako sztab główny Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizowanej na terenie miasta Marki, a stowa-
rzyszenie jest jednym z współorganizatorów tej corocznej imprezy.

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w ra-
mach programu „Rock-dzieciak” oraz osoby i organizacje chętne do 
współpracy serdecznie zapraszamy!

STOWARZYSZENIE „ROCK-DZIECIAK”
ul. Duża 1, 05-260 Marki

KRS 0000336341
Tel. 0-501-286-272 / Michał Męczyński – prezes stowarzyszenia/ 

michal@rock-dzieciak.pl 
Tel. 0-508-135-926 / Jakub Sieluk – wiceprezes stowarzyszenia/ 

kuba@rock-dzieciak.pl 
E-mail :  info@rock-dzieciak.pl       

 www.rock-dzieciak.pl

Nowe podatki uchwalone
Pisząc informację do ostatniego wydania „Gazety MSG” na 

temat planowanych podwyżek podatków od nieruchomości, by-
łem niemal pewny, że wszystkie zaproponowane zmiany zostaną 
przyjęte przez radę. Dlaczego? 

Mieliśmy doświadczenia z 2007 r., kiedy zostały one podnie-
sione skokowo. Zabieg, jakim jest podwyżka podatków – bolesny, 
acz konieczny – jest mniej odczuwalny, gdy wzrost następuje stop-
niowo. W niemal wszystkich pozycjach rozsądna zasada lekkiej 
podwyżki się sprawdziła. Z jednym wyjątkiem – tzw. budynków 
pozostałych, gdzie proponowana podwyżka wysokości 27 groszy 
spotkała się z protestem większości radnych. Budynki pozostałe 
to komórki, drewutnie, pomieszczenia na ogrodowe szpargały itp. 
Z jednej strony można się przychylić  do argumentacji, że czasem, 
przy większej powierzchni takiej budowli, podatek może okazać 
się wyższy niż płacony za dom czy mieszkanie, ale przyjdzie taki 
dzień, że i tę pozycję też trzeba będzie podwyższyć. Wtedy skok 
może być na tyle istotny, że dla niektórych osób (którzy chcą być 
w zgodzie z prawem) bardziej opłacalne będzie... zburzenie takiej 
budowli. 

Osobiście dalej podtrzymuje stanowisko, że konieczne podwyż-
ki podatków są łatwiejsze do przyjęcia, gdy wzrost jest częstszy, 
ale umiarkowanie niski.

Od nowego roku zapłacimy (istotne pozycje) za 1 mkw.:
75 gr. za grunty związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej – wzrost o 4 grosze.
32 gr. za grunty pozostałe (w tym działki budowlane) – wzrost 

o 2 grosze
61 gr. za budynki mieszkalne (w tym mieszkania) – wzrost 

o 4 grosze
19,50 zł za budynki związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej – wzrost o 90 groszy
6,23 zł za budynki pozostałe (w tym komórki) – bez podwyżki

Radny
Jacek Orych
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