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Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. 
 

1. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest budowa społeczeństwa obywatelskiego  

     i harmonijny rozwój dzielnicy, zgodny z ideą Miasta Ogrodu Włochy. 

 

    W 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował szereg tematycznych debat  

     z mieszkańcami: 

-  27 stycznia 2011 r. spotkanie informacyjne ws. budowy ul. Nowolazurowej z udziałem  

    przedstawicieli Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, Projektanta z pracowni  

    BAKS i eksperta ze Stowarzyszenia SISKOM. 

-  14 lutego 2011 r. spotkanie ws. rewitalizacji okolic Dworca PKP w ramach projektu  

     planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska, z udziałem projektantów z  

     pracowni DAWOS i Burmistrza Dzielnicy Włochy. 

-  16 marca 2011 r. spotkanie ws. ułatwień w dzielnicy  dla rodzin z dziećmi 

 21 marca 2011 r. spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dotyczące ustawowego składania 

wniosków do planu miejscowego, podczas którego członkowie Stowarzyszenia 

przygotowali mieszkańców do złożenia wniosków do planu miejscowego 

„Tynkarska” – w jego ramach można było m.in. zgłaszać wnioski dot. przyszłego 

wyglądu okolic Dworca PKP. Efektem było złożenie wniosków przez ok. 80 

mieszkańców . 

-  2 czerwca 2011 spotkanie z burmistrzem ws. zagospodarowania terenów zielonych  

    stawu Cietrzewia i Fortu Włochy  - wspólny spacer  

-  5 września 2011 r. konsultacje na temat wniosków do budżetu dzielnicy na 2012 rok 

 16 listopada 2011 Przywracamy Miasto Ogród Włochy – podsumowanie i plany 

coroczne spotkanie z mieszkańcami  

 

Działając na rzecz stworzenia reprezentacyjnej miejskiej przestrzeni na terenie stacji PKP, 

członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili dnia19 czerwca 2011 r. ankietę wśród 120 

mieszkańców Włoch na temat wizji przyszłości okolic dworca PKP. Wyniki 

zaprezentowane zostały w urzędzie dzielnicy podczas spotkania z urbanistami 

sporządzającymi plan miejscowy dla tego obszaru.  6 lipca 2011 r. złożyliśmy wniosek do  

Zarządu Dzielnicy o zaniechanie  działań, które mogłyby przesądzić o rozwiązaniach 

urbanistycznych niekorzystnych dla tego terenu przed uchwaleniem planu miejscowego (w 

celu uniknięcia podejmowania decyzji bez udziału mieszkańców), a także o ogłoszenie 

konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję rozwiązań. 

 

2. Stowarzyszenie składało wnioski: 

 26 lipca 2011 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Zarządu Dróg Miejskich i prowadziło 

szeroką korespondencję z różnymi partnerami w sprawie wytyczenia w tunelu na ul. 

Dźwigowej ścieżki rowerowej łączącej Włochy z Bemowem – z sukcesem w czerwcu 

2012 

 We wrześniu 2011 r. złożyliśmy wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Odolan, o uwzględnienie budowy lokalnej drogi stanowiącej przedłużenie ul. 

Potrzebnej na Wolę. (ze względu na konieczność zapewnienia alternatywnej 

komunikacji lokalnej w stosunku do ul. Dźwigowej) 

 Złożyliśmy również wnioski o uwzględnienie w budżecie Dzielnicy na 2012 rok  

wydatków m.in. na:  

 

- budowę w dzielnicy stref ogólnodostępnego, bezpłatnego Internetu,  

- projekt Rewitalizacji Tożsamości Wizualnej Miasta Ogrodu Włochy,  
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- niezależne badania emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza na terenie dzielnicy, 

- nabycie i instalację stojaków rowerowych w przestrzeni publicznej Włoch,  

- konsultacje społeczne z mieszkańcami,  

- remonty urządzeń odwadniających i remonty oświetlenia na wybranych ulicach.  

 

3.  Działalność kulturalna 

 Dnia 28 marca 2011r,  w rocznicę deportacji Przywódców Podziemnego Państwa 

Polskiego z więzienia przy ul. Cienistej we Włochach do Moskwy na Łubiankę, 

Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie  z reżyserem – p.Włodzimierzem 

Dusiewiczem oraz projekcję w kinie ADA jego filmu dokumentalnego p.t. 

„SZESNASTU”  

 W 2011 r. Stowarzyszenie złożyło ofertę organizacji III edycji Festiwalu Otwarte 

Ogrody w ramach konkursu na wydarzenie kulturalne w 2012r., ogłoszonego przez 

Dzielnicę Włochy – oferta nie została zakwalifikowana do dotacji. 

 

4. Zarząd Stowarzyszenia zaaranżował zajęcia Nordic walking które prowadzili instruktorzy    

     Klubu Biegacza „Tempo” i odbywały się w okresie czerwiec – październik 2011r na  

     terenie stawów Koziorożca. 

 

5. Działania ponad lokalne 

 

 Stowarzyszenie kontynuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w 

ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego 

przy Prezydent m. st. Warszawy. 

 

 W czerwcu 2011 r. przedstawicielka Stowarzyszenia uczestniczyła w Kongresie 

Ruchów Miejskich (KRM), jaki odbył się w Poznaniu z inicjatywy Stowarzyszenia 

MY-POZNANIACYi weszła do składu  Zespołu Koordynacyjnego KRM. W ramach 

udziału w KRM Stowarzyszenie było współautorem i współorganizatorem projektu 

Miejskiego Skanera Wyborczego, w ramach którego przeprowadzone zostało badanie 

kandydatów do sejmu  pod względem gotowości wsparcia prawnego dla aktywnej roli 

mieszkańców miast w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw miasta. 

 

6. Sprawy wewnętrzne Stowarzyszenia 

 W 2011r (drugim roku V kadencji) Członkami zarządu Stowarzyszenia byli: Jolanta 

Piecuch, Danuta Sroka, Matylda Gadomska, Joanna Święcka, Filip Trojanowski, 

Michał Uss, a Komisji Rewizyjnej: Beata Grzelak, Bożena Szkrabko i Maria 

Franjasz-Mulicka.   

 Zarząd odnotowuje niski wskaźnik regulowania przez członków składek, co nie 

sprzyja powiększeniu skali działalności. Mamy nadzieję na poprawę w tym zakresie 

jak również na darowizny, które mogą być odliczane od podstawy opodatkowania 

przy rocznym rozliczeniu, a które mogłyby zdecydowanie poprawić kondycję 

finansową naszej organizacji działającej w sferze pożytku publicznego. 

 
Warszawa, 20 maja 2012r. 

 

Zarząd:  Jolanta Piecuch Filip Trojanowski Matylda Gadomska Danuta Sroka 

   Michał Uss  Joanna Święcka 


