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Konsultacje ws. placu przy stacji pkp
włochy oczami rodziców

miejsca w dzielnicy przyjazne dzieciom
męska Szopa na ul. rybnickiej
młodzi społecznicy z włoch

ogród na ul. rybnickiej 18 
podczas festiwalu otwarte ogrody
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stowarzyszenie sąsiedzkie włochy

kula włochowska

 

 

Obszary naszej aktywności to przede wszystkim:

•	 walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
•	 rewitalizacja przestrzeni miejskiej m.in. placu przy stacji  

PKP Warszawa Włochy
•	 tworzenie „Włochowskich Skwerów Miejskich”, czyli zielonych,  

rekreacyjnych przestrzeni dla mieszkańców
•	 rozwój Starych i Nowych Włoch zgodny z ideą miasta-ogrodu 
•	 monitoring funkcjonowania organów samorządowych i urzędów pod kątem  

zgodności ich działań z interesem mieszkańców
•	 poprawa infrastruktury komunikacyjnej i społecznej we Włochach
•	 integracja mieszkańców Włoch poprzez organizację wydarzeń społecznych  

i kulturalnych
•	 wydawanie „Kuli Włochowskiej”. 

Naszym przedstawicielem w Radzie Dzielnicy Włochy 
w kadencji 2014-2018 jest Klaudia Jastrzębska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W NASZYM STOWARZYSZENIU. 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dowiedz się więcej o nas na: www.wlochy.org.pl

stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy to apolityczna 
organizacja pozarządowa działająca od 2002 roku. 

Zrzeszamy mieszkańców i miłośników Włoch. 

Nasz główny cel to budowa społeczeństwa obywatelskiego 
w dzielnicy i aktywny udział w kształtowaniu 

przestrzeni miejskiej Włoch. 
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nr 36/lipiec/sierpień 2016

miłośnicy produktów z popularnego w na-
szej dzielnicy serwisu „Lokalny Rolnik” mogą korzystać 
z nowej grupy zakupowej powstałej w Starych Włochach. 
Punkt odbioru przewidziano na ul. Zbocze. Więcej infor-
macji na lokalnyrolnik.pl/purissima. Grupy zakupowe 
w naszej dzielnicy działają także przy Co Nieco Cafe 
w Nowych Włochach oraz  w ramach grupy „Czardasza” 
na Okęciu.

ruszyły prace nad przygotowaniem kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego. We Włochach 6 paździer-
nika odbyło się pierwsze spotkanie dzielnicowego zespołu 
ds. budżetu, w skład którego weszli mieszkańcy, radni, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także 
urzędnicy. Warto odnotować, że w czwartej już edycji bu-
dżetu, Urząd Miasta wprowadził kilka istotnych zmian 
w zasadach. M.in. wydłużony zostanie okres głosowania 
na wybrane projekty, a na listach poparcia dla projektu 
nie będą już wymagane numery PESEL mieszkańców. 
Ponadto wprowadzony zostanie próg 10% poparcia w gło-
sowaniu – projekty, które go nie przekroczą nie będą mo-
gły zostać zrealizowane. Jeśli chcecie wprowadzać realne 
zmiany w naszej dzielnicy, zachęcamy do opracowywania 
i składania projektów w ramach budżetu obywatelskiego! 
Więcej informacji na twojbudzet.um.warszawa.pl

u zbiegu ul. Potrzebnej i ul. Ciszewskiej, 
a także przy skrzyżowaniu ul. Potrzebnej z ul. Nastro-
jową pojawiły się dodatkowe latarnie oświetlające przej-
ścia dla pieszych. Dzięki temu poprawi się bezpieczeń-
stwo mieszkańców przechodzących po zmroku przez ulicę 
w tych miejscach. To kolejna inwestycja zrealizowana 
w ramach budżetu obywatelskiego, którą wybrali miesz-
kańcy w zeszłorocznym głosowaniu (projekt zebrał ponad 
750 głosów).

na początku października Stowarzyszenie 
Sąsiedzkie Włochy złożyło do Zarządu Dzielnicy wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie 
zagospodarowania terenu wokół stacji PKP Warszawa 
Włochy. Pod wnioskiem podpisało się blisko 300 miesz-
kańców (wymagana liczba podpisów zgodnie z uchwałą 
Rady Warszawy to minimum 200). Wniosek złożyliśmy, 
ponieważ przez blisko rok nie doczekaliśmy się obieca-
nych nam przez miasto w listopadzie zeszłego roku spe-
cjalnych warsztatów architektonicznych dla mieszkań-
ców. A jak wygląda plac przy stacji niestety każdy widzi. 
To teren niezwykle zaniedbany, przypadkowo zagospoda-
rowany, w którym dominuje architektoniczny i reklamo-
wy chaos. Stowarzyszenie wspólnie z mieszkańcami od 
dziewięciu lat zabiega o zmianę wyglądu tego miejsca. 
Teren wokół stacji PKP Warszawa Włochy stanowi serce 
dawnego Miasta Ogrodu Włochy i powinien być wizytów-
ką naszej dzielnicy. Chcemy, by mieszkańcy w toku kon-
sultacji społecznych mieli szansę wypowiedzieć się co do 
przyszłości tego miejsca. To o tyle ważne, że od dłuższe-
go czasu słyszymy o próbach znalezienia przez PKP S.A. 
prywatnego inwestora, który postawiłby na placu budy-
nek usługowo-handlowy. Jednak przez brak obowiązują-
cego planu miejscowego dla tej okolicy, nie mamy żadnej 
gwarancji na przekształcenie placu w estetyczną, przyja-
zną przestrzeń sprzyjającą lokalnej integracji. Chcemy, 
by dzięki konsultacjom głos mieszkańców stał się bardziej 
słyszalny, a nasze potrzeby zostały uwzględnione przez 
wszystkie instytucje mające wpływ na przyszły wygląd 
tego miejsca. 

reklamy nachalnie umieszczane w przestrze-
ni miejskiej to prawdziwa plaga polskich miast. Nieste-
ty na warszawskich ulicach nie brakuje nielegalnych 
billboardów czy nośników bezprawnie umieszczanych 
na przyczepach aut. Warto pamiętać, że możemy takie 
przypadki zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). 
Tylko we wrześniu służby ZDM skontrolowały blisko 100 
ulic i ponad 300 nośników reklamowych, z czego blisko 
100 zostało usuniętych. Jak można zgłosić nielegalną re-
klamę?   Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem 
jest kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu za pośrednic-
twem numeru 19115 lub strony warszawa19115.pl.

chcemy konsultacji 
ws. placu przy stacji

lokalny rolnik 
we włochach

budżet partycypacyjny 
2017/2018

Zgłaszajmy 
nielegalne reklamy dodatkowe oświetlenie 

na ul. potrzebnej



kula włochowska

4

ład przestrzenny

posiedzenie dzielnicowej Komisji Ładu Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska odbyło się 20 września 
w Urzędzie Dzielnicy Włochy. Oprócz lokalnych tematów 
radni zajęli się też kwestią utworzenia nowej jednostki 
w mieście w postaci Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. To 
właśnie ta instytucja ma od przyszłego roku przejąć od 
dzielnic kompetencje w zakresie zarządzania i utrzyma-
nia terenów zielonych na terenie całej Warszawy. Radni 
opowiedzieli się przeciwko takiemu rozwiązaniu argu-
mentując, że dzielnice są w stanie lepiej koordynować 
lokalne sprawy związane z zielonymi terenami. 

Co z budową ścieżki na ul. ks. Chrościckiego?
W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego 

w 2014 roku mieszkańcy Włoch zagłosowali za projektem, 
w ramach którego miała zostać przygotowana dokumen-
tacja projektowa dla budowy ścieżki rowerowej na ul. ks. 
J. Chrościckiego. Dokumentacja powstała, jednak zaraz 
po tym temat budowy ścieżki ucichł. Przełom nastąpił 
w lutym 2016 roku, gdy miasto przyznało Zarządowi Dróg 
Miejskich (ZDM) środki na wykonanie inwestycji. Na po-
czątku września ZDM ogłosił przetarg na budowę ścież-
ki. Ma ona powstać w szerokim pasie zieleni biegnącym 
wzdłuż ul. ks. Chrościckiego. Budowa obejmuje odcinek 
od al. 4 Czerwca 1989 r. (gdzie łączy się z istniejącymi 
drogami dla rowerów) do ul. Łuki Wielkie (gdzie możliwe 
będzie włączenie się do ruchu lub wjazd do parku). Droga 
dla rowerów będzie wykonana z asfaltu. Nowa trasa ma 
powstać jeszcze w tym roku, a cała inwestycja ma pochło-
nąć blisko 750 000 zł. Na posiedzeniu komisji, a także 
w rozmowach z mieszkańcami nawiązała się jednak dys-
kusja na temat bezpieczeństwa, estetyki i celowości wy-
konania ścieżki. Jako przykład w argumentacji przywoły-
wano ścieżkę przy ul. Popularnej, która według statystyk 
nie jest do końca bezpieczna (szczególnie przy skrzyżowa-
niu z ul. Techników). Padło pytanie czy w dzielnicy nie 
ma ważniejszych miejsc, gdzie mogłaby powstać ścieżka 
np. ul. Globusowa, Chrobrego czy Wałowicka. Mieszkańcy 
zastanawiają się też, czy ścieżki nie można zastąpić po  
prostu pasem rowerowym na jezdni, który nie ingerował 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
by w biegnący wzdłuż ul. ks. J. Chrościckiego pas zieleni. 
Na wniosek jednego z radnych został złożony wniosek do 
ZDM o wstrzymanie inwestycji i poddanie projektu pod 
konsultacje społeczne.

Spożywanie alkoholu w Parku Kombatantów
Libacje alkoholowe w Parku Kombatantów to 

problem często podnoszony przez mieszkańców Włoch, 
zwłaszcza rodziców z małymi dziećmi. Osoby spożywające 
alkohol, a także pozostawione na ławkach puste butel-
ki i śmieci to codzienny widok dla osób odwiedzających 
park. Dlatego radni biorący udział w posiedzeniu komisji 
20 września zdecydowali skierować się ten problem do 
Komisji Bezpieczeństwa Dzielnicy, a także wystosować 
pytanie do Delegatury Bezpieczeństwa o liczbę interwen-
cji na terenie Parku Kombatantów w ostatnich latach. 
Tu warto zaznaczyć, że nie ma w planach zamykania 
funkcjonujących przy wejściu do parku kiosku czy skle-
pu, a intencją radnych jest tylko zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Klaudia Jastrzębska

wieści 
z samorządu

Na wrześniowym posiedzeniu komisji ładu przestrzennego 
radni omawiali m.in. plany budowy ścieżki rowerowej 

na ul. ks. Chrościckiego i problem spożywania alkoholu 
w parku Kombatantów.

ul. ks. J. Chrościckiego
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Festiwal i Piknik zostały dofinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach  
realizowanego przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy projektu „Aktywne Miasto Ogród Włochy”. 

Organizacja wydarzeń nie byłaby także możliwa, gdyby nie ogromne oddolne zaangażowanie, entuzjazm 
i społeczna praca wielu mieszkańców Włoch i wolontariuszy. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

festiwal Otwarte Ogrody odbył się w dniach 27-28 sierpnia 2016 r. To wyjątkowa inicjatywa, w ramach 
której wydarzenia mają miejsce w prywatnych ogrodach mieszkańców Włoch, a także w wybranych lokalizacjach 
w przestrzeni publicznej. W programie Festiwalu znalazło się m.in. Sąsiedzkie Śniadanie na ul. Łuki Małe, ogród 
podróżniczy na ul. Czereśniowej, ogród artystyczny na ul. Rybnickiej, spacer po Forcie Włochy, a także zwiedzanie 
siedziby Straży Pożarnej na ul. ks. J. Chrościckiego. Mamy nadzieję, że Festiwal był dobrą okazją dla mieszkańców 
do lepszego poznania historii Miasta Ogrodu Włochy, pogłębienia sąsiedzkiej integracji, a także dobrej zabawy dla 
całych rodzin! 

18 września w Parku Cietrzewia odbyła się II edycja Pikniku Aktywnych Mieszkańców. Idea Pikniku naro-
dziła się na forum Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego we Włochach. Tegoroczną edycję zorganizowały wspólnie 
włochowskie organizacje pozarządowe, mieszkańcy, a także instytucje samorządowe. W programie Pikniku znalazła się 
prezentacja włochowskich inicjatyw z obszaru m.in. ładu przestrzennego, rodziny, polityki senioralnej, historii Włoch, 
adopcji zwierząt, aktywizacji młodzieży i pomocy społecznej. Była też mini-strefa kulinarna z foodtruckami i wiele 
atrakcji dla rodzin z dziećmi. Piknik był dobrą okazją do lepszego poznania włochowskich organizacji pozarządowych 
i wielu oddolnych inicjatyw realizowanych w naszej dzielnicy. Na Pikniku swoje stoiska wystawiły: Fundacja Willa 
Jasny Dom, Stowarzyszenie Aktywacja, Fundacja im. ks. Rumianka, Harcerze ZHP Warszawa Ursus, Kobieca Sa-
mopomoc Zawodowa, Stowarzyszenie Sercem Malowane, Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 
Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, Projekt „Nasze Włochy”, Caritas Włochy, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na 
Paluchu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Dzielnicy oraz Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy - koordynator Pikniku.

mk

aktywne lato 
we włochach

końcówka lata była dla naszego stowarzyszenia 
niezwykle pracowita. W sierpniu, po kilkuletniej przerwie, 
zorganizowaliśmy festiwal otwarte ogrody, a w połowie 
września II włochowski piknik aktywnych mieszkańców. 
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Agnieszka:  Można napić się kawy, zjeść ciastko, a dziecko może się pobawić. Mają zabawki i stoliczek plus krzeseł-
ka dla maluchów.

Anna: Zawsze można się tu podczas spacerów schronić przed deszczem, skorzystać z toalety, panie nawet kawę raz 
oferowały :) w czytelni są zabawki dla dzieci, można z niemowlęciem też posiedzieć w przyjaznej atmosferze :)

Emilia: Bardzo ciekawa placówka wsparcia dla całych rodzin i działający przy niej Klub MAM - stworzony przez 
mamy dla mam i dzieci oraz chętnych tatusiów. Przy CAR tworzy się Kącik Relaksu dla rodzin z dziećmi - zielone 
i bezpieczne miejsce spotkań.

Anna: Miła obsługa, kącik ze stolikiem, tablicą i zabawkami dla dzieci. Minusem jest brak przewijaka i dziecięcych 
porcji posiłków.

Agata: Zabawki, książeczki, ogródek dla dzieci. Często mają akcje tematyczne – np. dekorowanie pierników itp. 
Dzieciory zawsze ganiają i nikomu nie przeszkadzają :) z wózkiem też się można wpakować. Mają przewijak, nocnik, 
stołeczek do umywalki i parę razy widziałam pieluchy dla gości ;)

Ola: Fajne miejsce już dla siedzącego dziecka. Do wykorzystania plac dmuchany, dla maluszków z mikro basenem 
z piłeczkami, zjeżdżalnią i innymi gadżetami dla maluchów, dla starszych dzieci małpi gaj. Dla rodziców i dobra 
kawa się znajdzie, i miejsce ze stolikiem. Organizują także urodziny. To co jest dla mnie na minus to utylizacja 
zabawek - wydaje mi się, że na samym początku było ich więcej i były sprawne, teraz jest ich o wiele mniej, a jakość 
pozostawia wiele do życzenia (ta część dla mniejszych dzieci).
Karolina: Polecam jak dziecko ma potrzebę się wyszaleć. Robiliśmy też tam dwa razy urodziny i bardzo polecam. 
Obsługa miła i pomocna.

Ola: Dorota ma super podejście do maluchów. Potrafi zagadać i wytłumaczyć co robi tak, że moje są zapatrzone jak 
w obrazek i słuchają :).
Ilona: Obsługa bardzo  tolerancyjna dla dzieciaków, choćby nie wiem jakim tornadem były :).

włochowskie mamy 
polecają

postanowiliśmy stworzyć subiektywny mini-przewodnik 
po włochowskich miejscach i usługach przyjaznych 

rodzinom. o rekomendacje poprosiliśmy mamy mieszkające 
w naszej dzielnicy. oto wyniki. 

bakery home caffe, osiedle zielona italia, ul. obywatelska 5

biblioteka publiczna w parku kombatantów

centrum aktywnej rodziny (car), ul. rybnicka 25

city restaurant, popularna 62a (dawniej five restaurant)

co nieco cafe, ul. ks. j. chrościckiego 15

fiku smyku sala zabaw, al. jerozolimskie 200

fryzjer włos z pazurem, ul. obywatelska 5 lok. 7
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Za pomoc w stworzeniu listy serdecznie dziękujemy Oli Lenarczyk – administratorce facebookowej grupy 

„Mamy we Włochach i Ursusie” https://www.facebook.com/groups/1537545456507997/

Ola: Mega fajny park ze stawami. Dobre miejsce dla mam i malutkich noworodków i niemowląt do chodzenia space-
rowym tempem naokoło stawów. Dla większych bobasów dobre miejsce na edukację o ptaszkach/kaczkach. Duży plac 
zabaw z trzema piaskownicami, kilkoma zjeżdżalniami, wspinaczkami, huśtawkami oraz siłownia pod chmurką. I co 
najważniejsze - na terenie parku jest darmowe WiFi oraz publiczna (zadbana, czysta i bezpłatna) toaleta.

Beata: Fajnie, że jest podział na place dla mniejszych i większych dzieci :). Można spokojnie malucha puścić i się 
bawi. Starsza korzysta z większego placyku i też się dobrze bawi, tylko na obu placykach brakuje jak dla mnie huś-
tawki czy pająka do bujania.
Ula: Ten placyk dla mniejszych kocham szczególnie, bo są na tyle dostosowane sprzęty, że małe dziecko sobie samo 
radzi i nie trzeba asystować przy wchodzeniu na nie.

Agata: Mega zjeżdżalnia z wielkiej rury! Sama zjeżdżałam :) plus ostatnio dostawili plac zabaw w postaci huśta-
wek, chyba równoważni. W budżecie partycypacyjnym wygrał projekt na rozbudowę, wiec pokażą się kolejne atrakcje. 
Zimą można zjeżdżać z górki na sankach, ale to raczej dla maluchów. 

Ola: Korzystamy przy sesjach wszelakiego typu. Mam brzuszkową, noworodkową i rodzinną robioną w mini-sesji 
wiosennej. Można też zrobić zdjęcie do dokumentów, kiedy dzieci bawią się zabawkami w kąciku zabaw. Fajna spra-
wa, że jest takie miejsce, w którym można zrobić zdjęcia, powybierać ciuszki dla dzieci i tła, ale też spokojnie poroz-
mawiać i coś ustalić, a dzieciak się bawi.
Agnieszka: Ja też polecam. Moja córka uwielbia się bawić tam wszelkimi akcesoriami, a przy okazji powstają pięk-
ne zdjęcia.

Agnieszka: Chodziłam tam na gordonki i ćwiczenia dla mam z małymi dziećmi. Fajne zajęcia i można poznać fajne 
dziewczyny. Bardzo miłe prowadzące, a właścicielka, która jest położną przy okazji służy radą.
Edyta: Chodziłam tam na fitness dla kobiet w ciąży i też byłam bardzo zadowolona.

Małgosia: Pizza świetna, rewelacyjne desery (polecam mascarpone z malinami), kącik do rysowania dla dzieci 
(z wystawą prac), wyższe krzesełka dla dzieci (2 rodzaje), przewijak w łazience. Bardzo przyjemne miejsce na rodzin-
ny obiad.

Marta: Jedzenie bardzo dobre, miła obsługa, niewielki kącik dla dzieci.
Ola: Jest trawka, są leżaczki, jest ogródek i mały placyk zabaw na terenie restauracji - fajna sprawa na obiady ro-
dzinne latem. Są też lody, więc dla nas obowiązkowy przystanek spacerowy.

Ania: Bardzo duży wybór, profesjonalna obsługa.
Karolina: Korzystałam dwa razy. Fajna sprawa jak nie ma się ochoty kupować dziecku całego stroju na bal samo-
dzielnie. 

place zabaw, park kombatantów

plac Wolności, ul.Dymna, plac zabaw "psia Górka" 

studio fotografii rodzinnej frugie, ul. globusowa 9

szkoła rodzenia beauty mama, śląska 10

trattoria bellagio, ul chrobrego 25

tre orsi restauracja, park cietrzewia

Wypożyczalnia Strojów Karnawałowych i Teatralnych Czarodziejka, ul. popularna 29 a

park cietrzewia
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PLUSY: 
Kocham we Włochach klimat małego miasta, ni-

ską zabudowę, dużo zieleni, parki. Może z wyłączeniem 
pasa do lądowania jest cicho i zielono. Uważam, że to 
dobre miejsce dla rodzin z dziećmi. Bardzo podoba mi 
się sąsiedzka integracja, wspólne akcje promocyjne. Jest 
wszędzie blisko i powstaje coraz więcej fajnych miejsc 
dla rodziców i dla dzieci. Coraz więcej placówek myśli 
o tym, aby urozmaicać maluchom czas – w szczególności 
w weekendy. Nowopowstające trasy rowerowe, przedszko-
la (których dalej jest za mało), prywatne placówki eduka-
cyjne (fajnie jakby były dofinansowane przez dzielnicę) to 
same plusy Włoch.

MINUSY: 
Na pewno minusem jest małe zaplecze żłobko-

wo/przedszkolne – mówię tu o placówkach publicznych. 
Jeden żłobek – za to bardzo duży, przedszkola, które 
nie mają miejsc dla trzylatków, a także duże problemy 
z przyjęciem innych starszych dzieci. Zajezdnia autobuso-
wa jest dość uciążliwa dla spacerów i komunikacji i przez 
nią jest dość głośno. Fajnie, gdyby było organizowanych 
więcej imprez rodzinnych w weekendy – może śniadania 
weekendowe, zabawy miejskie i inne atrakcje edukacyj-
ne np. na niedocenionych Fortach Włochy lub w innych 
miejscach.

Ola (Stare Włochy)

PLUSY: 
We Włochach cenię nasze dwa piękne parki z no-

wymi placami zabaw, stosunkowo dużo zieleni, „ogrodo-
wy” charakter Włoch i ogrodowe spotkania ze znajomymi, 
żłobki, przedszkola i szkoły Montessori oraz włochowską 
Mikroszkołę. Doceniam też oddolne inicjatywy miesz-
kańców, tworzące sąsiedzki, aktywny klimat Włoch (np. 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Fundacja Stare Nowe 
Włochy, Stowarzyszenie Włączone).

MINUSY: 
Minusem jest dla mnie brak basenu w naszej 

części dzielnicy, a także brak toalety przystosowanej dla 
dzieci w Parku Kombatantów. Nie podoba mi się rozbu-
dowa wielkiej szkoły przy Cietrzewia, zamiast tworzenia 
kameralnych placówek. Moim zdaniem zupełnie niewy-
starczająca jest liczba państwowych żłobków i przedszko-
li. Za mało jest także kawiarni i knajpek w ogóle, w tym 
takich przystosowanych dla dzieci.

Hania (Stare Włochy)

PLUSY: 
We Włochach podoba nam się kameralny cha-

rakter dzielnicy, niska zabudowa i duża ilość zieleni. Po-
zytywny jest także fakt, że w ostatnich latach rozwija 
się sieć punktów gastronomicznych, a także to, że wielu 
mieszkańców uprawia sport np. bieganie, nordic walking 
czy jazdę na rowerze.

MINUSY: 
Brakuje ścieżek rowerowych tak, by bezpiecznie 

podróżować z dziećmi na rowerach. Minusem jest prze-
ludnienie szkoły podstawowej na Starych Włochach (41 
klas) – dzieci z klas I-III uczą się w systemie zmiano-
wym, gdzie popołudniowa zmiana kończy się o godzinie 
16:20. Uciążliwe jest także zanieczyszczenie parków 
przez psy – dobrze byłoby wydzielić część trawników na 
potrzeby psów tak, by można było bezpiecznie korzystać 
z zieleni bez ryzyka wdepnięcia w psią kupę. Obecnie 
parki to duże psie toalety.

Michał i Monika (Stare Włochy)

nasza dzielnica
 oczami rodziców

zapytaliśmy kilkoro włochowskich rodziców o opinie 
jak żyje się w naszej dzielnicy z małymi dziećmi. 

co ich zdaniem jest fajne, a gdzie widzą problemy?

+

-

+

-

-

+

Park Cietrzewia
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PLUSY: 
Włochy są dość kameralnym miejscem. Ja 

mieszkam tu prawie całe życie i znam wielu ludzi. I ten 
właśnie wspólnotowy charakter ma dla mnie najwięk-
sze znaczenie – dawni znajomi ze szkoły, nowi znajomi 
z przedszkola dzieci, świetni sąsiedzi, rodzina. Dokąd 
bym nie poszła, zawsze kogoś znajomego spotkam. To też 
udziela się moim dzieciom. Tu czujemy się jak w domu 
i dlatego trudno byłoby nam zamienić Włochy na inną 
lokalizację.

MINUSY: 
Szkoda, że Włochy stają się coraz mniej kame-

ralne. Dawniej było tak cicho... Przeszkadzają mi bariery 
komunikacyjne – jak trudno przedostać się ze Starych 
Włoch do Nowych wie tylko matka z wózkiem. Choć sama 
jestem kierowcą i zdarza mi się parkować tu i ówdzie, to 
dość uciążliwe są pozostawione wzdłuż ulic samochody – 
ograniczają widoczność, utrudniają poruszanie się. Mama 
z wózkiem + drugie /trzecie dziecko na rowerze mają pro-
blem, żeby bezkolizyjnie przejść wzdłuż niejednej ulicy. 
Trudno dostać się do państwowego przedszkola (choć nam 
akurat wyszło to na dobre ;).

Magda (Nowe Włochy)

PLUSY: 
Cenię niskie natężenie ruchu i sporą ilość tere-

nów rekreacyjnych (park, teren wokół stawu).

MINUSY: 
Najbardziej przeszkadza mi niedoświetlony Park 

Kombatantów, liczba osób spożywających alkohol, zniko-
ma liczba patroli policji i straży miejskiej i co za tym 
idzie brak poczucia bezpieczeństwa. Brakuje mi też kla-
sycznych huśtawek na placu zabaw, węzła sanitarnego 
w Parku Kombatantów, a także brak miejsc w żłobkach 
i przedszkolach.

Marlena (Nowe Włochy)

PLUSY: 
Cenię różnorodne tereny spacerowe – mamy we 

Włochach dwa bardzo różne parki, aleję Kasztanową, 
ulice i uliczki z domkami i kamienicami zamiast typo-
wych osiedli - dzięki temu można spacerować w zasa-
dzie w każdą pogodę (w bardziej słoneczne dni można 
się schronić w zacienionych alejach, w mniej słoneczne 
przejść po tych wyeksponowanych). Na plus zaliczam też 
adekwatność infrastruktury społecznej do liczby i potrzeb 
mieszkańców.

MINUSY: 
Nadmiar punktów sprzedaży alkoholu (do spoży-

cia poza miejscem sprzedaży) i ich rozmieszczenie - sytu-
acja w Parku Kombatantów jest nie do przyjęcia, również 
przez wzgląd na szacunek do tego miejsca i jego znacze-
nia historycznego. Negatywnie oceniam stan chodników 
i krawężników przy ulicach na Nowych Włochach - od 
bardzo wielu lat nie są remontowane/modernizowane. 
Niestety dzielnica nie wymusza na inwestorach komplek-
sowego podejścia (np. brak przejścia pomiędzy Lidlem 
a Biedronką na Nowych Włochach, chodniki „donikąd” 
i prowadzące na ulicę bez przejścia dla pieszych). Nie-
dostatecznie doświetlona jest ul. Potrzebna i Techników 
- gdy tylko zapada zmrok przechodzenie przez te ulice 
jest po prostu bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób 
z dziećmi. Niestety pojawiają się kolejne duże inwestycje 
bez dodatkowego zaplecza infrastrukturalnego, a dewe-
loperzy zarabiają pieniądze degradując komfort życia 
obecnych mieszkańców.

Agata (Nowe Włochy)

+

+ +

-

-

-

Puste puszki po piwie to stały widok w Parku Kombatantów

Podjazd dla wózków w tunelu pod stacją PKP
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 pierwsze Męskie Szopy (z ang. Men’s Sheds) 
powstały w Australii. To tam najintensywniej rozwinęła 
się idea tworzenia miejsc sprzyjających aktywności męż-
czyzn jako ważnego elementu profilaktyki ich zdrowia. 
Męskie szopy to miejsca, w których mężczyźni tworzą 
grupę wspierających się ludzi, których łączy pasja wspól-
nego majsterkowania, rozwijania talentu czy po prostu 
możliwość wspólnego spędzania czasu. Tu mają się czuć 
jak w drugim domu. Dziś w całej Australii działa ponad 
950 takich miejsc! Męskie szopy działają prężnie również 
w Anglii, Szkocji, Irlandii i w krajach skandynawskich. 
Szopowicze mawiają: „O ile dom jest Twoją twierdzą, 
o tyle męska szopa jest Twoim królestwem”.

Dlaczego w Polsce?
Każdy mężczyzna potrzebuje swojej „szopy”! Mę-

ska Szopa to po prostu szersza forma tego, co wielu pa-
nów ma we własnym domu. O ile ideałem byłby własny 
warsztat w garażu, o tyle kawałek stołu w kuchni nie 
daje ani mężczyźnie, ani jego rodzinie zbyt wiele komfor-
tu. Oferty zajęć dla seniorów w Polsce są bardzo bogate, 
ale jak wynika z badań uczestniczą w nich najczęściej 
kobiety. Stąd potrzeba tworzenia miejsc dedykowanych 
w większym stopniu panom. Bo szczęśliwy mężczyzna to 
też szczęśliwa rodzina, a wspieranie rodzin to podstawo-
we zadanie Fundacji im. ks. prof. R. Rumianka.

Powrót do ważnych wartości
Uczenie się młodszych od starszych, tworzenie 

czegoś pracą własnych rąk, naprawianie, a nie wyrzu-
canie na śmietnik, spędzanie wspólnie czasu dziadka 
i dorastającego wnuka – to dla nas główne wartości przy-
świecające idei Męskiej Szopy. To ludzie tworzą miejsce 
i atmosferę, ale ich intencje przychodzenia do szopy mogą 
być zupełnie różne – o to nam chodzi! Więc jeśli jeden pan 
będzie zaglądał do szopy, aby naprawić stołek, a inny by 
porozmawiać z synem o życiu jednocześnie coś tworząc, 
TO O TO CHODZI!

Jak zrobiliśmy szopę?
Pomysł wypłynął od mieszkającej w Australii 

Miry Stanisławskiej Meysztowicz z Fundacji Nasza Zie-
mia. To ona widząc na co dzień prężnie działającą sieć  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men’s Shed zaprosiła do współpracy ludzi, których pa-
sją jest działanie i tworzenie miejsc, w których ludzie 
są szczęśliwi. Ks. Zygmunt Niewęgłowski z Fundacji im. 
ks. prof. Rumianka natychmiast otworzył drzwi dla ta-
kiej inicjatywy. Wsparcia w postaci przekazania profe-
sjonalnych narzędzi udzieliła również firma Jula. Pana 
Tomasza Wienke Country Managera Jula Poland nie 
trzeba było przekonywać do pomysłu, z którym do niego 
przyszliśmy. Cieszymy się, że mamy tak wyjątkowe na-
rzędzie do pobudzania aktywności mieszkańców. Ciężko 
pracowaliśmy wraz z naszymi wolontariuszami nad przy-
gotowaniem Męskiej Szopy, ale towarzyszył nam ogromny 
entuzjazm.

Jak działa Męska Szopa?
Szopa jest otwarta we wtorki i czwartki w godz. 

9.00-16.00. Korzystanie z jej zasobów jest bezpłatne! 
Dążymy do tego, aby czas otwarcia był wydłużony, tak, 
aby pracujący zawodowo mężczyźni mogli w niej spędzać 
czas po pracy. Chcemy, aby jak najszybciej powstała gru-
pa stałych uczestników Męskiej Szopy i aby naturalnie 
wytworzyli się liderzy animujący jej działania. Po więcej 
informacji zapraszamy do kontaktu: wtorki i czwartki 
w siedzibie Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, 
ul. Rybnicka 27 lub tel. 797 866 554, biuro@fundacjaru-
mianka.pl.

Karolina Burns,
Fundacja im. ks. prof. R. Rumianka

męska Szopa 
we Włochach

we wrześniu w siedzibie Fundacji im. ks. prof. rumianka 
na ul. rybnickiej otwarto pierwszą w polsce tzw. Męską 
Szopę. To wyjątkowe miejsce, w którym włochowianie 

będą mogli wspólnie majsterkować i spędzać czas. 
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 marysia Matlińska-Niemiatowska i Marta 
Zaworska są świeżo upieczonymi studentkami Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Lubią działać społecz-
nie i chętnie angażują się w wolontariat. Mają na koncie 
m.in. inicjatywę skierowaną do włochowskich seniorów 
„Starsi – nie samotni” (pisaliśmy o niej na łamach Kuli 
w styczniu 2015 r.), którą zrealizowały w ramach ogólno-
polskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Ich projekt zajął 
pierwsze miejsce w szkole oraz trzecie w Polsce wśród 
projektów dla społeczności lokalnej. Teraz zbierają środki 
na kolejne działania pod hasłem „Nowe, Stare – nasze 
Włochy”, których celem jest m.in. wzmocnienie integracji 
naszej lokalnej społeczności. 

Red. Skąd pomysł na projekt „Nowe, Stare – 
nasze Włochy”?

Marysia i Marta: Pomysł pojawił się, kiedy po 
trudnym maturalnym roku, na początku wakacji zaczęły-
śmy dokładniej przyglądać się naszemu otoczeniu. Miesz-
kamy we Włochach i dość dobrze znamy okolicę, sąsiadów, 
miejsca, które warto zobaczyć i zakątki, w których moż-
na odpocząć. Zauważyłyśmy, że nie wszyscy mieszkańcy 
Włoch są w tak komfortowej sytuacji. Osoby, które nie-
dawno się wprowadziły, nie miały jeszcze okazji, żeby do-
brze poznać dzielnicę, w związku z czym nie utożsamiają 
się z miejscem, w którym żyją i nie mogą go w pełni poko-
chać. Niektórzy w ogóle nie zwracają uwagi na otoczenie, 
w którym przyszło im mieszkać. Postanowiłyśmy to zmie-
nić. W Internecie znalazłyśmy informacje na temat Aka-
demii Liderów Fundacji św. Mikołaja i zgłosiłyśmy nasz 
projekt. Okazał się on najlepszy wśród projektów społecz-
nych, dzięki czemu znalazłyśmy się w gronie wybrańców, 
którzy pojechali na dwutygodniowe szkolenie dot. plano-
wania i realizacji projektów. Wiele godzin spędziłyśmy 
ucząc się jak nawiązać współpracę z potencjalnymi part-
nerami, jak znaleźć wolontariuszy, jak pozyskać środki 
na realizację projektu. Miałyśmy też okazję poznać in-
nych młodych ludzi, którzy - podobnie jak my - chcą zmie-
niać świat na lepsze. Po szkoleniu zabrałyśmy się do pra-
cy, a nasz projekt zaczął nabierać konkretnych kształtów. 

Na czym dokładnie polegają Wasze działania?
Po pierwsze chcemy zaprosić mieszkańców na 

spacery zakończone wizytą w lokalnej kawiarni bądź 
księgarni, dzięki którym będą mieli okazję zobaczyć 
piękne miejsca we Włochach oraz zawrzeć sąsiedzkie 
znajomości. Po drugie w szkołach zrobimy konkursy, 
w których zadaniem uczestników będzie przedstawienie 
miejsca w dzielnicy, w których czują się najlepiej - po 
gali wręczenia nagród zorganizujemy wystawę prac kon-
kursowych. Zorganizujemy także grę miejską dla rodzin, 
podczas której w ciekawy i aktywny sposób uczestnicy 
będą mogli poznać historię dzielnicy. 

Gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej 
o projekcie?

Na naszych kanałach internetowych zamieszcza-
my aktualne informacje o naszych działaniach. Prowa-
dzimy też zbiórkę pieniędzy na platformie polakpotrafi.
pl – ten projekt nie ma żadnego finansowania z zewnątrz. 
Zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron: 
www.projektnaszewlochy.wixsite.com/nowestare 
www.polakpotrafi.pl/projekt/nowe-stare-nasze-wlochy  
www.facebook.com/projektspoleczny.

Zachęcamy też do zgłaszania udziału w grze 
miejskiej, która odbędzie się 15 października w godz. 
10.00 – 15.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt na 
projektnaszewlochy@gmail.com w celu podania szczegó-
łów.

Dziękujemy za rozmowę i powodzenia!

młodzi społecznicy 
z Włoch

marysia i marta to młode mieszkanki Włoch 
aktywnie angażujące się w życie naszej dzielnicy. 

właśnie wystartowały z kolejnym społecznym projektem. 

Stoisko projektu na Włochowskim Pikniku Aktywnych Mieszkańców



Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Kontakt do redakcji: wlochy@wlochy.org.pl. 
Wydawca: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, www.wlochy.org.pl.

Wydanie Kuli jest dofinansowane ze środków 
programu Fundusz inicjatyw obywatelskich.

Włochy oczami mieszkańców                  

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

jesień w parku kombatantów

Skąd nazwa "Kula Włochowska"?

Kiedyś na Mazowszu z braku środków przekazu istniała potrzeba znalezienia 
instrumentu szybkiego przepływu informacji. Mieszkaniec otrzymujący 

wiadomość zapisywał jej treść i oddawał najbliższemu sąsiadowi, ten następnemu itd. 
Tę formę przekazu nazwano "kulą". W nawiązaniu do tej mazowieckiej tradycji, 

Włochowianom podajemy "Kulę Włochowską".


