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Zaproszenie na konferencjê
Jak zachowaæ Miasto Ogród W³ochy
15 wrzeœnia 2007 (sobota) godz.11:00
Szko³a Podstawowa Nr 94, ul. Cietrzewia 22a
Zarz¹d Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkañców W³och do wys³uchania konferencji ekspertów i urzêdników na temat planów miejscowych i ³adu przestrzennego osiedli
Stare i Nowe W³ochy, a tak¿e decyzji administracyjnych wydawanych przed zatwierdzeniem planów.
Konferencja organizowana jest jako realizacja zadañ statutowych: dbania o ³ad przestrzenny oraz budowy spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Jest elementem realizacji akcji „Masz g³os - masz
wybór” (o spotkaniu z Burmistrzem 30 marca 2007 i podpisanej
Deklaracji czytaj w g³êbi numeru)
Stanowi kolejne z dzia³añ maj¹cych na celu pobudzenie
urzêdników do uszanowania za³o¿eñ urbanistycznych z pocz¹tku wieku XX Miasta-Ogrodu W³ochy, uszanowania i realizacji aspiracji dzisiejszych mieszkañców do ¿ycia w zielonej
i przyjaznej mieszkañcom czêœci Warszawy.
Celem debaty jest wiarygodne przedstawienie mieszkañcom W³och obecnej sytuacji i wi¹¿¹ce wyznaczenie rozwi¹zañ
dla eliminacji chaosu architektonicznego we W³ochach.
Wœród zaproszonych uczestników debaty s¹: Przewodnicz¹ca
Rady Warszawy Pani Ewa Malinowska-Grupiñska, Prezydent m. st.
Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Przedstawiciele Rady
Architektury i Rozwoju Warszawy, Przedstawiciele Komisji £adu
Przestrzennego Rady Warszawy, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAPP) Pan Marek Mikos, Zastêpcy Dyrektora BAPP: Pani Jolanta Lata³a i Pan Tomasz Zem³a, Przedstawiciel Delegatury BAPP we W³ochach Pani Agnieszka Tyciñska, Dyrektor Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków Pani Ewa Nekanda Trepka, Burmistrz i Radni Dzielnicy W³ochy, Pan Grzegorz
Chojnacki i Robert KuŸmiczuk - autorzy planów miejscowych, eksperci niezale¿ni z SARP i TUP.
Prosimy Pañstwa o zg³aszanie przypadków i pytañ do uczestników debaty, które powinny byæ zaprezentowane i zadane
podczas konferencji. Prosimy o zg³oszenie chêtnych do pomocy w organizacji konferencji, a tak¿e firmy, które chcia³yby
siê przy tej okazji zareklamowaæ. Kontakt: e-mail hanna.
lech@wlochy. org. pl lub telefonicznie: tel. 0608649091.
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DONIESIENIA
Niebawem uruchomiona zostanie nowa, udoskonalona wersja portalu informacyjnego Stowarzyszenia S¹siedzkie W³ochy. Zachêcamy do zagl¹dania na www. wlochy. org. pl!
15 wrzeœnia odbêdzie siê spotkanie ekspertów
i decydentów na temat ³adu/chaosu urbanistycznego Starych i Nowych W³och - przyjmij zaproszenie obok
Plany miejscowe Starych W³och na pó³noc od Popularnej s¹ ju¿ wy³o¿one do publicznej wiadomoœci - czytaj wiêcej w dalszej treœci Kuli.
W dniu 7 sierpnia 2007 r. w Urzêdzie Dzielnicy
W³ochy m. st. Warszawy Wojewoda Mazowiecki
Jacek Sasin podpisa³ Rozporz¹dzenie w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania
dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Nasz komentarz wewn¹trz numeru.
26 lipca 2007 og³oszono obwieszczenie o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa
ulicy Nowo-Lazurowej. Wiêcej na naszej stronie
www. wlochy. org. pl
Rada Warszawy dnia 24 maja 2007r podjê³a
uchwa³ê X/285/2007 w sprawie wyra¿enia zgody
na zawarcie umowy na okres przekraczaj¹cy rok
bud¿etowy na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania pn. „Remont
wiaduktu nad ul. Globusow¹ w ci¹gu ul. Œwierszcza”. Przewidziane œrodki finansowe: 400 tysiêcy
PLN na lata 2007-2008. Potem „tylko” remont.
Na terenie hipermarketu E. Leclerc we W³ochach
funkcjonuje od pewnego czasy punkt oddawania
zu¿ytych baterii. Zachêcamy mieszkañców do
w³aœciwej segregacji tych niebezpiecznych odpadów.
W dniu 9 wrzeœnia 2007 r. na deskach Domu Kultury W³ochy przy ul. Boles³awa Chrobrego 27 wyst¹pi znany i ceniony satyryk Jacek Federowicz.
Wystêp to jesienna inauguracja kabaretowego
cyklu „Œmiechoterapia”. Serdecznie zapraszamy.
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Plany miejscowe Starych W³och
Program debaty*
„Jak zachowaæ Miasto Ogród W³ochy” na pó³noc od Popularnej s¹ ju¿ wy³o¿one
(plany miejscowe Starych i Nowych W³och i decyzje
administracyjne wydawane przed zatwierdzeniem planu)
I. Wprowadzenie - Miasto Ogród W³ochy;
II. Jakie s¹ plany miejscowe ?
III.Jakie s¹ wydawane decyzje o warunkach
zabudowy, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na
budowê ?
IV.Urz¹d i prawo
a. Za³o¿enia tworzenia studium (wg jakich
kryteriów i preferencji);
b. Tworzenie planów :
i. terminy od przyst¹pienia do sporz¹dzenia
planu
ii. jakie s¹ narzêdzia do wyegzekwowania
zgodnoœci planu ze studium i z oczekiwaniami
mieszkañców
c. inwestycje publiczne - domy komunalne,
miejsca integracji lokalnej, przestrzenie
publiczne w planach miejscowych W³och
V. Wspó³praca urzêdu z mieszkañcami i
organizacjami pozarz¹dowymi
a. Wnioski Dzielnicy do studium
b. Wnioski Dzielnicy do planów
c. Rola radnych w teorii i praktyce
d. Spotkanie z urbanistami w maju 2006 - jakie
uwagi uwzglêdniono w projekcie planów
miejscowych obszaru na pó³noc od Popularnej
e. Jakie ma prawa organizacja pozarz¹dowa
lokalna w sprawach planów i decyzji
f. Spotkanie burmistrza z mieszkañcami 30
marca - szans¹ na wiarygodnoœæ i mo¿liwoœæ
wspó³pracy
VI. Jaka jest polityka Prezydenta w zakresie
planów, przestrzeni publicznych, obrotu
nieruchomoœciami? Jak maj¹ postêpowaæ
urzêdnicy do czasu zatwierdzenia planu?
VII. Jaki tryb i harmonogram zatwierdzenia
planów miejscowych W³och ma Rada
Warszawy? Jak uzyskaæ rezultat wieloletniej
batalii mieszkañców o zachowanie W³och jako
osiedla domów jednorodzinnych w zieleni?
Forma: moderowana debata zaproszonych
uczestników, w obecnoœci mieszkañców W³och.
Organizator:
Stowarzyszenie S¹siedzkie
W³ochy
Moderator debaty: Pan Micha³ Kozak Dziennikarz.
* Ka¿dy z bloków zaczyna siê wprowadzeniem
(prezentacj¹), a potem pytania moderatora do
uczestników debaty (oko³o 5 pytañ).
Odpowiedzi przewidziane s¹ po ka¿dym bloku.
Orientacyjny czas konferencji 2,5 godziny (bez
przerwy).

(20 sierpnia-18 wrzeœnia 2007)

bli¿a siê kulminacyjny moment wieloletniej batalii mieszkañców
o zachowanie W³och jako osiedla domów jednorodzinnych w zieleni. Sk³adaliœmy wnioski do Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, wnosiliœmy uwagi do Studium w 2006 roku. W 2002 i 2005 roku sk³adaliœmy wnioski do planów. Wnosiliœmy o zabudowê jednorodzinn¹, o przestrzenie i inwestycje publiczne: zieleñce, boiska, kompleks u¿ytecznoœci
publicznej na terenie Plasomatu, œcie¿ki rowerowe. Dnia 19 maja
2006 roku zainteresowani mieszkañcy spotkali siê z urbanistami
przygotowuj¹cymi plany. Ile z tego urbaniœci wnieœli do projektów
planów mo¿emy sprawdziæ podczas wgl¹du, a potem - podczas
dyskusji publicznej - zadaæ konkretne pytania urbanistom, a tak¿e
urzêdnikom z ratusza. To niepowtarzalna okazja do realizacji dialogu pomiêdzy samorz¹dem a mieszkañcami oraz zwiêkszenia zaanga¿owania obywateli w ¿ycie publiczne. Chcemy namówiæ mieszkañców do wspó³uczestnictwa w podejmowaniu decyzji wa¿nych dla ka¿dego z nas i dla lokalnej spo³ecznoœci jako ca³oœci.
Oba plany s¹ wy³o¿one do publicznego wgl¹du w dniach od 20 sierpnia 2007 r. do 18 wrzeœnia 2007 r. w siedzibie Urzêdu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piêtro XVII w hallu, w godz. od 10.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami dla terenu na pó³noc od Popularnej od Techników do stacji PKP. odbêdzie siê w dniu 7 wrzeœnia 2007 r. w siedzibie Urzêdu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piêtro XX, pok.
2018, o godz. 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami dla terenu na pó³noc od Popularnej od Techników do ul. Naukowej odbêdzie siê w dniu 14 wrzeœnia 2007 r.
w siedzibie Urzêdu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piêtro XX,
pok. 2018, o godz. 16.00.
Spróbujemy podaæ link do prezentowanych dokumentów na naszej
stronie internetowej www. wlochy. org. pl SprawdŸcie Pañstwo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Prezydenta m. st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 paŸdziernika 2007 r.
Tylko tak z³o¿one uwagi maj¹ znaczenie formalno-prawne. Jeœli
urbaniœci ich nie uwzglêdni¹ po okresie wy³o¿enia planu, to bêd¹
musieli je wymieniæ w zestawieniu przedstawianym Radzie Warszawy, która ostatecznie zadecyduje o uwzglêdnieniu, b¹dŸ odrzuceniu uwagi. To jedyny tryb wp³ywu mieszkañców na ostateczne zapisy planu, który stanie siê prawem miejscowym. Teraz ju¿ nie ma
mo¿liwoœci skar¿enia do s¹du niekorzystnych zapisów planu. Trzeba wiêc bardzo przestrzegaæ wyznaczonych w procedurze zatwierdzania planu terminów.
Organizowana przez Stowarzyszenie debata „Jak zachowaæ Miasto
Ogród W³ochy” zbieg³a siê nieoczekiwanie z terminami wy³o¿enia
tych planów i dyskusji publicznych na ich temat. Miejmy nadziejê,
¿e to dobry znak. Pamiêtajmy jednak, ¿e podczas konferencji nie
bêdzie otwartej dyskusji nad planami. Takie dyskusje bêd¹ w PKiN
odpowiednio 7 i 14 wrzeœnia i tam wszyscy zainteresowani musz¹
byæ. Tam urbaniœci odpowiedz¹ na wszystkie pytania, co u³atwi potem ewentualne zg³aszanie formalnych uwag do planu.
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MASZ G£OS-MASZ WYBÓR. DEBATA Z BURMISTRZEM I ZARZ¥DEM
W£OCH O LOKALNYCH PROBLEMACH
Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji
„Masz g³os, masz wybór”, organizowanej przez Fundacjê im. Stefana
Batorego i Stowarzyszenie Szko³a Liderów. Akcja ma na celu budowanie
p³aszczyzny dialogu pomiêdzy samorz¹dem a mieszkañcami oraz zwiêkszenie zaanga¿owania obywateli
w ¿ycie publiczne.
Uczestnicy akcji „Masz g³os, masz wybór” maj¹ za zadania w 2007 roku:
1. Zorganizowanie spotkania mieszkañców z nowo wybranym wójtem/burmistrzem/prezydentem
i ustalenie listy problemów, które
zostan¹ rozwi¹zane podczas ca³ej
kadencji i w pierwszym jej roku.
Efekt spotkania - podpisana przez
wójta/burmistrza/prezydenta deklaracja rozwi¹zania konkretnych
problemów (luty - kwiecieñ)
2. Przeprowadzenie monitoringu, jak
realizowana jest deklaracja (wrzesieñ - paŸdziernik).
3. Zorganizowanie debaty podsumowuj¹cej, co uda³o siê w³adzom
zrobiæ w mijaj¹cym roku (listopad).
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do mieszkañców prezentuj¹cej osi¹gniêcia
i problemy I roku kadencji (listopad).
Spotkanie Burmistrza i Zarz¹du
W³och z mieszkañcami osiedli Stare
i Nowe W³ochy odby³o siê 30 marca
w Szkole Podstawowej przy ul. Cietrzewia. Na debatê przyby³o ponad
stu mieszkañców. Na pocz¹tku spotkania wyst¹pi³ Burmistrz Dzielnicy
W³ochy Pan Micha³ W¹sowicz. Nastêpnie Burmistrz wys³ucha³ pytañ
i za¿aleñ mieszkañców. Iloœæ tematów i temperatura spotkania dowiod³a, ¿e mieszkañcom nie jest obojêtne nasze otoczenie. Oczekuj¹ dba³oœci o ich sprawy. Najwiêksze problemy to postêpuj¹cy chaos urbanistyczny i uci¹¿liwoœæ lotniska. To s¹
tematy, które wykraczaj¹ poza kompetencje w³adz samorz¹du dzielnicowego, ale mieszkañcy oczekuj¹ od
Burmistrza pe³nego zaanga¿owania
tak¿e w te zagadnienia. Nastêpnie
Zarz¹d Dzielnicy w osobach Pana
Burmistrza oraz jego zastêpców: Pa-

ni Janiny Rogg oraz Pana Jerzego Kowaliszyna, udziela³ odpowiedzi na
pytania mieszkañców. Rozbie¿noœci
w postrzeganiu problemów by³y
zbyt du¿e, aby po ponad dwugodzinnej wymianie pogl¹dów wspólnie sformu³owaæ krótk¹ listê problemów najwa¿niejszych. Dlatego Stowarzyszenie (upowa¿nione przez
uczestników spotkania) negocjowa³o
z Burmistrzem treœæ „deklaracji” dotycz¹cej rozwi¹zania konkretnych
problemów w dzielnicy.
Dnia 17 maja 2007 Burmistrz Micha³
W¹sowicz podpisa³ deklaracjê. Oceniaj¹c obecn¹ sytuacjê i liczne postulaty
mieszkañców, za najwa¿niejsze problemy lokalne Burmistrz Dzielnicy uzna³:
· Brak miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
i zwi¹zany z tym chaos urbanistyczny, postêpuj¹cy na terenie
osiedla W³ochy;
· Uci¹¿liwoœæ lotniska im. F. Chopina;
· Brak obiektów sportowo - rekreacyjnych, przedszkoli, nieutwardzone drogi;
W trakcie obecnej kadencji (20062010) Burmistrz bêdzie siê stara³
wraz z Zarz¹dem Dzielnicy W³ochy
rozwi¹zaæ lub niwelowaæ te problemy, poprzez:
· Konsekwentne prezentowanie stanowiska w³adz samorz¹du lokalnego dot. zachowania charakteru
osiedla Nowych i Starych W³och.
· Wspieranie dzia³añ na rzecz
zmniejszenia uci¹¿liwoœci Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty
Lotnicze” (PPL);

· Budowê przedszkola we W³ochach;
· Budowê dwóch obiektów rekreacyjnych we W³ochach;
· Podjêcie inicjatywy na rzecz remontu stacji PKP W³ochy;
Na rok 2007 Burmistrz zadeklarowa³:
· Wesprzeæ organizacjê debaty na
temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i ³adu urbanistycznego we W³ochach (jesieñ 2007r.), z udzia³em
mieszkañców i przedstawicieli
w³adz i biur Miasta Sto³ecznego
Warszawy, w których kompetencjach s¹ decyzje i dzia³ania dotycz¹ce tego problemu. Zarz¹d
Dzielnicy do³o¿y wszelkich starañ,
aby zapewniæ w tym celu w³aœciw¹ reprezentacjê Urzêdników Ratusza. (to ta któr¹ organizuje Stowarzyszenie na dzieñ 15 wrzeœnia
2007 - przyp. red)
· Podj¹æ inicjatywê zmierzaj¹c¹ do
zmiany ustawy w kierunku objêcia PPL Porty Lotnicze obowi¹zkiem p³acenia podatku od nieruchomoœci.
· Rozpocz¹æ realizacjê zadañ dot.
modernizacji i rozbudowy dawnego kina Olsztyn, rozpoczêcie prac
wykonawczych na jesieni 2007r;
· Udostêpniæ do konsultacji mieszkañców koncepcjê kompleksu
planowanego na terenie Fortu
W³ochy (lub w innej lokalizacji
Starych W³och) wraz z harmonogramem jego realizacji.
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· Przyj¹æ wspólnie z organizacjami pozarz¹dowymi dzielnicowy program
dba³oœci o wygl¹d i wizerunek W³och.
Pe³na treœæ deklaracji i protokó³ z przebiegu spotkania s¹ na stronie
www.wlochy.org.pl.
Zarz¹d Stowarzyszenia podziêkowa³ Burmistrzowi za nawi¹zanie wspó³pracy i konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami. (Mo¿e to zmobilizuje tak¿e radnych?) Mamy nadziejê, ¿e wszystkie sprawy poruszane podczas spotkania - uwzglêdnione w protokole i „blokach tematycznych” (przekazanych Burmistrzowi) bêd¹ stopniowo za³atwiane w innym, roboczym trybie. Kilka tematów przewija siê niestety ju¿ od wielu lat. S¹ to sprawy, które mieszkañcy zg³aszali swoim radnym np. w 2003 roku (co mo¿e tak¿e
stanowiæ usprawiedliwienie dla zniecierpliwienia mieszkañców podczas
kolejnego proszenia o to samo).
Mamy nadziejê, ¿e wyjœcie w deklaracji Burmistrza naprzeciw zg³aszanym
podczas spotkania problemom mieszkañców pog³êbi ich wiarê w mo¿liwoœæ konstruktywnej wspó³pracy z wybranymi w³adzami lokalnymi i tworzyæ bêdzie poczucie wspó³odpowiedzialnoœci za rozwój samorz¹dnoœci lokalnej. By³oby to realizacj¹ idei le¿¹cej u podstaw akcji „Masz g³os, masz
wybór”, w ramach której odby³o siê to spotkanie.

PLAN MIEJSCOWY DLA PÓL KAROLIÑSKICH
Projekt planu wy³o¿ony by³ w terminie 23 lipca - 21 sierpnia 2007 roku. Dyskusja publiczna odby³a siê w dniu 26 lipca br. Termin sk³adania uwag do projektu planu up³ywa w dniu 5 wrzeœnia br. Na naszej stronie s¹ zainstalowane linki do projektu planu. Na terenie tym przewidziano kompleksowo, z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ budownictwo wielorodzinne. Mo¿e Pañstwo wiecie, ¿e buduje tam ju¿ deweloper firma Salwator Sp. z o. o. z Krakowa (?).
Podczas dyskusji publicznej dowiedzieliœmy siê, ¿e jest tam te¿ 17-hektarowa
dzia³ka nale¿¹ca do miasta sto³ecznego Warszawy. To wymarzone miejsce
dla budownictwa komunalnego. Stowarzyszenie przy wielu okazjach prosi³o
samorz¹d lokalny o zainteresowanie siê tym terenem i rozpoczêcie tam procesu inwestycyjnego mieszkañ komunalnych. Radni nie przewidzieli takiej inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym dzielnicy, ale na szczêœcie obecny na dyskusji publicznej przedstawiciel Wydzia³u Infrastruktury mówi³ o rozwa¿aniu mo¿liwoœci budowy tam 3 budynków komunalnych. Zobaczymy
wiêc jak przebiegaæ bêd¹ rozwa¿ania i decyzje w tym zakresie w urzêdzie
dzielnicy. Szybka budowa du¿ych budynków komunalnych na tej dzia³ce rozwi¹za³aby problem mieszkañ dla osób potrzebuj¹cych z naszej dzielnicy du¿o skuteczniej ni¿ zawi³a i nieprzejrzysta polityka radnych, o której w artykule „Komunalne W³ochy”.

SPOTKANIE W£OCHOWSKIE
Czerwcowe spotkanie zorganizowane przez Fundacjê Scena Wspó³czesna
w Bibliotece w Parku Kombatanta poœwiêcone by³o idei miast-ogrodów. By³a
to okazja dla wszystkich mieszkañców, aby pozyskaæ wiedzê o za³o¿eniach
przyjêtych przy projektowaniu Miasta-Ogrodu W³ochy. Przedstawicielka Fundacji Pani Magda Baworowska przytoczy³a informacje o idei miast ogrodów
z materia³ów architekt Pani Marii So³tys. Pokaza³a plan pierwszego Miasta-Ogrodu Letchworth Garden City (Wielka Brytania) oraz Miasta Ogrodu W³ochy. Mamy nadziejê, ¿e coraz wiêcej mieszkañców bêdzie interesowaæ siê histori¹ i mo¿liwoœciami zachowania pozosta³oœci Miasta Ogrodu W³ochy. Dziêkujemy Fundacji za te spotkania. Dziœ my zapraszamy na konferencjê (patrz s.
1) „Jak zachowaæ Miasto-Ogród W³ochy” - ten sam temat, ale potraktowany
wspó³czeœnie.

ZIELONE INWESTYCJE
WE W£OCHACH
Po spotkaniu z mieszkañcami 30 marca br., na zlecenie Urzêdu Dzielnicy
przygotowano „Studium wykonalnoœci dla realizacji terenów zieleni urz¹dzonej na wybranych dzia³kach na
obszarze Dzielnicy W³ochy m. st. Warszawy”.
Po wstêpnej selekcji dzia³ek z ogólnej
liczby 1999, ostatecznie wybrano 9,
m. in. wg kryteriów:
· spodziewane spo³eczne zapotrzebowanie na tereny urz¹dzonej zieleni miejskiej,
· podnosz¹cych walor miejsca,
· iloœæ osób mog¹cych korzystaæ z inwestycji,
· bariera naturalna chroni¹ca przed
szkodliwym wp³ywem miejskich
ci¹gów komunikacyjnych o du¿ym
natê¿eniu ruchu,
· miejsce integracji mieszkañców.
Wybrano lokalizacje przy:
1. ul. 17 Stycznia r. ul. Radarowej
2. ul. Geologiczna
3. ul. Materii
4. ul. Janiszowska
5. ul. Czereœniowa - dzia³ka przy przesmyku pomiêdzy Czereœniow¹
a Krañcow¹
6. ul. Chroœcickiego - teren po³o¿ony
w g³êbi osiedla domów jednorodzinnych - bêdzie spe³nia³ rolê placu zabaw dla dzieci, ogrodzony, bezpieczny, dobrze nas³oneczniony i cichy
7. ul. Pi¹tkowska
8. ul. Œwierszcza - pasmo terenu oddzielaj¹ce zabudowê mieszkaniow¹ od
uci¹¿liwej, o du¿ym natê¿eniu ruchu
ul. Œwierszcza i linii kolejowej - miejsce dla zieleni buforowej, o zró¿nicowanej wysokoœci, izoluj¹cej z wkomponowanym ci¹giem pieszym i rowerowym z W³och do Ursusa
9. ul. Œwierszcza - o funkcji zbli¿onej
jak wy¿ej z potrzeb¹ uregulowania
spraw zwi¹zanych z ruchem drogowym - szereg niebezpiecznych
wyjazdów z posesji na ruchliw¹ arteriê - ul. Œwierszcza.
Ze zdziwieniem nie znaleŸliœmy na tej
liœcie ulic w Osiedlu W³ochy, przy których wybudowano domy wielorodzinne, zw³aszcza na pó³noc od Popularnej. Dlaczego? Na nasz¹ interwencjê
otrzymaliœmy deklaracjê, ¿e Urz¹d zaplanuje takie inwestycje na dwóch
dzia³kach przy Naukowej. Kiedy?
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K O M U N A L N E
W czerwcowym Informatorze Ochoty
i W³och radna p. £ucja Emersaj³ow
podsumowa³a zatwierdzony przez
radê dzielnicy W³ochy projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na la-

ta 2008-2012. Z nieœmia³ym optymizmem zaznaczy³a, ¿e jeœli projekt ten
zostanie przyjêty przez radê Warszawy, to w niewielkim stopniu, ale
jednak poprawi nam siê sytuacja
mieszkaniowa. Dokona³am wiêc
podsumowania, bo na posiedzeniach
komisji gospodarki przestrzennej rzeczywiœcie wci¹¿ s³yszê ¿e jest sytuacja
straszna - 300 rodzin czeka na mieszkania komunalne. S³yszê to od 3 lat
mimo ¿e s³yszê te¿, ¿e dzielnica W³ochy jest w czo³ówce budownictwa
komunalnego.
Podsumowanie wymienionych w artykule pani radnej planowanych inwestycji daje w sumie 894 mieszkania. Ale czêœæ z tych mieszkañ (802)
obecni radni planuj¹ oddaæ do u¿ytku dopiero po 2012 roku (ta obietnica ma im chyba zapewniæ sto³ek radnego w kolejnej kadencji, bo a nu¿
nastêpcy by jej nie dotrzymali, czy
dlatego tak planuj¹, bo wiedz¹ ¿e ju¿
ich nie bêdzie?).
Wczeœniej bêd¹ oddane: w 2009 r 15 mieszkañ (na Flagowej 14, gdzie
od 2000r do 2004r obiecane by³y
warsztaty terapeutyczne (w marcu
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2004 obiecane przez radnego A. Turkasa)), w 2010 r - 77 mieszkania (na
Krañcowej - 30 i na Kleszczowej - 47),
co daje w sumie 92 mieszkania. To te,
o których pani radna wspomina
w publikacji. W publikacji pominiêto wszak¿e tak sztandarowe inwestycje komunalne
na Naukowej. Zgodnie z wielkimi tablicami (a tak¿e planem omawianym przez pani¹
radn¹) radni dzielnicy W³ochy
planuj¹ na tej ulicy zbudowaæ
w latach 2010-2011 kolejne
132 mieszkania komunalne.
Do tego trzeba dodaæ 26
mieszkañ na Naukowej 34,
które wabi¹ chêtnych ca³odobowym
oœwietlen i e m
ukoñczonego bud y n k u
(planowany termin
oddania
budynku
d
o
31.01.2007). Wypada tak¿e mo¿e
dodaæ 18 mieszkañ
planowanych do budowy
na ul. P³omyka
(oddanie 2011r).
Podkreœliæ nale¿y,
¿e decyzj¹ radnych zosta³y ju¿ oddane
mieszkania
komunalne
w 2006/2007: na Rybnickiej 28 - 15
mieszkañ i na Dymnej 8 mieszkañ.
W ten sposób do obliczeñ pani radnej mo¿emy dodaæ kolejne 199
mieszkañ. Suma 894 + 199 = 1093
to mieszkania komunalne, które
budujemy dla potrzebuj¹cych
mieszkañców naszej dzielnicy. Wydaje siê, ¿e to pora¿aj¹cy wynik. Gdyby tak komisja przydzielaj¹ca mieszkania do³o¿y³a pewnej starannoœci,
to mo¿e jednak starczy³oby tych
mieszkañ dla 300 oczekuj¹cych potrzebuj¹cych rodzin.
A jeœli Pani radna przewiduje naprawdê tak drastyczny wzrost zapotrzebowania naszych mieszkañców na
mieszkania komunalne, to mo¿e trzeba raczej pomyœleæ o jakimœ progra-
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mie resocjalizacji lub/i przywracania
naszym mieszkañcom zdolnoœci do
zapewniania potrzeb mieszkaniowych we w³asnym zakresie. Samorz¹d lokalny nie bêdzie w stanie zaspokoiæ wzrastaj¹cego w postêpie
geometrycznym popytu na mieszkania komunalne. No, chyba, ¿e przejdziemy na utrzymanie PPL (z podatku od u¿ytkowanych nieruchomoœci
i odszkodowañ za uci¹¿liwoœæ).
Jeszcze jedno. W tej czêœci W³och,
gdzie przewidziana jest dobrze zaprojektowana nowa zabudowa wielorodzinna, i gdzie dzia³ka nale¿¹ca
do miasta ma 17 ha, - mowa o Polach Karoliñskich - rada dzielnicy
W³ochy nie przewidzia³a w wieloletnim planie inwestycyjnym budowy
domów komunalnych. Szkoda, bo

zdj. Inwestycja przy ul. Naukowej 34
tam powinny byæ domy komunalne.
Szybko i skutecznie zaspokojone by³yby potrzeby naprawdê potrzebuj¹cych mieszkañców naszej dzielnicy.
Mieszkania tam powinny byæ najtañsze i najlepiej wyposa¿one w infrastrukturê towarzysz¹c¹. Stowarzyszenie mówi i pisze o potrzebie racjonalnej polityki budownictwa komunalnego od 12 grudnia 2001
(s³ynne 21 postulatów, za które radni siê obrazili), ale widaæ nie takie
potrzeby s¹ najwa¿niejsze dla naszych radnych przy ustalaniu wieloletniego planu inwestycyjnego.
Jolanta Piecuch
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PROSPO£ECZNE CECHY MIESZKAÑCÓW W£OCH
O tym, ¿e Polacy narzekaj¹ wiemy
chyba wszyscy. Bardzo ³atwo przychodzi nam jako narodowi krytyka
postêpowania innych ludzi. Ale czy
naprawdê mamy ku temu racjonalne powody? Zastanówmy siê nad
organizacjami
pozarz¹dowymi
i ludŸmi, którzy staraj¹ siê zrobiæ
coœ dla innych. W samej Warszawie
istnieje 2221 organizacji aktywnoœci
spo³ecznej. Jak pisze prof. Janusz
Grzelak z Wydzia³u Psychologii UW,
„stajemy siê coraz bardziej uspo³ecznieni. '. Wprawdzie startujemy
z bardzo niskiego, w porównaniu
do krajów zachodnich, poziomu aktywnoœci prospo³ecznej, jednak
wzrasta on systematycznie i coraz
bardziej widocznie. W ci¹gu samego tylko roku 2001 iloœæ osób sk³onnych bezinteresownie pracowaæ dla
organizacji pozarz¹dowych wzros³a
o 10% w porównaniu do roku 2000,
co stanowi³o wzrost a¿ o 3,3 mln
osób.
We wrzeœniu 2005 przeprowadzono
badanie na ma³ej próbce (30 osób) mieszkañców W³och. Za³o¿eniem
badania by³a próba odpowiedzi na
pytanie o motywy sk³aniaj¹ce niektórych mieszkañców do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu dzielnicy
i dzia³ania na rzecz polepszenia jej
sytuacji. Choæ nie mo¿na tu mówiæ
o istotnoœci wyników, ujawni³y siê
interesuj¹ce zale¿noœci.
Generalnie, przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ
badanych ocenia³a aktywnoœæ
mieszkañców W³och na polu dzia³ania na rzecz dzielnicy jako bardzo
s³ab¹. Osoby niezaanga¿owane
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, gdzie indziej widz¹ przyczyny braku ogólnej
aktywnoœci mieszkañców, ni¿ osoby
aktywne spo³ecznie. Niezaanga¿owani, za takie przyczyny uwa¿aj¹ m.
in. niesprzyjaj¹ce postawy mieszkañców oraz problemy w dzia³alnoœci takich organizacji, które mog¹
zniechêcaæ cz³onków. W odró¿nieniu do tej opinii, wielu dzia³aczy
spo³ecznych okreœli³o takie problemy, a tak¿e niekompetencjê w³adz

jako motywuj¹ce do dzia³ania. 'Motorem' dla osób wspó³pracuj¹cych
na rzecz dzielnicy jest tak¿e fakt, ¿e
razem pracuje siê po prostu ³atwiej.
Za przeszkodê w dzia³alnoœci uwa¿aj¹ oni niesprawnoœæ i niekompetencjê w³adzy, która przestaje budziæ zaufanie mieszkañców.
Statystycznie wiêcej osób dzia³aj¹cych spo³ecznie ocenia swój wp³yw
na rzeczywistoœæ jako du¿y. Nie
mo¿na tu mówiæ o zale¿noœci przyczynowo skutkowej, na pewno jednak jest to zwi¹zek pozytywny. Byæ
mo¿e ludzie ci zaanga¿owali siê
w dzia³alnoœæ na rzecz innych, gdy¿
tkwi³o w nich g³êbokie przekonanie,
¿e mog¹ mieæ wp³yw na rzeczywistoœæ, jeœli tylko tego zapragn¹.
Z drugiej strony dzia³alnoœæ spo³eczna mo¿e dostarczaæ poczucia wp³ywu na otoczenie i warunki w których ¿yjemy. Niezale¿nie jednak od
tego, co by³o pierwsze - jajko czy
kura - powinniœmy z tego wynieœæ
przekonanie, ¿e dzia³alnoœæ spo³eczna wi¹¿e siê z przekonaniem o posiadaniu wp³ywu na rzeczywistoœæ.
Jeœli wiêc chcemy ¿eby coœ siê zmieni³o, po prostu zacznijmy dzia³aæ!
Nale¿y dodaæ, ¿e badani mieszkañcy
W³och wysoko ocenili pomoc s¹siedzk¹, obejmuj¹c¹ niezbyt szeroki
zasiêg domów, ale okreœlan¹ jako
bardzo przydatn¹, pewn¹ i daj¹c¹
poczucie bezpieczeñstwa i wspólnoty mieszkañców W³och.
Na koniec pragnê bardzo serdecznie
podziêkowaæ wszystkim tym, którzy
poœwiêcili swój czas i energiê na
udzia³ w opisywanym badaniu. Muszê przyznaæ, ¿e serdecznoœæ i chêæ
pomocy, z jak¹ spotka³am siê
w trakcie prowadzenia badañ na
pewno œwiadczy na korzyœæ prospo³ecznych cech mieszkañców W³och.
S¹dzê wiêc, ¿e wystarczy je tylko
obudziæ.
Hanna Bem tekst z lutego 2006

NOWA ESTAKADA
W DRODZE
Budowa estakady w Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Dudajewa do ul. £opuszañskiej rozpoczê³a
siê na dobre. Projekt oprócz nowego
wiaduktu przewiduje m. in. budowê
trzech pasów ruchu na jezdni w obu
kierunkach, przystosowanie nawierzchni do przenoszenia obci¹¿eñ
11,5 T/ oœ pojazdu oraz budowê
œcie¿ek rowerowych i chodników na
ca³ej d³ugoœci przebudowywanego
odcinka.
Budowa nowej estakady warta jest
prawie 66,5 mln z³otych i co z przyjemnoœci¹ zauwa¿amy w 75% finansowana jest ze œrodków unijnych.
Wykonawcami robót s¹ firma STRABAG sp. z o. o. i Przedsiêbiorstwo
Robót Mostowych „MOSTY - £ÓD”
S. A., które wczeœniej realizowa³y
budowê estakady tak¿e na odcinku
od Ronda Zes³añców Syberyjskich
do Mszczonowskiej.
Zakoñczenie realizacji projektu przewidziano na 31 maja 2008 roku.
Ostatnio dochodz¹ nas jednak s³uchy, i¿ estakada mo¿e zostaæ otwarta jeszcze w tym roku! By³oby znakomicie bowiem ju¿ teraz mieszkañcy (g³ównie W³och, ale nie tylko) nara¿eni s¹ na stanie w gigantycznych
korkach na ul. Popularnej oraz
w Alejach w obu kierunkach,
a strach pomyœleæ, jak bêdzie wygl¹da³a sytuacja, gdy rozpocznie siê rok
szkolny, a ludzie wróc¹ z urlopów.
Swoj¹ drog¹ odpowiedzialne za
nadzór ruchu instytucje powinny
pomyœleæ nad wyd³u¿eniem obecnie
zielonego œwiat³a dla kierowców
wje¿d¿aj¹cych na rondo z ul. Popularnej i skrêcaj¹cych w lewo w Al. Jerozolimskie. Obecna regulacja powoduje bowiem, i¿ wiêkszoœæ samochodów zje¿d¿a z ronda na czerwonym œwietle i w sumie co tu du¿o
mówiæ, tylko „dziêki” temu, ¿e czêœæ
kierowców w ten sposób ³amie przepisy, korki nie s¹ jeszcze wiêksze...
Mo¿e czas skoñczyæ z t¹ groteskow¹
sytuacj¹? (MP)
Dane dotycz¹ce inwestycji pochodz¹
ze strony warszawskiego Zarz¹du
Dróg Miejskich.
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UPORZ¥DKOWAÆ SKWER WOKÓ£ DWORCA PKP W£OCHY!
Co widzi przeciêtny cz³owiek, gdy wje¿d¿a
na Stare W³ochy od strony ulicy Globusowej
czy gdy wychodzi z peronów na ulicê Chrobrego? Widzi krzywe, popêkane chodniki.
Widzi œciany posmarowane pseudo-graffiti
i budynek z kasami biletowymi w iœcie socrealistycznym wydaniu. Widzi równie¿ przedziwn¹ konstrukcjê sk³adaj¹c¹ siê z pionowo
u³o¿onych betonowych p³yt, która zdaje siê
ma s³u¿yæ za s³up og³oszeniowy. Ogólnie
rzecz bior¹c otoczenie dworca robi wra¿enie
niechlujnego, zabiedzonego placyku, co niestety nie stawia Starych W³och w najlepszym
œwietle.
Czy¿ nie przyszed³ wreszcie czas by urz¹dziæ
w tym miejscu skwer z prawdziwego zdarzenia?
Okolice wokó³ dworca strasz¹ mieszkañców
W³och (i nie tylko) od dawna. Stan chodników w tej
okolicy wo³a o pomstê - osoby niepe³nosprawne czy
mamy z dzieæmi w wózkach musz¹ siê tamtêdy przeprawiaæ z najwiêkszym trudem. Dlaczego nie ma zejœcia na perony przystosowanego dla wózków?! Dlaczego wszêdzie s¹ progi tak trudne do pokonania?!
Czy w³adze W³och nie mog³yby wy³o¿yæ pieniêdzy na uporz¹dkowanie tego terenu? Przy
okazji mo¿na by w tym miejscu zasadziæ wiêcej zieleni, urz¹dziæ rabatki z kwitn¹cymi
kwiatami, ustawiæ ³aweczki, a mo¿e nawet
ma³¹ dekoracyjn¹ fontannê…Okolice dworca
powinny byæ jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Starych W³ochach! Gdyby
jeszcze PKP zmuszone zosta³o do zaprojektowania i budowy nowego budynku z kasami
by³oby piêknie.
Warto przypomnieæ, i¿ indywidualni mieszkañcy i Stowarzyszenie zwracaj¹ siê do Zarz¹du Dzielnicy o lepsze zagospodarowanie
tego terenu od 2003 roku (s³ownie od czterech lat). W 2004 roku, w wyniku rozmów
Stowarzyszenia ze spó³k¹ PKP przejœcie zosta³o pomalowane, ale samorz¹dowcy nie przyst¹pili
do wspó³pracy z PKP w tym zakresie. Apelujemy do
w³adz naszej dzielnicy o zainteresowanie siê tym terenem, bo jak na razie to miejsce przynosi Starym W³ochom wielki wstyd!
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ZWYCIÊZCY I ZWYCIÊ¯ENI - OOU WOKÓ£ LOTNISKA
Przed kilkoma dniami Wojewoda
Mazowiecki, Jacek Sasin (PiS) podpisa³ gotowe od czerwca 2006 roku
rozporz¹dzenie o utworzeniu Obszaru Ograniczonego U¿ytkowania,
o powierzchni oko³o 50 km. kw., wokó³ lotniska na Okêciu. W odró¿nieniu od poprzednich dwóch wersji,
uchylonych przez WSA/NSA oraz Ministra Œrodowiska, obecne rozporz¹dzenie wolne jest od poprzednich ra¿¹cych b³êdów formalnych, a wiêc
wskazuje granice obszaru poprzez
podanie wspó³rzêdnych oraz wylicza
ponad dziesiêæ tysiêcy (!) dzia³ek dotkniêtych ograniczeniami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa z lotniskiem.
Teoretycznie, wiêc, w³aœciciele wymienionych dzia³ek nie powinni mieæ
problemów formalnych z udowodnieniem prawa do odszkodowania.
Tylko, co z tego, gdy przy obecnych
cenach nieruchomoœci i materia³ów
budowlanych koniecznych do uzyskania w³aœciwej izolacji akustycznej,
skala potencjalnych odszkodowañ
wielokrotnie przekracza mo¿liwoœci
finansowe PPL, operatora lotniska na
Okêciu. Doœwiadczenie mieszkañców
poznañskich Krzesin i „ich” OOU wokó³ lotniska dla F16, uczy, ¿e nawet
zas¹dzone przez s¹d I instancji odszkodowania kwestionowane s¹
przez MON poprzez odwo³anie do II
instancji.
W³adze - te pochodz¹ce zarówno
z SLD jak i z PiS - nie mia³y i nie maj¹
zamiaru wywi¹zywaæ siê ze swoich
obowi¹zków wobec obywateli - celem nadrzêdnym rozporz¹dzenia nie
jest bynajmniej wyp³acenie nale¿nych
odszkodowañ, zgodne z praktyk¹ tego typu inwestycji w krajach UE, ale
umo¿liwienie dokoñczenia uci¹¿liwej
inwestycji, poprzez spe³nienie wymogów formalnych, i to jak najwiêkszym
dla obywateli kosztem. O uci¹¿liwo-

œci zwi¹zanej z ha³asem lotniczym
mówi¹ osoby mieszkaj¹ce poza OOU
wyznaczonym przez wojewodê, m.
in. z Mokotowa, Ochoty i Bemowa.
Nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e tworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania na terenie zamieszka³ym
przez ponad sto tysiêcy osób jest decyzj¹ ze wszech miar absurdaln¹. D¹¿enie do doprowadzenia do zapaœci
urbanistycznej ogromnych obszarów,
od dawna zamieszka³ych, posiadaj¹cych od dawna infrastrukturê miejsk¹, poprzez budowê teraz 4 linii kolejowych i kilku wielopasmowych tras
drogowych w celu rozbudowy lotniska musi niezmiernie dziwiæ i wskazuje na postêpuj¹ce zacofanie w³adz,
niezdolnych do odwa¿nych i d³ugofalowych rozwi¹zañ, w³adz które nie
potrafi¹ siê oderwaæ od myœlenia kategoriami prowizorki i przebrzmia³ych rozwi¹zañ. W zetkniêciu z urzêdnicz¹ machin¹ nawet liczne grupy
obywateli s¹ ca³kowicie bezsilne NSA na przyk³ad wykaza³ siê radosn¹
twórczoœci¹ stwierdzaj¹c, ¿e budowa
wcale nie jest budow¹. W obecnej sytuacji nale¿y przypomnieæ kilka pytañ, które nie straci³y nic ze swoje aktualnoœci:
1. Czemu OOU ma zaledwie powierzchniê ok. 50 km. kw. - choæ
materia³y studialne wyraŸnie mówi³y o 140-160 km kw. przy przepustowoœci lotniska 10 milionów
pasa¿erów rocznie i to mimo tego,
¿e wykorzystywa³y przestarza³y
model, skutecznie odrzucony
w
analogicznych
badaniach
w Wielkiej Brytanii i w Niemczech,
jako zani¿aj¹cy modelowane poziomy?
2. Czy obecny Prezydent Warszawy
wyegzekwuje odszkodowania od
PPL w imieniu miasta - w³aœciciela
wielu obiektów i dzia³ek w OOU,
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w tym kamienic wielorodzinnych
i szkó³?
3. Kiedy rozpocznie siê szeroko zakrojony program badañ zdrowotnych mieszkañców OOU i jego
otoczenia w celu zbadania kosztów zdrowotnych ha³asu lotniczego - tak jak to dziejê siê w okolicach wielu lotnisk w UE?
4. Czemu do dziœ nie zosta³a podana
lokalizacja nowego lotniska centralnego, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiêdzy rz¹dem
SLD i Lechem Kaczyñskim, ówczesnym Prezydentem Warszawy?
5. Czemu zamiast tego forsowane
s¹ dalsze etapy rozbudowy lotniska na Okêciu - np. tzw. trzeci
pas, przepustowoœæ 20 milionów
- a wiêc znacznie wiêcej ni¿ wskazuj¹ materia³y przedstawione
przez PPL - czy¿by celem w³adz
jest wykurzenie mieszkañców
z ca³ej Warszawy?
6. Czy wojewoda, dyrekcja PPL, Minister Infrastruktury zdaj¹ sobie
sprawê ile wynieœæ mog¹ odszkodowania i czy PPL bêdzie dalej
funkcjonowaæ wizj¹ wielomiliardowych obci¹¿eñ i malej¹cych
wp³ywów - skoro w ostatnich 3 latach na Okêciu przyby³o wy³¹cznie
pasa¿erów tzw. tanich linii?
Jacek Bartosiewicz
(od redakcji jeszcze jedno pytanie: Kiedy PPL zacznie wreszcie
p³aciæ podatki od nieruchomoœci,
które bêd¹ trafiaæ do samorz¹du
dzielnicy W³ochy tak poszkodowanej uci¹¿liwoœci¹ lotniska?)

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.
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