issn 1644-4698
nr 34/grudzień 2015

przegląd włochowskich knajpek
inwestycje w dzielnicy w 2016
czym oddychamy we Włochach?
warszawski chaos reklamowy
wycinka drzew wzdłuż WKD
ul. ks. j. Chrościckiego

kula włochowska
stowarzyszenie sąsiedzkie włochy

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.

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
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zmiany we włochowskiej
oświacie

50 nowych drzew
we Włochach

23

k

listopada w Urzędzie Dzielnicy Włochy odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy - tym razem
zwołana przez Zarząd Dzielnicy. Podczas sesji radni
podejmowali ważne decyzje dla lokalnej oświaty. Radni przegłosowali pozytywnie utworzenie Zespołu Szkół
z połączenia obecnej SP nr 87 i Gimnazjum 114 przy ul.
Malowniczej. Kolejną nową placówką na terenie Nowych
Włoch będzie nowa szkoła podstawowa przy ul. Promienistej, która zostanie włączona w Zespół Szkół nr 17 im.
Zawiszaków Proporca „Victoria”. Prawdopodobnie od
września powstaną tam oddziały klas pierwszych. Taki
zabieg ma za zadanie odciążyć SP 66 przy ul. Przepiórki. Ostateczne decyzje w tych sprawach zapadną podczas kolejnej sesji Rady Warszawy, która odbędzie się
w styczniu/lutym 2016 r.

lony, lipy, platany i robinie - to gatunki,
które jesienią wzbogaciły naszą dzielnicę. Na zlecenie
Zarządu Oczyszczania Miasta posadzonych zostało 55
drzew, które rosną przy ul. Krakowiaków, Chrościckiego, Orzechowej, 17-go Stycznia i al. Krakowskiej. Do
tego 3 tys. kwiatowych cebul przy dworcu PKP Włochy,
z których wiosną wzejdą różowe i fioletowe tulipany.

najważniejsze inwestycje
w 2016 roku we włochach

j

akie ważne inwestycje będą realizowane
w naszej dzielnicy w przyszłym roku? Przed nami m.in.
rozbudowa i modernizacja SP nr 94 na ul. Cietrzewia,
w ramach której do roku szkolnego 2017/2018 ma powstać kilkanaście dodatkowych sal dydaktycznych
i nowa sala gimnastyczna. Prowadzone będą także prace
modernizacyjne w Gimnazjum 112 przy ul. Solipskiej,
wraz z budową boisk i sali gimnastycznej. W obszarze
rewitalizacji prace będą się koncentrować na Forcie V
Włochy i przywróceniu mu jego historycznej formy.
Prace będą się toczyć także na Forcie VI Okęcie, gdzie
znajduje się pomnik ofiar katastrofy samolotu „Mikołaj
Kopernik” z 1981 roku. Powstanie tam aleja upamiętniająca z granitowymi płytami z nazwiskami pasażerów.
W 2016 roku rozpoczną się także prace związane z adaptacją terenu tzw. Ogrodów Kosmosu (dawne ogródki działkowe na ul. Sympatycznej). Oprócz tego czeka
nas modernizacja oświetlenia na ulicach: Głubczyckiej,
Dymnej, Kraszewskiego, Latarnika i Dekarskiej. Z inwestycji drogowych w planach jest przebudowa ul. Trzcinowej, modernizacja Zapustnej, budowa ul. Kolumba,
przebudowa ul. Pryzmaty (od ul. Jantar do ul. Popularnej) i modernizacja ul. Dzwonkowej (od ul. Aksamitnej
do ul. Szyszkowej). Ponadto miłośnicy deskorolki będą
mogli skorzystać z nowego skateparku, który powstaje
na tyłach Straży Pożarnej w Nowych Włochach. Prawdopodobnie w I połowie przyszłego roku pojawią tam
pierwsze urządzenia. Ale to nie wszystko. Są jeszcze inwestycje, które mieszkańcy sami wybrali w głosowaniu
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Najważniejsze z nich to: odkryte lodowisko na Placu Wolności,
budowa ogólnodostępnego dużego placu zabaw na ul.
Na Skraju, budowa mini-parku doświadczania świata
„Mały Kopernik” przy Stawach Cietrzewia, oświetlenie
przejścia dla pieszych na ul. Potrzebnej, a także budowa
boiska typu „Orlik” na Forcie Włochy.

projekty obywatelskie
do 15 stycznia

j

uż tylko do 15 stycznia 2016 r. mieszkańcy
mogą zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Wystarczy opisać pomysł na specjalnym formularzu
i zebrać pod nim 30 podpisów. Projekty mogą dotyczyć
wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury,
komunikacji, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być
to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym (np.
budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie
latarni) jak i pozainwestycyjnym (np. święto ulicy itd).
Projekty, które zyskają najwięcej głosów w czerwcowym
głosowaniu zostaną zrealizowane przez miasto. Więcej
informacji na twojbudzet.um.warszawa.pl.

Świąteczna
iluminacja

w

tym roku w kilku miejscach w naszej
dzielnicy pojawiły się świąteczne dekoracje. Na zlecenie
Urzędu Dzielnicy podświetlane gwiazdki zainstalowano
na latarniach na ulicy Chrościckiego (odc. ul. Świerszcza-ul. Obywatelska), ulicy Popularnej (odc. al. Jerozolimskie - ul. Chrobrego) i ulicy Radarowej (odc. Hynka
- 1 Sierpnia). Teraz pozostało tylko czekać na pierwszy
śnieg, by w pełni poczuć świąteczną atmosferę.
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przegląd smaków
Śniadanie, lunch z przyjaciółmi, kolacja we dwoje czy
spotkanie biznesowe – niezależnie od okazji znajdziemy we
Włochach miejsca, które przyciągają klimatem oraz smakiem.

n

a kulinarną wycieczkę pod Starych i Nowych Włochach zaprosiłam moich przyjaciół i rodzinę miłośników miejsc „z duszą”, którzy nie spodziewali się,
że nasza dzielnica może zaskoczyć ofertą gastronomiczną. Poniżej subiektywny przegląd wybranych włochowskich lokali.
Fot. Jola Skóra, JAM KOLEKTYW

Co nieco Cafe
W samym centrum Miasta-Ogrodu Włochy znajduje się wyjątkowe miejsce. Co nieco Cafe na ul. Chrościckiego to nie tylko piękne wnętrze, ogród pod lipami,
wytrawne i słodkie przekąski, słynne bezy czy regionalne piwa, to przede wszystkim miejsce integrujące lokalną społeczność poprzez koncerty, pokazy filmowe, warsztaty, wieczory autorskie czy nawet sąsiedzką wigilię.
A wszystko to zarówno dla dorosłych, jak i ich pociech.
Co nieco Cafe na włochowskiej mapie knajp nie jest zbyt
długo, ale cieszy się popularnością ze względu na spójną,
a jednocześnie niezbędną mieszkańcom Włoch, koncepcję
tego miejsca.

Five restaurant
Znajdująca się przy ul. Popularnej restauracja
Five, należy do sieci trzech rodzinnych restauracji (ul.
Grzybowska, Gdańsk). Lokal serwuje najróżniejsze dania, ale w związku z nadchodzącą zimą, moją uwagę
przykuła oferta sezonowa – grzane wino, gorąca czekolada oraz zimowa herbata z cynamonem, goździkami i owocami. Oferta lunchowa, wigilijna, promocje na
każdy dzień tygodnia, czy przede wszystkim różnorodność dań w karcie wskazują, że restauracja jest otwarta
na każdego klienta. Co więcej, jest to jedno z niewielu
miejsc we Włochach, które przyciąga w weekendowe wieczory na spotkania z przyjaciółmi - część karty z drinkami została przygotowana przez mistrza barmaństwa.
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Trattoria Bellagio
„From Italy to Włochy” – tym hasłem reklamuje
się włoska restauracja przy ul. Chrobrego i trudno się
z tym nie zgodzić. Już pierwsze, internetowe spotkanie
zaskoczyło pozytywnymi recenzjami: „prawdziwa włoska
we Włochach”, „wegetariana lepsza niż we Włoszech”,
„polecam każdemu, kto ma ochotę zjeść prawdziwe włoskie jedzenie”. Postanowiłam to sprawdzić. Trattorię
odwiedziłam w poniedziałek spodziewając się wyłącznie
pustych stolików, lecz mimo mroźnego dnia, lokal był
wypełniony. Trattoria Bellagio jest doskonałym miejscem na spędzenie czasu z przyjaciółmi, czy rodziną.
Oprócz tego, że można dobrze zjeść, miejsce zachwyca
ciepłą i kameralną aurą. W menu przeważają pizza i makarony. W zimowy wieczór można przez chwilę poczuć
się jak na włoskich wakacjach.

Tre orsi
W sercu Parku Cietrzewia możemy odnaleźć
konkurencyjną dla Bellagio, pizzerię Tre Orsi. Lokalizacja restauracji jest zarówno zaletą, jak i wadą. Widoczna jest jedynie dla osób spacerujących nad stawami,
dlatego część mieszkańców nie wie o tym wyjątkowym
lokalu. Szczególny klimat miejsce zyskuje w lato, gdyż
lokal składa się dwóch części, z czego jedna otwiera się
na ogródek letni i malowniczy widok parku. Pizzę przygotowuje rodowity Włoch korzystając wyłącznie z oryginalnych włoskich produktów. Oprócz tego, restauracja
kusi promocjami, ciepłą atmosferą i klimatycznym wystrojem.

Home Bakery caffe
Kawiarnia Home Bakery znajduje się na terenie
osiedla Zielona Italia. Choć niektórym wydaje się, że to
teren zamknięty, część handlowo-usługowa jest otwarta
dla wszystkich. Lokal jest niewielki w przeciwieństwie
do proponowanego asortymentu. Gdy tylko weszłam
do Home Bakery, wiedziałam, że złożenie zamówienia
potrwa dłuższą chwilę. Lemoniady, włoskie lody, rurki
z bitą śmietaną, ciasta i ciasteczka, gorąca czekolada
z piankami – trudno się zdecydować. Do tego świeże pieczywo i dodatki, od powideł po marmolady. Miejsce może
zachwycić wystrojem, który powoduje, że momenty spędzone przy kawie, stają się jeszcze przyjemniejsze.
Monika Kryk
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Czy grozi nam kolejny
potop szwedzki?
Na włochowskim osiedlu Zielona italia dzieją się rzeczy
niezwykłe. Są dni, gdy w lokalnej kawiarence na rynku
czas cofa się do Xvii wieku.

w

szystko to za sprawą grupki pozytywnie
zakręconych sąsiadów oraz naszego hobby, jakim jest
strategiczna gra historyczna „Ogniem i Mieczem”.

Najlepiej przekonaj się odwiedzając nas w znajdującym się na Osiedlu Zielona Italia Home Bakery
Cafe, gdzie spotykamy się na „polu bitwy”. Dla bardziej
niecierpliwych spieszymy wyjaśnić, że naszym „polem
bitwy” jest stół, a żołnierzami figurki reprezentujące oddziały. Gra bardzo mocno nastawiona jest na realistyczne oddanie rzeczywistości wieku XVII i XVIII. Autorzy
gry, Konrad i Rafał, stworzyli dość skomplikowany, ale
doskonale zbalansowany system zasad, dzięki któremu
przenosimy się w czasy Kmicica, Wołodyjowskiego, Bohuna. Do tego samego szczerze zachęcamy Ciebie drogi
Sąsiedzie!

Gry bitewne nie są w Polsce jeszcze tak popularne jak w Europie Zachodniej czy USA, przez to wzbudzają wśród postronnych obserwatorów szczere zainteresowanie. Funkcjonujący na Osiedlu Zielona Italia
kameralny klub gier bitewnych, ma na celu zrzeszenie
chętnych sąsiadów w grupę aktywnie działających graczy. Wspólna zabawa w dobrej atmosferze to nasz priorytet. Chcemy też popularyzować ten rodzaj aktywności,
jakim są gry bitewne, a w szczególności system Ogniem
i Mieczem.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej
o tym hobby, zobaczyć bitwę osobiście albo nawet wziąć
w niej udział, zapraszamy na naszą grupę na Facebooku:
„Zielona Italia – Klub Gier Bitewnych”.

A co my tak właściwie robimy?
Szarżujemy, strzelamy, łamiemy kopie i nie bierzemy jeńców…

O tym czy grozi nam kolejny potop szwedzki możesz zdecydować sam obejmując dowodzenie nad swoją
własną armią i dołączając do naszego klubu. Serdecznie
zapraszamy!
Marcin i Sławek
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wycinka drzew
wzdłuż linii WKD
od kilku tygodni mieszkańcy Warszawy i okolicznych
miejscowości żyją bulwersującą decyzją urzędu transportu
kolejowego, który nakazał wycinkę drzew wzdłuż linii WKD.

s

ją żadnych odstępstw od zasady 15 metrów odległości
drzew od torów. W reakcji na to stanowisko WKD poprosiła Urząd o przedłużenie czasu danego na wycinkę do
marca 2018 roku, a lokalne stowarzyszenia wystosowały
kolejny apel do Urzędu z żądaniem uwzględnienia głosu
lokalnych społeczności.

prawa rozpoczęła się w maju 2015 roku,
gdy Urząd Transportu Kolejowego wezwał Warszawską Kolej Dojazdową do usunięcia WSZYSTKICH drzew
i krzewów znajdujących się 15 m od torów kolejowych
biegnących wzdłuż linii WKD. Decyzję wydał powołując
się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. Urząd dał czas na wykonanie tej decyzji
do lutego 2016 r.

We Włochach zgoda na usunięcie 8 drzew
Ponieważ sprawa dotyczy też Włoch, zwróciliśmy się z prośbą do Urzędu Dzielnicy o przesłanie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że do tej pory na wniosek WKD została wydana
decyzja administracyjna na usunięcie 7 sztuk drzew
z gatunku klon jesionolistny oraz 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, rosnących w pasie linii kolejowej WKD. Podczas wizji terenowej przeprowadzonej
przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska posiadającego wykształcenie leśne, stwierdzono, że drzewa te
były w złej kondycji zdrowotnej. Drzewa były pochylone
i groziły przewróceniem się. Zostały więc zakwalifikowane do usunięcia jako zamierające i zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Wycinka została dokonana
w okolicy WKD Raków. Ponadto, w niniejszej decyzji
odmówiono usunięcia innego drzewa z gatunku brzoza
brodawkowata, gdyż było w dobrej kondycji zdrowotnej.
Cała procedura uwzględniła tzw. rekompensatę przyrodniczą, co w praktyce oznacza, że za usuwane drzewa
zostanie nasadzonych 200 sztuk krzewów (w tym 100
sztuk z gatunku róża w odmianie Rosa Rote Hannover
i 100 sztuk w odmianie Rosa Rugby) na terenie Fortu V
Włochy.

Linia WKD przebiega przez Włochy, Ochotę,
a także Podkowę Leśną, Milanówek, Michałowice, Pruszków, Brwinów i Grodzisk Mazowiecki. Na jej trasie rosną wiekowe drzewa, które tworzą niepowtarzalny klimat jedynej takiej podmiejskiej linii kolejowej w Polsce.
Wykonanie decyzji oznacza usunięcie tysięcy zdrowych
drzew i krzewów, które w żaden sposób nie zagrażają
bezpieczeństwu pasażerów kolei.
Protesty lokalnych społeczności
Przeciwko usunięciu drzew protestują lokalne
stowarzyszenia oraz władze samorządowe miejscowości,
których decyzja dotyczy. Także przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy podpisali się pod petycją
w tej sprawie. Protestujący uruchomili specjalny serwis
www.kolejnadrzewa.pl, w którym można śledzić wszystkie aktualne wydarzenia dotyczące tej sprawy.
Nieubłagany urząd
W czerwcu 2015 r. także WKD w reakcji na
składane protesty postanowiła zwrócić się do Urzędu
Transportu Kolejowego z wnioskiem o zmianę decyzji
i ograniczenie wycinki tylko do drzew i krzewów „chorych”, zamierających i znacząco pochylonych w stronę torów. We wniosku podkreślono, że linia WKD usytuowana jest w pasie występowania licznej zieleni, tworzącej
charakterystyczny krajobraz, który stanowi naturalną
osłonę akustyczną od uciążliwości związanych z ruchem
kolejowym.

Przepisy do zmiany
Zaistniała sytuacja pokazuje do jakich absurdów może prowadzić „ślepa” realizacja przepisów przez
urzędników. Miejmy nadzieję, że zanim WKD zdoła wykonać decyzję Urzędu Transportu Kolejowego, przepisy
rozporządzenia zostaną zmienione, tak by wycinka została ograniczona do drzew stanowiących rzeczywiste
zagrożenie dla transportu.

Niestety odpowiedź, która przyszła z Urzędu
Transportu Kolejowego była negatywna. Urząd powołuje
się na przepisy rozporządzenia, które nie przewidu-

MK
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jak pokonać chaos
reklamowy w mieście?
wywiad z wojciechem wagnerem - naczelnikiem wydziału
estetyki przestrzeni publicznej z urzędu m.st. warszawy.

w

szechobecne plastikowe banery
i krzykliwe billboardy to smutna rzeczywistość
w przestrzeni polskich miast. O tym czy da się ją
zmienić rozmawiamy z Wojciechem Wagnerem, który od dwóch lat pełni funkcję Naczelnika Wydziału
Estetyki Przestrzeni Publicznej w stołecznym ratuszu.
Red.: We wrześniu tego roku weszła w życie
długo wyczekiwana tzw. ustawa krajobrazowa – czy
można powiedzieć, że to przełom w walce o bardziej
estetyczny krajobraz?
Wojciech Wagner

Wojciech Wagner: To na pewno przełom w tym
sensie, że ustawa – przy wszystkich swoich niedoskonałościach – stanowi pierwszy od wielu lat akt prawny,
wzmacniający pozycję interesu publicznego w obszarze
kształtowania przestrzeni. Do tej pory reprezentacja
tego interesu była wyłącznie osłabiana, aż do faktycznej anarchii przestrzennej, na progu której się obecnie
znaleźliśmy. Reklamy to jednak tylko powierzchowny
aspekt problemu, który odnosi się przede wszystkim do
braku realnej kontroli nad formą oraz lokalizacją trwałej
zabudowy, i wymaga zasadniczej rewizji obecnej ustawy
o planowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego.

Kluczowym narzędziem w walce z nielegalnymi reklamami w Warszawie ma być uchwała, która będzie zawierać konkretne zasady sytuowania
m.in. małej architektury i tablic reklamowych. Pracuje Pan przy jej przygotowaniu - w jakim kierunku
idą planowane przez Was regulacje?
Uchwała musi objąć aż cztery aspekty przestrzeni miejskiej – reklamy, szyldy, ogrodzenia i małą
architekturę. Z uwagi na stworzone narzędzia egzekucyjne, najistotniejsze będzie jednak uregulowanie dwóch
pierwszych z nich. Nie ukrywam, że są to również problemy najbardziej skomplikowane pod względem merytorycznym i najbardziej dewastujące nasze otoczenie.
Uchwała na pewno zmierzać będzie do daleko idącego
ograniczenia obecności reklamy zewnętrznej w mieście
poprzez uregulowanie jej lokalizacji i wielkości. Kluczowe będzie tu usystematyzowanie nośników i dostosowanie ich do skali i charakteru urbanistycznego ciągów
ulicznych, w których występują. Z pewnością niedopuszczalna będzie powszechna dziś sytuacja, w której reklama zakrzykuje przestrzeń i architekturę, która ją otacza.
Szyldy rządzą się nieco innymi prawami – tu kluczowy
powinien być charakter przestrzenny konkretnej nieruchomości. Inną skalę powinien mieć szyld na kamienicy
w centrum miasta, inny na jednorodzinnym domu pod
miastem, a jeszcze odmienny przy wielkopowierzchniowym centrum handlowym.

Co w praktyce zmienia tzw. ustawa krajobrazowa? Czy samorządy zyskały nowe, konkretne
narzędzia do walki z nieestetycznymi reklamami?
Tak, samorządy wreszcie otrzymały prawo do
stanowienia powszechnie obowiązujących zasad funkcjonowania nośników reklamowych na całym swoim
terytorium, choć wydawałoby się, że tak oczywiste prerogatywy powinny były posiadać od początku swojego
istnienia. Po drugie, co niezwykle istotne, będą mogły
one nakładać na łamiących te zasady kary administracyjne, to jest zwielokrotnione opłaty proporcjonalne do
wielkości reklamy i czasu jej ekspozycji. Przykro o tym
mówić, ale do tej pory to właśnie brak narzędzi egzekucyjnych sprawiał, że właściciele reklam masowo ignorowali prawo, dzięki czemu staliśmy się bodaj najbardziej
zaśmieconym wizualnie krajem Unii Europejskiej.
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Ustawa krajobrazowa wprowadza pojęcie
tzw. audytów krajobrazowych. Samorządy wojewódzkie będą miały 3 lata na ich wykonanie. Na
czym dokładnie mają polegać?

Jakie zmiany mogą zajść w warszawskim
krajobrazie po wejściu w życiu uchwały? Czy zostaną wprowadzone jakieś konkretne zakazy i nakazy?
Bez zakazów i nakazów uchwała nie miałaby
sensu, ponieważ rekomendacje i apele możemy wystosowywać już teraz. Niestety, doświadczenie pokazuje, że
ich skuteczność jest niewielka, bowiem dla większości
inwestorów jedynym argumentem pozostaje pieniądz.
Zasadniczym efektem, jakiego oczekujemy od uchwały w perspektywie kilkuletniej, jest uwolnienie miasta
od wszechobecnego „smogu” reklamowego i szyldowego
oraz ukształtowanie roli tych środków komunikacji na
podobieństwo rozwiązań zachodnioeuropejskich. Innymi
słowy, nie chcemy zakazywać reklam, ani tym bardziej
szyldów, ale nadać im mocne i nieprzekraczalne ramy.

Audyty krajobrazowe są domeną samorządów
wojewódzkich, a zatem nie będą leżeć w kompetencjach
Miasta Stołecznego Warszawy. Ich celem jest inwentaryzacja wartości krajobrazu każdego województwa, na
podstawie której możliwe będzie wprowadzenie na szczególnie cennych pod tym względem obszarach, daleko idących ograniczeń w zakresie zabudowy i zalesiania. To co
do zasady bardzo pożądany instrument, bowiem w tej
chwili ogromne połacie ukształtowanych przez stulecia
krajobrazów naszego kraju podlegają bezprecedensowym
przekształceniom, przede wszystkim wskutek niekontrolowanej ekspansji zabudowy podmiejskiej lub rekreacyjnej. Niestety, przyjęta procedura sprawia, że narzędzie
to zacznie działać dopiero za wiele lat.

Jak dokładnie wygląda harmonogram
prac nad uchwałą? Czy przewidziano konsultacje
z mieszkańcami?

Pracował Pan przy projektach urbanistycznych w Niemczech. Dlaczego u naszego zachodniego sąsiada widzimy uporządkowane przestrzenie,
a u nas wciąż dominuje chaos?

Obecnie pracujemy nad projektem uchwały
i chcielibyśmy na początku przyszłego roku móc zaprezentować go publicznie. Konieczne będzie wtedy przeprowadzenie konsultacji w każdym z regulowanych obszarów, przy czym spodziewamy się, że projekt wywoła
bardzo wiele, często sprzecznych ze sobą, opinii krytycznych. Postaramy się jednak przeanalizować je jak najdokładniej i uwzględnić zanim rozpoczniemy właściwą
procedurę uzgodnień, przewidzianą w ustawie, tak, by
po formalnym wyłożeniu ostatecznego projektu uchwały – które będzie de facto już drugą konsultacją projektu – choć trochę zawęzić skalę i liczbę wpływających
uwag. Chcielibyśmy całą procedurę tworzenia uchwały
zamknąć w przyszłym roku, co oznacza, że zaczęłaby ona
obowiązywać przed końcem 2016 r., choć niektóre zapisy musiałyby poczekać na realizację jeszcze co najmniej
przez rok, zgodnie z vacatio legis ustalonym w ustawie
krajobrazowej.

Odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Z jednej
strony istotne znaczenie odgrywa kultura pielęgnacji
otoczenia, która w poszczególnych społeczeństwach rozwinięta jest w różnym stopniu. Z drugiej strony niezwykle ważna jest sprawnie funkcjonująca administracja,
o czym decyduje zarówno dobrze napisane prawo, jak
i społeczny szacunek do jego litery. W Polsce po 1990 r.
w dużym stopniu zniesiono publiczną kontrolę nad przestrzenią, wierząc, że najlepiej ureguluje ją niewidzialna
ręka rynku. Jest to niestety złudzenie, z którego wciąż
nie potrafimy się otrząsnąć – przestrzeń to rynek o bardzo silnych efektach społeczno-kulturowych. Jego deregulacja sprawia, że pozycję dominującą uzyskują na nim
nieliczni aktorzy o dużym potencjale finansowym, którzy
są w stanie dyktować rozwiązania niekorzystne dla pozostałej części społeczeństwa.

Zatem na uchwałę jeszcze przyjdzie nam poczekać, a jak w dzisiejszych warunkach prawnych
można reagować na szpecące reklamy w naszej okolicy?

O jakiej przestrzeni miejskiej w Warszawie
marzy Pan za kilka lat ?

To niestety skomplikowane, bo w zasadzie
wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Czasem nielegalny obiekt jesteśmy w stanie usunąć w kilka dni,
a czasem całkowicie brak nam odpowiednich narzędzi
prawnych. Najprostsze jest zgłoszenie takiego obiektu
z dokładnym opisem lokalizacji i zdjęciem na portalu
19115, który powinien przekazać sprawę do odpowiedniej jednostki miasta.

Warszawa to dość niezwykłe miasto o bardzo niekonsekwentnym charakterze urbanistycznym.
Chciałbym, by ta niekonsekwencja z wady stała się
wartością, to znaczy, by przestrzeń w przyjazny sposób
nadawała wspólny mianownik wszystkim swoim elementom, łącząc je w jedną, wielowątkową opowieść i nadając im logikę, której obecnie często brakuje.
Dziękujemy za rozmowę.
MK
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Czy we Włochach
oddychamy czystym
powietrzem?
polska od lat zmaga się z fatalną jakością powietrza
i problem ten niestety nie omija również naszej dzielnicy.
jak jest dokładnie? czy możemy oddychać bezpiecznie?

w

Główne przekroczenia 24h emisji (liczba dni
z przekroczeniem 50 mikrogramów (µg) ) występują
wzdłuż Alej Jerozolimskich (nawet 51-113 dni z przekroczeniami, przy 35 dopuszczanych dniach), przy skrzyżowaniu Globusowej z Wałowicką. Również niemal całe
Stare Włochy są objęte przekroczeniami.

edług danych Komisji Europejskiej Polska jest w niechlubnej czołówce państw z najgorszą jakością powietrza w Europie. Szacuje się, że z powodu
takiego stanu rzeczy przedwcześnie umiera w Polsce
około 45 tys. osób rocznie. Wbrew obiegowym opiniom,
to nie przemysł jest głównym źródłem zanieczyszczenia
powietrza (choć wciąż znaczącym). W Warszawie jest
to tzw. emisja komunikacyjna, pochodząca ze spalania paliw oraz tarcia opon oraz klocków hamulcowych.
Niestety, prócz emisji komunikacyjnych, we Włochach
z racji bardzo ograniczonego zasięgu ciepła systemowego (tzw. „miejskiego”), wciąż wiele domów i lokali jest
opalanych węglem, często najniższej jakości, bądź też
wszelkimi rodzajami odpadów. Namacalnym dowodem
jest „niska emisja” z wielu niewielkich źródeł: brunatny
dym unoszący się z kominów i charakterystyczny zapach
spalanego węgla, nieobecny w wielu innych dzielnicach.
W samych tylko lokalach komunalnych na terenie Włoch
niemal sto lokali wciąż wyposażonych jest w piece węglowe !
Przekroczony poziom zawieszonego pyłu
i benzo(a)pirenu
Po wystąpieniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) o informację na temat
zanieczyszczenia powietrza we Włochach, otrzymaliśmy
wyniki pomiarów i modelowania dla kilkunastu współczynników. Na ich podstawie możemy niestety stwierdzić, że występują dwa przekroczenia: pyłu zawieszonego PM10 w normach 24h, oraz, podobnie jak w niemal
całej Polsce, znaczne przekroczenie średniorocznego
poziomu benzo(a)pirenu. Co to oznacza? Pył zawieszony
PM10 ma naturalne źródła (pyłki,wywiewanie pyłów,
piasku itd.), jednak przede wszystkim bierze się z emisji
pyłów podczas spalania paliw stałych i z zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Znakomicie widać to na przedstawionej obok mapie.
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Emisje benzo(a)pirenu, będącego silnie rakotwórczym wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym pojawiają się podczas niecałkowitego spalania
paliw, czyli przede wszystkim przy spalaniu paliw stałych: węgla, drewna, czy wręcz odpadów. Ten sam związek organiczny pochłaniamy paląc papierosy. Poziomem
docelowym w Polsce jak i całej UE jest 1 ng/m3. Należy
jednak zaznaczyć, że wg WHO nie istnieje bezpieczny
poziom stężenia benzo(a)pirenu. W danych otrzymanych
z WIOŚ widoczne jest wysokie stężenie benzo(a)pirenu
na terenie dużej części Starych i Nowych Włoch, nie będącej objętej siecią ciepła systemowego.

Na szczęście, chociaż częściowe zmniejszenie zapylenia oraz przede wszystkim stężenia benzo(a)piranu
w pyle zawieszonym, jest możliwe poprzez wymianę pieców węglowych na ciepło systemowe, gazowe, czy też pochodzące ze źródeł odnawialnych. Dzięki przyjętej przez
Sejm zeszłej kadencji „ustawie antysmogowej” możliwe
jest wprowadzenie zakazu użycia paliw stałych na terenie danej jednostki samorządowej. Kraków niezwłocznie
po podpisaniu ustawy przez Prezydenta przystąpił do
prac mających na celu eliminację pieców węglowych do
2019 roku.
We Włochach skala problemu jest znacznie
mniejsza niż w Krakowie, lecz również potrafi być dokuczliwa. Dlatego zwracamy się do Urzędu Dzielnicy
Włochy o podjęcie niezwłocznych działań i wprowadzenia
niezbędnej pomocy organizacyjnej i finansowej, tak, by
doprowadzić do likwidacji źródeł niskiej emisji w przeciągu tej kadencji samorządu – obecny wieloletni budżet
UE daje nam w tej kwestii wiele możliwości!
Oskar Kulik

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
10 grudnia 2015 r. Rada Warszawy zatwierdziła tzw. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
m.st.Warszawy (PGN). Określa on kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza
w naszym mieście, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych. Plan stanowi też podstawę
do pozyskania wsparcia finansowego, w ramach
unijnych środków na lata 2014-2020 dla zadań
i przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej, które mogą realizować zarówno
samorządy, jak i podmioty zewnętrzne.
Uzupełnieniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie tzw. Program Inwestycyjny, nad
którym trwają obecnie prace w warszawskim ratuszu. Swoje plany inwestycyjne do tego dokumentu mogą składać jednostki miejskie, przedsiębiorstwa infrastrukturalne, wspólnoty i inne podmioty
zmierzające do realizacji celów określonych w PGN.
M.in. firma VEOLIA ENERGIA zgłosiła budowę
sieci ciepłowniczej także na potrzeby Włoch.
Mamy nadzieję, że wkrótce będzie okazja
do rozmowy z zarządem naszej dzielnicy o potrzebnych inwestycjach dot. ochrony powietrza we Włochach. Dobrym do tego forum będzie posiedzenie
dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
JP

Co teraz?
Z przedstawionych danych dość jasno wynika, że
głównymi źródłami zanieczyszczeń są ruch samochodowy oraz tzw. „niska emisja”. Władze miasta zaczynają
podejmować kroki na rzecz ograniczenia liczby samochodów i zanieczyszczenia w mieście m.in. poprzez zwężanie
ulic, poprawę konkurencyjności i emisyjności komunikacji miejskiej. Działania te są jednak ograniczone głównie
do Śródmieścia i ciężko sobie w aktualnej sytuacji wyobrazić np. znaczące zmniejszenie ruchu wzdłuż głównego pasma zanieczyszczeń PM10 – Alej Jerozolimskich.
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Włochy w obiektywie mieszkańców

stawy cietrzewia

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".

znajdź nas na:
www.wlochy.org.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy
www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

kula w łochowska
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.
projekt jest realizowany w ramach programu
obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EoG.

