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Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2005r. 
 
 
Skład organów Stowarzyszenia w 2005r był tożsamy z wybranym w wyniku poprzedniego 
Walnego Zebrania Członków.  
W miesiącach styczeń-marzec 2005r pracami zarządu kierowała J.Bem na czas zawieszenia 
pracy w zarządzie przez J.Piecuch. 
 
W 2005r wydaliśmy 3 n-ry Kuli Włochowskiej: w marcu, wrześniu i październiku.  
Więcej informacji przekazywaliśmy przez stronę internetową, która cieszy się sporą 
oglądalnością: www.wlochy.org.pl. I mniej kosztuje. 
 
Z okazji  obchodów Roku Katyńskiego, w dniu 18 marca 2005 r. w Kościele Matki Bożej 
Saletyńskiej z inicjatywy Stowarzyszenia odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa - POLSKA 
GOLGOTA  WSCHODU według rozważań Ks. Zdzisława J. Peszkowskiego. Drogę 
Krzyżową poprowadził  Proboszcz Andrzej Szklarski. Symbolem uroczystości był Krzyż 
Katyński (replika) ufundowany przez Stowarzyszenie. Krzyż został na stałe w naszym 
Kościele, poświęcony podczas uroczystej mszy Świętej dnia 18 września 2005r z udziałem 
Kombatantów  oraz Przedstawicieli i Pocztu Sztandarowego Stowarzyszenia Rodzina 
Katyńska. Uroczystości 18 września celebrował Ksiądz Dariusz Rozum. Piękną oprawę dali 
soliści Szkoły Muzycznej I stopnia im. H.Wieniawskiego. 
 
W maju 2005r chcieliśmy zapytać burmistrza dzielnicy Włochy D.Seligę o stan załatwienia 
naszego wniosku z marca 2004r. dotyczącego przejęcia Plasomatu na cele kompleksu 
użyteczności publicznej dla mieszkańców Włoch. Okazało się, że czas oczekiwania na 
spotkanie mieszkańców z burmistrzem trwa miesiąc . Dnia 27 czerwca odbyło się to 
spotkanie.  W spotkaniu  uczestniczył także wiceburmistrz Michał Wąsowicz oraz naczelnik 
Maria Błaszczak. (Przypominamy, iż ponad 300 osób złożyło wnioski o przeznaczenie tego 
terenu w miejscowym planie na inwestycje celu publicznego.) Stowarzyszenie 
reprezentowała prezes zarządu Jolanta Piecuch. Prosiła, aby władze dzielnicy zgłosiły ten 
obiekt do planu rewitalizacji sporządzanego na poziomie miasta. Burmistrz zadeklarował 
poparcie i zainteresowanie przejęciem i zagospodarowaniem Plasomatu na kompleks 
kulturalno-sportowy. Zobowiązał się sprawdzić co się da w tej sprawie zrobić w "mieście" do 
końca lipca. Pierwszego sierpnia zgłosiliśmy się do burmistrza, ale niestety nie było jeszcze 
dla nas odpowiedzi. Mieliśmy spotkać się za tydzień, ale za tydzień spotkanie zostało 
odwołane przez sekretariat burmistrza.  
W czerwcu wysłaliśmy także prośbę o odpowiedź  radnych wybranych z naszego okręgu, co 
każdy i każda z nich zrobili w tej sprawie. Odpowiedział jeden radny – Tomasz Borczuch. 
 
 
W czerwcu zorganizowaliśmy akcję składania wniosków do planu miejscowego Włoch na 
północ od Popularnej. W wyniku aktywności społeczności włochowskiej, w czerwcu ponad 
350  wniosków wpłynęło do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
sporządzanych obecnie dla osiedla Włochy na północ od Popularnej. Wśród nich wnioski o 
przeznaczenie terenów byłego Plasomatu na  inwestycje celu publicznego: 
- boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, lodowisko 
- ogródek jordanowski 
- hala rekreacyjno-sportowa i aqua park 
- centrum kulturalne, ośrodek integracyjny dla Klubu Seniora, środowisk kombatanckich,    
  harcerzy, organizacji pozarządowych i spotkań samorządowców z mieszkańcami 
- przychodnia zdrowia dla dzieci i dorosłych 
- akademia trzeciego wieku, dom pomocy społecznej i dziennego pobytu seniorów,  
   hospicjum 
- warsztaty terapeutyczne 
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- komisariat policji 
oraz o przestrzenie publiczne na poszczególnych ulicach. 
 
W terminie do 22 sierpnia 2005r można było składać wnioski do planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Popularną i Kleszczową oraz Chrobrego i 
Czereśniową. Ogłoszenie ukazało się jedynie w GW z 19 lipca. Żadnej informacji na stronie 
urzędu dzielnicy Włochy, ani miasta Warszawy. Żadnej  informacji radnych dla mieszkańców, 
ani urzędu – na tablicach informacyjnych. Stowarzyszenie dowiedziało się o tym 16 sierpnia 
na komisji zagospodarowania przestrzennego od której standardowo żądaliśmy informacji o 
stanie prac. Niestety, ze względów technicznych nie mieliśmy dostępu do internetu. 
Natychmiast przystąpiliśmy do upowszechnienia informacji, rozlepiając ogłoszenia i 
przekazując informację z ust do ust ze wskazaniem na korzystanie z wzorów 
zamieszczonych na naszej stronie a przygotowanych w czerwcu dla obszaru na północ od 
Popularnej. Mamy nadzieję, że w ten sposób poszerzyła się znacznie ilość złożonych do 
planu wniosków. Jednak nie zdążyliśmy starannie przeprowadzić tej akcji. 
 
We wrześniu zarząd w imieniu Stowarzyszenia złożył hołd (i kwiaty) mieszkańcom Włoch 
wywiezionym 16 września 1944 roku.  
 
Dnia 6 września zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Burmistrza Dariusza Seligi o spotkanie z 
mieszkańcami Włoch. Chcieliśmy  przeprowadzić konstruktywną debatę na temat poprawy 
jakości życia w osiedlu, dlatego poprosiliśmy burmistrza o przedstawienie podczas spotkania 
informacji na temat: 

- rozwiązań komunikacyjnych dla osiedla Włochy na czas remontu Al. Jerozolimskich 
oraz udrożnienia ul.Popularnej 

- inwestycji celu publicznego na terenie osiedla Włochy, m.in.: przychodni zdrowia, 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego, przejęcia nieruchomości przy ul. Techników 40 
(PLASOMAT), domów komunalnych, warsztatów terapeutycznych przy ul. Flagowej 
14 oraz inwestycji drogowych 

- dbałości przez samorząd dzielnicowy o ład przestrzenny osiedla (wiedza o 
wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy, wnioski do studium 
zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju Warszawy oraz do planów 
miejscowych wystosowane przez Burmistrza Dzielnicy) 

- dbałość o zieleń i oświetlenie ulic 
Okazało się jednak, że burmistrz jest na urlopie do 23 września. Mieliśmy nadzieję, że 
znajdzie dla mieszkańców czas pod koniec września. Ale burmistrz dzielnicy Włochy pan 
Dariusz Seliga, uzyskał mandat posła, o który ubiegał się w  Skierniewicach. No i oczywiście 
nie znalazł już czasu na rozmowy o marzeniach społeczności włochowskiej.  
 
Jeszcze 27 czerwca, podczas spotkania z Burmistrzem zwróciliśmy się (do kolejnych 
włodarzy) o uzgodnienie ramowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 
lokalnymi stowarzyszeniami, zainteresowanymi udziałem w kształtowaniu warunków życia w 
naszej dzielnicy. Burmistrz Seliga powiedział wtedy, że właśnie o tym myślał i że takie 
spotkanie inauguracyjne odbędzie się we wrześniu. Ale, jak wynika z poprzednich informacji 
– spotkania takiego nie doczekaliśmy się z  Burmistrzem Seligą. No i oczywiście z 
następnym burmistrzem M. Wąsowiczem także nie. 
 
W czerwcu nominowaliśmy Agencję Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki" do tytułu Mecenasa 
Kultury za 2004r za jej wkład we włochowskie obchody Powstania Warszawskiego. Wnioski 
na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Warszawy zgłaszane były do końca czerwca. 
Ogłoszenie wyników miało nastąpić do 15 października, ale Wydział Kultury Urzędu 
Warszawy w maju tego roku powiadomił nas, że z przyczyn „formalno-prawnych” konkurs nie 
został rozstrzygnięty. 
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Posterunek policji na Chrobrego 6 to spełnienie naszych postulatów z grudnia 2001r o 
przywrócenie (zabranego na Okęcie) lub utworzenie nowego komisariatu na terenie osiedla 
Włochy. Zaczęło się od spotkania mieszkańców z władzami gminy w szkole na Cietrzewia 
(wtedy powstała decyzja o powołaniu naszego Stowarzyszenia). Konsekwentnie od lutego 
2002r zawracamy się z tą sprawą do władz samorządowych i Komendy Stołecznej i 
Rejonowej Policji. Wszystkie kolejne ekipy rządzące naszą obecną dzielnicą były za naszym 
wnioskiem (co mieszkańcy obecni na otwartych spotkaniach naszego Stowarzyszenia mogli 
słyszeć osobiście) . W latach poprzednich odbyliśmy kilka spotkań w tej sprawie (z 
Komendantem Rejonowym, z Komendantem Stołecznym i z Radnymi Warszawy na 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa), z Burmistrz E. Paziewską. Trzy lata trwały nasze 
starania u władz gminnych i dzielnicowych, u różnych szczebli komendantów policji. Ten 
posterunek to nie komisariat, ale lepszy wróbel...  

 
Dnia 23 września 2005r w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie przy ul. 
Jasnej 2/4 odbyła się rozprawa ze skargi m.in. mieszkańców Włoch przeciwko Głównemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego który decyzją OR/ORZ/JGO/4410/114/04 z dnia 19 
marca 2004 umorzył postępowanie odwoławcze setek mieszkańców od decyzji pozwolenia 
na rozbudowę lotniska.  
 
Dnia 30 września 2005 r. Wojewoda Mazowiecki wydał  Rozporządzenie nr 93 (kolejne) w 
sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. W związku z istotnymi zmianami w granicach tego obszaru oraz 
brakiem czytelności zakresu obowiązywania ograniczeń, na prośbę mieszkańców 
opublikowaliśmy przykładowy wzór wniosku do Wojewody celem ustalenia statusu  posesji.  

W dzień Święta Niepodległości na większości naszych włochowskich domów łopotały flagi 
narodowe. W Kościele Matki Bożej Saletyńskiej  podczas wieczornej uroczystej Mszy, 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Szklarski dokonał poświęcenia płaskorzeźby postaci Papieża 
Jana Pawła II Wielkiego, któremu tak niedawno dziękowaliśmy za wolną Polskę.  Autorem 
płaskorzeźby jest nasz Włodzimierz Fruczek. Naszymi gośćmi były dzieci i młodzież oraz 
grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej I stopnia im. H.Wieniawskiego. Po Mszy odbył się 
przepiękny patriotyczny koncert w wykonaniu chóru i orkiestry pod dyrekcją prof.Jana 
Kilarskiego oraz z udziałem solistów, przy akompaniamencie prof. Beaty Ludwickiej. To 
kolejne "sąsiedzkie" spotkanie łączące pokolenia w miłości do wspólnych wartości i do 
ojczyzny.  

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia włączali się w pomoc indywidualną mieszkańcom 
Włoch na miarę swoich umiejętności i możliwości. 
 
W 2005r pozyskaliśmy sympatyków wspierających nas doraźnie – także finansowo.  
 
W okresie sprawozdawczym zebrania zarządu  Stowarzyszenia odbywały się regularnie co 
tydzień dzięki gościnności Sławomira Łęckiego. Członkowie Zarządu uczestniczyli w miarę 
możliwości i potrzeby w Sesjach Rady Dzielnicy i posiedzeniach jej komisji stałych 
(budżetowa, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej, kultury), w Sesjach Rady Warszawy i 
jej komisji stałych (ładu przestrzennego, budżetowej).  
 
Warszawa, dnia 23 maja 2006r Protokół podpisali Członkowie Zarządu: 
Prezes:  Jolanta Piecuch, Wiceprezes: Sławomir Łęcki,   
Skarbnik: Zofia Poniatowska , Członek: Jacek Bartosiewicz           
 
 
 


