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Kwiaty nasadzone przy stacji pkp Włochy

Kwiaty wokół stacji pkp Włochy
park High Line w Nowym Jorku
Targ na ul. Chrościckiego?
Włochy Movie

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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budżet
partycypacyjny 2016

wyniki wyborów
prezydenckich we Włochach

z

f

bliża się głosowanie w II edycji budżetu partycypacyjnego. Pomiędzy 16 a 26 czerwca każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na
działania, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne.
Sprawdź listę projektów, na które będzie można głosować we Włochach na: www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Te, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane
w 2016 r.

rekwencja w naszej dzielnicy w I turze wyniosła 61,44%, a w II aż 68,83%. Bronisław Komorowski
uzyskał poparcie na poziomie 57,22%, a Andrzej Duda
42,78%. Najwięcej głosów na dotychczasowego prezydenta oddano w komisji obwodowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej na ul. Czereśniowej – 75,49%. Andrzej Duda
największym poparciem cieszył się w komisji obwodowej w Szkole Podstawowej nr 87 na ul. Malowniczej –
55,18%.

spacerem
przez Włochy

zaczipuj
swojego zwierzaka!

w

d

czerwcu odbędą się kolejne spacery dla
mieszkańców Włoch. Ich organizatorem jest jest Urząd
Dzielnicy Włochy przy współpracy z firmą „Przewodnicy
Warszawa”. 13 czerwca spacer będzie poświęcony historii Kościoła Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i okolicy –
zbiórka o godz. 11:00 na ul. Rybnickiej 27 przy kościele. Z kolei 27 czerwca odbędzie się spacer wokół Fortu
„Okęcie” – zbiórka o godz. 11:00 na ul. Lipowczana róg
al. Krakowskiej. Udział w spacerach jest darmowy.

o 15 grudnia właściciele psów i kotów mogą
skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia. Zabieg może być przeprowadzony w jednej z ponad 90 warszawskich lecznic weterynaryjnych - bez
względu na dzielnicę, w której się mieszka. Dlaczego
czipowanie jest takie ważne? W przypadku, gdy wasz
pupil się zagubi, osoba, która go odnajdzie będzie mogła
odczytać wasze dane, które zapisane są właśnie w czipie.
To najlepszy sposób, żeby zapewnić bezpieczny powrót
do domu waszego zwierzaka. Co ważne zabieg jest całkowicie bezbolesny i trwa chwilę. We Włochach bezpłatne
czipowanie prowadzą: gabinet weterynaryjny „Atena”
na ul. Radarowej 16, przychodnia na ul. Wilczyckiej 14,
przychodnia Boss w al. Krakowskiej 274 oraz lecznica
na ul. Popularnej 29. Więcej informacji na www.um.warszawa.pl.

jak ocalić
Miasto ogród Włochy?

30

maja (sobota) nasze Stowarzyszenie
organizuje w Adzie kolejne spotkanie w ramach cyklu
„Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?”. Z zaproszonymi
przedstawicielami samorządu, PKP i zewnętrznymi ekspertami będziemy rozmawiać o zagospodarowaniu placu przy stacji Warszawa Włochy, przebudowie przejścia
podziemnego pod stacją, a także przyszłości terenu tzw.
Ogrodów Kosmosu. Więcej informacji o spotkaniu na
www.wlochy.org.pl.

nowy terminal
na okęciu

w

II połowie maja na Lotnisku Chopina
miało miejsce uroczyste uruchomienie zmodernizowanej części Terminala A. Po kompletnej przebudowie budynek zyskał na przestronności i komforcie. W nowym
terminalu do dyspozycji pasażerów oddano 15 nowych
sklepów i 10 nowych restauracji i barów. Równocześnie
otwarty został taras widokowy z utęsknieniem wyczekiwany przez miłośników lotnictwa.
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Targ na ul.
Chrościckiego?
w ramach cyklu wywiadów z mieszkańcami naszej dzielnicy
rozmawiamy z Marcinem Lipcem – autorem pomysłu
utworzenia targu w Nowych Włochach.

o

Mówimy o placu przed tzw. TBS-em? Do
kogo należy w tej chwili ten teren?
Tak, mówimy o tym placu. Co do własności, to
pytanie do urzędników. Na pewno nie zarządza nim
dzielnica, ponieważ był problem, z tak prostą inicjatywą,
jak ustawienie tam pamiątkowego kamienia. Wiem jedynie, że jako jeden z nielicznych, ten teren ma ustanowiony plan zagospodarowania przestrzennego, z założeniem
funkcji placu miejskiego, na obszarze tzw. „serka” przed
budynkiem TBS.

d kiedy mieszka Pan we Włochach?
We Włochach mieszkam od urodzenia, czyli od
1983 roku. Tutaj się wychowałem i mieszkam do dzisiaj.
Czy Włochy to dobre miejsce do życia?
Moim zdaniem Miasto Ogród Włochy jest idealnym miejscem do mieszkania ze względu na bliskość,
jak i odległość od centrum Warszawy. Gdy rano wstaję,
wychodzę na taras i czerpię energię z zieleni, która mnie
otacza. Jednocześnie mam na to czas, ponieważ dojazd
do pracy i klientów jest dosyć łatwy ze względu na doskonałą komunikację z centrum miasta i innymi dzielnicami.

Czy mówimy tu o targu spożywczym, czy
o bazarze podobnym do ul. Bakalarskiej?
Moja wizja jest podobna do targu śniadaniowego, który jest organizowany na Żoliborzu. Chciałbym,
aby każdy, nawet najmniejszy plantator czy hodowca jak
również rzemieślnik, mógł tam sprzedać swoje produkty.

Skąd pomysł stworzenia targu w Nowych
Włochach?
To nie jest pomysł stworzenia targu, tylko jego
odtworzenia. Targowisko, a raczej rynek, to jeden z głównych elementów miasto-twórczych. Jestem zwolennikiem wolnego rynku, a targowisko to kwintesencja takiej
idei. Poza tym rynek ma jeszcze jedną wspaniałą zaletę
- mianowicie integruje społeczeństwo lokalne i pozwala
na wymianę poglądów zarówno między mieszkańcami,
jak i wystawcami.
Gdzie dokładnie targ miałby się znaleźć?
W moim wyobrażeniu rynek powinien zostać
przywrócony w jego pierwotnym miejscu, tam, gdzie
znajdował się jeszcze kilka lat temu, czyli u zbiegu ulic
ks. Juliana Chrościckiego i Rybnickiej. Niestety terenem
tym nie zarządza dzielnica Włochy i nie mógł być wykorzystany w ramach budżetu partycypacyjnego. Dlatego
zaproponowano mi miejsce w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Obywatelskiej. Stąd też nazwa projektu
Rynek Obywatelski. Niestety otrzymałem ostatnio informację z ZTM, że pętla jednak nie będzie likwidowana,
a więc teren jest za mały, żeby taki rynek zorganizować.
Dlatego dalej widziałbym targowisko w jego historycznym i naturalnym miejscu, czyli w okolicach placu przy
Chrościckiego i Rybnickiej.

Marcin Lipiec
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Czy targ działałby codziennie czy np. tylko
w weekendy?
Wszystko zależy od popytu i podaży. Myślę, że
nie ma potrzeby organizowania targowiska codziennie.
W wolnych dniach teren może służyć jako plac miejski
z zielenią, ławkami, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i zjeść coś lub napić się z podstawionych tzw. foodtruck’ów.

Czy nie zabraknie w tej lokalizacji miejsc
parkingowych?
Miejsc parkingowych brakuje wszędzie, gdzie
zagęszcza się liczba mieszkańców. Plan przewidywał ok.
10 miejsc pod stragany i ok. 20 miejsc parkingowych.
Wszystko jest zależne od tego, który teren zostanie udostępniony przez obecnych zarządców.
Czy Włochy potrzebują takiego miejsca?
Taki rynek jest potrzebny i potwierdza to dużo
osób komentujących podobne pomysły na forach internetowych. Zresztą, podobny projekt jest realizowany po
sąsiedzku przy ulicy Włodarzewskiej. Może nie do końca
jest on tożsamy z moją wizją, ale pokazuje, że popyt na
drobny handel poza wielkimi centrami handlowymi jest
wysoki.

Czy aby targ mógł działać konieczne są jakieś dodatkowe inwestycje?
Gdziekolwiek rynek nie zostanie zorganizowany,
powinien to być teren utwardzony, najlepiej z wykorzystaniem materiałów pozwalających na rozwój zieleni.
Dodatkowo powinny się tam znaleźć ławki i drzewa, tak,
aby w dniach gdy nie odbywa się handel, plac służył jako
skwer miejski.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
MK

Plac dawnego rynku

Aktualny bazarek na terenie K.S.Przyszłość

Pętla przy Obywatelskiej
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high line,
czyli rewitalizacja
po amerykańsku
położony w zaniedbanej kiedyś części manhattanu park High
Line to zawieszony nad ulicami ogród.

p

ark High Line jest dziś jedną z głównych
atrakcji Nowego Jorku. Wyjątkową, bo powstałą na przeznaczonym do rozbiórki starym wiadukcie kolejowym.

W 2003 roku ogłoszono publiczny konkurs na
projekt zagospodarowania wiaduktu. Pomysły mogli
zgłaszać nie tylko architekci i urbaniści, ale także zwykli mieszkańcy, z którymi systematycznie prowadzono
konsultacje. Zwyciężyła koncepcja opierająca się na naturalnej prostocie i zachowaniu pierwotnego, nieco dzikiego charakteru linii kolejowej*. W efekcie między fragmentami starych torów zasadzono krzewy i kwiaty. Tuż
nad rzeką Hudson utworzono szeroki taras widokowy.
Wzdłuż trasy można skorzystać z drewnianych leżaków
i betonowych ławek.

To miejsce nie powstałoby, gdyby nie aktywność
dwóch lokalnych społeczników. Joshua David i Robert
Hammond rozpoczęli swoje działania na rzecz zachowania starego wiaduktu w 2000 roku. Założyli wówczas
organizację Friends of the High Line i zlecili przygotowanie ekspertyzy, z której wynikało, że przekształcenie
wiaduktu w interesującą przestrzeń publiczną może
przynieść korzyści ekonomiczne: przyciągnąć inwestorów, galerie, turystów. Lokalni społecznicy, aby powstrzymać rozbiórkę starego wiaduktu musieli także
stoczyć w sądzie batalię z burmistrzem Nowego Jorku.
Na szczęście wyszli z niej zwycięsko.

Park to nie tylko miejsce spacerów. Odbywają
się w nim także darmowe koncerty, spektakle, tańce czy
nawet wspólne nocne oglądanie gwiazd przez teleskopy.
Ta znajdująca się trzy piętra nad ziemią promenada została pomyślana jako miejsce, w którym można uciec od
zgiełku miasta i spojrzeć na Nowy Jork z zupełnie innej
perspektywy.
Przestrzeń jest obecnie jedną z najmodniejszych części Manhattanu. Przyciąga miliony turystów,
a wzdłuż parku ciągle powstają nowe apartamentowce,
restauracje i butiki.
High Line to doskonały przykład, że tereny
z góry skazywane na zniszczenie, przy odpowiedniej rewitalizacji mogą rozkwitnąć – w tym przypadku dosłownie. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z naszej wizyty
w tym miejscu.
*źródło: „Nowy Jork od Manhattanu do Ground Zero”
Magdalena Rittenhouse.

M.Kęska
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Sąsiedzka akcja
sadzenia kwiatów
w słoneczne sobotnie przedpołudnie pod koniec kwietnia
blisko 40 mieszkańców wzięło udział w akcji
sadzenia kwiatów na ul. naukowej.

w

spólna akcja była kontynuacją projektu
„Włochowskie Skwery Miejskie” zainicjowanego przez
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy w 2013 roku. W jego
ramach chcemy bezpośredno anagażować mieszkańców
w planowanie przestrzeni na terenie naszej dzielnicy.
Celem projektu jest tworzenie zielonych, przyjaznych,
rekreacyjnych miejsc, z których będzie mogła korzystać
nasza lokalna społeczność. Taki właśnie chcemy, żeby
był skwer na działce na ulicy Naukowej 49/51.

Włącz się do akcji!
Jeśli widzisz w swojej okolicy przestrzeń
z potencjałem na utworzenie skweru i chcesz
się zaangażować w jego zagospodarowanie,
daj nam znać na wlochy@wlochy.org.pl.
Razem możemy tworzyć „Włochowskie
Skwery Miejskie” w naszej okolicy!

W zeszłym roku na wniosek naszego Stowarzyszenia Urząd Dzielnicy ustawił w tym miejscu siłownię
plenerową. W tym roku zostaną zamontowane drabinki
do ćwiczeń dla dzieci. Złożyliśmy także wniosek do przyszłorocznego budżetu partycypacyjnego na montaż kolejnych urządzeń i ustawienie stołu do ping-ponga.
Oprócz urządzeń rekreacyjnych, chcemy by
w tym miejscu zagościła również estetyczna zieleń.
Wspólna akcja sadzenia kwiatów była więc naszą sąsiedzką „cegiełką” do realizacji tego celu. Urząd Dzielnicy pomógł nam wcześniej przygotować podłoże pod
sadzenie, a licznie zgromadzeni dorośli i dzieci sadzili
zapewnione przez nasze Stowarzyszenie kwiatki. Mamy
nadzieję, że już wkrótce będą cieszyć oko mieszkańców.
Cała akcja została zrealizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

8

nr 9 (27) maj 2015
społeczeństwo

miasto-ogród movie
miasto-ogród... Miasto-ogród? Zieleń i domy w ogrodach!
tak miło kojarzące się hasło jest nagminnie nadużywane.

w

Przed nami premiera. 30 maja zapraszamy do
szkoły na Solipskiej, niedługo później film będzie można obejrzeć w internecie. Prace postprodukcyjne jeszcze
trwają, ale możemy uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o zaplanowanym w scenariuszu przekazie. „Miasto
-ogród” pragniemy przedstawić wielowymiarowo sięgając
do jego historycznych korzeni i koncepcji autora pojęcia
„garden city”, Ebenezera Howarda. Akcentując społeczny wymiar urbanistyki przyjaznej człowiekowi pokazujemy, że w mieście-ogrodzie oprócz parków, ogrodów
i akwenów jest też miejsce na handel, usługi, edukację,
instytucje społeczno-kulturalne, a nawet mały przemysł!
Samodzielna, estetyczna, samorządna, przystosowana do
życia we wszystkich jego aspektach i dająca pole do tworzenia głębokich więzi społecznych struktura to ideał, do
którego możemy dążyć. Miasto-Ogród Movie to kolejny
mały krok na drodze budowania świadomości i aktywizacji mieszkańców Włoch.

ielu z nas, a może nawet większość,
chciałoby mieszkać w kameralnym otoczeniu pełnym
roślinności. „Miasto-ogród” króluje na bilbordach deweloperów - ze szczególnym upodobaniem stosują je ci,
którzy budują przeciwieństwa willi w ogrodach. Gości
w folderach reklamowych miast o korzeniach letniskowych. Hasło słyszymy z ust samorządowców, dumnych
z odchodzącego w przeszłość dziedzictwa. Czy na pewno
dobrze je rozumiemy?
Na pytanie postanowiliśmy odpowiedzieć podczas realizacji projektu Miasto-Ogród Movie w Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego we Włochach.
Do współpracy zaprosiliśmy klasę IF, która towarzyszyła
nam podczas żmudnego procesu produkcji filmu wyjaśniającego pojęcie „miasto-ogród” na przykładzie warszawskich Włoch. Uczniowie wzięli udział w grze fabularnej, podczas której wcielając się w role rozwiązywali
problemy wymyślonego, nowo powstającego miasteczka
Porzucewo. Mieszkańcy musieli wspólnie zadecydować,
na jakie inwestycje przeznaczą miejskie pieniądze. Dyskusja była zażarta. Na kolejnych zajęciach uczyliśmy się
konstruowania scenariusza filmowego, rozpisując ogólne
pomysły na precyzyjne ujęcia. Największym wyzwaniem
organizacyjnym był dzień zdjęciowy. W ciągu kilku godzin zebraliśmy cały materiał potrzebny do zmontowania filmu, ucząc się przy okazji różnych form filmowych:
od sondy, przez zdjęcia pleneru, po wywiad. Na chwilę oddechu pozwoliły zajęcia z montażu filmowego pod
okiem naszego eksperta, Sławka Ulikowskiego.

Magdalena Foks
fundacja Stare Nowe Moje Włochy
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pkp warSZaWa wŁochY
W KwiataCH
ponad 2 tys. roślin upiększa okolice dworca pkp Warszawa
Włochy. Zarząd oczyszczania Miasta zrealizował kolejny
projekt z budżetu partycypacyjnego 2015.

p

rojekt nawiązujący do idei Miasta Ogrodu
Włochy zgłosiła do zeszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego przedstawicielka Stowarzyszenia Sąsiedzkie
Włochy. Propozycja wygrała głosowanie wśród mieszkańców Starych Włoch. W efekcie w okolicy stacji posadzono w maju ponad 2 tysiące roślin: 1,9 tys. begonii
i pelargonii oraz 160 krzewów jaśminu i bzu. Rośliny
rosną w pasach zieleni ulic Chrobrego i Popularnej. Rabata z kwiatów w kształcie różowej wstążki – symbolu
walki z rakiem piersi – ma na celu propagowanie profilaktyki antynowotworowej wśród mieszkanek dzielnicy. To jedna z ośmiu takich kompozycji, które powstają
w Warszawie na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta.
Ważny element dekoracyjny stanowi także 80 pelargonii
bluszczolistnych w metalowych koszyczkach powieszonych na latarniach w tej samej lokalizacji. Rośliny będą
systematycznie pielęgnowane i podlewane aż do jesieni,
a ukwiecenie tego terenu będzie kontynuowane w kolejnych latach.
Źródło: ZOM
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oddałam swój głos i …
Zabytkowa kolekcja ciągników zostanie uratowana.

p

oznałam grono wspaniałych, młodych ludzi,
dla których historia naszego miasta i dbałość o jego przyszłość jest warta ciężkiej pracy i obywatelskiego zaangażowania (Instytut Studiów Zaawansowanych).
Wystosowali oni petycję do Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o ocalenie kolekcji
Muzeum Historii Ursusa oraz o ustanowienie w Ursusie
placówki upamiętniającej stuletnie dzieje fabryki.
Podpisy pod petycją zbierane były w internecie
i poprzez osobiste kontakty życzliwych znajomych. Zebrano 2 600 podpisów.
Udało się.
Pani Prezydent podjęła decyzję że miasto wkrótce przystąpi do negocjacji z Polskim Holdingiem Obronnym, aby odkupić kolekcję, a środki finansowe na ten cel
zostaną zabezpieczone.
Ja też podpisałam się pod petycją i jestem z tego
dumna. Jestem dumna, bo doceniłam, uwierzyłam i złożyłam podpis. Zrobiłam mało, znacznie mniej niż grono
zaangażowanych aktywistów, ale mam poczucie, że kolekcja zostanie uratowana także dzięki mnie.
Warto uczestniczyć, lub choćby tylko czynnie popierać inicjatywy obywatelskie, bo dzięki
temu, możemy mieć wpływ na wiele aspektów naszego życia.
Wy także uwierzcie i popierajcie , bo razem
możemy wiele zyskać, a bezczynni i obojętni – tylko tracą.
tekst i nieudolny rysunek Alicja Kozłowska

Warto uczestniczyć
lub choćby tylko
czynnie popierać
inicjatywy obywatelskie

Chcesz zabrać głos w jakiejś sprawie?
Masz pomysł, który chciałbyś przedstawić
innym mieszkańcom? Napisz do nas
na wlochy@wlochy.org.pl!
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Włochy w obiektywie mieszkańców

Wiosna 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".

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.

