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WWAA¯̄NNYY    DDLLAA    WW££OOCCHHOOWWIIAANN    WWRRZZEESSIIEEÑÑ::

1) Co roku 16 wrzeœnia spo³ecznoœæ w³ochowska oddaje ho³d ofiarom deportacji 4000 mieszkañców W³och w rocznicê
wydarzeñ 1944 roku. Wielu z wywiezionych mê¿czyzn nigdy  nie wróci³o do domu. Najwa¿niejszymi goœæmi corocznych
uroczystoœci przy pomniku w Parku Kombatanta s¹ uczestnicy i œwiadkowie tamtych wydarzeñ. Pamiêtajmy o nich.
Zesz³oroczne starania upamiêtnienia wydarzeñ z 16 wrzeœnia 1944r nazw¹ ronda u zbiegu ul. Popularnej i al.
Jerozolimskich nie znalaz³y zrozumienia u w³adz Warszawy, ale mieszkañcy W³och powinni zawsze pamiêtaæ. 

2) 18 wrzeœnia - niedziela - msza œwiêta o 12:30 

ROK KATYÑSKI (1940 : 2005)
Prawda - Pamiêæ - Prawo - Przebaczenie

Z okazji tegorocznych obchodów Roku Katyñskiego, w dniu 18 marca 2005 r. w Koœciele Matki Bo¿ej Saletyñskiej  przy
ulicy Popularnej we W³ochach odby³a siê uroczysta Droga Krzy¿owa - POLSKA GOLGOTA WSCHODU wed³ug rozwa¿añ Ks.
Zdzis³awa J. Peszkowskiego. Symbolem uroczystoœci by³ Krzy¿ Katyñski (replika) ufundowany przez nasze Stowarzyszenie,
wykonany przez W³odzimierza Fruczka. W dniu 18 wrzeœnia 2005 r. o godzinie 12:30 odbêdzie siê uroczyste
poœwiêcenie Krzy¿a Katyñskiego, który na sta³e zostanie w naszym Koœciele. Dlatego zarz¹d Stowarzyszenia "S¹siedzkie
W³ochy" serdecznie zaprasza wszystkich Parafian na tê szczególnie uroczyst¹ dla nas wszystkich mszê.
"Potrzebna jest Ludzkoœci œwiadomoœæ tej okrutnej prawdy, aby nigdy wiêcej podobne zbrodnie ludobójstwa nie powtórzy³y
siê, aby nie pozosta³y bezkarne, przemilczane. "Sprawa Katynia - mówi Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II - jest stale obecna w naszej
œwiadomoœci i nie mo¿e byæ wymazana z pamiêci Europy."

3) 23 wrzeœnia 2005r o godz.  9.00 w sali A. w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4
odbêdzie siê rozprawa ze skargi m.in. mieszkañców W³och przeciwko G³ównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
który decyzj¹ OR/ORZ/JGO/4410/114/04 z dnia 19 marca 2004 umorzy³ postêpowanie odwo³awcze setek mieszkañców od
decyzji pozwolenia na rozbudowê lotniska. Wszyscy mieszkañcy, którzy walcz¹ z rozbudow¹ lotniska oraz o prawa
obywatela w Polsce powinni byæ obecni na sali. 

4) 30 wrzeœnia mo¿e dojdzie do skutku spotkanie mieszkañców W³och z burmistrzem dzielnicy.
O spotkanie zarz¹d Stowarzyszenia wyst¹pi³ do Burmistrza Dariusza Seligi dnia 6 wrzeœnia.
Chcemy przeprowadziæ kolejn¹ (mo¿e tym razem konstruktywn¹) debatê na temat poprawy jakoœci ¿ycia w osiedlu, dlatego
poprosiliœmy burmistrza o przedstawienie podczas spotkania informacji na temat:
* rozwi¹zañ komunikacyjnych dla osiedla W³ochy na czas remontu Al. Jerozolimskich oraz udro¿nienia ul.Popularnej
* inwestycji celu publicznego na terenie osiedla W³ochy, m.in.: przychodni zdrowia, kompleksu sportowo-rekreacyjnego,

przejêcia nieruchomoœci przy ul. Techników 40 (PLASOMAT), domów komunalnych, warsztatów terapeutycznych przy ul.
Flagowej 14 oraz inwestycji drogowych

* dba³oœci przez samorz¹d dzielnicowy o ³ad 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)

* dba³oœæ o zieleñ  i oœwietlenie ulic
Okaza³o siê jednak, ¿e burmistrz jest na urlopie do 23 wrzeœnia, st¹d nadzieja, ¿e znajdzie dla mieszkañców czas mo¿e pod
koniec wrzeœnia. No chyba ¿e.... burmistrz dzielnicy W³ochy pan Dariusz Seliga, uzyska mandat pos³a, o który ubiega siê w....
Skierniewicach. Bo, czy wtedy bêdzie mia³a sens nasza wspólna debata o przysz³oœci W³och?  O losie spotkania
powiadomimy Pañstwa na naszej stronie: www.wlochy.org.pl, a tak¿e standardowo w dotychczasowych punktach
kontaktowych.
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W dniu 24 marca 2004r z³o¿yliœmy do Wiceprezydenta
Draby wniosek o podjêcie rokowañ z syndykiem masy
upad³oœciowej by³ej Fabryki PLASOMAT celem nabycia tej
nieruchomoœci na cele publiczne o zasiêgu lokalnym. W
kwietniu ubieg³ego roku walczyliœmy o to na forum komisji
rady miasta. W maju ubieg³ego roku  otrzymaliœmy uchwa³ê
Nr 87/XIX/2004r rady dzielnicy popieraj¹c¹ wniosek
Stowarzyszenia. Interweniowaliœmy wiêc w urzêdzie miasta
o podjêcie stosownych dzia³añ i zajêcie stanowiska w tej
sprawie przez Prezydenta. W lipcu zastêpca prezydenta -
Robert Draba zapewni³ nas, i¿ wniosek zostanie rozpatrzony
niezw³ocznie po zebraniu niezbêdnych opinii. Min¹³ rok -
stanowiska brak. Wydzia³y urzêdu miasta wci¹¿ zbieraj¹
informacje i opinie. Przewodnicz¹cy Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy W³ochy
w styczniu br zobowi¹za³ siê sprawdziæ na jakim etapie jest
sprawa i pisemnie poinformowaæ Stowarzyszenie. Do dziœ
pewnie sprawdza, bo informacji nie otrzymaliœmy. W
miêdzyczasie wszed³ w ¿ycie Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta na lata 2005 - 2013, Dzielnica W³ochy nie zg³osi³a
propozycji rewitalizacji terenów PLASOMATU, ani ¿adnego
innego. W maju 2005r chcieliœmy zapytaæ burmistrza
dzielnicy W³ochy o stan za³atwienia naszego wniosku. Czas
oczekiwania na wizytê - miesi¹c .  Dnia 27 czerwca odby³o
siê spotkanie z burmistrzem Dariuszem Selig¹. W spotkaniu
uczestniczy³ tak¿e wiceburmistrz Micha³ W¹sowicz oraz
naczelnik Maria B³aszczak. (Przypominamy, i¿ ponad 300
osób z³o¿y³o wnioski o przeznaczenie tego terenu w
miejscowym planie na inwestycje celu publicznego.)
Stowarzyszenie reprezentowa³a prezes zarz¹du Jolanta
Piecuch. Prosi³a, aby w³adze dzielnicy zg³osi³y ten obiekt do
planu rewitalizacji sporz¹dzanego na poziomie miasta.
Burmistrz zadeklarowa³ poparcie i zainteresowanie
przejêciem i zagospodarowaniem Plasomatu na kompleks
kulturalno-sportowy. Zobowi¹za³ siê sprawdziæ co siê da w
tej sprawie zrobiæ w "mieœcie" do koñca lipca. Pierwszego
sierpnia zg³osiliœmy siê do burmistrza, ale niestety nie by³o
jeszcze dla nas odpowiedzi. Mieliœmy spotkaæ siê za tydzieñ,
ale za tydzieñ spotkanie zosta³o odwo³ane przez sekretariat
burmistrza. Tymczasem w nowej gazecie dzielnicy nie ma
mowy o Plasomacie, za to jest temat Fortu W³ochy.
Oczywiœcie mieszkañcy W³och zainteresowani s¹
zagospodarowaniem ka¿dego skrawka przestrzeni na cele
publiczne, tyle ¿e oczekujemy otwierania nowych tematów
po zamkniêciu ju¿ otwartych - wiadomo jak siê koñczy
³apanie kilku srok. Czekamy tak¿e na odpowiedŸ od radnych
wybranych z naszego okrêgu, których w czerwcu
zapytaliœmy, co ka¿dy i ka¿da z nich zrobili w tej sprawie. Do
dziœ tylko jeden z nich odpowiedzia³.
z ostatniej chwili: 22 sierpnia prezydent podpisa³ ustawê o
partnerstwie publiczno-prywatnym. 14-15 wrzeœnia w
centrum konferencyjnym DaimlerChrysler (siedziba
Mercedesa we W³ochach) odbywa siê konferencja o
partnerstwie w tym "PPP w projektach sportowo-
rekreacyjnych". Czy to nie dobry znak dla mieszkañców,
którzy marz¹ o kulturze i sporcie w Plasomacie ? Polecamy
konferencjê zarz¹dowi i radnym dzielnicy. Mo¿e jednak da
siê coœ zrobiæ dla mieszkañców osiedla W³ochy i mo¿e
w³aœnie razem z naszym nowym s¹siadem - firm¹
DaimlerChrysler. A jeœli nie, to mo¿e w ramach Programu
Rewitalizacji - na Pradze jest to mo¿liwe. 

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Warszawy, do którego wnioski
sk³adaliœmy w lutym ubieg³ego roku, mia³o byæ
wy³o¿one do publicznego wgl¹du we wrzeœniu 2004r.
Zatwierdzone studium ma byæ podstaw¹ do
wykonywania planów zagospodarowania
przestrzennego. Studium jest wci¹¿ w fazie projektu.
Do projektu dotycz¹cego osiedla W³ochy
zaproponowano zabudowê mieszkaniow¹ z przewag¹
jednorodzinnej, do 12 metrów wysokoœci i powierzchni
czynnej biologicznie - 60% . Projekt studium ma byæ
zaopiniowany przez Radê Urbanistyczn¹ jeszcze we
wrzeœniu, po czym zostanie przekazany do uzgodnieñ
zewnêtrznych. Te nie powinny trwaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c,
a wiêc teoretycznie wy³o¿enie studium do publicznego
wgl¹du mo¿e nast¹piæ jeszcze w tym roku.

Co bêdzie na pó³noc od Popularnej. W wyniku
aktywnoœci spo³ecznoœci w³ochowskiej, w czerwcu
ponad 350 wniosków wp³ynê³o do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzanych
obecnie dla osiedla W³ochy na pó³noc od Popularnej.
Wœród nich wnioski o przeznaczenie terenów by³ego
Plasomatu na inwestycje celu publicznego: 
- boiska do siatkówki, koszykówki, pi³ki rêcznej, tenisa

ziemnego, lodowisko
- ogródek jordanowski
- hala rekreacyjno-sportowa i aqua park
- centrum kulturalne, oœrodek integracyjny dla Klubu

Seniora, œrodowisk kombatanckich, harcerzy,
organizacji pozarz¹dowych i spotkañ samorz¹dowców
z mieszkañcami

- przychodnia zdrowia dla dzieci i doros³ych
- akademia trzeciego wieku, dom pomocy spo³ecznej i

dziennego pobytu seniorów, hospicjum
- warsztaty terapeutyczne 
- komisariat policji
oraz o przestrzenie publiczne na poszczególnych
ulicach. 

Co bêdzie na po³udnie od Popularnej. W terminie do 22
sierpnia 2005r mo¿na by³o sk³adaæ wnioski do planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami Popularn¹ i Kleszczow¹ oraz
Chrobrego i Czereœniow¹. Og³oszenie ukaza³o siê
jedynie w GW z 19 lipca. ¯adnej informacji na stronie
urzêdu dzielnicy W³ochy, ani miasta Warszawy. ¯adnej
informacji radnych dla mieszkañców, ani urzêdu - na
tablicach informacyjnych. Stowarzyszenie dowiedzia³o
siê o tym 16 sierpnia na komisji zagospodarowania
przestrzennego od której standardowo ¿¹daliœmy
informacji o stanie prac. Niestety, ze wzglêdów
technicznych nie mieliœmy dostêpu do internetu.
Natychmiast przyst¹piliœmy do upowszechnienia
informacji, rozlepiaj¹c og³oszenia i przekazuj¹c
informacjê z ust do ust ze wskazaniem na korzystanie z
wzorów zamieszczonych na naszej stronie a
przygotowanych w czerwcu dla obszaru na pó³noc od
Popularnej. Mamy nadziejê, ¿e w ten sposób poszerzy³a
siê znacznie iloœæ z³o¿onych do planu wniosków.  

POZYSKANIE PLASOMATU ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
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INWESTYCJE PUBLICZNE WE W£OCHACH

L.p. Tryb
zamówienia

Przedmiot zamówienia Termin
sk³adania ofert

1. Przetarg
nieograniczony

Pielêgnacja drzewostanu na terenach Dzielnicy
W³ochy m. st. Warszawy w latach 2005 - 2007 

2005-09-13,
13:30 

2. Konkurs Wykonanie architektonicznej koncepcji programowo -
przestrzennej adaptacji dawnego kina "Olsztyn"
po³o¿onego w Warszawie przy ul. Chroœcickiego 14 na
dzia³ce nr ew. 136 obrêb 2-08-06 na potrzeby Domu
Kultury 

2005-09-26,
12:00 

3. Konkurs Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku krytej
p³ywalni z basenem o wymiarach 12,5m x 25,0m oraz
czêœci rekreacyjno-sportowej wraz z zapleczem
technicznym, infrastruktur¹ i parkingiem dla samochodów
przy ul. G³adkiej 16 w Warszawie 

2005-09-26,
12:00 

4. Konkurs Wykonanie architektonicznej koncepcji programowo-
przestrzennej budynku przedszkola przy ul. Solipskiej
17/19 w Warszawie 

2005-10-03,
14:00 

5. Konkurs Wykonanie architektonicznej koncepcji programowo-
przestrzennej budynku komunalnego, wielorodzinnego
po³o¿onego przy ul. Flagowej 14 w Warszawie na
dzia³kach nr ew. 147 i 148 w obrêbie 2-08-05 

2005-10-03,
14:00 

6. Konkurs Wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej
budynku wielorodzinnego na dzia³ce nr ew. 24
po³o¿onego przy ul. Kleszczowej 22 w Warszawie 

2005-10-03,
14:00 

7. Przetarg
nieograniczony

Jednokrotna konserwacja rowów otwartych i urz¹dzeñ
melioracyjnych po³o¿onych na terenie Dzielnicy
W³ochy (wg wykazu zawartego w § 1 umowy) 

2005-09-12,
13:30 

8. Przetarg
nieograniczony

Przebudowa ul. Szczêsnej na odcinku ul. Poziomkowa-
ul.Czó³enkowa i ul. Czó³enkowej

2005-09-07,
13:30

Poni¿ej podajemy Pañstwu informacje zaczerpniête z Biura Zamówieñ Publicznych Urzêdu m.st.Warszawy na temat og³oszonych ostatnio konkursów i przetargów:

Wszystkich zainteresowanych szczegó³ami odsy³amy do strony internetowej urzêdu lub zapraszamy do pytañ pod naszym adresem e-mail.

URZÊDNICZKI GMINY W£OCHY (nie?) WINNE
22 kwietnia 2004r, po ponad dwuletnim procesie, S¹d Rejonowy dla m.st.Warszawy VIII Wydzia³ Karny uzna³ Mariê
Markiewicz i Krystynê Zieliñsk¹ winnymi przestêpstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego pope³nionego przy wydawaniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla biurowca przy ul. Naukowej 11/13 w 1997 roku. Krystyna Zieliñska
nie przes³a³a wówczas z³o¿onych przez cztery strony postêpowania odwo³añ od decyzji do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego, a Maria Markiewicz uprawomocni³a tê decyzjê w pierwszej instancji, czym przekroczy³a swoje
uprawnienia. S¹d uzna³ urzêdniczki winnymi, ale na podstawie art. 66 par.1 i 67 par.1 kodeksu karnego warunkowo
umorzy³ postêpowanie karne w stosunku do oskar¿onych, wyznaczaj¹c okres próby na 2 lata. Od wyroku odwo³a³y siê obie
strony. 6 stycznia 2005r S¹d Okrêgowy w Warszawie X Wydzia³ Karny utrzyma³ wyrok w mocy w stosunku do obu
oskar¿onych. Maria Markiewicz odesz³a z gminy w 2003r, Krystyna Zieliñska zosta³a wówczas przeniesiona do Biura
Naczelnego Architekta Miasta, gdzie pracuje do dziœ w wydziale kierowanym przez Tomasza Zem³ê - by³ego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, a wczeœniej radnego i cz³onka zarz¹du Gminy Warszawa W³ochy. I nikomu w Urzêdzie
Prezydenta to nie przeszkadza.

Barometr Korupcji na Œwiecie 2004 powsta³ na podstawie opinii ponad 50.000 przedstawicieli opinii publicznej z 63
krajów. Zapytano ich o wystêpowanie korupcji w 15 dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Jak powiedzia³ w trakcie prezentacji
raportu 11 sierpnia 2005 r. przewodnicz¹cy Transparency International Peter Eigen: "Gdziekolwiek kwitnie korupcja, cierpi¹
na tym demokracja i prawa cz³owieka. Miliardy ludzi nadal nie mog¹ ufaæ s³u¿¹cym ich interesom politykom i policji lub s¹
zmuszani do p³acenia ³apówek by mieæ dostêp do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji. Barometr Korupcji na Œwiecie
2004, który jest analiz¹ informacji od ponad 50.000 przedstawicieli opinii publicznej z 63 krajów, wykaza³, ¿e partie
polityczne, parlamenty, policja i wymiar sprawiedliwoœci nadal s¹ postrzegane jako najbardziej skorumpowane instytucje
w oczach obywateli na ca³ym œwiecie." (za stron¹ Transparency International Polska)

BAROMETR KORUPCJI NA ŒWIECIE
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K U L A W £ O C H O W S K A

Onegdaj na Mazowszu z braku œrodków przekazu istnia³a potrzeba znalezienia instrumentu szybkiego przep³ywu
informacji. Mieszkaniec otrzymuj¹cy wiadomoœæ zapisywa³ jej treœæ i oddawa³ najbli¿szemu s¹siadowi, 

ten nastêpnemu, itd. Tê formê przekazu nazwano "kul¹". 
W nawi¹zaniu do tej mazowieckiej tradycji, W³ochowianom podajemy Kulê W³ochowsk¹. 

Redaktor wydania: Jolanta Piecuch
Wydawca: Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy, adres redakcji: 02-463 Warszawa, ul. Naukowa 15, telefon: 863 87 05

Sk³ad, ³amanie i druk: Drukarnia "POL-DRUK" Warszawa, ul. Szyszkowa 41, tel./fax: (022) 868 68 81

URZ¥D M.ST. WARSZAWY PRZYST¥PI£ DO PROGRAMU PRZEJRZYSTA POLSKA
"WeŸ udzia³ w monitoringu zadañ realizowanych przez samorz¹dy uczestnicz¹ce w akcji spo³ecznej "Przejrzysta Polska"" -
zapraszaj¹ Rafa³ Kramza, Ryszard Skrzypiec, Micha³ So³tysiak na stronie niezale¿nych organizacji pozarz¹dowych:
www.ngo.pl .
"Od stycznia 2005 trwa akcja spo³eczna pod has³em "Przejrzysta Polska", realizowana przez Gazetê Wyborcz¹,
przygotowana wspólnie przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci, Fundacjê im. S. Batorego, Fundacjê Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Fundacjê Agory, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Œwiatowy. Akcji patronuje Rada Wspieraj¹ca
w sk³adzie: prof. Jerzy Regulski (Prezes FRDL), prof. Andrzej Zoll (Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Micha³ Kulesza, sêdzia
Jerzy Stêpieñ oraz przewodnicz¹cy zwi¹zków samorz¹dowych: Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Unii
Metropolii Polskich, Zwi¹zku Powiatów Polskich. Patronat medialny objê³a TVP 3 i Polskie Radio PR 1. Akcja stanowi
odpowiedŸ na problemy zwi¹zane z korupcj¹ i kryzysem zaufania publicznego do w³adz. Jest przedsiêwziêciem
d³ugofalowym, za pomoc¹ którego wszyscy partnerzy chc¹ siê przyczyniaæ do promowania w³aœciwych standardów ¿ycia
publicznego oraz do pobudzania aktywnoœci obywatelskiej. Celem projektu jest promowanie dobrych praktyk sprzyjaj¹cych
przejrzystoœci oraz wspieranie i nag³aœnianie wysi³ków lokalnych spo³ecznoœci na rzecz poprawy jakoœci ¿ycia publicznego
w œrodowisku lokalnym. Adresatem akcji s¹ samorz¹dy lokalne, które przy wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
zobowi¹zuj¹ siê wprowadziæ do swoich gmin i powiatów 6 zasad dobrego rz¹dzenia: przejrzystoœci, braku tolerancji dla
korupcji, partycypacji spo³ecznej, przewidywalnoœci, fachowoœci i rozliczalnoœci. (...)"

CIEKAWE POZYCJE:
1. Poradnik interesanta w Elektronicznym Wydziale Obs³ugi Mieszkañców m.st.Warszawy który zawiera  przydatne,

szczegó³owe informacje na temat za³atwiania spraw w Urzêdzie Miasta Sto³ecznego Warszawy , strona:
www.um.warszawa.pl/v_syrenka/wom 

2. Przewodnik s¹dowy po procedurach: cywilnej, karnej i s¹dowoadministracyjnej wg stanu prawnego z 30.04.2005r,
autor Pawe³ Kamiñski, publikacja Transparency International Polska, dostêpny na stronie:
www.transparency.pl/wlasna/pliki/przewodnik-sadowy.pdf

3. na stronie www.solidarnosc.org.pl:

POSTERUNEK POLICJI NA CHROBREGO 6 A. 
Czy to spe³nienie naszych postulatów z grudnia 2001r o przywrócenie (zabranego na Okêcie) lub utworzenie nowego
komisariatu na terenie osiedla W³ochy? Czêœæ z Pañstwa mo¿e pamiêta burzliwe spotkanie mieszkañców z w³adzami gminy
w szkole na Cietrzewia(wtedy powsta³a decyzja o powo³aniu naszego Stowarzyszenia).  Trzy lata trwa³y nasze starania u
w³adz gminnych i dzielnicowych, u ró¿nych szczebli komendantów policji. Ten posterunek to nie komisariat, ale lepszy
wróbel... Tyle, ¿e to te¿ nie posterunek a rewir i dzia³a nie tak jak tego oczekiwaliœmy. To nie jest spe³nienie naszych
postulatów. 


