
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2012 r. 
 

Rok 2012 to 10 lecie rejestracji Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy. Ta rocznica zbiegła się z 

możliwością zdigitalizowania dokumentów i materiałów Stowarzyszenia, które na podstawie umowy 

z  Biblioteką we Włochach zostały umieszczone dla przyszłych pokoleń w Mazowieckiej Bibliotece 

Cyfrowej. 

 

W 2012 roku Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy działało w następujących obszarach: 

 
1. Rewitalizacja okolic dworca PKP Włochy 

• Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, 

w ramach której studenci przygotowali na prośbę mieszkańców dwie koncepcje 

zagospodarowania terenu wokół dworca PKP Włochy. Współpracy towarzyszyła organizacja 

przez Stowarzyszenie dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Włoch w marcu i w 

maju. Projekty można obejrzeć na stronie www.wlochy.org.pl.  

• W lutym i marcu Stowarzyszenie zwróciło  się do Prezydent m.st. Warszawy o nieodpłatne 

przejęcie od PKP gruntu wokół włochowskiego dworca z przeznaczeniem na reprezentacyjną 
przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom. Realizacja tego wniosku możliwa jest w związku 

z gotowością PKP nieodpłatnego oddawania terenów przydworcowych samorządom 

lokalnym.  

• W czerwcu Stowarzyszenie podjęło interwencję w PKP PLK w sprawie pomalowania na 

kanarkowy kolor przejścia podziemnego przy dworcu. Na zorganizowanym przez nas dla 

mieszkańców spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK zaapelowaliśmy o pełną rewitalizację 

przejścia, zgodną z duchem przedwojennej architektury tego miejsca.  

• W czerwcu w sprawie powyższej Stowarzyszenie zaprosiło Dyrektora Zakładu Linii 
Kolejowych w Warszawie - Jana Teleckiego, aby w obecności mieszkańców przedyskutować 

tę kwestię. 

• W czerwcu Stowarzyszenie złożyło także uwagi do planu miejscowego tzw. Tynkarska m.in. o 

zmianę przeznaczenia terenu dworcowego - z handlowo-biurowego na przestrzeń publiczną z 

zielenią, fontanną i małą architekturą. Projektanci nie zmienili w całości przeznaczenia, ale 

oprócz wielofunkcyjnego budynku  dopuścili wprowadzenie zieleni, fontanny oraz inwestycji 

celu publicznego. To sprzyja możliwości przejęcia tego terenu przez samorząd Warszawy.  

 

2. Walka z chaosem urbanistyczno-architektonicznym w Dzielnicy 

• W maju Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie mieszkańców z planistami sporządzającymi 

plan miejscowy „Tynkarska” obejmujący m.in. ulice Łamana, Sklepowa, Solipska, Fasolowa, 

Nowolazurowa. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 mieszkańców Włoch, którzy w ten 

sposób mogli lepiej przygotować swoje uwagi do planu.  

• Samo Stowarzyszenie także złożyło uwagi do tego planu, m.in.: o rezygnację z nowo 

projektowanych ulic i  o wykreślenie możliwości zabudowy w granicy działki. W wyniku 
rozpatrzenia uwag złożonych przez mieszkańców, zlikwidowano większość zapisów o 

bulwersującej mieszkańców lokalizacji nowych i otwieraniu prywatnych dróg na tym terenie. 

 

3. Dzielnica przyjazna rowerom 

• Dzięki interwencji Stowarzyszenia w 2011 roku w Zarządzie Dróg Miejskich, w 2012 roku na 

ul. Dźwigowej wykonana została ścieżka rowerowa. 



• W sierpniu Stowarzyszenie złożyło wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego o włączenie 

Włoch do systemu rowerów miejskich Veturilo.   

• We wrześniu Stowarzyszenie złożyło wniosek do władz dzielnicy o ustawienie we wskazanych 

przez mieszkańców miejscach  stojaków rowerowych, które usprawnią poruszanie się 

rowerami prywatnymi, np. przy poczcie czy kościele.   

4. Rewitalizacja  

W lutym przedstawicielka Stowarzyszenia uczestniczyła w debacie na temat mikroprogramu 
rewitalizacji w dzielnicy Włochy, jakie miało miejsce na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Rady Warszawy. Podkreśliła oczekiwania mieszkańców dotyczące rewitalizacji obszaru około 

dworcowego we Włochach. 

 

5. Transport publiczny 

W  marcu Stowarzyszenie wystąpiło do ZTM o ustanowienie nowego przystanku autobusowego przy 

ulicy Popularnej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Stawy dla autobusów 178 i 191. 

 

6. Działalność ponad lokalna w Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania 

Przestrzennego  

• Stowarzyszenie było inicjatorem  i współtwórcą (w ramach Komisji Dialogu Społecznego przy 

Prezydent m.st. Warszawy)  broszury dla mieszkańców Warszawy: „Jak powstają plany 

zagospodarowania przestrzennego w Warszawie”, która była we wrześniu dodatkiem do  

dzienników: Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. 

• Stowarzyszenie było koordynatorem prac  Komisji  Dialogu Społecznego nad poprawą 

komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie. Organizacje należące do 

KDS, a także dzielnicowe komisje dialogu społecznego z Ursusa i Żoliborza wspólnie 
wypracowały  projekt działań na poziomie samorządu warszawskiego, które mogą skutecznie  

poprawić efektywne uczestnictwo mieszkańców Warszawy w planowaniu przestrzennym. 

  

7. Stowarzyszenie jest aktywnym uczestnikiem Kongresu Ruchów Miejskich.  

• Podczas Kongresu w Łodzi, Prezes Stowarzyszenia współkoordynowała prace Grupy 

Planowania Przestrzennego.  

• We wrześniu, jako przedstawicielka Kongresu Ruchów  Miejskich na Kongresie Urbanistyki 

Polskiej w Lublinie  wygłosiła referat: Społeczna informacja zwrotna o skuteczności prawa i o 
jakości projektowania miast  

• W listopadzie z ramienia Kongresu Ruchów Miejskich Prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w 

Forum Debaty Publicznej w Kancelarii Prezydenta RP, a także w  Poznaniu w konferencji 

Dobra Przestrzeń Miasta, organizowanej przez Stowarzyszenie MY-POZNANIACY.  
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