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Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2006r. 
 
 
Jak w latach poprzednich, działalność stowarzyszenia skupiała się wokół spraw dotyczących 
obrony osiedla przed stale wprowadzanym przez urzędników chaosem urbanistycznym, nad 
monitorowaniem działań i decyzji podejmowanych w ratuszu miejskim i dzielnicowym, 
przekładających się na nasze warunki życia. Prowadziliśmy działania mające na celu 
zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej. Współpracowaliśmy ze Szkołami .  
 
Dnia 8 stycznia w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej chór i orkiestra włochowskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją prof. Jana 
Kilarskiego przedstawiły specjalnie przygotowany dla Włochowian koncert. Tym razem 
artyści zaśpiewali kolędy. Stowarzyszenie, które pośredniczyło w organizacji koncertu złożyło 
wielkie podziękowania Panu Profesorowi, Pani Dyrektor Szkoły i przede wszystkich jej 
Uczniom i ich Rodzicom. 
 
W styczniu  2006 przygotowaliśmy ofertę na wydarzenie sportowe MiniMundial Włochy 2006. 
Dnia 3 czerwca miał odbyć się - organizowany przez Stowarzyszenie we współpracy z 
Klubem Sportowym „Przyszłość” - na stadionie Przyszłości finał rozgrywek piłki nożnej , 
połączony z organizowanym przez Klub Sportowy Dniem Dziecka. W Mundialu miało 
uczestniczyć 16 zespołów z 8 włochowskich szkół. Przewidywane było wspólne oglądanie 
przez mieszkańców Włoch najciekawszych fragmentów prawdziwych poprzednich 
mistrzostw na telebimie, oraz uczestnictwo w imprezie (sędziowanie) kilku piłkarskich 
gwiazd. Miało, ale nie było, ponieważ pani Jolanta Urbańska – naczelnik Wydziału Sportu 
Dzielnicy Włochy dnia 24 stycznia 2006r poinformowała nas w rozmowie telefonicznej, że 
Zarząd Klubu Przyszłość wycofał się z wcześniejszych z nami uzgodnień udostępnienia 
boiska sportowego pod planowaną imprezę !? Przekreśliło to możliwość starania się o środki 
z budżetu m. st. Warszawy na planowaną imprezę. 
 
Na pierwszą rocznicę pożegnania Ojca Świętego Jana Pawła II Stowarzyszenie ufundowało, 
a pan  Włodzimierz Fruczek wykonał dekorację Kościoła Matki Bożej Saletyńskiej. Na jej tle 
2 kwietnia odbył się w Kościele koncert fortepianowy Mariusza Adamczaka, a po koncercie, 
o 21.37 - Msza Święta w intencji powołania Jana Pawła II do grona Świętych. Ta dekoracja - 
puste Papieskie Okno - będzie corocznie powracać w rocznicę dni żałoby po naszym 
Papieżu. 
 
W marcu wystąpiliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego o uruchomienie przystanków linii 
405 (w obie strony) na Popularnej przy ul. Mikołajskiej. Zbieraliśmy podpisy poparcia. 
 
W związku z brakiem decyzji Prezydenta Warszawy w sprawie nabycia Plasomatu 
złożyliśmy skargę do Rady Warszawy. W maju, Pan Mirosław Kochalski odpowiedział nam, 
że „Zarząd Dzielnicy Włochy pozytywnie odniósł się do wykupu tylko części majątku ww. 
Przedsiębiorstwa i złożył wniosek o nabycie działki ewidencyjnej nr 71 z obrębu 2-08-11 o 
pow. 8041 m2 z przeznaczeniem pod budowę przychodni zdrowia, na co zarezerwował w 
załączniku dzielnicowym do budżetu środki finansowe. W związku z tym dalsze działania 
dotyczyły pozyskania tylko ww działki.” Pan Kochalski napisał dalej: „Pragnę wyjaśnić, że 
sprawy podnoszone przez Państwa nie zostały zlekceważone, jednak  z uwagi na brak 
odpowiednich środków finansowych na przygotowanie i przeprowadzenie procedury wykupu 
nieruchomości o łącznej powierzchni ok.6,5 ha oraz ze względu na terminy wyznaczone 
przez zbywającego tj. Syndyka Masy Upadłościowej FPA PLASOMAT, nabycie na rzecz 
m.st Warszawy nieruchomości objętych Państwa wnioskiem było niemożliwe.” Tak więc 
została pogrzebana nadzieja Włochowian na kompleks sportowo-rekreacyjny, obiekty 
kulturalne, społeczne itp. – straciliśmy ostatni teren pod inwestycje publiczne (wszystkie 
działki gminne zostały bez zastanowienia sprzedane przez poprzednich i obecnych włodarzy 
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bez jakiegokolwiek zabezpieczenia potrzeb naszej społeczności, a jak widać decyzji o 
zakupie nikt podejmować nie umie).  
 
W dniach od 29 marca do 26 kwietnia wyłożony był do publicznego wglądu projekt Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 20 kwietnia w 
Pałacu Kultury odbyła się publiczna debata na temat Studium, w której uczestniczyliśmy, aby 
wyjaśnić dlaczego w studium nie wskazano terenu Plasomatu pod inwestycje celu 
publicznego, dlaczego na wewnętrznych ulicach Starych Włoch przewidziano zabudowę 
wysoką i dlaczego centrum integracyjne dla naszej społeczności wyznaczono na Rondzie 
Dudajewa. Potem składaliśmy opinie i wnioski na piśmie. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach 
Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy, aby zapewnić uwzględnienie w Studium 
wniosków mieszkańców Włoch.   

10 maja uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych na projekt ulicy Nowolazurowej. 
Konsultacje zorganizowały władze Ursusa z udziałem Zarządu Dróg Miejskich i 
przedstawicieli projektanta (BAKS Spółka z o.o., ). W prezydium zasiadł także Burmistrz 
Włoch – p.M.Wąsowicz (powołany na to stanowisko w marcu). Konsultacje odbywały się 
przede wszystkim dlatego, że wymaga ich dofinansowanie przez Unię Europejską.  Na 
spotkaniu byli zagrożeni tą inwestycją mieszkańcy Włoch. Burmistrz Wąsowicz zadeklarował, 
że będzie popierał słuszne żądania mieszkańców zniwelowania uciążliwości tej trasy. Nie 
zechciał jednak przyjąć zaproszenia Stowarzyszenia, które zadeklarowało szybkie 
przygotowanie takiego spotkania na terenie naszej dzielnicy (aby nie nadużywać gościnności 
Ursusa na roztrząsanie szczegółowych rozwiązań dotyczących tylko Włoch).  
 

W maju Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska opiniowała 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pola Karolińskie (część 
Nowych Włoch). Byliśmy na posiedzeniu tej komisji i pozyskaliśmy informację, że teren 
przeznaczony został na  budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, w tym – komunalne. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia 19 maja odbyło się w ratuszu dzielnicowym spotkanie 
zainteresowanych mieszkańców z Przedstawicielem Biura Naczelnego Architekta Miasta i 
urbanistami przygotowującymi miejscowe plany dla Starych Włoch. Wymieniono poglądy, 
mieszkańcy zgłaszali uwagi i zastrzeżenia. Urbaniści odpowiadali na pytania. Obiecali, że na 
terenie Plasomatu przewidziane będą funkcje  obejmujące usługi publiczne, o które 
mieszkańcy wnosili we wnioskach do Planu (ponad 350) i do Studium.  Po spotkaniu 
Stowarzyszenie złożyło do BNAM pisemne jego podsumowanie. Dyskusja odbywała się w 
trybie roboczych konsultacji, nie oficjalnej procedury przewidzianej ustawą, dlatego dopiero z 
ostatecznego projektu planu dowiemy się, czy potraktowano mieszkańców Włoch po 
partnersku. 

W lutym Burmistrz Dzielnicy Włochy wystąpił do Biura Naczelnego Architekta Miasta o 
ustalenie lokalizacji kolejnej na ul. Naukowej inwestycji „domów komunalnych” polegającej 
na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 
techniczną na terenie działek ew. 110, 130, 131, 132 o powierzchni 6634 m2 w obrębie 2-08-
15 (parzysta strona niezabudowana od ul.Popularnej). Inwestycja obejmuje ogrodzone 3 
budynki o ilości kondygnacji od 3-5 i wysokości do 15 metrów w układzie kaskadowym, 
zaczynającym się najniższym budynkiem od Popularnej. Plan obejmuje 90 mieszkań i 130 
miejsc postojowych. W maju włączyliśmy się do postępowania administracyjnego, w wyniku 
czego BNAM wstrzymał do lutego 2007 wydanie takiej decyzji. Mieliśmy nadzieję, że 
Burmistrz Włoch wycofa swój wniosek na tę lokalizację, bo zgodnie z miejscowym planem, 
który kilka dni wcześniej opiniowany był przez Komisję Zagospodarowania przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy  pięknie zaprojektowane osiedla domów 
wielorodzinnych przewidziane są na obszarze Pól Karolińskich. W tamtym planie 
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przewidziano właśnie, zgodnie ze składanymi wnioskami - inwestycje celu publicznego, 
jakimi są domy komunalne. 
 
W dniu 12 maja 2006r w Szkole Podstawowej Nr 94 odbyły się uroczystości związane z 
obchodami 75-lecia Szkoły i z 15-tą rocznicą reaktywowania Szkole imienia Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Córka pierwszego Kierownika Szkoły – pana 
Antoniego Nowakowskiego - pani Ewa Łopuska – za naszym pośrednictwem – przekazała 
Szkole wielką pamiątkę. To Kronika Szkoły Elementarnej otwartej we Włochach 15 listopada 
1915 roku. Są w niej losy pierwszej włochowskiej szkoły pisane na tle wydarzeń 
historycznych. Są tam zdarzenia zabawne, ale i tragiczne. Są w niej nazwiska ludzi, którzy 
mieli wówczas wielki wpływ na życie we Włochach i na stan oświaty. Kronika - autorstwa 
założyciela i nauczyciela tej pierwszej szkoły pana Antoniego Jędraszko - została przez 
niego dokończona w 1939 roku na prośbę pierwszego kierownika Szkoły nad stawami, przy 
Parkowej - pana Antoniego Nowakowskiego.  
 
W 2006r nie wydaliśmy żadnego numeru Kuli Włochowskiej. Informacje przekazywaliśmy 
przez stronę internetową. 
 
W jesiennych wyborach samorządowych 2006 roku uczestniczyliśmy akcją „Masz głos – 
masz wybór”, mobilizując mieszkańców do uczestnictwa i świadomego wyboru swoich 
przedstawicieli na czteroletnią kadencję opiekunów i gwarantów rozwoju naszego Osiedla, 
(zgodnego z aspiracjami mieszkańców). 
 
Od maja 2006 do końca roku borykaliśmy się w Urzędzie Dzielnicy z utrudnieniami w 
dostępie do informacji publicznej. Odmawiano nam skutecznie udostępnienia zapisów na 
kasetach lub płytach z nagrywanej sesji rady dzielnicy w maju, gdzie nasz przedstawiciel 
przedstawiał po raz kolejny trzy ciągnące się od lat nie załatwione problemy: pozyskanie dla 
mieszkańców Włoch PLASOMATU, właściwej lokalizacji dla domów komunalnych i polityki 
ich budowania oraz sposobu ochrony przez samorząd lokalny Włoch przed 
wielkogabarytową zabudową osiedla. Najpierw tłumaczono, że nagrywanie sesji jest 
wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, potem, że dzielnica nie ma pieniędzy na płytę, w końcu – 
że nie ma warunków technicznych żeby zrobić kopię nagrania. Po kilku miesiącach okazało 
się, że protokół z sesji majowej kompletnie zniekształcił wypowiedzi przedstawiciela 
Stowarzyszenia, który mówił w obecności wszystkich radnych. Żaden z tych radnych nie 
wniósł korekty do protokołu, co dowodzi, że protokołów nie czytają, albo nie rozumieją o 
czym mieszkańcy do nich mówią. Żądanie sprostowania zapisów protokołu spotkało się z 
odmową przewodniczącego rady, ponieważ nie znalazł ścieżki formalnej, w jakiej korekty 
mogły być wprowadzone. 
 
W grudniu na pierwszej, albo drugiej sesji, przywitaliśmy się z nowymi/starymi radnymi, po 
raz kolejny zaproponowaliśmy im konstruktywną współpracę dla dobra dzielnicy oraz 
zaproponowaliśmy, aby stworzyć czteroletnią strategię dla dzielnicy, wg której później 
będziemy oceniać naszych radnych. Radni nie odpowiedzieli nic. Jak zwykle zażądali w tej 
sprawie stanowiska od Burmistrza. Burmistrz im wytłumaczył jak działa współpraca 
Prezydenta Warszawy z organizacjami pozarządowymi (bo to mieści się w jego 
kompetencjach).  Przewodniczącemu Rady Dzielnicy widać  zdawało się, że my prosiliśmy 
go o protekcję u Prezydenta, więc przysłał nam tę informację sporządzoną przez Burmistrza. 
Niestety nie zrozumiał, że Stowarzyszenie oczekuje aktywności radnych (nie prezydenta, czy 
burmistrza).  
 
Dnia 16 grudnia 2006r uczestniczyliśmy, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły – w 
uroczystościach 60 lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st Nr 5 im. H.Wieniawskiego. 
Była to okazja do wyrażenia podziękowania Profesorom i Uczniom tej szkoły za współpracę 
ze Stowarzyszeniem, za uświetnianie uroczystych dni pięknymi koncertami, za to że są 
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widoczni w środowisku lokalnym Włoch. W podziękowaniu, Stowarzyszenie ofiarowało 
Szkole portret Henryka Wieniawskiego. 
 
 
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 w Sesjach 
Rady Warszawy i jej komisji stałych. 
 
Podpisy członków zarządu: 
 
Jolanta Piecuch  
Joanna Bem  
Zofia Poniatowska  
Sławomir Łęcki  


